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przez piekło na Hel
Pierwsza część relacji z rowerowej wyprawy  
dwóch tyszan na Półwysep Helski.

Memoriał Hanusika
W najbliższą sobotę kolarze ścigać się  
będą na tyskiej ulicy Sikorskiego.

Remis w sparingu
Piłkarze GKS Tychy w pierwszym meczu  
kontrolnym zremisowali z MFK Karvina.6 1414
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wiaduktu ani widu
za nami pierwsza część inwestycji przy ul. grota-roweckiego. w miejscu rozebranego już wiaduktu powstanie nowy.
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Będzie mural 
na ścianie SP 22
29 czerwca rozstrzygnięto konkurs na wykonanie projektu graficznego 
muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. Rafała Pomorskiego. Laureatem konkursu został Daniel 
Kaliński – artysta od lat związany m.in. ze street art’em. str.4
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Na Państwa telefony czekamy
we wtorek w godz. 9.30–15.30
Dziś przy telefonie dyżuruje
red. Leszek Sobieraj

◆ 6.07, OkOłO gODZ. 17, 
kierujący fOrDem POtrą-
cił 10-letNią dziewczynkę 
na oznakowanym przejściu dla 
pieszych w rejonie skrzyżowania 
ul. Sikorskiego z ul. Zgrzebnio-
ka. Dziecko trafiło pod opiekę 
ratowników medycznych, a na-
stępnie zostało przewiezione 
do szpitala w Katowicach Ligo-
cie na dokładniejsze badania. 
Ze względu na rozbieżne in-
formacje przekazywane pracu-
jącym na miejscu policjantom 
przez uczestników jak i świad-
ków, sprawa ta swój finał będzie 
miała w sądzie. To sąd rozstrzyg-
nie, kto był sprawcą tego niebez-
piecznego zdarzenia.

◆  N a  O Z N a kO Wa Nym 
PrZejściu Dla PiesZych 
na ul. Dąbrowskiego (w rejonie 
skrzyżowania z ul. Darwina), 
z wyznaczonym azylem rowe-
rowym, kierowca osobowego 
volvo potrącił 5.07 ok. godz. 13 
rowerzystę. Na szczęście kieru-
jący jednośladem nie doznał po-
ważniejszych obrażeń. Utrud-
nienia na miejscu trwały około 

godzinę. Policjanci KMP Tychy 
prowadzą dalsze postępowanie 
w sprawie tego zdarzenia.

◆ 8.07 Na tereNie stacji 
PaliW lOtOs PrZy ul. Be-
skiDZkiej kierujący ciągni-
kiem siodłowym daf z naczepą 
podczas wjazdu na teren stacji 
nie zachował należytej ostroż-
ności i wjechał na pas zieleni, 
na którym znajdowały się za-
wory wlewowe zbiorników z pa-
liwami. W wyniku tego doszło 
do ich uszkodzenia, ucierpiał 
także tir. Na czas działań stacja 
paliw została zamknięta. Wszel-
kie uszkodzenia zostaną usu-
nięte z polisy OC sprawcy lub 
właściciel stacji będzie musiał 
dochodzić swoich praw na dro-
dze sądowej.

◆ POlicjaNci Z tychóW 
PrZePrOWaDZili 8 liPca 
DZiałaNia „PręDkOść”, któ-
rych celem było egzekwowanie 
od kierujących przestrzegania 
ograniczeń prędkości na tyskich 
drogach. Skontrolowali łącznie 
92 pojazdy i ujawnili 80 wykro-

czeń związanych z przekrocze-
niem prędkości. Policja przypo-
mina, że od 1 czerwca 2021 roku 
zgodnie z nowymi przepisami, 
dopuszczalna prędkość na ob-
szarze zabudowanych została 
zrównana i wynosi do 50 km/h 
przez całą dobę, o ile znaki nie 
stanowią inaczej.

◆ raNkiem 9.07 W ParkiN-
gu PODZiemNym w budyn-
ku wielorodzinnym przy al. 
Bielskiej 96, włączył się alarm. 
Na czas działań straży pożarnej 
prawy pas al. Bielskiej w kierun-
ku skrzyżowania z ul. Żwakow-
ską był zablokowany. Po przy-
byciu na miejsce i rozpoznaniu 
sytuacji strażacy nie zlokalizo-
wali pożaru. Okazało się, że do-
szło do awarii systemu przeciw-
pożarowego.

◆ Na ul. OśWięcimskiej 
POlicjaNci ZatrZymali 
54-letNiegO miesZkańca 
BieruNia, który kierował for-
dem mondeo będąc w stanie nie-
trzeźwości – 2,4 prom. 
ls ●

Na popularnej grupie facebooko-
wej związanej z naszym miastem 
pojawił się apel tyszanina, który 
znalazł na chodniku zdewastowa-
ny rower miejski. W moment pod 
postem pojawiły się dziesiątki ko-
mentarzy wyrażających sprzeciw 
wobec aktów wandalizmu.

Filip Kowalski napisał: „Prze-
jeżdżałem dziś koło miejsca, 
gdzie na początku pomyślałem, 
że ktoś tam leży (na chodniku) 
i potrzebuje pomocy. Podjecha-
łem, zauważyłem leżący rower. 
Może ktoś się wywrócił i potrze-
buje pomocy? Niestety – zastałem 
ZDEMOLOWANY rower miej-
ski. Zastanawiam się, co ten czło-
wiek miał w głowie? I tu kieruję 
słowa do tej osoby (o ile dotrze 
ten post do niego/niej) Dlaczego? 
Dlaczego to zrobiłeś/aś? Dla za-
bawy? Nie jest to w żaden sposób 
zabawne. Bo miałeś/aś zły dzień 
i trzeba było wyładować się? Kup 
worek z piachem i w niego wal. 
Każdy ma jakiś problem w życiu. 
Jeden lepszy, drugi gorszy. Ale 
to nie jest powód. Bo masz swój 
rower i nie potrzebujesz tego ro-
weru lub w ogóle nie korzystasz 
i dlatego zniszczyłeś/aś? A po-

myślałeś/aś o innych, którzy po-
trzebują/skorzystają z tego? Jaki 
jest cel/misja miejskiego roweru? 
Żeby się dzielić. Żeby każdy mógł 
skorzystać z najekologiczniejsze-
go pojazdu na świecie. Każdy.

Dla tych, których nie stać 
na własny rower. Dla tych, któ-
rzy mają rower, ale potrzebują 
transport w jednym kierunku 
z punktu A do B. A z powrotem 
już inaczej. Dlaczego nie doce-
niasz tego co mamy i możemy 
skorzystać? Nie ważne czy to jest 

za nasze podatki, czy to jest fir-
ma prywatna. Szanujmy się na-
wzajem, a świat będzie o wiele 
piękniejszy.

Pozdrawiam Tyszanie!”
Mieszkańcy naszego miasta za-

częli dzielić się swoimi doświad-
czeniami, np. jeden z nich napisał 
„Miałem podobnie, ok. 3 w nocy 
ktoś wrzucił mi do ogrodu Tyski 
Rower. Ciężko to jakoś inaczej 
nazwać niż debilizm…”. Ostat-
nio sami widzieliśmy porzucony 
rower przy przystanku. kp ●

sprzeciw wobec aktów wandalizmu.

aPel o otrzeźwienie

Zdewastowany rower miejski.

Porzucony na przystanku tandem.

Fil
ip 

Ko
wa

lsk
i

Ka
m

il P
es

za
t

Na terenie stacji paliw przy ul. Beskidzkiej tir uszkodził zawory zbiorników z paliwami.  
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znaMy już oficjalne 
wyniki Rywalizacji 
o pucHaR RoweRowej 
stolicy polski. 
nasze Miasto zajęŁo 
w klasyfikacji 
ogólnej 22. Miejsce 
oRaz 2. wśRód Miast 
o liczbie od 100 do 200 
tysięcy Mieszkańców. 
ponadto zajMujeMy 
pieRwsze Miejsce 
w liczbie pRzejecHanycH 
kiloMetRów wśRód 
śląskicH Miast.

Najlepszą grupą rowerowo-spor-
tową, kręcącą kilometry dla nasze-

go miasta został Klub Turystyki 
Kolarskiej GRONIE Tychy przed 
grupą Wesoły Rowerek i NOL-Ty-
chy. Gratulujemy również pani Be-
acie Kopek i panu Adamowi Kło-
potowskiemu, którzy zwyciężyli 
w klasyfikacji indywidualnej ko-
biet i mężczyzn. W niedzielę pod 
napisem TYCHY przy Urzędzie 
Miasta nagrody odebrać mógł każ-
dy, kto na swoim koncie wykręcił 
minimum 127,3 kilometra.

Przez 30 dni czerwca w 53 pol-
skich miastach wybuchła fanta-
styczna rowerowa gorączka. Każ-
dy kto mógł, w skwarze i podczas 
deszczu, na długich i krótkich 
dystansach zapamiętale kręcił 

kilometry. Każdy przejechany 
dystans zliczała bezpłatna apli-
kacja Aktywne Miasta. To ona 
przeliczała zdobyte kilometry 
na punkty z uwzględnieniem 
wielkości poszczególnych ośrod-
ków. W ten sposób narodziła się 
unikalna w skali kraju rywali-
zacja o tytuł Rowerowej Stolicy 
Polski. W tym roku triumfowa-
ła Nowa Sól, na drugim miejscu 
uplasowała się Biała Podlaska., 
podium zamknęły Puławy. Apli-
kację w czasie trwania rywali-
zacji włączono ponad 2,5 mln 
razy. Ponad 45 tysięcy rowerzy-
stów pokonało w czerwcu łącznie 
7 milionów kilometrów. kp ●

zakończyŁ się 
kolejny ważny etap 
pRzebudowy wiaduktu 
pRzy ulicy gRota-
Roweckiego w tycHacH. 
część znajdująca 
się bezpośRednio 
nad toRaMi zostaŁa 
RozebRana. nie Ma już 
12 betonowycH belek, 
z któRycH każda ważyŁa 
po okoŁo 30 ton.

Przebudowa wiaduktu rozpoczęła 
się 4 maja 2021 roku. Po dwóch 
miesiącach prac, fragment, który 
stanowił połączenie ulicy Grota

-Roweckiego z aleją Jana Pawła 
II oraz ulicą Dmowskiego, został 
zdemontowany. 9 lipca, po trzech 
dniach funkcjonowania komu-
nikacji zastępczej, przywrócony 
został ruch kolejowy na odcin-
kach Tychy – Tychy Lodowisko 
oraz Tychy Lodowisko – Tychy, 
z wyłączeniem stacji Tychy Gro-
ta-Roweckiego. Wszystkie prace 
przebiegają zgodnie z planem. 
Przebudowa wiaduktu jest na po-
ziomie 36% i ma zostać zakoń-
czona w lipcu 2022 roku. Kładka 
dla pieszych gotowa jest w 55%, 
a do użytku ma zostać oddana 
w grudniu tego roku.

Pisząc o inwestycjach realizowa-
nych aktualnie w mieście i utrud-
nieniach w ruchu drogowym, nie 
sposób nie przypomnieć o inte-
ligentnym systemie zarządzania 
i kierowania ruchem (ITS). Już 
od ponad tygodnia zamknięte jest 
skrzyżowanie ulic Burschego i An-
dersa (z wyjątkiem pojazdów ko-
munikacji miejskiej), gdzie prace 
mają potrwać jeszcze ok. miesiąca. 
Natomiast w końcu lipca planowa-
na jest przebudowa skrzyżowania 
ul. Edukacji z ul. Grota-Roweckie-
go, która także skutkować będzie 
zamknięciem tego fragmentu cen-
trum Tychów. Rn ●

tyChy pierwsZe 
na Śląsku
zakończyŁa się Rywalizacja O MIANO ROWEROWEj STOLIcy POLSKI.

wiadukt Zniknął 
kolejny etap pRzebudowy zakończony, uTRuDNIENIA W INNycH cZęŚcIAcH MIASTA.

Połączenie ul. Grota-Roweckiego z ul. Dmowskiego powoli, ale 
systematycznie znikało z krajobrazu centrum Tychów.
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Ekipa Klubu Turystyki Kolarskiej Gronie wykręciła drużynowo największą liczbę 
kilometrów w rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.
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Prezydent Miasta Tychy
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 

przy al. Niepodległości 49 na parterze 

został wywieszony wykaz nieruchomości przewidzianych do:

–   bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej położonej 

w Tychach przy ul. Urbanowickiej oznaczonej jako działki nr: 1056/43 o pow. 80 m2, 

804/43 o pow. 68 m2, 808/43 o pow.12 m2, 1054/43 o pow. 63 m2 oraz części działki 

nr 1929/43 o pow. 385 m2, czyli o łącznej pow. 608 m2, na cele wykonania drogi 

dojazdowej,

–   oddania w użyczenie na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach 

przy ul. Urbanowickiej oznaczonej jako działki nr: 1056/43 o pow. 80 m2, 804/43 o pow. 

68 m2, 808/43 o pow. 12 m2, 1054/43 o pow. 63 m2, 1052/40 o pow.146 m2, 1050/38 

o pow.150 m2, 1048/35 o pow. 88 m2, 1046/35 o pow. 88 m2 oraz części działki nr 

1929/43 o pow. 385 m2, czyli o łącznej powierzchni 1080 m2, na cele wykonania drogi 

dojazdowej.

Prezydent Miasta Tychy
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

Informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy 
przy al. Niepodległości 49 na parterze został wywieszony wykaz 

z nieruchomością gruntową przeznaczoną

–   do bezprzetargowego wydzierżawienia, oznaczoną jako część działki nr 2790/133 
o pow.10 m2, położoną w Tychach przy ul. Dzwonkowej, pod zieleń, na okres 3 lat.

komunikaty

W 2020 na osiedlu N powstał mu-
ral Zofii Nałkowskiej, który bar-
dzo spodobał się tyszanom. Miej-
skie Centrum Kultury w Tychach, 
chcąc kontynuować zapoczątko-
wane w ubiegłym roku działania, 
zaprosiło artystów do twórczych 
działań także w tym roku.

Daniel Kaliński od 1996 zwią-
zany jest ze street art’em. Zajmu-
je się także ilustracją, malarstwem 
i projektowaniem graficznym. Jest 
absolwentem Wydziału Archi-

tektury i Urbanistyki Politechni-
ki Warszawskiej (dyplom obronił 
pod kierunkiem dr. Piotra Mol-
skiego). W swojej twórczości, za-
równo prezentowanej na płótnach 
jak i murach, łączy elementy sztu-
ki miejskiej z architektonicznymi 
i geometrycznymi motywami. Zaj-
muje się także ilustracją, malar-
stwem i projektowaniem graficz-
nym. Jego prace można zobaczyć 
na murach takich miast jak: Praga, 
Berlin, Lille, Warszawa, Gdańsk, 

Łódź, Wrocław, Szczecin, Kra-
ków. Wystawiał swoje prace m.in. 
w Krakowie, Warszawie, Łodzi, 
Berlinie, Monachium, San Fran-
cisco, Dortmundzie, Glasgow i 
na Taiwanie.

Prace nad muralem planowa-
ne są w drugiej połowie września. 
Laureat konkursu przeprowadzi 
także z dziećmi ze Szkoły Podsta-
wowej nr 22 warsztaty artystyczne, 
nawiązujące do powstającego mu-
ralu, a tym samym także do ma-
larstwa Rafała Pomorskiego – pa-
trona szkoły, którego twórczość 
stała się inspiracją do powstania 
nagrodzonego w konkursie pro-
jektu. Wykonanie muralu związa-
ne jest z Programem rewitalizacji 
dla miasta Tychy. opRac. kp ●

Tyska fabryka koncernu Stellan-
tis przerwała produkcje z powo-
du problemów z dostawą części. 
Jeśli sytuacja się nie poprawi, 
zakład wznowi działalność do-
piero w sierpniu, po przerwie 
wakacyjnej. Przerwa wakacyjna 
potrwa w zakładzie od 26 lipca 
do 8 sierpnia.

Zakład wstrzymał pracę od po-
czątku lipca, a jej wznowienie 
w kolejnych dwóch tygodniach 
zależy od rozwoju sytuacji w za-
kresie dostaw półprzewodników. 
– Przyczyną przestoju są kłopoty 
z dostawami półprzewodników, 
niezbędnych m.in. w systemach 
sterowania pracą silnika oraz 

w systemach bezpieczeństwa. Je-
steśmy w tym zakresie uzależnie-
ni od dwóch dostawców. Problem, 
obserwowany już od dłuższego 
czasu, jest ogólnoświatowy i doty-
ka nie tylko branży motoryzacyj-
nej – informuje rzecznik należą-
cej do koncernu Stellantis spółki 
FCA Poland, Rafał Grzanecki.

Planowany przestój wiąże się 
„z nagłymi i nieoczekiwany-
mi okolicznościami związany-
mi z dostawami komponentów 
do produkcji samochodów” – po-
dano w komunikacie adresowa-
nym do załogi.

Dyrekcja tyskiej fabry-
ki uzgodniła z działającymi 

w niej związkami, że dni od 5 
do 9 lipca będą wolne od pracy, 
a w zamian trzy soboty w sierp-
niu i dwie we wrześniu będą 
dniami roboczymi. Już wcześ-
niej ustalono także, że dniami 
wolnymi są 1 i 2 lipca, zaś ro-
boczymi będą dwie inne soboty 
we wrześniu. 

Jak poinformowano w ko-
lejnym komunikacie, produk-
cja wstrzymana jest także od 12 
do 13 lipca. Pracownicy mieli 
wybrać zaległe urlopy. Następ-
ny komunikat dotyczący ewen-
tualnego wznowienia produkcji 
zaplanowano na wtorek 13.07. 
kp ●

eDukacyjNe kOsZe-kreDkiflasH

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego postawiło na placu Grażyny Bacewicz 
edukacyjne kosze na śmieci w kształcie kredek. Mała architektura przeznaczona jest dla dzieci, 
które od najmłodszych lat mają szansę wyrabiać w sobie odpowiednie nawyki w związku 
z segregowaniem odpadów. Dodatkowo w miejscu, gdzie dotychczas funkcjonowało poidełko 
(zamknięte z powodu pandemii) „Wodociągi Tyskie” uruchomiły kolejną mgiełkę chłodzącą. 
Od początku upałów nad piaskownicą w centrum placu rozwieszono baldachim chroniący przed 
ostrym słońcem. kp ●
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BędZie mural 
na ŚCianie sp 22
tycHy Mocno stawiają NA STREET ART.

tyska fabryka ma problem z dostawą części.

Fiat Stanął

Tak prezentował się będzie nowy tyski mural, który powstanie na 
murze Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Harcerskiej.
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29 czeRwca RozstRzygnięto konkuRs na wykonanie 
pRojektu gRaficznego MuRalu na ścianie szkoŁy 
podstawowej nR 22 z oddziaŁaMi integRacyjnyMi iM. 
RafaŁa poMoRskiego. lauReateM konkuRsu zostaŁ 
daniel kaliński – aRtysta od lat związany M.in. 
ze stReet aRt’eM.
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Wynajmij wolne
boksy handlowe

pRzestępstwo Handlu 
ludźMi to wspóŁczesna 
foRMa niewolnictwa, 
stanowiąca jedną 
z najcięższycH 
zbRodni, godząca 
w wolność i godność 
ludzką. zwalczanie 
tego pRocedeRu nie 
jest Łatwe, dlatego 
też tak ważne jest 
uświadaMianie 
o zagRożeniacH z tyM 
związanycH.

Każdy może stać się ofiarą pra-
cy przymusowej, wykorzystania 
seksualnego czy też zmuszony 
do żebractwa. Przed wyjazdem 
na wakacje warto pamiętać nie 
tylko o zachowaniu ostrożności 
w podróży, zabezpieczeniu miesz-
kania podczas nieobecności, ale 
również należy zwrócić uwagę za-
grożenia związane z procederem 
handlu ludźmi.

– Temat jest szczególnie istotny 
w okresie letnim, kiedy wiele osób 
wyjeżdża za granicę np. w celach 
zarobkowych – informuje asp. szt. 
Barbara Kołodziejczyk, rzecznik 
Komendy Miejskiej Policji w Ty-
chach. – Grupy przestępcze zaj-
mujące się handlem ludźmi wy-
korzystują różne metody, aby 

zwerbować osoby szukające pracy. 
Wyjeżdżając za granicę należy do-
kładnie sprawdzić wiarygodność 
przyszłego pracodawcy i upewnić 
się co do legalności zatrudnienia. 
Warto skorzystać z baz ofert pra-
cy od sprawdzonych pracodaw-
ców i pośredników pracy. Można 
skorzystać z takich stron jak EU-
RES – Europejskie Służby Zatrud-
nienia (www.eures.praca.gov.
pl), czy KRAZ – Krajowy Rejestr 
Agencji Zatrudnienia (www.kraz.
praca.gov.pl). Na stronie KRAZ 
można sprawdzić, czy dana agen-
cja zatrudnienia oferująca pracę 
jest zarejestrowana i działa legal-
nie. Jeśli mamy wątpliwości, czy 
oferta pracy może budzić obawy, 
przed wyjazdem warto dokładnie 
sprawdzić wiarygodność takiego 
pracodawcy.

Policja radzi również, by przed 
wyjazdem zapoznać się z adresa-
mi i numerami telefonów amba-
sady oraz konsulatu RP w kraju, 
do którego się udajemy. Poradnik 
i wiele cennych wskazówek zwią-
zanych m.in. z bezpiecznym wy-
jazdem za granicę, znaleźć moż-
na m.in. na portalu www.gov.pl/
web/handel-ludzmi

Współczesne niewolnictwo 
może przybierać formę wyko-
rzystania seksualnego, pracy 

przymusowej, handlu organa-
mi, zmuszania do żebractwa lub 
przymusowego małżeństwa. No-
wym przejawem tego procederu 
jest wykorzystanie ludzi do wy-
łudzania świadczeń socjalnych 
i zasiłków, czy kradzież tożsa-
mości.

Jeśli już ktoś stał się ofia-
rą handlu ludźmi powinien 
zwróć się do ekspertów Krajo-
wego Centrum Interwencyjno-
Konsultacyjnego dla Ofiar Han-
dlu Ludźmi. Udzielą informacji, 
konsultacji prawnej i wsparcia 
w kontaktach z właściwymi in-
stytucjami. Po pomoc do pracow-
ników Centrum można zwrócić 
się telefonicznie, bądź mailowo: 
tel. +48 22 628 01 20, +48 605 
687 750, e-mail: kcik@strada.
org.pl. Każdy, kogo ten prob-
lem dotyka lub zna takie osoby, 
albo ma wiedzę na przestępcach 
trudniących się handlem ludźmi 
bądź o ich ofiarach może skon-
taktować się z Policją przez spe-
cjalnie przygotowaną skrzyn-
kę e-mail: handelludzmibsk@ 
policja.gov.pl.

Można też dzwonić pod numer 
telefonu: +48 664 974 934. Taka 
wiadomość lub telefon może ko-
muś uratować życie.
leszek sobieRaj ●

w Miniony czwaRtek 
odbyŁo się pieRwsze 
spotkanie z cyklu 
tyski szlak kobiet 
w RaMacH letnicH 
spotkań kongResu 
kobiet. pRowadząca 
alina bednaRz planuje 
kilkadziesiąt kolejnycH, 
podczas któRycH 
opowie o kobietacH 
odgRywającycH 
znaczące Role 
w powstaniu 
i życiu Miasta. pRojekt 
Realizowany jest 
wspólnie z MiejskiM 
centRuM kultuRy.

Spotkanie rozpoczęto pod mu-
rami Muzeum Miejskiego, skąd 
panie ruszyły na wędrówkę śla-
dami mieszkanek Tychów, kiedyś 
znanych i zasłużonych działaczek, 
dzisiaj nieco zapomnianych. – 
Odwiedziłyśmy miejsca, w któ-
rych mieszkały, pracowały czy 
działały – mówi Alina Bednarz, 
tyszanka, germanistka, feminist-
ka, aktywistka społeczna, zaan-
gażowana w działania na rzecz 
równych praw kobiet i mężczyzn, 
radna Sejmiku Województwa 
Śląskiego. Swoją pasję do odkry-
wania dziedzictwa kobiet, opi-
sywania go i upamiętniania, 
postanowiła przenieść na grunt 
rodzinnego miasta.

Pierwszą postacią, która poja-
wiła się na szlaku, jest Anna Be-
nisz z domu Szafran-Początek, 
która była jedyną kobietą zasia-
dającą w radzie gminy w okresie 
międzywojennym. – Wszystkie 
panny z domu Szafran-Począ-
tek były prawdziwymi damami. 
Ksiądz Kapica nazywał gospo-
darstwo owych państwa parad-
nym końcem, właśnie z powodu 
panien. Anna Benisz była bardzo 
aktywną działaczką Czerwone-
go Krzyża, podobno tak zasłu-

żoną, że z gratulacjami spieszyła 
nawet Helena Paderewska, żona 
Ignacego Paderewskiego, która 
była wówczas prezesem Czerwo-
nego Krzyża. Anna Benisz była 
również posłanką na Sejm Dziel-
nicowy w Poznaniu. Po zamąż-
pójściu wszystkie swoje godno-
ści i aktywności zarzuciła. Wiem 
to z jej pamiętnika „Nie przegra-
łam życia. Pamiętnik Ślązaczki”. 
W ogóle w tyskim magistracie 
pracowało kilka urzędniczek. 
Przypomnieć należy, że w tam-
tych czasach kobieta urzędnik 
to była wyjątkowa rzadkość – 
opowiadała prowadząca.

Uczestnicy spaceru mogli usły-
szeć również m.in. o Jadwidze 
Kłakus, która jako pierwsza za-
łożyła żeńską drużynę harcerską 
w Tychach, wspomniano o na-
uczycielce Marii Krzyżowskiej 
(od tej rodziny nazwano jedną 
z tyskich ulic) uczącej w Szko-
le Podstawowej nr 1 i działającej 

w Polsce Podziemnej. Co ciekawe 
Maria Krzyżowska, jako zasłużo-
na uczestniczka powstań śląskich 
i świetny pedagog, ma swoją ulice 
w Lublińcu, gdzie również uczy-
ła. Wyróżniono wspomnieniem 
wieloletnią dyrektorkę I LO w Ty-
chach Annę Szeligę, mieszkankę 
Wilkowyj. Na zakończenie przy-
bliżono sylwetkę Tekli Wieczo-
rek, żony wieloletniego naczelni-
ka Tychów.

Wszystkich zainteresowanych 
historią kobiet, które aktywnie 
działały w życiu kulturalnym, 
społecznym, politycznym czy 
ekonomicznym polecamy wzię-
cie udziału w kolejnych odsło-
nach cyklu spacerowego. W ra-
mach projektu ukaże się w wersji 
elektronicznej publikacja „Tyski 
Szlak Kobiet. Spacerownik”, po-
wstanie mapa w aplikacji Action 
Truck oraz kilka filmów doku-
mentalnych.
kaMil peszat ●

reklama

reklama

Śladami ważnyCh 
tysZanek
Miejskie centRuM kultuRy wRaz z aliną bednaRz ZAPRASZAją NA cIEKAWE SPAcERy 
HISTORycZNE.

handel ludźmi  
to nie mit
policja ostRzega I RADZI.

Bohaterką opowieści Aliny Bednarz była Anna Benisz.
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podczas tegoRocznycH 
wakacji wodociągi 
tyskie, po Raz 
kolejny, zacHęcają 
do pRaktykowania 
nawyku picia 
wody pRosto 
z kRanu, któRą Można 
nosić np. w bidonacH. 
Regionalne 
pRzedsiębioRstwo 
wodociągów 
i kanalizacji w tycHacH 
pRzypoMina o tyM, 
że każdy z nas Może 
zatRoszczyć się 
o śRodowisko 
natuRalne, sięgając 
po wodę z kRanu, 
zaMiast butelkowaną 
w plastiku.

Na zewnątrz jest bardzo ciepło. 
To oznacza, że bardziej niż zwy-
kle trzeba pamiętać o regularnym 
uzupełnianiu wody w organizmie. 
Zaleca się, by wypijać dwa litry 
płynów dziennie. Aby zapobiec 
odwodnieniu organizmu, należy 
pić przede wszystkim napoje bo-
gate w składniki mineralne, takie 
jak: kranówka, woda mineralna, 
napar z ziół, herbaty owocowe, 
czy rozcieńczone soki warzywne 
lub owocowe.

wybierz tyską kranówkę
Woda prosto z kranu jest źród-
łem cennych dla ludzkiego zdro-
wia składników mineralnych. 
Jest bogata m.in. w wapń, mag-
nez, sód i potas. Z racji tego, iż 
wszystkie te związki występują 
w wodzie w formie zjonizowa-
nej, są bardzo dobrze wchłania-
ne i przyswajane przez organizm. 
Dobrze nawodniony lepiej radzi 
sobie w walce z wirusami i bak-
teriami. Dzięki wodzie szybciej 
usuwane są z organizmu toksyny, 
które przyśpieszają proces starze-
nia się komórek. Odwodnienie źle 

wpływa nie tylko na nasze samo-
poczucie (może powodować bo-
wiem np. bóle głowy, brak energii 
czy senność), ale też na stan skó-
ry, włosów i paznokci.

Tyska kranówka jest przede 
wszystkim zdrowa i bezpiecz-
na z uwagi na jakość. Jej wybór 
wpisuje się również w działania 
ekologiczne, które w dzisiejszych 
czasach są tak bardzo potrzebne, 
zarówno w kontekście lokalnym, 
jak i globalnym. Wybierając kra-
nówkę, rezygnujemy z plastiku. 
Problem z nadmierną ilością tego 
tworzywa jest jednym z najwięk-
szych wyzwań dzisiejszego świa-
ta. Po co zatem dorzucać kolejną 
cegiełkę do budowania wysypisk 
śmieci pełnych plastiku, sko-
ro można być „eko”, wybierając 
jednocześnie rozwiązanie, które 
w znaczny sposób może odcią-
żyć domowy budżet.

postaw na tanią wodę
Woda, która płynie w kranie, 
jest nieporównywalnie tańsza 
od wody butelkowanej. Stan-
dardowa cena butelki wody nie-
gazowanej (1,5 litra) w sklepie, 
to blisko dwa złote. Ta sama ilość 
tyskiej kranówki kosztuje mniej 
niż jeden grosz. To z kolei ozna-
cza, że za cenę jeden butelki wody 
można mieć ok. 375 litrów czy-
stej, zdrowej i bezpiecznej jakoś-
ciowo kranówki.

Picie wody prosto z kranu jest 
ważne nie tylko w trakcie upal-
nych, wakacyjnych dni. Nawad-
nianie organizmu jest kluczowe 
dla zdrowia każdego dnia, nawet 
wtedy, gdy pozornie nie odczu-
wa się pragnienia. Kranówkę za-
tem najlepiej pić małymi łykami, 
przez cały dzień, aby najbardziej 
efektywnie nawadniać organizm. 
Dla orzeźwienia smaku można 
dodać do niej plasterki cytryny, 
ogórka lub listki mięty. Efekt sma-
kowy murowany. opRac. kp ●

– Wiedziałem, że będzie ciężko. 
Miałem świadomość, że zawie-
szamy poprzeczkę niesamowicie 
wysoko, nie wiedziałem jednak, 
że ta trasa na Hel będzie dosłow-
nie drogą przez piekło. Na począt-
ku miałem zamiar ruszyć w tę tra-
sę sam. W pewnym momencie 
przyłączył się Dawid. Teraz wiem, 
że bez niego nie poradziłbym so-
bie. To pewne – mówi w rozmo-
wie z nami Adam Kowalczyk, po-
mysłodawca wyprawy.

pierwsza setka jak z płatka
Doping ucichł zaledwie po kilku-
nastu metrach, jednak do pierw-
szej poważnej próby chłopaków 
dzieliło niespełna 200 km. – Ru-
szyliśmy z kopyta. Nasze kochane 
dziewczyny, które towarzyszyły 
nam całą drogę w samochodzie, 
dobrze nas rozmasowały i wtar-
ły żele rozgrzewające, dzięki cze-
mu lecieliśmy jak na skrzydłach. 
Na pierwszych kilometrach to-
warzyszyła nam ekipa wspiera-
jąca, jednak zaraz za Kostuchną 
zostały już tylko nasze ukochane 
i kamerzysta – wspomina Adam 
Kowalczyk. Na pierwszą przerwę 
zatrzymali się planowo po dwóch 
godzinach. Uzupełnili płyny, wy-
masowali nogi i wrócili do peda-
łowania. – Bez przechwałek mogę 
powiedzieć, że pierwsze 100 km 
zrobiliśmy na totalnym luzie 
bez żadnej spinki. Przy około 
150 km u Dawida pojawił się tak 
silny ból w biodrze, że pomyśla-
łem, że to dla niego będzie koniec 
wyprawy. Teraz mi trochę głupio, 
bo podczas całej trasy udowodnił 
jak zawzięty i stalowy ma charak-
ter – przyznaje Adam.

Dolegliwości bólowe szybko 
udało się uśmierzyć porządnym 
masażem i odpowiednią dawką 
żelu chłodzącego. Przypominamy, 
że panowie byli pod opieką swoich 
partnerek, które choć na co dzień 
nie zajmują się fizjoterapią, do wy-
prawy przygotowały się zawodo-
wo. – Byliśmy w dobrych rękach 
– z uśmiechem przyznał Adam. – 

Ruszyliśmy dalej, jak gdyby nigdy 
nic – dodaje.

koniec po 220 km?
Na około 220 km samochód cię-
żarowy, wymuszając pierwszeń-
stwo i jadąc czołowo na Adama, 
zmusił go do ratowania swoje-
go życia. – Jechaliśmy świetnym 
tempem 40 km/godz. Musiałem 
zjechać z drogi na piasek, ha-
mować, ratować się. Uderzyłem 
w Dawida, przekoziołkowałem 
i wylądowałem na szutrze. Sakra-
mencko się poobijałem. Zdarłem 
i poobijałem biodro, bark, łokieć. 
Podejrzewałem złamanie, tak bar-
dzo ostry i silny pojawił się ból. 
Zepsułem też rower... Myślałem, 
że z nerwów i bezsilności się po-
płaczę. Koniec po zaledwie dwu-
stu kilometrach i to jeszcze z po-
wodu jakiegoś idioty? To była 
trudna chwila, ale trzymałem te 
wszystkie silne emocje w sobie. 
Nie chciałem dać poznać ekipie, 
co się we mnie w środku działo. 
A działo się sporo. Pojawiły się 
natrętne myśli o zakończeniu tej 
przygody, ogromny żal i wście-
kłość na kierowcę, przez które-
go wszystkie przygotowania mo-
gły pójść na marne. Zrobiliśmy 
dłuższą przerwę. Dwie godziny 
– wspomina Dawid.

Podczas przerwy dziewczyny 
zdezynfekowały i opatrzyły rany 
Adama. Panowie się posilili i po-
prawili morale. Stanu roweru jed-
nak poprawić się nie udało. Uszko-
dzeniu uległa tylna przerzutka, 
przez co nie można było wrzu-
cić ostatniego, najszybszego bie-
gu. Oznaczało to, że na zjazdach 
Adam już nie osiągnie prędkości 
ponad 50 km/godz., tylko co naj-
wyżej 45 km/godz. Ponadto scen-
trowane koło i pokrzywione szpry-
chy tym bardziej nie zachęcały 
do rozwijania wysokich prędko-
ści. – Przez ten cholerny wypadek 
straciliśmy dużo. Przede wszyst-
kim ograniczył moją mobilność. 
Mnóstwo czasu straciliśmy na szu-
kaniu serwisu, w którym dowie-

dzieliśmy się, że trzeba wymienić 
całą przerzutkę. 440 km postano-
wiłem pokonać na niesprawnym 
rowerze – wspomina.

Dotychczas średnia prędkość, 
jaką osiągali, wynosiła 26 km/h. 
Pomimo zaleczonej kontuzji Da-
wida, kolarze zwolnili swoje tem-
po, by nie kusić losu. Zakładali 
utrzymywać średnią na całej tra-
sie na poziomie 20 km/h. Było 
zatem nie najgorzej. Pojawiła się 
nawet myśl, że uda się osiągnąć 
cel w 48 godz. – Nie wiem skąd 
nam to przyszło. Chyba mieli-
śmy małe zamroczenie, uznając, 
że będziemy w stanie utrzymać 
takie tempo. Wypadek szybko 
nas zweryfikował. Dla mnie roz-
poczęła się walka z samym sobą. 
2/3 drogi przed nami. Mam nie-
sprawny rower, cały czas muszę 
gonić Dawida, co mnie cholernie 
deprymuje, gdyż jestem typem, 
który lubi przodować. Motywu-
je mnie nadawanie tempa, a nie 
gonienie. Poza tym ból... Towa-
rzyszył mi już do końca – wspo-
mina Adam.

24 godziny w trasie
Pierwszy dzień wyprawy zakoń-
czył się na 300 km. Świeżość 
umysłu i radość sprzed 24 godzin 
uleciały bezpowrotnie. Obydwaj 
kolarze muszą zmagać się z kon-
tuzjami, jeden porusza się na nie-
sprawnym rowerze. Zdają sobie 
sprawę, że przody, które wypra-
cowali dużym wysiłkiem, prze-
padły. Pomimo tego, że są w tym 
razem, a nawet towarzyszą im 
partnerki, tak naprawdę toczą 
walkę na osobności, w miejscu 
do którego nie wpuszczają niko-
go. Sen miał przynieść ukojenie. 

Przeznaczyli na niego trzy go-
dziny, w samochodzie zaparko-
wanym w szczerym polu. To był 
wystarczający luksus, resztę zro-
biło zmęczenie. Była godzina 20, 
pobudka o 23. Dobranoc.

A raczej dzień dobry w środ-
ku nocy. – Wstaliśmy dosłownie 
cali połamani. Nie było czasu 
się nad tym zastanawiać – mówi 
Adam Kowalczyk. – Dziewczy-
ny, jak co przerwę, zaserwowały 
nam regenerację, masaże, wcie-
ranie żeli i... w drogę. Chcieli-
śmy jak najwięcej przejechać 
nocą. Wtedy panuje prawie ze-
rowy ruch, poza tym słońce nie 
doskwiera. Przejechaliśmy 50 km 
i trafiliśmy na ścianę. Ból w kola-
nie... Widziałem jak Dawid cięż-
ko pracuje przy każdym dokręca-
niu. Przez większy czas nie chciał 
po sobie dać poznać, jednak roz-
sądek wziął górę. Zarządziliśmy 
przerwę. Była to najdłuższa prze-
rwa podczas całej wyprawy. Całe 
pięć godzin.

Dziewczyny robiły, co mogły, 
aby postawić Dawida na nogi, 
jednak potrzeba było czegoś wię-
cej. Środków przeciwbólowych. 
Najmocniejszych z dostępnych. 
Przypominamy, że ani Dawid, ani 
Adam nie są zawodowymi kola-
rzami, nie mają wypracowanych 
technik kolarskich, a pewnie też 
poprawnych postaw na rowerze. 
Maksymalne dystanse, jakie robili 
to nie więcej niż 200 km, a przez 
cały rok nie przejechali więcej niż 
dystans, który planowali przeje-
chać w niecałe 3 dni...

uśmierzyć ból
Po 350 km organizm zaczął upo-
minać się o swoje. – My też upo-
mnieliśmy się o swoje. Wiedzie-
liśmy, że bez farmaceutyków się 
nie obejdzie. Ból to bardzo waż-
ny sygnał i doskonale sobie zda-
waliśmy sprawę, że nierozsądnie 
jest go ignorować. Ale taki jest 
sport... To sprawdzanie swo-
ich granic, wystawianie swoje-
go ciała na próbę, jak wiele jest 
w stanie wytrzymać. Poza tym nie 
ma sportu na najwyższym pozio-
mie bez medycyny i farmakologii, 
a my zawiesiliśmy sobie choler-
nie wysoko poprzeczkę. Te środki 
uśmierzające ból były konieczne 
– tłumaczy Adam. Przez pięć go-
dzin odpoczywają na prywatnej 
posesji w jednej z polskich wsi 
w centralnej Polsce. Gospody-
ni raczy ich świeżą kawą, swoim 
gankiem.
kaMil peszat ●

dokończenie za tydzień

Pięcioosobowa grupa tyskiej mło-
dzieży, wspierana przez kadrę 
Hufca Pracy w Tychach, działa-
jącego przy Śląskiej Komendzie 
OHP, zakończyła realizację pro-
jektu „Młodzi dla tyskich senio-
rów”. Głównym celem działań 
projektowych była integracja 
młodego pokolenia z seniorami. 
Młodzież przygotowała paczki 
dla tyskich kombatantów oraz 
zorganizowała wycieczkę do Czę-

stochowy. W całej akcji pomagał 
młodym prawie stuletni ppor. 
Kazimierz Pawlak, prezes tyskie-
go Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych. 
Realizacja była możliwa dzięki 
finansowaniu ze środków Euro-
pejskiego Korpusu Solidarności. 
Działania w ramach projektu 
zostały skierowane do seniorów 
ze Związku Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej. kp ●

paczki i wycieczka dla weteranów.

młodzi komBatantom

kranówka 
jest eko
wodociągi tyskie ZAcHęcAją DO PIcIA WODy PROSTO 
Z KRANu.
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prZeZ piekło na hel (CZ. 1)
dwaj tyszanie pRzez Mniej niż 66 godzin POKONALI NA ROWERAcH TRASę TycHy – HEL, LIcZącą 666 KILOMETRóW.

Podczas nielicznych chwil na odpoczynek był czas, 
żeby coś zjeść, albo zwyczajnie się ochłodzić.

Licząca 666 kilometrów trasa na Hel obfitowała w momenty bólu i zwątpienia…
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adaM kowalczyk i dawid gRuszczyk 23 czeRwca 
o godz. 20.30 wsiedli na RoweRy pod bRaMą sŁońca, 
by w Mniej niż 66 godz. pokonać tRasę na Hel. 
tego dnia na paRkingu pod jednyM z baRdziej 
cHaRakteRystycznycH bloków MieszkalnycH 
w tycHacH zebRaŁo się kilkadziesiąt osób, 
by towaRzyszyć cHŁopakoM w pieRwszycH cHwilacH 
tego kaRkoŁoMnego wyczynu. taMtego dnia 
wieczoReM Mieli doskonaŁe HuMoRy. wśRód Rodzin 
i pRzyjacióŁ w sielskiej atMosfeRze celebRowali 
ostatnie Minuty pRzed staRteM. wszystko MiaŁo się 
dopieRo wydaRzyć…
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tyskie towaRzystwo 
fotogRaficzne zapRasza 
na pokaz zdjęć kaMila 
Myszkowskiego 
i kRzysztofa szlapy 
w śRodę 14 lipca o godz. 
19 w MiejskiM centRuM 
kultuRy w tycHacH. 
aRtyści pokażą zdjęcia 
twoRzące icH wspólny 
cykl „obRazy MetafoR” 
oRaz swoje autoRskie 
pRojekty.

– „Całe życie z fotografią” – taki 
tytuł książki widnieje na jednym 
ze zdjęć z serii „Obrazy metafor”. 
Wybór grzbietu książki był świa-
domym podkreśleniem fotogra-
ficznej drogi. Fotografia jest nie-
ograniczonym polem do popisu, 

daje nieskończenie wiele możli-
wości. Jest specyficzną wolnoś-
cią, z której jednak trzeba nauczyć 
się korzystać. Nabycie wiedzy po-
zwala nam przy pomocy aparatu 
fotograficznego odnajdywać inne 
rzeczywistości – tłumaczą orga-
nizatorzy.

Bohaterowie drugiej odsłony 
cyklu „Obrazy metafor” to: za-
krętka od koreksu, spłowiałe kar-
ty wizytowe, srebrny talerz lam-
py błyskowej, rzutnik przezroczy, 
drewniana kopiorama, szklany 
negatyw, zdezelowany powięk-
szalnik ciemniowy i obiektyw 
Helios, kultowe aparaty Zenit, 
Druh, FED i Smiena. Jak wyjaś-
nia Krzysztof Szlapa: – Za sprawą 
naszej wyobraźni otrzymują dru-
gie życie, powracają z zakurzo-

nych pudeł schowanych na stry-
chach, ze straganów targu staroci 
i ciemnych piwnic, aby odegrać 
nowe role w metaforycznym wi-
dowisku. Już nie służą fotografii 
jako narzędzia, nie są też tylko 
świadkami historii techniki foto-
graficznej, lecz pokonując próbę 
czasu, stają się autoteliczne. Ni-
czym eksponaty w filmie „Noc 
w muzeum”, ożywają w nowych 
zaskakujących kontekstach, aby 
dać świadectwo temu, jak boga-
ty w różnorakie wątki jest we-
wnętrzny świat fotografii.

Wstęp na wystawę jest bezpłat-
ny. Ilość miejsc ograniczona. Wy-
darzenie jest współfinansowane 
przez Miasto Tychy, w ramach 
Tyskich Inicjatyw Kulturalnych.
opRac. kp ●

za naMi pReMieRa 
pieRwszego spektaklu 
nowo utwoRzonego 
teatRu dwie ściany. 
gRupa MŁodycH aktoRów 
w MŁodzieżowyM doMu 
kultuRy nR 1 wystawiŁa 
„śMieRć fauna” 
tytusa czyżewskiego. 
publiczność byŁa pod 
ogRoMnyM wRażenieM, 
któRe wyRaziŁa 
owacjaMi na stojąco.

Roch Basiński to założyciel Teatru 
Dwie Ściany, reżyser, scenarzysta, 
adaptator tekstu, aktor i scenograf 
w jednej osobie. Zespół powołał 
do życia w październiku ubiegłe-
go roku. Tegoroczny maturzysta 
wybiera się na studia reżyserskie, 
stąd też pojawił się w jego głowie 
pomysł na zebranie swojej włas-

nej grupy. Ideę przedstawił Mag-
dalenie Mrowiec prowadzącej 
zajęcia teatralne w MDK nr 1, 
na które sam wcześniej uczęsz-
czał. Projekt spodobał się dyrek-
torowi placówki Maciejowi Gru-
chlikowi. Pomimo tego, że nie jest 
to kolejna grupa w ofercie MDK 
nr 1, udostępnił on pomieszcze-
nia do ćwiczeń, w których przy-
gotowali się do premiery.

– Tytusa Czyżewskiego pozna-
łem poprzez „Poezje i próby dra-
matyczne”. Ujęło mnie to, jak bu-
duje swoje teksty. Jest formistą, 
co bardzo mi przypadło do gustu 
– mówi założyciel Roch Basiński. 
– Jego „Śmierć Fauna” prezentowa-
ła formę, z jaką się nigdy wcześniej 
nie spotkałem. Tekst jest bardzo 
bogaty w treści. Jest silnie skon-
densowany, przez co wcale nie ła-
twy. I to nie tylko ze względu na ję-
zyk, który odwołuje się do starej 
gwary ludowej. Adaptacja na ję-
zyk współczesny była konieczna, 
żeby tekst był maksymalnie zrozu-
miały dla dzisiejszego widza. War-
to było to zrobić, bo sztuka broni 
się sama, nie wymaga kontekstu, 
ani odniesienia. Dla mnie ten tekst 
jest pełną i kompletną przestrzenią 
z innego świata. Tego właśnie szu-
kam w teatrze – podkreśla mło-
dy reżyser.

Praca nad spektaklem miała 
rozpocząć się we wrześniu ubie-
głego roku, jednak pierwsze pró-
by ruszyły dopiero w listopadzie. 
Grupa starała się spotykać raz 
w tygodniu, jednak ze względu 
na częste zmiany reżimu sani-
tarnego nie było to wcale łatwe. 
– Trudno się pracuje w takich wa-
runkach. Nie wiedzieliśmy kie-
dy i czy w ogóle zagramy przed 
publicznością. Ale chcieliśmy 
grać, czuliśmy głód gry. Dlatego 
spotykaliśmy się tak często, jak 
tylko możliwe. Jestem ogrom-
nie wdzięczny pani Magdalenie 
Mrowiec i dyrektorowi Maciejo-
wi Gruchlikowi, którzy pomogli 
nam zorganizować premierę. Nie 
spodziewaliśmy się tak żywioło-
wej reakcji publiczności. Spektakl 
jest nagrany i będziemy zapis wy-
syłać na festiwale teatralne. Tak 
jak wspomniałem, wszyscy chce-
my grać i mam nadzieję, że już 

wkrótce będę mógł poinformo-
wać o kolejnych występach – tłu-
maczy Roch Basiński.

Formalnym opiekunem grupy 
jest wymieniona już Magdalena 
Mrowiec, była polonistka Rocha. 
– Byłam jego nauczycielką od 10. 
roku życia, później nasze drogi 
przecięły się na zajęciach teatral-
nych w MDK nr 1 – wspomina 
Magdalena Mrowiec. – To niesa-
mowite oglądać rozwój człowieka 
z tak ogromną wyobraźnią. My-
ślę, że powoli rolę się odwracają 
i teraz ja podglądam rozwiązania, 
jakie Roch wprowadza w swoich 
projektach. Przede wszystkim in-
spirują mnie jego improwizacje. 
Co ważne, udało się nam stwo-
rzyć prawdziwy zespół z ludzi, 
którzy mieszkają w różnych częś-
ciach Śląska. Przez półtorej godzi-
ny tygodniowo ciężko pracowa-
liśmy, aby uzyskać odpowiednie 
efekty. Gromkie brawa dla człon-
ków grupy były najlepszą nagrodą 
za ich trudy. A tych było napraw-
dę sporo – podkreśla.

Sam spektakl, pomimo wol-
nego wprowadzenia, miał dobre 
tempo. Reżyser, puszczając akcję 
do przodu, unikał przegadanych 
scen, czym umiejętnie utrzymy-
wał uwagę widza. Odpowiednio 
groteskowego Fauna, czy dość 
pysznego księdza, świetnie uzu-
pełnił chłop Kuba. Zabójca Fauna 
(Tymoteusz Huget) nie przeszar-
żował swojej roli, pokazując pro-
stotę chłopską i agresję w bardzo 
wiarygodny sposób. Całość pod-
parto oprawą muzyczną na wyso-
kim poziomie oraz równie udany-
mi kostiumami.

Przy realizacji „Śmierci Fau-
na” udział wzięli: Roch Basiński 
– Faun, reżyseria, adaptacja teks-
tu; Tytus Dzienniak – scenografia, 
organista; Tytus Juszczyk – wójt; 
Andrzej Halama – ksiądz; Karoli-
na Piotrowska – dziewczyna; Do-
minika Świaczny – dziewczyna II; 
Katarzyna Kołda – śpiew, woka-
lizy, dziedziczka; Piotr Pudełko 
– pianino, dziedzic; Tymoteusz 
Huget – Kuba (zabójca Fauna); 
Filip Botor – gitara basowa; Mate-
usz Borgiel – instrumenty perku-
syjne; Kinga Sack – kostiumy.
kaMil peszat ●

drugie żyCie starego 
sprZętu
tyskie towaRzystwo fotogRaficzne ZAPROSIłO cIEKAWycH GOŚcI. 

pierwsZy raZ 
na deskaCh
debiutujący teatR ZAPREZENTOWAł SIę SZERSZEj PuBLIcZNOŚcI. 

Jedno ze zdjęć, które zostanie zaprezentowane na pokazie. 
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Pierwszy raz na scenie – Teatr Dwie ściany w „Śmierci Fauna”. 
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13 lipca, wtorek
godz. 10-12 – LETNIE 
WARSZTATy artystyczne dla 
dzieci (Klub McK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 16-19 – „WEjDŹ DO 
ŚWIATA BAjEK – W mroźnej 
krainie” – cykl animacji 
dla dzieci w dzielnicy 
Wartogłowiec (plac zabaw, 
ul. cmentarna 54)
godz. 17 – PRZyGODA 
Z PRZyRODą – warsztaty dla 
mieszkańców os. A (kościół 
Miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa 25)

14 lipca, środa
godz. 10.20 i 17 – ZDROWy 
KRęGOSłuP – warsztaty dla 
mieszkańców os. A (kościół 
Miłosierdzia Bożego, 
ul. Andersa 25)
godz. 16 – BAjTLE 
W PLENERZE – cotygodniowe 
animacje dla dzieci na os. L 
(plac zabaw przy ul. Legionów 
Polskich)

15 lipca, czwartek
godz. 10-12 – LETNIE 
WARSZTATy artystyczne dla 
dzieci (Klub McK urbanowice, 
ul. Przejazdowa 8)
godz. 16 – „PODRóżE PO 
ŚWIEcIE – Szkocja” – animacje 
dla dzieci w dzielnicy czułów 
(plac Krystyny Ryguły)
godz. 16 – SZTuKA X MuZy 
– projekcja filmu dla dorosłych 
„Nadzwyczajni” (MBP 
– Mediateka, al. Piłsudskiego 
16)
godz. 17 – „NA NOWO 
czyli drugie życie ulubionych 
jeansów” – rodzinne warsztaty 

kreatywne (Muzeum Miejskie, 
pl. Wolności 1)

16 lipca, piątek
godz. 11-14 – EXTREME 
cITy (skatepark w parku 
jaworek)
godz. 11 – SZTuKA X MuZy 
– projekcja filmu dla dorosłych 
„Immortal Kombat” (MBP – Me-
diateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 16 – BAjKOTEKA: 
projekcja filmu dla dzieci 
„Tedi i mapa skarbów” (MBP – 
Mediateka, al. Piłsudskiego 16)
godz. 20 i 21.15 – 
MuZycZNE WIEcZORy NAD 
jEZIOREM: koncert muzyki 
kompozytorów hiszpańskich 
w wykonaniu Elżbiety 
Grodzkiej-łopuszyńskiej – 
sopran i Marka Nosala – gitara 
(OW Paprocany)
godz. 21 – KINO 
SAMOcHODOWE FreeLove 
– pokaz filmu „Na noże” (plac 
pod „żyrafą” w Parku Miejskim 
Solidarności)

17 lipca, sobota
godz. 10 – TySKIE 
ŚNIADANIA – impreza 
ekologiczno-kulinarna (OW 
Paprocany)
godz. 11 – Tu GRAły NAj-
WIęKSZE GWIAZDy – kame-
ralne zwiedzanie Stadionu 

Miejskiego (zbiórka przed wej-
ściem do Tyskiej Galerii Sportu 
na Stadionie Miejskim)
godz. 11 – „POZNAj 
jEZIORO – EKORyby” – 
rodzinne warsztaty plastyczne 
(Muzeum Miejskie, pl. 
Wolności 1)
godz. 15 – „O TySZKu, 
STAWIE I PIERWSZyM 
TySKIM KINIE… Zwiedzamy 
Stare Tychy” – rodzinny 
spacer historyczny (zbiórka 
przy fontannie z wydrami 
na Rynku)
godz. 16 – ĆWIcZENIA 
DucHOWE – Kameralny 
warsztat kreatywny 
towarzyszący wystawie 
„Księżniczki i dziewczyny” 
(Muzeum Miejskie, pl. 
Wolności 1)
godz. 18.30 – MuZycZNE 
OGRóDKI NA BAcZu: koncert 
„Smooth jazz Saxophone” 
w wykonaniu Piotra Pudełko 
(pl. Baczyńskiego)
godz. 21 – KINO 
PLENEROWE: pokaz filmu 
„Paddington 2” (plac zabaw 
w dzielnicy żwaków, ul. Nowa)

18 lipca, niedziela
godz. 12 – W STOP KLATcE 
– warsztaty teatralne 
(dziedziniec Teatru Małego, 
ul. Hlonda 1)

Więcej Na WWW.kultura.tychy.Pl

16 lipca godz. 20 i 21.15 konceRt Muzyki 
koMpozytoRów HiszpańskicH w wykonaniu 
elżbiety gRodzkiej-Łopuszyńskiej i MaRka 
nosala, ow papRocany
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w piątkowy wieczóR, 
9 lipca sala 
wystawiennicza 
Miejskiej galeRii sztuki 
„obok” pękaŁa w szwacH. 
powodeM tego najazdu 
fanów sztuki byŁ 
weRnisaż jednego 
z najwybitniejszycH 
żyjącycH RzeźbiaRzy 
klasycznycH, tyszanina 
augustyna dyRdy.

Mimo problemów zdrowot-
nych, związanych z wiekiem ar-

tysty, który kilka dni wcześniej 
skończył 95 lat, Augustyn Dyr-
da przybył na wernisaż i kilka-
krotnie dał próbkę swojego spe-
cyficznego poczucia humoru. 
Poza dyrektorem Teatru Małego 
Pawłem Drzewieckim, który od-
czytał urodzinowy list od władz 
samorządowych Tychów, głos 
w czasie wernisażu zabierali sy-
nowie rzeźbiarza, a także znany 
ginekolog prof. Ryszard Poręba, 
który stwierdził, że twórcy tak 
charakterystycznych dla naszego 
miasta pomników i rzeźb, także 

należy się pomnik w jakimś god-
nym miejscu.

Na samej wystawie, przygo-
towanej przez kuratora Galerii 
„Obok” Wojciecha Łukę, można 
obejrzeć makiety, projekty i foto-
grafie najbardziej znanych dzieł 
Augustyna Dyrdy, m.in. Po-
mnika Walki i Pracy, popular-
nych Niedźwiadków, „Chłopców 
z gęsią”, rzeźby Starego Alojza, 
pomnika Jana Dzierżonia czy 
popiersia Jerzego Ziętka i gen. 
Grota-Roweckiego. 
ww ●

pomnik dla mistrZa?
w galeRii „obok” OGLąDAĆ MOżNA WySTAWę PRAc AuGuSTyNA DyRDy.

Urodzony w Wyrach, ale całe życie związany z Tychami Augustyn Dyrda, w lipcu br. skończył 95 lat.

Na wystawie można oglądać najznamienitsze dzieła Mistrza z Paprocan.
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ogłosZenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

z n a j d z i e c i e  n a s  w  n a s t ę p u jąc yc H  M i e j s c ac H :

następny numer tt ukaże się jak zwykle we wtoRek, szukajcie nas u kolporterów, na stojakach, w trajtkach i autobusach

æ  Budynek spółki Śródmieście, al. Piłsudskiego 12
æ  Mediateka, al. Marszałka Piłsudskiego 16
æ  Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
æ  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, 

ul. Filaretów 31
æ  Szpital Wojewódzki, ul. Edukacji 102
æ  Szpital Miejski, ul. Cicha 27
æ  Centrum Integracji Społecznej, ul. Edukacji 11
æ  TSM OSKARD, ul. Dąbrowskiego 39
æ  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tychach, 

ul. Ciasna 3
æ  Wojskowa Komenda Uzupełnień, 

ul. Cyganerii 51
æ  Tyskie Hale Targowe 

æ  Targowisko Miejskie
æ Dom towarowy Baron, al. Jana Pawła II 10
æ  Tyski TBS, ul. Budowlanych 59 (Wydział 

Komunikacji UM Tychy oraz Powiatowy 
Urząd Pracy)

æ Teatr Mały, ul. kard. Hlonda 1
æ Muzeum Miejskie, pl. Wolności 1
æ WBU Balbina, ul. Barona 30
æ  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o., ul. Kubicy 6
æ  BEST Centrum Języków Obcych, 

ul. Kopernika 1b
æ  Apteka „Blisko Ciebie”, ul. Borowa 134
æ Dworzec PKP

æ  Muzeum Miejskie i Muzeum Piwowarstwa, 
ul. Katowicka 9

æ  Śląska Giełda Kwiatowa, ul. Sadowa 3
æ  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji, ul. Sadowa 4
æ Fiat Auto Poland, ul. Turyńska 100
æ  Elektrociepłownia Tychy, ul. Przemysłowa 47
æ  Master – Odpady i Energia Sp. z o.o.,  

ul. Lokalna 11
æ  Podstrefa Tyska KSSE, ul. Fabryczna 2
æ  Centrum Handlowe Gemini Park, 

ul. Towarowa 2C
æ  Tech Car, al. Piłsudskiego 23
æ  Bar Paprocański, al Niepodległości 33

æ  Tyski TBS, ul Grota Roweckiego 42 i 44
æ  Komenda Miejska Policji, al. Bielska 46
æ  Pasaż Kultury Andromeda, 

ul. Baczyńskiego 2
æ  Miejskie Centrum Kultury, ul. Bohaterów 

Warszawy 26
æ  CM Hipokrates, ul. gen. de Gaulle’a 49
æ Hotel Tychy, al. Jana Pawła II 10
æ PKM, ul. Towarowa 1
æ  „Atrium”, Rynek 2
æ  Zbigniew Kierat Salon Skody Auto Centrum 

Tychy, ul. Begonii 12
æ SM „Stella”, ul. Hierowskiego 29

æ  Centrum Medyczne Paprocany, 
ul. Sikorskiego 101

æ TSM „Zuzanna”, ul. Zgrzebnioka 35
æ ZSP nr 1, Wilkowyje ul. Leśna 66
æ  Sklep mięsny, Czułów, skrzyżowanie 

ul. Narcyzów, Piaskowa
æ  Tech Car, Czułów ul. Katowicka 47
æ  Sklep spożywczy, Urbanowice, 

ul. Urbanowicka 33
æ  Sklep spożywczy, Jaroszowice ul. Miodowa
æ Piekarnia, Wygorzele ul. Długa 77
æ  Ab-Projekt Tychy, ul. Fabryczna 43
æ  Sklep rybny, ul. Mikołowska
æ  Villa Urody ul. Sienkiewicza 52
æ  AGA ul. Dąbrowskiego 21

æ  Sklep Lewiatan ul. Wyszyńskiego
æ  Strefa Smaku róg Wyszyńskiego 

al. Niepodległości
æ  Apteka Centrum al. Niepodległości 43
æ  Hotel Arena
æ  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Opieki 

„Serio”, ul. Hierowskiego 12
æ  Kwiaciarnia, ul. Wejchertów 8
æ  Biblioteka, filia nr 1, pl. Św. Anny
æ  Sklep Kupiec, ul. Budowlanych 
æ  Sklep Kupiec, ul. Mikołowska 141
æ  Sklep Kupiec, Rynek
æ  Sklep Stokrotka, pl. Św. Anny
æ  Sklep Leclerc, ul. Budowlanych 75

kaRieRa/edukacja

auto:
AUTOSKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO ! NAJLE-
PIEJ ZAPŁACĘ! 603578739

AUTO-SKUP KUPIĘ KAŻDE AUTO OSOBO-
WE, DOSTAWCZE, TERENOWE, GOTÓWKA, 
NAJLEPIEJ ZAPŁACĘ TEL. 888 666 791

usŁugi:
MEBLE NA WYMIAR. KUCHNIE, SZA-
FY. NIETYPOWE ZABUDOWY. REMONTY. 
PRZERÓBKI, DORÓBKI WYMIANA ZAWIA-
SÓW NA SAMODOMYKAJĄCE, WYMIANA 
NOŻEK MEBLOWYCH NA METALOWE Z 
REGULACJĄ, POMIAR I WYCENA GRATIS.  
691 577 335 TANIO I SOLIDNIE     

Elektryk. Tel. 504 877 825
Naprawa pralek automatycznych. 
tel. 504 877 825

Sprzątanie PIWNIC  domów, garaży, 
ogródków, magazynów z wywozem i 
utylizacją tel. 691 577 335

Remonty: kafelkowanie, gładzie, malo-
wanie, sufity podwieszane, panele itp. 
690 463 652.
Gładź, regipsy, kafelki, panele, malowa-
nie. Tel. 574 735 304

Czyszczenie dywanów, tapicerek. SO-
LIDNIE. Tel. 606 274 056
ELEKTRYK Usługi 609 606 737 
Gładzie na mokro bezpyłowe, malo-
wanie, kafelkowanie, panele. Tanio. 
Solidnie. Tel. 507 284 083
Remonty mieszkań solidnie 604 380 848 

Panele, gładź, regipsy, malowanie. kafel-
ki,  Tel. 504 625 566

Telewizory naprawa FESTERKIEWICZ, 
Tychy ul. Cyganerii 15. Tel: 603 585 329. 
Pranie narożników, materacy, foteli, kom-
pleksowe sprzątanie mieszkań, aparta-
mentów. PUCUŚ Glancuś 533-872-049
Malowanie, gładź, płytki TANIO 694 423 810
Firma budowlana wykonuje malowanie 
domów, dachów, krycie papą, blachą i 
inne Tel: 792 579 223

Firma budowlana 32 lata stażu specjalizu-
je się: malowanie domów, dachów, krycie 
papą, blachą i inne Tel; 531 351 746 lub 
723 442 989

MT-BUD firma budowlana, wykonuje: po-
krycia dachowe, malowanie, docieplenia, 
wykończenia oraz inne prace. Kontakt: 
459 344 047

finanse:

POŻYCZKI 32/260-00-33, 516-516-611. 
Pośrednik CDF S.C. firmy MATPOL FINAN-
SE Sp. z o.o.

pRaca:
Przyjmę krawcową TYCHY 602 802 
095 

Potrzebna Pani do całodobowej opieki 
dla pana 80 lat - samodzielny, chodzący 
tel. 601 550 590

nieRucHoMości:
Zgłoś nieruchomość do sprzedaży: miesz-
kanie, dom, działkę. Atrakcyjne warunki 
– wieloletnie doświadczenie. Oferta na-
tychmiast widoczna w 100 innych biu-
rach nieruchomości. Szybka i bezpieczna 
sprzedaż.  BN VOTUM: 501 503 735.

Szukam mieszkania, pokoju do wynajęcia 
783 516 447, 722 151 747

KUPIĘ

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ! Pry-
watnie, bez pośredników. Może być 
do remontu, pospadkowe, zadłużone 
itp. Tel: 514 37 39 58 

KUPIĘ MIESZKANIE ZA GOTÓWKĘ. MOŻE 
BYĆ DO REMONTU. RÓWNIEŻ Z PROBLE-
MEM: -ZADŁUŻONE, - KOMORNIK, -HIPO-
TEKA, -WYKUP LOKATORSKI, -SPRAWY 
SPADKOWE, - POMOC PRAWNA, WSPÓŁ-
WŁASNOŚĆ. TEL. 737938416

Kupię garaż na os. H  - za gotówkę. Tel: 
501 503 735. 
Kupię za gotówkę mieszkanie. Telefon: 
501 503 735. 

autoreklama

autoreklama
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www.tychy.pl

ogłosZenia droBne
tel. 32 325 72 15, 601 624 255, 605 874 605

Potrzebujesz gotówki? Kupię Twoją nie-
ruchomość. Może być zadłużona, z prob-
lemami prawnymi. Decyzja w godzinę. 
Szybka transakcja. Natychmiastowa płat-
ność. Zadzwoń: 607-383-000

SPRZEDAM
Sprzedam garaż przy ul. G. Roweckiego 
obok starej myjni. Cena 36.000 zł Tel. 502 
338 823
Sprzedam mieszkanie Tychy, al. Niepod-
ległości. 2/3 pokoje, I piętro z balkonem, 
metraż – 44,60 m2 + piwnica. Cena – 
247 000 zł.  BN VOTUM: 501 503 735.
Sprzedam działki w Bieruniu Nowym. 
Powierzchnie od 1330 m2 do 4700 m2. 
Cena od 90 zł. /m2. Tylko w BN VOTUM: 
501 503 735.
Sprzedam działkę budowlaną 1000m2 
w Bojszowach Nowych bez pośredników 
Tel. 501 325 108

WYNAJMĘ

Wynajmę hale 150m2 na działce 2400m2 
w Tychach ul. Oświęcimska Tel. 501 325 108
Przyjmę Pana na kwaterę 793 460 704
Tychy ul. Budowlanych -  Lokal Użytko-
wy 8 m2, parter, witryna. Czynsz najmu 
700 zł.  + media + kaucja.  BN VOTUM: 
501 503 735.

BIURA NIERUCHOMOŚCI

Tychy os. R, M-5, 78 m2, 5 piętro, cena 
370000zł VIPART 501 396 663
Tychy oś.B.M-2, 34m2, 2 piętro, cena 
189000zł VIPART 509 733 966
Tychy, os. H, LOKAL ,parter, duże witry-
ny 150m2. cena 640000zł VIPART 501 
396 663
Lachowice, Dom,160m2,działka 592m2ce-
na 349000zł, VIPART 501396663
Tychy, dom inwestycyjnie - 9 kawalerek, 
cena 675000zł VIPART 501 396 663
Tychy Paprocany, działka zieleń eko, pow. 
3170m2, cena 221900zł VIPART 509 733 966

Tychy Wartogłowiec, działka, pow.1277 
m2, cena 170 zł/m2 VIPART 790 855 188
Bieruń Nowy, działka, pow. 696m2, cena 
72000zł VIPART 509 733 966
Pisarzowice, dom pow. 96,15, działka 
500m2, cena 359800zł VIPART 790 855 188
Tychy Mąkołowiec - nowy dom, bliźniak, 
pow. 136m2/550m2, cena 750000zł VI-
PART 501396663
LĘDZINY, do wynajęcia kawalerka, 13m2, 
cena 700zł + media VIPART 509 733 977
Tychy, do wynajęcia mieszkanie M-3, ceny 
od 1350zł + media 501 396 663
Tychy, do wynajęcia mieszkanie M-3, ceny 
od 1350zł + media 501 396 663

Pilnie szukamy 1 lub 2 pokojowego 
mieszkania dla gotówkowego klienta, 
bardzo dobre warunki 733- 476-805 
www.ihn.com.pl 
Kupię mieszkanie za gotówkę oferuję do-
bre warunki może być zadłużone z ko-
mornikiem oraz innymi problemami tel. 
504- 476-805 www.ihn.com.pl
Poszukujemy działki dla dewelopera gwa-
rantujemy bezpieczną sprzedaż w bardzo 
dobrej cenie w 
Tychach i okolicy tel. 504-476-805 www.
ihn.com.pl 
Poszukujemy do wynajmu oraz sprzeda-
ży, obiektów komercyjnych, hali itp. 696-
493-977 www.ihn.com.pl 
Poszukujemy mieszkań do wynajęcia 
oferujemy bardzo dobre warunki najmu 
tel.696-493-977  Nowa inwestycja !!! na 
sprzedaż mieszkania 1,2,3 pokojowe z 
balkonem i windą już od 5300 m2 tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Tychy os Z pow.56,5 m2 widok na Papro-
cany możliwośc zrobienia 3 pokoi, balkon 
duża piwnica 3 piętro cena 310.000 zł tel. 
696-493-977 www.ihn.com.pl
Do wynajęcia mieszkanie Czułów dla 7 
pracowników 1900+media tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia Tychy Czułów dom dla 18 
pracowników cena 5500 zł tel. 504-476-
805 www.ihn.com.pl 
Dom wolnostojący Mikołów-Kamionka 4 
pokoje, działka 407 m2 cena 599.000 zł tel 
696-493-977, www.ihn.com.pl
Dom wonostojący Kobiór duża działka 800 
m2, 5 pokoi, cena 390.000 zł do negocjacji  
tel. 886309-197 www.ihn.com.pl 
Tychy- Czułów Dom w zabudowie bliź-
niaczej z garażem o pow 129 m2  cena 
485.000 zł tel. 886309-197 www.ihn.
com.pl 

Dom wolnostojący Lędziny stan dewelo-
perski 140 m2 działka 800 m2 tel. 886-
309-197 www.ihn.com.pl 
Lędziny Dom wolnostojący-dwurodzinny 
o pow ok 250 m2 działka 670 m2 cena 
369.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl 
Działka do sprzedania lub wynajęcia te-
reny przemysłowe 2100 m2 tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl 
Działki w różnych lokalizacjach różne po-
wierzchnie atrakcyjne ceny tel. 886-309-
197 www.ihn.com.pl
Działka Lędziny 1710 m2 blisko S1cena 
159.000 zł idealna pod inwestycję tel.696
-493-977 www.ihn.com.pl
Działka Tychy Cielmice pow. 985 cena 
250.000 zł tel. 886-309-197 www.ihn.
com.pl
Tychy lokal do wynajęcia pow. 25 m2 duża 
witryna główna ul. al. Bielska cena 900 zł 
733-476-805 www.ihn.com.pl 
Bieruń do wynajęcia lokal przy głównej 
ulicy, parter, duże witryny o. pow. 80 
m2 cena 2000 zł/ m-ce tel. 886-309-197 
www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hale oraz różne lokale użyt-
kowe tel 886-309-196 www.ihn.com.pl 
Do wynajęcia hala magazynowa Tychy i 
okolice, różne powierzchnie, zadzwoń i 
zapytaj o szczegóły 733- 476-805 www.
ihn.com.pl 
Mieszkania z rynku pierwotnego różne 
powierzchnie bez prowizji i podatku PCC 
tel. 733476-805 www.ihn.com.pl 

Zastanawiasz się czy to dobry moment 
na sprzedaż nieruchomości? Potrzebu-
jesz niezobowiązującej porady? Masz 
do sprzedania mieszkanie, dom, działkę 
lub lokal do wynajęcia? - zadzwoń 731 
713 100
Dla poważnego i gotówkowego klienta 
poszukujemy działek w Tychach pod za-
budowę wielorodzinną, szeregową lub 
bliźniaczą (wielkość nie gra roli) 519-595-
674 www.ASTON.com.pl
Chcesz sprzedać nieruchomość szybciej 
i drożej niż myślisz – zadzwoń, pomogę 
Marzena 519-595-674
Tychy os M, 50,44 m2, 3 pokoje, cena 
279.000 zł, 731 713 100 www.ASTON.
com.pl
Lędziny mieszkanie 3 pokojowe, 63,1 m2, 
290 tys., 3p, 728 713 101  www.ASTON.
com.pl
Tychy os. B mieszkanie 3 pokojowe, 64,7 
m2, 370 tys., 3p, dwa balkony, 728 713 
101  www.ASTON.com.pl

Tychy os B, poddasze 77 m2 po podłodze, 
4 pokoje, możliwość zaadaptowania ko-
lejnej powierzchni, nowa cena 270.000 zł, 
731 713 100 www.ASTON.com.pl
Tychy, os. B, 2 pokoje do wynajęcia, 37 
m2, częściowo umeblowane, obok sta-
dionu czynsz 1500 zł/mc, 519 595 671, 
www.ASTON.com.pl
Tychy Żorska, 42 m2, do wynajęcia 
mieszkanie w apartamentowcu, salon z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazien-
ka czynsz 1500 zł + media www.ASTON.
com.pl 728-713-101
Tychy os. R ul. Skalna apartamentowiec 
z windą, do wynajęcia 2 pokoje, 35 m2 
umeblowane i wyposażone + taras 11 
m2, 2p/4 Czynsz 1600 zł + media www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy Cztery Pory Roku, mieszkanie 2 
pokoje z tarasem, umeblowane czynsz 
1800 zł + media www.ASTON.com.pl 
728-713-101
Tychy os.B wysoki standard dla wyma-
gającego klienta, mieszkanie 2 pokoje z 
balkonem, kompletnie umeblowane i wy-
posażone. Czynsz 2500 zł + media www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Bojszowy Jedlina super miejsce, do sprze-
dania 3 działki pow. 920 m2, 1056 m2, 
1077 m2, cena 99 zł/m2, 731-713-100 
www.ASTON.com.pl
Kobiór ul.Poziomkowa działka budowlana 
933 m2, media w granicach (woda, kana-
lizacja, gaz, prąd) cena 205.260 zł  www.
ASTON.com.pl 728-713-101
Działki budowlane w Mysłowicach Stara 
Wesoła – ostatnie działki, 519 595 674, 
www.ASTON.com.pl
Mikołów Mokre, ul. Skłodowskiej, działka 
1060 m2 z projektem domu i pozwole-
niem na budowę, cena 299.900 zł www.
ASTON.com.pl 519-595-674
Tychy, Żorska 1420 m2 i 1600 m2, działki 
budowlane, dostępne wszystkie media, 
cena 300zł/m2 www.ASTON.com.pl 519-
595-674
Tychy, Wygorzele 1667 m2, działka bu-
dowlana, wszystkie media, cena 383.410 
zł www.ASTON.com.pl 728-713-101
Tychy, Jaroszowice, wąska działka 6613 
m2, cena 599.000 zł, www.ASTON.com.
pl 731-713-100
Lędziny Blych, działka 9706 m2, cena 
873.540 zł, www.ASTON.com.pl 731-
713-100
Pszczyna, osiedle Daszyńskiego, cicha 
uliczka, "amerykanka", pow. 175 m2, dół 
do remontu, góra w stanie do wprowadze-
nia, 5 pokoi, działka 577 m2, 550.000zł, 
731-713-100, www.ASTON.com.pl
Pszczyna, 13 minut pieszo do Parku 
Pszczyńskiego, okolica wyłącznie nowych 
domów, pow. 133 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 501 m2, 750.000 zł 731-713-100, 
www.ASTON.com.pl
Świerczyniec, dom szeregowy o pow. 169 
m2, działka 273 m2. Dogodny dojazd do 
Tychów, Katowic. NOWA CENA 699.000 zł 
www.ASTON.com.pl 728-713-101

Tychy, w pobliży placu Baczyńskiego, 
dom wolnostojący z budynkiem gospo-
darczym, działka 651 m2, w planie za-
gospodarowania 12MWU z dopuszcze-
niem lokali użytkowych, cena 1.200.000 
zł www.ASTON.com.pl 731-713-100
Tychy, Glinka, ul. Borowa, dom z pięknym 
ogrodem, okolica wyłącznie nowych do-
mów, pow. 227 m2, 5 pokoi, działka o 
pow. 1000 m2, 1.490.000 zł 731-713-
100, www.ASTON.com.pl

PILNIE POSZUKUJEMY MIESZKAŃ DLA 
NASZYCH KLIENTÓW, jeśli masz mieszka-
nie, które chcesz sprzedać ZAPRASZAMY 
do kontaktu INDOMO: 508 063 856, 531 
099 212.
OKAZJA!!! Mieszkanie na SPRZEDAŻ 
w ŁAZISKACH GÓRNYCH UL. DWOR-
COWA – 2 pokoje, 51m2    ZAPRASZA-
MY INDOMO tel. 508 063 856 lub 531 
099 212
Sprzedam -Mieszkanie M-3 Tychy al. Nie-
podległości, 2 pokoje, 55m2– INDOMO 
tel. 508 063 856
Sprzedam -Mieszkanie M-4, 47m2, 
Mikołów Centrum– INDOMO tel. 531 
099 212
SPRZEDŻ Mieszkań Developerskich w Ty-
chach na ul. Piłsudskiego i ul. Żorskiej – 
INDOMO tel. 508 063 856, 531 099 212, 
szczegóły na www.indomo.info.pl oraz 
www.facebook.com/indomotychy
NA SPRZEDAŻ NOWY DOM wolnosto-
jący- GOSTYŃ UL. RYBNICKA pow. 
96,50 +garaż+działka pow. Ok. 
650m2 –STAN DEVELOPERSKI – ZA-
PRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856, 
www.indomo.info.pl 
SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W 
ŚWIERCZYŃCU – bardzo dobra lokaliza-
cja, media na działce– pow. 1180m2 - 
ZAPRASZAMY INDOMO tel. 508 063 856 
www.indomo.info.pl oraz www.facebo-
ok.com/indomotychy
DO WYNAJĘCIA MIESZKANIA W TY-
CHACH NA OŚ.ŚLĄSKIE OGRODY, 
umeblowane i bez mebli, pow. Ok. 
40m2, cena:1600-1700zł – ZAPRA-
SZAMY- tel. 508 063 856 www.indo-
mo.info.pl oraz www.facebook.com/
indomotychy

zdRowie:
BEZPŁATNE PROTEZY ZĘBOWE  z NFZ Spe-
cjalistyczny Gabinet Protetyki Stomatolo-
gicznej ul. Edukacji 1 Tychy 32/227 24 02 
lub 48 889 935 290

Gabinet Fizjoterapii Marek Szczepa-
nek Rehabilitacja ul. Darwina 4 tel: 
664-172-013 DOSTĘPNE BONY UPO-
MINKOWE Elastyczne Oferty Cenowe! 
Najtaniej i najbardziej dostępnie na 
mieście!

tRanspoRt:

TRANSPORT- PRZEPROWADZKI - KOM-
PLEKSOWO. MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWY-
WANIA MEBLI I RÓŻNYCH GABARYTÓW 
Tel. 691 577 335

kupię / spRzedaM:

Kupię monety "PRL" ,medale, odznacze-
nia, antyki, komiksy, starocie 691 577 
335
Kupię każdą staroć Tel. 570 750 357

Sprzedam  monety "PRL" ,medale, od-
znaczenia, antyki, komiksy, starocie 691 
577 335

zwieRzęta

Kontakt: Katarzyna 888 812 681

Śliczna, pogodna, przyjazna Kora ma-
rzy o domku. Jest średniej wielkości, ma 
krótką sierść. Uśmiecha się do człowieka.    

inne:

reklama
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Zawodnicy spod znaku Tychy Fal-
cons są już bardzo blisko spełnie-
nia największego marzenia, czyli 
tytułu najlepszej drużyny futbolu 
amerykańskiego w Polsce. Powal-
czą o to już w najbliższą sobotę, 
17 lipca w Ząbkach.

Podopieczni trenera Micha-
ła Kołka już osiągnęli najwięcej 
w swojej historii, bowiem po raz 
pierwszy awansowali do Polish 
Bowl, czyli meczu o wszystko 
w polskim futbolu amerykań-
skim. Stało się tak za sprawą pół-

finałowego zwycięstwa w Białym-
stoku, gdzie „Sokoły” pokonali 4 
lipca faworyzowanych Lowlan-
ders 34:15. W drugimn półfina-
le Bydgoszcz Archers rozgromi-
li Silesia Rebels 50:8 i to właśnie 
„Łucznicy” będą rywalami Fal-
cons w sobotnim finale.

Bydgoszcz Archers byli najlep-
szym zespołem sezonu zasadni-
czego i wygrali wszystkie 6 spot-
kań (przy czterech zwycięstwach 
Falcons) i to oni są uważani za fa-
worytów Polish Bowl. Zwłaszcza, 

że bezpośrednią potyczkę z „So-
kołami” wygrali w czerwcu 28:14. 
Tyszanie jednak nie przejmują się 
tym zanadto i obiecują, że zro-
bią wszystko, by z Ząbek wrócić 
z tarczą. Liczą też, że na Dozbud 
Arena pojawią się w sobotę tak-
że tyscy kibice futbolu amerykań-
skiego i dodatkowo zdopingują 
Falcons do zwycięstwa.

Ci, którzy nie pojadą, by obej-
rzeć finał z trybun, mogą śledzić 
relację z meczu w internecie, np. 
na stronie www.halftime.pl. ww ●

z Racji staRszeństwa, 
pieRwszy na spoRtowyM 
szlaku pojawiŁ się 
nataniel, a po niM 
jego siostRa nikola. 
ostatnie Miesiące 
pRzyniosŁy Rodzeństwu 
dynaków kolejne 
sukcesy w skokacH 
do wody i w Rywalizacji 
akRobatycznej.

Nataniel, zawodnik UKS Auer-
bach Tychy, od lat z powodze-
niem startuje w zawodach w sko-
kach do wody. Podczas ostatnich 
zimowych mistrzostw Polski 
juniorów młodszych w Łodzi, 
podopieczny trener Mirosławy 
Gruszki zdobył trzy srebrne me-
dale – z wieży, trampoliny 3-me-
trowej oraz z trampoliny 1- me-
trowej. Otrzymał też powołanie 
do kadry Polski w swojej kategorii 
wiekowej. Na początku czerwca 
natomiast wystartował w letniej 
edycji mistrzostw Polski w Pozna-
niu i wywalczył dwa złote medale 
– z trampoliny 1- i 3-metrowej, 
a z wieży – srebro. Warto dodać, 
iż podobnie jak inni zawodnicy 
ze Śląska, na co dzień nie tre-
nuje skoków z wieży z powodu 

braku w regionie odpowiednie-
go obiektu.

Nataniel Dynak skończył 7. 
klasę Szkoły Podstawowej nr 
40. To obecnie jeden z najbar-
dziej utytułowanych zawodni-
ków w swojej kategorii wiekowej 
w kraju i w grudniu będzie sta-
rał się o wyjazd na mistrzostwa 
Europy.

– Z uwagi na epidemię, nie 
mieliśmy treningów jak do tej 
pory, ale przez cały rok utrzy-
mywałem kondycję biegając, ro-
biąc różne ćwiczenia przekazane 
mi przez trenerkę – powiedział 
Nataniel. – Jeździłem na zajęcia 
akrobatyczne do Pałacu Młodzie-
ży. Basen też był dostępny, jed-
nak nie zawsze. Od jakiegoś czasu 
mam też specjalną dietę, dostoso-
waną do treningów i mojego wie-
ku i czuję, że robię postępy, jeśli 
chodzi o technikę skoku, wybi-
cie, zakręcenie, wejście do wody. 
Skoki nadal sprawiają mi dużo sa-
tysfakcji.

Treningi ma codziennie – w Ty-
chach i w Katowicach – lekcje 
odrabia w każdej wolnej chwili, 
jadąc z rodzicami na zajęcia, wra-
cając i wieczorem w domu. Spo-
kojnie jednak godzi naukę z wy-

czynowym uprawianiem sportu, 
a z jego świadectwa dumna była 
cała rodzina.

8-letnia Nikola Dynak, która 
niedawno została mistrzynią Ślą-
ska w akrobatyce na ścieżce, wy-
stąpiła podczas naszej plebiscy-
towej Gali, dając wspaniały popis 
umiejętności w akrobatyce po-
wietrznej. Jej ewolucje na wyso-
ko zawieszonym kole na wszyst-
kich zrobiły wrażenie. Jak mówi, 
nie miała żadnej tremy…

– Ale przed zawodami trochę 
się denerwuję... – powiedziała. – 
Teraz trenuję akrobatykę powietrz-
ną, akrobatykę na ścieżce i jeszcze 
skoki do wody, jak mój brat. Zresz-
tą on też próbuje sił w akrobaty-
ce sportowej i ćwiczy na kole, ale 
jeszcze nie startuje w zawodach. 
Musi więcej trenować...

Mając dwójkę sportowców, ro-
dzice muszą tak organizować czas, 
by zapewnić dzieciom odpowied-
nie warunki do treningów i nauki. 
Ale satysfakcja z ich sukcesów jest 
ogromna. Cieszy się z nich rów-
nież trenerka Mirosława Gruszka, 
która wychowała już kilka pokoleń 
zawodniczek i zawodników w sko-
kach do wody i akrobatyce.
leszek sobieRaj ●

Coroczne „Tyskie Kryterium Fia-
ta” ma od tego roku swojego pa-
trona. Popularny wyścig kolarski, 
który od kilku lat rozgrywany 
jest na ul. Sikorskiego na tyskim 
osiedlu „Z”, od tego roku zyskał 
miano Memoriału Zygmunta Ha-
nusika.

Impreza, nad którą patro-
nat objął prezydent Tychów 
Andrzej Dziuba, odbędzie się 
już w najbliższą sobotę, 17 lip-
ca od godz. 9. Start i meta będą 
tradycyjnie usytuowane na wy-
sokości parkingu przy OW Pa-
procany, a trasa kryterium pro-

wadzić będzie ulicą Sikorskiego 
od skrzyżowania z ul. Targiela 
do skrzyżowania z ul. Żółkiew-
skiego i Zacisze, gdzie będą zlo-
kalizowane nawroty. Uwaga dla 
kierowców: w godz. 8.30-14 ten 
fragment ul. Sikorskiego będzie 
zamknięty dla ruchu, ale zarów-
no ul. Targiela, jak i Żółkiewskie-
go i Zacisze będą drożne.

Poszczególne grupy wiekowe 
startować będą wg następującego 
harmonogramu i na dystansach: 
godz. 9.05 – Żaki: chłopcy (6 km) 
i dziewczęta (4 km); godz. 9.20 
– Młodziczka i Juniorka młod-

sza (9 km); godz. 9.50 – Mło-
dzik (9 km); godz. 10.20 – Junior 
młodszy (18 km); Juniorka i Elita 
Kobiet (30 km); godz. 11.50 – Ju-
nior (30 km); godz. 12.40 – Orlik 
i Elita (40 km). Podsumowanie 
wyścigu i rozdanie nagród zapla-
nowano na godz. 13.45.

W imieniu organizatorów: 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji oraz Miasta Tychy i FCA 
Poland, serdecznie zapraszamy 
kibiców do wzięcia udziału w tym 
najważniejszym kolarskim wyda-
rzeniu w mieście. ww ●

Po tygodniu badań, testów i tre-
ningów, piłkarze I-ligowego GKS 
Tychy rozpoczęli ostatni etap 
przygotowań do nowego sezo-
nu. W minioną sobotę rozegrali 
pierwszy sparing, a od poniedział-
ku budują formę na zgrupowaniu 
w Ustroniu.

Mecz z reprezentantem cze-
skiej ekstraklasy MFK Karvina 
rozegrany został na boisku Kuź-
ni Ustroń. W pierwszej części ki-
bice oglądali tylko jednego gola, 
którego dla rywali tyszan zdobył 
Jean Mangabeira. Na dobre worek 
z bramkami rozwiązał się w ostat-
nich dwóch kwadransach spotka-
nia, kiedy to bramkarze aż pięcio-
krotnie musieli wyjmować piłkę 
z siatki. W 62 min. stan meczu 
wyrównał Kamil Kargulewicz, ale 
Czesi bardzo szybko odpowie-
dzieli golem Šindelářa i ponownie 
objęli prowadzenie. Podobna sy-
tuacja miała miejsce dziesięć mi-
nut później – na wyrównującego 

gola Michała Staniuchy odpowie-
dział Zych i było 2:3. Na szczęście 
ostatnie słowo należało do pod-
opiecznych trenera Artura Der-
bina, a ściślej ponownie do Kar-
gulewicza, który w 84 min. ustalił 
remisowy rezultat.
gks tychy – mfk karviNa 
3:3 (0:1). Gole: Kargulewicz 
(62’, 84’), staniucha (73’) oraz 
Mangabeira (16’), Šindelář (64’) 
i Zych (74’)

W zespole GKS Tychy 
w I połowie zagrali: Konrad Ja-
łocha – Maciej Mańka, Nemanja 
Nedić, Kamil Szymura, Krzysz-
tof Wołkowicz – Bartosz Biel, Ja-
kub Piątek, Wiktor Żytek, Łukasz 
Grzeszczyk, Marcin Kozina – To-
máš Malec, zaś na drugą odsło-
nę trener Derbin wystawił nastę-
pujący skład: Adrian Odyjewski 
– Dominik Połap, Bartosz Za-
rębski, Łukasz Sołowiej, Bruno 
Wacławek – Kacper Piątek, Mar-
cel Misztal (75’ Miłosz Pawlusiń-

ski), Oskar Paprzycki, Sebastian 
Steblecki, Kamil Kargulewicz 
– Michał Staniucha.

W trójkolorowych barwach 
zadebiutowali w tym spotkaniu 
dwa pozyskani w letniej przerwie 
piłkarze: Marcin Kozina i Tomáš 
Malec. Pierwszy – o czym pisa-
liśmy – jest byłym skrzydłowym 
LKS Goczałkowice, zaś niemal 
dwumetrowy napastnik Malec 
przeszedł do GKS ze słowackiej 
Senicy, a ma za sobą grę m.in. 
we Włoszech, Norwegii (mistrzo-
stwo z Rosenborgiem) i Austrii.

W miniony poniedziałek ty-
scy piłkarze rozpoczęli tygodnio-
wy obóz treningowy w Ustroniu, 
podczas którego zagrają sparingi 
z Garbarnią Kraków i SFC Opa-
va. Po powrocie do Tychów czeka 
ich jeszcze mecz kontrolny z GKS 
Jastrzębie, a potem już pierwsze 
ligowe starcie – w ostatni lipco-
wy weekend u siebie z ŁKS Łódź. 
ww ●

piłkarze gks tychy wyszli na boisko.

remiS w SParingu

17 lipca o godz. 14 na stadionie w Ząbkach tyszanie powalczą o tytuł.

FalconS w PoliSh Bowl!

w najbliższą sobotę na osiedlu „Z”.

memoriał hanuSika

rodZeństwo na podium
skoki do wody i akRobatyka TO DWIE PASjE NIKOLI I NATANIELA.

W tym roku nieodżałowany Zygmunt Hanusik nie wystartuje kolarzy, ale tyskie kryterium nosi jego imię.
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Specjalnością Nataniela są skoki do wody. W zawodach często staje na najwyższym stopniu podium.

Jego siostra Nikola specjalizuje się w akrobatyce i także gromadzi zwycięstwa i tytuły.
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Hasło z krzyżówki nr 711: 
tychy Na latO.

sudoku – diagramem jest pole składające 
się z 9 kwadratów. Niektóre zawierają już 
cyfry. Należy wypełnić puste miejsca tak, aby 
w każdej kolumnie, wierszu, polu znalazły się 
cyfry od 1 do 9 dokładnie tylko jeden raz.

Rak 21.Vi-22.Vii
Przed Tobą bardzo dużo zajęć, więc ani na chwilę 
nie dopadnie cię nuda. czasami nie będziesz 
wiedział, w co masz włożyć ręce.

lew 23.Vii-22.Viii
Trzymaj się wytyczonego planu i odsuń od siebie 
te rzeczy, które nie są najpilniejsze. Zadbaj 
o zdrowie w sposób niekonwencjonalny.

panna 23.Viii-22.iX
Dobra passa nadal trwa, wiec korzystaj z życia. 
Tydzień zapowiada się wspaniale. Twój trud 
na pewno nie pójdzie na marne.

waga 23.iX-23.X
Zrób wszystko, żeby poprawić sobie humor. 
jedną z najlepszych metod okaże się 
aromaterapia. Sięgnij więc po wonne olejki lub 
wybierz się na masaż.

skoRpion 24.X-21.Xi
Księżyc radzi, by w miłosnych wyborach nie 
kalkulować, tyko kierować się sercem. Prawdziwa 
miłość na horyzoncie.

stRzelec 22.Xi-21.Xii
Twoje życie będzie teraz nadzwyczaj ciekawe. 
Znajdziesz więcej czasu dla bliskich ci osób. 
Najlepsze relacje połączą cię z Panną.

kozioRożec 22.Xii-19.i
Będziesz miał świetną okazję, by naprawić swoje 
dawne błędy. Twój związek nareszcie nabierze 
rumieńców.

wodnik 20.i-18.ii
Nie łącz miłości z pieniędzmi, bo to prosta 
droga do rozstania. W pracy zaczniesz 
wytykać innym błędy, przez co poczujesz się 
nielubiany.

Ryby 19.ii-20.iii
Zrozumiesz, że przyjemnie jest dawać, nie 
oczekując niczego w zamian. Nareszcie odczujesz 
upragniony przypływ gotówki.

baRan 21.iii-20.iV
Gwiazdy sugerują, żebyś odciął się od różnych 
spraw, które są dla ciebie ciężarem. Działaj 
radykalnie i ostro.

byk 21.iV-21.V
uważaj, żebyś nie stracił w mgnieniu 
oka wszystkich pieniędzy. uważaj na to, 
co podpisujesz i bądź czujny.

bliźnięta 22.V-20.Vi
Z łatwością dasz się komuś zauroczyć. Ale to Ty 
będziesz teraz uwodzić. Dobre inwestycje zwrócą 
się z nawiązką.
 WróŻka aDrasteja tel. 692 893 871

horoSkoP

dawno temu w Sztuce (253)to dZiŚ…

żołnierskie rozpuszczenie
Ta historia ma swój początek dużo wcześ-
niej, bo w 1815 roku. Tak się stało, że 
Witkacy znalazł się w Rosji, która była 
w stanie wojny światowej. Dzięki znajo-
mościom nie trafił na front, tylko został 
wyszkolony na oficera Lejb-Gwardyjskie-
go Pułku Pawłowskiego, elitarnej i najbar-
dziej błyszczącej jednostki piechoty. Tam 
z jednej strony doświadczył żołnierskiego 
rozpuszczenia – był alkohol, były narko-
tyki, były hulanki i swawole, a z drugiej… 
A z drugiej była masakra. 

po trupach
Witkacy brał udział w jednej z najkrwaw-
szych bitew pierwszej wojny światowej. 
Działo się to pod Witonieżem nad rzeką 
Stochod, gdzie w ciągu kilku dni, pole-
gło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Powtórzę, 
żeby nie umknęło – KILKADZIESIĄT 
TYSIĘCY LUDZI. Na oczach Witkacego 
ginęli jego towarzysze, jego podwładni, 
a także wyżsi stopniem oficerowie. Ci, 
co przeżyli, szli po trupach swoich ko-
legów. W bitwie tej Witkiewicz został 
ranny. Prawdopodobnie przez dłuższy 
czas znajdował się na polu bitwy bez 
pomocy lekarskiej i dopiero po dwóch 
dniach ewakuowano go razem z inny-
mi rannymi do Petersburga. Na front 
już nie wrócił - został zwolniony z woj-

ska. Po ciężkich walkach jakie stoczył, 
znalazł się w 1917 roku w Petersburgu, 
gdzie zaczynała się rewolucja. Te wyda-
rzenia następowały jedno po drugim. W 
krótkim czasie Witkacy widział nie tylko 
tragiczne wydarzenia związane z wojną, 
ale też okropności, jakie niesie ze sobą 
rewolucja. Kiedy udało mu się wreszcie 
wrócić do Polski, niósł za sobą ogromny 
bagaż trudnych doświadczeń. Do tego co 
przeżył w Rosji, nie wracał ani we wspo-
mnieniach, ani w rozmowach z bliskimi. 
Ale to w nim tkwiło… 

lata 30.
W latach 30. Witkacy był już starszym, 
doświadczonym mężczyzną. Skończył 50 
lat, a że nigdy się nie oszczędzał, przyszła 
pora, by zapłacić za ekscesy młodości. 
Miał problemy ze zdrowiem – ze sta-
wami, z sercem, niedomagał mu wzrok. 
Ot, musiał nosić okulary, czego bardzo 
się wstydził, zwłaszcza przed klientami 
swojej firmy portretowej. A w jego ży-
ciu prywatnym bardzo dużo się działo! 
Stał w rozkroku pomiędzy żoną (z którą 
łączyła go relacja bardziej przyjacielska, 
niż romantyczna) a kochanką – Czesła-
wą Oknińską. Ta rozkapryszona i dużo 
młodsza od Witkacego dziewczyna, pró-
bowała go wychowywać. Efekt był mi-
zerny, w związku z czym Czesława raz 

po raz zrywała z nim związek. Och! Ileż 
emocji było w tych gwałtownych roz-
staniach i powrotach. Krótko mówiąc: 
Witkacy był znękany. W dodatku nastały 
niespokojne czasy.

ucieczka z warszawy 
Wyczuwano, że zbliżała się wojna. Wit-
kacy, który miał stopień porucznika re-
zerwy, zgłosił się jako ochotnik do woj-
ska. Odmówiono mu. Polska armia była 
kompletnie nieprzygotowana. Brakowało 
mundurów dla młodych, a co dopiero dla 
podstarzałych, schorowanych mężczyzn. 
Kiedy Niemcy wkroczyli do Polski i za-
rządzono ewakuację, Witkacy wiedział, że 
trzeba uciekać na wschód. O żonę był spo-

kojny - ona  wyjechała kilka dni wcześniej, 
razem ze swoim zakładem pracy. Martwił 
się o kochankę i to razem z nią opuścił 
stolicę. Droga była trudna. Trwały naloty. 
Podróżowali pociągiem, bryczką, a nawet 
pieszo, brodząc w błocie. Był moment, że 
stracili się z oczu. Ale w końcu, po wie-
lu trudach, udało się dotrzeć do położo-
nej na Polesiu wsi Jeziory. Tam mieszkał 
przyjaciel Witkacego – jeszcze z czasów 
pierwszej wojny – Walenty Ziemlański. 
Mogliby tam przeczekać całą wojnę. Mo-
gliby, gdyby nie radio…

„Zagłady świata się boję”
17 września 1939 roku, około południa, 
w radio nadano komunikat: Armia Czer-

wona wkroczyła na ziemie polskie. Wit-
kacy przeraził się. Doskonale pamiętał 
okropności rewolucji bolszewickiej. Na 
drugi dzień wstali rano. „To dziś” powie-
dział do Czesławy. Witkacy ogolił się, ale 
– co wcześniej było nie do pomyślenia 
– nie sprzątnął za sobą przyborów toale-
towych. Wyszli na spacer. „Ja nie mogę, 
nie mogę czekać ostatniej chwili - muszę 
jeszcze teraz, póki jest Polska. I trzeba 
spokojnie, z honorem” – mówił.  Usiedli 
pod rozłożystym dębem. Witkacy roz-
puścił w kubeczku tabletki luminalu. Po-
dał Czesławie. Wypiła. Sam zażył pastyl-
ki na pobudzenie krążenia krwi i podciął 
sobie żyły, a ponieważ krew nie płynęła, 
także tętnicę szyi. Gdy Czesława traciła 
przytomność, Witkacy jeszcze żył: „Nie 
zostawiaj mnie samego!” – wołał.

Po jakimś czasie Czesławę zbudziły 
torsje. To ją uratowało. Półprzytomna 
błąkała się po okolicznym lesie, gdzie 
znaleźli ją miejscowi chłopi, którzy ru-
szyli na poszukiwania pary. U stóp dębu 
znaleźli też Witkacego… Wykrwawił się 
na śmierć.

***
 „Ale tknąć się nikomu nie dam i dlate-
go/ gdy trzeba będzie sam odbiorę światu 
Witkacego.” Jacek Kaczmarski. 
agnieszka kijas ●

„Portret wielokrotny” powstał w Petersburgu między 1915 a 1917 rokiem. Jest 
jedynym znanym zdjęciem Witkacego wykonanym w latach wojennych.

Tekst powstał w oparciu o wy-
wiad, jaki przeprowadziłam z Na-
talią Kruszyną – historykiem sztu-
ki z Muzeum Historii Katowic. cała 
rozmowa do odsłuchania w for-
mie podcastu na kanale „Dawno 
temu w sztuce”. Zapraszam!

zŁota jesień, piękna pogoda, peŁne sŁońce. tak, Mogli 
tu – w tej MaŁej, poŁożonej na kResacH wiosce jezioRy 
– pRzeczekać caŁą wojnę. byli bezpieczni. niestety, 
pecH cHciaŁ, że gospodaRze, państwo zieMlańscy, Mieli 
RadioodbioRnik. 17 wRześnia 1939 Roku, okoŁo poŁudnia, 
w Radio nadano koMunikat. aRMia czeRwona wkRoczyŁa 
na zieMie polskie. na dRugi dzień oboje wstali wcześnie. 
witkacy, zwRóciŁ się do czesŁawy i powiedziaŁ: „to dziś”.
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