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nikt nie dostał
kosza – walczyli
jak w Meczu
gwiazd. 
o 1% dla Śląska

strzELALi, grALi
w siAtKówKę, squAshA
i bAdmintonA, by wrEszCiE
zmiErzyć się nA boisKu
do KoszyKówKi. W piątej edycji
zawodów Rzecznicy vs.
Dziennikarze, czyli 1% dla Śląska
(i trzeciej z kolei rozgrywanej
w Bażantowo Sport), triumfowali
Rzecznicy

Pan radziMir i hiP-hoP
syMfoniczny

nAjwięKszA wArtość słuChAniA dobrEj
muzyKi to obCowAniE z ogromną dozą
KontrAstowośCi, bogACtwEm KoLorów
i tEChniK – pisze Radzimir Dębski, jeden
z najzdolniejszych młodych polskich
kompozytorów

katowice kończą 150 lat

… A bohAtErowiE nAszEj mAngi KAtor
przenoszą się do miasta z 2. połowy XIX wieku
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PLACE IN MY HEAD

Normalny człowiek mdleje tam,
gdzie Łukasz Czepiela zaczyna
czuć, że żyje: w kabinie niewielkiego
samolotu lecącego
z prędkością 350 km/h między 25-
metrowymi pylonami. I o tym
właśnie jest rozmowa z pierwszym
Polakiem w najszybszej serii
wyścigowej świata – o pokonywaniu
własnych ograniczeń, determinacji
i sile marzeń. Brzmi banalnie? Ta
historia z pewnością do banalnych
nie należy.
Lecąc tym torem, dotarliśmy
do katowickiego Ratusza, w którym
już rozpoczęło się świętowanie 150-
lecia miasta. Niestety, razem
z Katowicami starzeją się także
mieszkańcy i prognozy demografów
nie brzmią optymistycznie. Głównie
o tym – o starości, rozmawialiśmy
z młodym prezydentem
miasta – Marcinem Krupą.
Całość poszerzoną o m.in. krótki
felieton Radzimira Dębskiego (który
właśnie z okazji 150. urodzin
Katowic stworzył unikatowy projekt
hip-hopu symfonicznego) i reportaż
z jednego z najtrudniejszych rajdów
przeprawowych świata
zamknęliśmy w nieco odświeżonym
magazynie. Mamy nadzieję, że
nowy layout PLACE’a przypadnie
Państwu do gustu. 

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

MIESZKANIA
Z SERWISEM
NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ KRAJÓW
ZACHODNICH, W KATOWICACH
NA OSIEDLU BAŻANTOWO POWSTAJE
PIERWSZA W KRAJU ENKLAWA
MIESZKAŃ Z SERWISEM – ENKLAWA
KRYSZTAŁOWA
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SALON KAMIENIA KATOWICE

Al. W. Korfantego 191
40-153 Katowice
tel./fax: +48 32 204 55 61
tel.: +48 516 500 310

e-mail: katowice@rrgranity.pl

STRZEGOM ul. Ceglana 15
58-150 Strzegom
tel./fax: +48 74 855 59 09
tel.: +48 691 782 773 

e-mail: rrgranity@rrgranity.plwww.rrgranity.pl
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ROZMAWIA: bArtłomiEj wnuK
ZDJĘCIA: rEd buLL 

ŁUKASZ CZEPIELA JEST PIERWSZYM
POLAKIEM W RED BULL AIR RACE,
NAJSZYBSZEJ SERII WYŚCIGOWEJ

ŚWIATA. TAM, GDZIE INNI MDLEJĄ, GDZIE
PARALIŻUJE ICH STRACH I ZAWODZI

ORIENTACJA, ON JEST U SIEBIE.
W NIEWIELKIM SAMOLOCIE LECĄCYM

Z PRĘDKOŚCIĄ 350 KM/H MIĘDZY
25-METROWYMI PYLONAMI

MARZENIA 
DODAŁY MU
SKRZYDEŁ
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MY PLACE

Bar tło miej Wnuk: Nor mal ny czło wiek mdle je tam,
gdzie ty za czy nasz czuć, że ży jesz: w ka bi nie nie -
wiel kie go sa mo lo tu le cą ce go z pręd ko ścią
350 km/h mię dzy 25-me tro wy mi py lo na mi. Zawsze
lubiłeś adrenalinę?
Łu kasz Cze pie la: Kie dy spo ty kam się ze zna -
jo my mi, to je stem ci chy, spo koj ny i nie wy -
sta ję z tłu mu. Ale jak tyl ko przy ja dę
na lot ni sko, to mo ja pew ność sie bie star tu je
jak ra kie ta i sta ję się zu peł nie in nym czło wie -
kiem. 

Nie wie rzę, że nie mia łeś pro ble mu z prze cią że nia -
mi. Po dob no te w Red Bull Air Ra ce wy jąt ko wo da ją
w kość.
W Red Bull Air Ra ce pi lo ci są na ra że ni na dzia ła -
nie prze cią żeń od od –8 do 10 g,  co ozna cza, że
pod czas lo tu mo je cia ło wa ży nie 75 a na -
wet 750 kg. „Cięż ka” sta je się na wet krew, któ ra
nie do pły wa do ser ca, więc oprócz peł nej kon -
cen tra cji na pi lo ta żu, trze ba jej w tym po móc. 

W ja ki spo sób?
Po raz pierw szy zro bi ło mi się ciem no
przed ocza mi pod czas lo tu na „akro ba cie”, kie -
dy ro bi li śmy fi gu rę z dwie ma pę tla mi z rzę du.
Wra że nie nie by ło przy jem ne, więc za czą łem
kom bi no wać, jak się mu oprzeć. Mi mo że już

ŁUKASZ CZEPIELA 

Pilot akrobacyjny, który dzięki
udziałowi w klasie Challenger Red
Bull Air Race rozwija skrzydła
na arenie międzynarodowej.
W przeszłości pełnił funkcję szefa
zespołu w renomowanej brytyjskiej
grupie akrobacyjnej Honda Dream
Team. Kiedy nie pochłania go
latanie po świecie, szuka adrenaliny,
uprawiając wędrówkę lub
wspinaczkę skałkową. Jest także
zapalonym pływakiem. 



w la tach 20. ubie głe go wie ku po przed nicz ka
Luft waf fe roz po czę ła ba da nia nad prze cią że nia -
mi, to do dzi siaj nie ma jed nej re cep ty (już pod -
czas I woj ny świa to wej zda rza ło się, że pi lo ci
„od pły wa li” i nikt nie wie dział dla cze go). W prze -
trwa niu du żych ob cią żeń po ma ga spraw ny krę -
go słup, ogól na wy dol ność oraz wzmac nia nie
mię śni nóg i brzu cha, któ rych na pi na nie po ma -
ga po bu dzać krą że nie.

Nie bo isz się, że coś pój dzie nie tak? Sto su nek
pręd ko ści do od le gło ści od zie mi nie da je ci wiel -
kie go mar gi ne su na błąd. 
La ta nie to coś, co za czę ło się w mo jej gło wie
bar dzo wcze śnie – pod czas pierw sze go w ży -
ciu po ka zu lot ni cze go, na któ ry za brał mnie oj -
ciec. Na żad nym eta pie mo jej przy go dy z sa mo -
lo ta mi nie to wa rzy szył mi strach. Ni gdy też nie
by łem w sy tu acji, w któ rej stra cił bym kon tro lę.

Ry zy ko, któ re po dej mu ję – tak w sa mo lo cie, jak
w ży ciu – za wsze ogra ni czam do mi ni mum.

Trud no by ło pod jąć pierw sze po waż ne ry zy -
ko – rzu cić wszyst ko w Pol sce i wy je chać do Wiel -
kiej Bry ta nii?
Ta kie de cy zje ni gdy nie są ła twe, ale wte dy wie -
dzia łem do kład nie cze go chcę i mia łem pew -
ność, że w Pol sce te go nie do sta nę. Mniej wię -
cej w wie ku 14 lat za czą łem spę dzać każ dą wol -
ną chwi lę na lot ni sku. Po ma ga łem pi lo tom
w my ciu sa mo lo tów i wy pusz cza niu szy bow ców,
a w za mian za to szef wy szko le nia Ae ro klu bu
Rze szow skie go za wsze od da wał mi ostat ni lot
w da nym dniu. Kie dy skoń czy łem 18 lat, w na tu -
ral ny spo sób chcia łem zwią zać swo je ży cie z lot -
nic twem. W Pol sce mia łem dwie moż li wo -
ści – pi lo taż na Po li tech ni ce Rze szow skiej i Wyż -
szą Szko łę Ofi cer ską Sił Po wietrz nych w Dę bli -
nie. Pierw sza, wy ma ga ła li cen cji tu ry stycz nej,
której koszt był dla mnie zbyt duży. Dru ga nie
pro wa dzi ła na bo ru, bo by ło za du żo pi lo tów woj -
sko wych. Nie mia łem wyj ścia, mu sia łem wy je -
chać za gra ni cę. Los chciał, że ja ko nia nia...

Ja ko nia nia?!
Dziś nie wie lu o tym pa mię ta, ale za nim Pol ska
wstą pi ła do Unii Eu ro pej skiej, to aby pra co wać
na Wy spach trze ba by ło mieć wi zę. A naj ła twiej
moż na by ło ją uzy skać, ko rzy sta jąc z ofer ty
agen cji po śred nic twa pra cy. Aku rat tra fi ła się ta -
ka ofer ta: sa mot ny oj ciec po szu ki wał ko goś, kto
za jął by się je go dzieć mi. Ko niecz nie chciał, by
był to męż czy zna, więc po sta no wi łem spró bo -
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RED BULL AIR RACE 

Najbardziej emocjonujące powietrzne zawody w świecie sportów
motorowych. Wykorzystując najszybsze, lekkie samoloty wyścigowe,
piloci pokonują powietrzny tor nisko nad ziemią, manewrując z
prędkością nawet 350 km/h pomiędzy napełnionymi powietrzem 25-
metrowymi pylonami. W minionym sezonie Red Bull Air Race po raz
pierwszy zawitał do Polski. Poczynania pilotów w Gdyni (25-27 lipca
2014) śledziło na żywo ponad 850 tys. osób!

RYZYKO, KTÓRE
PODEJMUJĘ – TAK
W SAMOLOCIE, JAK
W ŻYCIU – ZAWSZE
OGRANICZAM
DO MINIMUM



wać. Ro dzi ce za pa ko wa li mnie do au to bu su
i po kil ku na sto go dzin nej po dró ży wy sia dłem
na dwor cu w Lon dy nie (tak, to był mój pierw szy
wy jazd za gra ni cę). Mo ja pra ca po le ga ła
na tym, że za pro wa dza łem i od bie ra łem dzie ci
ze szko ły oraz opie ko wa łem się ni mi po po łu -
dniu. Szczę śli wie, ich oj ciec nie wy ma gał ode
mnie, abym sprzą tał i go to wał w cza sie, kie dy
ma lu chy się uczy ły, więc co dzien nie od 9 do 15
mia łem wol ne. Do słow nie 10 mi nut dro gi spa -
ce rem od szko ły by ło lot ni sko, gdzie zo sta łem
me cha ni kiem lot ni czym. Do pie ro pra ca na dwa
eta ty po zwo li ła mi ukoń czyć kur sy akro ba cyj ne.
Zna la złem gru pę, z któ rą chcia łem la tać i za czą -
łem od wo lon ta ria tu. Zresz tą po dob nie by ło
w przy pad ku po cząt ków w Red Bull Air Ra ce. 

Dzi siaj mło dy czło wiek, któ ry ma rzy o la ta niu ma
ła twiej szy start?
Zde cy do wa nie tak. Po wsta ło wie le pry wat nych
szkół, któ re po ma ga ją w fi nan so wa niu szko le -
nia i je śli tyl ko ktoś na praw dę te go chce, to nie
po wi nien mieć więk szych pro ble mów w zdo by -
ciu li cen cji, na któ rej mu za le ży. W roz wo ju pa -
sji po ma ga ją też za awan so wa ne i ogól no do -
stęp ne sy mu la to ry lo tu, dzię ki któ rym moż -
na po znać dzia ła nie przy rzą dów oraz pro ce du -
ry obo wią zu ją ce w lot nic twie.

Czy li pro blem spro wa dza się do prze ko na nia ro dzi -
ny?
To za le ży. Moi ro dzi ce za wsze mi po ma ga li,
a na za czep ki są sia dów, czy nie bo ją się o sy -
na za wsze od po wia da li, że le piej, aby sie dział
w sa mo lo cie niż pod bud ką z pi wem. W pew -
nym sen sie za ra zi łem ich mo ją od wa gą. Do te -

go stop nia, że kil ka lat po tym, jak wy je cha łem
z Pol ski, oni tak że zde cy do wa li się na emi gra -
cję i to do pół noc nej Szwe cji – aż w oko li ce ko -
ła pod bie gu no we go.

Skąd bie rze się two ja od wa ga?
Z ma rzeń. Głę bo ko wie rzę w to, że je śli cze goś
bar dzo chcesz, to ca ły wszech świat ci w tym po -
ma ga. I mam na to do wo dy!

Rze czy wi ście, sku tecz ność speł nia nia ma rzeń masz
wy so ką. Aż strach po my śleć, co te raz cho dzi ci
po gło wie…
Naj lep si pi lo ci ma ją na wet oko ło 50 lat. Ja mam
do pie ro 31 i na pew no nie zre zy gnu ję z la ta nia.
A je śli cho dzi o ma rze nia, to mam już pe wien
po mysł na eme ry tu rę – w Wiel kiej Bry ta nii jest
mu zeum sa mo lo tów, w któ rym ma ją eg zem pla -
rze wy ko rzy sty wa ne w cza sie I i II woj ny świa to -
wej. To są na praw dę wy jąt ko we ma szy ny i mo -
gą ni mi la tać tyl ko naj lep si. 

Skąd bie rze się ta sku tecz ność re ali zo wa nia ma -
rzeń?
Kil ka ra zy do ko na łem w swo im ży ciu grun tow -
ne go re star tu. Naj pierw rzu ci łem wszyst ko i wy -
je cha łem do An glii, że by zo stać pi lo tem akro ba -
cyj nym. Po tem zro bi łem li cen cję pa sa żer ską,
a kie dy wresz cie prze sia dłem się z akro ba cji
do naj szyb szej se rii wy ści go wej świa ta, zde cy -
do wa łem się na rok prze rwy i w Red Bull Air Ra -
ce wy star tu ję do pie ro w 2016 ro ku. 

Ko lej na trud na de cy zja?
Kie dy po raz pierw szy w ży ciu by łem na po ka -
zach lot ni czych akro ba cje krę cił Ja nusz Ka spe -

rek. Pa mię tam ślizg na ogon – kie dy sa mo lot le -
ci pio no wo do gó ry, wy tra ca pręd kość i spa da
ty łem, jak by na wstecz nym. W pierw szej chwi li
la ik ma wra że nie, że coś po szło nie tak i pi lot za -
raz się roz bi je, a tak na praw dę to tyl ko bar dzo
wi do wi sko wa akro ba cja. Pi lot ro bi ich jesz cze
tro chę za nim wy lą du je i po kaz do bie gnie koń -
ca.    �
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ĆWICZ JAK CZEPIELA
W BAŻANTOWO SPORT 

Łukasz Czepiela na co dzień trenuje
w Bażantowo Sport, by – jak sam
mówi – przygotować swoje ciało
do zawodów. Przeciążenia od –8
do 10 g są bardzo wymagające, bo ciało
staje się dziesięciokrotnie cięższe, co
oznacza, że przy niektórych manewrach
waży nawet 750 kg! Ćwiczenia Łukasza
opierają się głównie na zmaganiach
z własną wagą, bo podczas dużych
przeciążeń najważniejsza jest
stabilizacja.  Najczęściej pilota można
spotkać w Bażantowo Sport z piłką
szwajcarską, ponieważ stanie i przysiady
na piłce rozwijają głębokie mięśnie
brzucha. Pomagają też tradycyjne
brzuszki i ćwiczenia z TRX-em.

www.optyk-okulista.pl • Badanie wzroku
• Okulary korekcyjne
• Soczewki kontaktowe
• Okulary przeciwsłoneczne
• Okulary sportowe

Katowice CH Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A
CH E. Leclerc, ul. Gen. W. Jankego 15D |  Mikołów CH Auchan, ul. Gliwicka 3

Z tym numerem magazynu PLACE 

rabat -20 zł 
za każde wydane 100 zł na okulary przeciwsłoneczne i korekcyjne

Rabat nie łączy się z innymi promocjami

Marki dostępne w naszych salonach to m.in.:
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NIKT NIE DOSTAŁ KOSZA –
WALCZYLI JAK W MECZU
GWIAZD. O 1% DLA ŚLĄSKA
Sukcesy Marcina Gortata w najlepszej
koszykarskiej lidze świata sprawiły, że i w tym
roku idea zawodów rzeczników prasowych
i dziennikarzy nie trafiła do kosza. Po siatkówce
(2011), strzelaniu (2012), squashu (2013)
i badmintonie (2014), 26 lutego Rzecznicy
i Dziennikarze zmierzyli się w kolejnej
dyscyplinie – koszykówce. Piątą edycję
zawodów (które po raz trzeci z kolei odbyły się

w Bażantowo Sport) wygrała drużyna
Rzeczników wynikiem 47:41. Jak co roku nie
wynik był najważniejszy, a to, aby zwrócić uwagę
na potrzeby organizacji pożytku publicznego
z naszego regionu. Udało się to dzięki partnerom
wydarzenia (wśród których byli: Tauron
Dystrybucja, Śmigiel Master Implant Clinic,
Porsche Inter Auto Polska i Galeria Katowicka)
oraz przede wszystkim – dzięki zawodnikom. 

PLACE TO LIVE

W MECZU UDZIAŁ WZIĘLI

rzECzniCy
Rafał Jankowski – NSZZ Policjantów
Jacek Pytel – KMP w Katowicach
Joanna Dybała – Śmigiel Implant
Master Clinc
Mirosław Rusecki – Szpital św.
Barbary w Sosnowcu
Lena Polok – Galeria Katowicka
Marcin Marzyński – Tauron
Dystrybucja
Cezary Orzech – GTL
Paweł Doś – Politechnika Śląska
Arkadiusz Teodorowski – MPGK
Katowice
Marek Kiczka – Uniwersytet
Ekonomiczny

dziEnniKArzE 
Katarzyna Nylec – Onet. pl
Piotr Kalsztyn – NaszeMiasto. pl
Marek Durmała – TVP Katowice
Krzysztof Trzosek – TVS
Adrian Leks – TVS
Jacek Sroka – Dziennik Zachodni
Piotr Girczys – PAP
Dagmara Kowalczyk – TVN Turbo
Bartłomiej Wnuk – PLACE

POMAGAMY PARAOLIMPIJCZYKOM 

Bażantowo Sport zostało mecenasem
wydania kalendarza PARAOLIMPIJCZYCY
na 2015 rok. PARAOLIMPIJCZYCY to
pierwszy w kraju kalendarz ze sportowcami
niełenosprawnymi, który z takim rozmachem
wskazuje na dwa główne problemy sportu
paraolimpijskiego w Polsce: brak transmisji
Igrzysk Paraolimpijskich w telewizji publicznej
oraz znikome zainteresowanie sponsorów. 
– Portrety w kalendarzu pokazują pięknych,
silnych, atletycznych ludzi. Dlaczego nie
mielibyśmy ich oglądać w telewizji? Przecież
to idealni kandydaci na ambasadorów marek,
którzy świetnie sprawdziliby się
w kampaniach reklamowych – mówi Karolina
Hamer, niepełnosprawna pływaczka,
multimedalistka mistrzostw świata i Europy,
kalendarzowy luty. 
Kalendarz wydrukowano w liczbie 300 sztuk.
Większość nakładu trafiła do przedstawicieli
władz państwowych, świata mediów i zarządów
największych przedsiębiorstw. 17 egzemplarzy
zostało sprzedanych w serwisie Charytatywni
Allegro za łączną kwotę ponad 4000 zł (jeden

z kalendarzy – z autografami
sportowców osiągnął cenę 1000 zł!).
– Zgodnie z założeniami, pieniądze ze
sprzedaży przekazaliśmy na szkolenie
sportowców niepełnosprawnych. Nasz
wybór padł na Dorotę Bucław,
niepełnosprawną tenisistkę stołową,
ponieważ uzyskana kwota to w jej
przypadku konkretne wsparcie.
Pozwala na pokrycie kosztów rocznej
opieki trenerskiej – wyjaśnia Karolina
Hamer i zapowiada: na tym nie koniec
przedsięwzięcia. – Już w maju
zaprosimy internautów
do podpisywania petycji poparcia dla
transmisji z przyszłorocznych Igrzysk
Paraolimpijskich w Rio de Janeiro;
a w połowie roku rozpoczniemy prace
nad kalendarzem na 2016 rok – wylicza.
Na kartach kalendarza na 2015 rok wystąpili:
Katarzyna Rogowiec – biegaczka narciarska
(styczeń), Karolina Hamer – pływaczka (luty),
Tomasz Hamerlak – maratończyk na wózku
(marzec), Małgorzata Asajewicz – pływaczka

(kwiecień), Łukasz Wietecki – triatlonista
(maj), Tomasz Rosik – pływak (czerwiec),
Daria Bielska – rugbystka (lipiec), Mirosław
Madzia – dyskobol (sierpień), Anna
Omielan – pływaczka (wrzesień), Patrycja
Haręza – szermierka (październik), Maciej
Krężel – narciarz alpejski (listopad) i Janusz
Rokicki – kulomiot (grudzień). Zdjęcia to
dzieło Dominika i Michała Świerkotów
z Dreamsphoto.

WSZYSTKIE
PLACE

NASZEGO
MIASTA

SAMOCHÓD ROKU PODCZAS WYDARZENIA SEZONU W KATOWICACH

Katowice zaczęły świętować swoje 150.
urodziny wyjątkowym wydarzeniem –
wspólnym koncertem NOSPR-u, hip-
hopowca Miuosha i kompozytora –
Radzimira Dębskiego. Taka okazja
wymagała wyjątkowego auta – głównego
bohatera i najważniejszych gości imprezy
Volkswagen Porsche Katowice woziło
najnowszym Passatem – Samochodem
Roku 2015. 

���

Grzegorz Goik

B
artłom

iej W
nuk
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FERRARI SKROJONE NA MIARĘ

W trzecim numerze PLACE’a po raz pierwszy
zajrzeliśmy do salonu Ferrari Katowice
i w tekście „Marzenia o Maranello”
zrelacjonowaliśmy spotkanie z Jakubem
Pietrzakiem, prezesem Maranello Motors.
W lutym wróciliśmy do krainy rosso corsa
(sztandarowy kolor Ferrari), gdzie sporo się
zmieniło. W ubiegłym roku Grupa Pietrzak,
która prowadzi salon, została wyłącznym
oficjalnym dealerem marki w Polsce. Z kolei
na początku tego roku siedziba Ferrari
Katowice urosła, a prezes Grupy – Bogdan
Pietrzak sprawił sobie godny prezent na 50.
urodziny – model F12 Berlinetta. Auto
wykonane w ramach programu Tailor Made

(właściciel może maksymalnie
spersonalizować swój samochód) prezentuje
się wspaniale i co najważniejsze – to unikat.
Każdy klient atelier Tailor Made, konfigurując
swój samochód, może wybierać spośród
przeszło 300 materiałów, takich jak m.in.

wełna, kaszmir, aksamit, mikrofibra i włókno
węglowe. To powrót do tradycji z Maranello,
której początek przypada na rok 1950, kiedy to
klienci mieli możliwość szerokiego wyboru
materiałów i kolorów, stając się niemalże
krawcami swojego ferrari.

PLACE TO LIVE

Millenium Inwestycje zostało uhonorowane
Platynowym Laurem Umiejętności
i Kompetencji. Podczas styczniowej gali
w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, w imieniu
spółki nagrodę odebrał jej prezes – Krzysztof
Lasoń. Kapituła konkursu doceniła MI
za stworzenie bogatej oferty, z której
korzystają zarówno mieszkańcy Bażantowa,
jak i południowych dzielnic Katowic;
połączenie na osiedlu funkcji mieszkalnej
z szeroką ofertą usługowo-handlową wraz
z możliwościami edukacyjnymi
i rekreacyjnymi; oraz za opracowanie
koncepcji opieki nad osobami starszymi
i uwzględnienie jej w funkcjonalnej
przestrzeni Bażantowa. Laury Umiejętności
i Kompetencji przyznawane są od 1992 roku

przez działaczy samorządu gospodarczego
skupionych w Regionalnej Izbie
Gospodarczej w Katowicach. Do najbardziej
znanych osobistości nagrodzonych Laurami
należą: Jan Paweł II, Jerzy Buzek, Zbigniew
Religa, Jose Manuel Barroso, Donald Tusk
i Bronisław Komorowski.

FACHOWA POMOC PRZED PODRÓŻĄ

PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI
I KOMPETENCJI 
DLA DEWELOPERA OSIEDLA BAŻANTOWO

Koniecznie trzeba je odwiedzić
przed wyjazdem w kraje tropikalne.
Od lutego w Centrum Medycznym Signum
działa Certyfikowane Centrum Medycyny
Podróży, w którym – z pomocą
lekarza – można zaplanować możliwie
bezpieczną wycieczkę.
Zakres poradnictwa dotyczy profilaktyki
przeciwmalarycznej, profilaktyki ukąszeń,
przygotowania apteczki, postępowania
w biegunce podróżnych, szczepień
zalecanych i obowiązkowych,
przygotowania pacjentów z chorobami
przewlekłymi do podróży (wydawanie
odpowiednich zaświadczeń w języku
angielskim o konieczności posiadania
przez pacjenta leków) oraz profilaktyki
choroby zakrzepowo-zatorowej.
Na konsultację najlepiej zgłosić się
minimum 6 tygodni przed planowanym
wyjazdem.

Bartłomiej Wnuk

Arkadiusz Ławrywianiec

OLIVIER'S TRAVELS C.H. Bażantowo, ul.Bażantów 2, 40-668 Katowice

TEL: 32 353-02-03 / www.olivierstravels.pl / e-mail: biuro@olivierstravels.pl

SZUKAJ NAJLEPSZYCH
OFERT U NAS

AUTORYZOWANE
BIURO PARTNERSKIE
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ROZMAWIA: bArtłomiEj wnuK

ERA DUŻYCH INWESTYCJI W CENTRUM
NADAŁA STOLICY GÓRNEGO ŚLĄSKA

SZLACHETNIEJSZYCH RYSÓW. – TERAZ
CZAS POMYŚLEĆ O KATOWICACH ŻYCIA

CODZIENNEGO – MÓWI W WYWIADZIE DLA
MAGAZYNU „PLACE” MARCIN KRUPA,

PREZYDENT MIASTA, KTÓRE OBCHODZI
W TYM ROKU 150. URODZINY  

KATOWICE
ŻYCIA

CODZIENNEGO

Bar tło miej Wnuk: Jak wy ni ka z da nych demografów,
Ka to wi ce są dru gim naj moc niej wy lud nia ją cym się
du żym mia stem w Pol sce. Ma pan po mysł, jak za -
trzy mać ten pro ces?
Mar cin Kru pa: Pro blem oczy wi ście za uwa ża my,
do ty czy on zresz tą ca łej Pol ski. Przy czy nia ją się
do te go m.in. emi gra cja, ale też zmia na sty lu ży -
cia – mło dzi nie chcą dzie ci; nie my ślą o przy szło -
ści, kon cen tru jąc się naka rie rze iprzy jem no ściach
ży cia bez zo bo wią zań. War to pa mię tać, że sy tu -
acja Ka to wic jest szcze gól na, ja ko cen trum aglo -
me ra cji. Miesz ka unas kil ka dzie siąt ty się cy stu den -
tów, któ rzy nie są uwzględ nia ni wsta ty sty kach. Nie
wpa da my w pa ni kę i grun tow nie analizujemy, co
moż na zro bić i ja kie to przy nie sie efek ty – bo kwe -
stia po li ty ki pro ro dzin nej to dzia ła nia pro wa dzo ne
la ta mi, a nie do raź ne dzia ła nia ad hoc.

Ta ką dia gno zę mo że po sta wić każdy socjolog. Pan ja ko
pre zy dent mia sta ma do dat ko wo ca ły wa chlarz na rzę -
dzi, któ re mo gą wpły nąć na spo sób my śle nia mło dych. 
Oczy wi ście, na szym za da niem jest stwo rzyć ta -
kie wa run ki mło dym lu dziom, aby po my śle li: „ma -
my pra cę w sta bil nej fir mie, gwa ran cję, że każ de
dziec ko ma za pew nio ną opie kę w żłob ku, czy
przed szko lu, a po są siedz ku szko łę pod sta wo wą
i do bre per spek ty wy edu ka cyj ne na dal szą przy -
szłość, więc cze mu nie mie li by śmy mieć dzie ci”.
Ku te mu zmie rza my, zresz tą zgod nie z umo wą,
któ rą przed wy bo ra mi za war łem z miesz kań ca -
mi Ka to wic. Do dat ko wo, cią gle pod no si my ja -
kość ży cia w Ka to wi cach, co wpły wa na przy cią -
ga nie do nas lu dzi z róż nych czę ści kra ju. 

W umo wie jest też mo wa m.in. o bu do wie trzech kry -
tych ba se nów i pre fe ren cjach dla ro dzin 3+. Zo bo -
wią zał się pan rów nież do bu do wy co naj mniej stu
miesz kań na wy na jem rocz nie.
Pla nu je my do 2018 r. otwo rzyć trzy ba se ny z ma -
ły mi stre fa mi spa. Pod ją łem już szyb kie dzia ła nia
w tej spra wie. Za bez pie czy li śmy na tę in we sty cję
środ ki, ma my zi den ty fi ko wa ne trzy lo ka li za cje
w róż nych czę ściach mia sta. Chce my, by ba se -
ny te by ły miej scem ak tyw ne go wy po czyn -
ku – tak że dla ro dzin 3+. Pla nu ję wpro wa dzić pa -
kiet udo god nień dla ro dzin 3+. O szcze gó łach
wkrót ce bę dę in for mo wał. Z ko lei bu do wa miesz -
kań na wy na jem to nasz po mysł na zróż ni co wa -
nie ryn ku miesz ka nio we go w Ka to wi cach. Co
cie ka we, to for mu ła, o któ rej my śli my za rów no
w kon tek ście mło dych ro dzin, jak i ka to wic kich
se nio rów, spo śród któ rych wie lu miesz ka dziś
w ści słym cen trum i na le ży do tzw. „nie wol ni ków
czwar te go pię tra”. Po wód jest pro sty – de we lo -
pe rzy bu du ją i chcą jak naj szyb ciej uzy skać
zwrot z in we sty cji, więc zwy kle nie de cy du ją się
na wy na jem miesz kań. Mia sto mu si pa trzeć ina -

MARCIN KRUPA (38 LAT) 
zastąpił na stanowisku prezydenta Katowic Piotra Uszoka, który rządził
miastem przez ostatnie 16 lat. W drugiej turze wyborów Krupa pokonał
Andrzeja Sośnierza, zdobywając najlepszy wynik w kraju, biorąc
pod uwagę największe miasta. Poparło go 71,3 proc. wyborców.
Z wykształcenia inżynier transportu, był również adiunktem na Politechnice
Śląskiej. W samorządzie od ośmiu lat, najpierw jako radny Forum
Samorządowego i Piotra Uszoka, a następnie wiceprezydent. W czasie
kampanii wyborczej przedstawił 10-punktową umowę z mieszkańcami, z
której obiecał się wywiązać. Chce postawić przede wszystkim na rozwój
dzielnic i na dialog z mieszkańcami. Mąż Joanny, tata Martyny i Błażeja.
Prywatnie fan motoryzacji i muzyki, jeździ na motocyklu Suzuki Bandit i gra
na klawiszach oraz na harmonijce ustnej.

Park na Zadolu
i amfiteatr. – Tutaj spędziłem
dużo czasu w dzieciństwie,
korzystając z ubogich wtedy
atrakcji placu zabaw, a później
przychodząc na koncerty
młodych kapel – mówi Krupa.
To też miejsce pierwszej
randki z dziewczyną w 6 klasie
podstawówki 



na kom for cie ży cia ka to wi czan, to co za pro po nu je
se nio rom w ra mach tzw. pro jek tów „mięk kich”?
Od kwiet nia 2014 ro ku roz wi ja my pro gram Ak -
tyw ny Se nior, któ ry wią że się ze zniż ka mi dla se -
nio rów. Oprócz instytucji miejskich, zniżki oferują
partnerzy prywatni, których w tej chwili mamy już
85. Wy da li śmy po nad 3300 kart Ak tyw ne go Se -
nio ra i co dzien nie są ko lej ne za py ta nia, bo in for -
ma cja o pro gra mie roz cho dzi się też za po śred -
nic twem na szych wo lon ta riu szy. To for ma in te -
gra cji i ak ty wi za cji osób star szych, któ re czę sto
ze wzglę dów fi nan so wych, są wy łą czo ne zudzia -
łu w ży ciu spo łecz nym, z wy da rzeń kul tu ral nych
czy spor to wych,  ale też za chę ta, że by zna leźć
czas i pre tekst do wyj ścia z do mu: do te atru, do -
mu kul tu ry, re stau ra cji czy fry zje ra (wię cej na:
www.ak tyw ni -se nio rzy.in fo – przyp. red.). WKa to -
wi cach dzia ła pięć klu bów se nio ra, ale moc no li -

czy my też na współ pra cę z or ga ni za cja mi po za -
rzą do wy mi w tym za kre sie. Za wie ra my wła śnie
umo wy zNGO’sa mi, któ re bę dą pro wa dzi ły dzia -
ła nia spor to we czy edu ka cyj ne dla se nio rów. Re -
ali zu je my pro jek ty zwią za ne zpro mo cją i pro fi lak -
ty ką zdro wia, jak ba da nia i po ra dy spe cja li stów,
ak cje szcze pień. Od li sto pa da wKa to wi cach ma -
my też Ra dę Se nio rów i li czy my na to, że bę dzie
się z na mi dzie li ła swo ją wie dzą i do świad cze -
niem.

Jak pan słusz nie za uwa żył – nie każ dy jest go tów
za miesz kać w ści słym cen trum; przejdź my więc
do dziel nic. Te na po łu dniu są szcze gól nie upo śle -
dzo ne pod wzglę dem ko mu ni ka cyj nym i na rze ka nia
w tej sfe rze sły szał czę sto pań ski po przed -
nik – Piotr Uszok. Pan za czął urzę do wa nie
od dwóch moc nych ak cen tów – zie lo ne go świa tła

dla tram wa ju do Pio tro wic i dro gi w Ko stuch nie łą -
czą cej ul. Ba żan tów i Sza rych Sze re gów. Wy da wa ło
się, że po łu dnie ode tchnie, a tym cza sem w pierw -
szym przy pad ku roz go rza ła dys ku sja o prze bie gu
li nii tram wa jo wej, a w dru gim oka za ło się, że zna -
leź li się prze ciw ni cy bu do wy dro gi przez las.
Za wsze by łem i bę dę otwar ty na roz mo wę
z miesz kań ca mi i słu cham ar gu men tów dwóch
stron. W opi sy wa nym miej scu in ge ren cja
w przy ro dę jest zni ko ma, a po pro wa dze nie dro -
gi in nym śla dem jest nie moż li we bez in ge ro wa -
nia w czy jąś wła sność. A by ło by to szcze gól nie
pro ble ma tycz ne, bo w tej czę ści Ochoj ca i Pio -
tro wic sto ją głów nie do my wie lo po ko le nio we
i nie wy obra żam so bie sy tu acji, że ktoś miał by
się zgo dzić na wy bu rze nie do mu wy bu do wa ne -
go jesz cze przez dziad ka. Po łu dniu po trze ba
od de chu – roz wi ja nia sie ci ko mu ni ka cyj nych
w ta ki spo sób, by do mi ni mum zni we lo wać
uszczer bek w tkan ce spo łecz nej oraz w przy ro -
dzie i zgod nie z tą fi lo zo fią zo sta ła za pro jek to -
wa na dro ga łą czą ca uli ce Ba żan tów i Sza rych
Sze re gów. To sa mo ty czy się pro po no wa ne go
prze bie gu Ka to wic kie go Szyb kie go Tram wa ju,
któ ry w za ło że niu ma za pew nić moż li wie szyb -
kie (a więc po zba wio ne ba rier) po łą cze nie Bry -
no wa z Pio tro wi ca mi.

Da jąc zie lo ne świa tło tram wa jo wi, na rzu cił pan so -
bie ry gor cza so wy, obie cu jąc, że po łą cze nie zo sta -
nie uru cho mio ne naj da lej w 2019 ro ku. Mia sto jest
go to we na roz po czę cie in we sty cji?
Ja ni gdy nie twier dzi łem, że li nię tram wa jo wą
wy bu du je mia sto, obie cy wa łem je dy nie, że do -
pro wa dzę do bu do wy. Sens w po wsta niu i prze -
bie gu li nii wi dzą Tram wa je Ślą skie, któ re prze -
pro wa dzą in we sty cję.

Nie boi się pan rę czyć za spół kę, któ ra nie jest
w stu pro cen tach za leż na od mia sta?
Nie, bo to pu blicz na spół ka, któ rej współ udzia -
łow cem jest mia sto Ka to wi ce. Je ste śmy zde ter -
mi no wa ni i osią gnę li śmy już po ro zu mie nie z in -
ny mi gmi na mi. Co wię cej, jest moż li wość do fi -
nan so wa nia tej in we sty cji ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej w ok. 64 proc. Że by jed nak by ła ja -
sność: de kla ra cja cza so wa i wa run ki fi nan so we
do ty czą wy łącz nie za pro po no wa nych prze bie -
gów, któ re są prze bie ga mi prze my śla ny mi. 

Naj bar dziej praw do po dob ny bie gnie śla dem, któ ry
kil ka lat te mu zo stał za pro po no wa ny pod bu do wę
dro gi, a na wet spo tkał się z ak cep ta cją przy rod ni -
ków. Co pan na to, aby w przy szło ści wzdłuż to rów
tram wa jo wych po wsta ła tak że i dro ga?
Naj waż niej sze jest to, aby wy ne go cjo wać ślad.
Wte dy bę dzie my mo gli o tym roz ma wiać. �
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czej, ko mu nal nie – bu du je my ze wspól nej ka sy
(z po dat ków), by po tem wy na jąć miesz ka nia
na moż li wie naj ko rzyst niej szych dla miesz kań -
ców warunkach.

Czy już w tym ro ku po wsta nie pierw sze sto miesz -
kań na wy na jem?
Naj waż niej sze, by uru cho mić me cha nizm,
przyczym war to za zna czyć, że zutwo rzo nych lo -
ka li wper spek ty wie cza su sko rzy sta więk sza licz -
ba miesz kań ców, bo miesz ka nie czyn szo we jest
z za ło że nia przej ścio we. Fi lo zo fia jest ta ka: kie dy
za czy nam żyć sa mo dziel nie wy star cza mi po -
wierzch nia 40-50 me trów, świa do mość, że mam
wła sny kąt, że je stem go w sta nie utrzy mać i że
nikt mnie znie go nie wy rzu ci. Wmia rę upły wu lat,
za ra biam co raz wię cej, mo ja ro dzi na się po więk -
sza i szu kam cze goś więk sze go, o wyż szym
stan dar dzie, a do tych cza so we miesz ka nie zwal -
niam ko lej nej mło dej ro dzi nie lub se nio rom, któ -
rzy opu ści li du że miesz ka nie w śród mie ściu.

Za trzy maj my się na chwi lę w śród mie ściu. Pań skim
zda niem ści słe cen trum po win no peł nić wy łącz nie
usłu go wą ro lę czy chęt nie wi dział by pan w nim ro -
dzi ny z dzieć mi?
Je śli w cen trum są mło dzi lu dzie i ro dzi ny
z dzieć mi, to ta kie cen trum ży je i oczy wi ście
wszy scy w Urzę dzie Mia sta chce my Ka to wic,
któ re tęt nią ży ciem. W związ ku z tym, bar dzo za -
le ży nam na od two rze niu tkan ki ty po wych
miesz czan, któ ra zo sta ła głę bo ko za bu rzo na
przez po li ty kę miesz ka nio wą PRL, kie dy do sie -
dla no lo ka to rów i dzie lo no du że miesz ka nia na
mniejsze, często niefunkcjonalne, części.

Kim są „ty po wi miesz cza nie”?
To lu dzie, któ rzy do sko na le zda ją so bie spra wę
z wad i za let miesz ka nia w śród mie ściu, któ rych
stać na utrzy ma nie du żych miesz kań i któ rzy
czę sto wy cho dzą z nich „w mia sto”.

Znam kil ka osób nie peł no spraw nych, któ re speł nia -
ją wszyst kie te kry te ria oprócz jed ne go – nie wy -
cho dzą, a wy jeż dża ją w mia sto (na wóz ku
in wa lidz kim). Pol skie mia sta ma ją pro blem z do sto -
so wa niem się do po trzeb nie peł no spraw nych i trud -
no nad ro bić ogrom ne za szło ści, ale czy dziś
(i w ja kim wymiarze), pla nu jąc no we in we sty cje
i my śląc o kom for cie ży cia miesz kań ców, Ka to wi ce
pa mię ta ją o oso bach nie peł no spraw nych?
Pro ble my lu dzi nie peł no spraw nych są dla mnie
bar dzo waż ne – chcę, by Ka to wi ce by ły przy ja -
znym mia stem dla wszyst kich miesz kań ców.
Ta kie dzia ła nia na rzecz zwięk sze nia do stęp no -
ści in fra struk tu ry i bu dyn ków dla osób nie peł -
no spraw nych, są za pi sa ne w miej skich pro gra -

mach re ali zo wa nych od lat. Li kwi du je my ba rie -
ry ar chi tek to nicz ne i do sto so wu je my miej skie
obiek ty do obo wią zu ją cych norm w tym za kre -
sie. Peł no moc nik pre zy den ta ds. osób nie peł -
no spraw nych współ pra cu je na bie żą co z Miej -
skim Za rzą dem Ulic i Mo stów oraz wy dzia ła mi
in we sty cji i roz wo ju mia sta. W in for ma to rze „Ka -
to wi ce bez ba rier” jest ka ta log in sty tu cji, któ re
speł nia ją pod sta wo we wy ma ga nia sta wia ne
„przy ja znym” obiek tom, ga stro no micz nym, kul -
tu ral nym, han dlo wym czy in sty tu cjom. Uła twia
on oso bom nie peł no spraw nym swo bod ne po -
ru sza nie się po mie ście (http://www. ka to wi ce.
bez ba rier. in fo/– przyp. red.) i na bie żą co moż- 
na ten ka ta log uzu peł niać.

Mia sto ob cho dzi w tym ro ku pięk ny ju bi le -
usz – 150. urodziny. Ale wraz z Katowicami

zestarzeli się ich mieszkańcy. Czy widzi pan wśród
typowych mieszczan seniorów?
Tak, do pó ki są sa mo dziel ni. W sta rym bu -
dow nic twie nie ma wind, a bez moż li wo ści
swo bod ne go po ru sza nia się po scho dach
nie ma mo wy o god nym ży ciu. Cie szę się,
że de we lo pe rzy po wo li za czy na ją do strze -
gać ry nek w tej sfe rze i da ją se nio rom wy -
bór.

A mia sto?
Mia sto nie mu si wszyst kie go re ali zo wać sa mo -
dziel nie. Cza sa mi wy star czy, że stwo rzy od po -
wied nie wa run ki.

Sko ro o wa run kach mo wa: na licz ne pre fe ren cje
mo gą już dziś li czyć w Ka to wi cach ro dzi ny z dzieć -
mi. A co z se nio ra mi? Sko ro mia sto kon cen tru je się

Marcin Krupa w czasie
kampanii wyborczej podpisał
z mieszkańcami Katowic
umowę, którą realizuje jako
prezydent

Jacek Szycht   



Wystawa budowli
z klocków LEGO

od 28 lutego
do 26 kwietnia

poziom +2

W weekendy
i przez pierwsze

3h w tygodniu
parkujesz bez opłat.

Bezpłatny
parking

Przyjdź do Galerii Katowickiej (poziom +2), wypełnij

formularz i zdobądź zaproszenie dla Twojego dziecka

na 2 godziny bezpłatnej zabawy z Panną K. i przyjaciółmi

oraz zestaw klocków LEGO!
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Miesz ka nia z ser wi sem prze waż nie lo -
ka li zu je się w miej scach, gdzie w za -
się gu pie sze go spa ce ru moż na za -

spo ko ić wszyst kie po trze by dnia co dzien ne go.
Jed nak naj waż niej szą ce chą tych re ali za cji jest
nie tyl ko lo ka li za cja czy ar chi tek tu ra po zba wio -
na ba rier, ale cze ka ją ce na miesz kań ców usłu -
gi, któ re za spo ka ja ją po trze by i pod no szą kom -
fort miesz ka nia do po zio mu po rów ny wal ne go
z wcza sa mi lub z sa na to rium. 
Miesz ka jąc sa mo dziel nie, moż na za wsze li -
czyć na po moc or ga ni zo wa ną przez ko or dy -
na to ra przede wszyst kim w ta kich czyn no -
ściach jak: sprzą ta nie, za ku py, pra nie, go to wa -
nie i na pra wy do mo we. Ko or dy na tor po ma ga
tak że w za ła twia niu spraw urzę do wych, or ga -
ni zu je trans port i uma wia wi zy ty u le ka rza ro -
dzin ne go oraz le ka rzy spe cja li stów. Wszyst kie

wy mie nio ne usłu gi wy ko ny wa ne są przez
spraw dzo nych i god nych za ufa nia ko ope ran -
tów. Do dat ko wo, w przy pad ku pro ble mów
zdro wot nych, w cen trum mo ni to rin gu ob słu gu -
ją ce go miesz ka nia (24 go dzi ny na do bę) jest
do dys po zy cji wy kwa li fi ko wa ny per so nel opie -
kuń czo -me dycz ny (kon takt z cen trum mo ni to -
rin gu od by wa się za po śred nic twem sys te mu
przy wo ław cze go mon to wa ne go w każ dym
miesz ka niu). 
Stąd wła śnie po cho dzi na sza na zwa – miesz -
ka nie z ser wi sem, któ ra ozna cza, że przy peł -
nej nie za leż no ści moż na se lek tyw nie ko rzy -
stać z ofe ro wa nych usług, zgod nie z okre so -
wy mi po trze ba mi. Miesz ka nie z ser wi sem za -
pew nia więc kom fort i bez pie czeń stwo po dob -
ne do wa run ków pa nu ją cych w do brych pen -
sjo na tach. �

PLACE TO LIVE

OD DZIESIĘCIOLECI W KRAJACH ZACHODNICH WYSPECJALIZOWANI
OPERATORZY, DEWELOPERZY REALIZUJĄ MIESZKANIA I CAŁE

OSIEDLA Z MYŚLĄ O OSOBACH STARSZYCH. DOMY I OTOCZENIE
POZBAWIONE SĄ WSZELKICH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH,

A WYGODNE MIESZKANIA DOSTOSOWANE METRAŻEM DO POTRZEB
LUDZI STARSZYCH, KTÓRYM CZAS UMILAJĄ KLUBY, BIBLIOTECZKI

I OGRODY ORAZ ANIMACJE PROPONOWANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANĄ OBSŁUGĘ. NA BAZIE WIELOLETNIEJ PRAKTYKI
KRAJÓW ZACHODNICH, W KATOWICACH NA OSIEDLU BAŻANTOWO

POWSTAJE PIERWSZA W KRAJU ENKLAWA MIESZKAŃ Z
SERWISEM – ENKLAWA KRYSZTAŁOWA

PIERWSZE TAKIE MIESZKANIA
W POLSCE DLA SENIORÓW

MIESZKANIA
Z SERWISEM

TEKST: Piotr PłosKoŃ

DOBRE PODEJŚCIE 
– SZACUNEK DLA SENIORA

W Polsce panuje stereotyp, że starych drzew się
nie przesadza. Osoby starsze żyją często
samotnie w starych domach, mieszkaniach lub
zaniedbanych kamienicach, z dala
od udogodnień życia codziennego, bo przecież
więcej już im nie potrzeba. Nic bardziej błędnego.
Właśnie po latach, jakie poświęcili dzieciom i ich
wychowaniu a także pracy na rzecz
społeczeństwa, seniorom należy się szacunek
i godne życie na starość. Takie podejście realizuje
nasza spółka, która w centrum tętniącego życiem
katowickiego osiedla Bażantowo buduje Enklawę
Kryształową, czyli wyjątkowe mieszkania dla
seniorów zapewniające im wszystkie usługi
na wyciągnięcie ręki. W enklawie osoby starsze
poczują się bezpiecznie, będą żyły w komforcie
i poczuciu niezależności. Bo dobre podejście
do seniora to troska i szacunek.

DO BRE WA RUN KI
MIESZ KA NIO WE 
W trzech pię cio kon dy gna -
cyj nych bu dyn kach two rzą -
cych En kla wę Krysz ta ło wą
po wsta ją miesz ka nia za -
pro jek to wa ne tak, aby speł -
nić wszel kie po trze by
miesz kań ców. Bu dyn ki zo -
sta ną wy po sa żo ne w kom -
for to we win dy. Miesz ka nia
z wy god ny mi, za da szo ny -
mi bal ko na mi po zba wio ne
bę dą wszel kich ba rier,
a zlo ka li zo wa ne na par te -
rze po sia dać bę dą wła sne
ogród ki z ta ra sa mi. Dla
zmo to ry zo wa nych, do ich
wy łącz nej dys po zy cji zo sta -
nie urzą dzo ny  par king
oraz miej sca z wia ta mi ga -
ra żo wy mi. Miesz ka nia bę -
dą mia ły zróż ni co wa ne me -
tra że oraz funk cjo nal ne
roz kła dy po miesz czeń. 

DOGODNA
LOKALIZACJA 
En kla wa Krysz ta ło wa bę -
dzie zlo ka li zo wa na w środ -
ku osie dla Ba żan to wo, tak
by więk szość punk tów
han dlo wych i usłu go wych
by ła w za się gu pie sze go
spa ce ru. 

PRZYJAZNE
OTOCZENIE 
Cen tral nym punk tem En kla -
wy Krysz ta ło wej bę dzie
wspól ny te ren par ko wy
z od po wied nio do bra ną zie -
le nią, ła wecz ka mi i oświe tlo -
ny mi ścież ka mi spa ce ro wy -
mi. Za pla no wa li śmy tu rów -
nież ele men ty ma łej ar chi -
tek tu ry, per go le, fon tan nę
i oczko wod ne. Wszyst kie
bu dyn ki En kla wy Krysz ta ło -
wej oraz ich oto cze nie, po -
dob nie jak ca łe osie dle Ba -
żan to wo, bę dą po zba wio ne
ja kich kol wiek ba rier ar chi -
tek to nicz nych.

NIEZALEŻNOŚĆ
Każ dy z miesz kań ców En kla wy Krysz ta ło wej bę dzie
wła ści cie lem lo ka lu miesz kal ne go. W prze ci wień stwie
do in nych obiek tów dla seniorów, mieszkaniec sam
zde cy du je o wszyst kich swo ich spra wach i sam za dys -
po nu je cza sem. Mieszkania zapewniać będą pełną
prywatność, a udogodnienia i serwis stworzą
możliwość samodzielnego zamieszkania.



JANUSZ GROHMAN  
emerytowany dyrektor ośrodka
wczasowego

Mój dom bu do wa no w so cja li zmie,
gdy po wsta wa ło ron do im. ge ne ra ła
Zięt ka. Osie dle Ko szut ka,
10-kondygnacyjne bu dyn ki, wszyst -
kie miesz ka nia po wsta ły w daw nym
sys te mie m3 – ma ją po 38 me trów
kw. Miesz kam tam od 45 lat. Obec -
nie je stem sa mot ny i więk sza prze -
strzeń w ogó le nie jest mi
po trzeb na. Atu tów spo ro. Wszyst kie
bal ko ny są skie ro wa ne okna mi
w kie run ku po łu dnio wym, co spra -
wia, że słoń ce jest od ra na do no cy.
Dla mnie to bar dzo waż ne. Istot na
jest też ko mu ni ka cja, któ ra w ca -
łych Ka to wi cach jest na do brym po -
zio mie. Zbli żam się do 80-tki,
na ra zie je stem sa mo dziel ny, ale
zda ję so bie spra wę, że w mo im wie -
ku są oso by, któ re nie ra dzą so bie
już tak do brze lub wo lą być
pod sta łym nad zo rem. Wia do mo,
strze żo ne go pan Bóg strze że. Dla -
te go, bar dzo do brze oce niam
wszyst kie udo god nie nia sto so wa ne
na no wo cze snych osie dlach dla
osób star szych, np. tzw. sys tem
przy wo ły wa czy. Do brą opcją jest
też wspar cie osób trze cich, któ -
re mo gą po móc w za pla no wa niu
za ku pów itd. To do sko na ły po mysł,
szcze gól nie dla tych, któ rzy nie ma -
ją w po bli żu ro dzi ny. Je stem tu bar -
dzo do brym przy kła dem, bo mój
syn miesz ka w od le gło ści 350 km,
a cór ka 250 km od Ka to wic.
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PLACE TO LIVE

HENRYK GOIK 
profesor prawa

Prowadzę bardzo aktywny tryb
życia, wciąż wykładam na uczelni
wyższej i w związku z tym cały czas
potrzebuję sporych przestrzeni,
które pomieszczą tysiące
posiadanych przeze mnie książek
i fotografii. Mieszkamy więc z żoną
w stu procentach samodzielnie,
ale – świadomi coraz mniejszej
sprawności – na własną rękę
pozbywamy się barier, które
w niedalekiej przyszłości mogłyby
zacząć uprzykrzać nam życie. Mimo
że na razie nie jesteśmy
zainteresowani przeprowadzką, to
z dużą uwagą śledzimy bardzo
nowatorski projekt mieszkań
z serwisem przygotowany przez
naszych przyjaciół ze spółki
Millenium Inwestycje. Wielu naszych
znajomych szuka właśnie czegoś
takiego jak mieszkania w Enklawie
Kryształowej – niedużych i tanich
w eksploatacji lokali pozbawionych
barier architektonicznych. 

BARBARA ZATORSKA 
ekspedientka

W naszym wieku ważne, żeby
mieszkania były ekonomiczne,
miały dostosowaną powierzchnię
do rzeczywistych potrzeb, nie
generowały nieprzewidzianych
kosztów. Windy to podstawa.
W moim bloku na osiedlu Witosa
jest podjazd dla wózków, ale wiem,
że tak oczywista konieczność
standardem jest tylko w nielicznych
miejscach. To duży problem. Jeżeli
chodzi o wszystkie ułatwienia –
nazwijmy to – technologiczne, to
jestem jak najbardziej za. Wiem, że
osoby starsze trudno uczyć
nowych rzeczy, szczególnie, jeżeli
chodzi o urządzenia, ale se nio rów
trze ba do te go przy go to wać i prze -
ko nać. Wszyst kie ta kie no win ki po -
cząt ko wo mo gą być ma łym
szo kiem, ale przy stop nio wym ich
wpro wa dza niu, bar dzo uła twia ją ży -
cie. W prze szło ści opie ko wa łam się
trze ma oso ba mi z ro dziny. To
ciężka praca. Jeżeli w nowoczesny
sposób można ją jakoś ułatwić, to
jestem jak najbardziej na tak.
Zwłaszcza, że w takich
przypadkach trudno o jakiekolwiek
wsparcie.

WYJĄTKOWA STREFA
MIESZKAŃCA 
Szcze gól nym ele men tem pro jek tu
jest przy jaź nie urzą dzo na stre fa
miesz kań ca skła da ją ca się z re cep -
cji z za ple czem, sa lo nu dzien ne go
oraz bi blio te ki z ką ci kiem kar cia nym
i sza cho wym po łą czo nych z ta ra sem
i let nim ogro dem. To wła śnie tu taj
miesz kań cy bę dą mo gli się spo ty -
kać, uczest ni czyć w wy kła dach, po -
ka zach lub za ję ciach kul tu ral nych.
Tu też bę dą mie li do dys po zy cji pra -
cow ni ka re cep cji – ko or dy na to ra re -
ali zu ją ce go za da nia zwią za ne ze
świad cze niem ser wi su dla miesz -
kań ców. Przy tul ne, kli ma tycz ne wnę -
trze bę dzie za wsze cze ka ło, by
przy fi li żan ce ka wy czy her ba ty spę -
dzić mi ło czas, przy jąć go ścia lub
ogrzać się przy ko min ku w po rze zi -
mo wej.

BEZPIECZEŃSTWO 
Wszyst kie bu dyn ki En kla wy Krysz ta -
ło wej oraz ich oto cze nie bę dą po -
zba wio ne ja kich kol wiek ba rier ar chi -
tek to nicz nych. Ko mu ni ka cję uła twią
pod jaz dy, prze stron ne klat ki scho do -
we wy po sa żo ne w an ty po śli zgo we
po sadz ki, po rę cze oraz ci cho bież ne
win dy w każ dym z bu dyn ków. Ca ły
kom pleks bę dzie ogro dzo ny i mo ni -
to ro wa ny przy uży ciu ka mer. Sys tem
kart ma gne tycz nych umoż li wi miesz -
kań com swo bod ne po ru sza nie się
po En kla wie oraz do stęp do po zo -
sta łych czę ści wspól nych osie dla
Ba żan to wo. 
Pod sta wo wym ele men tem bez pie -
czeń stwa osób wy ma ga ją cych po -
mo cy i scho ro wa nych bę dzie moż li -
wość we zwa nia po mo cy o każ dej
po rze dnia i no cy. Bę dzie to re ali zo -
wa ne po przez sys tem przy wo ław czy
(tzw. HomeCare) za in sta lo wa ny
w każ dym miesz ka niu. W ra zie na -
głe go zda rze nia jed nym przy ci -
skiem bę dzie moż na po łą czyć się
z ca ło do bo wym cen trum mo ni to rin -
gu i we zwać wy kwa li fi ko wa ne go
pra cow ni ka.

SERWIS
Miesz kań cy En kla wy Krysz -
ta ło wej bę dą mo gli ko rzy -
stać z sze ro kie go ka ta lo gu
usług do dat ko wych zwią za -
nych z wy rę cza niem w co -
dzien nych obo wiąz kach
(sprzą ta nie, my cie okien,
pra nie, pra so wa nie, za ma -
wia nie za ku pów, za ma wia -
nie wi zyt le kar skich, drob ne
usłu gi na praw cze, trans port
i ca te ring: do mo we obia dy,
im pre zy oko licz no ścio we),
pro po zy cji uatrak cyj nie nia
cza su (wy jaz dy na im pre zy
kul tu ral ne, spo tka nia, kur sy,
po ka zy, wy kła dy, pro gra my
ak tyw no ści, tur nie je gier to -
wa rzy skich) i oczy wi ście
usług opie kuń czych w za -
kre sie opie ki cza so wej,
opie ki ca ło do bo wej
(na okres cho ro by), po mo -
cy przy za cho wa niu hi gie ny
oso bi stej i ko sme ty ki pie lę -
gna cyj nej.

KOMFORT I WYGODA
Miesz kań ców En kla wy w ich co dzien nych po trze -
bach bę dzie wspie rał ko or dy na tor. Ozna cza to, że
o po moc nie bę dą mu sie li pro sić ko goś z ro dzi ny
lub zna jo mych. To ko or dy na tor zaj mie się or ga ni za -
cją wol ne go cza su, po mo że w drob nych co dzien -
nych czyn no ściach, w ra zie ko niecz no ści za dzwo ni
po ob słu gę tech nicz ną, za mó wi za ku py, wi zy tę le -
kar ską czy trans port. Ko or dy na tor w ża den spo sób
nie bę dzie jed nak in ge ro wał w pry wat ność miesz -
kań ców, słu żąc je dy nie po mo cą w mo men cie,  kie -
dy za ist nie je po trze ba.

Zapraszamy do bliższego
zapoznania się z projektem
Millenium Inwestycje Sp. z o.o., 
ul. Hierowskiego 2,
tel. 32 205 95 00, 606 422 273.
www.bazantowo.pl

SPORT
I REHABILITACJA
W po bli żu En kla wy Krysz ta ło -
wej roz cią ga się le śny re zer wat
flo ry stycz ny „Ocho jec” z licz ny -
mi ścież ka mi spa ce ro wy mi
i tra sa mi ro we ro wy mi da ją cy mi
moż li wość kon tak tu z na tu rą
bez ko niecz no ści wy jaz du
za mia sto. W po bu dza niu ak -
tyw no ści fi zycz nej bę dzie tak -
że wspie ra ło miesz kań ców zlo -
ka li zo wa ne na osie dlu wie lo -
funk cyj ne cen trum spor to -
we – Ba żan to wo Sport, w któ -
rym już te raz gru py se nio rów
bio rą udział w róż no rod nych
za ję ciach po pra wia ją cych kon -
dy cję i sa mo po czu cie.
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HALA TENISOWA
Naszą halę tenisową tworzą trzy korty
o nawierzchni dywanowej z gumowym
granulatem. Podobnie jak na kortach
do squasha – tu także odbywają się turnieje
branżowe i rozgrywki ligi Amatorskiego Tenisa
Śląskiego. W 2014 r. na naszych kortach zagrała
Camila Giorgi – finalistka turnieju BNP Paribas
Katowice Open.

BASEN 

Czterotorowy basen
o wymiarach
17x8m połączony z salonem
wypoczynkowym i wannami
jacuzzi to przestrzeń
prawdziwego relaksu. 

SAUNARIUM

Strefa SPA w Bażantowo Sport to kompleks
dziesięciu saun o zróżnicowanym klimacie:

sześć saun fińskich, dwie łaźnie parowe oraz
dwie sauny infrared. Mamy też coś dla

amatorów saunowania oraz tych, którzy
dopiero rozpoczynają swoją przygodę

z saunami. To cykliczne seanse saunowe
prowadzone przez specjalistę saunowania

w oprawie rytuałowej z nutą olejków
aromatycznych. 

FITNESS

Nasza strefa fitness to
przestrzeń bogato wyposażona

w wysokiej klasy urządzenia
aerobowe i siłowe. Podzieliliśmy

ją na strefy dedykowane
ćwiczącym o różnym stopniu

zaawansowania. Mamy też
bogatą ofertę dla miłośników

zajęć zorganizowanych: od jogi,
pilatesu i zumby przez TRX,

stretching i fit ball po cycling.

BOWLING

Bowling Station to jedyna kręgielnia na południu Katowic
i świetne miejsce na spędzanie czasu z przyjaciółmi
i rodziną. Zwłaszcza, że Bowling Station to także pub
w stylu angielskim. Mimo że miejsce ma zaledwie półtora
roku, to odbyła się w nim niezliczona ilość przyjęć
urodzinowych, kinderbali i imprez firmowych.

SPORT PLACE

SPORT I EMOCJE
W BAŻANTOWO
SPORT
BAŻANTOWO SPORT TO NAJWIĘKSZY KOMPLEKS
SPORTOWY NA ŚLĄSKU. NA POWIERZCHNI 10 TYS. MKW.
ZNAJDUJĄ SIĘ: HALA TENISOWA, KORTY DO SQUASHA,
FITNESS KLUB, SIŁOWNIA, CENTRUM REHABILITACJI, SPA,
BASEN, 10 SAUN, HALA SPORTOWA, ŚCIANKA
WSPINACZKOWA, BOISKA DO BADMINTONA I BOWLING.
OFERTĘ DOPEŁNIA TRZYGWIAZDKOWY HOTEL,
RESTAURACJA ORAZ PUB

SQUASH

Cztery klimatyzowane korty
do gry w squasha
renomowanej marki McWil.
Tutaj nasi Klubowicze trenują.
Tu także odbywają się
zawody branżowe (m.in.
dziennikarzy, lekarzy
i prawników) oraz turnieje
Polskiej Federacji Squasha.

Katowice, ul. Pijarska 3
tel. 32 350 20 93
e-mail: sport@bazantowo.pl
www.sport.bazantowo.pl
www.facebook.com/bazantowo.sport 
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TEKST I ZDJĘCIA: dAgmArA KowALCzyK, tVn turbo

WIZYTÓWKĄ MALEZJI – BOGATEGO
AZJATYCKIEGO PAŃSTWA ODDALONEGO
OD POLSKI O 10 TYS. KM JEST KUALA

LUMPUR – METROPOLIA PEŁNA ŚWIATEŁ
I STRZELISTYCH WIEŻOWCÓW. JEDNAK

DWIE GODZINY DROGI NA POŁUDNIE
OD STOLICY, W PORZE MONSUNOWEJ
NA PIERWSZY PLAN WYCHODZI BŁOTO

I ZATOPIONE W NIM ZAŁOGI RAINFOREST
CHALLENGE – JEDNEGO

Z NAJTRUDNIEJSZYCH RAJDÓW
PRZEPRAWOWYCH NA ŚWIECIE.

PRZEZ
BŁOTA

MALEZJI

PLACETOSEE

KOBIETA W MĘSKIM SPORCIE
Dagmara Kowalczyk jest dziennikarką
TVN i TVN Turbo, specjalizuje się
w tematyce związanej z motoryzacją
i motosportem. Od dwóch lat startuje z
sukcesami w ciężkich przeprawowych
rajdach terenowych. Jest jedyną
kobietą-kierowcą, która bierze udział
w pełnym cyklu najtrudniejszych
„przepraw” w Polsce. Zagranicą jeździła
m.in. w Dakar, Silk Way, Morocco
Challenge i Rainforest Challenge.

W historii rajdów Rainforest Challenge zdarzały się
przypadki, że deszcze monsunowe odcinały uczestnikom
drogę ucieczki z dżungli na wiele miesięcy.
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PLACETOSEE STRONA PRAWA

Wpo łu dnio wej Ma le zji ro śnie naj star sza
dżun gla świa ta. Co ro ku na prze ło mie
li sto pa da i grud nia przy by wa ją do niej

naj od waż niej si mi ło śni cy of fro adu z ca łe go glo -
bu. Uczest ni cy Ra in fo rest Chal len ge, to lu dzie,
któ rzy do bro wol nie z wła snym sprzę tem i za wła -
sne pie nią dze go dzą się na prze jazd przez nie -
prze wi dy wal ne te re ny, któ re w po rze mon su no -
wej (kie dy od by wa się rajd) w każ dej chwi li mo -
gą stać się śmier tel ną pu łap ką.
Co dzien ność raj du to bło to. To w Ma le zji jest zu -
peł nie in ne od bło ta w Eu ro pie. O wie le bar dziej
śli skie i grzą skie; zo sta wia się w nim bu ty (o ile są
krót sze niż za łyd kę), a wy no si pi jaw ki i pa so ży ty,
któ re – scho wa ne pod skó rą – mo gą wró cić z za -
wod ni ka mi do do mów. No cą, bło to i wszyst ko
wo kół oży wa, ru sza się, wi bru je. W związ ku z tym,
że Ra in fo rest Chal len ge ma cha rak ter su rvi va lo -
wy, każ da eki pa bu du je so bie wła sne schro nie -
nie i roz sta wia łóżka polowe. Kierowca i pilot
muszą to zrobić samodzielnie. Czasem – gdy
któraś część wymaga naprawy – noc jest
bezsenna.
Jak szyb ki to rajd? Zwy kle skła da się z bar dzo
krót kich od cin ków – za dań, któ rych po ko na nie
zaj mu je 15-20 mi nut. Sta łym ele men tem każ de -
go Ra in fo rest Chal len ge jest od ci nek pod na zwą
Twi li ght Zo ne (stre fa zmro ku), kie dy trze ba po ko -
nać za jednym razem większy dystans. Dwa lata
temu walczyliśmy z dystansem 12 km półtora
dnia – 36 go dzin na prze mien ne go po ko ny wa nia
wznie sień (w gó rę i w dół) o na chy le niu 70 stop -
ni, tra wer sów i zwa lo nych drzew.
Po co przy jeż dżać pół świa ta i ryzykować    życie
oraz zdrowie? Odpowiedź jest prosta: po
przygodę, sportową rywalizację i możliwość
zobaczenia dżun gli z zu peł nie uni kal nej per spek -
ty wy. Choć raj dy of fro ado we są w Ma le zji bar dzo
po pu lar ne, to dla zwy cięz ców Ra in fo rest Chal len -
ge nie ma na gród pie nięż nych. Wy gra nym wy -
star cza pre stiż wynikający z ukończenia jednego
z najtrudniejszych przeprawowych rajdów
terenowych świata. �

Pilot jest oczami kierowcy, który
podjeżdżając pod wzniesienie,
widzi wyłącznie niebo. Staranne
ułożenie kół to klucz do
sprawnego pokonania danej
przeszkody.

Jak większość rajdów,
Rainforest Challenge składa
się z OS-ów i dojazdówek, bo
zawodnicy sami, w kolumnie
samochodów docierają
od jednego do drugiego
odcinka specjalnego.
Na czas, w jakim ekipy
pokonają dany odcinek
większy wpływ ma precyzja
ruchów niż prędkość jazdy.
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W spół kach ka pi ta ło wych, czy li m.in. w spół ce
z o. o., do chód spół ki pod le ga opo dat ko wa niu
po dat kiem CIT (po da tek do cho do wy od osób
praw nych). Na stęp nie opo dat ko wa niu po dat -
kiem do cho do wym pod le ga wy pła ca ny wspól -
ni kom w po sta ci dy wi den dy zysk w spół ce. 

Z ko lei spół ki oso bo we (po za ko man dy to wo -
-ak cyj ny mi) nie są po dat ni ka mi po dat ku CIT.
Zysk osią ga ny w ra mach pro wa dzo nej spół ki
oso bo wej pod le ga wy łącz nie opo dat ko wa niu
po dat kiem PIT (po dat kiem do cho do wym
od osób fi zycz nych) u każ de go ze wspól ni ków
spół ki. Zysk ten przy pi sy wa ny jest wspól ni kom
w sto sun ku do ich udzia łów w zy skach spół ki.

Każ dy wspól nik zo bli go wa ny jest sa mo dziel nie
uisz czać do wła ści we go urzę du skar bo we go
za licz kę na po da tek do cho do wy, a na ko niec

ro ku roz li czyć ca ły do chód w rocz nym ze zna -
niu po dat ko wym. Do ty czy to za rów no wspól ni -
ków bę dą cych oso ba mi fi zycz ny mi, jak i bę dą -
cych oso ba mi praw ny mi. 

War to pod kre ślić, że obo wią zek od pro wa dza -
nia za licz ki na po da tek do cho do wy oraz roz li -
cze nia przy pi sa ne go udzia łu w zy sku spół ki
jest nie za leż ny od fak tu rze czy wi stej je go wy -
pła ty wspól ni kom. Wspól ni cy mo gą bo wiem
za de cy do wać, że ca ły zysk (bądź je go część),
wy pra co wa ny przez spół kę w da nym ro ku nie
bę dzie pod le gać wy pła cie wspól ni kom, tyl ko
po zo sta nie w spół ce na ce le zwią za ne z pro -
wa dzo ną dzia łal no ścią go spo dar czą (np. ka pi -
tał za pa so wy). Na wet w ta kim przy pad ku,
wspól ni cy nie bę dą jed nak zwol nie ni z obo -
wiąz ku po dat ko we go roz li cze nia przy pi sa ne -
go im zy sku z dzia łal no ści spół ki. �

PAWEŁ GOIK, ADWOKAT

MARTYNA MISZCZYK-MAZEK,
RADCA PRAWNY

Archiwum

SPÓŁKA OSOBOWA
LEPSZA NIŻ Z O.O.?
PODATKOWO TAK
WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW DOMINUJE PRZEKONANIE, ŻE OPTYMALNĄ FORMĄ
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. WYNIKA TO PRZEDE WSZYSTKIM Z PRZEPISÓW
OGRANICZAJĄCYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓLNIKÓW ZA ZOBOWIĄZANIA
SPÓŁKI. TYMCZASEM, POZA TYM UDOGODNIENIEM, ISTNIEJE WIELE WAD
TAKIEGO ROZWIĄZANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYŻSZYMI
KOSZTAMI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W TEJ FORMIE PRAWNEJ.
Z PODATKOWEGO PUNKTU WIDZENIA KORZYSTNIEJSZYM ROZWIĄZANIEM JEST
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁKI OSOBOWEJ. W SPÓŁKACH
TEGO TYPU PODATEK DOCHODOWY NIE PODLEGA BOWIEM TZW. PODWÓJNEMU
OPODATKOWANIU.
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Katowice, ul. Dyrekcyjna 6/5
tel. 505 176 466
e-mail: kontakt@dietetykkatowice.eu
www.dietetyk-katowice.com.pl 

DIETA NIE MOŻE KOJARZYĆ SIĘ Z GŁODOWANIEM.
ZDROWE ŻYWIENIE NIE MA NIC WSPÓLNEGO
Z NIEDOJADANIEM, REŻIMEM ILOŚCIOWYM
I SKRUPULATNYM LICZENIEM KALORII. WRĘCZ
PRZECIWNIE, MOŻNA JEŚĆ SMACZNIE I DO SYTA,
A MIMO TO ZRZUCAĆ ZBĘDNE KILOGRAMY
I JEDNOCZEŚNIE POZBYWAĆ SIĘ ROZMAITYCH
SCHORZEŃ, WYNIKAJĄCYCH Z ZABURZONEJ
RÓWNOWAGI METABOLICZNEJ ORGANIZMU. TO
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA METABOLIC BALANCE – DIETY,
KTÓRĄ W 2000 ROKU OPRACOWAŁ DR WOLF
FUNFACK, NIEMIECKI LEKARZ INTERNISTA
I SPECJALISTA ŻYWIENIA. AKTUALNIE METODA JEST
DOSTĘPNA JUŻ W 33 KRAJACH, OD 2011 TAKŻE
W POLSCE.

METABOLIC
BALANCE - DIETA
SKROJONA NA
MIARĘ

Archiwum

Metabolic balance to kompleksowy
program żywienia, którego celem jest
regulacja wszystkich procesów
metabolicznych zachodzących
w organizmie, a następnie utrzymanie tej
równowagi. Program stworzony został
z myślą o pacjentach otyłych i z nadwagą,
ale także tych, którzy cierpią na rozmaite
problemy ze zdrowiem wynikające ze złej
przemiany materii. Tym, co odróżnia go
od wszelkich innych metod, jakimi
dysponuje współczesna dietetyka jest to, że
plan żywienia tworzony jest indywidualnie
dla potrzeb danego pacjenta w oparciu
o badania laboratoryjne krwi
obejmujące 36 wskaźników.
Dwie osoby z cukrzycą, nadciśnieniem,
chorobą tarczycy czy miażdżycą mogą
zatem otrzymać odmienne plany
żywieniowe, bo choć chorują na to samo,
z każdą z nich należy pracować
indywidualnie. Produktów żywnościowych
nie dobiera się obliczając ich wartość
kaloryczną, zawartość tłuszczów, białek czy
węglowodanów; podstawowym kryterium
jest to, czy będą miały korzystny wpływ
na gospodarkę hormonalną konkretnego
pacjenta.
Każdy pacjent przystępujący do programu
metabolic balance otrzymuje wsparcie
wykwalifikowanego specjalisty, tzw.
opiekuna, z którym regularnie spotyka się
podczas przestawiania się na nowy sposób
żywienia. Rolą opiekuna jest uświadomić
pacjentowi, jak skomplikowaną fabryką
chemiczną jest jego organizm, jak działa,
jak reaguje na spożywane pokarmy,
a następnie nauczyć właściwego wyboru
rodzaju i ilości pożywienia.
W efekcie osoby z nadwagą chudną,
a osoby z niedowagą mogą
przytyć – w przypadku tych ostatnich
uzupełniają się bowiem utajone dotąd
niedobory minerałów lub witamin. Program
uwzględnia takie deficyty i wyrównuje je.
Jest więc skrojony na miarę, w ścisłej
zależności od aktualnego stanu zdrowia
konkretnego pacjenta.

CZTERY FAZY WPROWADZANIA NOWEGO PLANU ŻYWIENIOWEGO
METABOLIC BALANCE

FAZA I trwa dwa dni i stanowi przygotowanie do zmiany odżywiania. Po wstępnej
rozmowie z opiekunem, na podstawie wyników badań laboratoryjnych, sporządzany jest
indywidualny plan żywienia. Jednocześnie pacjent oczyszcza organizm, stosując
lekkostrawną dietę. 
FAZA II, tzw. ścisła, trwa co najmniej dwa tygodnie. Organizm pacjenta przestawia się
w tym czasie na nowy sposób odżywiania. W tym właśnie okresie następuje największa
redukcja masy ciała i obserwowane są największe zmiany w samopoczuciu. 
FAZA III, tzw. łagodna, polega na tym, że pacjent ostrożnie testuje produkty, które
wcześniej były z diety wykluczone. W ten sposób odnajduje odpowiedni dla siebie,
indywidualny sposób odżywiania, obserwując przy tym, jakie wywołuje on zmiany wagi
i samopoczucia.
FAZA IV, tzw. faza utrzymania, jest nieograniczona w czasie. Pacjent przechodzi na nią,
kiedy poczuje się zadowolony z osiągniętej wagi i nowego samopoczucia. W tym
momencie ma już dobrze opanowane reguły odżywiania, które ćwiczył pod okiem
opiekuna. Stosując je dalej samodzielnie, ma gwarancję utrzymania osiągniętych
efektów, bez powrotu dolegliwości, których we wcześniejszych fazach się pozbył. 

PrzygotowAniE
Seler obieramy ze skórki i zawijamy w folię aluminiową, następnie wkładamy

do rozgrzanego do 200°C piekarnika na około 35-45 minut. Po upływie

wyznaczonego czasu, sprawdzamy czy seler jest miękki. W tym celu wbijamy nóż,

który powinien wejść w seler bez żadnego oporu. Następnie do garnka z gorącym

olejem dodajemy pokrojoną w piórka cebulę, którą szklimy oraz wrzucamy seler

i smażymy około 2 minut. Następnie, zalewamy całość winem i czekamy, aż odparuje.

Po odparowaniu wina do garnka wlewamy rosół. Gdy zupa zacznie się gotować,

zdejmujemy ją z ognia i miksujemy oraz dodajemy śmietanę. Czekamy, aż zupa się

zagotuje i ponownie miksujemy całość. Tak przygotowaną zupę przecieramy przez

sito i doprawiamy solą oraz pieprzem. 

W międzyczasie studzimy piekarnik do 130°C. Do garnka wlewamy olej ryżowy

i wrzucamy gwiazdki anyżu oraz posiekany drobno koper włoski. Garnek wkładamy

do piekarnika i dusimy powoli do momentu aż koper będzie miękki (około 25 minut).

Następnie odlewamy olej (ale nie wylewamy, możemy go później użyć do dressigu

lub smażenia). 

Jabłko kroimy w ćwiartki, a następnie w kostkę. Na patelni rozpuszczamy masło

i wrzucamy jabłko. Całość smażymy i dodajemy cukier. 

sPosób PodAniA
Na dno talerza kładziemy jabłko i koper włoski a całość zalewamy kremem. Na sam

koniec skrapiamy całość olejem rzepakowym tłoczonym na zimno.

ADRIAN FELIKS

szef kuchni znany
z programu Top Chef,
właściciel szkoły
gotowania SPOON   

Wojciech Łaba/Brodate Studio

PLACEK

SELER MOŻNA KUPIĆ PRAWIE PRZEZ
CAŁY ROK, ALE NAJLEPSZY JEST
OD MAJA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA.
NAJBARDZIEJ PRZYSŁUŻY NAM SIĘ
NA WIOSNĘ – W CZASIE, KIEDY
NAJBARDZIEJ ZALEŻY NAM NA UTRACIE
ZBĘDNYCH KILOGRAMÓW PO ZIMIE.
SELER ODTRUWA, PRZYSPIESZA
TRAWIENIE A NA DODATEK ZAWIERA
SPORO BŁONNIKA I WITAMIN.

BEST-SELER
W KUCHNI

KREM Z ZAPIEKANEGO SELERA Z DODATKIEM
KARMELIZOWANEGO JABŁKA I DUSZONEGO
KOPRU WŁOSKIEGO 
(przepis na 4 porcje)

2 duże selery

0,5 l rosołu drobiowego

2 szt. cebuli

150 ml białego wytrawnego wina 

200 ml śmietany 36%

3 gwiazdki anyżu

1 jabłko

cukier trzcinowy

masło

koper włoski

200 ml oleju ryżowego 

4 łyżki olej rzepakowego tłoczonego na zimno

sKłAdniKi

Aleksandra
Strączek, dietetyk,
dyplomowany
opiekun metabolic
balance
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FDM czy li Fa scial Di stor tion Mo del jest me to -
dą te ra peu tycz ną, w któ rej za bu rze nia w ob -
rę bie na rzą du ru chu, tzw. dys tor sje po wię zio -
we, mo gą być sku tecz nie le czo ne ma nu al nie.
Ame ry kań ski le karz i oste opa ta, twór ca me to -
dy FDM – dok tor Ste phen Ty pal dos za kła dał,
że to wła śnie uszko dze nia po wię zi ma ją du żo
więk sze zna cze nie dla po wsta wa nia ob ja -
wów, ta kich jak: ból, upo śle dze nie funk cji
mię śni i dal sze ogra ni cze nia funk cjo nal ne
apa ra tu ru chu niż sam uraz.
Ale czym jest ta po więź? Otóż jest to tkan ka
łącz na w na szym or ga ni zmie, któ ra jak pa ję -
czy na opla ta na sze cia ło, pod trzy mu je, łą czy
i ko mu ni ku je po szcze gól ne czę ści or ga ni zmu
ze so bą, ko or dy nu jąc rów nież ich funk cje.
Stąd moż na po wie dzieć, że jest to pe wien
„na rząd”, któ ry jak kom pu ter ste ru je na szym
cia łem, że by za pew nić nam mo bil ność i za -
bez pie czać  przed uszko dze niem. Na le ży jed -
nak pa mię tać, że po więź nie jest nie znisz czal -
na i kie dy si ła bodź ca ze wnętrz ne go wy kra -
cza po za jej wy trzy ma łość, do cho dzi do ura -
zu. Po więź ja ko pierw sza ule ga uszko dze niu
i to ona da je nam się we zna ki po przez ból,

na pię cie lub też dys kom fort. Ma to ogra ni -
czyć ru chy, by śmy da lej nie uszka dza li na sze -
go cia ła.
Ca ły fe no men me to dy FDM po le ga na wni kli -
wej ob ser wa cji mo wy cia ła pa cjen ta i wsłu chi -
wa niu się w re la cję na te mat te go, co czu je.
To pa cjent jest w cen trum uwa gi te ra peu ty
a nie nie zli czo ne te sty dia gno stycz ne i sku -
pia nie się na wy ni kach ba dań. Do świad czo -
ny te ra peu ta FDM jest w sta nie wła ści wie oce -
nić ro dzaj za bu rze nia i za po mo cą od po wied -
nio do bra nej tech ni ki sko ry go wać uszko dzo -
ną tkan kę już pod czas pierw szej se sji.              
W przy pad ku FDM wy ko nu je się te sty pro wo -
ka cyj ne, przy któ rych pa cjent od czu wa ból,
lub też in ne ogra ni cze nia, po to by bez po -
śred nio po za sto so wa nej tech ni ce oce nić
sku tecz ność le cze nia. Tak więc nie cze ka my
tu kil ku dni na efekt na sze go dzia ła nia, ale wi -
dzi my to od ra zu.
Waż ne jest, by mię dzy se sja mi FDM pa cjen ci
wy ko ny wa li okre ślo ne ćwi cze nia ukła du
mięśniowo-powięziowego, przez co uzy sku je
się wła ści wą pra cę po wię zi, co za pew nia
utrzy ma nie efek tu te ra peu tycz ne go. �

NARODZINY MARKI SCHOLL
1904 r. – dr Scholl kończy studia i wprowadza do sprzedaży swój
pierwszy wynalazek – wkładkę ortopedyczną podtrzymującą łuk
podłużny stopy (Foot Easer).
1908 r. – dr Scholl wraz z bratem Frankiem zakłada spółkę. Pod jej
szyldem tworzy szereg wynalazków przynoszących stopom ulgę. 
1912 r. – dr Scholl otwiera Centrum Chiropodii i Ortopedii Illinois.
1913 r. – dr Scholl otwiera w Londynie sklep, który jako jedyny w sieci
sprzedaży miał w ofercie bezpłatne badanie stóp.

ORIENTACYJNA LICZBA SESJI
TERAPEUTYCZNYCH
PRZY POSZCZEGÓLNYCH
SCHORZENIACH (faktyczna liczba
wymaganych zabiegów zależy
od długości trwania dysfunkcji, liczby
urazów, rodzaju uszkodzenia, wieku
pacjenta i innych czynników):

• Bóle głowy: 2–4
• Dysfunkcje stawu

żuchwowo–skroniowego: 4–6
• Bóle napięciowe mięśni karku: 2–6
• Zapalenie ścięgien: 4–6
• Zespół cieśni nadgarstka: 2–6
• Bóle napięciowe pleców: 1–3 
• Bóle promieniujące pleców: 2–4
• Zapalenie ścięgien lub „kolano

skoczka”: 2–4 
• Naciągnięcie mięśni

kulszowo–goleniowych: 2–4 
• Ból ścięgna Achillesa: 1–3 
• Skręcenie stawu skokowego: 1–3
• Ból pięty, „ostroga piętowa”, zapalenie

rozcięgna podeszwowego: 4–6

PLACEBO
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DLA DOKTORA
WILLIAMA M. SCHOLLA 
– ZAŁOŻYCIELA MARKI
SCHOLL STOPY BYŁY
OBSESJĄ. DOKTOR
POŚWIĘCIŁ ŻYCIE
NA POPRAWĘ STANU
ZDROWA, WYGODY
I DOBREGO
SAMOPOCZUCIA LUDZI
POPRZEZ DBANIE
O STOPY – PISZE MGR
FARMACJI MARZENA
PŁASZCZYK, KIEROWNIK
APTEKI VITALIS

STOPY  
FUNDAMENT
DLA RESZTY
CIAŁA

Archiwum

Dr Wil liam M. Scholl w trak cie ży cia
opa ten to wał sto pro duk tów. Je go
po my sły w dzie dzi nie po do lo gii le -
gły u pod staw dzia łal no ści fir my
Scholl, któ ra po dziś dzień kon ty nu -
uje wi zję za ło ży cie la. Obec nie mar -
ka Scholl jest sy no ni mem pro fe sjo -
nal nej pie lę gna cji stóp w po nad 70
kra jach świa ta. 
Nie przez przy pa dek wspo mi nam
dr. Wil lia ma M. Schol la wte dy, kie dy
za czy na my za kła dać let nie obu wie.
A prze cież sto py są bar dzo waż -
ne – no szą nas przez ca łe ży cie!
No wo ścią se zo nu mar ki Scholl jest
elek tro nicz ny pil nik do stóp – Scholl
Ve lvet Smo oth ofe ru ją cy in no wa cyj -
ną me to dę usu wa nia twar dej skó ry
w za ci szu do mo we go spa. Urzą dze -
nie po zo sta wia skó rę ide al nie gład -
ką i mięk ką już po jed no krot nym za -
sto so wa niu. Za bieg moż na prze pro -
wa dzić szyb ko i bez wy sił ku, nie na -
ra ża jąc skó ry na do dat ko we po -
draż nie nia i uzy sku jąc efekt pro fe -
sjo nal ne go pe di cu re.

Archiwum STANDARDOWE LECZENIE URAZÓW
TAKICH, JAK: SKRĘCENIA,
ZWICHNIĘCIA, NADERWANIA
I NACIĄGNIĘCIA, WIĄŻE SIĘ
Z OGRANICZENIEM RUCHU, LEKAMI
I CZEKANIEM AŻ ORGANIZM SIĘ
WYLECZY. W WIELU PRZYPADKACH,
ZANIM WRÓCIMY DO PEŁNEJ
SPRAWNOŚCI, MIJA KILKA TYGODNI
CZY NAWET MIESIĘCY. JEST JEDNAK
SPOSÓB, ABY SKRÓCIĆ TEN CZAS
DO KILKU DNI, GODZIN CZY MINUT.
TYM SPOSOBEM JEST FDM – PISZE
ZBIGNIEW SIEDLARCZYK, TERAPEUTA
FDM Z BAŻANTOWO REHABILITACJI

FDM 
REWOLUCJA
W FIZJOTERAPII

Katowice, ul. Pijarska 3, 
tel. 32 722 40 44
www.rehabilitacja.bazantowo.pl

Karolina Hamer, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata
i Europy w pływaniu, paraolimpijka

Archiwum
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MWI TA MI NA C WZMAC NIA
PRZE PŁYW ŻYŁ. Wi ta mi na C to
wi ta mi na mło do ści – prze ciw -

dzia ła pro ce som sta rze nia i pro ce som za -
pal nym, ale tyl ko w pew nym stop niu
wpły wa na szczel ność na czyń krwio no -
śnych. Co in ne go ru ty na – po chod na wi ta -
mi ny C, któ ra rze czy wi ście dzia ła
wspo ma ga ją co przy nie wy dol no ści żyl nej. 

MWCHO DZE NIE PO SCHO DACH
JEST DO BRYM SPOSOBEM
NA POZBYCIE SIĘ ŻY LA KÓW.

Wcho dze nie po scho dach, jak każ da for ma
dy na micz ne go ru chu mię śni dol nych koń -
czyn, to do sko na ła for ma pro fi lak ty ki prze -
ciw ży la ko wej. Jest więc rów nie do bra, jak
na przy kład bie ga nie czy jaz da na ro we rze,
czy li każ da ak tyw ność, któ ra wy py cha krew
w gó rę, w kie run ku ser ca. Niestety,
wchodzenie po schodach nie zlikwiduje
żylaków.

F/MRYZYKO
WYSTĄPIENIA
ŻYLAKÓW JEST

WIĘKSZE U KOBIET NIŻ U MĘŻCZYZN.
Nie ma sta ty styk, któ re po twier dza ły by tę
te zę, ale fak tem jest, że ko bie ty czę ściej
zgła sza ją się z ta ką do le gli wo ścią do le ka -
rza, bo dla nich, oprócz do le gli wo ści bó lo -
wych zna czą cą ro lę gra aspekt
ko sme tycz ny. Praw dą jest rów nież, że ten -
den cję do ży la ków (jest dzie dzicz na) na si -
la ją wie lo krot ne cią że, hor mo nal na te ra pia
za stęp cza i an ty kon cep cja hor mo nal na.

FTAK ZWA NE „PA JĄCZ KI” TO
PIERW SZY OBJAW
ROZWIJAJĄCEJ SIĘ

NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ. Tak zwa ne
„pa jącz ki” to nie tyl ko de fekt ko sme tycz ny,
ale tak że efekt nie wy dol no ści żył siat ko wa -
tych, czy li pierw szy ob jaw roz wi ja ją cej się
nie wy dol no ści żyl nej.

MCHIRURGICZNE USUNIĘCIE
ŻYLAKÓW WIĄŻE SIĘ
Z KILKUDNIOWYM POBYTEM

W SZPITALU. Chi rur gicz ne usu nię cie ży la -
ków ni gdy nie wią że się z dłu go trwa łym po -
by tem w szpi ta lu, a w ra zie bra ku ob cią żeń
i przy znie czu le niu miej sco wym pa cjent
wra ca do do mu za le d wie po kil ku go dzi -
nach.

MOSO BY CIER PIĄ CE NA NIE WY -
DOL NOŚĆ ŻYL NĄ PRZED PO -
DRÓ ŻĄ PO WIN NY SO BIE

WSTRZYK NĄĆ HE PA RY NĘ DROB NO -
CZĄ STECZ KO WĄ. Ak tu al nie za le cą się
kom pre sjo te ra pię, czy li od po wied ni ucisk
raj stop czy poń czoch, któ re trze ba za ło żyć
przed po dró żą.     �

Ka to wi ce – Bażantowo, ul. Hie row skie go 70A 
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37  |  www.signum-katowice.pl

ul. Kołodzieja 8
40-749, Katowice
tel. 32 253 01 09
www.dudaclinic.com

Archiwum Signum

ZESPÓŁ DO WZIĘCIA

Fundamentem Duda Clinic jest
starannie dobrany zespół
kompetentnych lekarzy, który
zapewnia Pacjentom kompleksową
opiekę. W sumie, w klinice pracuje
dziś blisko 30 osób. 

DR N. MED. 
MARIUSZ DUDA

Specjalista chirurg,
implantolog i ekspert ds.
implantologii estetycznej,
właściciel Duda Clinic.
Współzałożyciel i aktualny
prezydent
PSI – Polskiego
Stowarzyszenia
Implantologicznego oraz
wiceprezydent
ICOI – International
Congress of Oral
Implantologists. Uznany
w Polsce i zagranicą
wykładowca z zakresu
implantologii
stomatologicznej. 

ZDROWE ZĘBY I WŁAŚCIWA HIGIENA JAMY USTNEJ CZYNIĄ NAS BARDZIEJ
POCIĄGAJĄCYMI. RÓWNE I SYMETRYCZNE ZĘBY SPRAWIAJĄ, ŻE NASZA
UWAGA SKUPIA SIĘ PODCZAS ROZMOWY NA UŚMIECHU. POSIADACZE
I POSIADACZKI IDEALNYCH ZĘBÓW SĄ WIĘC UWAŻANI ZA BARDZIEJ
POCIĄGAJĄCYCH, OTWARTYCH I PRZYJAZNYCH. A NAWET
ZAMOŻNIEJSZYCH – PISZE DR MARIUSZ DUDA, WŁAŚCICIEL DUDA CLINIC
IMPLANTOLOGIA I STOMATOLOGIA ESTETYCZNA. 

ZAKOCHAJ 
SIĘ NA WIOSNĘ

Jak zwięk szyć swo ją atrak cyj ność na wio snę
z po mo cą sto ma to lo ga? Za cznij my od pod -
staw: my cia zę bów, uży wa nia ni ci i płu ka nia ust
pły na mi. Do dat ko wo, je śli ma my prze bar wio -
ne zę by, mo że my je wy bie lić. Współ cze sne
me to dy da ją efekt już 45 mi nut po za bie gu! 

Nie zbęd ne jest tak że uzu peł nie nie ubyt ków
w uzę bie niu. Naj le piej z po mo cą im plan tów,
któ re spraw dzą się za rów no w przy pad ku po -

je dyn czych jak i wie lo zę bo wych bra ków (a na -
wet bez zę bia!). Ta ki za bieg po pra wi nie tyl ko
es te ty kę na sze go uśmie chu, ale zwięk szy pew -
ność sie bie. 

Z ko lei, dia ste my, czy li szpa ry mię dzy zę ba mi
mo że my za mknąć kom po zy tem. Je śli na to -
miast na sze zę by „zu ży ły się”, mo że my je prze -
dłu żyć. W efek cie, po pra wi się nam nie tyl ko
uśmiech, ale tak że wy gła dzą zmarszcz ki.

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW

FAKT/MIT

���

CZY WITAMINA C WZMACNIA PRZEPŁYW ŻYŁ?
WCHODZENIE PO SCHODACH JEST NAJLEPSZYM SPOSOBEM
POZBYCIA SIĘ ŻYLAKÓW? NA TE I INNE PYTANIA
ODPOWIADA DR N. MED. JOANNA BADURA, CHIRURG
I TRANSPLANTOLOG Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

ZDROWIE ŻYŁ
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Pierwszy wabik widać na pierwszy rzut oka – to bryły budynków takich jak
ta Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach czy
Filharmonii Szczecińskiej, która architektonicznie jest jeszcze
odważniejsza, choć nie tak duża jak obiekt w sercu Górnego Śląska.
Ludzie, którzy nie wpadli dotąd na pomysł, aby spędzić wieczór w sali
koncertowej przychodzą choćby z ciekawości, aby zwiedzić przestrzenie
(w stu procentach należne grającym w nich muzykom, zupełnie jak
pierścienie mistrzowskie na palcach Michaela Jordana).

Drugi zależy od odwagi menadżerów obiektów i twórców. Chodzi o to, aby
wabić muzyką, mieszaniem gatunków – zupełnie jak w przypadku mojego
projektu z NOSPR-em i Miuoshem. Dlatego, moim głównym zadaniem jako
aranżera i kompozytora jest zapełnienie kubatury sali koncertowej
bogactwem muzyki symfonicznej. Tym wszystkim, co różni ją od świata
znanego z radia, gdzie każda piosenka jest tak samo głośna
i wypompowana z dynamiki. 

Największa wartość słuchania dobrej muzyki to obcowanie z ogromną
dozą kontrastowości, bogactwem kolorów i technik. Właśnie w tym widzę
moją misję – by werbować nowych ludzi, zarażać ich muzyką symfoniczną,
pokazywać, że nie musi się kojarzyć wyłącznie z nudą i letargiem. �

BOSTON BAROQUE
(19. WIELKANOCNY FESTIWAL
LUDWIGA VAN BEETHOVENA)

���
1 i 2 KwiEtniA, g. 19.30
NOSPR, Katowice
BIlety: 30-100 zł

Trzykrotnie nominowana do Nagrody
Grammy Boston Baroque była pierwszą
typowo barokową orkiestrą założoną
w Ameryce Północnej. Założył ją w 1973
roku jako „Banchetto Musicale”
amerykański dyrygent i klawesynista Martin
Pearlman. Orkiestra od trzydziestu lat
utrzymuje się w czołówce zespołów
grających na instrumentach z epoki.
W kwietniu będzie ją można zobaczyć w sali
koncertowej NOSPR w ramach 19.
Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van
Beethovena. Przed melomanami prawdziwa
uczta – „Mesjasz” Georga Friedricha

Händla.
BENEFIS JERZEGO MILIANA

���
9 KwiEtniA g. 19.00
Centrum Kultury Katowice
Bilety: 25 i 35 zł

Jerzy Milian – najwybitniejszy polski
wibrafonista, jazzman, kompozytor, aranżer
oraz spiritus movens nieistniejącego już dziś
zespołu Orkiestry Rozrywkowej Polskiego
Radia i Telewizji, 10 kwietnia br. będzie
obchodził 80. urodziny. Z okazji tego
wyjątkowego jubileuszu Centrum Kultury
Katowice zaprasza na koncert Orkiestry
Rozrywkowej PRiTV, która na ten jeden
jedyny dzień zostanie reaktywowana. Wśród
solistów usłyszymy takie sławy polskiej
estrady, jak, m. in.: Ewa Śnieżanka, Alicja
Majewska, Zbigniew Wodecki, Krzysztof
Krawczyk i Andrzej Dąbrowski. 
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ARC

27 mArCA, g. 21
Mega Club, Katowice
Bilety: 50-60 zł

Artur Rojek – wokalista, kompozytor, autor
tekstów, wystąpi w Mega Clubie
z piosenkami ze swojej pierwszej solowej
płyty. „Składam się z ciągłych powtórzeń”
to bardzo osobisty album, swego rodzaju
„życie potencjalne” artysty. Alternatywne,
ale niespełnione. To rozmowa z duchami,
z bytami których nie było. „Składam się
z ciągłych powtórzeń” może być płytą
o rutynie codzienności, ale może też być
opowieścią o tym, jak wiele od nas zależy
i jak łatwo z tego rezygnujemy.

ARC

RADZIMIR DĘBSKI

Radzimir Dębski – absolwent Uniwersytetu

Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Studiował również kompozycje filmową

i orkiestrację na University of California w Los

Angeles. Skomponował ponad 20 utworów

poważnych, symfonicznych i kameralnych, a także

muzykę do filmów i seriali telewizyjnych. Tworzy

również muzykę teatralną i ilustracyjną. W 2012

roku wygrał konkurs na najlepszy remiks piosenki

Beyonce. Jego wersję „End of time” wybrano

spośród nagrań nadesłanych z całego świata.

Archiwum

PLACE KULTURY

PAN RADZIMIR
I HIP-HOP
SYMFONICZNY
PRZYBYWA MIEJSC GODNYCH MUZYKI. W SAMYM TYLKO
2014 ROKU OTWARTO NOWE SIEDZIBY NOSPR-U,
FILHARMONII SZCZECIŃSKIEJ I CENTRUM KONGRESOWEGO
W KRAKOWIE (TAK, TAM TEŻ GRAJĄ, ŚPIEWAJĄ A NAWET
TAŃCZĄ). BY WYPEŁNIĆ NOWE PRZESTRZENIE ICH
MENADŻEROWIE I TWÓRCY MUSZĄ ZABIEGAĆ O NOWĄ
PUBLICZNOŚĆ. METODAMI TAKIMI JAK HIP-HOP
SYMFONICZNY

P

KONCERT ARTURA
ROJKA
���
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PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:

BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Bażantów 2 / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, 
ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Hierowskiego 70 / SALON OPTYCZNY SIGNUM CH LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / SALON OPTYCZNY
SIGNUM CH AUCHANMikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZAKatowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINICKatowice, ul. Kościuszki 255
/  BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 / ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 /
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice, ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTO
KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTOSOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2  / PORSCHE INTER AUTORYBNIK, Brzezińska 27/  LEXUS Katowice,
ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 125 / LELLEK PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 /
AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 /  TEATR ŚLĄSKI Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 /
KOPALNIA GUIDOZabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUMKatowice, ul. Ligocka 103
/ OLD TIMERS GARAGE Katowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWA Katowice, ul. Armii Krajowej 79 / RR GRANITY Katowice, ul. Korfantego 191 / FERRARI KATOWICE
ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZSosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMAKatowice, ul. Bażantów 4/2 / IN CORPORE Katowice, ul. Bażantów 2 /DUDA CLINICKatowice, ul. Kołodzieja 8/
MILLENNIUM PLAZA Katowice, ul. Sowińskiego 46 / A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 / CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / NOSPR Katowice, pl. W. Kilara 1 /
DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / MRC DETAILING – Katowice, ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM MARAZZI Katowice, ul. Woźniczki 55 /  GALERIA KATOWICKA Katowice, 
ul. 3 Maja 30 (Bayla, Estee Lauder, Wójcik, iSpot, 4Faces, Mount Blanc, Tescoma, Pretty One, Douglas, Tommy Hilfiger, Wittchen).

17-19 KwiEtniA
NOSPR, Katowice
Bilety: 10 zł/koncert

W kwietniu Katowice zamienią się już po raz szósty
w polską stolicę muzyki nowej.
W dniach 17-19 kwietnia 2015 Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia zaprasza na wyjątkowe
wydarzenie – 6. Festiwal Prawykonań Polska Muzyka
Najnowsza. Po raz pierwszy koncerty Festiwalu będą
odbywać się w nowej siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia.

CZESŁAW JAKUBIEC COMEDY

���
12 KwiEtniA g. 18.00
Centrum Kultury Katowice
Bilety: 20 i 30 zł

Cze sław Ja ku biec to czło wiek, któ ry po dej -
mu je wy zwa nia i chęt nie kon fron tu je swój ta -
lent z ocze ki wa nia mi wy ma ga ją cych wi dzów.
Śpie wa ją co łą czy mu zy kę, ko mizm i sa ty rę
z in te rak tyw ną za ba wą. Arie ope ret ko we, pie -
śni Sta ni sła wa Mo niusz ki, etiu dy Cho pi na
czy utwo ry Mie czy sła wa Fog ga pre zen tu je
z przy mru że niem oka, two rząc wi do wi sko,
któ re za ska ku je for mą i roz ba wia tre ścią.
Spek takl Cze sła wa to nie wy czer pal ne źró dło
ener gii, któ rą wi dzo wie za ra ża ją się już
od pierw szych chwil. Po my sły na wy ko na nie
nie -po waż nej mu zy ki nie jed no krot nie po -
wsta ją bez po śred nio na sce nie. Dla te go,
dzię ki ar ty stycz nej im pro wi za cji, każ dy wy -
stęp ma swój nie po wta rzal ny cha rak ter. Cze -
sław Ja ku biec wpi su je się w pew ną ni szę
roz ryw ki nie do koń ca po waż nej, ale też nie

try wial nej. Mógł by wy stę po wać w ope rze al -
bo w ka ba re cie, ale wy brał coś po mię dzy.
Udo wad nia, że to co artystyczne, mo że być
po pu lar ne. Wszyst ko w jed nym: fil har mo nia
w ka ba re cie, je że li ope ra to ko micz na, je śli
śpiew to – chcąc nie chcąc – prze ry wa ny
wy bu cha mi śmie chu! Uwa ga – wy stę py Cze -
sła wa Ja kub ca w Cen trum Kul tu ry Ka to wi ce
to wy jąt ko wa oka zja do ro dzin ne go wyj ścia
z do mu. W cza sie, gdy do ro śli ba wią się ob -
ser wu jąc wy stę py te go do sko na łe go te no ra,
dzie ci ma ją oka zję wziąć udział w warsz ta -
tach mu zycz no -pla stycz nych. I to bez do dat -

ko wych opłat!
CZARNY OGRÓD

���
17 KwiEtniA
Teatr Śląski, Katowice
Bilety: 30-70 zł

Małgorzata Szejnert zgodziła się
na sceniczną adaptację jednej
z najsłynniejszych książek o Śląsku
ostatnich lat. „Dla mnie to arcydzieło
w zbiorze śląskiej tematyki, które ukazuje
autentyczną magię Górnego Śląska i mądrą
filozofię długiego trwania jego
mieszkańców” – pisał o „Czrnym ogrodzie”
Kazimierz Kutz. Na deski sceniczne książkę
przeniósł Krzysztof Kopka, który pracował
pod okiem samej autorki. Opowieść
o spółce Giesche z elementami historii
Niemiec, Śląska i Polski a także tworzących
ją ludzi pojawi się na deskach Teatru
Śląskiego w ramach artystycznego
programu 150. Urodzin Miasta Katowice.
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PLACE KULTURY

6. FESTIWAL PRAWYKONAŃ POLSKA MUZYKA NAJNOWSZA
���
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40-582 Katowice | Woźniczki 55 | T.: 32 2570777 | facebook: DOMHIT + MARAZZI |  www.domhit.katowice.pl | biuro@domhit.katowice.pl

NAJWIĘKSZA W EUROPIE EKSPOZYCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH MARAZZI

MEBLE KUCHENNE PŁYTKI CERAMICZNE WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI




