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Trzy tysiàce wniosków o Êwiadczenia ro-
dzinne wp∏yn´∏y do Wydzia∏u Spraw Spo-
∏ecznych i Zdrowia UM Tychy w maju i czerw-
cu. Pomimo tak du˝ej liczby wniosków i sto-
sunkowo krótkiego czasu na ich rozpatrzenie
opóênienia wyp∏at nie by∏y du˝e. 

¸àczna kwota wyp∏aconych zasi∏ków wy-
nios∏a 1,5 mln z∏otych. Uprawnionymi do
otrzymania Êwiadczeƒ sà mi´dzy innymi bez-

robotni oraz osoby pobierajàce zasi∏ki bàdê
Êwiadczenia przedemerytalne, samotnie wy-
chowujàce dziecko, otrzymujàce zasi∏ki
z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choro-
by i macierzyƒstwa po utracie zatrudnienia,
a tak˝e osoby, którym ustalono prawo do
emerytury, renty, renty rodzinnej lub socjal-
nej.

(ML)

Zasi∏ki wyp∏acone

Liceum Ogólnokszta∏càce im. L. Krucz-
kowskiego jest najstarszà ogólnokszta∏cà-
cà szko∏à Êrednià w Tychach, powsta∏o pó∏
wieku temu. Obecny budynek ma ju˝ po-
nad czterdzieÊci lat, nie powinien wi´c dzi-
wiç fakt, ˝e wymaga remontu. W po-
przednich kilku latach odnowiony zosta∏
dach obiektu, obecnie trwajà prace termo-
modernizacyjne.

Remont szko∏y b´dzie kosztowa∏ oko∏o
1,3 mln z∏. Milion z∏otych na ten cel po-
chodzi ze Êrodków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej, 200 tys. to kwota nagrody, jakà
Tychy otrzyma∏y w ubieg∏ym roku za udzia∏
w konkursie Narodowego Funduszu
Ochrony Ârodowiska „Nasza Gmina w Eu-
ropie”, miasto do∏o˝y do przedsi´wzi´cia
167 tys. z∏.

Zakres robót obejmuje monta˝ nowych
okien PCV oraz drewnianych drzwi wej-
Êciowych. Pi´tnastocentymetrowà war-
stwà styropianu ocieplone b´dà Êciany
szko∏y, zamontowana zostanie równie˝
nowa instalacja odgromowa. Wewnàtrz
budynku przewidziana jest wymiana insta-
lacji centralnego ogrzewania (rurociàgi,
grzejniki i zawory) wraz z w´z∏em ciepl-
nym. Dla zagwarantowania w∏aÊciwej cyr-
kulacji powietrza w szkolnych pomieszcze-
niach powstanie system wentylacji na-
wiewno-wywiewnej.

(AH)

Kruczek
remontowany

25 lipca w parafii Êw. Krzysztofa odby∏a
si´ ju˝ po raz trzynasty uroczystoÊç Êwi´ce-
nia samochodów. Jak co roku z tej okazji
w Tychach goÊci∏ metropolita katowicki abp
Damian Zimoƒ, który odprawi∏ msz´ Êw.
i poÊwi´ci∏ pi´ç tysi´cy pojazdów zgroma-
dzonych w okolicy koÊcio∏a. 

UroczystoÊç w tyskiej parafii wzbudza du-
˝e zainteresowanie w ca∏ej Polsce i zawsze
przyciàga tysiàce wiernych. W tym roku to-
warzyszy∏a jej wystawa zorganizowana

w ramach ogólnopolskiej akcji „KrzyÊ -
trzeêwy i ˝yczliwy kierowca” - w parafialnej
galerii mo˝na by∏o obejrzeç rysunki Andrze-
ja Mleczki i plakaty z poradami Krzysztofa
Ho∏owczyca.

Âwi´ty Krzysztof jest patronem kierow-
ców i podró˝ujàcych, a w 1997 na podsta-
wie decyzji Watykanu zosta∏ równie˝ patro-
nem miasta Tychy.

(AC)

Âwi´cenie i wystawa



W ostatni wakacyjny weekend - 28-29
sierpnia w OÊrodku Wypoczynkowym w Pa-
procanach odb´dzie si´ kolejna edycja festi-
walu szantowego Port PieÊni Pracy.

Pierwszego dnia b´dzie mo˝na pos∏uchaç
klasycznych szant w wykonaniu zespo∏ów
Atlantyda z Gdyni, Kochankowie Sally Brown
z Gi˝ycka, Leje na pok∏ad z Tychów oraz
North Cape z Pszczyny, Psia Wachta z Krako-

wa, Stowaway z Holandii i Sàsiedzi z Gliwic.
W niedziel´ 29 sierpnia - dniu pieÊni ˝e-

glarskich - wystàpià: Bukanierzy z Warsza-
wy, EKT Gdynia, Orkiestra Samanta z Wro-
c∏awia, Per∏y i ¸otry ze Âlàska, Ryczàce Dwu-
dziestki z Bytomia, Yank Shippers z Biesz-
czad oraz Zejman i Garkumpel z Warszawy.

(AC)

Do Miejskiego Zarzàdu Budynków Miesz-
kalnych w Tychach dotar∏ certyfikat ISO.
Wystawiony przez firm´ TÜV NORD CERT
GmbH & Co. KG dokument poÊwiadcza, ˝e
wdro˝ony w MZBM system zarzàdzania
i administrowania nieruchomoÊciami jest
zgodny z normà ISO 9001:2000.

Jak podkreÊla dyrektor MZBM Teresa Pa-
jor, otrzymanie certyfikatu zobowiàzuje
wszystkich pracowników do ciàg∏ej popra-
wy jakoÊci obs∏ugi lokatorów i w∏aÊcicieli lo-
kali w administrowanych przez MZBM bu-
dynkach. - Chcemy racjonalnie gospodaro-
waç majàtkiem, obni˝aç koszty administro-
wania i lepiej organizowaç prac´ - mówi
Teresa Pajor.

(ML)
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Paprocany warunkowe

Port pieÊni pracy
Jak miasto radzi sobie z problemami

osób niepe∏nosprawnych? Jakie sà i kto si´
nimi zajmuje? O tym w artykule Ireny Ma-
zur, pe∏nomocnika ds. osób niepe∏no-
sprawnych. 

W moim przekonaniu postrzeganie pro-
blemów osób niepe∏nosprawnych zmieni∏o
si´ znaczàco w ciàgu ostatnich lat. KiedyÊ
pokutowa∏o przekonanie, ˝e osoby te po-
winny trzymaç si´ na uboczu ˝ycia spo∏ecz-
nego. Takie postawy sà na szcz´Êcie coraz
rzadsze, a my dowiadujemy si´, jak bogaty
mo˝e byç Êwiat niepe∏nosprawnych, jak
wiele majà oni do zaoferowania. 

Trwajà wakacje, a to w naszym mieÊcie
czas wa˝nych imprez muzycznych. Nale˝y
do nich festiwal im. RyÊka Riedla pod ha-
s∏em „Ku przestrodze”, który przypad∏
w tym roku w dziesiàtà rocznic´ Êmierci le-
gendarnego ju˝ lidera zespo∏u D˝em
i dwudziestà piàtà rocznic´ powstania gru-
py. Dziesiàtà rocznic´ powstania obchodzi
z kolei zespó∏ Cree, który kontynuuje trady-
cje D˝emu. Zespó∏ Sebastiana Riedla nieba-
wem wyda nowà p∏yt´, której fani oczeku-
jà z niecierpliwoÊcià.

Mamy te˝ w mieÊcie jeden z najwi´k-
szych polskich festiwali szantowych Port
PieÊni Pracy, przyciàgajàcy w ostatnim ty-
godniu wakacji mi∏oÊników ˝eglarskiej mu-
zyki z ca∏ego kraju. A na poczàtku paê-
dziernika czeka nas najwi´ksze tyskie wy-
darzenie muzyczne - Âlàska Jesieƒ Gitaro-
wa. Ale o tym za miesiàc.

Woda w Jeziorze Paprocaƒskim zosta∏a
warunkowo dopuszczona do kàpieli. Decyzj´
takà podjà∏ tyski Sanepid na podstawie pró-
bek wody pobranych do badaƒ laboratoryj-
nych 14 lipca. Poprzednie badania - w czerw-
cu przeprowadzano je trzy razy - potwierdza-
∏y przydatnoÊç wody do kàpieli. Przyczynà
warunkowego dopuszczenia po ostatnim ba-

daniu by∏o zbyt niskie nasycenie tle-
nem.

OÊrodek w Paprocanach otwarty
jest przez ca∏y dzieƒ, a wypo˝yczalnia
sprz´tu czynna jest od 10 do 19. Wy-
po˝yczyç mo˝na rowery wodne, kaja-
ki i ∏odzie.

(AC)

MZBM ma ISO
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Prawie 13 tys. tyszan to, wed∏ug da-
nych G∏ównego Urz´du Statystyczne-
go, osoby niepe∏nosprawne. Problem
dotyczy zatem bezpoÊrednio prawie co
dziesiàtego z nas, a poÊrednio o wiele
wi´cej osób, gdy˝ cz´sto niepe∏no-
sprawnoÊç jest trudna do zaakcepto-
wania i przezwyci´˝enia nie tylko dla
cz∏owieka nià dotkni´tego, ale rów-
nie˝ dla jego bliskich. Nie dziwi wi´c
fakt, ˝e wiele instytucji i organizacji,
równie˝ pozarzàdowych, anga˝uje si´
w dzia∏ania pomocowe. Chcemy przy-
bli˝yç Czytelnikom ich prac´, a oso-
bom niepe∏nosprawnym i ich rodzi-
nom dostarczyç jak najszerszej infor-
macji o tym, gdzie mogà uzyskaç
wsparcie. 

Niepe∏nosprawnoÊç w liczbach

12 872 osoby niepe∏nosprawne mieszka-
∏y w Tychach w 2002 roku - takich danych
dostarczy∏ ostatni spis powszechny. W tej
liczbie 10 619 stanowià niepe∏nosprawni
„prawnie”, czyli ci, którzy posiadali odpo-
wiednie, aktualne orzeczenie wydane przez
organ do tego uprawniony, a 2 243 to nie-
pe∏nosprawni  „biologicznie", czyli osoby,
które nie posiada∏y orzeczenia, ale mia∏y
bàdê odczuwa∏y ca∏kowicie lub powa˝nie
ograniczonà zdolnoÊç do wykonywania
podstawowych czynnoÊci, w∏aÊciwych dla
swojego wieku (zabawa, nauka, praca, sa-
moobs∏uga). 

3 720 orzeczenia o niepe∏nosprawnoÊci
wyda∏ w ciàgu niespe∏na dwóch lat dzia∏al-
noÊci (od lipca 2002 do marca 2004) Powia-
towy Zespó∏ do Spraw Orzekania o Niepe∏-
nosprawnoÊci w Tychach. Orzeczenie o nie-
pe∏nosprawnoÊci w stopniu znacznym wy-
dano 889 doros∏ym osobom, 1 087
w umiarkowanym, 1 201 w stopniu lekkim.
Za niepe∏nosprawne uznanych zosta∏o 543
dzieci do lat 16.

Dla 571 dzieci niepe∏nosprawnych Miejski
Zarzàd OÊwiaty otrzymuje paƒstwowà sub-

wencj´. Ucz´szczajà one do przedszkoli
i szkó∏ o charakterze integracyjnym. W Ty-
chach sà to przedszkola miejskie nr 12, 29
oraz Niepubliczne Przedszkole Integracyjne,
cztery szko∏y podstawowe (nr 5, 22, 35

i 40), Gimnazjum nr 2 oraz Liceum Ogólno-
kszta∏càce nr 2 i ponadgimnazjalna szko∏a
specjalna dla uczniów z upoÊledzeniem
umys∏owym przy Specjalnym OÊrodku Szkol-
no-Wychowawczym. 

nasze miasto
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Osoby niepe∏nosprawne potrzebujà niekiedy wi´cej wsparcia ze strony spo∏eczeƒstwa, 

by móc osiàgnàç takie same warunki ˝ycia jak inni obywatele. To wsparcie nie powinno byç nigdy trak-

towane jako przywilej, ale jako przys∏ugujàce cz∏owiekowi prawo (z Agendy 22).
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1 537 osób niepe∏nosprawnych skorzy-
sta∏o w ubieg∏ym roku z pomocy dzia∏u re-
habilitacji spo∏ecznej i zawodowej osób nie-
pe∏nosprawnych Miejskiego OÊrodka Pomo-
cy Spo∏ecznej. Ze Êrodków Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nospraw-
nych, którymi dysponuje MOPS dofinanso-
wane zosta∏y wyjazdy 696 osób na turnusy
rehabilitacyjne, a 38 tyszan uzyska∏o pie-
ni´˝nà pomoc w likwidowaniu tzw. barier
funkcjonalnych (barier architektonicznych,
w komunikowaniu si´ i barier technicznych). 

311 osób niepe∏nosprawnych zarejestro-
wanych by∏o w maju w Powiatowym Urz´-
dzie Pracy jako osoby bezrobotne, a 150
niepe∏nosprawnych jako osoby poszukujàce
pracy. 

Powiatowy program dzia∏aƒ 

Przyj´temu w kwietniu tego roku progra-
mowi przyÊwieca idea, ˝e osoby niepe∏no-
sprawne powinny tak samo ˝yç, mieszkaç,
pracowaç i korzystaç z wolnego czasu jak
osoby w pe∏ni sprawne.

Izolacja osób niepe∏nosprawnych nie jest
zwiàzana wy∏àcznie, jak powszechnie si´ sà-
dzi, z istnieniem barier architektonicznych,
a wi´c niedostosowaniem mieszkaƒ, ulic,
komunikacji, budynków u˝ytecznoÊci pu-
blicznej do ich mo˝liwoÊci ruchowych. Pro-
blemy z integracjà spo∏ecznà wià˝à si´ rów-
nie˝ z bezrobociem i wynikajàcym z tego
brakiem poczucia w∏asnej wartoÊci i przy-
datnoÊci. Osoby niepe∏nosprawne czujà si´
cz´sto nieakceptowane przez lokalne Êrodo-
wisko, dlatego kluczowà sprawà jest prze∏a-
mywanie barier spo∏ecznych zwiàzanych
z niewiedzà i uprzedzeniami.

„Powiatowy program dzia∏aƒ na rzecz
osób niepe∏nosprawnych” k∏adzie na te
kwestie szczególny nacisk, a miasto ch´tnie
wspó∏pracuje z organizacjami pozarzàdowy-
mi, które najlepiej potrafià okreÊliç potrzeby
osób niepe∏nosprawnych przez nich repre-
zentowanych. Systematycznie og∏aszane sà
konkursy, które pozwalajà tym stowarzysze-
niom i zwiàzkom, w których pracujà g∏ów-
nie wolontariusze, uzyskaç fundusze na
dzia∏alnoÊç sportowà, kulturalnà, pomoco-
wà oraz integracyjnà.

Tyskie organizacje pozarzàdowe uczestni-
czà w tworzeniu programów edukacyjno-
wychowawczych kszta∏tujàcych wÊród
uczniów w∏aÊciwe postawy i zachowania
wobec osób niepe∏nosprawnych i upo-
wszechniajàce wÊród m∏odzie˝y idee wolon-
tariatu, organizujà równie˝ szkolenia dla na-
uczycieli pracujàcych z dzieçmi i m∏odzie˝à
niepe∏nosprawnà.

W ramach Programu organizowanych jest
równie˝ wiele przedsi´wzi´ç, które pomaga-

jà zarówno w terapii, jak i integracji spo∏ecz-
nej osób niepe∏nosprawnych. Na Balu Inte-
gracyjnym wspólnie taƒczà dzieci zdrowe
i chore, wspólnie bawià si´ podczas Wiosen-
nego i Jesiennego Pikniku Integracyjnego
„Ja, Mama, Tata i Zabawa” i w trakcie orga-
nizowanych w okresie Êwiàt warsztatów in-
tegracyjno-terapeutycznych. Malujà, Êpie-
wajà, zmagajà si´ ze sobà w ró˝norodnych
grach i konkursach. W tym roku w Tychach
odby∏ si´ Przeglàd Zespo∏ów Artystycznych
Szkó∏ Specjalnych oraz Festiwal Piosenki Let-
niej i TwórczoÊci Niepe∏nosprawnych, a tak-
˝e Regionalny Mityng w Biegach Prze∏ajo-
wych z udzia∏em niepe∏nosprawnych spor-
towców z regionu.

Na poczàtku lipca rozpoczà∏ przy ul. Bato-
rego 57 dzia∏alnoÊç Wielozadaniowy OÊro-
dek Integracji, prowadzony jest przez Sto-
warzyszenie Animatorów i Pedagogów
KLANZA. Placówka jest otwarta dla wszyst-
kich niepe∏nosprawnych w ka˝dym wieku
i o ka˝dym rodzaju niepe∏nosprawnoÊci,
a tak˝e dla osób i stowarzyszeƒ wspierajà-
cych te osoby i ich rodziny. Celem dzia∏alno-
Êci oÊrodka jest stworzenie przyjaznego Êro-

dowiska dla osób zagro˝onych marginaliza-
cjà spo∏ecznà ze wzgl´du na niepe∏-
nosprawnoÊç. Prowadzone b´dà za-
j´cia zmierzajàce do pobudzenia ich
aktywnoÊci i zbudowania poczucia
w∏asnej wartoÊci. OÊrodek b´dzie po-
dejmowa∏ ró˝nego rodzaju inicjaty-
wy z zakresu kultury, edukacji, infor-
macji, rozrywki, rehabilitacji, a tak˝e
doradztwa prawnego, psychologicz-
nego, pomocy spo∏ecznej. B´dzie or-
ganizowa∏, mi´dzy innymi, zgodnie z
oczekiwaniami zainteresowanych
osób i organizacji, szkolenia i warsz-
taty, wystawy promujàce dorobek
osób niepe∏nosprawnych oraz spot-
kania integracyjne.

W WOI b´dzie tak˝e dzia∏a∏o Cen-
trum Wolontariatu. Ma gromadziç
dane o zapotrzebowaniu na wolon-
tariuszy ch´tnych do zaanga˝owania
w rehabilitacj´ spo∏ecznà i leczniczà
osób niepe∏nosprawnych, pozyski-
waç ich, a potem szkoliç.

Irena Mazur, AH

nasze miasto
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Nie daç si´ oszukaç

Zwracamy towar 

Studia w s∏onecznej Italii

porady porady porady porady porady

porady

Studiuj za granicà - cz. 5

System szkolnictwa wy˝szego we W∏oszech mo˝na podzieliç na
dwa sektory: uniwersytecki i pozauniwersytecki. Sektor pozauniwer-
sytecki obejmuje instytucje szkolnictwa wy˝szego, oferujàce edukacj´
zarówno w formie krótkich studiów pomaturalnych, jak i studia tech-
niczne trwajàce maksymalnie do czterech semestrów.  W sk∏ad tego
sektora wchodzà równie˝ uczelnie prowadzàce studia artystyczne
i muzyczne, a ponadto szko∏y religijne, wojskowe i policyjne.

Sektor uniwersytecki tworzy kilkadziesiàt uniwersytetów (w tym
dwa wy∏àcznie dla obcokrajowców, w Perugii i Sienie), politechniki
i instytuty uniwersyteckie, a tak˝e wy˝sze szko∏y zawodowe. Na nie-
które kierunki (chodzi o specjalistyczne studia, np. medycyn´, archi-
tektur´, farmacj´ itp.) trzeba zdaç egzamin wst´pny. Wymagana jest
tak˝e znajomoÊç j´zyka w∏oskiego (certyfikat CILS Certificazione di
Italiano Come Lingua Straniera). Kursy j´zykowe organizowane sà
mi´dzy innymi przez W∏oski Instytut Kultury w Polsce (www.icc.pl)
oraz w∏oskie uniwersytety dla obcokrajowców. 

Zgodnie z obowiàzujàcà instrukcjà z 26 maja tego roku, obywa-
tele krajów Unii Europejskiej sk∏adajà wnioski o przyj´cie na studia
wy˝sze we W∏oszech w sekretariacie wybranej uczelni osobiÊcie lub
pocztà. Polskie Êwiadectwa (Êwiadectwo maturalne, dyplom licen-
cjacki, dyplom ukoƒczenia studiów, wyciàg z indeksu, program
przedmiotów itp.) muszà byç przet∏umaczone na j´zyk w∏oski przez
t∏umacza przysi´g∏ego, który z∏o˝y∏ wzór podpisu w konsulacie w∏o-
skim oraz zalegalizowane w odpowiednich urz´dach. I tak: Êwiadec-
two dojrza∏oÊci nale˝y poÊwiadczyç we w∏aÊciwym kuratorium
oÊwiaty (www.men.waw.pl/kuro-p.html), dyplom ukoƒczenia stu-
diów w Ministerstwie Edukacji Narodowej (www.men.waw.pl).
Trzeba te˝ uwierzytelniç te dokumenty w Biurze Legalizacji polskie-
go Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Potencjalny kandydat na stu-
dia musi zwróciç si´ tak˝e do konsulatu w∏oskiego o dokument zwa-
ny „dichiarazione di valore” (poÊwiadczenie odpowiedzialnoÊci)
Êwiadectwa maturalnego oraz dyplomu ukoƒczenia studiów.

Koszty studiowania na w∏oskich uczelniach sà zró˝nicowane
i kszta∏tujà si´ od 400 do 4 000 euro rocznie (zwykle jest to oko∏o
500 euro). Akademiki sà darmowe, otrzymuje si´ je w ramach sty-
pendium socjalnego, niemniej procedura ich otrzymania nie nale˝y
do naj∏atwiejszych.

Dodatkowe informacje dotyczàce mo˝liwoÊci podj´cia studiów
we W∏oszech mo˝na znaleêç na stronach internetowych:  www.bu-
wiwm.edu.pl, www.luiss.it, www.unistrasi.it, www.unipg.it,
www.italianembassy.pl.

(MZ)

Zanim kupimy jakikolwiek produkt,  warto do-
brze przemyÊleç swój zakup, bardzo dok∏adnie zapoznaç si´ z wa-
runkami umowy, przeczytaç instrukcj´ obs∏ugi. Dlaczego? Zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami  sprzedawca nie ma obowiàzku przy-
j´cia towaru z powrotem. Takie prawo obowiàzywa∏o do roku
1996, lecz dzisiaj to czy towar zostanie przez sprzedawc´ przyj´ty,
zale˝y tylko od jego dobrej woli.

W tej sytuacji najlepszym wyjÊciem by∏oby umówienie si´ z osobà
sprzedajàcà co do mo˝liwoÊci oddania zakupionej przez nas rzeczy.
Taka umowa powinna byç spisana, aby w razie jakichkolwiek wàt-
pliwoÊci nie by∏o problemów. Du˝e sklepy zazwyczaj wychodzà
klientom naprzeciw i przyjmujà zwroty bez komplikacji.

OczywiÊcie, gdy zakupiony towar jest wadliwy (nie nadaje si´ do
u˝ytku zgodnie z przeznaczeniem, nie posiada instrukcji w j´zyku
polskim) przys∏uguje nam prawo do reklamacji. Termin odpowie-
dzialnoÊci sprzedajàcego za niezgodnoÊç towaru z umowà wynosi
dwa lata. Nie mo˝emy zwróciç towaru, gdy nie jesteÊmy w stanie
wykazaç niezgodnoÊci.

Czy mo˝emy dochodziç swoich praw w odniesieniu do towarów
przecenionych? Musimy pami´taç, ˝e towar przeceniony nie zawsze
jest z∏ej jakoÊci. W przypadku, gdy przecena dotyczy jakoÊci towa-

ru, konsument powinien byç dok∏adnie poinformowany, jakie wady
posiada produkt. W tej sytuacji  prawo do reklamacji przys∏uguje
nam nadal, z wy∏àczeniem uwidocznionej wady. Reklamacji podle-
gajà nawet towary zakupione w „ciucholandzie”. W tym przypadku
czas do reklamacji mo˝e byç ograniczony do jednego roku (jednak
nie krócej). 

Czy mo˝emy odstàpiç od umowy na us∏ug´? Przede wszystkim nie
mo˝emy zapomnieç o zawarciu umowy na piÊmie. Mo˝emy to zro-
biç tak˝e w formie ustnej, lecz w razie sporu mogà pojawiç si´ pro-
blemy z ustaleniem na co si´ konkretnie umawialiÊmy. Umowa po-
winna zawieraç zakres prac, jakie majà byç wykonane, informacje
kto dostarczy materia∏y, a przede wszystkim termin wykonania us∏u-
gi  - istnieje mo˝liwoÊç ustalenia kary umownej za niedotrzymanie
okreÊlonych umowà terminów. Nie powinniÊmy tak˝e zapomnieç
o ustaleniu dok∏adnej ceny us∏ugi oraz sposobu reklamacji (czas na
rozpatrzenie i usuni´cie ewentualnej wady). Najlepiej je˝eli sami b´-
dziemy brali czynny udzia∏ w tworzeniu umowy. Przed podpisaniem
dokumentu powinniÊmy bardzo uwa˝nie go przeczytaç. W razie ja-
kichkolwiek wàtpliwoÊci powinniÊmy udaç si´ do Miejskiego Rzecz-
nika Konsumentów w Tychach, ul. Grota-Roweckiego 42.

(MW)



y

wydarzenia

2 600 tabliczek czekolady zjedli uczestnicy
dorocznego Âwi´ta Czekolady, która 25 lipca
- trzy dni po PRL-owskim Âwi´cie Odrodzenia
Polski - Êciàgn´∏a do miejskiego parku t∏umy
tyszan. Organizowana przez Miejskie Cen-
trum Kultury impreza odby∏a si´ ju˝ po raz
czwarty.

Gwiazdà wieczoru by∏ zespó∏ De Mono. Wy-
stàpili tak˝e: kubaƒski zespó∏ hip-hopowy Im-
pacto, Jan Skrzek, któremu towarzyszy∏a Âlà-
ska Grupa Bluesowa, grupa Babylon i kabaret
Made in China oraz Kolorowy Ekspres Mu-
zyczny dla dzieci.

(AC) 
Zdj´cia: Dominik Gajda

Âwi´to
Czekolady
Âwi´to
Czekolady
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Na poczàtku ubieg∏ego roku Miejskie Centrum Kultury w Tychach
uruchomi∏o portal internetowy (pe∏ny adres: http://kultura.ty-
chy.pl), b´dàcy czymÊ w rodzaju wirtualnego afisza anonsujàcego
imprezy kulturalne odbywajàce si´ w mieÊcie. Mo˝na tam znaleêç
informacje o wszelkich imprezach - koncertach, seansach filmo-
wych, wieczorkach poetyckich czy spektaklach teatralnych. U˝yt-
kownicy mogà aktywnie uczestniczyç w redagowaniu zawartoÊci
stron - ka˝da wiadomoÊç mo˝e zostaç skomentowana przez u˝yt-
kowników sieci. Statystyki pracy serwera wskazujà, ˝e portal cieszy
si´ du˝ym zainteresowaniem internautów. Ârednia liczba odwie-
dzin wynosi ok. 150 dziennie i z miesiàca na miesiàc roÊnie. Z por-
talu korzystajà tak˝e osoby tworzàce swoje prywatne strony, co po-
woduje, ˝e informacje zamieszczane w serwisie kultura.tychy.pl ˝y-
jà w∏asnym ˝yciem i s∏u˝à internetowej spo∏ecznoÊci. 

Strony majà niezwykle atrakcyjnà form´ graficznà, ∏atwo te˝ zna-
leêç interesujàce nas informacje - sà podzielone na dzia∏y tematycz-
ne: muzyka, kino, teatr oraz szeroko rozumianà sztuk´. Powodze-
nie internetowej inicjatywy Miejskiego Centrum Kultury zach´ci∏o
twórców portalu do wzbogacenia jego oferty.

Poczàtek lipca  przyniós∏ premier´ dwóch nowych cz´Êci portalu
- serwisów tematycznych zwiàzanych z imprezami kulturalnymi
organizowanymi przez MCK. W ramach portalu zaprezentowane
zosta∏y strony internetowe dwóch tyskich festiwali - Âlàskiej Jesieni
Gitarowej i Portu PieÊni Pracy. Oba serwisy sà dwuj´zyczne (polsko-
angielskie). Ich uk∏ad graficzny jest spójny ze stronami kultura.ty-
chy.pl,  jednak zawartoÊç serwisów znaczàco odbiega od portalu
macierzystego. W nowych serwisach znaleêç mo˝na wszelkie doku-
menty zwiàzane z festiwalami (formularze zg∏oszeniowe, regulami-
ny konkursów itp.). Sporo jest tak˝e zdj´ç ods∏anianych w ramach
tzw. wirtualnej galerii. Nie brakuje tak˝e innych materia∏ów, jak
chocia˝by ciekawostek dotyczàcych obu imprez. Istotnà cz´Êcià
serwisów jest modu∏ prezentujàcy wykonawców bioràcych udzia∏
w anonsowanych imprezach. Jego konstrukcja zak∏ada przedsta-

wienie krótkiej notki dotyczàcej artysty i odes∏anie do jego stron in-
ternetowych. Najcz´Êciej uzupe∏nianà cz´Êcià serwisu sà aktualno-
Êci. Zastosowanie nowoczesnego systemu zarzàdzania stronami
powoduje, ˝e wiadomoÊci mogà pojawiaç si´ na bie˝àco. Pozwoli
to na codzienne uaktualnianie serwisów w czasie trwania festiwali
- b´dzie mo˝na w ten sposób podaç informacje o wynikach kolej-
nych etapów konkursu podczas Âlàskiej Jesieni Gitarowej lub poin-
formowaç o wynikach zbiórki pieni´dzy w ramach festiwalu Szan-
ty z Sercem. Dla administratorów nowo uruchomionych stron wa˝-
na jest mo˝liwoÊç uzyskania „sprz´˝enia zwrotnego”. Opinie inter-
nautów mogà byç zamieszczane ju˝ nie tylko w komentarzach do
treÊci zawartych w portalu. Uruchomiono tak˝e ksi´g´ goÊci,
w której ka˝dy u˝ytkownik sieci mo˝e podzieliç si´ swoimi wra˝e-
niami dotyczàcymi przeglàdanych serwisów. IloÊç i treÊç wpisów
obecnych w ksi´dze wskazuje na to, ˝e nowe strony zosta∏y ciep∏o
przyj´te przez sieciowà spo∏ecznoÊç.

Wszystkie serwisy internetowe prowadzone w Miejskim Centrum
Kultury umieszczone sà na szybkich serwerach katowickiej firmy
„Cyberstudio”. Du˝a przepustowoÊç ∏àcz pozwala na korzystanie
z najnowszych zdobyczy standardu tworzenia stron internetowych
- wykorzystywania plików multimedialnych. Konstrukcja stron po-
zwala na wzbogacanie ich nie tylko fotografiami, ale równie˝ pli-
kami dêwi´kowymi i krótkimi  sekwencjami video. 

Festiwalowe strony ˝yjà przez ca∏y rok - nie tylko w czasie trwa-
nia imprez. Internet jest w Polsce coraz popularniejszym medium.
ElastycznoÊç sieci oraz mo˝liwoÊç szybkiego reagowania na bie˝à-
ce wydarzenia pozwalajà na tworzenie portali aktualizowanych
w miar´ potrzeby nawet codziennie. Takie strony sà atrakcyjne dla
odwiedzajàcych, stanowià tak˝e doskona∏à wizytówk´ miasta - po-
zwalajà bowiem ∏atwo zapoznaç si´ z jego ofertà kulturalnà.

Micha∏ Gramatyka

kultura

Kulturalne strony
miasta
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