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Nowe przepisy
dla pasażerów

R

ada Miasta uchwaliła niedawno zmiany w przepisach porządkowych dotyczących korzystania ze środków komunikacji
miejskiej.
W kilku przypadkach są
to zmiany kosmetyczne, w innych
wynikają z postępu technologicznego, jaki dokonał się w ostatnich
latach, a w jeszcze innych – z faktu umieszczenia danego przepisu
w ustawach. To był właśnie powód
tego, że z dotychczasowych przepisów usunięto zapisy dotyczące
odpowiedzialności pasażerów wobec Miejskiego Zarządu Komunikacji i odwrotnie, zapis związany
z uprawnieniami do kontynuowania przez pasażera podróży
w innym pojeździe w przypadku
awarii oraz zapis dotyczący odpowiedzialności pasażera za szkody powstałe w wyniku przewozu bagażu i zwierząt. To ważne
sprawy, ale MZK musiał je wykreślić z przepisów porządkowych,
bo w myśl wykładni prawnej, jeśli

Konkurs na kartkę
świąteczną
ewa strzoda

Dzięki zmianom
w przepisach
porządkowych
obowiązujących
w MZK Tychy,
łatwiejsze ma się
stać egzekwowanie
pierwszeństwa
w korzystaniu
z wyznaczonych
miejsc przez osoby
niepełnosprawne
czy starsze.
Pojawią się też
nowości związane
z elektronicznymi
papierosami,
głośnym słuchaniem
muzyki czy psami
asystującymi.

M u z em c z eka na p r a c e
do 2 0 l i s t opada

W pojazdach, w których do wsiadania są przeznaczone tylko przednie drzwi, pasażer wsiada
wyłącznie nimi, są jednak osoby zwolnione z tego obowiązku.

coś jest uregulowane ustawowo,
nie powinno być powielane w aktach prawa miejscowego. To absurdalny wymóg, bo pasażer powinien mieć dostęp do przepisów
porządkowych – dotyczących jego
praw i obowiązków – w jednym
akcie, wywieszonym w widocznym miejscu w autobusie. MZK
musiał usunąć jednak te zapisy,
co wcale nie znaczy, że one nie
obowiązują. Na przykład po awarii pojazdu pasażer nadal może
kontynuować jazdę w innym, bez
kasowania dodatkowego biletu.
W uchwale doprecyzowano m.in. zapisy dotyczące zakazu przewożenia przedmiotów
niebezpiecznych, cuchnących,
dodając przedmioty wywołujące
uczucie odrazy (np. śmieci, odpadki, przedmioty wydzielające
bardzo nieprzyjemny zapach,
fetor, smród) oraz przypadki,
w których kierowca może odmówić przewozu „osób, które są
uciążliwe dla innych pasażerów
(np. roztaczają rażąco nieprzyjemny zapach, spożywają pokarmy mogące trwale zabrudzić pasażerów)”.

Dodano lub zmodyfikowano
kilka innych zapisów, np. dotyczących wydzielonych miejsc dla
osób niepełnosprawnych i starszych, osób z dzieckiem na ręku
lub w wózku. Miejsca te wprawdzie od jakiegoś czasu oznaczone
są piktogramami, jednak nowe
zapisy umożliwiają wyegzekwowanie pierwszeństwa osób wskazanych na piktogramach przy zajmowaniu tych miejsc. Wcześniej
takiej możliwości nie było. Pojawił
się też zapis umożliwiający osobom niepełnosprawnym podróż
z psem asystującym bez konieczności zakładania mu smyczy i kagańca. Dotychczas kwestia ta nie
była uregulowana.
Nowe przepisy zabraniają korzystania z tzw. papierosów elektronicznych oraz różnego rodzaju
substancji odurzających podczas
przebywania i jazdy środkami
komunikacji miejskiej. Nie wolno też bez zgody MZK nalepiać
plakatów i ogłoszeń w pojazdach,
rozdawać pasażerom ulotek oraz
materiałów reklamowych.
Nowe przepisy zabraniają
emitowania dźwięków ze sprzętu

elektronicznego inaczej niż przez
słuchawki. Do tej pory zamiast
„sprzęt elektroniczny” w przepisach widniało określenie „radioodbiornik”.
Nie wolno zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób
ograniczający jego pole widzenia,
rozmawiać z kierowcą w czasie
jazdy i zachowywać się w sposób utrudniający mu prowadzenie pojazdu. Jest też przepis, choć
mało precyzyjny, zabraniający zachowywania się w sposób, który obraża moralność lub dobre
obyczaje.
Jak wiadomo, w pojazdach, w których do wsiadania
są przeznaczone tylko przednie
drzwi, pasażer wsiada wyłącznie
tymi drzwiami. Są jednak osoby zwolnione z tego obowiązku
jak np. osoby niepełnosprawne,
wsiadające z wózkiem dziecięcym, w zorganizowanej grupie,
czy w godzinach szczytu, itd. Teraz do katalogu osób, którym kierowca zobowiązany jest otworzyć
inne niż pierwsze drzwi, dodano
również „osoby starsze”.

Jeśli masz pomysł na oryginalną i wyjątkową kartkę
świąteczną, weź udział w naszym konkursie – przypominają organizatorzy, Urząd Miasta Tychy i Muzeum
Miejskie w Tychach.
Konkurs adresowany jest do najmłodszych tyszan –
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, podopiecznych placówek oświatowych oraz świetlic środowiskowych, jak również do dzieci, które swoje prace
przygotują pod opieką rodziców.
Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie
i wykonanie kartki pocztowej o tematyce związanej z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, którą wraz z życzeniami
będzie mógł wysłać Prezydent Miasta Tychy.
Technika wykonania prac jest dowolna (mogą to być
np. malarstwo, rysunek, grafika, kolaż i inne), format –
nie większy niż A4. Muzeum przyjmuje po jednej pracy
od każdego autora.
Ważne jest umieszczenie dokładnych danych o autorze
pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwa szkoły, placówki
oświatowej lub świetlicy środowiskowej, nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem praca powstała, numer
telefonu, a w przypadku, gdy praca została przygotowana indywidualnie: imię i nazwisko autora, wiek, adres
oraz numer telefonu.
Prace nieopisane lub opisane nieczytelnie nie będą brały
udziału w konkursie.
Prace można składać do 20 listopada osobiście w siedzibie muzeum lub wysłać na adres: Joanna Kucz-Pieczka,
Muzeum Miejskie w Tychach, pl. Wolności 1, 43–100 Tychy z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.
Prace będą oceniane przez jury powołane przez dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach, a nagrodą dla
autora najlepszej pracy będzie wydrukowanie kartki
świątecznej przed Bożym Narodzeniem w 2014 roku
i rozesłanie jej wraz ze świątecznymi życzeniami przez
Prezydenta Miasta Tychy, jak również nagroda rzeczowa. Autor nagrodzonej pracy otrzyma także 30 egzemplarzy kartki.
Jury może przyznać wyróżnienia, autorzy prac wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe.
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani
telefonicznie, informacja o laureatach pojawi się także
na stronie internetowej Urzędu Miasta Tychy oraz Muzeum Miejskiego w Tychach.
Dodatkowych informacji o konkursie udziela Joanna Kucz-Pieczka, tel. 32 327 18 20–22 wew. 27,
e-mail: j.kucz@muzeum.tychy.pl. Szczegóły także na:
www.umtychy.pl, www.muzeum.tychy.pl
B
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PROBLE M SPR Z E DA Ż Y A LKO H OLU NIE LE T NIM

Nie bądź obojętny
Badanie przeprowadzone
przez Stowarzyszenie RoPSAN (Rodzice Przeciwko
Sprzedaży Alkoholu Nieletnim) w 30 tyskich sklepach
pokazało, że sprzedawcy raczej nie legitymują swoich
młodych klientów, sprzedając
im alkohol. To samo badanie
wykazało inną ważną kwestię: jeśli ktoś obserwujący
taką sytuację zwróci sprzedawcy uwagę, wówczas ten
poprawi się i zażąda okazania dowodu osobistego.

tego roku badania przyczyniły się
do powstania dokumentu nazwanego Międzypokoleniową Koalicją
Nieobojętnych oraz do wprowadzenia nowych zapisów do treści
uchwalanego rokrocznie przez
Radę Miasta Tychy Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Alkoholowych.
Zwróciła na to uwagę Daria Szczepańska, zastępca prezydenta miasta
ds. społecznych, referując podczas
październikowej sesji rady miasta
projekt programu na 2015 rok.

W

– Badanie zlecone stowarzyszeniu RoPSAN przeprowadzono

nioski płynące z przeprowadzonego w sierpniu

Reakcja przynosi efekt

w 30 punktach sprzedających alkohol, zarówno w marketach, jak
i w małych sklepach – mówiła Daria
Szczepańska. – W 28 spośród tych
punktów osoby nie będące pełnoletnimi mogły bez problemu kupić
alkohol. Podobne badanie przeprowadzaliśmy w 2011 roku i wówczas
wyniki, chociaż także niezadowalające, były jednak lepsze.
Jak wyjaśniła Daria Szczepańska, w każdym sklepie badanie
przeprowadzały dwie osoby – niepełnoletni próbujący kupić alkohol
i towarzysząca mu osoba dorosła.
Tam, gdzie sprzedawca nie zażądał od młodego człowieka okazania
dowodu i chciał sprzedać alkohol,

włączał się dorosły, który zwracał
uwagę, że ta osoba może być niepełnoletnia.
– Badanie pokazało też inną
bardzo ważną rzecz – mówiła Daria
Szczepańska. – Na te 28 przypadków, kiedy zwrócono sprzedawcy uwagę, 26 z nich wycofało się
ze sprzedaży i poprosiło o dowód.
Tylko w dwóch przypadkach alkohol sprzedano mimo interwencji. To pokazuje, jak ważne jest,
by reagować, gdy widzimy problem.
To naprawdę przynosi efekty.

Kontrole, badania
W Miejskim Programie
Profilaktyki i Rozwiązywa-

ni Problemów Alkoholowych
na 2015 r. zawarto m.in. zapis
o kontrolach tyskich punktów
sprzedaży i podawania alkoholu
w zakresie przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.
– Chcemy przeprowadzić kilka
działań w myśl postanowień Międzypokoleniowej Koalicji Nieobojętnych – mówiła wiceprezydent
Szczepańska. – Na 2015 rok mamy
też zaplanowane badanie ESPAD
w ramach Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach. Wystartuje też nowa kampania przeciw pijanym kierowcom,
do której chcemy włączyć także
szkoły nauki jazdy.

– Uważam, że alkohol, oczywiście w umiarze, jest dla ludzi,
ale dla pełnoletnich, dorosłych
i świadomych – dodaje Daria
Szczepańska. – Godne potępienia jest to, że młodzi ludzie nabywają alkohol i spożywają go, często wchodząc potem w konflikty
z prawem. Podpisując wspólnie
z przedstawicielami rodziców, seniorów, szkół i organizacji pozarządowych Międzypokoleniową
Koalicję Nieobojętnych, zobowiązujemy się do reakcji na łamanie
prawa. Reagujmy wszyscy. Nie dawajmy przyzwolenia na sprzedaż
alkoholu nieletnim.
Sylwia Witman

