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Z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic wsiadamy do tramwaju i rozmawiamy o przyszłości komunikacji publicznej w mieście
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Po ży czaj i uży waj
Współ dzie le nie – czy jak kto wo li: kon -
sump cja ko la bo ra tyw na – po wo li sta je
się mod ne. Dla jed nych sha ring to spo -

sób na sprze ciw wo bec kul tu ry kon -
sump cyj nej, dla in nych – po pro stu wy -
go da. Choć dzi siaj wy na jem sa mo cho -
du lub ro we ru na mi nu ty, go dzi ny, dni

czy la ta ni ko go już nie dzi wi, to praw dzi -
wa re wo lu cja wciąż przed na mi. 

W let nim nu me rze ma ga zy nu PLACE
za po wia da ją Mar cin Kru pa, pre zy dent
Ka to wic i wiel ki mi ło śnik mo to ry za cji,
mó wiąc, że w nie da le kiej przy szło ści
cze ka nas stop nio we prze cho dze nie
z mo de lu „po sia daj i uży waj” na rzecz

„po ży czaj i uży waj”. 
Aby jed nak tak się sta ło, ko mu ni ka cja
pu blicz na w re gio nie, wzo rem in nych
me tro po lii mu si stać się naj wy god niej -

szym i naj szyb szym środ kiem
transportu. Inwestycje w ta bor, no we

po łą cze nia czy przy wró ce nie spraw no -
ści lo kal ne mu trans por to wi ko le jo we -
mu to tyl ko po ło wa dro gi, któ rą mu si -

my prze być.
Dru ga to zmia na świa do mo ści miesz -
kań ców. A pa trząc na re la cję: im wię -
cej miejsc par kin go wych, tym mniej

wol nych miejsc do za par ko wa -
nia – trud no być opty mi stą. 
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MY 
PLACE

Z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic wsiadamy
do tramwaju i rozmawiamy o przyszłości komunikacji
publicznej w mieście. Liczba miejsc parkingowych
w śródmieściu rośnie, ale z tymi wolnymi jest zupełnie
odwrotnie. Najwyższa pora skierować komunikację
na właściwe tory. Kiedy szybki tramwaj dojedzie
do Bażantowa? Tu wciąż brakuje konkretów

NA WŁAŚCIWYCH
TORACH?

Rozmawia: Bartłomiej Wnuk

Zdjęcia: Paweł Szałankiewicz

MARCIN KRUPA
prezydent Katowic od 2014 roku.
Wcześniej radny Rady Miasta
w Katowicach, a w latach 2010-
2014 – wiceprezydent Katowic
odpowiedzialny m.in. za rozwój
systemów transportowych, planowanie
przestrzenne oraz budownictwo.
Z wykształcenia inżynier transportu, był
również adiunktem na Politechnice
Śląskiej. Mąż Joanny, tata Martyny
i Błażeja. Prywatnie fan motoryzacji
i muzyki, jeździ na motocyklu i gra
na klawiszach oraz na harmonijce
ustnej.
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MY 
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PLACE: Licz ba miejsc par kin go wych w śród mie -
ściu ro śnie, ale z ty mi wol ny mi jest zu peł nie od -
wrot nie. Jak za mie rza pan oswa jać ka to wi czan
z my ślą, że na szą przy szło ścią jest ko mu ni ka cja
pu blicz na i to ona, a nie sa mo cho dy, za pew ni nam
bezstresową i wygodną podróż?
Marcin Krupa: Je stem prze ko na ny, że je śli ko mu ni ka cja pu -
blicz na bę dzie kom for to wa, bez piecz na oraz do stęp na, sta nie
się atrak cyj ną al ter na ty wą dla po dró ży sa mo cho dem. Choć
dziś we szli śmy w fa zę re ali za cji naj więk szych in we sty cji, to
prawdziwe wy zwa nie upa tru ję w tym, by prze ko nać oso by po -
dró żu ją ce sa mo cho dem do ko rzy sta nia z ko mu ni ka cji pu -
blicz nej. Je śli ktoś kil ka ra zy na wła snej skó rze prze ko na się,
że tram wa jem do je chał do cen trum 20 mi nut szyb ciej niż au -
tem, to być mo że zde cy du je się czę ściej tak prze miesz czać.
Oszczę dzi czas, pa li wo, a w mie ście zmniej szy się ha łas
i emi sja spa lin. W ta kiej sy tu acji moż na mó wić o biz ne so wym
mo de lu win -win. 

Część mieszkańców z różnych względów nigdy nie
przesiądzie się z samochodu do autobusu czy
tramwaju. 
Trans port zrów no wa żo ny to ta ki, któ ry jest przy ja zny dla
wszyst kich uczest ni ków ru chu: kie row ców, ro we rzy stów, użyt -
kow ni ków ko mu ni ka cji pu blicz nej. Pa trząc na za kres pro wa -
dzo nych prac, mó wi my o praw dzi wej re wo lu cji trans por to wej,
któ ra do ko na się w per spek ty wie 2-3 lat.

Gdy by na po łu dnie Ka to wic do jeż dżał obie ca ny
szyb ki tram waj, pew nie wi dzie li by śmy w nim za do -
wo lo nych miesz kań ców i nikt nie roz ma wiał by
o bra ku obie ca ne go łącz ni ka po mię dzy uli ca mi
Sza rych Sze re gów i Ba żan tów. A tym cza sem nie
ma ani tram wa ju, ani łącz ni ka, ani… cen trów prze -
siad ko wych. Prze targ na bu do wę dro gi ogło szo no
w 2016 r. Jesz cze rok te mu za po wia dał pan, że
szyb kim tram wa jem do Ko stuch ny bę dzie my się
cie szyć już w 2020 ro ku.
Nie wi docz nym dla miesz kań ców – a bar dzo waż nym – eta -
pem, są dłu go trwa łe pra ce kon cep cyj ne i pro jek to we. To
na nich w ostat nim cza sie by li śmy sku pie ni. Na to miast pierw -
sze pra ce bu dow la ne w ra mach wspo mnia nych przez pa na in -

we sty cji już ru szy ły i ma my na nie za bez pie czo ne pieniądze –
często z dofinansowaniem unijnym na poziomie 85 proc.
kosztów – jak w przypadku centrów przesiadkowych czy
przebudowy DK81. Je śli cho dzi o wspo mnia ny tram waj, obec -
nie je ste śmy na ostat nim eta pie przy go to wa nia peł nej do ku -
men ta cji do ty czą cej wnio sku o de cy zję śro do wi sko wą
do Re gio nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi cach.
Prze pro wa dzo no sze reg ana liz dla po nad 1 tys. dzia łek, w oko -
li cach któ rych bę dzie prze bie ga ła pla no wa na in we sty cja.
W trak cie tych prac zde cy do wa no, że po mi mo moż li wo ści
praw nych wy ni ka ją cych z re gu la cji tzw. specustawy dro go wej,
Urząd Mia sta Ka to wi ce bę dzie pro wa dził roz mo wy i zmie rzał
do kon sen su su z wła ści cie la mi moż li wie naj więk szej licz by nie -
ru cho mo ści. Osta tecz ne de cy zje, któ re znaj dą swo je wią żą ce
od zwier cie dle nie we wnio sku do RDOŚ, jesz cze nie za pa dły.
Istot ne jest pod kre śle nie, że żad na z ewentualnych modyfikacji
nie zmieni głównych założeń i korzyści wynikających
z realizacji inwestycji. 

A co z dro gą?
W przy pad ku dro gi – obec nie zle co no opra co wa nie peł ne go
za kre su ra por tu od dzia ły wa nia na śro do wi sko i uzy ska nie de -
cy zji o śro do wi sko wych uwa run ko wa niach dla przed się wzię cia. 

Jak wi dzi pan trans port w Ka to wi cach przy szło -
ści?
Za koń cze nie bar dzo kosz tow nej re wo lu cji ko mu ni ka cyj nej po -
zwo li skie ro wać jesz cze więk sze niż dziś fun du sze na roz wój
prze my słu cza su wol ne go. Na pew no bę dzie my od cho dzić
od fi lo zo fii „po sia daj i ko rzy staj”, na rzecz „po ży czaj i ko rzy -
staj”. Za 20 lat pew nie więk szość z nas nie bę dzie mia ła au ta,
bo świet nie roz wi nię ty bę dzie car sha ring po jaz dów elek trycz -
nych.

Ka to wic ki In te li gent ny Sys tem Za rzą dza nia Trans -
por tem, któ ry otrzy mał pra wie 48 mln zł do fi nan -
so wa nia w ra mach RPO ma zre wo lu cjo ni zo wać
po ru sza nie się po mie ście. W ja ki spo sób?
Sys tem zo sta nie wdro żo ny do 2020 ro ku. Pla nu je my, by ITS
uwzględ niał wpro wa dze nie zna ków zmien nej tre ści, któ re bę dą
wska zy wa ły np. ob jaz dy w ra zie wy pad ków lub kor ków, fa lę zie -
lo ne go świa tła dla ko mu ni ka cji miej skiej czy ge ne ra cję da nych
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na urzą dze nia mo bil ne w za kre sie in for mo wa nia o zmia nach
w or ga ni za cji ru chu, pro wa dzo nych ro bo tach dro go wych czy
do stęp no ści miejsc par kin go wych.

Katowice codziennie ściągają do pracy i na
uczelnie mnóstwo mieszkańców miast
ościennych. Jak w kon tek ście me tro po lii i po wyż -
sze go fak tu ma ją się pla ny sa me go mia sta do ty -
czą ce bu do wy cen trów prze siad ko wych? 
Za cznij my od te go, że wszyst kie oso by przy jeż dża ją ce do nas
do pra cy trak tu je my ja ko po ten cjal nych miesz kań ców, o któ -
rych mu si my za bie gać. Spo śród cen trów prze siad ko wych, to
w Li go cie bę dzie go to we w tym ro ku, a trzy ko lej ne – w przy -
szłym. Ka to wi ce ja ko sto li ca wo je wódz twa – i od nie daw na tak -
że me tro po lii – od lat wy zna cza ją kie ru nek roz wo ju re gio nu.
Dzi siaj, gdy in we sto rzy przy jeż dża ją do Ka to wic, pa trzą na ca łą
me tro po lię, nasz wspól ny po ten cjał. To jest du ża za le ta w kon -
tek ście przy cią ga nia przed się bior ców, wy da rzeń, a na wet tu ry -
stów. Dla mnie jed nak naj waż niej sze są na ma cal ne ko rzy ści
dla miesz kań ców – np. wpro wa dzo ny nie daw no wspól ny bi let
czy dar mo wa ko mu ni ka cja dla dzie ci i mło dzie ży do 16 ro ku
ży cia.

Czy w mie ście roz wa ża ne jest wy dzie la nie to ro -
wisk dla lo kal ne go ru chu ko le jo we go – nie bę dą -
cych w ko li zji z ru chem da le ko bież nym? Dzi siaj
ko lej, przez ta ką ko li zję, jest nie pew na cza so wo
i nie wy dol na.
W tym ob sza rze dzia ła nia pro wa dzi me tro po lia, któ ra od po wia -
da za trans port. Sa mi ja ko sa mo rząd tak że pro wa dzi my roz mo -
wy z przed sta wi cie la mi PKP w ce lu wdra ża nia kom for to wych
roz wią zań dla miesz kań ców, któ re do ce lo wo bę dą mo gły przy -
no sić zy ski or ga ni za to rom trans por tu, więc są w ich in te re sie.

Roz wój ko mu ni ka cji pu blicz nej to je den z ele men -
tów, któ re skła da ją się na ogra ni cze nie smo gu. Co
jesz cze za mie rza pan zro bić, aby nie po wtó rzy ła
się sy tu acja z po nie dział ko we go po ran ka, 19 grud -
nia 2017 r., kie dy we dług AirVisual – por ta lu mo ni -
to ru ją ce go ja kość powietrza – Katowice by ły
mia stem z naj bar dziej za nie czysz czo nym po wie -
trzem na świe cie?

Wal ka o czy ste po wie trze to du że wy zwa nie. Aku rat trans port
pu blicz ny, we dług róż nych da nych, tyl ko w 15 proc. przy czy nia
się do wy twa rza nia tzw. smo gu. Resz tę w więk szo ści sta no wi
ni ska emi sja z ko tłów wę glo wych. Dla te go zde cy do wa łem
o przy spie sze niu pro gra mu wy mia ny sta rych „kop ciu chów”.
W tym za kre sie je ste śmy zde cy do wa nym li de rem w wo je wódz -
twie ślą skim – w tym ro ku wy mie ni my po nad 2 tys. sys te mów
grzew czych. W każ dym przy pad ku kwo ta do fi nan so wa nia to
na wet do 10 tys. zł! Do dat ko wo, wspie ra my go rzej sy tu owa -
nych w za ku pie pa li wa do brej ja ko ści, prze pro wa dza my ter mo -
mo der ni za cje bu dyn ków, straż miej ska pro wa dzi kon tro le
i na kła da man da ty na oso by spa la ją ce śmie ci. W wal ce o czy -
ste po wie trze się ga my tak że po no we roz wią za nia – w mi nio -
nym se zo nie ko rzy sta li śmy z dro na, któ ry mo ni to ro wał skład
dy mu uno szą ce go się z ko mi nów, a ak tu al nie wpro wa dza ne są
czuj ni ki ja ko ści po wie trza. In for ma cje o je go sta nie bę dzie my
po da wać w bu dyn kach uży tecz no ści pu blicz nej, by sze rzyć
świa do mość spo łecz ną. Pa mię taj my jed nak, że od dy cha my
wspól nym po wie trzem – bez dzia łań in nych miast me tro po -
lii – szcze gól nie na szych są sia dów – bez wspar cia rzą du i Unii
Eu ro pej skiej, tej wal ki sa mi nie wy gra my. 

Po wy gra nej w wy bo rach w 2014 r. na ła mach ma -
ga zy nu PLACE, Mar cin Kru pa – no wo wy bra ny pre -
zy dent Ka to wic, mia sta, któ re mu era du żych
in we sty cji w cen trum nada ła szla chet niej szych ry -
sów, za po wia dał: „Te raz czas po my śleć o Ka to wi -
cach ży cia co dzien ne go”. Lu dzie ma ją
w port fe lach co raz wię cej pie nię dzy i co raz więk -
szą wa gę przy wią zu ją do ja ko ści ży cia. Czy Ka to -
wi ce od po wia da ją na tę po trze bę? Bo ja kość
ży cia, to nie tyl ko mar ko wa ar chi tek tu ra, te atr
i do bra re stau ra cja, ale przy sta nek au to bu so wy
bli sko do mu, ogól no do stęp ny prze wi jak w in sty tu -
cji pu blicz nej, wy bieg dla psów czy no wa ław ka
w par ku.
Re ali zu je my sze reg in we sty cji w dziel ni cach, któ rych ce lem
jest pod no sze nie ja ko ści ży cia. W na szym mie ście każ de
dziec ko ma miej sce w przed szko lu, a ba za w żłob kach jest re -
gu lar nie po sze rza na (łącz nie ma my dziś 891 miejsc w Żłob ku
Miej skim w Ka to wi cach). Bu du je my trzy ba se ny z ha la mi spor -
to wy mi i re ali zu je my set ki ma łych in we sty cji w ra mach bu dże tu
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oby wa tel skie go, któ ry jest naj więk szy w Pol sce w prze li cze niu
na miesz kań ca wśród miast wo je wódz kich. W Ka to wi cach stu -
diu je po nad 52 tys. mło dych lu dzi – i na szym ce lem jest utrzy -
ma nie w mie ście te go po ten cja łu po przez cie ka wą ofer tę
miejsc pra cy w no wo cze snych sek to rach czy do god ny do stęp
do miesz kań. Wspo mnia ny bu dżet oby wa tel ski, któ re go pu lę
pod nio słem w 2015 r. z 10 do 20 mln umoż li wił nam wpro wa -
dze nie no wych form ma łych in we sty cji – tak po wstał wy my ślo -
ny przez ka to wi czan kę wod ny plac za baw w Do li nie Trzech
Sta wów. W tym ro ku w mie ście po wsta ną dwa ko lej ne – w Pio -
tro wi cach i Za łę żu. Po wsta nie też tęż nia so lan ko wa na Za do lu,
ru szy bu do wa lo do wi ska w Murc kach. Uru cho mi li śmy też apli -
ka cję Na praw my to. pl, po przez któ rą miesz kań cy sa mi zgła sza -
ją za uwa żo ne uster ki (np. dziu rę w chod ni ku, nie le gal ne
wy sy pi sko, nie dzia ła ją ce oświe tle nie, po rzu co ne po jaz dy).
W pierw szych ty go dniach funk cjo no wa nia sys te mu na pra wi li -
śmy po nad 300 zgłoszeń.

Jed nym z ele men tów co dzien no ści, po za trans por -
tem czy kul tu rą skon cen tro wa ną w Stre fie Kul tu ry,
o któ rej rów nież roz ma wia li śmy, jest sport. Ten
pro fe sjo nal ny i ten ama tor ski. Siat kar ski GKS Ka -
to wi ce gra w Plus Li dze, pił ka rze GieKSy wal czą
o awans do Eks tra kla sy (roz mo wa od by ła się 25
ma ja – przyp red.). A co z ba zą dla spor tow ców
ama to rów? Jesz cze w ze szłym ro ku za po wia dał
pan, że już wio sną 2019 r. bę dzie my się cie szyć
no wy mi pły wal nia mi. Ty chy otwo rzy ły ogrom ny
park wod ny, a Ka to wi ce wciąż ma ją dziu ry w zie -
mi.
Ba za spor to wa jest ca ły czas po sze rza na. Trzy ba se ny z ha la -
mi spor to wy mi są w trak cie prac bu dow la nych, a za koń cze -
nie in we sty cji za pla no wa ne jest na 2019 rok. Za le ży mi
na tym, by ca łe ro dzi ny mo gły ak tyw nie spę dzać czas wol ny.
Dla te go w pro jek tach każ de go z ba se nów znaj du ją się
m.in.: 6-to ro wy ba sen spor to wy o wy mia rach 25x16 m, ba sen
do na uki pły wa nia, bro dzik dla dzie ci wy po sa żo ny w atrak cje,
try bu ny dla wi dzów, zjeż dżal nia, ga bi ne ty od no wy bio lo gicz -
nej (w ba se nie przy ul. Wcza so wej), si łow nia (w ba se nach
przy ul. Hal le ra i ul. Ko ściusz ki), peł no wy mia ro we ha le spor to -
we, sau ny. Trzy ba se ny za miast jed ne go par ku wod ne go
ozna cza ją, że więk szość miesz kań ców Ka to wic bę dzie mieć
do stęp ną pły wal nię w pro mie niu pię ciu ki lo me trów. Je śli zaś

cho dzi o ter min re ali za cji tej in we sty cji – oka za ło się, że trze -
ba do dat ko wo wzmac niać ob szary, na któ rych sta ną fun da -
men ty. To in we sty cja na kil ka dzie siąt lat, więc wo lę, by
ba se ny by ły od da ne kil ka mie się cy póź niej, a by ły bez piecz -
ne i sta bil ne.

Ja ką ma my gwa ran cję, że ra zem z ty mi in we sty -
cja mi lu dzie ze chcą żyć i pra co wać w Ka to wi -
cach? Licz ba miesz kań ców mia sta od wie lu lat
sys te ma tycz nie spa da.
Po dob nie jak wie le in nych miast w ca łej Pol sce mu si my mie -
rzyć się z ne ga tyw ny mi tren da mi de mo gra ficz ny mi. Na szą stra -
te gię utrzy my wa nia miesz kań ców i przy cią ga nia no wych
opie ra my na trzech fi la rach. Punk tem wyj ścia jest za pew nie nie
do brze płat nych miejsc pra cy. Ka to wi ce to sil na mar ka
w oczach przed się bior ców. Skła da się na to sze reg czyn ni ków,
ta kich jak np.: do stęp do wy kwa li fi ko wa nej ka dry, do sko na ła
lo ka li za cja i roz bu do wa ny sys tem wspar cia. Dziś mó wi my o po -
ten cja le na uko wym, go spo dar czym i in fra struk tu ral nym ca łej
me tro po lii. Dzia ła nia te stwa rza ją na tu ral ny kli mat dla przed się -
bior ców, któ rzy chęt nie otwie ra ją swo je biu ra w Ka to wi cach,
two rząc tym sa mym no we miej sca pra cy dla na szych ab sol -
wen tów. Jed no cze śnie in we stu je my w ba zę miesz ka nio wą oraz
czas wol ny. Tyl ko ta kie dzia ła nia mo gą spra wić, by mło dzi lu -
dzie chcie li po stu diach roz po czy nać ka rie rę w na szym mie -
ście, a póź niej za kła dać ro dzi ny.

Po łu dnie Ka to wic to pod tym ką tem fe no men – tu
miesz kań ców jest co raz wię cej. Prze pro wa dza ją
się tu mło de mał żeń stwa, ro dzą się dzie ci, ale czy
mia sto or ga ni zu je im miej sca w żłob kach i przed -
szko lach?
W Ka to wi cach każ de dziec ko ma miej sce w przed szko lu.
Po ubie gło rocz nej re kru ta cji po zo sta ło 40 wol nych miejsc.
Obec nie na sze dzia ła nia kie ru je my na do pa so wa nie in fra struk -
tu ry do po trzeb po szcze gól nych dziel nic. Pod ją łem tak że de cy -
zję, by pod czas przyj mo wa nia dzie ci do żłob ka pre fe ro wać
ka to wi czan. Je że li przy naj mniej je den z ro dzi ców lub opie ku -
nów praw nych od pro wa dza w Ka to wi cach po da tek, to pod -
czas ubie ga nia się o miej sce w żłob ku otrzy ma
do dat ko wych 50 punk tów na dziec ko. Z dru giej stro ny za kła -
dam, że ta kie dzia ła nie bę dzie za chę tą dla osób, któ re w Ka to -
wi cach już miesz ka ją, by tak że tu taj się za mel do wa ły. n

MY 
PLACE

Archiwum Urzędu Miasta w Katowicach
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Miejskie rowery już
w Bażantowie
Pora zostawić samochód i przesiąść się na rower. Najlepiej ten miejski. Taką
możliwość mieszkańcy Bażantowa mają od czerwca. A wszystko za sprawą
projektu „Rowerowa Kostuchna”, realizowanego w ramach budżetu
obywatelskiego. Na Osiedlu powstała jedna z miejskich stacji rowerowych, które
mają pomóc skomunikować dzielnice Katowic za pomocą transportu rowerowego. 

Mo da na ro we ry miej skie opa no wa ła Ka to wi ce. Tyl ko w ze szłym ro ku do -
ko na no 100 tys. wy po ży czeń, a w sys te mie za re je stro wa ło się po nad 11
tys. no wych osób. W tym se zo nie ka to wi cza nie mo gą ko rzy stać z bli -
sko 400 ro we rów cze ka ją cych na nich w 52 sta cjach, któ rych ope ra to rem
jest fir ma Ne xt bi ke. Ostat nie uru cho mio no 1 czerw ca. 
– Dzię ki za an ga żo wa niu mia sta, ro we rzy stów gło su ją cych na pro jek ty bu -
dże tu oby wa tel skie go, a tak że spon so rów, z każ dym ro kiem miesz kań cy
i tu ry ści zy sku ją do stęp do ko lej nych sta cji i ro we rów. To cie szy i ozna cza,
że nasz sys tem w Ka to wi cach spraw dza się świet nie – mó wi To masz Wojt -
kie wicz, pre zes Ne xt bi ke Pol ska.
Zgod nie z pro jek tem, sta cje uru cho mio no przy przy stan ku au to bu so wym
w oko li cy ul. Boya -Że leń skie go 74A, w oko li cy przy stan ku przy re stau ra cji
An na Ma ria przy uli cy Szeregów, przy Centrum Handlowym Bażantowo,
a także na wysokości ul. Bażantów 41a. 
W tym ro ku sys tem bę dzie funk cjo no wał do po ło wy grud nia. Po za miesz -
kań ca mi bę dą z nie go mo gli tak że sko rzy stać go ście Szczy tu Kli ma tycz -
ne go.

Paweł Szałankiewicz

Cztery kroki do wypożyczenia
roweru

1Aby skorzystać z miejskiego
roweru, należy wejść na stronę
www.citybybike.pl lub

www.nextbike.pl i zarejestrować się,
podając: numer telefonu, imię,
nazwisko i adresy – mailowy i domowy.
Należy też wpłacić 10 złotych na swoje
rowerowe konto (pieniądze będą
wykorzystane na wypożyczanie
rowerów). 

2Zarejestrowany użytkownik
na terminalu naciska przycisk
„wypożycz”, a następnie

postępuje zgodnie z poleceniami
terminala – podając swój numer
telefonu (który jest loginem) oraz
otrzymane po pozytywnej rejestracji
hasło-pin.

3Kolejny krok to wybranie numeru
roweru na terminalu
i – po usłyszeniu sygnału

dźwiękowego – wypięcie roweru
z elektrozamka.

4Proces zwrotu jest
prostszy – wystarczy wprowadzić
rower do elektrozamka

i poczekać na sygnał dźwiękowy.
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1 procent dla Śląska
Dziennikarze pokonali Rzeczników 6:2 w meczu piłki nożnej na Arenie Zabrze. Jak co roku, ideą zawodów było
promowanie przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego z województwa śląskiego

Do rocz ne me cze z cy klu Rzecz ni cy vs.
Dzien ni ka rze do star cza ją za wod ni kom
nie po wta rzal nych spor to wych wra żeń,
a lo kal nym or ga ni za cjom po żyt ku pu -
blicz ne go szan sę na pro mo cję swo ich

dzia łań w go rą cym dla nich cza -
sie – kie dy Po la cy roz li cza ją się z fi sku -
sem i po dej mu ją de cy zję, ko mu
prze ka zać 1% swo je go po dat ku.
– Wspierajmy lokalne fundacje,

stowarzyszenia i wykorzystajmy szansę
zatrzymania części wypracowanych
przez nas środków finansowych
w naszym regionie – zachęca
Bartłomiej Wnuk, organizator meczu.

Kolejne otwarcia w budynku CUBE
Centrum Handlowe Bażantowo zyskało dwóch nowych najemców w budynku CUBE: studio mebli kuchennych
Verle Kotłowski oraz Centrum Rowerowe Kieta

Paweł Szałankiewicz

Go ściem otwar cia stu dia me bli ku chen nych Ver le Ko tłow ski w Cen -
trum Han dlo wym Ba żan to wo był ju ror pro gra mu Top Chef – Jo seph
Se ele sto, czło nek pre sti żo we go Klu bu Sze fów Kuch ni. Ver le to nie -
miec kie me ble ku chen ne, za pro jek to wa ne i wy ko na ne z naj wyż szą
pre cy zją. Mar ka sta wia na wy so ką ja kość oraz do pa so wa nie ko lek cji
do po trzeb i pre fe ren cji klien tów 

Cen trum Ro we ro we Kie ta sku pia lu dzi, któ rzy łą czą ro we ro wą
pa sję z pra cą i chęt nie do ra dza ją, jak do brać, ser wi so wać
i przy go to wać ro wer do jaz dy. Sklep ofe ru je za rów no sprzęt dla
dzie ci, jak i dla osób, któ re upra wia ją ko lar stwo wy czy no wo.
Zna leźć tu moż na odzież i ak ce so ria dla ro we rzy stów oraz ro -
we ry ta kich ma rek, jak m.in: KTM, Giant, Uni bi ke

ZOBACZ WIDEO Z MECZU
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S
e nior Re si den ce w Ba żan to wie
otwar ło swo je drzwi dla miesz kań -
ców wio sną 2014 ro ku. Pan Wła dy -

sław wpro wa dził się do do mu ja ko je den
z pierw szych pen sjo na riu szy. Tra fił tu ze
zła ma ną no gą, był dość scho ro wa ny i sa -
mot ny. Obec nie ma 86 lat i dzię ki do brej
opie ce oraz to wa rzy stwu, po dob nie, jak
in ni lo ka to rzy, ma mnó stwo ener gii. Te -
raz mo że ją spo żyt ko wać w no wej si łow -
ni. – Wio ślarz, zde cy do wa nie wio -
ślarz – uśmie cha się za py ta ny o ulu bio -
ne urzą dze nie do ćwi czeń. 

Ścież kę zdro wia sfi nan so wa ła Dia ko nia Neu -
en det tel sau, któ ra jest też ini cja to rem bu do -
wy ca łe go obiek tu. – Wspar cie pły ną ce
z Nie miec przez ostat nie czte ry la ta by ło
ogrom ne – przy zna je Elż bie ta Grzecz ka, dy -
rek tor Se nior Re si den ce. – Ścież kę zdro wia
pod pa trzy łam wła śnie w jed nym z ośrod ków,
któ re pro wa dzi Dia ko nia. Ak tyw ność fi zycz -
na, oczy wi ście od po wied nio ukie run ko wa -
na, mo że znacz nie po pra wiać kon dy cję oraz
for mę fi zycz ną osób star szych. Na pew no
w ko lej nych la tach bę dzie my chcie li roz wi jać
tę ofer tę – do da je.

Ścież ka zdro wia skła da się z sied miu urzą -
dzeń. Do bra no je spe cjal nie pod ką tem ćwi -
czeń, któ re mo gą wy ko ny wać se nio rzy. Są
wśród nich m.in. po pra wia ją ce ko or dy na cję
ko ła tai chi, a tak że ła wecz ka z pe da ła mi i ko -
ło wro tek. – Więk szość tych urzą dzeń umie -
ści li śmy przy oczku wod nym. Mo gą z nich
ko rzy stać nie tyl ko na si lo ka to rzy, ale rów nież
ich go ście – przy zna je Elż bie ta Grzecz ka. n

Dom Opieki Dla Osób Starszych Senior Residence zaczyna piąty rok
funkcjonowania. To dobry czas nie tylko na podsumowanie, ale też
na uatrakcyjnienie oferty. Właśnie dlatego w części wypoczynkowej pojawiła się
ostatnio ścieżka zdrowia, czyli siłownia pod chmurką

SENIOR RESIDENCE
– SIŁOWNIA
W PIĄTYM ROKU
DZIAŁALNOŚCI DOMU

Tekst: Łukasz Respondek

Paweł Chwalibóg,
fizjoterapeuta w Senior
Residence

Na sza stra -
te gia
od pię ciu
lat jest ta -
ka sa ma:
dzię ki po pra -
wie for my fi -
zycz nej, chce my
po pra wiać rów nież kon dy cję psy -
chicz ną pen sjo na riu szy. One za wsze
idą w pa rze. Wy bie ra jąc ze staw ćwi -
czeń dla se nio rów, przede wszyst kim
mu si my mieć na uwa dze ich bez pie -
czeń stwo. Naj więk szy na cisk kła dzie -
my na rów no wa gę i ko or dy na cję.
W no wej si łow ni mo gą ćwi czyć oso by
na wóz kach in wa lidz kich oraz te, któ -
re po ru sza ją się o la sce. Mam na -
dzie ję, że dla na szych miesz kań ców
si łow nia to du ża atrak cja. 

Paweł Szałankiewicz
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Szkoła pijarska to duma Bażantowa. Słynie ze świetnych
wyników i doskonałego wychowania. Swój sukces
w nauczaniu dzieci i młodzieży pijarzy opierają
na wielowiekowych tradycjach. Warto poznać kilka ważnych
wydarzeń dotyczących historii zakonu

Tekst: Łukasz Respondek

DZIEDZICTWO
PIJARÓW
WAŻNE MOMENTY HISTORII
ZAKONU W POLSCE

Wybitni wychowankowie

Wychowankami pijarskimi byli m.in.: marszałek
Sejmu Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki,
dowódca powstania Tadeusz Kościuszko, twórca
polskiej historiografii Joachim Lelewel, Bronisław
Trentowski – wybitny filozof, Stanisław
Moniuszko – twórca opery narodowej, Wojciech
Bogusławski – twórca narodowej sceny,
Franciszek Zabłocki – pisarz sceniczny, Alojzy
Feliński – autor hymnu „Boże coś Polskę” oraz
dramatu „Barbara Radziwiłłówna”. Szkołę
pijarską ukończył ojciec polskiej chirurgii Rafał
Czerwiakowski, poeta-powstaniec Seweryn
Goszczyński, geolog i geograf Ignacy Domeyko
oraz poeta Kajetan Koźmian.

Na podatnym gruncie
Pijarów do Polski sprowadził
król Władysław IV. Pierwsze
domy zakonne powstały
w Podolińcu, Warszawie,
Rzeszowie i Krakowie. Ze
względu na ogromne
zapotrzebowanie
społeczeństwa
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów na szkołę bezpłatną
i dostępną dla wszystkich,
liczba kolegiów szybko
wzrastała, sięgając
kilkudziesięciu. Myśl
założyciela zakonu, Józefa
Kalasancjusza – „wychowanie
w duchu pobożności
i wykształcenie dla
zapewnienia samodzielnego
utrzymania”, na polskiej ziemi
znalazła podatny grunt. Szkoła
pijarska nadal jednak oparta
była na filantropii i powołaniu
zakonnym.

Od szkoły do konstytucji
Zastąpienie filantropii prawem
wymagało szeregu zmian
społeczno-politycznych,
a zwłaszcza reorganizacji
szkolnictwa i prawodawstwa
polskiego. Rozumiał to
doskonale ksiądz Stanisław
Konarski, pijar i następca
Kalasancjusza. Rozpoczął
od wydania zbioru praw
Volumina Legum i założenia
Collegium Nobilium, elitarnej
szkoły dla synów
magnackich. Za tym
poszła – podjęta
w podobnym
duchu – reforma całego
szkolnictwa pijarskiego
i w konsekwencji stworzenie
podstaw do powstania
Komisji Edukacji Narodowej,
pierwszego w świecie
ministerstwa szkolnictwa.
Szkoły pijarskie zaowocowały
wydaniem ponad stu posłów
Sejmu Wielkiego, twórców
Konstytucji 3 Maja.

Początki kultu Matki Boskiej
Rozpowszechnianie w Polsce
kultu Matki Bożej rozpoczęło
się od sprowadzenia do kraju
przez pierwszego rektora
pijarów księdza Jacka
Orsellego obrazu Matki
Boskiej Łaskawej z Faenzy we
Włoszech. Pijarom
zawdzięcza się także
wprowadzenie w Polsce
publicznego kultu Serca
Bożego i zakładanie Sodalicji
Matki Bożej Łaskawej
i Bractwa Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Pracę
pijarów przerwały rozbiory.
Szkoły zostały zamknięte
po powstaniu listopadowym,
zaś domy zakonne
zlikwidowano po powstaniu
styczniowym. Wielu pijarów
zesłano na Sybir.

Trudny okres powojenny
Odnowa działalności szkół
pijarskich nastąpiła dzięki
staraniom sybiraka, księdza
Adama Słotwińskiego,
powstańca Tadeusza
Chromeckiego i Hiszpana
Jana Borella. 
Okres rozbudowy
przerwała II wojna światowa.
Po jej zakończeniu poza
granicami Polski znalazły się
szkoły w Lidzie, Lubieszowie
i Szczuczynie Litewskim.
Niezależnie od utrudnień
stwarzanych przez władze
komunistyczne, polscy pijarzy
prowadzili w okresie
powojennym Prywatne
Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie wraz
z internatem, kierowali pracą
duszpasterską w kilkunastu
parafiach na terenie Polski
i za granicą, prowadzili
działalność publicystyczno-
naukową i kaznodziejsko-
rekolekcyjną.

1642 – 1739 1740 – 1789 1790 – 1918 1919 – 1989



ZOBACZ ENKLAWĘ
KRYSZTAŁOWĄ Z LOTU

PTAKA

NIEZALEŻNOŚĆ 
TO MOŻLIWOŚĆ
WYBORU

PLACE 
TO LIVE

Enklawa Kryształowa to mieszkania dla seniorów – unikalne miejsce
w centrum tętniącego życiem Osiedla Bażantowo. Mieszkańcy Enklawy
mogą cieszyć się pełną samodzielnością, a jednocześnie czuć się
bezpiecznie, jak mało kto. Tutaj znajdą prywatność i możliwość pełnej
integracji, w zależności od nastroju

E
n kla wa Krysz ta ło wa za spo ka ja wszyst kie po trze by dnia co dzien ne go swo -
ich miesz kań ców. Do dat ko wo, w za się gu krót kie go spa ce ru są: przy chod -
nia, ap te ka, re ha bi li ta cja, ka wiar nia, re stau ra cje, pral nia, pie kar nia i wie le

in nych skle pów oraz usług zlo ka li zo wa nych w Cen trum Han dlo wym Ba żan to -
wo i Ba żan to wo Sport.
Bu dyn ki En kla wy są do sto so wa ne do po trzeb osób star szych i nie peł no spraw -
nych. Każ dy z miesz kań ców jest wła ści cie lem swo je go miesz ka nia i sam de -
cy du je o wszyst kich swo ich spra wach, dys po nu jąc cza sem we dług własnego
uzna nia. Krysz ta ło wa za pew nia peł ną pry wat ność i sa mo dziel ność, a udo god -
nie nia i ser wis pod wyż sza ją kom fort ży cia.
W co dzien nych tro skach, miesz kań ców wspie ra pa ni Lu cy na, or ga ni zu jąc ta -
kie usłu gi, jak: sprzą ta nie, za ku py czy re zer wa cja bi le tu na wy ma rzo ny kon cert.
W ra zie ko niecz no ści za dzwo ni po ob słu gę techniczną, umówi wizytę lekarską
czy zorganizuje transport, ale to od mieszkańców zależy, czy skorzystają z jej
pomocy.

Tekst: Łukasz Rąba

Zdjęcia: Bartłomiej Wnuk

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2018
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Nie przeniosę się z powrotem do Krakowa

Pani Krystyna Rożniewska (63 lata) za nic nie zamieniłaby swojego mieszkania na inne,
ale kiedy wprowadzała się do Enklawy Kryształowej, była pełna obaw. Opowiedziała
nam o tym półtora roku po przeprowadzce

PLACE: Mieszkanie w Bażantowie to było pani marzenie?
Krystyna Rożniewska: Dzisiaj za nic nie zamieniłabym mojego mieszkania
na inne, ale kiedy półtora roku temu przeprowadzałam się z Krakowa
do Enklawy Kryształowej byłam pełna obaw dotyczących miejsca i miasta.
Zastanawiałam się, po co ten cały Salon Klubowy w Enklawie, kto tam będzie
przychodził i co będziemy robić. „To sztuczne i niepotrzebne” – myślałam. Nie
mam samochodu, więc w mieście przerażała mnie kiepska, w porównaniu
do krakowskiej, sieć komunikacji publicznej. Byłam przekonana, że utknę
na tym południu. 

Co sprawiło, że jednak zdecydowała się pani zamieszkać
w Bażantowie?
Jestem sama, więc mimo wątpliwości przeważyły względy bezpieczeństwa,
które podkreślał mój syn – system przywoławczy w mieszkaniach. Tym
sposobem, w samej końcówce 2016 r. zamieszkałam w Bażantowie. 

To była droga przyjemność?
Znajomi z Katowic (kiedyś tu studiowałam i mieszkałam) pytali: „mieszkasz
w Bażantowie, jak cię na to stać?”. A prawda jest taka, że stać mnie na ten
komfort z… mojej kolejowej emerytury!

Więc nie taki diabeł straszny?
Przede wszystkim, jak już zamieszkałam, to okazało się, że żyje się tu bajecznie.
Komunikacją publiczną praktycznie nie jeżdżę, bo wszystko mam na miejscu,
a Salon Klubowy, to cudowne miejsce, w którym codziennie spotykam się
z moimi nowymi przyjaciółmi. Nikt nam nic nie każe, kiedy chcemy to
umawiamy się na kawę, karty czy wspólny wypad na basen. Wielu
mieszkańców jest samotnych i to świetna odskocznia.

A jak sprawdza się system przywoławczy? Korzystała pani
już z niego?
Je stem jesz cze w peł ni mo bil na, ale tak – zda rzy ło mi się kil ka ra zy. Po raz
pierw szy, kie dy by łam cho ra i w no cy bar dzo źle się po czu łam. Po tem, po wie -
dzia no nam, że le ka rze, z któ ry mi się łą czy my, są do na szej dys po zy cji i mo że -
my ko rzy stać z te le kon sul ta cji. Raz czy dwa, kie dy mia łam wąt pli wo ści, co
do przyj mo wa nych le ków za dzwo ni łam i sko rzy sta łam z po ra dy.

PLACE 
TO LIVE

Stać Cię na to!
Masz problem z kosztami utrzymania nieruchomości? Nie
wykorzystujesz metrażu? Przerażają Cię koszty ogrzewania? Przekonaj
się, że stać Cię na naszą propozycję!
• Dopasujemy metraż do Twoich potrzeb,
• Niezależne ogrzewanie i doskonała termika budynku zapewnią

komfort cieplny przy niskich kosztach,
• Twoja opłata czynszowa nie będzie większa niż dotychczasowa,
• W standardzie masz do dyspozycji: recepcję, system teleopieki

i wsparcie życzliwego personelu,
• Dodatkowe usługi dnia codziennego (sprzątanie, zakupy itp.) oraz

usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne zaoferujemy Ci w przystępnej cenie,
• Do Twojej dyspozycji jest nasz elastyczny system finansowania.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2018
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PLACE 
URODY

K
o sme ty ki ma ją wspie rać skó rę w funk -
cjo no wa niu w zgo dzie z na tu rą. Ich
moc za le ży jed nak od skła du pre pa ra -

tu. War to wie dzieć, że ist nie je du ża licz ba
skład ni ków, któ re nie pie lę gnu ją a szko dzą
or ga ni zmo wi.
Aby ko sme tyk był zdat ny do uży cia przez
kil ka mie się cy, mu si mieć w so bie kon ser -
wan ty. Kon ser wan ta mi, któ re ha mu ją roz -
wój ple śni i grzy bów są pa ra be ny. Choć wy -
dłu ża ją ży wot ność ko sme ty ku, wy wo łu ją
aler gie, po draż nie nia, za bu rza ją go spo dar -
kę hor mo nal ną. Je że li za war tość pa ra be -
nów w pre pa ra cie jest wy so ka, utrud nio ne

jest wchła nia nie skład ni ków war to ścio wych
dla skó ry. War to więc po sta wić na cer ty fi ko -
wa ne ko sme ty ki na tu ral ne, któ re za miast
pa ra be nów za wie ra ją na tu ral ne kon ser wan -
ty, ta kie jak: wi ta mi ny E i C, olej ki ete rycz ne
lub ben zo esan so du.
Skład ni ka mi, któ rych na le ży uni kać w ko -
sme ty kach są tak że PEG i PPG. Peł nią one
ro lę emul ga to rów, roz pusz czal ni ków oraz
sub stan cji zwięk sza ją cych lep kość pro duk -
tu. Osła bia ją na tu ral ną ba rie rę ochron ną
skó ry, a przy ich pro duk cji uży wa ne są sub -
stan cje o dzia ła niu ra ko twór czym. Wy strze -
gać po win ni śmy się rów nież SLS

i SLES – siar cza nów sto so wa nych w ko -
sme ty kach my ją cych. Choć two rzą pia nę
i wy da je się, że po ma ga ją oczy ścić skó rę,
po draż nia ją ją i osła bia ją jej na tu ral ną
ochro nę li pi do wą. 
Skó rę trze ba chro nić przed szko dli wym
dzia ła niem pro mie nio wa nia UV. Jed nak nie -
naj lep szym roz wią za niem są syn te tycz ne fil -
try UV, któ re mo gą za bu rzać pra cę or ga -
nów we wnętrz nych oraz wy wo ły wać sil ne
re ak cje aler gicz ne. Za miast syn te tycz nych
fil trów UV, war to sto so wać fil try mi ne ral ne:
dwu tle nek ty ta nu, tle nek cyn ku oraz tlen ki
że la za. 
O czym war to pa mię tać? Ko sme ty ki syn te -
tycz ne dzia ła ją na skó rę bez jej udzia łu i nie
za wsze po zy tyw nie, na to miast ko sme ty ki
na tu ral ne, ko rzy sta jąc z ca łej si ły na tu ry,
stymulują skórę do prawidłowej pracy. n

KOSMETYKI Z NATURY
Dlaczego używamy kosmetyków? Dla odżywienia, oczyszczenia, nawilżenia czy opóźninienia efektów
starzenia skóry. O tym, czego należy unikać, wybierając produkty pielęgnacyjne oraz jak chronić nasz
największy organ pisze Joanna Babicka ze sklepu z kosmetykami naturalnymi Drogą Natury

Drogą Natury Kosmetyki Naturalne 
ul. Bażantów 6C/1L, Katowice 
www.facebook.com/droganatury

Dobre kosmetyki na słońce
Drogą Natury poleca bezpieczne,
naturalne kosmetyki, które ochronią
skórę przed promieniowaniem UV
i przygotują ją do kąpieli
słonecznych – Alkemie: SUN FOR
EVERYONE. Zawierają innowacyjny
kompleks LYS’SUN, który walczy
z fotostarzeniem: odbudowuje
głębokie warstwy skóry zniszczone
promieniowaniem słonecznym.
Dodatkowo kosmetyki wzmacniają
naturalną ochronę skóry i łagodzą
podrażnienia słoneczne. A do tego
pachną soczystym mango!

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2018
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PRZENOŚNIE Z APARATU 
Człowiek potrafi myśleć abstrakcyjnie, a czasami do zobrazowania swoich myśli używa metafor. Widać to na przykładzie
fotografii, które zostaną zaprezentowane w ramach wystawy w Galerii Katowice w lipcu. „Obrazy metafor” to ekspozycja, której
autorami są Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski / www.zpaf.katowice.pl

Halucynacja prawdziwa
Rolą metafory w sztuce zajmowali się artyści
z przeróżnych dziedzin. Wśród nich m.in.
malarze Jacek i Rafał Malczewscy, a także
poeci w dwudziestoleciu międzywojennym.
Krzysztof Szlapa i Kamil
Myszkowski – członkowie Okręgu Śląskiego
ZPAF, zabierają widza w fotograficzną podróż
po obrazach z pogranicza świata rzeczywistego
i tego, który roi się w głowie. 

Przedłużenie oka
Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa to
duet artystów fotografików, zaangażowany
w upowszechnianie fotografii artystycznej
w regionie. Do tworzenia swoich prac
wykorzystują ciekawe techniki. Widać to
świetnie na przykładzie zdjęcia
„Przedłużenie oka”. Owocem ich
współpracy są takie działania, jak:
warsztaty edukacyjne, spotkania
dyskusyjne „Herbata i Fotografia” oraz
wystawy fotograficzne. Najnowszy projekt
„Obrazy metafor” realizują dzięki wsparciu
Urzędu Miasta w Katowicach. 

Śmierć
Amerykański artysta Minor White

stwierdził, że aparat fotograficzny to
metamorfotyczna maszyna, a fotografia to

metafora. Zenit wkopany częściowo
w ziemię, jak na zdjęciu pt. „Śmierć”,

może być doskonałą przenośnią.
Wystawa ukazuje wielowymiarowy sposób

postrzegania fotografii jako medium.
Inspiracją do powstania cyklu prac jest

publikacja Berda Stieglera „Obrazy
fotografii. Album metafor fotograficznych”. 

Wernisaż wystawy „Obrazy
metafor” odbędzie się 23
lipca 2018 r. o godz. 18.30
w Galerii Katowice przy ul. św.
Jana 10 (II piętro). Ekspozycję
będzie można oglądać do 5
sierpnia, od poniedziałku
do piątku w godz. 17:00 – 20:00.

PLACE 
FOTOGRAFII
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Projektanci Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego nie chcieli tworzyć
ikony. Zależało im bardziej na tym, aby uzupełnić fragment miasta. Nowa architektura
miała tu odegrać rolę tła, wypełniając zastaną miejską przestrzeń w sposób
naturalny – pisze Wojciech Małecki, którego pracownia, MAŁECCY Biuro Projektowe
współtworzyła projekt budynku nagrodzonego Bryłą Roku 2017

Materiał powstał we współpracy z katowickim oddziałem
Stowarzyszenia Architektów Polskich, organizatorem cyklu spotkań:
„Mistrzowie Architektury”. Więcej informacji: www.sarp.katowice.pl 

DWIE PRESTIŻOWE NAGRODY
Nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zaprojektowana przez trzy pracownie:
BAAS, Grupa 5 Architekci, Małeccy Biuro
Projektowe uzyskała dwie prestiżowe
nagrody. Najpierw została nagrodzona
w plebiscycie Bryła Roku, a później
zdobyła Grand Prix Stowarzyszenia
Architektów Polskich w konkursie
Nagroda Roku SARP za najlepszy obiekt
architektoniczny zrealizowany w Polsce
do końca 2017 roku.

KOLOR ŚLĄSKIEGO FAMILOKA

Tekst: Wojciech Małecki 
Zdjęcia: Jakub Certowicz

Czytelne połączenie przestrzeni wejścia do
budynku i wewnętrznego patio sprawia, że
ulica przenika do budynku, a uczelnia
wychodzi na ulicę. Wejście główne jest
również miejscem komunikacji wokół atrium
oraz między piętrami. Wewnętrzne patio
sąsiaduje z podwórkami i oficynami starych
kamienic, pozwala nadać tym przestrzeniom
charakter publiczny i dostępny. 

Budynek Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu
Śląskiego uzupełnia kwartał i pierzeję katowickiej
ulicy św. Pawła, dostosowując się do gabarytów
istniejących wokół kamienic. Jego wykończenie
i kolor zaczerpnięto z niepozornego śląskiego
familoka. Zachowanie tego obiektu i zintegrowanie
go z nowo projektowanym gmachem WRiTV
stanowiło podstawową decyzję projektową. Nową
elewację delikatnie wkomponowano w pierzeję ulicy,
powtarzając kształt sąsiedniej mansardy
i zaprojektowano z podobnej do użytej w starym
budynku ceramiki

Elewacje wykonane z setek ażurowych kształtek ceramicznych stanowią
kwintesencję idei projektu – to współczesna europejska interpretacja
tradycyjnej śląskiej zabudowy. Zewnętrzny ażur pełni rolę „firanki” – przesłony
nałożonej na budynek. Jest pochodną iberyjskiego myślenia o elewacji, jako
o żaluzji chroniącej budynki przed słońcem. 

PLACE
ARCHITEKTURY

Ceramika konsekwentnie pojawiająca się
w niemal wszystkich elementach
budynku – nie tylko na elewacjach, ale przede
wszystkim we wnętrzu – stanowi podstawowe
spoiwo stylistyczne. Cegły wypalane były
w różnym czasie, w jednym z ostatnich pieców
węglowych w Europie. Są lekko zróżnicowane
kolorystycznie i naznaczone ciemnymi
spiekami. Ceramiczna faktura wchodzi
w przestrzeń wewnętrzną szkoły, tworząc tam
wyjątkowy nastrój i światło. 
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1
Po tąpnięciu w kopalni na ścianie pojawiło się
pęknięcie. W jaki sposób starać się o naprawienie
szkody? Pierwszym krokiem zmierzającym do
uzyskania odszkodowania powinno być wezwanie do
zapłaty, następnie mediacja z kopalnią, a ostatecznie

skierowany do Sądu pozew o zapłatę odszkodowania.

2
Co robić, jeśli kopalnia, która prowadziła wydobycie
już nie istnieje? W zależności od sytuacji. Zasadniczo
to następca prawny kopalni odpowiada za szkody
górnicze, ewentualnie, gdy nie ma następcy prawnego
– odpowiedzialność spada na Skarb Państwa.

3
Ile trwa dochodzenie do uzyskania odszkodowania?
Uzyskanie odszkodowania może być w miarę szybkie,
gdy kopalnia nie kwestionuje zasady
odpowiedzialności i rozmiaru odszkodowania. Trudno
też przewidzieć, ile czasu potrwają mediacje.

Ewentualna sprawa sądowa może potrwać nawet kilka miesięcy,
jeśli chodzi o postępowania przed Sądem pierwszej instancji. Gdy
jedna ze stron odwoła się do Sądu drugiej instancji, sprawa może

się przedłużyć o kolejne kilka miesięcy do uzyskania
prawomocności wyroku. Wyjątkowo – co rzadko się zdarza –
sprawa może się przedłużyć w sytuacji uchylenia wyroku przez
Sąd drugiej instancji i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji. 

4
Czy takie postępowanie jest kosztowne? Koszty
sądowe wynoszą 5% wartości przedmiotu sporu.
Koszty adwokackie ustala umowa z adwokatem, której
podstawę mogą stanowić koszty uregulowane
rozporządzeniem ministra sprawiedliwości o stawkach

minimalnych. Koszty adwokackie nie mogą być niższe od tych
stawek minimalnych, a stawki minimalne zależą również od
wartości przedmiotu sporu. 

5
Czy sprawę trzeba od razu kierować do Sądu, czy
warto pokusić się o mediacje ze sprawcą szkody?
Przed skierowaniem sprawy do Sądu konieczne
jest postępowanie mediacyjne z kopalnią.
Skierowanie sprawy do Sądu powinno być

ostatecznością. n

Prawo górnicze i geologiczne oraz
Kodeks cywilny regulują kwestie
odpowiedzialności za szkody wywołane
ruchem górniczym.  O tym, jak starać
się o odszkodowanie, opowiada Tomasz
Chmielewski, adwokat

PYTAŃ
O SZKODY
GÓRNICZE5 

STRONA 
PRAWA
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PLA CE 
DI ZAJ NU

Premium. To słowo kojarzy się z wyjątkowością,
luksusem, klasą w samą sobie. Dziś zapraszam
do stylowej łazienki premium – prawdziwego
salonu kąpielowego – pisze Marek Zięba,
konsultant ds. obsługi klienta Mera Design 

Archiwum

ZAPRASZAMY
DO SALONU

K
la sycz na wan na wol no sto ją ca to wręcz
wi zy tów ka sa lo nu ką pie lo we go. Smu kła
li nia, wą skie kra wę dzie, lek kość for my

po mi mo du że go roz mia ru – to już nie tyl ko
wan na. To już de ko ra cja. Uzu peł nio na o hy -
dro ma saż ku si, aby w wol nym cza sie od dać
się chwi li za po mnie nia. Praw dzi wym dzie łem
sztu ki są ak ce so ria ła zien ko we. Peł niąc kon -
kret ną funk cję użyt ko wą na co dzień, wie -

czo ra mi mo gły by sta no wić eks po zy cję nie -
jed ne go mu zeum sztu ki współ cze snej.
Osob ną hi sto rię sa lo nu ką pie lo we go two rzą
po zo sta łe ele men ty. Ba te rie ła zien ko -
we – pro za icz ny ele ment, któ ry mo że za ska -
ki wać wy jąt ko wo ścią. Ar ma tu ra mar ki FIMA
Car lo Frat ti ni to po łą cze nie wło skie go, wy -
su bli mo wa ne go de si gnu z no wo cze sną
tech no lo gią gło wic pro gre syw nych. I ele -

ment chy ba naj waż niej szy w utrzy ma niu kli -
ma tu sa lo nu ką pie lo we go – płyt ki ro dem
z Włoch, któ re do sko na le od da ją śro dziem -
no mor ską au rę. Płyt ki w spo sób per fek cyj -
ny od zwier cie dla ją ka mień na tu ral ny. Ich de -
sign i roz miar – 90x180 cm – na wią zu ją
do brył sto so wa nych nie gdyś w pa ła cach.
Dla te go za pra szam do sa lo nu. Mi łe go wy -
po czyn ku! n

Bartłomiej Wnuk
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Turystyczne atrakcje powoli przestają zadziwiać. Niedawno
można było zaimponować znajomym wizytą w Wielkim
Kanionie Kolorado, Tadż Mahal czy Machu Picchu, dzisiaj
zdjęcia z miejsc dostępnych w katalogach masowych biur
podróży nie robią już takiego wrażenia. Na szczęście jest on
– Wojciech Machnik podróżnik i maratończyk, ze swoją
nową, ekscytującą propozycją zwiedzania – bieganiem
maratonów we wszystkich zakątkach świata

DO BIEGU,
GOTOWI,
ŚWIAT!

Tekst: Bartłomiej Wnuk

Zdjęcia: Paweł Szałankiewicz i archiwum Wojciecha Machnika
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B
ia ło ruś, Gru zja, Ar me nia, Azer bej dżan,
Es to nia, Ro sja, Moł da wia, Au stra lia, No -
wa Ze lan dia, In do ne zja, Wiet nam, Taj -

lan dia, Filipiny – ma ra to ny w tych kra jach są
w naj bliż szych pla nach Woj cie cha Machni -
ka. Część z nich od wie dzi ra zem ze swo imi
klien ta mi, któ rzy dzię ki Travel2Run mo gą
wspól nie zwie dzać świat… bie giem! – To
oczy wi ście nie wszyst ko. Do li sty do cho dzi
Pa ki stan i naj bar dziej ni szo wy bieg w Ka ra -
ko rum (w którym Wojtek będzie jedynym
maratończykiem z Polski – przyp. red.). A po -
nad to m.in.: 7 ma ra to nów w Afry ce, 7 na Ka -
ra ibach, Ark ty ka i An tark ty da – wy li cza da lej
Woj ciech Mach nik, któ ry w cią gu ro ku ma
za miar wziąć udział w bli sko 50 bie gach,
a star tu jąc w ry wa li za cji na naj zim niej szym
kon ty nen cie, skom ple to wać ko ro nę ma ra to -
nów świa ta.

WIEL KA SZÓST KA

Na ra zie za nim Ko ro na Ma ra to nów i Pół ma -
ra to nów Pol skich oraz „Wiel ka Szóst ka” czy -
li i bie gi z cy klu World Ma ra ton Ma jors – ma -
ra to ny w No wym Jor ku, Bo sto nie, Chi ca go,
Ber li nie, To kio i Lon dy nie. – Każ dy z nich jest
in ny. Po za wszech obec nym do pin giem
na tra sie. W No wym Jor ku pra wie na każ -
dym ki lo me trze gra ja kiś ze spół, Chi ca go to
dru gi co do wiel ko ści bieg na świe cie, Bo -
ston ma 122 la ta hi sto rii, To kio im po nu je or -
ga ni za cją i dba ło ścią o de ta le, Ber lin jest naj -
bar dziej pła ski, więc tam bi je się re kor dy, a
Lon dyn to za wsze  naj wię cej pie nię dzy ze -
bra nych na ce le cha ry ta tyw ne – wy mie nia
Woj ciech Mach nik. Do stać się na ta ki bieg
to nie la da wy czyn. Dla przy kła du, w tym ro -
ku pod czas lo so wa nia zgło si ło się po -
nad 414 tys. chęt nych na „za le d wie” 40 tys.
miejsc w przy szło rocz nym bie gu w Lon dy -
nie. – To je den z po wo dów, dla któ rych za ło -
ży łem Travel2Run. Dzię ki umo wom z or ga ni -
za to ra mi bie gów ma ra toń skich, mo że my za -
gwa ran to wać na szym klien tom nu me ry star -
to we. Bez lo so wa nia i bez li mi tów cza so -
wych – mó wi Mach nik.

BIE GNIJ, WOJ TEK, BIE GNIJ

Bie ga nia po świe cie pew nie by nie by ło, gdy -
by nie wcze śniej sze, sa mo dziel nie or ga ni zo -
wa ne po dró że. – Wszystko zaczęło sie od
wyjazdu na dłużej do Londynu w 2000 r.,
w erze przed ta ni mi lo ta mi z Pol ski, a więc au -
to bu sem. – Dzię ki pra cy na Wy spach mo -
głem so bie po zwo lić na in ne po dró że. Od -
wie dzi łem Au stra lię, No wą Ze lan dię, Hi ma la -
je, In die, wsze dłem na Ki li man dża ro i zo ba -
czy łem wie le in nych miejsc. Po stu diach kon -
ty nu owa łem ten mo del. Pra co wa łem w kor -
po ra cji tyl ko po to, by w każ dej wol nej chwi li
zwie dzać. Kie dy do te go za czą łem star to wać
w ma ra to nach, szef po wie dział: „Woj tek, bie -
gaj”. Od sze dłem więc z fir my i za ło ży łem wła -
sną – opo wia da Woj ciech Mach nik.

PO DRÓŻ SKRO JO NA NA MIA RĘ

Dzi siaj daw ni ko le dzy czę sto wi du ją go w te -
le wi zjach śnia da nio wych, gdzie opo wia da
o swo ich naj now szych wy czy nach. Wkrót ce
za pew ne usły szą, że po bił re kord Gu ines sa
w licz bie prze bie gnię tych ma ra to nów w róż -
nych kra jach świa ta w jed nym ro ku. 

Pokochaj-podroze.pl
Travel2Run to nie je dy ny pro jekt Woj -
cie cha Mach ni ka. Dru gim jest ser wis
Po ko chaj -Pod roze.pl, pier wot nie por -
tal po dróż ni czy, a dzi siaj miej sce,
w któ rym moż na za re zer wo wać uni -
ka to we prze ży cia w ka me ral nym to -
wa rzy stwie. Uczest ni cy wy praw
czę sto oglą da ją świat z per spek ty wy
grzbie tu wiel błą da lub sło nia, prze -
mie rza jąc mia sto tuk -tu kiem lub nur -
ku jąc w oce anie. Ta kie wy jaz dy
na dłu go po zo sta ją w pa mię ci,
a po po wro cie każ dy ma ocho tę
na wię cej. Po ko chaj -pod roze.pl to
rów nież cieszące się co raz więk szą
po pu lar no ścią szy te na mia rę wy jaz -
dy mo ty wa cyj ne dla pra cow ni ków
i klien tów kor po ra cji.
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Travel2Run kontakt@travel2run.pl
www.travel2run.pl

249challenge.com
249Chal lan ge to naj now sze wy zwa -
nie sto ją ce przed Woj cie chem
Mach ni kiem, któ ry za mie rza po biec
ma ra ton w każ dym kra ju świa ta,
a tam, gdzie to bę dzie nie moż li we
pod jąć się in ne go wy zwa nia.
Przed nim 249 miejsc i spo ro
do zro bie nia – w nie ko mer cyj nych
i bied nych kra jach bę dzie po ma gał
lo kal nym spo łecz no ściom.
W 249Challenge na pierwszy plan
wysuwa się podróż poza utartymi
ścieżkami i szlakami, w trakcie
której najważniejsze są inspirujące
spotkania z ludźmi z całego świata.

WYZWANIE W KAŻDYM KRAJU ŚWIATA  

Po je chać do każ de go kra ju świa ta? Cze mu
nie! Tyl ko… ile ich w ogó le jest? Wbrew po zo -
rom, na to pro ste py ta nie nie ma jed no -
znacz nej od po wie dzi. We dług ONZ mó wi my
o 193 pań stwach człon kow skich, Wi ki pe dia
po da je licz bę 194, a przy usta na wia niu re -
kor dów, np. Gu in ne sa, uzna je się 196 kra -
jów. Są jed nak też pań stwa czę ścio wo lub
cał ko wi cie nie uzna ne, te ry to ria in kor po ro wa -
ne, nie in kor po ro wa ne, neu tral ne, re gio ny pe -
ry fe ryj ne i au to no micz ne, de par ta men ty za -
mor skie...
Pytanie więc brzmi – jak z tego wybrnąć?
– Swo ją li stę kra jów opar łem o stan dard
ISO 3166, re gu lu ją cy ko dy 249 miejsc
na świe cie. To wła śnie tam re ali zo wać bę dę
swo je wyzwanie! – mówi Wojciech Machnik.
– Ze względu na nie do stęp ność nie któ rych
terytoriów, dokonałem kilku zmian, jak np.
wy kre śle nie nie osią gal nych dla tu ry stów baz

woj sko wych. W za mian jed nak do pi sa ne zo -
sta ły in ne, cie ka we miej sca – tak, aby za cho -
wać ory gi nal ną liczbę 249.

BIEGANIE I POMAGANIE

Po dró żo wa nie i bie ga nie są dla Woj cie cha
Mach ni ka czymś wię cej niż tyl ko od skocz nią
od co dzien nych obo wiąz ków. To dzię ki nim
jest w sta nie opanować wulkan we wnętrz nej
ener gii i zy skać mo ty wa cję do dzia ła nia.
Stąd też pro jekt 249Challenge.com.
– Po sta no wi łem po biec ma ra ton w każ dym
kra ju świa ta, a tam, gdzie nie bę dzie to moż -
li we, pod jąć się in ne go wy zwa nia. Po nie waż
na mo jej tra sie znaj du ją się tak że ma ło ko -
mer cyj ne i bied ne kra je, swo ją po dróż
chciał bym wy ko rzy stać w ce lach cha ry ta tyw -
nych i zro bić coś uży tecz ne go dla lo kal nych
spo łecz no ści czy śro do wi ska jak np. po móc
przy bu do wie szko ły, wy ko pa niu stud ni lub
ze bra niu śmieci – wylicza maratończyk.

Ten pro jekt to ogrom ne wy zwa nie lo gi stycz -
ne, cza so we, fi zycz ne i fi nan so we. W przy -
pad ku 249Challenge.com nie ma mo wy
o sztyw nych ra mach czy ści słym pla nie ca -
łej wy pra wy. Tu taj na pierw szy plan wy su wa
się po dróż po za utar ty mi ścież ka mi i szla ka -
mi, w trak cie któ rej naj waż niej sze są in spi ru -
ją ce spo tka nia z ludź mi z ca łe go świa ta. Tym
ra zem ce lem bę dzie po dróż, a nie wyścig z
czasem. 
– Po mi mo od wie dzo nych po nad 70 kra -
jów i 20-let nie go do świad cze nia po dróż -
ni cze go, w trak cie po dró ży ży cie na pew -
no nie raz mnie za sko czy. Wie rzę jed nak,
że li czy się tyl ko to, co jesz cze przed na -
mi. Mo że mój pro jekt sta nie się źró dłem
in spi ra cji po dróż ni czych dla in nych?
A mo że tra fię do in nych bie ga czy, któ rzy
do łą czą do mnie póź niej, gdzieś na tra -
sach bie go wych świa ta? Na to mam wła -
śnie na dzie ję! – podsumowuje Wojciech
Machnik. n
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PLACE 
TO SEE

Co to za polskie miasto, w którym jednym ludziom żyje się
szczęśliwie, a inni przez cały rok marzą, żeby do niego
przyjechać, by wypocząć na plaży, podziwiać architekturę
i spacerować bajkową scenerią willi? To Sopot

SOPOT – ODKRYJ
ATUTY RIVIERY
PÓŁNOCY

Tekst: Łukasz Respondek

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2018



K
ie dy sły szy my So pot, my śli my o ul. Mon -
te Cas si no, zna nej w ca łej Pol sce ja ko
po pu lar ny „Mon ciak”. To ona pro wa dzi

na słyn ne drew nia ne mo lo – dru gi wy róż nik
mia sta. Trze cim jest pew nie Mię dzy na ro do wy
Fe sti wal Pio sen ki w So po cie (obec nie So pot
Fe sti val). Czy jed nak to je dy ne atu ty Ri vie ry
Pół no cy?
Z naj now sze go ran kin gu pol skich miast Fun -
da cji Schu ma na – Eu ro po lis 2017 wy ni ka, że
aż 95 pro cent miesz kań ców So po tu jest za -
do wo lo nych z miej sco wo ści, w któ rej miesz -
ka ją. To naj wyż szy wy nik w kra ju. Na tak wy -
so ki współ czyn nik za do wo le nia wpływ ma ją:
ja kość prze strze ni pu blicz nej, cie ka wa ar chi -
tek tu ra oraz wy jąt ko wy rys hi sto rycz ny i kul tu -
ro wy. 

Atrak cyj ne po ło że nie So po tu spra wi ło, że
z wio ski ry bac kiej, któ rą był jesz cze w XIV wie -
ku szyb ko zmie nił się w ku rort wy po czyn ko wy.
Jed nak praw dzi wym za głę biem uzdro wi sko -
wym stał się po 1823 ro ku, gdy wy bu do wa no
Za kład Ką pie lo wy, a po tem park, dom ku ra cyj -
ny i naj dłuż sze do dziś mo lo w Eu ro pie. 
Naja trak cyj niej sze w mie ście obiek ty wznie -
sio no na prze ło mie XIX i XX wie ku. W miej scu
wspo mnia ne go za kła du ką pie lo we go stoi
obec nie Za kład Bal ne olo gicz ny, w któ rym
funk cjo nu je Wo je wódz ki Ze spół Reu ma to lo -
gicz ny. Obiekt jest zwień czo ny hi sto rycz ną
wie żą, któ ra peł ni funk cję punk tu wi do ko we -
go oraz la tar ni mor skiej. W mie ście moż -
na po dzi wiać też nie zwy kłe wil le i re zy den cje.
Więk szość z nich ma je den wspól ny ele ment:

drew nia ne we ran dy wy ko na ne w sty lu skan -
dy naw skim, na któ rych eli ta So po tu w let nie
po ran ki ja da ła śnia da nia. Moż na je zo ba czyć
m.in. przy ul. Wi niec kie go, Goy ki, Ko ściusz ki
czy Mic kie wi cza. Nie zwy kle in ter su ją cy jest
też Ho tel So fi tel Grand So pot, w któ rym ba wi -
ła się so poc ka śmie tan ka to wa rzy ska lat 20.
ubie głe go stu le cia.
Nad mor ski ku rort znaj du je się w otu li nie la su,
ma też sta tus uzdro wi ska. Je go bo ga tą ofer -
tę roz ryw ko wą two rzą ta kie obiek ty, jak: Sce -
na Ka me ral na Te atru Wy brze że, ha la Er go
Are na oraz Ope ra Le śna. W mie ście od by wa
się m.in. fe sti wal Dwa Te atry oraz So pot Film
Fe sti val. Te wszyst kie atu ty przy cią ga ją do nie -
speł na 40-ty sięcz ne go mia sta 2 mi lio ny tu ry -
stów rocz nie.  n

SOPOTORIUM Medical Resort & SPA 
Spół ka Mil le nium In we sty cje, de we lo per Osie dla Ba żan to wo już dziś za pra sza do 100-po ko jo we go obiek tu sa -
na to ryj ne go – SOPOTORIUM Me di cal Re sort & SPA, któ ry po wsta je w So po cie – w bez po śred nim są siedz twie
pla ży i ho te lu Ma riott. Ba zą za bie go wą bu do wa ne go obiek tu, któ ry pierw szych go ści przyj mie w 2020 r. bę dzie
bal ne ote ra pia wy ko rzy stu ją ca so lan kę brom ko wą ze źró dła św. Woj cie cha. 
To na wią za nie do tra dy cji przed wo jen ne go So po tu, któ ry sta tus uzdro wi ska zy skał wła śnie dzię ki tej so lan ce. 
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Kuchnia tajska jest uznawana
za jedną z najzdrowszych na świecie.
Wiele ziół, przypraw i innych
składników ma wpływ na zdrowie
i prawidłowe funkcjonowanie
organizmu. Regularne jedzenie dań
kuchni tajskiej zmniejsza ryzyko
wystąpienia niektórych chorób,
wpływa kojąco na pracę jelit
i wzmacnia układ odpornościowy

G
o ście re stau ra cji Thai -Pan w Ba żan to wie
za wsze mo gą li czyć na świe że, ory gi nal -
ne przy pra wy i zio ła. Je śli sa mo dziel nie

chce my przy go to wać da nie kuch ni taj skiej,
po win ni śmy wie dzieć, któ re skład ni ki do cze -
go słu żą i ja kie ma ją wła ści wo ści. Oto kil ka
czę sto sto so wa nych in gre dien cji.

GA LAN GA Na le ży wy bie rać ko rze nie za bar wio -
ne na ja sno ró żo wo. W sma ku zbli żo -
na do ostre go pie przu. Za po bie ga wzdę -
ciom i oczysz cza krew. Bo ga ta w wi ta mi ny
i mi ne ra ły.

TAJ SKIE CHI LI W Taj lan dii upra wia się wie le od -
mian chi li. To zna ko mi ta przy pra wa po bu -
dza ją ca ape tyt, za po bie ga ją ca wzdę ciom
i uła twia ją ca tra wie nie. Źró dło róż no rod nych
wi ta min i mi ne ra łów.

TRA WA CY TRY NO WA Tra wa oko rze niu w for mie ce bul -
ki i ostrym aro ma cie. Sto so wa na do przy rzą -
dza nia zup i sa ła tek. Wzma ga ape tyt, za po bie -
ga wzdę ciom i do le gli wo ściom żo łąd ko wym.

LIŚCIE KAFFIRU Li ście li mon ki kaf fir to pod sta wo -
wy skład nik wie lu dań kuch ni taj skiej, m.in.

zu py Tom Yum Go ong. Na da ją po tra wom
wy jąt ko we go li mon ko we go aro ma tu. Za wie -
ra ją wi ta mi nę C.

GRZY BY SHII TA KE Grzy by shii ta ke po sia da ją wy jąt -
ko we wła ści wo ści. Ko ją ner wy, wzmac nia ją
od por ność, ob ni ża ją po ziom ci śnie nia i cho -
le ste ro lu, za po bie ga jąc tym sa mym miaż dży -
cy. Jed nak co naj waż niej sze – grzy by shii ta -
ke wy ka zu ją dzia ła nie prze ciw no wo two ro we.

KO LEN DRA Zwa na rów nież chiń ską pie trusz ką
ma roz po zna wal ny i przy jem ny za pach.

placek

ZDROWO,
JAK U TAJA
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Składniki i akcesoria

– 100 g makaronu ryżowego
– 6 szt. obranych krewetek średniej wielkości
– 1 garść kiełków fasoli mung
– 2 łyżki stołowe oleju roślinnego
– 1/2 łyżeczki zmielonej, suszonej chili
– 2 jajka
– 1/2 szalotki lub czerwonej cebuli
– do smaku: sos tamaryndowy, sos rybny, sos ostrygowy, cukier

Sposób przyrządzenia

1. Moczymy makaron ryżowy w wodzie aż zmięknie, a następnie odsączamy go.
2. Rozgrzewamy wok lub patelnię, wlewamy dwie łyżki oleju roślinnego. 
3. Kiedy olej jest gorący, wrzucamy krewetki i podsmażamy je, zmniejszając ogień. 
4. Następnie rozbijamy jajka, lekko ubijamy w miseczce i dodajemy do krewetek.

Mieszamy aż jajka się zetną.
5. Dodajemy szalotkę lub czerwoną cebulę.
6. Gdy wszystko jest zmieszane, dodajemy makaron ryżowy. Podkręcamy ogień

i ostrożnie mieszamy.
7. Kiedy makaron jest gotowy, dodajemy – po łyżeczce, do smaku – sos

tamaryndowy, sos ostrygowy, sos rybny oraz cukier.
8. Na koniec dodajemy kiełki fasoli mung. 

Makaron z krewetkami Phad Thai
Tradycyjna kuchnia tajska jest szybka, czego przykładem jest Phad Thai, danie,

którego przygotowanie zajmuje tajskiemu kucharzowi nie więcej niż 5 minut. Stąd
jego popularność na całym swiecie

PO TAJSKU
Z THAI -PAN

10 min łatwe

Smak Tajlandii 
O wyjątkowej kuchni restauracji
Thai-Pan mówi jej właściciel Piotr
Sikorski

Am ba sa dor i kon sul Taj lan dii, któ -
rych go ści li śmy w Thai -Pan zgod -
nie przy zna li: sma ku je, jak w do mu.
To za słu ga do świad cze nia i grun -
tow nej wie dzy. Ostat nio, ja ko je dy -
ny eu ro pej ski wła ści ciel re stau ra cji
taj skiej w Eu ro pie zo sta łem ab sol -
wen tem Wan dee Cu li na ry Art
Scho ol, jed nej z trzech naj lep szych
szkół ku char skich w Taj lan dii. Au -
ten tycz ność sma ków re stau ra cji
Thai -Pan, to tak że wy pad ko wa na -
sze go po dej ścia do me nu. Ser wu -
je my tyl ko te po tra wy kuch ni
taj skiej, do któ rych je ste śmy w sta -
nie spro wa dzić ory gi nal ne skład ni -
ki. Do dat ko wo, jak na kuch nię
taj ską przy sta ło, go tu je my bar dzo
zdro wo, nie uży wa jąc żad nych po -
lep sza czy sma ku. Pią tym sma kiem
w na szej re stau ra cji są grzy by shii -
ta ke. So li i cu kru nie uży wa my pra -
wie wca le. Je śli so li my, to wy łącz nie
so lą mor ską, a je śli sło dzi my to tyl -
ko cu krem trzci no wym.

placek

Oprócz war to ści sma ko wych, ko len dra sku -
tecz nie le czy za pa le nia skó ry, ła go dzi pro -
ble my ja my ust nej, po pra wia pra cę je lit oraz
jest spraw dzo nym środ kiem ła go dzą cym
za pa le nie spo jó wek. n

ZOBACZ, JAK PRZYRZĄDZIĆ
PHAD THAI

Thai-Pan
Katowice, ul. Puchały 6
T: 781 303 005
E: restauracja@thai-pan.pl
www.thai-pan.pl
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Składniki i akcesoria

– 400 g makaronu garganelli 
– 400 g mięsa wołowego 
– 5 ml oliwy z oliwek
– ½ pęczka natki pietruszki 
– kalafior
– 20 g tartego parmezanu 
– 4 małe suszone papryczki chili 
– sól, pieprz, rozmaryn do smaku

Sposób przyrządzenia

1. Kalafior kroimy na małe kawałki. Gotujemy przez 5 minut w dużej ilości osolonej
wody. Odcedzamy, pozostawiając wodę. 

2. Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu w tej samej wodzie, w której
gotował się kalafior. Odcedzamy.

3. Wołowinę kroimy w cienkie paski, wrzucamy na rozgrzaną patelnię wraz z oliwą
z oliwek, smażymy do zrumienienia, dodając: sól, pieprz, rozmaryn oraz chili
według uznania – do smaku.

3. Przed zakończeniem smażenia wołowiny dodajemy wcześniej ugotowany kalafior.
Smażymy przez około 5 minut, następnie dodajemy ugotowany makaron oraz
drobno posiekaną natkę pietruszki. Mieszamy przez chwilę aż wszystkie składniki
dobrze się połączą.

5. Na koniec posypujemy tartym parmezanem. Gotowe danie rozkładamy na talerze.

Garganelli z wołowiną
Garganelli to włoski makaron jajeczny – krótkie, zwinięte rurki z charakterystycznym

żłobieniem pochodzące z regionu Emilia Romania. Można go przygotować z wieloma
składnikami. La Tavola proponuje go z wołowiną, kalafiorem, rozmarynem i chili

PO WŁOSKU
Z LA TAVOLĄ

60 min łatwe

placek

Złota rada 

Proszę pamiętać,
aby każdy składnik
do przygotowania
potrawy pochodził
z Włoch. Tylko w ten
sposób uda się
uzyskać prawdziwie
włoski smak.

La Tavola
Katowice, ul. Bażantów 6

T: 32 603 60 64 
E: biuro@latavola.pl

www.latavola.pl
www.facebook.com/latavolakatowice
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N
ie któ re po łą cze nia ku li nar no -wi niar skie cie szą się sła wą już
od daw na – na przy kład pier si z kacz ki oraz wi no ze szcze pu
pi not no ir. Wy bit ni przed sta wi cie le pi not no ir po cho dzą z win -

ni cy Ta balí na pół no cy Chi le, z chłod nych re gio nów. Ta ba li Ve tas
Blan cas Pi not No ir to kla sa sa ma w so bie. Lek kość, owo co wość
i mięk kie ta ni ny świet nie się zgry wa ją z mię si sto ścią ka czej pier si
i z odro bi ną na tu ral ne go tłusz czu obec ne go w tym ro dza ju mię -
sa. Wi no jest zło żo ne. Dwa na ście mie się cy sta rze nia się w dę bo -
wej becz ce, wa pien ne gle by na da ją ce trun ko wi pięk nej mi ne ral -
no ści oraz sprzy ja ją ca te mu szcze po wi chłod na bry za od da lo ne -

go o dwa na ście ki lo me trów oce anu, skła da ją się na nie zwy kle
bo ga ty pod wzglę dem aro ma tu efekt koń co wy. Bar dzo do bre pi -
no ty znaj dzie my rów nież na pół kach bur gundz kich oraz no wo ze -
landz kich. Pro du cen ci Al bert Bi chot oraz Wa ipa ra West są eks -
per ta mi w roz piesz cza niu pod nie bień mi ło śni ków wi na.
Do cięż szych mięs, na przy kład do ste ków, po le ca my mal be ca,
naj le piej wer sję Pa scu al To so Mal bec Al ta; do in nych mięs gril lo -
wa nych rów nież nada się do sko na le. Je go szcze gól ny mi atu ta -
mi są: kon cen tra cja aro ma tów, struk tu ra, in ten syw ność oraz ele -
gan cja. n

Salon M&P Alkohole i Wina Świata Katowice, Bażantów 6B 
T. 690 489 631 

E. katowicebazantowo@wina-mp.pl
www.wina-mp.pl

Archiwum
Spośród wszystkiego, co jemy i pijemy, wino jest najbardziej
zróżnicowanym produktem. To bogactwo sprawia, że
istnieje bardzo wiele możliwości łączenia win i potraw.
Sztuka dobierania jednego do drugiego pozwala pełniej
odczuć smak – opowiada Mateusz Poręba z Salonu M&P
Alkohole i Wina Świata

Z CZYM DO WINA?

placek

ZOBACZ, JAKIE JESZCZE
WINA POLECA MATEUSZ
PORĘBA
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Składniki i akcesoria

– ryż do sushi
– nori – prasowane algi
– surimi – paluszki krabowe
– czerwona papryka 
– cebula dymka
– majonez 
– sos sriracha
– sos sojowy
– ocet ryżowy
– cukier i sól
– dodatki: wasabi, imbir
– mata bambusowa do rolowania
– ostry nóż bez ząbków
– pałeczki lub palce

Sposób przyrządzenia

1. Zaczynamy od płukania ryżu. Robi się to kilkukrotnie w celu wypłukania skrobi. Ryż
po ugotowaniu w proporcji 1: 1.2 (ryż-woda), zalewamy doprawionym octem ryżowym
i mieszamy co jakiś czas aż wystygnie.

2. Przygotowujemy sałatkę: surimi rozgniatamy na płasko, kroimy w drobne paski
i wrzucamy do miski, następnie kroimy w małą kostkę paprykę oraz siekamy zieloną
część cebuli dymki, całość mieszamy z majonezem oraz doprawiamy: pieprz, sos
sojowy, sos sriracha. Sałatkę można przyrządzić według własnego uznania z użyciem
innych warzyw. 

3. Wyklejamy ryż na nori. 
4. Układamy wyklejoną algę ryżem do góry na matce bambusowej oraz kładziemy

na niej przygotowaną sałatkę.
5. Całość skręcamy z odpowiednim naciskiem i tak przygotowaną rolkę kroimy

w krążki.
6. Podajemy z wasabi, imbirem oraz sosem sojowym.

Kani
Potrawa, którą przygotowuje się na bazie surimi, czyli paluszków krabowych.

To sposób przyrządzania mięsa w Japonii, który ma na celu nadać mu dany kształt

PO JAPOŃSKU
Z HIRADO SUSHI

50 min trudne

placek

Złota rada 

Do rozgniatania
paluszków najlepiej
założyć rękawiczki
foliowe – surimi nie
będą kleiły się
do palców. Rolka
bardzo dobrze
smakuje zawinięta
w nori sojowe. 

Hirado Sushi
Katowice, ul. Bażantów 6C

T: 793 005 732
E: sushihirado@gmail.com

www.hiradosushi.pl
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Składniki i akcesoria

– 100g krewetek
– 8 łyżek hiszpańskiej oliwy z oliwek extra virgin
– 1 papryczka chili
– 1 ząbek czosnku
– 50 ml białego wytrawnego wina
– kilka kropel soku z cytryny
– natka pietruszki
– łyżka masła
– szczypta soli

Sposób przyrządzenia

1. Do głębokiej patelni wlewamy oliwę, wrzucamy pokrojony
czosnek.

2. Kiedy czosnek zacznie „skakać”, powoli wrzucamy krewetki.
3. Dodajemy wino, a po wyparowaniu alkoholu – masło. 
4. Skrapiamy danie cytryną i wrzucamy natkę pietruszki.
5. Przed podaniem solimy.

Gambas al ajillo
W południowej i środkowej Hiszpanii nie ma praktycznie baru, w którym nie serwuje

się tego dania. Krewetki w oliwie i czosnku można podawać zarówno jako
przystawkę, jak i danie główne. Albenca posiada je w swojej karcie

PO HISZPAŃSKU 
Z ALBENCĄ 

10 min łatwe

Albenca
Katowice, ul. Bażantów 6B

T: 517 443 126
E: albenca@albenca.pl

www.facebook.com/restauracja.albenca
www.instagram.com/restauracja_albenca
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SPORTOWE LATO 
– SPRAWDZONY
PROGRAM
NA WAKACJE

PLACE 
SPORTU

25 czerwca startuje kolejna edycja wielkiej wakacyjnej przygody
w Bażantowo Sport – „Sportowe lato”. W sumie z programu
półkolonii z 5-letnią historią skorzystało już ponad 5 tys. dzieci
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W
tym ro ku moż na wy bie rać spo śród trzech grup za in te re so wań: te nis, gim na sty ka
& ta niec oraz pił ka. Dodatkowo, w programie każdej grupy są zajęcia na ba se nie
i ścian ce wspinaczkowej, krę gle, bad min ton, te nis sto ło wy oraz gry i za ba wy. Sta -

łym punk tem każ de go dnia w Ba żan to wo Sport jest tak że dru gie śnia da nie i obiad z pod -
wie czor kiem. Ce na ty go dnio we go tur nu su to 699 zł. n

Sportowe lato to świetna zabawa!
Mówi Ala (9 lat), uczestniczka wakacyjnych półkolonii w Bażantowo Sport

To mo je pią te la to w Ba żan to wie i jak zwy kle bę dę w gru pie te ni so wej. Naj bar dziej
lu bię jed nak za ję cia na ba se nie. Co dzien nie mo że my się wy plu skać do wo li! Dla
mnie te pół ko lo nie to świet na za ba wa – przed wy jaz dem na wa ka cje mo gę po tre no -
wać pły wa nie i wspi nacz kę. Mam na dzie ję, że w tym ro ku bę dzie ten sam faj ny pan
(tre ner – przyp. red.), co rok te mu!

program sprawdzony przez
ponad 5000 dzieci!

25.06-29.06
02.07-06.07
09.07-13.07
16.07-20.07
23.07-27.07

30.07-03.08
06.08-10.08
13.08-17.08
20.08-24.08
27.08-31.08

Terminy:

W programie:
– trening z trenerem 2 godziny

dziennie w dyscyplinach:
TENIS / GIMNASTYKA& TANIEC /

PIŁKA
– basen – codziennie!
– kręgle
– badminton, tenis stołowy
– ścianka wspinaczkowa*
– gry i zabawy
– zawody
– obiad dwudaniowy

z podwieczorkiem
– Godz. 8-16! (opcja dodatkowej 
płatnej opieki 16-17)
– w programie każdej grupy są

codzienne zajęcia na basenie oraz
kręgle, badminton, tenis stołowy
i ścianka wspinaczkowa

– cena 699 zł /turnus
* wybrane turnusy
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DZIEC KO NO SZO NE W CHU ŚCIE
NA PEW NO NA BA WI SIĘ WAD PO STA WY.

Do brze za chu s to wa ne dziec ko przy bie ra
na tu ral ną po sta wę ki fo zy, opie ra jąc się
o no szą ce go. Ta kie uło że nie cia ła dziec -
ka spra wia, że krę go słup nie jest ob cią żo -
ny, a po zy cja zgię cio wo -od wie dze nio wa
jest od po wied nia dla roz wi ja ją cych się
sta wów bio dro wych dziec ka – za po bie ga
wa dom po sta wy. Chu s to no sze nie ma też
istot ne skut ki psy cho lo gicz ne: dzie ci są
mniej nie uf ne wo bec świa ta i ro śnie ich
pew ność sie bie. 

DZIEC KO MO ŻE WY PAŚĆ Z CHU S TY
W TRAK CIE NO SZE NIA. Pra wi dło wo

za wią za na chu s ta za po bie ga wy pad nię -
ciu dziec ka. Dla te go tak waż na jest na -
uka pra wi dło wych wią zań i sko rzy sta nie
z po rad eks per ta.

WIĄ ZA NIE CHU S TY JEST TRUD NE. Po -
cząt ko wo wią za nie chu s ty wy da je

się trud ne, dla te go jesz cze raz pod kre -
ślam – war to sko rzy stać z po rad eks per -
ta. Po krót kim szko le niu ca ły pro ces
bę dzie się wy da wał pro sty i na tu ral ny.

KAŻ DA KO BIE TA PO TRZE BU JE ZNIE -
CZU LE NIA POD CZAS PO RO DU. Je śli po -

ród od by wa się si ła mi na tu ry, to waż ne
jest, aby po dać znie czu le nie w od po -
wied nim mo men cie – o czym de cy du ją

le karz i po łoż na. W ta kim przy pad ku
znie czu le nie speł ni swo ją ro lę – ulży
mat ce i przy spie szy po ród. Po ro dy, pod -
czas któ rych znie czu le nie jest po da ne
zbyt wcze śnie, czę sto koń czą się ce sar -
skim cię ciem.

PO RÓD DRU GIE GO DZIEC KA TRWA
KRÓ CEJ NIŻ PIERW SZE GO. Li cząc

od pierw szych re gu lar nych skur czy, po -
ród pierw sze go dziec ka to sta ty stycz -
nie 6-8 go dzin. Dru gie go i każ de go
ko lej ne go – 2-3 go dzi ny.

KO BIE TA W CIĄ ŻY NIE PO WIN NA LA -
TAĆ SA MO LO TEM. W pierw szym
i trze cim try me strze cią ży po dróż
sa mo lo tem jest nie wska za na. Je -

śli przy szła ma ma mu si jed nak prze być
spo rą od le głość, to krót ki lot sa mo lo -
tem jest bez piecz niej szy niż dłu ga po -
dróż sa mo cho dem. Przed za ku pem
bi le tu trze ba jed nak za po znać się z re -
gu la mi nem wy bra nej li nii lot ni czej, po -
nie waż mo że wy ma gać za świad cze nia
o bez pro ble mo wym prze bie gu cią ży lub
wręcz za ka zy wać cię żar nej wej ścia
na po kład.

PO CE SAR SKIM CIĘ CIU KO BIE TA NIE
MO ŻE URO DZIĆ KO LEJ NE GO DZIEC KA

SI ŁA MI NA TU RY. Je śli nie ma prze ciw -
wska zań (na le ży roz wa żyć, ja kie by ły

wska za nia do pierw sze go ce sar skie go
cię cia), to ko bie ta, któ ra pierw sze dziec -
ko uro dzi ła po ce sar skim cię ciu mo że
uro dzić ko lej ne si ła mi na tu ry – o tym de -
cy du je jed nak le karz, oce nia jąc m.in.
gru bość bli zny. 

KO BIE TY POD CZAS PO RO DU STA JĄ
SIĘ AGRE SYW NE. Po ród to sy tu -
acja, któ rej to wa rzy szy du ży
stres i ogrom ne emo cje. Ak tu al -

ne stan dar dy opie ki oko ło po ro do wej
i po ro dy ro dzin ne spra wi ły, że pa cjent ki
są spo koj niej sze niż daw niej. 

DROB NE KO BIE TY ZA WSZE MA JĄ
CE SAR KI. Wszyst ko za le ży od fi -
zjo lo gicz ne go usta wie nia głów ki,

wiel ko ści dziec ka i pra wi dło wej bu do wy
mied ni cy. Je śli dziec ko nie jest zbyt du -
że, to są szan se na na tu ral ny prze bieg
po ro du na wet w przy pad ku bar dzo
drob nych ko biet.

NAJ LE PIEJ RO DZIĆ W PO ZY CJI PÓŁ -
LE ŻĄ CEJ. Pa cjent ka za wsze po -
win na mieć moż li wość wy bo ru

po zy cji do ro dze nia. A „tra dy cyj na”, pół -
le żą ca nie na le ży do naj lep szych. Ak tu -
al nie po le ca ne są po zy cje wer ty kal ne,
na przy kład z uży ciem krze seł ka po ro -
do we go. n

Katowice, ul. Bażantów 6C
T. 32 35 000 35 |  www.signum-katowice.pl

Archiwum Signum

POGROMCY 
ZDROWOTNYCH MITÓW

Dziecko noszone w chuście na pewno nabawi się wad postawy?
Każda kobieta potrzebuje znieczulenia podczas porodu? Rodzące
zawsze są agresywne? Mity z zakresu chustonoszenia
i przygotowania do porodu obala Ewa Damas, położna z Centrum
Medycznego Signum

PRZYGOTOWANIE
DO PORODU
I CHUSTONOSZENIE

PLACE
BO

M

M

M
M

M

F

F

F

M

M

M

F
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D
la cze go lu dzie mie li by po zo stać mniej
ak tyw ny mi z upły wem cza su? Bio -Qu -
inon Ac ti ve Q10 Gold po ma ga utrzy -

mać pro duk cję ener gii tak, aby wy star czy ło
jej na wszyst kie co dzien ne ro dza je ak tyw no -
ści: obo wiąz ki do mo we, dłu gi spa cer, mecz
te ni sa czy pra cę w ogród ku. 

Pre fe ro wa ny przez na ukow ców
Bio -Qu inon Ac ti ve Q10 Gold jest su ple men -
tem po pu lar nym wśród osób kon tro lu ją -
cych wa gę cia ła i pre pa ra tem za wie ra ją cym
wy jąt ko we po łą cze nie czy ste go ko en zy mu
Q10 i wi ta mi ny C – skład ni ka od żyw cze go,

któ ry ma zna cze nie w utrzy ma niu pra wi dło -
we go po zio mu ener gii. Bio -Qu inon Ac ti ve
Q10 Gold zo stał wy bra ny ja ko ofi cjal ny pro -
dukt re fe ren cyj ny (zło ty stan dard) Mię dzy -
na ro do we go Sto wa rzy sze nia Ko en zy mu
Q10.

Fakty o suplemencie Bio-Quinon ACTIVE Q10 Gold
Su ple ment Bio -Qu inon Ac ti ve Q10 Gold zo -
stał wpro wa dzo ny w Eu ro pie po nad 25 lat
te mu. Obec nie pro dukt jest wio dą cą mar ką
wśród pre pa ra tów za wie ra ją cych ko en zym
Q10 z uwa gi na je go udo ku men to wa ną ja -
kość:

• Za wie ra czy sty ko en zym Q10 w po sta ci
iden tycz nej, w ja kiej wy stę pu je w or ga ni -
zmie (fer men ta cja droż dżo wa)

• Zo stał udo ku men to wa ny w bli sko 100
opu bli ko wa nych ba da niach na uko wych

• Jest za mknię ty w ela stycz nych kap suł -
kach, chro nią cych przed świa tłem i pro -
mie nio wa niem UV 

• Za le ca ny przez na ukow ców z uwa gi
na nie za wod ną ja kość i bez pie czeń stwo

• Za wie ra wi ta mi nę C ak tyw ną bio lo gicz nie
• Jest pro duk tem re fe ren cyj nym Mię dzy -

na ro do we go Sto wa rzy sze nia Ko en zy mu
Q10 (ICQA) n

ZACHOWAJ
MŁODZIEŃCZĄ ENERGIĘ
Jedną z rzeczy, na którą skarżą się ludzie po przekroczeniu 40 i 50 roku życia jest uczucie braku energii.
Nie musi tak być. Stosując suplement Bio-Quinon Active Q10 Gold, można utrzymać energię w naturalny
sposób, dostarczając do organizmu koenzym Q10 i witaminę C, składnik odżywczy, który pomaga
organizmowi utrzymać prawidłowy poziom energii

materiał reklamowy
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N
a co dzień to miej sce tęt ni ży ciem od ra na do wie czo ra, pra -
cu jąc kom plek so wo nad me ta mor fo zą swo ich pod opiecz -
nych. Do dys po zy cji pa cjen tów Cen trum są naj wy bit niej si

spe cja li ści z róż nych dzie dzin me dy cy ny i nie tyl ko: neu ro lo dzy,
psy chia trzy, psy cho te ra peu ci, te ra peu ci uza leż nień, psy cho lo go -
wie, fi zjo te ra peu ci, neu ro lo go pe dzi, co acho wie, spe cja li ści jo gi
i me dy ta cji, cho re ote ra peu ci, die te ty cy, tre ne rzy zdro we go sty lu
ży cia, spe cja li ści ds. wi ze run ku, a na wet sto ma to lo dzy. Dla te go
z dr Iwo ną So snow ską -Wie czo rek, dy rek to rem Cen trum i pre ze -
sem Fun da cji In Cor po re spo ty ka my się wcze snym ran kiem
i od ra zu ru sza my na spa cer po naj now szych prze strze niach In
Cor po re, któ re zo sta ły stwo rzo ne wy łącz nie dla do ro słych pa -
cjen tów. n

Wiele pisaliśmy już o Personalnym Centrum Rozwoju In
Corpore, które od kilku miesięcy działa w Centrum
Handlowym Bażantowo. Wreszcie przyszła pora na
odwiedziny w miejscu, w którym każdy może rozwinąć swój
potencjał. Po placówce, która proponuje prawdziwy fitness
dla ducha oprowadziła nas dr Iwona Sosnowska-Wieczorek,
dyrektor Centrum i prezes Fundacji In Corpore

W TYM MIEJSCU
ROZWINIESZ
SWÓJ POTENCJAŁ

PLACE
BO

Tekst i zdjęcia: Paweł Szałankiewicz 

W zachodniej części dziedzińca Centrum
Handlowego Bażantowo jest wejście i recepcja
Personalnego Centrum Rozwoju In Corpore.
Stąd pacjenci są kierowani na konsultacje
prowadzone przez szereg specjalistów,
a następnie na najwłaściwszą dla nich terapię,
która pozwoli rozwinąć im skrzydła.

W tym pomieszczeniu bóle głowy czy
kręgosłupa konsultowane są przez
fizjoterapeutów, dentystów, neurologów
i psychologów. Wszystko po to, aby znaleźć
prawdziwą przyczynę dolegliwości, ustalić
priorytety i zaproponować usługi, które
poprawią dobrostan pacjentów.

W pełni wyposażony gabinet
stomatologiczny, to element holistycznego
podejścia Personalnego Centrum Rozwoju
In Corpore. Tu leczy się nie tylko przyczyny
dolegliwości bólowych, ale i kompleksy.
Piękny uśmiech to pierwszy krok
do prawdziwej metamorfozy.



45

Personalne Centrum Rozwoju In Corpore
Katowice, ul. Bażantów 2
T. 883 310 337 |
E. info@personalnecentrumrozwoju.pl
www.personalnecentrumrozwoju.pl

Poza recepcją przy wejściu jest też
miejsce w samym sercu Centrum, które
zapewnia więcej intymności podczas
oczekiwania na spotkanie ze specjalistą.

Tym, co wyróżnia Personalne
Centrum Rozwoju In Corpore –
podobnie jak znane i cenione
Centrum Diagnostyki
i Terapii – jest holistyczne
podejście do pacjenta, które
usprawnia terapię i czyni ją
bardziej skuteczną. Człowiek
zdrowy i silny nie tylko dobrze
wygląda, ale i emanuje
pozytywną energią.

In Cor po re współ pra cu -
je z kan ce la rią praw ną
i wy specja li zo wa nym
biu rem con sul tin go -
wym, któ re po ma ga or -
ga ni za cjom trze cie go
sek to ra, in sty tu cjom
pu blicz nym oraz przed -
się bior com w apli ko wa -
niu o środ ki fi nan so we
po cho dzą ce ze źró deł
ze wnętrz nych (m.in.
z Unii Eu ro pej skiej).

Innowacyjne metody oparte
o terapie typu Biofeedback,
Cranio-Sacralną, Tomatis,
Johansen, Forbrain wpływają
korzystnie na poprawę
koncentracji i samopoczucia. 
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PLACE 
KULTURY

Marchołt to imprezowa historia Katowic.
Kojarzy się z Dżemem, Rawą Blues
i muzykami legendarnego Genesis, którzy
bawili się tam po koncercie w Spodku. Nie
chcemy tego zmieniać. Nadaliśmy natomiast
placowi przy budynku nieco inny charakter.
Splot szczęśliwych okoliczności sprawił, że
wokół projektu ogrodu społecznego zebrało
się kilkoro ludzi z pasją. Poprosiliśmy
o wsparcie działającą w piwnicy Spółdzielnię
Socjalną Honolulu, która prowadzi lokal
„Drzwi Zwane Koniem” i po kilku miesiącach
pojawiły się skrzynki z sadzonkami.
W pierwszym sezonie trochę
eksperymentowaliśmy. Nie wszystko się
przyjęło. Drugi sezon to już obfitsze plony.
Sadzimy głównie warzywa i zioła: pomidory,
paprykę, ogórki, miętę, tymianek, oregano.
Mamy kilka osób, które stale korzystają
z ogrodu, ale najwięcej jest tych, które
przychodzą raz lub dwa. Zasadzić,

pooglądać, popytać. Zobaczyć, jak to działa.
Część z nich wraca do domu nie tylko
z warzywami, ale też z pomysłem na podobne
miejsce. W ten sposób zmieniamy podejście
ludzi do myślenia o ogrodach. Nie
wykorzystujemy przestrzeni na stawianie tylko
ławki i śmietnika. Oczekujemy czegoś więcej,
realizujemy eksperyment socjologiczny,
edukujemy.
Wygląd ogrodu społecznego, jego działanie
i charakter upraw, to wybór społeczności
lokalnej, która decyduje się go założyć. Takie
miejsce świetnie może służyć spotkaniom, ale
też wyciszeniu i odpoczynkowi w samotności.
Dowolność jest pełna. W Katowicach
w ostatnim czasie powstało sporo takich
ogrodów. Nie są może tak medialne jak ogród
przy Warszawskiej, ale prężnie działają
na przykład na Koszutce. Jak widać,
społeczna potrzeba obcowania z zielenią jest
coraz większa. n

EMILIA MAKÓWKA 

Społeczniczka, inicjatorka

ogrodów społecznych

na Warszawskiej i Cynkowej

w Katowicach, organizatorka cyklu

pokazów filmów dokumentalnych

o tematyce ekologicznej,

tłumaczka języka duńskiego,

politolożka

Archiwum

ZMIENIAMY
MYŚLENIE
O OGRODACH
Pokazujemy, jak sadzić pomidory. Dzieci dostają
konewkę i rękawiczki. Po kilku tygodniach przychodzą
i zabierają plony do domu. Wszystko to dzieje się
w ścisłym centrum Katowic, przy ul. Warszawskiej. Tam
właśnie działamy. W pierwszym w śródmieściu ogrodzie
społecznym

M
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Patroni medialni
Sponsor NOSPR  

i projektu akustyki sali koncertowej Partner motoryzacyjny

FORTEPIAN SKRZYPCE ŚPIEW KWARTET 
SMYCZKOW Y

KOMPOZYCJE
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PLACE 
KULTURY

90'FE STI VAL

lll

21 LIP CA, GODZ. 15
Do li na Trzech Sta wów, Ka to wi ce

Bi le ty: od 99 zło tych

Ry nek mu zycz ny nie zapomniał o latach 90.
Do wo dem na cią głą po pu lar ność tych
brzmień są tłu my fa nów ba wią cych się
przy mu zy ce Sco ote ra, Dr Al ba na, Ven ga -
boys czy Mr Pre si dent. Fe sti wal, któ ry 
prze niósł się z Biel ska -Bia łej do Ka to wic
znów przy po mni prze bo je lat 90., ich kli mat
i nie po wta rzal ny urok. W tym ro ku na sce -
nie, któ ra sta nie w Do li nie Trzech Sta wów
za gra ją m.in. Cap ta in Hol ly wo od Pro ject, 2
Unli mi ted, Bro oklyn Bo un ce, Whig field,
LayZee – Mr. Pre si dent, Ma gic Af fa ir,
East 17, So lid Ba se, I&I (Ka sia Met za oraz
Tho mas), DJ Ton ka.

TAURON NOWA MUZYKA KATOWICE

lll

OD 28 CZERW CA DO 1 LIP CA
Stre fa Kul tu ry, Ka to wi ce

Bi le ty: od 169 zł 
(kar net czte ro dnio wy: 389 zł)

Ka to wi ce znów sta ną się mia stem no wej mu -
zy ki. Od 28 czerw ca do 1 lip ca w Stre fie Kul -
tu ry roz brzmią pul su ją ce dźwię ki fe sti wa lu
Tau ron No wa Mu zy ka. W ma low ni czej sce ne -
rii za pre zen tu ją się naj cie kaw si de biu tan ci
i naj więk si kla sy cy współ cze snej elek tro ni ki,
ale tak że ar ty ści jaz zo wi, roc ko wi i hi pho po wi. 
Tau ron No wa Mu zy ka Ka to wi ce to jed -
na z naj waż niej szych im prez mu zycz nych
w kra ju, roz po zna wa na i do ce nia na tak że po -
za Pol ską. Pod czas 13. edy cji nie za brak nie
gwiazd z ab so lut ne go to pu. Jed nym z naj -
więk szych wydarzeń fe sti wa lu bę dzie z pew -

no ścią wy stęp bry tyj skie go pro du cen ta ukry -
wa ją ce go się pod pseu do ni mem Mu ra Ma -
sa, któ re go chwy tli we po łą cze nie ta necz nej
elek tro ni ki, fu tu ry stycz ne go so ulu i po pu oraz
tra pu, gri me i jun gle pod bi ło w ostat nich la -
tach ser ca i umy sły fa nów z ca łe go świa ta.
Fe sti wal za in au gu ru je Carl Cra ig, któ ry za gra
z Na ro do wą Or kie strą Sym fo nicz ną Pol skie -
go Ra dia, a za koń czy kon cert Sam pha. Te go -
rocz ny li ne -up two rzą m.in. Ni ght ma res On
Wax, So il & „Pimp” Ses sions, Jor dan Ra kei

Ze spół Guns N’Ro ses bę dzie pierw szą
gru pą mu zycz ną, któ ra spraw dzi, jak
brzmi Sta dion Ślą ski po mo der ni za cji. Wy -
stęp ze spo łu bę dzie jed nym z kil ku na stu,
któ re od bę dą się w ra mach te go rocz nej
czę ści tra sy „Not In This Li fe ti me To ur”.
Po kon cer cie in au gu ru ją cym tra sę 3
czerw ca na ber liń skim Olym pia sta dion,
kul to wa ka pe la za gra m.in. w Da nii, Wiel -

kiej Bry ta nii, Fran cji, Wło szech, Bel gii,
Hisz pa nii, Ho lan dii, Nor we gii, Szwe cji,
Niem czech oraz w Pol sce. 
Pierw sza eu ro pej ska część tra sy „Not In
This Li fe ti me To ur” to po nad mil lion sprze -
da nych bi le tów w 2017 ro ku i ty tuł naj bar -
dziej uda nej tra sy roc ko wej mi nio ne go ro -
ku. To do wo dzi, że ze spół -le gen da wciąż
jest w for mie. 

Skład Guns N' Ro ses two rzą obec nie Axl
Ro se (wo kal, for te pian), Duff McKagan
(bas), Slash (gi ta ra pro wa dzą ca), Diz zy
Re ed (kla wi sze), Ri chard Ferrer (perkusja)
i Melissa Reese (klawisze). Ja ko sup port
przed kon cer tem głów nej gwiaz dy wy stą -
pią gru py Vol be at i Ty ler Bry ant & The
Sha ke down.

Materiały prasowe

arch.

GUNS N’ ROSES
9 LIPCA

Stadion Śląski, Chorzów
Bilety: od 220 zł
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PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:

BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Pijarska 1, 3 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Bażantów 6C / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul.
Bażantów 2 (Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, Apteka Vitalis, Kwiaciarnia Sekrety Natury, Piotr i Paweł, Biuro Podróży Olivier's Travels), ul. Bażantów 4 (Thai-Pan, Instytut Urody
Grazia), ul. Bażantów6 (La Tavola, Albenca, Hirado Sushi, Kawiarnia Srebrna Łyżeczka, Garmażeria Art Menu    , Piekarnia-Cukiernia Wygorzele, Ekodelikatesy Natura iZdrowie, Guapo-Guapa
Kids Fashion Shop, Biuro Podróży Itaka, Przychodnia Weterynaryjna iVet) / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, ul. Hierowskiego 2 / OPTYK OKULISTA SIGNUM CH AUCHAN
Mikołów, ul. Gliwicka3 / JAZZ CLUB HIPNOZAKatowice, pl. Sejmu Śląskiego2 / ZIĘBA CLINICKatowice, ul. Kościuszki255/ BANK PKOKatowice, ul. Uniwersytecka13 / BRE BANK
Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM
Katowice, ul. Mickiewicza29 / MG CENTRUMKatowice, ul. Kolejowa54 / PORSCHE INTER AUTOKATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Trasa Średnicowa2 / LEXUS Katowice,
ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 125 / 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 Maja93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul.
Baildona12 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUMKatowice, ul. Ligocka103 / OLD TIMERS GARAGEKatowice, ul. Jankego132 / SARA SARANOWA
Katowice, ul. Armii Krajowej79 / FERRARI KATOWICEul. Bocheńskiego109 / MERCEDES-BENZSosnowiec, ul. Daimlera1 / DAGMAKatowice, ul. Bażantów4/2 / DUDA CLINIC
Katowice, ul. Kołodzieja8/NOSPR Katowice, pl. W. Kilara1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja30 / GALEN REHABILITACJA
Katowice, ul. Pijarska 3 / OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 / MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199 / COMPASS POOLS
POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów31 / SKODA AUTO ŚLIWKAKatowice, ul. Kościuszki94 / SKODA AUTO ŚLIWKA Sosnowiec, ul. 3 Maja60 / KLINIKA MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ DR N. MED. KATARZYNA SKWARA-GUZIKOWSKAKatowice, ul. Bażantów 41B/1

full band, Jazz Band Mły nar ski -Ma sec ki, No -
sow ska, Er ro smith, Red Axes, DJ Stin gray,
Ha lal & Re la xer, Pho tay, Varg, Alex Nig ge -
mann i 47 so ul.

OFF FESTIVAL

lll
OD 3 DO 5 SIERP NIA

Do li na Trzech Sta wów, Ka to wi ce
Kar net na wszyst kie dni: 330 zł

Do li na Trzech Sta wów na po cząt ku sierp nia
bę dzie mu zycz nym epi cen trum, z któ re go
wy pły wa ją dźwię ki mu zy ki al ter na tyw nej.
Wszyst ko za spra wą Ar tu ra Roj ka i je go OFF
Fe sti va lu. Na kil ku sce nach wy stą pi kil ku -
dzie się ciu ar ty stów – ab so lut nie wy jąt ko -

wych, uni kal nych, po szu ku ją cych. Gwiaz da -
mi te go rocz nej edy cji bę dą m.in. ame ry kań -
ski in die roc ko wy ze spół Griz zly Be ar, le gen -
da nor we skie go punk roc ka Tur bo ne gro,
Clap Your Hands Say Yeah, John Maus, Al -
do us Har ding, Mar lon Wil liams, Egyp tian Lo -
ver, Big Fre edia, Woj ciech Bą kow ski, Sen sa -
tions’ Fix, Har ry Mer ry, Ga ry War i coL i wie lu
in nych.
OFF Fe sti val, jak pod kre śla ją or ga ni za to rzy,
po wstał w2006 ro ku nie po to, by się wszyst -
kim po do bać, ale po to, by in try go wać, za da -
wać py ta nia, obu rzać, pro wo ko wać dodys ku -
sji, in spi ro wać. Na ten fe sti wal przy jeż dża się
po to, aby od kryć no wą fa scy nu ją cą mu zy kę
lub zo ba czyć le gen dy świa to wej mu zy ki al ter -
na tyw nej, któ re wy stę pu ją poraz pierw szy
wPol sce.

TA KE 6, TRI BU TE TO AL JAR RE AU

lll
6 LIP CA, GODZ. 20
NOSPR Ka to wi ce
Bi le ty: od 100 zł

Ta ke 6 to sze ściu śpie wa ją cych a ca pel la wir -
tu ozów mu zy ki go spel, r&b, jazz i pop. Są lau -
re ata mi aż dzie się ciu na gród Gram my oraz
wie lu in nych wy róż nień. Współ pra co wa li
ze Ste vie Won de rem, Whit ney Ho uston, Ray -
em Char le sem czy Qu in cy Jo ne sem, za -
szczy ca li Ga le Oscarowe i Ga le Pre zy denc -
kie. Wy da li kil ka dzie siąt zna ko mi tych płyt.
Na spe cjal nym kon cer cie w NOSPR zło żą
hołd swo je mu przy ja cie lo wi, wiel kie mu, nie -
daw no zmar łe mu wo ka li ście – Al Jar re au. 
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KOMPLEKSOWE USŁUGI DENTYSTYCZNE

NAJWYŻSZE STANDARDY MEDYCZNE

INNOWACYJNE METODY LECZENIA

SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE

> STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
> ORTODONCJA

w tym aparaty INVISALIGN
> STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
> ENDODONCJA
> PROTETYKA
> STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
> CHIRURGIA
> PERIODONTOLOGIA
> HIGIENIZACJA

TELEFON RECEPCJA
+48 882 760 958
APO Stomatologia Sp. z o.o.
40-668 Katowice
ul. Bażantów 2
biuro@apostomatologia.pl

/APOstomatologia




