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Uwaga studenci! Do końca 
września można składać 
wnioski o przyznanie na-
grody Samorządu Miasta Ty-
chy „Quod discis, tibi discis” 
– „Czegokolwiek się uczysz, 
dla siebie się uczysz”.

Przypomnijmy, nagroda przy-
znawana jest przez tyski 

samorząd od 2004 roku. Jej 
laureatami są studenci, którzy 
legitymują się wybitnymi osią-
gnięciami naukowymi i zaan-
gażowaniem w pracę na rzecz 
promocji i rozwoju miasta Ty-
chy. Wysokość nagrody ustalona 
została na jednokrotność kwoty 
bazowej określonej każdorazowo 
w budżecie państwa i stanowią-
cej podstawę do obliczania diet 
radnych miasta Tychy.

Jakie formalności?
Uprawnionymi do składa-

nia wniosków są ci studenci, 
których średnia ocen pozwala 
otrzymać stypendium naukowe 
w macierzystej uczelni. Osoby 
ubiegające się o stypendium, 
muszą do końca września złożyć 
w Wydziale Obsługi Rady Mia-
sta Urzędu Miasta Tychy wyma-
gane dokumenty. Wraz z wnio-
skiem o przyznanie nagrody, 
kandydaci powinni dostarczyć, 
potwierdzone w dziekanacie 
macierzystej uczelni kopie kart 
zaliczeniowych oraz dokumen-
ty stwierdzające zaangażowanie 
w pracę na rzecz miasta Tychy. 
Konieczne jest również wyraże-
nie zgody na przetwarzanie i po-
danie do publicznej wiadomości 
swoich danych osobowych. Do-
puszczalne jest także składanie 
kopii innych dokumentów mo-
gących mieć wpływ na ocenę 
wniosku przez Kapitułę.

Kapituła ocenia
Zgodnie z treścią uchwały 

Rady Miasta Tychy, stypendium 
„Quod discis, tibi discis” przyzna-
wane jest przez Kapitułę składającą 
się z: dwóch przedstawicieli delego-
wanych przez JM Rektora Wyższej 
Szkoły Zarządzania i Nauk Spo-
łecznych w Tychach, dwóch przed-
stawicieli delegowanych przez JM 
Rektora Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach (reprezentujących Wydziały 
Politechniki mające siedzibę w Ty-
chach), a także trzech przedstawi-
cieli samorządu miasta Tychy. Ka-
pituła może przyznać maksymalnie 
20 nagród w jednej edycji.

Skąd pobrać wniosek?
Uwaga! Wnioski można pobrać 

w Wydziale Obsługi Rady Miasta 
Urzędu Miasta Tychy – pok. 302, 
piętro III, tel. 0–32 776 33 02. Druk 
wniosku dostępny jest także na stro-

nie internetowej pod adresem: 
http://bip.umtychy.pl/jednostki-
organizacyjne-um/sprawy/205.

Dokumenty można przesłać 
listem poleconym na adres: Wy-
dział Obsługi Rady Miasta Urząd 
Miasta Tychy Al. Niepodległości 
49 43–100 Tychy. Decyduje data 
stempla pocztowego. Można rów-
nież dostarczyć osobiście do Wy-
działu Obsługi Rady Miasta Tychy 
tyskiego magistratu.

Zdaniem laureatki
Jedną z ubiegłorocznych lau-

reatek nagrody Samorządu Miasta 
Tychy jest Małgorzata Warcaba – 
studentka fortepianu na Akade-
mii Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Katowicach. Za co, 
oprócz znakomitych wyników 
w nauce, dostała stypendium? – 
W ostatnim roku zdobyłam wyróż-
nienie w Akademickim Konkursie 

Duetów. Aktywnie uczestniczy-
łam w projektach organizowa-
nych m.in. przez moją uczelnię. 
Czynnie brałam udział w życiu 
artystycznym miasta i regionu, 
poprzez uświetnianie różnego ro-
dzaju imprez swoją grą na fortepia-
nie. Były to występy w placówkach 
oświatowych, domu kultury i Te-
atrze Małym – mówi Małgorzata 
Warcaba.

Na co wydała otrzymane pie-
niądze? – Stypendium przezna-
czyłam na swój rozwój muzyczny 
tj. zakup nut, opłacenie wyjazdu 
na Międzynarodowy Konkurs 
Interpretacji Muzycznej w Prze-
myślu, na którym uzyskałam wy-
różnienie, a także udział w wielu 
koncertach, które stanowią nie-
zbędny element kształtowania 
mojej artystycznej świadomości 
– podsumowuje.

 Ewa STrZoDa

od 9 lipca Treespot Tychy dostępny 
jest dla użytkowników urządzeń mo-
bilnych z systemem windows Pho-
ne. Dotychczas mobilny przewodnik 
miejski można było pobierać wyłącz-
nie na urządzenia z systemami an-
droid i ioS.

Przypomnijmy, mobilny przewodnik 
po mieście, to współczesna wersja 

kieszonkowego przewodnika, bez które-
go nie sposób zwiedzać nowe, nieznane 
dotąd miejsca. Treespot Tychy to aplikacja 

składająca się z sześciu modułów: miejsca, 
wydarzenia, aktualności, komunikacja, 
planner oraz skaner qrkodów.

Jakie korzyści?
Umożliwia wyszukiwanie obiektów 

znajdujących się najbliżej użytkownika, 
pozwala pobrać informacje o interesują-
cych go hotelach, restauracjach, pubach, 
obiektach sportowych i kulturalnych wraz 
z ich lokalizacją. Ponadto, znaleźć tu moż-
na trasy rowerowe i spacerowe po naj-
ciekawszych tyskich zakątkach. Ważnym 

elementem aplikacji są też rozkłady jazdy 
z wyszukiwarką połączeń.

Liczne atuty
Warto podkreślić, że największymi 

atutami aplikacji są: aktualizowana na bie-
żąco baza obiektów, wydarzeń i aktualno-
ści, działanie aplikacji w trybie off-line 
(połączenie z internetem wykorzystywa-
ne jest jedynie do pobrania najnowszych 
danych oraz większego zakresu mapy), 
przejrzysty graficzny interfejs, za pomo-
cą którego użytkownik może w prosty 

sposób dotrzeć do interesujących go in-
formacji.

Tyszanie korzystają
Od lipca ubiegłego roku aplikacja Tre-

espot Tychy została zainstalowana przez 
447 użytkowników na urządzeniach z sys-
temem iOS oraz przez 1810 użytkowników 
na urządzeniach z systemem Android. Ile 
osób będzie korzystało z aplikacji na te-
lefonach z Windows Phone? Przekonamy 
się już wkrótce.
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Małgorzata warcaba ubiegłoroczna laureatka nagrody Samorządu Miasta Tychy stypendium 
przeznaczyła na swój rozwój muzyczny.
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od 1 lipca, zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i po-
rządku, dla mieszkańców 
i firm został stworzony nowy 
harmonogram wywozu śmie-
ci. aktualny harmonogram 
wywozu odpadów komunal-
nych dla zabudowy jednoro-
dzinnej jak i wielorodzinnej 
znajduje się na stronie www.
tego.tychy.pl

Poniżej podajemy dla przykła-
du harmonogram obowiązu-

jący w niektórych Spółdzielniach 
Mieszkaniowych jak i zakładach.
sM Lokum – al. Bielska – nr po-
sesji 135- 135 D- pn./śr./pt.
WM Cztery Pory Roku – 

al. Bielska – 145 – 145 C – pn./śr./
czw./pt.
TsM oskard – al. Jana Pawła II 
– 30 – 34 – pn./śr./pt.
MZBM – al. Niepodległości 5 – 
pn./śr./pt.

I tak np. w TSM Oskard 
na al. Niepodległości odpady 
będą odbierane co tydzień, w po-
niedziałki, środy i piątki, podob-
nie rzecz się ma w przypadku al. 
Piłsudskiego.

W TSM Teresa, na al. Piłsud-
skiego, odpady także odbierane  
będą w te same dni. W większo-
ści spółdzielni, są to poniedziałki, 
środy i piątki. W przypadku nie-
których ulic, numerów domu, jest 
to tylko jeden dzień w tygodniu, 
najczęściej poniedziałek. Taką 
sytuację mamy np. w MZBM – 
ul. Jankowicka nr 2 i 4.

Szczegółowy harmonogram 
wywozu odpadów, to kilkadziesiąt 
stron druku, ale każdy mieszkaniec 
i właściciel firmy, może tam odna-
leźć termin wywozu śmieci. ZJ

Ś M i e C i  c i ą g  d a l s z y

Trzy razy 
w tygodniu

GdZie sZukać infoRMaCji

Biuro Obsługi Klienta Tyskiej Efektywnej Gospodarki 
Odpadami (BOK TEGO)
Al. Piłsudskiego 12
tel. 32 776 30 64 66
Bezpłatna infolinia
800 889 803
czynne:
7.30 do 15.30 w poniedziałki, wtorki, środy
7.30 do 17.30 w czwartki
7.30 do 13.30 w piątki
Tyska Efektywna Gospodarka Odpadami
– www.tego.tychy.pl
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