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ŁUKASZ CZEPIELA
Marzenia dodały Mu skrzydeł

PLACE IN MY HEAD

MIESZKANIA
Z SERWISEM
Normalny człowiek mdleje tam,
gdzie Łukasz Czepiela zaczyna
czuć, że żyje: w kabinie niewielkiego
samolotu lecącego
z prędkością 350 km/h między 25metrowymi 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 150lecia 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.
Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny
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NA BAZIE DOŚWIADCZEŃ KRAJÓW
ZACHODNICH, W KATOWICACH
NA OSIEDLU BAŻANTOWO POWSTAJE
PIERWSZA W KRAJU ENKLAWA
MIESZKAŃ Z SERWISEM – ENKLAWA
KRYSZTAŁOWA

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
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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
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SALON KAMIENIA KATOWICE

katowice kończą 150 lat
… A bohAtErowiE nAszEj mAngi KAtor
przenoszą się do miasta z 2. połowy XIX wieku
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MY PLACE

MARZENIA
DODAŁY MU
SKRZYDEŁ
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
ROZMAWIA: bArtłomiEj wnuK
ZDJĘCIA: rEd buLL

Bartłomiej Wnuk: Normalny człowiek mdleje tam,
gdzie ty zaczynasz czuć, że żyjesz: w kabinie niewielkiego samolotu lecącego z prędkością
350 km/h między 25-metrowymi pylonami. Zawsze
lubiłeś adrenalinę?
Łukasz Czepiela: Kiedy spotykam się ze znajomymi, to jestem cichy, spokojny i nie wystaję z tłumu. Ale jak tylko przyjadę
na lotnisko, to moja pewność siebie startuje
jak rakieta i staję się zupełnie innym człowiekiem.

Nie wierzę, że nie miałeś problemu z przeciążeniami. Podobno te w Red Bull Air Race wyjątkowo dają
w kość.
W Red Bull Air Race piloci są narażeni na działanie przeciążeń od od –8 do 10 g, co oznacza, że
podczas lotu moje ciało waży nie 75 a nawet 750 kg. „Ciężka” staje się nawet krew, która
nie dopływa do serca, więc oprócz pełnej koncentracji na pilotażu, trzeba jej w tym pomóc.

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 jaki sposób?
Po raz pierwszy zrobiło mi się ciemno
przed oczami podczas lotu na „akrobacie”, kiedy robiliśmy figurę z dwiema pętlami z rzędu.
Wrażenie nie było przyjemne, więc zacząłem
kombinować, jak się mu oprzeć. Mimo że już
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RYZYKO, KTÓRE
PODEJMUJĘ – TAK
W SAMOLOCIE, JAK
W ŻYCIU – ZAWSZE
OGRANICZAM
DO MINIMUM
Ryzyko, które podejmuję – tak w samolocie, jak
w życiu – zawsze ograniczam do minimum.

Trudno było podjąć pierwsze poważne ryzyko – rzucić wszystko w Polsce i wyjechać do Wielkiej Brytanii?
Takie decyzje nigdy nie są łatwe, ale wtedy wiedziałem dokładnie czego chcę i miałem pewność, że w Polsce tego nie dostanę. Mniej więcej w wieku 14 lat zacząłem spędzać każdą wolną chwilę na lotnisku. Pomagałem pilotom
w myciu samolotów i wypuszczaniu szybowców,
a w zamian za to szef wyszkolenia Aeroklubu
Rzeszowskiego zawsze oddawał mi ostatni lot
w danym dniu. Kiedy skończyłem 18 lat, w naturalny sposób chciałem związać swoje życie z lotnictwem. W Polsce miałem dwie możliwości – pilotaż na Politechnice Rzeszowskiej i Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Pierwsza, wymagała licencji turystycznej,
której koszt był dla mnie zbyt duży. Druga nie
prowadziła naboru, bo było za dużo pilotów wojskowych. Nie miałem wyjścia, musiałem wyjechać zagranicę. Los chciał, że jako niania...

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 25metrowymi 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!

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

w latach 20. ubiegłego wieku poprzedniczka
Luftwaffe rozpoczęła badania nad przeciążeniami, to do dzisiaj nie ma jednej recepty (już podczas I wojny światowej zdarzało się, że piloci
„odpływali” i nikt nie wiedział dlaczego). W przetrwaniu dużych obciążeń pomaga sprawny kręgosłup, ogólna wydolność oraz wzmacnianie
mięśni nóg i brzucha, których napinanie pomaga pobudzać krążenie.

wiosna 2015

Nie boisz się, że coś pójdzie nie tak? Stosunek
prędkości do odległości od ziemi nie daje ci wielkiego marginesu na błąd.
Latanie to coś, co zaczęło się w mojej głowie
bardzo wcześnie – podczas pierwszego w życiu pokazu lotniczego, na który zabrał mnie ojciec. Na żadnym etapie mojej przygody z samolotami nie towarzyszył mi strach. Nigdy też nie
byłem w sytuacji, w której straciłbym kontrolę.

Jako niania?!
Dziś niewielu o tym pamięta, ale zanim Polska
wstąpiła do Unii Europejskiej, to aby pracować
na Wyspach trzeba było mieć wizę. A najłatwiej
można było ją uzyskać, korzystając z oferty
agencji pośrednictwa pracy. Akurat trafiła się taka oferta: samotny ojciec poszukiwał kogoś, kto
zająłby się jego dziećmi. Koniecznie chciał, by
był to mężczyzna, więc postanowiłem spróbo-
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www.optyk-okulista.pl

wać. Rodzice zapakowali mnie do autobusu
i po kilkunastogodzinnej podróży wysiadłem
na dworcu w Londynie (tak, to był mój pierwszy
wyjazd za granicę). Moja praca polegała
na tym, że zaprowadzałem i odbierałem dzieci
ze szkoły oraz opiekowałem się nimi popołudniu. Szczęśliwie, ich ojciec nie wymagał ode
mnie, abym sprzątał i gotował w czasie, kiedy
maluchy się uczyły, więc codziennie od 9 do 15
miałem wolne. Dosłownie 10 minut drogi spacerem od szkoły było lotnisko, gdzie zostałem
mechanikiem lotniczym. Dopiero praca na dwa
etaty pozwoliła mi ukończyć kursy akrobacyjne.
Znalazłem grupę, z którą chciałem latać i zacząłem od wolontariatu. Zresztą podobnie było
w przypadku początków w Red Bull Air Race.

Dzisiaj młody człowiek, który marzy o lataniu ma
łatwiejszy start?
Zdecydowanie tak. Powstało wiele prywatnych
szkół, które pomagają w finansowaniu szkolenia i jeśli tylko ktoś naprawdę tego chce, to nie
powinien mieć większych problemów w zdobyciu licencji, na której mu zależy. W rozwoju pasji pomagają też zaawansowane i ogólnodostępne symulatory lotu, dzięki którym można poznać działanie przyrządów oraz procedury obowiązujące w lotnictwie.

Czyli problem sprowadza się do przekonania rodziny?
To zależy. Moi rodzice zawsze mi pomagali,
a na zaczepki sąsiadów, czy nie boją się o syna zawsze odpowiadali, że lepiej, aby siedział
w samolocie niż pod budką z piwem. W pewnym sensie zaraziłem ich moją odwagą. Do te-

• Badanie wzroku
• Okulary korekcyjne
• Soczewki kontaktowe
• Okulary przeciwsłoneczne
• Okulary sportowe

go stopnia, że kilka lat po tym, jak wyjechałem
z Polski, oni także zdecydowali się na emigrację i to do północnej Szwecji – aż w okolice koła podbiegunowego.

Skąd bierze się twoja odwaga?
Z marzeń. Głęboko wierzę w to, że jeśli czegoś
bardzo chcesz, to cały wszechświat ci w tym pomaga. I mam na to dowody!

Rzeczywiście, skuteczność spełniania marzeń masz
wysoką. Aż strach pomyśleć, co teraz chodzi ci
po głowie…
Najlepsi piloci mają nawet około 50 lat. Ja mam
dopiero 31 i na pewno nie zrezygnuję z latania.
A jeśli chodzi o marzenia, to mam już pewien
pomysł na emeryturę – w Wielkiej Brytanii jest
muzeum samolotów, w którym mają egzemplarze wykorzystywane w czasie I i II wojny światowej. To są naprawdę wyjątkowe maszyny i mogą nimi latać tylko najlepsi.

Skąd bierze się ta skuteczność realizowania marzeń?
Kilka razy dokonałem w swoim życiu gruntownego restartu. Najpierw rzuciłem wszystko i wyjechałem do Anglii, żeby zostać pilotem akrobacyjnym. Potem zrobiłem licencję pasażerską,
a kiedy wreszcie przesiadłem się z akrobacji
do najszybszej serii wyścigowej świata, zdecydowałem się na rok przerwy i w Red Bull Air Race wystartuję dopiero w 2016 roku.

Kolejna trudna decyzja?
Kiedy po raz pierwszy w życiu byłem na pokazach lotniczych akrobacje kręcił Janusz Kaspe-

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.

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

rek. Pamiętam ślizg na ogon – kiedy samolot leci pionowo do góry, wytraca prędkość i spada
tyłem, jakby na wstecznym. W pierwszej chwili
laik ma wrażenie, że coś poszło nie tak i pilot zaraz się rozbije, a tak naprawdę to tylko bardzo
widowiskowa akrobacja. Pilot robi ich jeszcze
trochę zanim wyląduje i pokaz dobiegnie końca. ■

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.:
11
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

wiosna 2015

PLACE TO LIVE
Grzegorz Goik

WSZYSTKIE
PLACE
NASZEGO
MIASTA

W MECZU UDZIAŁ WZIĘLI

▼▼▼

POMAGAMY PARAOLIMPIJCZYKOM
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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

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

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

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.

SAMOCHÓD ROKU PODCZAS WYDARZENIA SEZONU W KATOWICACH

(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.
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Katowice zaczęły świętować swoje 150.
urodziny wyjątkowym wydarzeniem –
wspólnym koncertem NOSPR-u, hiphopowca 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.

Bartłomiej Wnuk

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

NIKT NIE DOSTAŁ KOSZA –
WALCZYLI JAK W MECZU
GWIAZD. O 1% DLA ŚLĄSKA

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
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Bartłomiej Wnuk

SZUKAJ NAJLEPSZYCH

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

OFERT U NAS
(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.

PLATYNOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI
I KOMPETENCJI
DLA DEWELOPERA OSIEDLA BAŻANTOWO
FACHOWA POMOC PRZED PODRÓŻĄ
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.

Arkadiusz Ławrywianiec

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

AUTORYZOWANE
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.

BIURO PARTNERSKIE

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
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Maciej Jarzębiński

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

KATOWICE
ŻYCIA
CODZIENNEGO
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

Bartłomiej Wnuk: Jak wynika z danych demografów,
Katowice są drugim najmocniej wyludniającym się
dużym miastem w Polsce. Ma pan pomysł, jak zatrzymać ten proces?
Marcin Krupa: Problem oczywiście zauważamy,
dotyczy on zresztą całej Polski. Przyczyniają się
do tego m.in. emigracja, ale też zmiana stylu życia – młodzi nie chcą dzieci; nie myślą o przyszłości, koncentrując się na karierze i przyjemnościach
życia bez zobowiązań. Warto pamiętać, że sytuacja Katowic jest szczególna, jako centrum aglomeracji. Mieszka u nas kilkadziesiąt tysięcy studentów, którzy nie są uwzględniani w statystykach. Nie
wpadamy w panikę i gruntownie analizujemy, co
można zrobić i jakie to przyniesie efekty – bo kwestia polityki prorodzinnej to działania prowadzone
latami, a nie doraźne działania ad hoc.

Taką diagnozę może postawić każdy socjolog. Pan jako
prezydent miasta ma dodatkowo cały wachlarz narzędzi, które mogą wpłynąć na sposób myślenia młodych.
Oczywiście, naszym zadaniem jest stworzyć takie warunki młodym ludziom, aby pomyśleli: „mamy pracę w stabilnej firmie, gwarancję, że każde
dziecko ma zapewnioną opiekę w żłobku, czy
przedszkolu, a po sąsiedzku szkołę podstawową
i dobre perspektywy edukacyjne na dalszą przyszłość, więc czemu nie mielibyśmy mieć dzieci”.
Ku temu zmierzamy, zresztą zgodnie z umową,
którą przed wyborami zawarłem z mieszkańcami Katowic. Dodatkowo, ciągle podnosimy jakość życia w Katowicach, co wpływa na przyciąganie do nas ludzi z różnych części kraju.

ROZMAWIA: bArtłomiEj wnuK

W umowie jest też mowa m.in. o budowie trzech krytych basenów i preferencjach dla rodzin 3+. Zobowiązał się pan również do budowy co najmniej stu
mieszkań na wynajem rocznie.
Planujemy do 2018 r. otworzyć trzy baseny z małymi strefami spa. Podjąłem już szybkie działania
w tej sprawie. Zabezpieczyliśmy na tę inwestycję
środki, mamy zidentyfikowane trzy lokalizacje
w różnych częściach miasta. Chcemy, by baseny te były miejscem aktywnego wypoczynku – także dla rodzin 3+. Planuję wprowadzić pakiet udogodnień dla rodzin 3+. O szczegółach
wkrótce będę informował. Z kolei budowa mieszkań na wynajem to nasz pomysł na zróżnicowanie rynku mieszkaniowego w Katowicach. Co
ciekawe, to formuła, o której myślimy zarówno
w kontekście młodych rodzin, jak i katowickich
seniorów, spośród których wielu mieszka dziś
w ścisłym centrum i należy do tzw. „niewolników
czwartego piętra”. Powód jest prosty – deweloperzy budują i chcą jak najszybciej uzyskać
zwrot z inwestycji, więc zwykle nie decydują się
na wynajem mieszkań. Miasto musi patrzeć 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.
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Jacek Szycht

dla tramwaju do Piotrowic i drogi w Kostuchnie łączącej ul. Bażantów i Szarych Szeregów. Wydawało
się, że południe odetchnie, a tymczasem w pierwszym przypadku rozgorzała dyskusja o przebiegu
linii tramwajowej, a w drugim okazało się, że znaleźli się przeciwnicy budowy drogi przez las.

czej, komunalnie – budujemy ze wspólnej kasy
(z podatków), by potem wynająć mieszkania
na możliwie najkorzystniejszych dla mieszkańców warunkach.

Czy już w tym roku powstanie pierwsze sto mieszkań na wynajem?

Zawsze byłem i będę otwarty na rozmowę
z mieszkańcami i słucham argumentów dwóch
stron. W opisywanym miejscu ingerencja
w przyrodę jest znikoma, a poprowadzenie drogi innym śladem jest niemożliwe bez ingerowania w czyjąś własność. A byłoby to szczególnie
problematyczne, bo w tej części Ochojca i Piotrowic stoją głównie domy wielopokoleniowe
i nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś miałby
się zgodzić na wyburzenie domu wybudowanego jeszcze przez dziadka. Południu potrzeba
oddechu – rozwijania sieci komunikacyjnych
w taki sposób, by do minimum zniwelować
uszczerbek w tkance społecznej oraz w przyrodzie i zgodnie z tą filozofią została zaprojektowana droga łącząca ulice Bażantów i Szarych
Szeregów. To samo tyczy się proponowanego
przebiegu Katowickiego Szybkiego Tramwaju,
który w założeniu ma zapewnić możliwie szybkie (a więc pozbawione barier) połączenie Brynowa z Piotrowicami.

Najważniejsze, by uruchomić mechanizm,
przy czym warto zaznaczyć, że z utworzonych lokali w perspektywie czasu skorzysta większa liczba mieszkańców, bo mieszkanie czynszowe jest
z założenia przejściowe. Filozofia jest taka: kiedy
zaczynam żyć samodzielnie wystarcza mi powierzchnia 40-50 metrów, świadomość, że mam
własny kąt, że jestem go w stanie utrzymać i że
nikt mnie z niego nie wyrzuci. W miarę upływu lat,
zarabiam coraz więcej, moja rodzina się powiększa i szukam czegoś większego, o wyższym
standardzie, a dotychczasowe mieszkanie zwalniam kolejnej młodej rodzinie lub seniorom, którzy opuścili duże mieszkanie w śródmieściu.

Zatrzymajmy się na chwilę w śródmieściu. Pańskim
zdaniem ścisłe centrum powinno pełnić wyłącznie
usługową rolę czy chętnie widziałby pan w nim rodziny z dziećmi?
Jeśli w centrum są młodzi ludzie i rodziny
z dziećmi, to takie centrum żyje i oczywiście
wszyscy w Urzędzie Miasta chcemy Katowic,
które tętnią życiem. W związku z tym, bardzo zależy nam na odtworzeniu tkanki typowych
mieszczan, która została głęboko zaburzona
przez politykę mieszkaniową PRL, kiedy dosiedlano lokatorów i dzielono duże mieszkania na
mniejsze, często niefunkcjonalne, części.

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

Kim są „typowi mieszczanie”?
To ludzie, którzy doskonale zdają sobie sprawę
z wad i zalet mieszkania w śródmieściu, których
stać na utrzymanie dużych mieszkań i którzy
często wychodzą z nich „w miasto”.

Znam kilka osób niepełnosprawnych, które spełniają wszystkie te kryteria oprócz jednego – nie wychodzą, a wyjeżdżają w miasto (na wózku
inwalidzkim). Polskie miasta mają problem z dostosowaniem się do potrzeb niepełnosprawnych i trudno nadrobić ogromne zaszłości, ale czy dziś
(i w jakim wymiarze), planując nowe inwestycje
i myśląc o komforcie życia mieszkańców, Katowice
pamiętają o osobach niepełnosprawnych?
Problemy ludzi niepełnosprawnych są dla mnie
bardzo ważne – chcę, by Katowice były przyjaznym miastem dla wszystkich mieszkańców.
Takie działania na rzecz zwiększenia dostępności infrastruktury i budynków dla osób niepełnosprawnych, są zapisane w miejskich progra-

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

mach realizowanych od lat. Likwidujemy bariery architektoniczne i dostosowujemy miejskie
obiekty do obowiązujących norm w tym zakresie. Pełnomocnik prezydenta ds. osób niepełnosprawnych współpracuje na bieżąco z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów oraz wydziałami
inwestycji i rozwoju miasta. W informatorze „Katowice bez barier” jest katalog instytucji, które
spełniają podstawowe wymagania stawiane
„przyjaznym” obiektom, gastronomicznym, kulturalnym, handlowym czy instytucjom. Ułatwia
on osobom niepełnosprawnym swobodne poruszanie się po mieście (http://www. katowice.
bezbarier. info/– przyp. red.) i na bieżąco można ten katalog uzupełniać.

Miasto obchodzi w tym roku piękny jubileusz – 150. urodziny. Ale wraz z Katowicami

zestarzeli się ich mieszkańcy. Czy widzi pan wśród
typowych mieszczan seniorów?

na komforcie życia katowiczan, to co zaproponuje
seniorom w ramach tzw. projektów „miękkich”?

Tak, dopóki są samodzielni. W starym budownictwie nie ma wind, a bez możliwości
swobodnego poruszania się po schodach
nie ma mowy o godnym życiu. Cieszę się,
że deweloperzy powoli zaczynają dostrzegać rynek w tej sferze i dają seniorom wybór.

Od kwietnia 2014 roku rozwijamy program Aktywny Senior, który wiąże się ze zniżkami dla seniorów. Oprócz instytucji miejskich, zniżki oferują
partnerzy prywatni, których w tej chwili mamy już
85. Wydaliśmy ponad 3300 kart Aktywnego Seniora i codziennie są kolejne zapytania, bo informacja o programie rozchodzi się też za pośrednictwem naszych wolontariuszy. To forma integracji i aktywizacji osób starszych, które często
ze względów finansowych, są wyłączone z udziału w życiu społecznym, z wydarzeń kulturalnych
czy sportowych, ale też zachęta, żeby znaleźć
czas i pretekst do wyjścia z domu: do teatru, domu kultury, restauracji czy fryzjera (więcej na:
www.aktywni-seniorzy.info – przyp. red.). W Katowicach działa pięć klubów seniora, ale mocno li-

A miasto?
Miasto nie musi wszystkiego realizować samodzielnie. Czasami wystarczy, że stworzy odpowiednie warunki.

Skoro o warunkach mowa: na liczne preferencje
mogą już dziś liczyć w Katowicach rodziny z dziećmi. A co z seniorami? Skoro miasto koncentruje się

wiosna 2015

czymy też na współpracę z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. Zawieramy właśnie
umowy z NGO’sami, które będą prowadziły działania sportowe czy edukacyjne dla seniorów. Realizujemy projekty związane z promocją i profilaktyką zdrowia, jak badania i porady specjalistów,
akcje szczepień. Od listopada w Katowicach mamy też Radę Seniorów i liczymy na to, że będzie
się z nami dzieliła swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jak pan słusznie zauważył – nie każdy jest gotów
zamieszkać w ścisłym centrum; przejdźmy więc
do dzielnic. Te na południu są szczególnie upośledzone pod względem komunikacyjnym i narzekania
w tej sferze słyszał często pański poprzednik – Piotr Uszok. Pan zaczął urzędowanie
od dwóch mocnych akcentów – zielonego światła

Dając zielone światło tramwajowi, narzucił pan sobie rygor czasowy, obiecując, że połączenie zostanie uruchomione najdalej w 2019 roku. Miasto jest
gotowe na rozpoczęcie inwestycji?
Ja nigdy nie twierdziłem, że linię tramwajową
wybuduje miasto, obiecywałem jedynie, że doprowadzę do budowy. Sens w powstaniu i przebiegu linii widzą Tramwaje Śląskie, które przeprowadzą inwestycję.

Nie boi się pan ręczyć za spółkę, która nie jest
w stu procentach zależna od miasta?
Nie, bo to publiczna spółka, której współudziałowcem jest miasto Katowice. Jesteśmy zdeterminowani i osiągnęliśmy już porozumienie z innymi gminami. Co więcej, jest możliwość dofinansowania tej inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ok. 64 proc. Żeby jednak była jasność: deklaracja czasowa i warunki finansowe
dotyczą wyłącznie zaproponowanych przebiegów, które są przebiegami przemyślanymi.

Najbardziej prawdopodobny biegnie śladem, który
kilka lat temu został zaproponowany pod budowę
drogi, a nawet spotkał się z akceptacją przyrodników. Co pan na to, aby w przyszłości wzdłuż torów
tramwajowych powstała także i droga?
Najważniejsze jest to, aby wynegocjować ślad.
Wtedy będziemy mogli o tym rozmawiać. ■
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PLACE TO LIVE
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.

PIERWSZE TAKIE MIESZKANIA
W POLSCE DLA SENIORÓW

MIESZKANIA
Z SERWISEM
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
TEKST: Piotr PłosKoŃ

M

ieszkania z serwisem przeważnie lokalizuje się w miejscach, gdzie w zasięgu pieszego spaceru można zaspokoić wszystkie potrzeby dnia codziennego.
Jednak najważniejszą cechą tych realizacji jest
nie tylko lokalizacja czy architektura pozbawiona barier, ale czekające na mieszkańców usługi, które zaspokajają potrzeby i podnoszą komfort mieszkania do poziomu porównywalnego
z wczasami lub z sanatorium.
Mieszkając samodzielnie, można zawsze liczyć na pomoc organizowaną przez koordynatora przede wszystkim w takich czynnościach jak: sprzątanie, zakupy, pranie, gotowanie i naprawy domowe. Koordynator pomaga
także w załatwianiu spraw urzędowych, organizuje transport i umawia wizyty u lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjalistów. Wszystkie
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wymienione usługi wykonywane są przez
sprawdzonych i godnych zaufania kooperantów. Dodatkowo, w przypadku problemów
zdrowotnych, w centrum monitoringu obsługującego mieszkania (24 godziny na dobę) jest
do dyspozycji wykwalifikowany personel opiekuńczo-medyczny (kontakt z centrum monitoringu odbywa się za pośrednictwem systemu
przywoławczego montowanego w każdym
mieszkaniu).
Stąd właśnie pochodzi nasza nazwa – mieszkanie z serwisem, która oznacza, że przy pełnej niezależności można selektywnie korzystać z oferowanych usług, zgodnie z okresowymi potrzebami. Mieszkanie z serwisem zapewnia więc komfort i bezpieczeństwo podobne do warunków panujących w dobrych pensjonatach. ■

DOBRE WARUNKI
MIESZKANIOWE
W trzech pięciokondygnacyjnych budynkach tworzących Enklawę Kryształową
powstają mieszkania zaprojektowane tak, aby spełnić wszelkie potrzeby
mieszkańców. Budynki zostaną wyposażone w komfortowe windy. Mieszkania
z wygodnymi, zadaszonymi balkonami pozbawione
będą wszelkich barier,
a zlokalizowane na parterze posiadać będą własne
ogródki z tarasami. Dla
zmotoryzowanych, do ich
wyłącznej dyspozycji zostanie urządzony parking
oraz miejsca z wiatami garażowymi. Mieszkania będą miały zróżnicowane metraże oraz funkcjonalne
rozkłady pomieszczeń.

DOGODNA
LOKALIZACJA
Enklawa Kryształowa będzie zlokalizowana w środku osiedla Bażantowo, tak
by większość punktów
handlowych i usługowych
była w zasięgu pieszego
spaceru.
PRZYJAZNE
OTOCZENIE
Centralnym punktem Enklawy Kryształowej będzie
wspólny teren parkowy
z odpowiednio dobraną zielenią, ławeczkami i oświetlonymi ścieżkami spacerowymi. Zaplanowaliśmy tu również elementy małej architektury, pergole, fontannę
i oczko wodne. Wszystkie
budynki Enklawy Kryształowej oraz ich otoczenie, podobnie jak całe osiedle Bażantowo, będą pozbawione
jakichkolwiek barier architektonicznych.
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NIEZALEŻNOŚĆ
Każdy z mieszkańców Enklawy Kryształowej będzie
właścicielem lokalu mieszkalnego. W przeciwieństwie
do innych obiektów dla seniorów, mieszkaniec sam
zdecyduje o wszystkich swoich sprawach i sam zadysponuje czasem. Mieszkania zapewniać będą pełną
prywatność, a udogodnienia i serwis stworzą
możliwość samodzielnego zamieszkania.
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JANUSZ GROHMAN

HENRYK GOIK

BARBARA ZATORSKA

emerytowany dyrektor ośrodka
wczasowego

profesor prawa

ekspedientka

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.

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 seniorów
trzeba do tego przygotować i przekonać. Wszystkie takie nowinki początkowo mogą być małym
szokiem, ale przy stopniowym ich
wprowadzaniu, bardzo ułatwiają życie. W przeszłości opiekowałam się
trzema osobami z rodziny. 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.

Mój dom budowano w socjalizmie,
gdy powstawało rondo im. generała
Ziętka. Osiedle Koszutka,
10-kondygnacyjne budynki, wszystkie mieszkania powstały w dawnym
systemie m3 – mają po 38 metrów
kw. Mieszkam tam od 45 lat. Obecnie jestem samotny i większa przestrzeń w ogóle nie jest mi
potrzebna. Atutów sporo. Wszystkie
balkony są skierowane oknami
w kierunku południowym, co sprawia, że słońce jest od rana do nocy.
Dla mnie to bardzo ważne. Istotna
jest też komunikacja, która w całych Katowicach jest na dobrym poziomie. Zbliżam się do 80-tki,
na razie jestem samodzielny, ale
zdaję sobie sprawę, że w moim wieku są osoby, które nie radzą sobie
już tak dobrze lub wolą być
pod stałym nadzorem. Wiadomo,
strzeżonego pan Bóg strzeże. Dlatego, bardzo dobrze oceniam
wszystkie udogodnienia stosowane
na nowoczesnych osiedlach dla
osób starszych, np. tzw. system
przywoływaczy. Dobrą opcją jest
też wsparcie osób trzecich, które mogą pomóc w zaplanowaniu
zakupów itd. To doskonały pomysł,
szczególnie dla tych, którzy nie mają w pobliżu rodziny. Jestem tu bardzo dobrym przykładem, bo mój
syn mieszka w odległości 350 km,
a córka 250 km od Katowic.
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WYJĄTKOWA STREFA
MIESZKAŃCA
Szczególnym elementem projektu
jest przyjaźnie urządzona strefa
mieszkańca składająca się z recepcji z zapleczem, salonu dziennego
oraz biblioteki z kącikiem karcianym
i szachowym połączonych z tarasem
i letnim ogrodem. To właśnie tutaj
mieszkańcy będą mogli się spotykać, uczestniczyć w wykładach, pokazach lub zajęciach kulturalnych.
Tu też będą mieli do dyspozycji pracownika recepcji – koordynatora realizującego zadania związane ze
świadczeniem serwisu dla mieszkańców. Przytulne, klimatyczne wnętrze będzie zawsze czekało, by
przy filiżance kawy czy herbaty spędzić miło czas, przyjąć gościa lub
ogrzać się przy kominku w porze zimowej.

SPORT
I REHABILITACJA
W pobliżu Enklawy Kryształowej rozciąga się leśny rezerwat
florystyczny „Ochojec” z licznymi ścieżkami spacerowymi
i trasami rowerowymi dającymi
możliwość kontaktu z naturą
bez konieczności wyjazdu
za miasto. W pobudzaniu aktywności fizycznej będzie także wspierało mieszkańców zlokalizowane na osiedlu wielofunkcyjne centrum sportowe – Bażantowo Sport, w którym już teraz grupy seniorów
biorą udział w różnorodnych
zajęciach poprawiających kondycję i samopoczucie.
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SERWIS
Mieszkańcy Enklawy Kryształowej będą mogli korzystać z szerokiego katalogu
usług dodatkowych związanych z wyręczaniem w codziennych obowiązkach
(sprzątanie, mycie okien,
pranie, prasowanie, zamawianie zakupów, zamawianie wizyt lekarskich, drobne
usługi naprawcze, transport
i catering: domowe obiady,
imprezy okolicznościowe),
propozycji uatrakcyjnienia
czasu (wyjazdy na imprezy
kulturalne, spotkania, kursy,
pokazy, wykłady, programy
aktywności, turnieje gier towarzyskich) i oczywiście
usług opiekuńczych w zakresie opieki czasowej,
opieki całodobowej
(na okres choroby), pomocy przy zachowaniu higieny
osobistej i kosmetyki pielęgnacyjnej.

KOMFORT I WYGODA
Mieszkańców Enklawy w ich codziennych potrzebach będzie wspierał koordynator. Oznacza to, że
o pomoc nie będą musieli prosić kogoś z rodziny
lub znajomych. To koordynator zajmie się organizacją wolnego czasu, pomoże w drobnych codziennych czynnościach, w razie konieczności zadzwoni
po obsługę techniczną, zamówi zakupy, wizytę lekarską czy transport. Koordynator w żaden sposób
nie będzie jednak ingerował w prywatność mieszkańców, służąc jedynie pomocą w momencie, kiedy zaistnieje potrzeba.

BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie budynki Enklawy Kryształowej oraz ich otoczenie będą pozbawione jakichkolwiek barier architektonicznych. Komunikację ułatwią
podjazdy, przestronne klatki schodowe wyposażone w antypoślizgowe
posadzki, poręcze oraz cichobieżne
windy w każdym z budynków. Cały
kompleks będzie ogrodzony i monitorowany przy użyciu kamer. System
kart magnetycznych umożliwi mieszkańcom swobodne poruszanie się
po Enklawie oraz dostęp do pozostałych części wspólnych osiedla
Bażantowo.
Podstawowym elementem bezpieczeństwa osób wymagających pomocy i schorowanych będzie możliwość wezwania pomocy o każdej
porze dnia i nocy. Będzie to realizowane poprzez system przywoławczy
(tzw. HomeCare) zainstalowany
w każdym mieszkaniu. W razie nagłego zdarzenia jednym przyciskiem będzie można połączyć się
z całodobowym centrum monitoringu i wezwać wykwalifikowanego
pracownika.

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
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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

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.

SQUASH

BASEN

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.

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

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.
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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.

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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PRZEZ
BŁOTA
MALEZJI
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.
TEKST I ZDJĘCIA: dAgmArA KowALCzyK, tVn turbo

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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STRONA PRAWA

SPÓŁKA OSOBOWA
LEPSZA NIŻ Z O.O.?

W

południowej Malezji rośnie najstarsza
dżungla świata. Co roku na przełomie
listopada i grudnia przybywają do niej
najodważniejsi miłośnicy offroadu z całego globu. Uczestnicy Rainforest Challenge, to ludzie,
którzy dobrowolnie z własnym sprzętem i za własne pieniądze godzą się na przejazd przez nieprzewidywalne tereny, które w porze monsunowej (kiedy odbywa się rajd) w każdej chwili mogą stać się śmiertelną pułapką.
Codzienność rajdu to błoto. To w Malezji jest zupełnie inne od błota w Europie. O wiele bardziej
śliskie i grząskie; zostawia się w nim buty (o ile są
krótsze niż za łydkę), a wynosi pijawki i pasożyty,
które – schowane pod skórą – mogą wrócić z zawodnikami do domów. Nocą, błoto i wszystko
wokół ożywa, rusza się, wibruje. W związku z tym,
że Rainforest Challenge ma charakter survivalowy, każda ekipa buduje sobie własne schronienie i rozstawia łóżka polowe. Kierowca i pilot
muszą to zrobić samodzielnie. Czasem – gdy
któraś część wymaga naprawy – noc jest
bezsenna.
Jak szybki to rajd? Zwykle składa się z bardzo
krótkich odcinków – zadań, których pokonanie
zajmuje 15-20 minut. Stałym elementem każdego Rainforest Challenge jest odcinek pod nazwą
Twilight Zone (strefa zmroku), kiedy trzeba pokonać za jednym razem większy dystans. Dwa lata
temu walczyliśmy z dystansem 12 km półtora
dnia – 36 godzin naprzemiennego pokonywania
wzniesień (w górę i w dół) o nachyleniu 70 stopni, trawersów i zwalonych drzew.
Po co przyjeżdżać pół świata i ryzykować życie
oraz zdrowie? Odpowiedź jest prosta: po
przygodę, sportową rywalizację i możliwość
zobaczenia dżungli z zupełnie unikalnej perspektywy. Choć rajdy offroadowe są w Malezji bardzo
popularne, to dla zwycięzców Rainforest Challenge nie ma nagród pieniężnych. Wygranym wystarcza prestiż wynikający z ukończenia jednego
z najtrudniejszych przeprawowych rajdów
terenowych świata. ■

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.

Arc
hiw
um

PAWEŁ GOIK, ADWOKAT
MARTYNA MISZCZYK-MAZEK,
RADCA PRAWNY

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.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

wiosna 2015

W spółkach kapitałowych, czyli m.in. w spółce
z o. o., dochód spółki podlega opodatkowaniu
podatkiem CIT (podatek dochodowy od osób
prawnych). Następnie opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wypłacany wspólnikom w postaci dywidendy zysk w spółce.
Z kolei spółki osobowe (poza komandytowo-akcyjnymi) nie są podatnikami podatku CIT.
Zysk osiągany w ramach prowadzonej spółki
osobowej podlega wyłącznie opodatkowaniu
podatkiem PIT (podatkiem dochodowym
od osób fizycznych) u każdego ze wspólników
spółki. Zysk ten przypisywany jest wspólnikom
w stosunku do ich udziałów w zyskach spółki.
Każdy wspólnik zobligowany jest samodzielnie
uiszczać do właściwego urzędu skarbowego
zaliczkę na podatek dochodowy, a na koniec

roku rozliczyć cały dochód w rocznym zeznaniu podatkowym. Dotyczy to zarówno wspólników będących osobami fizycznymi, jak i będących osobami prawnymi.
Warto podkreślić, że obowiązek odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy oraz rozliczenia przypisanego udziału w zysku spółki
jest niezależny od faktu rzeczywistej jego wypłaty wspólnikom. Wspólnicy mogą bowiem
zadecydować, że cały zysk (bądź jego część),
wypracowany przez spółkę w danym roku nie
będzie podlegać wypłacie wspólnikom, tylko
pozostanie w spółce na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. kapitał zapasowy). Nawet w takim przypadku,
wspólnicy nie będą jednak zwolnieni z obowiązku podatkowego rozliczenia przypisanego im zysku z działalności spółki. ■
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METABOLIC
BALANCE - DIETA
SKROJONA NA
MIARĘ
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KREM Z ZAPIEKANEGO SELERA Z DODATKIEM
KARMELIZOWANEGO JABŁKA I DUSZONEGO
KOPRU WŁOSKIEGO
(przepis na 4 porcje)

Aleksandra
Strączek, dietetyk,
dyplomowany
opiekun metabolic
balance
sKłAdniKi

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

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

PrzygotowAniE

BEST-SELER
W KUCHNI
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.

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.
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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.

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.

Katowice, ul. Dyrekcyjna 6/5
tel. 505 176 466
e-mail: kontakt@dietetykkatowice.eu
www.dietetyk-katowice.com.pl

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.
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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 czyli Fascial Distortion Model jest metodą terapeutyczną, w której zaburzenia w obrębie narządu ruchu, tzw. dystorsje powięziowe, mogą być skutecznie leczone manualnie.
Amerykański lekarz i osteopata, twórca metody FDM – doktor Stephen Typaldos zakładał,
że to właśnie uszkodzenia powięzi mają dużo
większe znaczenie dla powstawania objawów, takich jak: ból, upośledzenie funkcji
mięśni i dalsze ograniczenia funkcjonalne
aparatu ruchu niż sam uraz.
Ale czym jest ta powięź? Otóż jest to tkanka
łączna w naszym organizmie, która jak pajęczyna oplata nasze ciało, podtrzymuje, łączy
i komunikuje poszczególne części organizmu
ze sobą, koordynując również ich funkcje.
Stąd można powiedzieć, że jest to pewien
„narząd”, który jak komputer steruje naszym
ciałem, żeby zapewnić nam mobilność i zabezpieczać przed uszkodzeniem. Należy jednak pamiętać, że powięź nie jest niezniszczalna i kiedy siła bodźca zewnętrznego wykracza poza jej wytrzymałość, dochodzi do urazu. Powięź jako pierwsza ulega uszkodzeniu
i to ona daje nam się we znaki poprzez ból,
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Karolina Hamer, wielokrotna medalistka Mistrzostw Świata
i Europy w pływaniu, paraolimpijka

napięcie lub też dyskomfort. Ma to ograniczyć ruchy, byśmy dalej nie uszkadzali naszego ciała.
Cały fenomen metody FDM polega na wnikliwej obserwacji mowy ciała pacjenta i wsłuchiwaniu się w relację na temat tego, co czuje.
To pacjent jest w centrum uwagi terapeuty
a nie niezliczone testy diagnostyczne i skupianie się na wynikach badań. Doświadczony terapeuta FDM jest w stanie właściwie ocenić rodzaj zaburzenia i za pomocą odpowiednio dobranej techniki skorygować uszkodzoną tkankę już podczas pierwszej sesji.
W przypadku FDM wykonuje się testy prowokacyjne, przy których pacjent odczuwa ból,
lub też inne ograniczenia, po to by bezpośrednio po zastosowanej technice ocenić
skuteczność leczenia. Tak więc nie czekamy
tu kilku dni na efekt naszego działania, ale widzimy to od razu.
Ważne jest, by między sesjami FDM pacjenci
wykonywali określone ćwiczenia układu
mięśniowo-powięziowego, przez co uzyskuje
się właściwą pracę powięzi, co zapewnia
utrzymanie efektu terapeutycznego. ■
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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

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

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

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.

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 32 255 31 62

wiosna 2015

Dr William M. Scholl w trakcie życia
opatentował sto produktów. Jego
pomysły w dziedzinie podologii legły u podstaw działalności firmy
Scholl, która po dziś dzień kontynuuje wizję założyciela. Obecnie marka Scholl jest synonimem profesjonalnej pielęgnacji stóp w ponad 70
krajach świata.
Nie przez przypadek wspominam
dr. Williama M. Scholla wtedy, kiedy
zaczynamy zakładać letnie obuwie.
A przecież stopy są bardzo ważne – noszą nas przez całe życie!
Nowością sezonu marki Scholl jest
elektroniczny pilnik do stóp – Scholl
Velvet Smooth oferujący innowacyjną metodę usuwania twardej skóry
w zaciszu domowego spa. Urządzenie pozostawia skórę idealnie gładką i miękką już po jednokrotnym zastosowaniu. Zabieg można przeprowadzić szybko i bez wysiłku, nie narażając skóry na dodatkowe podrażnienia i uzyskując efekt profesjonalnego pedicure.
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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.

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

Jak zwiększyć swoją atrakcyjność na wiosnę
z pomocą stomatologa? Zacznijmy od podstaw: mycia zębów, używania nici i płukania ust
płynami. Dodatkowo, jeśli mamy przebarwione zęby, możemy je wybielić. Współczesne
metody dają efekt już 45 minut po zabiegu!

FAKT/MIT

Niezbędne jest także uzupełnienie ubytków
w uzębieniu. Najlepiej z pomocą implantów,
które sprawdzą się zarówno w przypadku po-

jedynczych jak i wielozębowych braków (a nawet bezzębia!). Taki zabieg poprawi nie tylko
estetykę naszego uśmiechu, ale zwiększy pewność siebie.
Z kolei, diastemy, czyli szpary między zębami
możemy zamknąć kompozytem. Jeśli natomiast nasze zęby „zużyły się”, możemy je przedłużyć. W efekcie, poprawi się nam nie tylko
uśmiech, ale także wygładzą zmarszczki.

▼▼▼

M

WITAMINA C WZMACNIA
PRZEPŁYW ŻYŁ. Witamina C to

witamina młodości – przeciwdziała procesom starzenia i procesom zapalnym, ale tylko w pewnym stopniu
wpływa na szczelność naczyń krwionośnych. Co innego rutyna – pochodna witaminy C, która rzeczywiście działa
wspomagająco przy niewydolności żylnej.

M

WCHODZENIE PO SCHODACH
JEST DOBRYM SPOSOBEM
NA POZBYCIE SIĘ ŻYLAKÓW.

Wchodzenie po schodach, jak każda forma
dynamicznego ruchu mięśni dolnych kończyn, to doskonała forma profilaktyki przeciwżylakowej. Jest więc równie dobra, jak
na przykład bieganie czy jazda na rowerze,
czyli każda aktywność, która wypycha krew
w górę, w kierunku serca. Niestety,
wchodzenie po schodach nie zlikwiduje
żylaków.

RYZYKO
WYSTĄPIENIA
ŻYLAKÓW JEST
WIĘKSZE U KOBIET NIŻ U MĘŻCZYZN.

F/M

M

Nie ma statystyk, które potwierdzałyby tę
tezę, ale faktem jest, że kobiety częściej
zgłaszają się z taką dolegliwością do lekarza, bo dla nich, oprócz dolegliwości bólowych znaczącą rolę gra aspekt
kosmetyczny. Prawdą jest również, że tendencję do żylaków (jest dziedziczna) nasilają wielokrotne ciąże, hormonalna terapia
zastępcza i antykoncepcja hormonalna.

ków nigdy nie wiąże się z długotrwałym pobytem w szpitalu, a w razie braku obciążeń
i przy znieczuleniu miejscowym pacjent
wraca do domu zaledwie po kilku godzinach.

F

TAK ZWANE „PAJĄCZKI” TO
PIERWSZY OBJAW
ROZWIJAJĄCEJ SIĘ
NIEWYDOLNOŚCI ŻYLNEJ. Tak zwane

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.

CHIRURGICZNE USUNIĘCIE
ŻYLAKÓW WIĄŻE SIĘ
Z KILKUDNIOWYM POBYTEM
W SZPITALU. Chirurgiczne usunięcie żyla-

M

OSOBY CIERPIĄCE NA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNĄ PRZED PODRÓŻĄ POWINNY SOBIE
WSTRZYKNĄĆ HEPARYNĘ DROBNOCZĄSTECZKOWĄ. Aktualnie zalecą się

kompresjoterapię, czyli odpowiedni ucisk
rajstop czy pończoch, które trzeba założyć
przed podróżą. ■

ZESPÓŁ DO WZIĘCIA

„pajączki” to nie tylko defekt kosmetyczny,
ale także efekt niewydolności żył siatkowatych, czyli pierwszy objaw rozwijającej się
niewydolności żylnej.

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

Katowice – Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37 | www.signum-katowice.pl
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DR N. MED.
MARIUSZ DUDA

wiosna 2015

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

PAN RADZIMIR
I HIP-HOP
SYMFONICZNY
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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

▼▼▼

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.

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

BOSTON BAROQUE
(19. WIELKANOCNY FESTIWAL
LUDWIGA VAN BEETHOVENA)

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).

▼▼▼
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

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. ■
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27 mArCA, g. 21
Mega Club, Katowice
Bilety: 50-60 zł
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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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CZESŁAW JAKUBIEC COMEDY

CZARNY OGRÓD

▼▼▼

▼▼▼

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

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

Czesław Jakubiec to człowiek, który podejmuje wyzwania i chętnie konfrontuje swój talent z oczekiwaniami wymagających widzów.
Śpiewająco łączy muzykę, komizm i satyrę
z interaktywną zabawą. Arie operetkowe, pieśni Stanisława Moniuszki, etiudy Chopina
czy utwory Mieczysława Fogga prezentuje
z przymrużeniem oka, tworząc widowisko,
które zaskakuje formą i rozbawia treścią.
Spektakl Czesława to niewyczerpalne źródło
energii, którą widzowie zarażają się już
od pierwszych chwil. Pomysły na wykonanie
nie-poważnej muzyki niejednokrotnie powstają bezpośrednio na scenie. Dlatego,
dzięki artystycznej improwizacji, każdy występ ma swój niepowtarzalny charakter. Czesław Jakubiec wpisuje się w pewną niszę
rozrywki nie do końca poważnej, ale też nie

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.

trywialnej. Mógłby występować w operze albo w kabarecie, ale wybrał coś pomiędzy.
Udowadnia, że to co artystyczne, może być
popularne. Wszystko w jednym: filharmonia
w kabarecie, jeżeli opera to komiczna, jeśli
śpiew to – chcąc nie chcąc – przerywany
wybuchami śmiechu! Uwaga – występy Czesława Jakubca w Centrum Kultury Katowice
to wyjątkowa okazja do rodzinnego wyjścia
z domu. W czasie, gdy dorośli bawią się obserwując występy tego doskonałego tenora,
dzieci mają okazję wziąć udział w warsztatach muzyczno-plastycznych. I to bez dodat-

6. FESTIWAL PRAWYKONAŃ POLSKA MUZYKA NAJNOWSZA
Arkadiusz Ławrywianiec

▼▼▼
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.

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 AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINIC Katowice, 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 AUTO SOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2 / PORSCHE INTER AUTO RYBNIK, 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-CENTRUM Katowice, 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-BENZ Sosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, 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).
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