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informacje

Atrakcje przygotowane z okazji  Dni Tyskich
i pi´kna pogoda przyciàgn´∏y 28 i 29 czerwca
do Parku Miejskiego tysiàce mieszkaƒców na-
szego miasta i regionu. W bogatym programie
imprezy ka˝dy móg∏ znaleêç coÊ dla siebie:
przygotowano gry, zabawy i widowiska dla
dzieci; starsi uczestnicy imprezy rywalizowali
w konkursach,  bawili si´ przy muzyce, co od-
wa˝niejsi mogli skoczyç na bungee. Na scenie

pojawi∏y si´ najwi´ksze gwiazdy polskiej muzy-
ki rozrywkowej: Blue Cafe, Myslowitz, Daab
czy Cree. Zespo∏y wykona∏y wszystkie swoje
przeboje, zaprezentowa∏y równie˝ nowe
utwory. 

Dni Tyskie odbywa∏y si´ po raz trzeci i ju˝ te-
raz zapraszamy na kolejnà edycj´ imprezy.

(AC)

Prawie 250 tys. z∏ otrzyma∏ Powiatowy
Urzàd Pracy w Tychach na realizacj´ progra-
mu „Czyste gminy wizytówkà powiatu”. Za-
rzàd województwa Êlàskiego pozytywnie
oceni∏ tyski program i przyzna∏  dodatkowe
pieniàdze z Funduszu Pracy.

Ca∏kowity koszt realizacji projektu wynosi
ok. 470 tys. z∏. Brakujàce 220 tys. wy∏o˝à
partnerzy Powiatowego Urz´du Pracy
uczestniczàcy w programie - pracodawcy
z Tychów i powiatu bieruƒsko-l´dziƒskiego.
W ramach programu zorganizowane zosta-
nà roboty publiczne i prace interwencyjne,
przy których zatrudnionych b´dzie 60 bez-
robotnych zarejestrowanych w PUP Tychy.
B´dà oni wykonywaç prace porzàdkowe: ko-
siç traw´, piel´gnowaç klomby, sprzàtaç

chodniki i oczyszczaç Êcie˝ki rowerowe. Pra-
codawcy zatrudniaç b´dà pracowników na
okres od czterech do dziewi´ciu miesi´cy.
W zamian otrzymajà mi´dzy innymi zwrot
cz´Êci wynagrodzenia i sk∏adek na ubezpie-
czenie spo∏eczne. Ka˝dy pracodawca biorà-
cy udzia∏ w programie po jego zakoƒczeniu
zobowiàzany jest do utrzymania pracowni-
ków na w∏asny koszt przez kolejne trzy mie-
siàce.

G∏ównym celem przedsi´wzi´cia jest zak-
tywizowanie grupy bezrobotnych, zaÊ celem
dodatkowym jest wykonanie takich prac,
które wp∏ynà na popraw´ estetyki i czystoÊci
w miejscach publicznych.

(AC)
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Dni Tyskie

Czyste gminy

14 i 15 lipca audytorzy z Polskiego Cen-
trum Badaƒ i Certyfikacji przeprowadzili
w Urz´dzie Miasta Tychy tzw. audyt nadzo-
ru. Jego celem by∏o sprawdzenie, czy
w urz´dzie prawid∏owo funkcjonuje sys-
tem zarzàdzania jakoÊcià oparty na mi´-
dzynarodowej normie ISO 9001:2001. Au-
dyt zakoƒczy∏ si´ pomyÊlnie.

Przypomnijmy, ˝e  w lipcu ubieg∏ego ro-
ku Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji
przyzna∏o UM Tychy certyfikat potwierdza-
jàcy, ˝e wdro˝ony przez urzàd system
spe∏nia wymagania normy. Certyfikat jest
wa˝ny przez trzy lata. W tym czasie pra-
cownicy ratusza b´dà co najmniej dwa ra-
zy w roku poddawani dodatkowej weryfi-
kacji. 

Aby poprawiç jakoÊç obs∏ugi klienta
w poszczególnych wydzia∏ach ustawiono
specjalne skrzynki, do których mo˝na
wrzucaç wype∏nione ankiety. Prosimy
w nich o odpowiedê, czy sà Paƒstwo zado-
woleni z obs∏ugi, czy te˝ nie. Wnioski
z analizy ankiet s∏u˝à do podejmowania
dzia∏aƒ majàcych na celu podniesienie ja-
koÊci us∏ug tyskiego UM.

(AC)



2 lipca w siedzibie Tatrzaƒskiego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego w Zakopa-
nem odby∏o si´ spotkanie podsumowujàce
akcj´ ratowniczà i poszukiwawczà, podj´tà
po styczniowej tragedii w Tatrach, w której
zgin´∏o oÊmioro m∏odych tyszan. W spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele w∏adz Zako-
panego i Tychów, ratownicy TOPR-u, rodziny
ofiar wyprawy na Rysy, dyrekcja Liceum

Ogólnokszta∏càcego im. L. Kruczkowskiego,
w którym uczyli si´ uczestnicy tragicznej
wycieczki.

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba uroczy-
Êcie przekaza∏ ratownikom sprz´t zakupiony
ze Êrodków zgromadzonych na utworzonym
zaraz po wypadku koncie „Lawina”, na któ-
re ofiarodawcy z ca∏ego kraju i zagranicy
wp∏acili ponad 47 tys. z∏. Dyrektor LO im L.
Kruczkowskiego Urszula Mandera (na zdj´-
ciu) przekaza∏a TOPR-owcom 50 tys. z∏ ze-
branych na specjalnym rachunku utworzo-
nym przez szko∏´. 

W∏adze miasta, dyrekcja szko∏y oraz rodzi-
ny ofiar dzi´kowali ratownikom za trwajàcà
wiele miesi´cy akcj´ poszukiwawczà.
Spotkanie w Zakopanem by∏o pe∏ne
powagi, niezwykle serdeczne i wzru-
szajàce.

(AC)
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Jak zapowiadaliÊmy w poprzednim
numerze „TM”, 27 lipca w koÊciele  Êw.
Krzysztofa w Tychach odby∏a si´ uroczy-
stoÊç Êwi´cenia samochodów. W tym
znanym w ca∏ym kraju wydarzeniu wzi´-
∏o udzia∏ ponad dwa tysiàce kierowców.
UroczystoÊç poprowadzi∏ metropolita
katowicki arcybiskup Damian Zimoƒ.

Wzorem lat ubieg∏ych kierowcy ju˝ od
godzin porannych zajmowali miejsca
przy ul. Wyszyƒskiego i Edukacji. Nad
sprawnym przebiegiem uroczystoÊci
czuwa∏a policja oraz stra˝ miejska. 

(AC)

Tematem wiodàcego artyku∏u tego nu-
meru „Twojego Miasta” jest dzia∏alnoÊç ty-
skich organizacji pozarzàdowych. Trzeci
sektor - zwany tak dla odró˝nienia od ad-
ministracji publicznej i sektora przedsi´-
biorstw - Êwiadczy w Tychach wiele us∏ug
na rzecz mieszkaƒców, rozszerzajàc
i wzbogacajàc ofert´ miejskà. Warta pod-
kreÊlenia jest dobra wspó∏praca organizacji
pozarzàdowych z miastem, które zleca im
konkretne zadania i dofinansowywuje ró˝-
norodne projekty.

Dzia∏alnoÊç organizacji pozarzàdowych
jest bardzo wa˝nym miernikiem aktywno-
Êci spo∏ecznej. To poj´cie, skompromito-
wane w czasach PRL-u, odzyskuje swojà
wartoÊç. Poziom aktywnoÊci wykraczajàcy
poza zaspokajanie podstawowych potrzeb
Êwiadczy o dynamizmie danej spo∏ecznoÊci
i gotowoÊci do podejmowania wyzwaƒ -
s∏owem o tym, co b´dzie decydowa∏o
w przysz∏oÊci o sukcesie lub pora˝ce ca∏ych
spo∏eczeƒstw.

W Tychach nie brakuje przyk∏adów na to,
˝e dzi´ki dobremu pomys∏owi, ci´˝kiej pra-
cy i determinacji mo˝na osiàgnàç sukces.
Taki sukces na pewno osiàgn´li organiza-
torzy festiwalu imienia RyÊka Riedla, o któ-
rym tak˝e piszemy. Festiwal ten ma ju˝ wy-
robionà mark´ w ca∏ej Polsce, corocznie
przyciàgajàc do naszego miasta tysiàce fa-
nów dobrej muzyki.

˚ycz´ przyjemnej lektury.

19 i 20 lipca na placu w Parku Miej-
skim odby∏a si´ trzecia ju˝ edycja Âwi´ta
Czekolady, organizowanego przez Miej-
skie Centrum Kultury. W tym roku
gwiazdà imprezy by∏ kubaƒski
muzyk Rei Ceballo z zespo∏em,
wystàpi∏y tak˝e grupy:  Dzio∏o,
Keiser Walzer, Szóste Ko∏o Su-
gestii, Nagar Blues Band oraz
Sami. Podczas dwudniowego
Êwi´ta tyszanie mogli braç
udzia∏ w licznych konkursach i
zabawach, a tak˝e skosztowaç
czekolady. Dla jej smakoszy
przygotowano a˝ 3 tysiàce ta-
bliczek. Ci, którzy zjedli jej za

du˝o, majà rok na popraw´ figury.
A podczas kolejnego Âwi´ta Czekolady
b´dà mogli znowu zaszaleç.

(AC)

Âwi´to Czekolady

Auta poÊwi´cone



W Tychach dzia∏a ponad 90 organiza-
cji pozarzàdowych. Skupiajà one blisko
13 tys. cz∏onków i zatrudniajà 146
osób. Dodatkowo wspó∏pracuje z nimi
250 wolontariuszy - wynika ze spisu or-
ganizacji trzeciego sektora przeprowa-
dzonego w ubieg∏ym roku w Tychach
przez Biuro Inicjatyw Spo∏ecznych.

Nie mamy wp∏ywu?

Bohdan Ja∏owiecki i Marek S. Szczepaƒski
w wydanej w 2002 r. ksià˝ce pt. „Rozwój lo-
kalny i regionalny w perspektywie socjolo-
gicznej” podkreÊlajà, ˝e w naszym spo∏e-
czeƒstwie dominuje przekonanie o braku
wp∏ywu przeci´tnego obywatela na bieg
spraw publicznych. A przecie˝ ka˝dy cz∏o-
nek spo∏eczeƒstwa mo˝e wspó∏tworzyç
Êwiat wokó∏ siebie, dzia∏ajàc np. na rzecz
spo∏ecznoÊci lokalnej, w której ˝yje. W tym
celu powstajà oddolnie i spontanicznie gru-
py, tworzone na zasadzie dobrowolnego
udzia∏u obywateli i funkcjonujàce niezale˝-
nie od struktur paƒstwowych. Jak podajà
autorzy, obecnie w kraju funkcjonuje ponad
20 tys. organizacji pozarzàdowych, które
zajmujà si´ szeroko rozumianà pomocà spo-
∏ecznà, a tak˝e edukacjà i wychowaniem,
kulturà i sztukà, ochronà i profilaktykà zdro-
wotnà oraz ekologià.

Gmina wspó∏pracuje

Gmina Tychy od kilkunastu lat podejmuje
wspó∏prac´ z ró˝nego typu lokalnymi i po-
nadlokalnymi organizacjami pozarzàdowy-

mi, dzia∏ajàcymi m.in. w obszarach pomocy
spo∏ecznej i ochrony zdrowia, aby skutecz-
nie i racjonalnie wspieraç najs∏absze grupy
spo∏ecznoÊci lokalnej. Najbardziej rozwini´tà
formà wspó∏pracy jest zlecanie przez gmin´
prowadzenia placówek. W Tychach znaczà-
cà cz´Êç zadaƒ pomocowych przekazano ty-
skiemu oddzia∏owi Caritas Archidiecezji Ka-

towickiej, który pro-
wadzi:

• Dom Pomocy
Spo∏ecznej, obejmu-
jàcy ca∏odobowà
opiekà 48 osób star-
szych i niepe∏no-
sprawnych,

• Âwietlic´ Tera-
peutycznà dla Osób
UpoÊledzonych Umy-
s∏owo dla 15 osób
z zaburzeniami psy-
chicznymi, które ko-
rzystajà z us∏ug opie-
kuƒczych, zdrowot-
nych i rekreacyjno-
kulturalnych, 

• cztery Êwietlice Êrodowiskowe, obejmu-
jàce opiekà 190 dzieci ze Êrodowisk zagro-
˝onych ubóstwem i patologiami spo∏eczny-
mi oraz organizujàce dzia∏ania rekreacyjno-
wypoczynkowe dla osób starszych.

Powa˝ny pakiet
zadaƒ w zakresie
pomocy terapeu-
tycznej, psycho-
spo∏ecznej i praw-
nej osobom uza-
le˝nionym od al-
koholu i innych
Êrodków uzale˝-
niajàcych, a tak˝e
cz∏onkom ich ro-
dzin miasto zleci∏o
s towarzyszen iu
„TrzeêwoÊç ˚ycia”.
Prowadzi ono tak-
˝e dzia∏alnoÊç pro-
filaktycznà i szko-
leniowà w zakresie
uzale˝nieƒ.

Weê udzia∏ w konkursie

Innà formà wspó∏pracy miasta z organiza-
cjami pozarzàdowymi sà konkursy pomoco-

we organizowane od siedmiu lat przez Wy-
dzia∏ Spraw Spo∏ecznych i Zdrowia UM.
Konkursy takie dajà mo˝liwoÊç wspó∏finan-
sowania dzia∏aƒ organizacji spo∏ecznych
i ujawniania obszarów niezaspokojonych
dotàd wa˝nych potrzeb.  Do wzi´cia udzia-
∏u w konkursach organizacje zapraszane sà
przez og∏oszenia w prasie lokalnej. W tym
roku projekty mia∏y na celu podniesienie
spo∏ecznej ÊwiadomoÊci o prawach osób
niepe∏nosprawnych, ich pozytywnym wk∏a-
dzie w ˝ycie spo∏eczeƒstwa oraz o proble-
mach, z jakimi si´ borykajà. SpoÊród dzie-
wi´ciu zg∏oszonych wniosków specjalna ko-
misja zakwalifikowa∏a do realizacji pi´ç,
przeznaczajàc na nie ∏àcznie ok. 34 tys. z∏.

Si´ dzieje

Niektóre z tych projektów ju˝ zosta∏y zre-
alizowane. 7 czerwca odby∏ si´ II Wiosenny
Piknik Integracyjny „Ja, Mama, Tata i Zaba-
wa”, zorganizowany przez Tyskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski „Byç
razem” oraz Stowarzyszenie Ekologiczno-
Kulturalne „Ziarno”. Celem pikniku by∏o po-
kazanie, ˝e osoby niepe∏nosprawne majà
wiele do zaoferowania spo∏ecznoÊci ludzi
zdrowych. 

Realizowany jest ju˝ projekt Polskiego
Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów

Zabawy KLANZA pt. „Popatrz na siebie - za-
interesuj si´ mnà”. Za∏o˝eniem programu,
którego punktem kulminacyjnym b´dzie
spektakl teatralny z udzia∏em niepe∏no-
sprawnych dzieci, jest pokazanie ich mo˝li-

nasze miasto
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Wspó∏pracy z organizacjami pozarzàdowymi poÊwi´cony by∏ jeden z
warsztatów podczas ostatniego Tyskiego Seminarium Majowego

Piknik integracyjny „Ja, Mama, Tata i Zabawa”



woÊci oraz integracja z otoczeniem. Plano-
wane jest równie˝ za∏o˝enie Centrum Osób
Niepe∏nosprawnych, które umo˝liwia∏oby
ich samorealizacj´ - zarówno osób upoÊle-
dzonych umys∏owo, jak i niedowidzàcych
czy niedos∏yszàcych. Brakuje jednak fundu-
szy. Julita B∏oƒska-Charchut ze stowarzysze-
nia KLANZA widzi szanse rozwoju organiza-
cji i ich dzia∏aƒ w przystàpieniu Polski do
Unii Europejskiej: - UE otwiera szerokie pole
dzia∏ania i stwarza szanse na realizacj´ ró˝-
nego rodzaju projektów. Unia ma pieniàdze,
do których jako kraj niezrzeszony nie mieli-
byÊmy dost´pu. Nasze przystàpienie do
Wspólnoty to szansa, obawiam si´ jednak,
˝e nie jesteÊmy jeszcze dobrze przygotowa-
ni merytorycznie. MyÊl´ tu o umiej´tnoÊci pi-
sania programów i ich prawid∏owego rozli-
czania. Istnieje równie˝ bariera j´zykowa
i na to powinno si´ teraz zwróciç szczegól-
nà uwag´.

Znajà potrzeby

Kolejnà formà wspó∏pracy jest wspó∏two-
rzenie i wspó∏finansowanie projektów zg∏o-
szonych przez stowarzyszenia,  które mogà
si´ wykazaç dobrym rozeznaniem potrzeb
spo∏ecznoÊci lokalnej. W ubieg∏ym roku takà
form´ przyj´to w dofinansowaniu takich
przedsi´wzi´ç, jak np. prowadzenie grupy
wsparcia dla osób uzale˝nionych od alkoho-
lu, cz∏onków Tyskiego Klubu Abstynentów
„Bosman”, uczestnictwo w „Zlocie Rodzin
Abstynenckich” cz∏onków tyskich absty-
nenckich grup samopomocowych organizo-
wanym przez TrzeêwoÊciowe Stowarzysze-
nie Kulturalno-Turystyczne, kolonie dla 550
dzieci z rodzin ubogich i zagro˝onych pato-
logià spo∏ecznà, organizowane m.in. przez
tyski Caritas.

Od sportu do ekologii

Zakres dzia∏aƒ organizacji pozarzàdowych
jest bardzo szeroki. Jak podaje rocznik „Ty-

skie Regionalia”
sporà cz´Êç ty-
skiego sektora
non profit stano-
wià stowarzysze-
nia kultury fizycz-
nej i sportu oraz
uczniowskie kluby
sportowe (25
proc. ogó∏u orga-
nizacji w Ty-
chach). Inne naj-
popu la rn ie j sze
pola dzia∏ania to:
oÊwiata, edukacja
i wychowanie

(15,6 proc.), pomoc spo∏eczna i dzia∏alnoÊç
charytatywna (14,8 proc.), hobby i rozwój
zainteresowaƒ (11,1 proc.), ochrona zdro-
wia i rehabilitacja (10,4 proc.). Tyskie orga-
nizacje zajmujà si´ równie˝ problemami
ekologii, ochrony Êrodowiska i ekorozwoju.
Jednà z nich jest miejskie ko∏o Polskiego Klu-
bu Ekologicznego. Celem dzia∏aƒ PKE jest
realizacja idei ekorozwoju, ratowanie przed
zagro˝eniami Êrodowiska i jego poprawa.
Organizacja zajmuje si´ równie˝ ochronà
przyrody, ˝ycia i zdrowia cz∏owieka, a tak˝e
ochronà krajobrazu i dziedzictwa kulturo-
wego. Jednym z g∏ównych celów PKE jest
kszta∏towanie w spo∏eczeƒstwie Êwiadomo-
Êci, ˝e jakoÊç ˝ycia zale˝y m.in. od równo-
wagi pomi´dzy Êrodowiskiem a rozwojem
cywilizacji. Podstawowe dzia∏ania organiza-
cji skupiajà si´ na upowszechnianiu progra-

mu Agenda 21. Jest to globalny program
dzia∏aƒ na rzecz Êrodowiska i rozwoju, przy-
j´ty na Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro
w 1992 r. Wskazuje on, w jaki sposób mo˝-

na równowa˝yç rozwój gospodarczy i spo-
∏eczny z poszanowaniem Êrodowiska. 

Ka˝dy sobie?

Sektor organizacji pozarzàdowych bory-
ka si´ z wieloma problemami. Skàpe zaso-
by ludzkie, techniczno-organizacyjne oraz
finansowe nie pozwalajà im w pe∏ni rozwi-
nàç dzia∏alnoÊci i prowadziç szeroko za-
krojonych przedsi´wzi´ç. Tyski sektor ce-
chuje równie˝ brak poczucia, ˝e jest si´
cz´Êcià jakiejÊ wspólnoty. Ka˝da z organi-
zacji stara si´ samodzielnie rozwiàzywaç
swoje problemy. Tymczasem konieczna jest
kooperacja mi´dzy nimi, jak równie˝
wsparcie sektora przedsi´biorstw. - Wspó∏-
praca pomi´dzy organizacjami jest wa˝na.
Dzi´ki niej mo˝emy wymieniaç si´ do-
Êwiadczeniami, wzbogacaç realizowane
projekty. Jest to z korzyÊcià zarówno dla
nas samych, jak i dla ludzi, na rzecz któ-
rych dzia∏amy - mówi Agnieszka Czachow-
ska ze Stowarzyszenia Ekologiczno-Kultu-
ralnego „Ziarno”.

Wa˝ne partnerstwo

Ide´ partnerstwa spo∏ecznego warto pro-
mowaç, by skutecznie identyfikowaç proble-
my spo∏eczne. W spo∏eczeƒstwach rozwini´-
tej demokracji najsilniejszymi partnerami
w∏adz sà w∏aÊnie organizacje pozarzàdowe
i stowarzyszenia o charakterze lokalnym.
Z badaƒ socjologicznych wynika, ˝e ponad

po∏owa tyszan nie zetkn´∏a si´ z or-
ganizacjami pozarzàdowymi. Przed
nimi ciàgle zatem d∏uga droga.

Hanna Garyga

nasze miasto
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Caritas organizuje dla dzieci zaj´cia w Êwietlicach...

... i plenerze



upa∏y

porady porady porady porady porady porady

porady

UPA¸ - to wysoka, cz´sto przekraczajàca 30°C, temperatu-
ra powietrza spowodowana intensywnym oddzia∏ywaniem
promieni s∏onecznych. Latem zbyt d∏ugie przebywanie
w upale, na s∏oƒcu lub w przegrzanym miejscu, a tak˝e zbyt
intensywny wysi∏ek fizyczny w czasie goràcego dnia mogà
powodowaç urazy termiczne: przegrzanie lub oparzenie s∏o-
neczne. 

OBJAWY I PIERWSZA POMOC

Typowymi objawami przegrzania sà: os∏abienie, zawroty g∏owy,
pragnienie, nudnoÊci i wymioty, kurcze mi´Êni (zw∏aszcza nóg
i brzucha), mo˝e dojÊç  nawet do utraty przytomnoÊci. Pierwsza po-

moc polega na po∏o˝eniu poszkodowanego w ch∏odnym miejscu,
z uniesionymi 20-30 cm powy˝ej poziomu cia∏a nogami. W przy-
padku, gdy chory traci przytomnoÊç, ale oddech i t´tno sà wyczu-
walne, trzeba go u∏o˝yç na boku. Dobrze jest poluzowaç ubranie
i stosowaç dla obni˝enia temperatury cia∏a ch∏odne ok∏ady. Najpro-
Êciej zrobiç je ze zmoczonego zimnà wodà r´cznika lub Êciereczki.
Osobie z objawami przegrzania najlepiej podaç do picia wod´ z so-
là, którà powinna piç ma∏ymi ∏ykami. JeÊli wystàpià nudnoÊci, wod´
nale˝y odstawiç. W przypadku  wymiotów konieczna jest natych-
miastowa pomoc medyczna. 

Objawami oparzenia s∏onecznego sà: zaczerwienienie, sw´dzenie
i pieczenie skóry, goràczka, ból g∏owy. Nale˝y wziàç ch∏odny prysz-
nic, zmyç olejki (kremy), miejsca oparzone polewaç obficie zimnà
wodà. JeÊli na skórze wystàpià p´cherze, konieczny b´dzie suchy,
sterylny opatrunek, warto wówczas równie˝ skorzystaç z pomocy
medycznej. 

JAK SI¢ USTRZEC

• Ogranicz do minimum przebywanie na s∏oƒcu, zw∏aszcza
w okresie najintensywniejszego dzia∏ania jego promieni w godzi-
nach po∏udniowych,

• unikaj intensywnego opalania. Opalenizna spowalnia zdolnoÊç
organizmu do samoczynnego ch∏odzenia. Na pla˝y stosuj Êrodki
ochronne przed promieniami s∏onecznymi - kremy i olejki o wysokim
wspó∏czynniku skutecznoÊci, 

• unikaj skokowych zmian temperatur. Zwolnij tryb ˝ycia. Ogra-
nicz wyczerpujàce zaj´cia. Stosuj tabletki solne, ale tylko wtedy, jeÊli
zosta∏y zalecone przez lekarza, 

• przebywaj wewnàtrz pomieszczeƒ tak d∏ugo, jak to mo˝liwe. Je-
Êli nie sà klimatyzowane, zejdê na najni˝szy poziom budynku, poza
zasi´g Êwiat∏a s∏onecznego, 

• w domu postaraj si´ jak najd∏u˝ej utrzymaç ch∏odne powietrze.
Dobre efekty daje monta˝ okiennych ˝aluzji, a zw∏aszcza
zewn´trznych okiennic, które latem chronià przed prze-
grzaniem, a zimà zatrzymujà ciep∏o wewnàtrz domu, 

• spo˝ywaj posi∏ki lekkie, ale zbilansowane (zawierajà-
ce wszystkie niezb´dne sk∏adniki od˝ywcze i energetycz-
ne),

• pij regularnie du˝e iloÊci wody. Osoby cierpiàce na
epilepsj´, schorzenia serca, nerek lub wàtroby, b´dàce na
niskowodnej diecie oraz majàce problemy z utrzymaniem
p∏ynów, powinny wczeÊniej zasi´gnàç porady lekarza, 

• ogranicz picie alkoholu. Mimo, ˝e zimne piwo i inne
napoje alkoholowe pozornie zaspokajajà pragnienie, za-
zwyczaj powodujà dalsze odwadnianie organizmu,

• ubieraj si´ w luêno dopasowane rzeczy z naturalnych
tkanin, zakrywajàce mo˝liwie najwi´kszà powierzchni´
skóry. Lekka i jasna odzie˝ odbija promieniowanie s∏o-
neczne i ciep∏o, pomagajàc tym samym utrzymaç normal-
nà temperatur´ cia∏a, 

• noÊ nakrycia g∏owy, które skutecznie b´dà jà chroniç
przed nadmiernym nagrzaniem. 

W CZASIE SUSZY

• Zmniejsz zu˝ycie wody. Gdy to tylko mo˝liwe, kilkakrotnie u˝y-
waj tej samej. Podlewanie trawników i mycie samochodów w czasie
suszy to marnotrawstwo, 

• pami´taj, ˝e podczas upa∏ów wyst´puje zwi´kszone zagro˝enie
po˝arowe. W lesie, na podsuszonych ∏àkach i Êcierniskach zachowaj
szczególnà ostro˝noÊç i staraj si´ nie zaprószyç ognia.

(AH)

Opracowanie na podstawie materia∏ów Âlàskiego Urz´du
Wojewódzkiego
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Na wielu osiedlach likwidowane sà
wszystkie znaki pionowe zwiàzane
z pierwszeƒstwem przejazdu, a w za-
mian wprowadza si´ tzw. „regu∏´ pra-
wej r´ki”, która na skrzy˝owaniu rów-
norz´dnych dróg ka˝e ustàpiç pierw-
szeƒstwa przejazdu pojazdowi znajdu-
jàcemu si´ z prawej strony. 

Zmian takich dokonano ju˝ w rejonach
osiedli B, E, F, H, R, W, Z, Z-1 oraz w dziel-
nicach Czu∏ów, Màko∏owiec, Paprocany
i Wilkowyje. Zmiany te nie dotyczà ulic wy-
lotowych z tych dzielnic, które pozostajà
oznakowane znakami „Ustàp pierwszeƒ-
stwa przejazdu” lub „Stop”.

Na wszystkich drogach wlotowych do
wymienionych rejonów zosta∏y ustawione
tablice informujàce o zmianie. - Jej wpro-
wadzenie by∏o podyktowane potrzebà upo-
rzàdkowania ruchu ko∏owego, a przede
wszystkim jego uspokojenia. Regu∏a prawej
r´ki jest od wielu lat z powodzeniem stoso-
wana w wielu krajach Europy i ca∏ego Êwia-
ta. Jej stosowanie przyczynia si´ do zwi´k-
szenia bezpieczeƒstwa ruchu samochodo-
wego i pieszego. Dzieje si´ tak, gdy˝ stoso-
wanie regu∏y wymusza na kierowcach
zwolnienie lub nawet ca∏kowite zatrzymanie
pojazdu przed ka˝dym skrzy˝owaniem

w celu ustàpienia pierwszeƒstwa nadje˝d˝a-
jàcemu z prawej strony - t∏umaczy naczelnik
Wydzia∏u Komunikacji UM Tychy Henryk
Drozdek. 

Poni˝ej przedstawiamy kilka przyk∏ado-
wych sytuacji na skrzy˝owaniach dróg rów-

norz´dnych, czyli takich, na których obowià-
zuje regu∏a prawej r´ki, z zaznaczonà w∏a-
Êciwà kolejnoÊcià przejazdu. Przypominamy
tak˝e definicje skrzy˝owania i drogi twardej:

sskkrrzzyy˝̋oowwaanniiee - przeci´cie si´ w jednym
poziomie dróg majàcych jezdni´, ich po∏à-
czenie lub rozwidlenie, ∏àcznie z po-
wierzchniami utworzonymi przez takie
przeci´cia, po∏àczenia lub rozwidlenia;
okreÊlenie to nie dotyczy przeci´cia, po∏à-
czenia lub rozwidlenia drogi twardej z dro-
gà gruntowà lub stanowiàcà dojazd do
obiektu znajdujàcego si´ przy drodze,

ddrrooggaa  ttwwaarrddaa - droga z jezdnià o na-
wierzchni bitumicznej, betonowej, kostko-
wej, klinkierowej lub brukowcowej oraz
z p∏yt betonowych lub kamienno-betono-
wych, je˝eli d∏ugoÊç nawierzchni przekra-
cza 20 m; inne drogi sà drogami grunto-
wymi. 

Z przytoczonych definicji jasno wynika, i˝
przeci´cie si´ drogi o nawierzchni asfalto-
wej, z drogà o nawierzchni np.: t∏ucznio-
wej czy ˝wirowej nie jest skrzy˝owaniem,
w zwiàzku z tym pojazdy jadàce drogà as-
faltowà majà pierwszeƒstwo przed pojaz-
dami poruszajàcymi si´ drogà gruntowà. 

(AC)

Regu∏a prawej r´ki

wydarzenia
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KolejnoÊç przejazdu: B, A KolejnoÊç przejazdu: A, B KolejnoÊç przejazdu: C i A
razem, nast´pnie B

KolejnoÊç przejazdu: B, A KolejnoÊç przejazdu: A do
Êrodka skrzy˝owania,
nast´pnie C, B i A

KolejnoÊç przejazdu: w tym wypad-
ku obowiàzuje zasada
grzecznoÊciowa, tzn. kierowca,
który zdecyduje si´ przepuÊciç
pozosta∏e pojazdy sygnalizuje to
kierowcy pojazdu ze swojej lewej
strony i opuszcza skrzy˝owanie
jako ostatni



Has∏o przestrogi przed zgubnymi
skutkami uzale˝nienia od narkotyków
towarzyszy festiwalowi od pierwszej je-
go edycji, która w oÊrodku nad Jezio-
rem Paprocaƒskim odby∏a si´ w 1999
roku. - Nieprzypadkowo zapraszaliÊmy
co roku do Paprocan Marka Kotaƒskie-
go z „Monaru” i uruchamialiÊmy pod-
czas festiwalu punkt konsultacyjny ty-
skiego stowarzyszenia „TrzeêwoÊç ˚y-
cia”. Nie chcemy, ˝eby „Ku przestro-
dze” by∏o tylko has∏em z plakatu - mó-
wi Adam Antosiewicz, pomys∏odawca
i organizator imprezy. - Traktujemy to
jakà swojà misj´.

Wag´ i rang´ Festiwalu im. RyÊka
Riedla docenia tyski samorzàd. Ka˝de-
go roku wspó∏organizatorami dwu-
dniowego muzykowania nad jeziorem
sà Miejskie Centrum Kultury i Miejski
OÊrodek Sportu i Rekreacji, a w∏adze
miasta - wraz z wojewodà Êlàskim -
obejmujà nad imprezà patronat. Ale
ranga i ka˝dorazowo wysoka ocena te-
go festiwalu sà zas∏ugà przede wszyst-
kim niezwyk∏ej jego atmosfery oraz
grona artystów, którzy pojawiajà si´ tu-
taj, by zagraç dla RyÊka i dla tysi´cy je-
go fanów z ca∏ej Polski. Martyna Jaku-
bowicz, Edyta Bartosiewicz, John Por-
ter, Marek Piekarczyk, zespo∏y Cree,
D˝em i ONA, a tak˝e gwiazdy tego-
rocznej edycji festiwalu - TSA i Perfect -
to tylko najjaÊniejsze elementy plejady
wspania∏ych wykonawców, którzy
przewin´li si´ w ciàgu ostatnich czte-
rech lat przez scen´ w Paprocanach.

Lipcowy festiwal to tak˝e dla m∏o-
dych zespo∏ów szansa zaistnienia na
rynku muzycznym i w ÊwiadomoÊci fa-
nów, ale i mo˝liwoÊç wzbogacenia si´
o Êwietne, markowe instrumenty mu-
zyczne, które organizatorzy przezna-
czajà na nagrody w konkursie. Przyk∏a-
dem wykorzystanej szansy niech b´dzie
wa∏brzyska grupa Riders, której zwyci´-
stwo w II Festiwalu im. RyÊka Riedla
w roku 2000, otworzy∏o drog´ na

wszystkie sceny bluesowe i rockowe
w kraju.

Dodatkowym ubarwieniem tego
wszystkiego, co dzieje si´ na scenie, sà
zdarzenia oko∏ofestiwalowe, przy oka-
zji których najlepiej widaç pomys∏o-
woÊç organizatorów. Tradycjà jest ju˝
specjalnie urzàdzona poczta polowa,
skàd mo˝na wys∏aç festiwalowà kartk´
z okolicznoÊciowym datownikiem;
wielkim powodzeniem cieszy si´ oczko
wodne, pe∏ne Êwieczek zapalonych za
RyÊka, a w tym roku tak˝e za Marka Ko-
taƒskiego, honorowego goÊcia po-
przednich edycji, tragicznie zmar∏ego
kilkanaÊcie miesi´cy temu. Nie brakuje
elementów z innych dziedzin sztuki:
nie wypada nie wspomnieç o wysta-
wach fotograficznych, czy o wielkim
przedsi´wzi´ciu plastyka S∏awomira
˚ukowskiego, którego dzie∏o - obraz
o powierzchni 10 m kw., namalowany
w czasie godzinnego koncertu D˝emu
podczas festiwalu w 2000 r. - ma szan-
s´ trafiç do Ksi´gi Rekordów Guinnes-
sa. W tym roku owo dzie∏o towarzyszy-
∏o bywalcom specjalnie na festiwal
urzàdzonego pubu „Jesiony”.

Za nami jubileuszowa, piàta edycja
Festiwalu Muzycznego im. RyÊka Rie-
dla. Jak na jubileusz przysta∏o, bodaj
najbarwniejsza, najbardziej naszpiko-
wana gwiazdami i jak sàdziç nale˝y -
najlepiej udokumentowana. Na festi-
walu goÊci∏a bowiem ekipa filmowa,
która pod re˝yserskim okiem Krzysztofa
Magowskiego realizuje dokumentalny
film o RyÊku. Podczas festiwalu mo˝na
by∏o obejrzeç fragmenty ju˝ nakr´cone,
ca∏oÊç (pod zaczerpni´tym z twórczoÊci
Riedla tytu∏em „Pozna∏em go po czar-
nym kapeluszu”) b´dzie natomiast za-
wieraç materia∏ powsta∏y w Paproca-
nach w czasie tegorocznego Êwi´ta fa-
nów RyÊka, fanów dobrej muzyki.

(WUWU)
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Oboj´tnie czego by si´ o RyÊku nie mówi∏o - o jego lepszych i gorszych stronach - jedno nie ulega wàtpliwoÊci: by∏ Riedel
artystà; i to artystà nietuzinkowym, majàcym charyzm´, a wi´c coÊ, co ma niewielu. CoÊ, co ka˝e tysiàcom m∏odych i nieco
starszych ludzi przyje˝d˝aç co roku w koƒcu lipca do Tychów, na kolejne edycje Festiwalu Muzycznego im. RyÊka Riedla, or-
ganizowanego niezmiennie pod has∏em „Ku przestrodze”.


