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MIASTO \ Ryszard Mielczarek to cudotwórca reanimujący zegarki. Małe, duże, wiszące, stojące, osobiste.... żaden czasomierz nie ma przed nim tajemnicy! Swój zakład przy 

ul. Piekarskiej 19 prowadzi od 40 lat. Jednakże początki istnienia tego miejsca sięgają 1920 roku!

Przypomnijmy, że pan 
Ryszard był jednym z boha-
terów akcji „Fachmani z By-
tomia”, organizowanej przez 
bytomskie społeczniczki 
z grupy Landszaft: Ewę Su-
rowiec, Agnieszkę Czichy 
i Ewę Zielińską. Zakład ra-
dził sobie całkiem dobrze. 
Do czasu... Niestety, złodzie-
je aż dwukrotnie włamali 
się do zakładu pana Ryszar-
da i splądrowali go, kradnąc 
znajdujące się tam zegarki. 
Do tego doszło jeszcze za-
dłużenie czynszowe, w efek-
cie czego sytuacja zegar-
mistrza zrobiła się napraw-
dę poważna.

W sobotę, 30 listopa-
da, społeczniczki zor-
ganizowały spontanicz-
ną akcję „Czas ucieka”. 
Bytomianie odpowiedzi 
i tumnie stawili się aby 
pomóc panu Ryszardo-
wi. Uzbrojeni w zepsute 
zegarki ustawili się w ol-
brzymiej kolejce, która 
utworzyła się przed za-
kładem zegarmistrzow-
skim. Oddając do napra-
wy swoje czasomierze 
chcieli wesprzeć fach-
mana, który znalazł się 
w tarapatach. Chcieli 
w ten sposób wspomóc 
nadszarpnięte f inanse 

bytomskiego rzemieśl-
nika. Istnieje realna oba-
wa, że jego zakład nie 
doczeka swoich setnych 
urodzin. – Długi należy 
spłacać, ale nie o jałmuż-
nę tu chodzi, tylko o uczci-
wą płacę za uczciwą pra-
cę. Jeśli odkładaliście 
na później naprawę ze-
garka, wymianę baterii 
czy paska, macie w szu-
f ladzie sprzęt, który po-
winien odzyskać dawny 
blask, to jest moment, by 
sobie o tym przypomnieć 
– napisały na Facebooku 
organizatorki całej akcji.

Pomocną dłoń wycią-

gnęło też miasto. We wto-
rek, 3 grudnia, magistrat 
poinformował, że Ryszard 
Mielczarek zajmie się reno-
wacją i konserwacją sześciu 
miejskich zegarów, znajdu-
jących się na budynku I LO 
(ul. Strzelców Bytomskich 
11), IV LO (plac Sikorskiego), 
SP nr 36 (ul. Siemiradzkiego 
9), SP nr 5 (al. Legionów 6), 
ZSO nr 2 (ul. Żeromskiego 
36) oraz w budynku przy ul. 
Kilara 29.

Nastąpi to w ramach od-
pracowania zad łużenia 
za zaległy czynsz za lokal 
użytkowy. Taką propozycję 
zegarmistrzowi złożył pre-

zydent Bytomia Mariusz 
Wołosz. – Pan Ryszard zgodził 
się wykonać przegląd i napra-
wę miejskich zegarów w za-
mian za długoterminową ugo-
dę i odroczenie spłaty części 
zaległości czynszowych. Cie-
szę się, ponieważ miejskie ze-
gary potrzebują ręki dobrego 
zegarmistrza – mówi prezy-
dent Mariusz Wołosz. – Taka 
konserwacja wymaga utrzy-
mywania mechanizmu na bie-
żąco, wyczyszczenia i pomalo-
wania poszczególnych elemen-
tów czy wymiany zużytych 
części – dodaje   .

Pospolite ruszenie: na ratunek zegarmistrzowi
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INWESTYCJE \ Przetarg rozstrzygnięty, prace ruszyły. Niebawem gmach ULa przejdzie gruntowną metamorfo-Przetarg rozstrzygnięty, prace ruszyły. Niebawem gmach ULa przejdzie gruntowną metamorfo-

zę, a w lipcu 2020 wprowadzą się do niego bytomscy harcerze.zę, a w lipcu 2020 wprowadzą się do niego bytomscy harcerze.

O tym, że UL czeka me-
tamorfoza informowaliśmy 
na łamach naszego portalu 
w kwietniu tego roku. Z kolei 
w ostatnich dniach listopada 
teren wokół ULa został ogro-
dzony. To znak, że niedłu-
go w obiekcie rozpoczną się 
prace remontowe. Inwesty-
cję zrealizuje bytomska fir-
ma Z.B. KAMBUD Kamil Ka-
luza, która została wyłoniona 
w drodze przetargu.

To historyczny moment. 
Gmach Domu Polskiego, któ-
ry w latach 1910-1922 pełnił 
funkcję siedziby szeregu orga-
nizacji społecznych i kultural-
nych walczących o zachowa-
nie polskości na Górnym Ślą-
sku, w końcu odzyska dawny 
wygląd. Z opuszczonej rudery 
stanie się tętniącą życiem sie-
dzibą bytomskiego ZHP.

– Wykonawca rozpoczął 
pracę. Zgodnie z zawartą umo-

wą remont powinien zostać wą remont powinien zostać 
sfinalizowany do końca lip-sfinalizowany do końca lip-
ca 2020 roku – mówi Boże- mówi Boże-
na Mientus, komendant Huf-na Mientus, komendant Huf-
ca Bytom. – To całościowy re-– To całościowy re-
mont budynku i liczymy na to, mont budynku i liczymy na to, 
że zostanie sprawnie przepro-że zostanie sprawnie przepro-
wadzony. W pierwszej fazie za-wadzony. W pierwszej fazie za-
planowano remont dachu oraz planowano remont dachu oraz 
zabezpieczenie obiektu. W zi-zabezpieczenie obiektu. W zi-
mie prowadzone będą pra-
ce wewnątrz ULa, z kolei 
wiosną ruszą roboty na ze-
wnątrz – dodaje.

Zakres prac wykony-
wanych w ramach mo-
dernizacji obiektu na cele 
działalności społecznej by-
tomskich harcerzy obejmu-
je: remont dachu wraz z prze-
budową kominów, naprawę 
stropów między piętrami, re-
mont elewacji, pomieszczeń 
użytkowych, parkietów i scho-
dów oraz pomieszczeń piw-
nicznych, docieplenie dachu 

i elewacji, a także wymianę 
okien wraz z drzwia-
mi wejściowymi, 
wykonanie insta-
lacji CO wraz 
z  k o t ł o w-
nią, instala-
cji elektrycz-
nych we -
wnętrznych 

i odgromowych oraz wy-
konanie izolacji fundamen-
tów budynku i wymianę 
drzwi wewnętrznych.

Przypomnijmy, że ZHP 
kupiło budynek w 2017 roku 
z własnych środków. Gmach 
kosztował ponad 323 tys. zł. 

Realizacja projektu „Moderni-
zacja obiektu UL na cele dzia-
łalności społecznej bytomskich 
harcerzy” pochłonie 1,4 mln harcerzy” pochłonie 1,4 mln harcerzy”
zł, z czego aż 1,1 mln zł to 
środki, które udało się pozy-
skać z funduszy unijnych  .

Remont ULa wystartował wystartował
KULTURA \ Ruszył nabór do przeglądu zespołów mu-

zycznych Bytom Live Music. Formacje, które zostaną 

wybrane, zaprezentują się podczas imprezy plenerowej 

organizowanej w Bytomiu w 2020 roku.

Zgłoszenia można przesy-
łać do 31 grudnia. Chętni po-
winni nagrać demo z dwoma 
utworami własnego autor-
stwa i dostarczyć w formie pli-
ku mp3 wraz z formularzem 
zgłoszeniowym na adres: 
przegladbytom@gmail.com 
albo: w.ciecierega@becek.pl.

Jury oceni poziom i tech-
nikę wykonania, brzmienie 
zespołu, opracowanie mu-
zyczne oraz ogólne wraże-
nie artystyczne. Pod lupę 
zostanę też wzięte teksty, 
które zostaną sprawdzone 
pod kątem przekazu i war-
tości literackiej. Jurorzy ma-
ją czas na podjęcie decyzji 
do 10 stycznia. Wtedy też 
opublikowana zostanie lista 
wykonawców zakwalifiko-
wanych do występu. Z ko-
lei sam przegląd będzie miał 
miejsce 1 i 2 lutego w Bece-

ku. W jego efekcie wyłonione 
zostaną zwycięskie zespoły. 
Dwa z nich wystąpią pod-
czas przyszłorocznych Dni 
Bytomia, a jeden – w trakcie 
Letniego Grania na Rynku.

Przypomnijmy, że By-
tom Live Music ma za zada-
nie promocję bytomskich ar-
tystów. W związku z tym 
udział w przeglądzie obwa-
rowany jest pewnymi ob-
ostrzeniami. Zgodnie z regu-
laminem połowa składu ze-
społu musi być zameldowana 
w Bytomiu.

Więcej informa-
cji wraz z formu-
larzem zgłoszenio-
wym znajduje się na 
stronie Beceku   .

Zespoły zawalczą o scenę
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Młodzi radni już działają
Podczas pierwszego posie-

dzenia Młodzieżowej Rady 
Miejskiej wybrano jej prze-
wodniczącego. Został nim 
Bartosz Sosna, uczeń Zespo-
łu Szkół Mechaniczno-Elek-
tronicznych w Bytomiu. Z ko-
lei funkcję wiceprzewodni-
czącej powierzono Anastazji 
Nykolenko z II Liceum Ogól-
nokształcącego. Natomiast 
sekretarzem MRM została 
Nicole Jabłońska z PSB.

Przypomnijmy, że Mło-
dzieżowa Rada Miejska de-
cyzją Rady Miejskiej w Byto-
miu została reaktywowana 
i powołana we wrześniu tego 
roku. Kadencja nowo wybra-
nych rajców potrwa dwa lata. 
MRM stanowi organ dorad-
czy, a podejmowane przez jej 
członków uchwały mają cha-
rakter opiniodawczy.

Ślubowanie złożyło 16 spo-
śród 19 młodzieżowych rad-
nych: Patryk Wojtkowiak, 

(ILO), Wojciech Rzeszutek, 
(IV LO), Anastasia Nykolen-
ko, Kasper Szulkin (II LO), 
Weronika Pieczyńska (ZSO 

nr 5), Nicole Jabłońska, Ga-
briela Gadzińska (PSB), Filip 
Muras, Bartosz Sosna (ZSM-
-E), Maja Grzybowska, Klau-
dia Wujcik (ZSGH), Daniel 
Węgorek, Maria Magierska 
(ZST), Jakub Filipiak, Woj-
ciech Sieradzki (T nr 4), Pau-
lina Majak (ZSA-EiO).

W gronie tym zabrakło 
m.in. Marka Tylikowskiego, 
reprezentującego I Liceum 

Ogólnokształcące, który był 
inicjatorem akcji związanej 
z postawieniem na cmenta-
rzu przy ul. Powstańców Ślą-
skich tablicy upamiętniającej 
Niemców poległych w walce 
o Górny Śląsk. Pomnik zo-
stał jednak błyskawicznie 
usunięty z terenu nekropo-
lii. W piątek, 22 listopada, 
radny Maciej Bartków złożył 
interpelację w sprawie po-
mysłodawcy przedsięwzię-
cia. – (...) tak kompromitują-
ce zachowanie powinno skut-
kować natychmiastowym ode-
braniu mu mandatu młodzie-
żowego radnego – czytamy 
w interpelacji.

Z uwagi na nieobecność 
Marka Tylikowskiego pod-
czas pierwszego posiedze-
nia MRM, zapytaliśmy ma-
gistrat o to, czy zrezygnował 
z pełnienia mandatu. – Pan 
Marek Tylikowski był jednym 
z trzech nieobecnych radnych, 

którzy nie złożyli ślubowania. 
Nie złożył rezygnacji – podkre-
śla Małgorzata Węgiel-Wnuk, 
rzecznik prasowy bytomskie-
go magistratu. Dodaje też, 
że zgodnie ze statutem Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej nie-
obecni będą mogli złożyć ślu-
bowanie na najbliższej sesji, 
czyli 18 grudnia.

Małgorzata Węgiel-Wnuk 
precyzuje też, że zgodnie 
z treścią uchwały mandat 
radnego wygasa m.in. w wy-
niku nieusprawiedliwionej 
nieobecności na trzech posie-
dzeniach rady, rażącego na-
ruszenia prawa lub ogólnie 
przyjętych zasad współży-
cia społecznego. Wygaśnię-
cie mandatu stwierdza Rada 
w drodze uchwały podjętej 
zwykłą większością głosów.

Kolejna sesja odbędzie się 
18 grudnia o 13.00   .

POLITYK A \ Młodzieżowa Rada Miasta rozpoczęła urzędowanie. 27 listopada, młodzi rajcowie złożyli uroczy-

ste ślubowanie.

SPORT \ Oskar Safarian na co dzień trenuje w Knu-

rowie, ale pochodzi z Bytomia i to tutaj uczył się boksu. 

Właśnie osiągnął największy sukces w karierze, zdoby-

wając złoty medal mistrzostw Polski.

W Opolu odbyły się mi-
strzostwa Polski seniorów 
w boksie. Największą gwiaz-
dą imprezy był Mateusz Ma-
sternak, który niedawno rzu-
cił zawodowstwo, bo chce wy-
startować w igrzyskach olim-
pijskich Tokio 2020. „Master”
zgodnie z planem wygrał w ka-
tegorii do 90 kg, ale po turnie-
ju głośno jest także o Oska-
rze Safarianie.

To pięściarz pochodzący 
z Bytomia, który obecnie tre-
nuje w Concordii Knurów. 
W Opolu wystartował w kate-
gorii +91 kg i był w tak świet-
nej formie, że po kilku wal-
kach świętował zdobycie zło-
tego medalu. Safarian poko-
nywał kolejno Marcina Siano-
sa, Krzysztofa Włodarczyka, 
Pawła Sajdę, a w finale Alek-
sandra Stawireja.

– Finał był najtrudniejszym 
i największym wyzwaniem, 

a to też racji stoczenia wcze-
śniej trzech ciężkich pojedyn-
ków. Udało mi się zrealizować 
plan i zdobyć złoty medal. Poza 
warunkami fizycznymi – mie-
rzę 202 cm, moimi atutami są 
szybkość oraz dobra praca nóg 
– mówił bytomianin po turnie-
ju (za pzb.com.pl).

Safarian ma chwilę na na-
cieszenie się sukcesem, ale la-
da moment spakuje walizki 
i wyjedzie do Wałcza, gdzie 
zaplanowano zgrupowanie re-
prezentacji Polski. Jego zwień-
czeniem będzie mecz Polska 
– Rosja, który odbędzie się 
20 grudnia.

Wychowanek MOSM-u By-
tom rok temu wygrał Memo-
riał Leszka Błażyńskiego. Cen-
nymi trofeami w jego kolekcji 
są także srebrne medale w Pu-
charze Branderburgii i turniej 
Danasa Pozniaka   .

Safarian mistrzem Polski

Bartosz Sosna
(uczeń Zespołu Szkół 
Mechaniczno-Elektro-Mechaniczno-Elektro-
nicznych w Bytomiu)
został przewodniczą-został przewodniczą-
cym Młodzieżowej cym Młodzieżowej 
Rady MiejskiejRady Miejskiej



4 www.bytomski.plponiedziałek, 9 grudnia  2019 r.

KULTURA \ Muzeum Górnośląskie po raz kolejny przygotowało gratkę dla wszyst-

kich miłośników historii Bytomia. Do sprzedaży trafił właśnie kalendarz z przedwo-

jennymi widokówkami z naszego miasta.

– To nie tylko gratka dla fa-
nów lokalnej historii, lecz tak-
że niezwykła podróż w bytom-
ską przeszłość. W świat, któ-
ry, jak się zdaje, był niezwy-
kle barwny i energiczny. Pe-
łen zmian, lecz także miłości 
do małej ojczyzny, jaką Bytom 
zawsze stanowił dla swoich 
mieszkańców. Jak wiecie, hi-
storia nas fascynuje i otacza –
zachwala muzeum.

Kalendarz na przyszły rok 
przedstawia na swoich kar-
tach widoki Bytomia z bodaj 
najlepszych czasów w jego 
dziejach, gdy miasto dyna-
micznie się rozwijało i w oka 
mgnieniu powstawały tu ko-
lejne, coraz piękniejsze gma-
chy. Najstarsze reprodukcje 
w tym wydawnictwie pocho-
dzą z przełomu XIX i XX wie-
ku. Oryginały były wykona-
ne w technice litografii, a ich 
autorzy musieli się ogromnie 
napracować, aby w tak pięk-
ny sposób odwzorować ów-
czesny krajobraz Bytomia.

W kalendarzu zobaczy-
my też „młodsze” widoków-„młodsze” widoków-„młodsze”
ki, w tym m.in. pocztówkę 
z 1929 roku upamiętniającą 
przelot sterowca „Graf Zeppe-
lin” nad miastem. To właśnie lin” nad miastem. To właśnie lin”
ona zdobi pierwszy miesiąc 
przyszłego roku. Na kolej-
nej karcie znajduje się widok 

z ulicy Dworcowej w kierun-
ku Bulwaru, czyli dzisiejsze-
go placu Kościuszki. Obra-
zem marca jest pocztówka 
z placem Cesarskim, zwa-
nym dziś pl. Sikorskiego. 
Kwiecień zdobi widok na Bo-
ulevard, którzy współcześni 
nazwaliby „placem przed Ago-
rą”, a maj pocztówka z moty-rą”, a maj pocztówka z moty-rą”
lem, na skrzydłach którego 
twórcy umieścili narożnik 
pl. Kościuszki i ul. Katowic-
kiej oraz Teatr Miejski (Ope-
rę Śląską). Pierwsze półrocze 
zamyka widokówka Huty Ju-
lia na Bobrku.

Na kartach kolejnych mie-
sięcy znajdują się:
• lipiec: Opera Śląska w XX-le-

ciu międzywojennym 
• sierpień: Zameczek Leśny 

w Dąbrowie Miejskiej

• wrzesień: Cesarski urząd 
pocztowy u zbiegu ul. Dwor-
cowej i pl. Kościuszki 

•  październik: f ila Mu-
zeum Górnośląskiego przy 
ul. Korfantego

• listopad: Pozdrowienia z Bo-
brka (widok na Hutę „Julia”
w Bobrku) 

• grudzień: Widoki Bytomia 
w zimowej szacie
Kalendarze są dostępne 

w kasach Muzeum Górno-
śląskiego przy pl. Sobieskie-
go i ul. Korfantego, a także 
w sklepie internetowym mu-
zeum. Ich cena wynosi zaled-
wie 15 złotych. 

Warto pośpieszyć się z ich 
zakupem, bo w poprzednich 
latach bardzo szybko znikały 
z magazynów   .

KOMUNIK ACJA \ Na bytomskim dworcu autobusowym, przy każdym stanowi-

sku, pojawiły się sterczące z ziemi rury. Szykuje się drobna metamorfoza obiektu?

Okazuje się, że to zapo-
wiedź pojawienia się Syste-
mu Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej. Na bytomskim 
dworcu autobusowym zosta-
ną zamontowane elektronicz-
ne tablice informujące o przy-
jazdach i odjazdach autobu-
sów. Pasażerowie dowiedzą 

się z nich także tego, który 
autobus ma opóźnienie.

Kiedy będziemy z nich ko-
rzystać? Tego jeszcze nie wia-
domo. – Jest to jeszcze dość 
odległa perspektywa, ale tak 
– zostało zaplanowane umiej-
scowienie w sumie 11 tablic 
Systemu Dynamicznej Infor-
macji Pasażerskiej na dwor-
cu w Bytomiu. Jeśli wszyst-
ko pójdzie po naszej myśli, 
to tablice będą służyć pasaże-
rom informacją o rzeczywi-
stych godzinach przyjazdów 
i odjazdów autobusów – in-
formuje Michał Wawrzaszek, 

rzecznik prasowy Zarządu 
Transportu Metropolitalnego.

W Bytomiu zostanie za-
montowanych 36 tablic, 
z czego aż 11 z nich na dwor-
cu autobusowym, 4 na osie-
dlu Arki Bożka, po 3 na pla-
cu Sikorskiego i Zamłyniu, 
po 2 przy Urzędzie Miasta 
i Szpitalu nr 1 oraz na przy-
stankach Miechowice Bła-
watkowa, Stroszek Osiedle, 
Szombierki Kościół, a jedna 
pojawi się na Karbiu. Wszyst-
kie poza jedną będą dwu-
stronne i wyposażone w ka-
mery monitoringu   .

Stary Bytom w kalendarzu

Doczekamy się elektronicznych tablic Wydział zostaje?
EDUK ACJA \ O bytomskim Wydziale Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych 

w Krakowie jest głośno od kilku miesięcy. I to nie za sprawą sukcesów uzdolnionych 

studentów, ale dzięki zmianom, jakie mają miejsce w uczelni. Kilka dni temu zapowie-

dziano, że uczelnia wznowi rekrutację, gdy wydział przejdzie reorganziację.

Rok 2019 przyniósł ol-
brzymie zmiany w dzie-
jach bytomskiego tańca. 
W maju Senat AST poinfor-
mował o zawieszeniu rekru-
tacji w roku akademickim 
2019/2020, przenosinach 
do Krakowa (gdzie wydział, 
a raczej kierunek, pierwot-
nie działał w roku akademic-
kim 2007/2008), utworze-
niu tam jedynie specjalizacji 
z tańca w ramach kierunku 
aktorstwo i sukcesywnym 
wygaszaniu bytomskiej filii.

Nowy rok akademicki 
przyniósł kolejne zmiany. 
– Decyzją władz Akademii 
Sztuk Teatralnych im. Stani-

sława Wyspiańskiego w roku 
akademickim 2019/2020 na-
stąpiły zmiany kadrowe, głów-
nie na stanowiskach dzie-
kana, którą została dr hab. 
Monika Jakowczuk (dr hab. 
W dziedzinie sztuk teatral-
nych, wykładowca akademic-
ki, specjalista w dziedzinie 
logopedii i emisji głosu, ak-
torka) i prodziekana, którą 
została dr Anna Piotrowska 
(choreograf, pedagog tańca, 
w latach 2010-2014 związa-
na z Wydziałem Teatru Tań-
ca) – czytamy w komunika-
cie przesłanym do naszej re-
dakcji przez WTT. W piśmie 
tym zaznaczono też, że no-
wy rok przyniesie nie tylko 
nowe pomysły, ale pozwoli 
spojrzeć na dotychczasową 
działalność WTT. 10-letnia 
historia Wydziału jest wy-
zwaniem, by projektowa ko-
lejne dekady pracy Wydzia-

łu i odpowiadać na potrze-
by studentów.

Władze uczelni zapowia-
dają, że kontynuowana bę-
dzie misja Wydziału Teatru 
Tańca, związana z kształce-
niem na najwyższym pozio-
mie, zarówno w dziedzinie 
tańca, jak i teatru. – Chce-
my, w drodze edukacji, poszu-
kiwać zależności przenikania 
się tych dwóch dziedzin sztu-
ki, a przede wszystkim dosko-
nalić umiejętności studentów 
naszego Wydziału w obu tych 
obszarach na tym samym po-
ziomie. W kontekście samego 
tańca, ważna wydaje się rów-
nież różnorodność dotyczą-

ca metod pracy – tak, by stu-
denci mogli poznać w trakcie 
studiów szerokie spektrum 
form teatru, tańca i ruchu, 
w praktyce i teorii – czytamy 
w komunikacie.

Podkreślono też,  że: 
W ramach oferty warszta-
tów i przedmiotów pobudza-
jących kreatywność studen-
tów, rozwijane zostaną kom-
petencje zapewniające indy-
widualny rozwój twórczy oraz 
elastyczność na rynku pra-
cy. Zajęcia te prowadzą pe-
dagodzy zarówno z polskich, 
jak i z zagranicznych uczelni 
artystycznych. Z WTT pod-
jęli też współpracę pedago-
dzy i reprezentanci instytucji 
znajdujących się na terenie 
województwa śląskiego, jak 
np. z Ogólnokształcącej Szko-
ły Baletowej im. L. Różyckie-
go w Bytomiu, Bytomskiego 
Teatru Tańca i Ruchu „Roz-

bark” czy Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”.

Padła też ważna dekla-
racja dotycząca kształcenia 
przyszłych tancerzy. – Senat 
Akademii Sztuk Teatralnych 
uchwalił zasady rekrutacji 
studentów na rok akademic-
ki 2020/2021. Jeśli reorgani-
zacja wydziału powiedzie się, 
wówczas uczelnia ogłosi na-
bór w połowie lutego 2020 ro-
ku – zaznaczyli przedstawi-
ciele WTT AST. Nie podano 
jednak, czy reorganizacja 
oznacza likwidację W TT 
w Bytomiu i przeniesienie 
studentów do Krakowa, czy 
też może bytomską filię uda 
się uratować i to tu odbędzie 
się kolejny nabór, a nowi 
studenci przekroczą mury 
uczelni przy ul. Piłsudskiego 
już w październiku.

Co więcej, poinformowa-
no też, że władze uczelni 
wraz z władzami miasta an-
gażują się obecnie w proces 
pozyskania dodatkowej sali, 
która miałaby stać się sceną 
Wydziału Teatru Tańca. To 
tam zgodnie z zamierzenia-
mi odbywałyby się spekta-
kle tworzone przez studen-
tów oraz próby do nich. Brak 
odpowiedniej przestrzeni to 
problem, z którym wydział 
boryka się od lat. Przypo-
mnijmy jednak, że do tej po-
ry spektakle wystawiane by-
ły na scenie Bytomskiego Te-
atru Tańca i Ruchu Rozbark.

– W przyszłości Wydział ma 
stanowić dobrze skomunikowa-
ną ze światem sztuki i kultury 
instytucję – zarówno lokalnie, instytucję – zarówno lokalnie, instytucję –
ogólnopolsko, jak i międzyna-
rodowo – kształcącą profesjo-
nalnych aktorów–tancerzy, któ-
rych indywidualne umiejętno-
ści rozwijają się dzięki dostępo-
wi do różnorodnych form i me-
tod pracy, profesjonalnej kadry 
i rzetelnie opracowanego pro-
gramu kształcenia – napisano 
w oświadczeniu   .

S enat Akademii Sztuk Te-enat Akademii Sztuk Te-
atralnych uchwalił zasa-atralnych uchwalił zasa-
dy rekrutacji studentów dy rekrutacji studentów 

na rok akademicki 2020/2021. Je-na rok akademicki 2020/2021. Je-
śli reorganizacja wydziału powie-śli reorganizacja wydziału powie-
dzie się, wówczas uczelnia ogłosi dzie się, wówczas uczelnia ogłosi 
nabór w połowie lutego 2020 ro-nabór w połowie lutego 2020 ro-
ku – zaznaczyli przedstawiciele  – zaznaczyli przedstawiciele 
WTT AST. WTT AST. 

fot. Muzeum Górnośląskie
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NIEZALEŻNY SERWIS VOLVO

41-922 Radzionków, ul. Długa 17-19. 
Tel. 32/280-70-33, tel. kom: 608 700 004

www.autocentrum.tcp.pl

Oferta Naszego Serwisu to m. in. :

• Przeglądy olejowe już od 450 zł! 
• Regeneracja zawieszeń
• Sprzedaż części
• Samochód zastępczy 
• Naprawy mechaniczne
• Pełna obsługa układów klimatyzacji 

 czyszczenie układów klimatyzacji
• Montaż dodatkowych zabezpieczeń
• Doposażenie pojazdów, montaż akcesorii
• Naprawy blacharsko lakiernicze
• Podnoszenie mocy silnika
• Kontrola samochodów używanych przed zakupem 
• Pomoc Drogowa

KULTURA \ Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zyska nowego dyrektora? Stanie się 

to jednak dopiero w przyszłym roku.

Zarząd Województwa Ślą-
skiego ogłosił konkurs na sta-
nowisko dyrektora tej insty-
tucji. Jakie wymagania sta-
wiane są kandydatom? Mu-
szą m.in. posiadać wykształ-
cenie wyższe magisterskie, 
preferowane w jednej z dzie-
dzin związanych z działalno-
ścią statutową instytucji oraz 
co najmniej 3-letni staż pra-
cy na stanowisku kierowni-
czym w instytucji kultury 
lub udokumentowane 3-let-
nie doświadczenie w samo-
dzielnym zarządzaniu i re-
alizacji projektów z dziedzi-
ny kultury.

Osoby ubiegające się 
o zatrudnienie powinny także 
przygotować program realiza-
cji zadań w zakresie bieżące-
go funkcjonowania i rozwo-
ju Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu, uwzględniający 

warunki organizacyjno-finan-
sowe instytucji – w perspek-
tywie co najmniej trzech i nie 
więcej niż pięciu lat.

Uchwałę w sprawie ogło-
szenia konkursu Zarząd Wo-
jewództwa Śląskiego podjął 
20 listopada, a termin skła-
dania dokumentów upływa 
30 dni od daty opublikowania 
ogłoszenia. Nazwisko nowe-
go dyrektora poznamy praw-
dopodobnie do końca lutego 
2020 roku.

Poprzedni dyrektor został 
odwołany kilka miesięcy temu

Przypomnijmy, że po-
przedni dyrektor, Leszek Jo-
dliński, rozpoczął pracę 
w Muzeum Górnośląskim 
w 2016 roku. Jego kon-
trakt miał obowiązywać do 
2024 roku. Jednakże pod ko-
niec lutego tego roku Zarząd 
Województwa Śląskiego od-

wołał go ze stanowiska, 
a jako oficjalny powód po-
dano konflikt z załogą. Je-
go obowiązki przejęła Iwona 
Mohl, dotychczasowa zastęp-
czyni dyrektora.

Jodliński już wtedy zapo-
wiadał, że sprawa trafi do są-
du. Podkreślał, że nie przed-
stawiono mu żadnych zarzu-
tów, a o swoje prawa miał za-
miar walczyć przed wymia-
rem sprawiedliwości. Tak też 
się stało, a 12 lipca tego roku 
Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Gliwicach unieważ-
nił uchwałę w sprawie zwol-
nienia Leszka Jodlińskiego 
ze stanowiska dyrektora Mu-
zeum Górnośląskiego. Na sta-
nowisko dyrektora jednak 
nie wrócił, a Marszałek od-
wołał się do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego   .

Dyrektor poszukiwanyBrandka jak Stawiki?
INWESTYCJE \ Brandka przemieni się w centrum rekreacji? Choć pomysł na stworze-

nie tu przystani przepadł w Budżecie Obywatelskim, nie oznacza, że koncepcja nie zosta-

nie zrealizowana. Taka zapowiedź padła podczas ostatniej sesji Rady Miasta.

– Podjęliśmy rozmowę z ak-
tualnym operatorem Stawików 
w Sosnowcu, które są dobrze 
funkcjonującym ośrodkiem re-
kreacji. Chcielibyśmy, żeby po-
dobny ośrodek powstał na by-
tomskiej Brandce. Współgra to 
z wnioskiem mieszkańców zło-
żonym do budżetu obywatel-
skiego, który uzyskał ponad 
1000 głosów w tymże glosowa-
niu – powiedział podczas listo-niu – powiedział podczas listo-niu –
padowej sesji Rady Miasta wi-
ceprezydent Michał Bieda.

Przypomnijmy, że w ra-
mach projektu złożonego do 
Bytomskiego Budżetu Oby-
watelskiego planowano wy-
konać dokumentację projekto-
wą, zbudować zaplecze socjal-
ne oraz magazyn, stworzyć 
pływające pomosty i sztuczną 
plażę. Dodatkowo, w ramach 
realizacji przedsięwzięcia ko-
nieczny jest zakup rowerków 
wodnych i kajaków, sprzętu 

ratowniczego, łodzi z silnikiem 
oraz uporządkowanie linii 
brzegowej. Pomysł zdobył po-
nad tysiąc głosów, ale nie wy-
starczyło to, aby został wybra-
ny do realizacji w ramach BO. 
Czy uda się go wcielić w życie?

– Mieliśmy przyjemność 
spotkać się z panem wicepre-
zydentem w sprawie budowy 
wyciągu wraz z infrastrukturą 
na bytomskim zbiorniku Brand-
ka – potwierdza Barbara Pie-
czonka, marketing manager 
Wake Zone Stawiki. Dodaje 
też, że podczas wspomnianego 
spotkanie przedstawiciele Wa-
ke Zone Stawki przedstawili 
swoją koncepcję na to miejsce. 
– Naszym zdaniem zbiornik ma 
duży potencjał. W regionie zain-
teresowanie sportami wodnymi 
m.in. wakeboardem jest bardzo 
duże. Zarówno wakeboard, wa-
keskate, jak i narty wodne pręż-
nie się rozwijają. Obecnie w Pol-

sce istnieje 11 wyciągów, a u na-
szych sąsiadów (Niemcy) aż 88. 
Jest to sport dla każdego. Naj-
młodszy uczestnik korzystający 
z wyciągu miał 4,5 roku, a naj-
starszy 75 lat – podkreśla Bar-starszy 75 lat – podkreśla Bar-starszy 75 lat –
bara Pieczonka.

Wake Zone Stawiki znajdu-
je się w Sosnowcu. Położony 
jest w malowniczym miejscu, 
na obrzeżach Parku im. Ja-
na Fusińskiego, w zachodniej 
części miasta, na granicy z Ka-
towicami. Obiekt funkcjonu-
je już od 6 lat. – Zaczynaliśmy 
od małej gastronomi i wyciągu 
dwusłupowego. W kolejnych la-
tach ośrodek znacznie się rozwi-
nął i postawiliśmy pełnowymia-
rowy wyciąg, dużą gastronomię 
i wodny tor przeszkód – wylicza i wodny tor przeszkód – wylicza i wodny tor przeszkód –
Barbara Pieczonka. 

Dziś ośrodek stanowi 
atrakcyjną wizytówką miasta. 
Czy tak samo będzie z bytom-
ską Brandką?   .
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INWESTYCJE \ Bytomscy strażacy niebawem będą mogli przeprowadzić się do no-

wej siedziby. Zgodnie z zapewnieniami strażnica powstająca przy ul. Łużyckiej zosta-

nie oddana do użytku w połowie przyszłego roku.

Stara strażnica PSP mie-
ści się w budynku z 1904 ro-
ku, który znajduje się w złym 
stanie technicznym. Nie speł-
nia już podstawowych wy-
mogów BHP, a parking i gara-
że są za małe. Brakuje tu tak-
że m.in. ślizgów, a strażacy 
wybierający się na akcję mu-
szą zbiegać schodami z trze-
ciego piętra. Nie ma też miej-
sca na doskonalenie spraw-
ności fizycznej i konieczne 
jest korzystanie z obiektów 
wewnętrznych. Po wybudo-
waniu nowego obiektu sytu-
acja diametralnie się zmieni, 
ponieważ zostanie on wypo-
sażony w salę gimnastyczną.

Temat budow y nowej 
strażnicy poruszany był od 
wielu lat. Już w 2003 ro-
ku udało się pozyskać grunt 
pod inwestycję przy ul. Hut-
niczej, a w 2005 roku ogło-
szono przetarg na budowę. 

Finalnie nic z tego nie wy-
szło. W 2008 roku pomysł po-
wrócił. Tym razem postano-
wiono ulokować siedzibę PSP 
w pobliżu kopalni Centrum 
przy ul. Łużyckiej. Budowa 
miała ruszyć rok później. 
Nie ruszyła. Miasto przejęło 
grunty od Kompanii Węglo-
wej za zaległości podatkowe 
dopiero w 2014 roku, a spra-
wy nabrały tempa w połowie 
2017 roku. Niebawem inwe-
stycja zostanie zrealizowana.

Nowy obiekt będzie wy-
glądał spektakularnie. Ga-
raż pomieści 18 stanowisk. 
W strażnicy ulokowane zo-
staną szatnie, sale wykłado-
we, magazyny, pomieszcze-
nia techniczne i warsztaty 
aparatów ODO (ochrony dróg 
oddechowych). W budyn-
ku Komendy Miejskiej PSP 
(segment A) będzie znajdo-
wał się też Wydział Zarzą-

dzania Kryzysowego Urzę-
du Miejskiego.

Prace na budowie postę-
pują. Obecnie trwa monto-
wanie bram garażowych i in-
stalacji wewnętrznych oraz 
zagospodarowywanie tere-
nu wokół budynku. Niedłu-
go pojawią się tam drogi i pla-
ce manewrowe.

– Do nowej strażnicy stra-
żacy przeprowadzą się w ma-
ju przyszłego roku – podsu-
mowuje na Facebook’u radny 
Maciej Bartków.

Inwestycja zostanie sfi-
nansowana głównie dzię-
ki pieniądzom pozyskanym 
z budżetu państwa w ra-
mach „Programu moderniza-
cji służb mundurowych 2017 
– 2020”, z którego pochodzi 
aż 23 mln zł, wojewoda doło-
ży 2,2, mln zł, a bytomski ma-
gistrat – 147 tys. zł  .

MIASTO \ W Śródmieściu brakuje placów zabaw, na których dzieci mogłoby się bawić i spożytkować odpowiednio nadmiar energii. Jednakże niedawno na kulturalno-kuli-

narnej mapie miasta pojawiło się miejsce, które spodoba się najmłodszym mieszkańcom Bytomia. To Niebieskie Migdały.

Kawiarnio-cukiernia Nie-
bieskie Migdały mieści się 
w samym sercu Bytomia, 
przy Rynku 22a. Wnętrze 
urządzone jest ze smakiem, 
w przyjemnych, pastelowych 
barwach. Dominuje tu niebie-
ski i biały. Kawiarnia składa 
się z kilku pomieszczeń. Naj-
większym z nich jest olbrzy-
mia bawialnia, gdzie dzieci 
znajdą m.in. rozmaite sprzę-
ty kuchenne, huśtawkę, kre-
atywne tablice, piasek do 
sensoplastyki czy książki 
i ogrom innych zabawek.

Alternatywa dla 
placu zabaw

Skąd pomysł na stworze-
nie takiego miejsca? – Jestem 
mamą dwóch czteroletnich có-
rek. To bliźniaczki. W centrum 
Bytomia brakuje miejsc, które 
można odwiedzać z dziećmi. 
Do wszelkich sal zabaw trzeba 

dojechać, a my nie przepadamy 
za kulkowniami. Nie nadają się 
dla tak maluchów – wyjaśnia 
Anna Nikołajew, właścicielka 
Niebieskich Migdałów. – Po-
mysł otwarcia takiej kawiarni 
dla rodziców i dzieci kiełkował 
od dawna. Asumpt do działa-
nia dały mi jednak córki – do-
daje. Kiedy dzieci oddają się 
beztroskiej zabawie, rodzice 
mogą chwilę odpocząć, zre-
laksować się i napić się dobrej 
kawy oraz niesztampowych 
wypieków, bo serwuje się tu 
np. sernik z solonym karme-
lem i figami czy tartę oreo 
z borówkami. Dla smakoszy 
są też babeczki z brokułami.

Warto jednak podkreślić, 
że to nie tylko kawiarnia i sa-
la zabaw, ale także inspirują-
ce miejsce, w którym odby-
wają się rozmaite warsztaty. 
– Dla maluszków, do 2-3 lat, 
organizujemy zajęcia umuzy-
kalniające, czyli tzw. gordonki. 

Są też warsztaty sensoryczne, 
sensoplastyczne, ale i kreatyw-
ne, polegające na tworzeniu 
rozmaitych ozdób – wylicza 
Anna Nikołajew. Dodajmy, 
że gordonki robią ostatnio fu-
rorę w całej Polsce. Warsz-
taty umuzykalniające pro-
wadzone są według teorii 
Edwina E. Gordona, słynne-
go jazzowego muzyka, psy-

chologa i pedagoga. Zakładał 
on, że pięć pierwszych lat ży-
cia dziecka to okres kluczo-
wy dla jego dalszego rozwo-
ju, dlatego warto, aby bra-
ło ono udział w różnych ak-
tywnościach, podczas któ-
rych będzie się uczyło po-
przez zabawę.

Zajęcia artystyczne odby-
wają się tu co tydzień. W pro-

gramie znajdują się jednak 
jeszcze rozmaite imprezy jak 
Mikołajki czy Kraina Lodu. 
– 6 grudnia organizujemy mi-
kołajki. Będzie to typowe spo-
tkanie z Mikołajem, połączo-
ne z wręczaniem prezentów, 
ale nie zabraknie też świetnej 
zabawy, tańców oraz tworze-
nie prostych, ale efektownych 
ozdób choinkowych. Nakręci-
my też teledysk z całego wy-
darzenia – podkreśla właści-
cielka Niebieskich Migdałów. 
Impreza odbędzie się 6 grud-
nia o godz. 13.00 oraz 16.00. 
Na pierwszy termin jest jesz-
cze kilka wolnych miejsc. 
Z kolei 4 grudnia odbędą się 
warsztaty „Sensoplastyka® – 
brudzimy się”.

Niebieskie Migdały to 
także miejsce dla doro-
słych. I oni mogą skorzystać 
z organizowanych tu warsz-
tatów. Najbliższy z nich bę-
dzie związany z tworzeniem 

wieńców adwentow ych, 
a zajęcia poprowadzą specja-
liści z pracowni florystycz-
nej Stokrotka.

Kawiarnio-cukiernia czyn-
na jest w tygodniu od godz. 
10.00 do 19.00, a w soboty 
od godz. 11.00 do 19.00. Nie-
bieskie Migdały działają od 
końca lipca, ale zdobyły już 
swoich wiernych klientów, 
którzy chętnie je odwiedza-
ją. Czasami jest tu naprawdę 
tłoczno! Można zorganizować 
także urodziny, przyjęcia czy 
coraz bardziej popularny ba-
by shower.

Za pobyt w sali zabaw 
naliczana jest jednorazowa 
opłata w wysokości 10 zł (od 
poniedziałku do czwartku), 
a od piątku do niedzieli jest 
to 16 zł. Dodatkowo, rodzeń-
stwo płaci 50 proc. Kawiar-
nia honoruje też Karty Dużej 
Rodziny i orzeczenia o niepeł-
nosprawności   .

Kawiarnia dla rodziców i dzieci

Nowa strażnica coraz bliżej
MIASTO \ Reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych, bądź zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym trwa, a kolejne przestrzenie wymagające remon-

tu przechodzą modernizację. Wszystko dzieje się za sprawą kooperacji Bytomskich 

Mieszkań z Centrum Integracji Społecznej.

U c z e s t n i c y  C I S 
remontują kamienice
U c z e s t n i c y  C I S 
remontują kamienice
U c z e s t n i c y  C I S 

Dzięki podpisanemu po-
rozumieniu uczestnicy CIS 
odnawiają pomieszczenia 
należące do Bytomskich 
Mieszkań. – To nasza kolej-
na wspólna inicjatywa i za-
pewne nie ostatnia. Jesteśmy 
zadowoleni z pracy, jaką do-
tychczas uczestnicy CIS wyko-
nali – mówi Monika Trzcion-
kowska, dyrektor Bytom-
skich Mieszkań.

Na czym polegają działa-
nia? Jak informuje Aleksan-
dra Szatkowska, rzecznik 
prasowy Bytomskich Miesz-
kań, obecnie 5-osobowa gru-
pa remontuje i maluje klat-
kę schodową przy ul. Ście-
giennego w Bytomiu – Ła-
giewnikach. Prace rozpoczę-
to pod koniec października 
i zgodnie z zapowiedziami 

mają zakończyć się do koń-
ca miesiąca. Do tej pory uda-
ło się już wyremontować dwa 
piętra oraz strych i pomalo-
wać klatkę. Ostatnim elemen-
tem będzie remont schodów 
oraz odświeżenie poręczy.

Warto dodać, że nie jest to 
pierwszy remont prowadzo-
ny przez grupę z Centrum In-
tegracji Społecznej, ponieważ 
w czerwcu udało się wyre-
montować i pomalować klat-
kę schodową przy ul. Stal-
macha w Bytomiu-Bobrku. 
Z kolei na przełomie kwietnia 
i maja wyremontowano czte-
ry pokoje socjalne znajdują-
ce się w budynku przy ul. Po-
piełuszki. Dodatkowo, także 
w kwietniu grupa zajmowała 
się odświeżaniem pomiesz-
czeń biurowych przy ul. Po-

wstańców Śląskich oraz za-
gospodarowaniem terenu 
na zewnątrz budynku przy 
ul. Zielnej, a w lipcu i sierp-
niu, w ramach praktyk, od-
nowiono klatkę schodową 
przy ul. Sądowej, w siedzi-
bie Usług Wspólnych Placó-
wek Opiekuńczo-Wychowaw-
czych w Bytomiu.

Wszystkie wymienione 
powyżej remonty zostały 
przeprowadzone dzięki re-
alizowanemu przez CIS pro-
gramowi „Centrum Integracji 
Społecznej przestrzenią aktyw-
ności dla osób wykluczonych”. 
W przedsięwzięciu uczestni-
czy 9 osób, które na podsta-
wie porozumienia podpisa-
nego z jednostką Bytomskie 
Mieszkania odbywają prak-
tyki zawodowe   .
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ŚRODOWISKO \ Tajemniczy obiekt, który został zainstalowany na płycie bytom-

skiego Rynku to ekosłupek AirSensor, który pozwala na błyskawiczne sprawdzenie po-

ziomu zanieczyszczenia powietrza. O jego jakości informuje za pomocą koloru.

To jeden z nowoczesnych 
ekosłupków, wyposażonych 
m.in. w czujniki wykrywa-
jące formaldehyd powstają-
cy podczas spalania plasti-
ku. Ma informować miesz-
kańców o jakości powietrza. 
Słupki zamontowano już przy 
ratuszu, na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 38 w Suchej 
Górze, Przedszkola Miejskie-
go nr 14 w Rozbarku oraz 
na Rynku. Niebawem kolejne 
ekosłupki pojawią się m. in. 
przy Wydziale Zdrowia ŚUM, 
przy Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej przy Pl. Sobieskiego 
oraz przy Żłobku Miejskim 
nr 1 przy ul. Łużyckiej.

– Instalowane w naszym 
mieście słupki oraz czujniki 
wykorzystują nowoczesne tech-
nologie cyfrowe i najnowsze 
osiągnięcia w technice senso-
rowej, a transfer danych doty-
czący jakości powietrza odby-
wa się przez miejską sieć szero-
kopasmową – mówi Wojciech 
Bryś, naczelnik Wydziału In-
żynierii Środowiska UM.

Jak sprawdzić stan powie-
trza dzięki ekosłupkom?

Można połączyć się z nimi 
za pomocą bluethoota i po po-
bieraniu bezpłatnej aplikacji 

AirSensor odczytać szczegó-
łowe dane o jakości powie-
trza. Ekosłupek AirSensor 
sygnalizuje stan powietrza 
za pomocą koloru. Co godzi-
nę dokonywany jest pomiar 
stężenia pyłów zawieszonych 
(PM 1, PM 2.5, PM 10), jak 
również innych zanieczysz-
czeń, takich jak: dwutlenek 
siarki (SO2), ozon (O3) czy 
formaldehyd. Wyniki anali-
zy przedstawiane są za po-
mocą koloru wyświetlanego 
na słupku. Barwa ta zgodna 
jest z Polskim Indeksem Ja-
kości Powietrza.

Dodatkowo, obecnie trwa 
też montaż czujników pomia-
rowych, które zostaną zain-
stalowane na dachach więk-
szości miejskich przedszko-
li. Do tej pory zamontowano 
je już w trzynastu lokaliza-

cjach (Przedszkola Miejskie 
nr: 35, 10, 43, 23, 12, 15, 16 
21, 4). Wszystkie będą gotowe 
jeszcze przed świętami. Dzię-
ki nim będzie można błyska-
wicznie sprawdzić stopień za-
nieczyszczenia powietrza.

– Bytomskie ekosłupki 
przesyłają dane pomiarowe do 
głównego centrum zarządza-
nia, do którego mamy dostęp 
za pośrednictwem specjalnej 
aplikacji. Dostęp do informacji 
o jakości powietrza mają dy-
rektorzy placówek, na terenie 
których są czujnik. To pozwala 
im monitorować zawartość py-
łu zawieszonego w najbliższym 
otoczeniu – mówi Wojciech 
Bryś. Odczytanie pomiarów 
przez nauczycieli może zde-
cydować czy danego dnia 
dzieci powinny wychodzić 
na zewnątrz  .

Słupki badają powietrze
SPORT \ Mariusz Radziszewski z klubu Shark Top Team Bytom ostatnio bardzo do-

brze sobie radzi na galach MMA. W miniony weekend wygrał przed czasem z Roma-

nem Bełogurowem.

Mariusz Radziszewski 
wystąpił w walce wieczo-
ru na gali Sharks Attack 3, 
która odbyła się w Mysło-
wicach. Jego rywalem był 
Roman Bełogurow, które-
go bilans nie powalał na ko-
lana. Ukrainiec przed star-
ciem z bytomianinem miał 
na koncie 7 zw ycięst w 
i 16 porażek.

35-latek z Bytomia był za-
tem zdecydowanym fawory-
tem. Zawodnik Shark Top Te-
am Bytom w drugiej rundzie 
zrealizował swój cel i po-

przez duszenie zmusił prze-
ciwnika do poddania.

– Bardziej jestem zadowo-
lony z tego, że walka się odby-
ła niż z tego, że wygrałem. Za-
leżało mi dodatkowo, żeby nie 
skończyło się to już w 1 rundzie 
i żebym zdążył w walce zrobić 
to, co przerabiałem podczas 
przygotowań. Poza tym cieszy 
mnie, że łącznie przyjechało 
z Bytomia ponad 200 osób –
mówił po zwycięstwie w roz-
mowie z mmanews.pl.

Radziszewski tym samym 
może pochwalić się serią 

trzech zwycięstw z rzędu. 
W czerwcu ubiegłego roku 
znokautował Guilherme Ca-
denę Martinsa, a rok później 
wygrał przed czasem z Wła-
dysławem Szepańskim.

Na gali Sharks Attack 
3 wystąpiło jeszcze trzech 
innych reprezentantów by-
tomskiego klubu. Katarzyna 
Samerdak przegrała z San-
drą Kulpą, Krzysztof Bąkow-
ski wygrał z Łukaszem Stęp-
niem, a Michał Cichoń poko-
nał Oskara Herczyka   .

Seryjny zwycięzca
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ul.Siemianowicka 98, Bytom

Skorpion 23.10‒21.11
To czas walki, dlatego wykorzystaj zespół, który za 
Tobą stoi. Wtedy nie będzie na Was mocnych. Czeka 
wygrana na każdym polu.

Twoje życie miłosne iskrzy, a sektor romansów roz-
grzewa emocje. Bądź gotowy na wszystko, bo wiele 
będzie się działo.

Strzelec 22.11‒21.12

Nadchodzi premia w obszarze romansu i przyjem-
ności cielesnych! Twoja temperatura może wzrosnąć 
o kilka stopni Celsjusza. Ciesz się!

Koziorożec 22.12‒19.01

Wyostrzy się Twój wzrok i język. Będziesz odczuwać 
niekontrolowane pragnienie, by wypowiedzieć coś, 
co może doprowadzić do kłótni. Dlatego pohamuj 
instynkty i cisnące się do ust słowa zatrzymaj dla 
siebie.

Wodnik 20.01‒18.02

Licz się z towarzystwem, to czas wspólnych wyjść, 
spotkań i korzystania z przyjemności. Łączność 
dusz i humorów sprawi, że poczujesz się świetnie.

Ryby 19.02‒20.03

Baran 21.03‒19.04
W miłości nie bierze się więźniów, choć to nieusta-
jące pole bitwy. Dlatego nabierz odwagi i zaatakuj. 
Zdobędziesz to, co Twoje.

Byk 20.04‒20.05
Seksapil to Twój oręż. Twoja zdolność cieszenia się 
� zycznymi przyjemnościami życia będzie z Ciebie 
emanować. Nikt się jej nie oprze.

Bliźnięta 21.05‒21.06
Uważaj na pokusy - kusiciele i kusicielki będą na 
Ciebie czyhać. Nim powiesz „tak”, zastanów się nad 
konsekwencjami.

Rak 22.06‒22‒07
Chcesz, żeby było jak w bajce: „i żyli długo i szczę-
śliwie”? Zrób, by tak było. Skup się na tym, co dobre, 
a owoce w Twoim związku same się pojawią.

Lew 23.07‒22.08
Czy Twój partner za bardzo nie ułatwia Ci życia? 
Zrób to samo - wynieś śmieci, wymyj naczynia, złóż 
pranie. A potem omdlewaj z miłosnej przyjemności.

Panna 23.08‒22.09
Nadchodzi czas miłości i związków. Korzystaj z tego 
błogosławieństwa z szacunkiem i rozwagą - jedna 
rzecz prowadzi do drugiej, jesteś na tropie!

Waga 23.09‒22.10
Bierz się do roboty, bo to, czego się spodziewasz, 
samo się nie stanie. Nawet rzeczy szalone okażą się 
możliwe do wykonania. Trzeba tylko zacząć.


