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Szanowni Państwo,
„Idee zamiast zniczy” to kolejna
rozmowa, która potwierdza tezę, że
sami kształtujemy swoje otoczenie,
a z niepozornych przestrzeni mogą
wyrosnąć ważne miejsca. Bohater
rozmowy – Przemo Łukasik mieszka w dawnej kopalnianej lampiarni,
pracuje w poprzemysłowym magazynie, a w przerwie siada na krzesełku starej kolejki linowej i opiera się
o klopsztangę. W ten sposób pokazuje, że każdy przedmiot czy budynek zasługuje na rehabilitację. Zamiast przykuwać się łańcuchami
do wyburzanych obiektów i palić znicze, obmyśla nowe funkcje i zaraża
odważnymi koncepcjami możnych
tego świata.
Po rozmowie z Przemem przestaliśmy więc utyskiwać na korki na południu i wybraliśmy się do prezydenta Katowic, aby zapytać o „rehabilitację” infrastruktury komunikacyjnej
w Piotrowicach, Kostuchnie i innych
dzielnicach tej części miasta. Czas
na tę rozmowę jest szczególny.
W 2014 roku zakończy się jedna
z najbardziej prestiżowych inwestycji
dla Katowic – wreszcie posłuchamy
muzyki w nowej siedzibie NOSPR-u.
Ożywieni muzyką utkniemy jednak
w korkach, bo rozwiązania komunikacyjne na południu Katowic nie nadążają za demografią tutejszych
dzielnic i rosnącą liczbą samochodów. Wnioski z tej rozmowy pozostawiam Państwu, sam podzielę się tylko jednym – i na tym polu nie może
zabraknąć naszej aktywności.
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Place
PONOWNIE WŚRÓD
NAJLEPSZYCH
Magazyn PLACE drugi rok z rzędu został laureatem Srebrnych Szpalt w konkursie
Stowarzyszenia Prasy Firmowej Szpalty Roku 2014. Jury złożone z wydawców, publicystów,
ekspertów PR i marketingu oraz badaczy rynku mediów doceniło „formę dotarcia do grupy
docelowej poprzez różnorodność oferty tematycznej”. W kategorii magazynów dla klientów
i partnerów biznesowych B2C o nakładzie do 10 tys. egz. PLACE pokonał takie tytuły jak:
Goodyear Magazyn, Airgate, Szerokości i Agros Magazyn. Oprócz tegorocznych
i zeszłorocznych Szpalt, PLACE ma również na koncie Pióro Roku 2013.
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MY PLACE

PRZEMO ŁUKASIK
Studiował architekturę na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach oraz w Ecole d’Architecture ParisVillemin w Paryżu. Później pracował w Berlinie
i Paryżu. W 1997 roku wraz z Łukaszem Zagałą
założył własną pracownię architektoniczną:
Medusa Group. Pracownia wygrała 11
konkursów, otrzymała w sumie 31 nagród i dwa
razy była nominowana do nagrody Miesa van
der Rohe. Za realizacje w Bażantowie
(kompleks budynków usługowo-mieszkalnych)
Medusa Group otrzymała Platynowe
Wiertło 2010 i wyróżnienie w konkursie
Architektura Roku Województwa
Śląskiego 2009/2010.
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Idee
ZAMIAST
ZNICZY
W BOLKO LOFCIE MIESZKA,
W POPRZEMYSŁOWYM MAGAZYNIE
PRACUJE, A W PRZERWIE SIADA
NA KRZESEŁKU STAREJ KOLEJKI
LINOWEJ I OPIERA SIĘ
O KLOPSZTANGĘ. PRZEMO ŁUKASIK
PRZYWRACA DO ŻYCIA,
REHABILITUJE. OBIEKTY, ICH
FRAGMENTY, KONKRETNE
PRZEDMIOTY. – CHODZI O TO, ABY
POKAZAĆ, ŻE MOŻNA TEN PROBLEM
ROZWIĄZAĆ INACZEJ NIŻ TYLKO
POPRZEZ PALENIE ZNICZY
POD WYBURZONYM BUDYNKIEM LUB
PRZYKUWANIE SIĘ DO NIEGO
ŁAŃCUCHAMI – WYJAŚNIA.
OD TRZECH LAT REHABILITUJE TEŻ
SWOJA GŁOWĘ. TRIATHLONEM

ROZMAWIA: ŁuKasz resPOndeK
ZDJĘCIA: arKadIusz ŁawrywIanIec I archIwum medusa grOuP
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Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

lato 2014

ograniczane były wyobraźnią inwestorów,
urzędników. Teraz klienci przychodzą do nas
świadomie, chcą czegoś innego. Dalecy są jednak od nazywania tego wariactwem, czymś nierealnym.

Place: ulubiona śląska ulica, wieczór.
spacerujesz z synem. widzisz secesyjną
kamienicę w agonalnym stanie, którą
właściciel chce wyburzyć najprostszą metodą – zostawiając ją samą sobie. a mógłby przecież ją odnowić. mówiąc
po twojemu – zrehabilitować. co robisz?
Przemo Łukasik: Najpierw zadaję sobie pytanie, czy aby na pewno nie należy tej kamienicy
wyburzyć. Jeżeli odpowiedź jest przecząca,
wtedy szukam rozwiązania. Zawsze zaczynam
od przekonywania, używania argumentów,
zmierzenia możliwości jej pozostawiania. Czasem po ciężkiej pracy, dalej okazuje się, że nie
ma na to szans. To trudne do zaakceptowania,
ale życie mnie już nauczyło, że nie wszystko jest
czarno-białe.

serwerownię w wieży wodnej laik może
właśnie tak odebrać. jak wariactwo
(w czerwcu zeszłego roku Przemo Łukasik
przedstawił swoją koncepcję zagospodarowania wieży wodnej w bytomiu przy ul.
Oświęcimskiej. jej stan techniczny jest
bardzo zły i grozi jej rozbiórka. architekt
wspólnie ze swoim wspólnikiem Łukaszem zagałą zaproponowali, aby w wieży
powstały biura lub właśnie serwerownia.
trwa poszukiwanie inwestora – przyp.
red.).
Ale to była inicjatywa, próba, jedna z naszych
pobocznych prac. Zależało nam, aby pokazać,
że można ten problem rozwiązać inaczej niż tylko poprzez palenie zniczy pod wyburzonym budynkiem lub przykuwanie się do niego łańcuchami. Nie lubimy działań histerycznych, agresywnego wyrażania swoich poglądów. Nawet
jeśli nasze są zbieżne, to nie podoba nam się
język. On jest tu niezwykle istotny. Pozwala nam
przekonać do swoich racji np. konserwatora.
A kiedy nam się udaje, to następnym razem taki urzędnik już wie, że coś, co wygląda jak eksperyment, wcale nie musi zakończyć się katastrofą.

Kiedyś używałeś dosadniejszych słów.
Nie wyrażam już tak radykalnych, jednoznacznych opinii, więc coraz mniej dziennikarzy ze
mną rozmawia.
a jednak jesteśmy, żeby zapytać. jak
działa ten mechanizm – rehabilitacja
architektury?
Pojąłem go dzięki kontaktom z dużymi firmami.
Nabrałem argumentów. Wiem, jakich użyć
w rozmowie z inwestorem, właścicielem, majstrem na budowie czy urzędnikiem. Architekt
nie rozwiązuje dziś problemu tylko rysując.
Sam szuka zajęcia: czasem przychodzi nam
znaleźć działkę, inwestora, poszukać sposobu
finansowania. Rysujemy na samym końcu. Tak
było z siedzibą naszego biura. Przez trzy lata
próbowałem zainteresować tym starym magazynem ludzi, którzy zajmują się przekształcaniem, rehabilitowaniem takich obiektów, aż
w końcu sami z moim wspólnikiem podjęliśmy
to wyzwanie.
jednak, żeby zrealizować pomysły takie
jak loft czy klopsztanga – owszem – trzeba mieć wizję, dar przekonywania. ale
trzeba mieć też odwagę. tymczasem ty
mówisz, że złagodniałeś.
Dojrzałem, a to zupełnie co innego. Dzięki temu
wiem lepiej, jak rehabilitować obiekty, ich fragmenty i przedmioty. Nie porywam się z motyką
na słońce, tylko krok po kroku przywracam je
do życia. Zresztą tym pomysłom daleko do jakiegoś wariactwa czy awangardy. Od czasu,
kiedy jako grupa jesteśmy w Polsce, staramy
się rozumieć sytuacje, w których przychodzi
nam projektować. A one wcale nie są proste:
ograniczane są budżetem, a swego czasu

rehabilitowany „pacjent” nie wrócił jeszcze do życia. takich przykładów też nie
brakuje.
Nie każdy obiekt da się uratować, nie na każdy
nas stać. Jak z zębem, nie każdego stać na koronkę czy implant. I trzeba się z tym pogodzić.
Dla wszystkich, którzy działają z szacunkiem
dla tego, co się wydarzyło w przestrzeni, to
smutne, nawet tragiczne. Mamy udane rehabilitacje, jak krzesełka „Elki”, spichlerz w Gliwicach, po części projekt „Klopsztanga”. Ale są
też przykre przykłady, jak wieża wodna w Bytomiu i wieża ciśnień w Gliwicach.

Za projekt budynków
w Bażantowie Medusa Group
otrzymała Platynowe Wiertło 2010
i wyróżnienie w konkursie
Architektura Roku Województwa
Śląskiego 2009/2010

wymieniliśmy już całkiem sporo tych
obiektów. nasza architektura jest aż tak
wyjątkowa?
Śląska architektura jak każda w Polsce, dotyka – najogólniej mówiąc – stylu międzynarodowego, klasyfikuje się w tych samych potrzebach i problemach. Jedyne, co nas wyróżnia, to
kontekst, ilość obiektów poprzemysłowych,
o których myślimy, że można je wskrzesić.
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Podobne zjawiska występują prawdopodobnie
w Łodzi i w Gdyni.

Kiedyś wydawało mi się, że na nic nie mam czasu. Triathlon uświadomił mi, że to bzdura. Teraz
wracam do saksofonu, a buty do biegania, których kiedyś nienawidziłem, pakuję do walizki
zawsze, kiedy gdzieś jadę. W czasie biegania
modlę się, myślę o projekcie, o sytuacjach, rzeczach przypadkowych, odpoczywam. Gdy zdenerwuję się na kogoś w pracy, na budowie, zdarza mi się zbyt rychło, mało profesjonalnie opowiedzieć. Po czterdziestu długościach basenu
stygnę i dochodzi do mnie, że podjąłem złą decyzję.

mówisz o świadomości klientów. czy aby
nie za bardzo idealizujesz? ja odnoszę
wrażenie, że dworków rodem z południa
francji wcale u nas nie ubywa. czy
rzeczywiście coraz bardziej rozumiemy
trendy w architekturze?
Z jednej strony myślimy racjonalniej. Szczególnie o mniejszych powierzchniach. Kiedyś to było takie nadmuchiwanie bańki, bez wyraźnego
przemyślenia rzeczywistych potrzeb. Z drugiej
natomiast zachłysnęliśmy się tym, co do nas
przyszło z Zachodu i łykamy wszystko jak pelikany. Podchodzimy bezkrytycznie do niektórych
sytuacji, nie analizujemy. Zamożni i wykształceni
ludzie jeżdżą do Prowansji i stawiają potem
na Śląsku hacjendy. To są te złe realizacje, ale nie
da się ich uniknąć. Powinniśmy taktować te sprawy bardzo pragmatycznie. Kwestia loftów i rehabilitacji jest powszechnie znana w tych częściach
świata, które już borykały się wcześniej z podobnymi problemami. Tak było tez z moim mieszkaniem. Nie odkryłem Ameryki – Bolko Loft powstał przez ograniczenia budżetowe.

czyli jesteś sportowcem z tych samych powodów, co większość ludzi, która ćwiczy – chcesz przedłużyć sobie życie.
To też rehabilitacja, ale mojej głowy. Walcząc
z dy stan sem Ironmana (3,86 km pływa nia, 180,2 km na rowerze i 42,195 km biegu
– przyp. red.), walczę też ze stresem, osobistymi problemami, lękiem. Kiedyś uprawiałem inne dyscypliny. Teraz wybrałem taką,
która mnie mocno porządkuje. W życiu zawodowym, które jest cholernie wypełnione,
zabiera bardzo dużo z życia osobistego, pakowanie się w sport prawie wyczynowy, może wydawać się bardzo ryzykowne. Ale to
mobilizuje. Wiem, że gdy rano nie wstanę, to
nie będę miał kiedy przeprowadzić treningu.
Budzę się więc o 5 rano, a kiedy kończę ćwiczyć, robię bułki dla dzieci i kawę dla żony.
Gdy zawożę syna na judo, to w tym samym
czasie idę na basen. Nie odnoszę jakichś kolosalnych sukcesów. Ale dla mnie są bardzo
ważne.

loft wygląda niesamowicie. Pragmatycznie rzecz ujmując – na dużo droższy niż
kosztował. ale bez artystycznego podejścia do roboty, obiekty tego typu pewnie
by nie powstawały. gdzie w architekturze
jest granica tej wyobraźni?
Jeden z moich profesorów na uczelni mówił, że
różnica między architektem a artystą jest taka,
że architekt mniej pije. Wino to jedna z moich
słabości i nie wiem czy nie przekroczyłem już tej
granicy (śmiech). Na bycie artystą trzeba sobie
zasłużyć. Ja bardziej pracuję w usługach. Moim podstawowym zadaniem jest zrozumieć potrzebę klienta. Bez względu na to, czy jest on
ogromną korporacją, czy osobą indywidualną. I wykonać w terminie dane zadanie. Nie każdy z naszych projektów jest wybitny, nie każdemu można przypisać cechy artystyczne. Wpływa na to wiele czynników. Czasami się to udaje. To może być garaż, który przeradza się
w coś ciekawego. Ale nie dzieje się to za każdym razem. Specjalizujemy się w architekturze,
nie w wynalazczości, nie patentujemy naszych
projektów.
Od trzech lat w swój i tak napięty harmonogram wplatasz jeszcze sport. I to aż trzy
dyscypliny. to chyba niełatwe, zwłaszcza,
że zleceń wam wcale nie ubywa.

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Wśród najśmielszych projektów
Medusy Group są m.in. krzesełka
„Elki”, spichlerz w Gliwicach,
H2O – wieża wodna w Bytomiu,
projekt „Klopsztanga” czy Bolko Loft

nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jednak
pociąga cię pewne ekstremum. ekstremalny wysiłek, ekstremalne obiekty. twój
sport w jakimś stopniu można porównać
do architektury?
W triathlonie wszystkie trzy dyscypliny trzeba
uprawiać na w miarę dobrym i równym poziomie. Tak samo jest w architekturze. Kiedyś łatwo mi było stanąć przed planszą, elewacją budynku i ocenić: ładne, brzydkie. Dziś bym się
na to nie odważył. Wiem bowiem, ile jest w procesie projektowym, tak samo jak w sporcie, wysiłku, żeby dotrzeć do finału, do tej elewacji, która nie wydaje się idealna. Przede mną ważny
start w Austrii. Czuję niepokój. Najpierw jest
etap przygotowań, pracy nad sobą a potem
czas startu. Spełnienie, ale i obawa. Tak samo
w architekturze – projektujemy, projektujemy,
czujemy potencjał a potem jest realizacja i wątpliwości. n

lato 2014
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WSZYSTKIE

Place
Archiwum

BAŻANTOWO
WCIĄŻ ROŚNIE
Trwa rozbudowa osiedla Bażantowo. Przy ul. Zabłockiego w Enklawie Modernistycznej powstają trzy
nowe budynki wielorodzinne, pięciokondygnacyjne B4, C1 i C2 oferujące mieszkania o powierzchni
od 43 do 96 m kw. Każde z nich charakteryzuje się funkcjonalnym i ergonomicznym rozkładem,
który pozwala na dowolną aranżację wnętrza. W standardzie każdego lokalu znajdują się drewniane
okna z kasetami na zewnętrzne rolety, wysokiej klasy drzwi antywłamaniowe, indywidualny kocioł
gazowy, grzejniki oraz osprzęt elektryczny gniazd i łączników (dodatkowo, istnieje możliwość
zainstalowania klimatyzacji oraz systemu alarmowego). Każdy z nowych budynków będzie
dysponował 12 mieszkaniami, garażami, windą i pomieszczeniami gospodarczymi. Przyjazny
charakter Enklawy Modernistycznej uzupełni wspólna przestrzeń rekreacyjna – zielony skwer i plac
zabaw. Budowa B4, C1 i C2 ruszyła w kwietniu i potrwa, odpowiednio, do września, grudnia (2015 r.)
i czerwca (2016 r.).

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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NASZEGO
MIASTA

ZATRZYMAJ
SIĘ
NA PLACU SZEWCZYKA
W centrum miasta. W stolicy ponad 2-milionowej aglomeracji.
W sąsiedztwie głównych instytucji publicznych, biur, Galerii Katowickiej.
Dobrze skomunikowany, blisko przystanków tramwajowych, dworca
kolejowego, podziemnego terminalu autobusowego
i dwupoziomowego parkingu na 1200 samochodów. Z letnimi
ogródkami, wypożyczalnią rowerów i miejscami na jednoślady, neonem
Katowice świecącym nad głowami. Co to za miejsce? To plac
Szewczyka. W nowej odsłonie. Od czasu powstania Galerii Katowickiej
przechodzi zmiany na lepsze. Staje się atrakcyjnym miejscem
do spędzania wolnego czasu, zaczyna tętnić życiem i pozytywną
energią spotkań. Jest także obszarem realizacji pomysłów mających
na celu animowanie przestrzeni w centrum miasta. Już teraz na pl.
Szewczyka działają letnie ogródki restauracji, które zlokalizowane są
na poziomie 0 Galerii Katowickiej. Są wśród nich m.in. Lodomania,
Pizza Hut, Starbucks oraz Sushi Do, a wkrótce także włoski Don Pep.
W letnie miesiące funkcjonuje także jedna z trzech wypożyczalni
rowerów Instytucji Kultury Katowice – Miasto Ogrodów. Cyklicznie
na placu Szewczyka pojawia się także ambulans Regionalnego
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, w którym
można spełnić dobry uczynek i pomóc innym, oddając krew.
W najbliższym czasie będą tam także gry dla dzieci, wystawa fotografii,
a w nieco dłuższej perspektywie czasu na placu powstanie biurowiec.
Materiały prasowe

13

PLACE TO LIVE
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KATOWICE
PO RAZ SZÓSTY
ZOSTAŁY STOLICĄ
EUROPEJSKIEJ
GOSPODARKI

SENIOR
RESIDENCE
JUŻ OTWARTE

Archiwum

KAROLINA
HAMER

kańcy mogą być cały czas w centrum życia społecznego – tłumaczy Hermann Schoenauer i zapowiada, że kolejny dom opieki dla seniorów Diakonii
Neuendettelsau w Polsce powstanie w Gdańsku.
Wybuduje go spółka Millenium Inwestycje,
deweloper osiedla Bażantowo, który odpowiadał za
realizację budynku Senior Residence. – Naszym celem jest trwałe polepszenie opieki pielęgnacyjnej
Polaków – kontynuuje prof. Schoenauer i wyraźnie
zaznacza, że Diakonia nie uczestniczy w turystyce
opiekuńczej: – W Polsce nie będziemy przyjmować
niemieckich seniorów, którzy z przyczyn finansowych bywają odsyłani przez swoich krewnych
za granicę.

Archiwum Karoliny Hamer

Od marca na osiedlu Bażantowo działa Senior Residence – największy w Polsce dom opieki dla seniorów ze specjalistycznymi oddziałami dla chorych
na demencję czy Alzheimera.
Obiekt należy do Diakonii Neuendettelsau, instytucji
o 160-letniej historii, która w całej Europie prowadzi
w sumie 200 ośrodków opieki. – Opieka nad starszymi ludźmi stała się jednym z największych wyzwań naszych czasów – mówi prof. Hermann Schoenauer, Rektor Diakonii Neuendettelsau, która w Polsce prowadzi już dom opieki w Olsztynie. – Zdecydowaliśmy się zainwestować w Katowicach ponieważ bardzo spodobało nam się Bażantowo – osiedle typu „miasto w mieście”, w którym nasi miesz-

Pomiędzy 7 a 9 maja w Katowicach
na Europejskim Kongresie
Gospodarczym ponownie spotkało
się ok. 6 tysięcy gości. Stolica
Górnego Śląska jest atrakcyjnym
miejscem do debaty o gospodarce
dla coraz większego grona
zainteresowanych z kraju, Europy
a także – w widocznie rosnącej
skali – z całego globu. Do głównych
nurtów tematycznych tegorocznego
Europejskiego Kongresu
Gospodarczego należały: Europa
wobec wyzwań globalnej
konkurencji, nowe unijne finanse,
polityka przemysłowa,
bezpieczeństwo energetyczne
i wspólny rynek energii, migracje,
rynek pracy, Transatlantyckie
Partnerstwo w dziedzinie Handlu
i Inwestycji (TTIP) oraz globalna
ekspansja polskich firm (Chiny,
Afryka).

Z KOMPLETEM
MEDALI

Karolina Hamer, pływaczka i paraolimpijka, przywiozła
z kwietniowych Otwartych Mistrzostw Niemiec komplet
medali – złoto, srebro i brąz (najcenniejszy, zdobyty
w wielkim finale na 150 m, w którym wszystkie grupy
płyną razem). – Mój występ na mistrzostwach został
uwieńczony rekordem Polski na 50 m stylem klasycznym
a co najważniejsze obroniłam nim trzecie miejsce
w światowym rankingu – cieszy się ambasadorka
Fundacji Bażantowo. Dzięki Fundacji Karolina Hamer
przygotowuje się do startów w Bażantowo Rehabilitacji
i Bażantowo Sport.

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

HOTEL
NAJLEPSZY DLA MĘŻCZYZNY
Magazyn Gentleman sklasyfikował Bażantowo Sport Hotel wśród 20
najlepszych hoteli dla mężczyzny w Polsce. Skonstruowana lista
prezentuje obiekty, które – po pierwsze funkcjonują na najwyższym
poziomie hotelarskim, a po drugie – dysponują odpowiednimi warunkami
do realizowania się mężczyzny w jego rolach – ojca, męża, biznesmena,
kolegi… W uzasadnieniu dotyczącym Bażantowo Sport Hotel czytamy: „To
idealne miejsce dla osób aktywnych, podróżujących służbowo,
poszukujących wytchnienia i relaksu po wytężonej pracy”.

lato 2014

PIĘKNE CIAŁO
DZIĘKI ICOONE®
Zastanawiasz się, jak szybko
i efektywnie pozbyć się
zbędnych kilogramów
i mankamentów własnego ciała
oraz sprawić, by skóra stała się
jędrna i pozbawiona cellulitu?

Ten problem nurtuje większość z nas,
a w okresie wiosenno-letnim, gdy częściej
odsłaniamy swoje ciało, staje się on jeszcze
bardziej aktualny. Na szczęście, w walce
o piękno naszej skóry pomagają nam
naukowcy z całego świata, tworząc coraz
bardziej zaawansowane metody, mające
na celu poprawę kondycji naszej skóry.
Jedną z nich jest ICOONE®. ICOONE® to
najnowsza technologia do walki
z cellulitem, luźną skórą, głęboko
zlokalizowanym tłuszczem oraz objawami
starzenia się skóry.

Jak to działa?
Innowacja, która została zastosowana
w ICOONE® to nowa metoda leczenia
skóry. Jest to opatentowana technologia
Roboderm, która polega na pracy
zmechanizowanych głowic masujących
z rolkami posiadającymi liczne mikrootwory
tworzące Multi Mikrostymulację, która
działa precyzyjnie i dogłębnie na każdy
milimetr skóry. Wraz z każdym pełnym
ruchem głowicy, skóra otrzymuje 1180
bodźców mikrostymulacyjnych na 1dm kw.
Rezultatem jest niezwykle dokładny,
wielowymiarowy masaż.
Gdzie na zabieg?
Na zabiegi zapraszamy do autoryzowanego
gabinetu ICOONE® w Katowicach:

Salon Urody Evolution,
ul. Piastów 6, Katowice
Tel. 32 355 59 00

WWW.EVOLUTION.KATOWICE.PL

Magazyn „Twój Styl” uznał ICOONE
za najskuteczniejszy zabieg
na jędrną i atrakcyjną sylwetkę!
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samO
POŁudnIe?

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

lato 2014

Archiwum UM Katowice

ROK 2014 TO CZAS, W KTÓRYM
ZAKOŃCZY SIĘ JEDNA
Z NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWYCH DLA
KATOWIC INWESTYCJI – WRESZCIE
POSŁUCHAMY MUZYKI W NOWEJ
SIEDZIBIE NOSPR-U. OŻYWIENI
MUZYKĄ UTKNIEMY JEDNAK
W KORKACH, BO ROZWIĄZANIA
KOMUNIKACYJNE NA POŁUDNIU
KATOWIC NIE NADĄŻAJĄ
ZA DEMOGRAFIĄ PIOTROWIC,
KOSTUCHNY, LIGOTY, PODLESIA CZY
ZARZECZA. O TYM, CZY POŁUDNIOWE
DZIELNICE WRESZCIE DOCZEKAJĄ SIĘ
UWAGI I SOLIDNEGO ZASTRZYKU
INWESTYCYJNEGO MIASTA,
ROZMAWIAMY Z PIOTREM USZOKIEM,
PREZYDENTEM KATOWIC

ROZMAWIA: bartŁOmIej wnuK

bartłomiej wnuk: dla bażantowa i wielu
innych inwestycji zlokalizowanych na południu Katowic dużą ulgą byłaby poprawa
infrastruktury drogowej czy przedłużenie
linii tramwajowej. dziś to raczej pewne,
że Piotr uszok jako Prezydent Katowic
posłucha koncertu inauguracyjnego
w nOsPr. ale czy kiedyś dojedzie tramwajem do Piotrowic?
Piotr Uszok: Proszę pozwolić, że odpowiem pytaniem na pytanie. Czy zależy nam koniecznie
na budowie tramwaju do Piotrowic, czy poprawie komunikacji publicznej i usprawnieniu połączenia centrum miasta z jego południowymi
dzielnicami? W moim odczuciu najważniejsze
jest usprawnienie komunikacji, a to jakich środków transportu użyjemy, powinno wynikać
z bardzo szczegółowych analiz przygotowanych przez profesjonalistów. Mogę zapewnić,
że prowadzimy zaawansowane prace związane
z przygotowaniem takiej analizy i jestem przekonany, że będzie to podstawa do dalszych decyzji związanych z poprawą komunikacji publicznej. Jeżeli eksperci jednoznacznie wskażą,
że to tramwaj rozwiązuje nasze bolączki, z pewnością będziemy zmierzali do budowy nowych
linii tramwajowych. W tym jednak momencie
jest zbyt wcześnie, aby odpowiedzieć na to pytanie.
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w takim razie zostawmy tramwaj i przenieśmy się na skrzyżowanie ul. Kościuszki
i armii Krajowej. Po czterech latach od zakończenia konsultacji społecznych wrócił
temat projektu przebudowy tego skrzyżowania, ale bez szczegółowych zapisów
w budżecie…
Kwestie związane z poprawą komunikacji z południowymi dzielnicami miasta są jednym
z priorytetów na najbliższe lata. Proszę pamiętać, że musimy dokończyć projekty realizowane na terenach po kopalni Katowice o wartości
przekraczającej 1 mld zł. Przebudowujemy także centralną cześć miasta pomiędzy rondem
a rynkiem, dlatego trudno złożyć deklaracje
o rozpoczęciu budowy dróg na południe
przed zakończeniem obecnie realizowanych inwestycji. Rzeczywiście pracujemy nad projektem przebudowy skrzyżowania ul. Armii Krajowej i ul. Kościuszki, która jest częścią dużego
zadania inwestycyjnego. Jego realizacja jest
jednak w dużej części uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy Unii
Europejskiej w nowej perspektywie finansowej
na lata 2014-2020.

ul. ziołowej z pętlą brynowską. czy i ona
będzie realizowana?
Jest to jedna z części dużego zadania związana z przebudową drogi DK 81. Moim zdaniem
to właśnie ten etap inwestycji powinien być realizowany w pierwszej kolejności.
zanim przejdziemy do centrum jeszcze jedno pytanie o południe: czy realizacja dużych inwestycji w Śródmieściu nie
zepchnęła problemów komunikacyjnych
mieszkańców Piotrowic, Ochojca, zarzecza,
Kostuchny, Podlesia i murcek na dalszy
plan? jako prezydent od 1998 roku i mieszkaniec jednej z dzielnic południowych Katowic jest pan współtwórcą kierunku
rozwoju tego miejsca.
Każde miasto powinno mieć swoje priorytety i postępować zgodnie ze strategią rozwoju. Tak właśnie
jest w Katowicach. W tym miejscu pragnę zatem
przypomnieć że w latach 1998–2006 naszym priorytetem była budowa nowych dróg na terenie naszego miasta. To przecież w tym czasie powstał katowicki odcinek DTŚ, ul. Bocheńskiego, kompleksowo zmodernizowana została Murckowska, a także wybudowano wiele innych dróg. Już wtedy jednak pojawiało się wiele głosów, aby przystąpić
do przebudowy centrum miasta. W 2006 roku w ramach swojego programu wyborczego przedstawiłem właśnie takie priorytety – osiem lat na przebudowę centrum. Ten program jest konsekwentnie realizowany, czego efekty wszyscy możemy obserwować.

skoro tak, to czekamy i trzymamy kciuki.
a tymczasem, inna inwestycja, tym razem
z Planu wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych Katowic na lata 2014-2017: budowa trzech dróg w rejonie ulic:
Kościuszki – armii Krajowej, sandacza – niezapominajek i bażantów – szarych szeregów. Pierwsze 2 mln
z przeznaczonych w sumie na ten cel
120,7 mln zł zostaną wydane już w tym roku na projekty. czy ma pan dziś pewność,
że inwestycja na tym się nie zakończy?
W horyzoncie czasowym 2014-2017 zabezpieczono środki na realizację zadania. W roku bieżącym przewiduje się rozpoczęcie prac projektowych, natomiast realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia będzie sukcesywnie postępować. Rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku od Bażantowa do ul. Szarych Szeregów będzie możliwe w 2016 lub 2017 roku.

Panie prezydencie – szczerze: proszę
powiedzieć, czy pańskim zdaniem
w ostatnich latach nie nastąpiła zbyt wielka
koncentracja na inwestycjach w centrum,
kosztem rozwoju południowych dzielnic
miasta?
Wszystkie inwestycje realizowane w centrum
powinny zostać zakończone najpóźniej do końca 2015 roku. Dlatego nadchodzi czas, aby pomyśleć o priorytetach na kolejne osiem lat. Rozbudowa układów komunikacyjnych w moim
odczuciu byłaby dobrą propozycją.

w takim razie jeszcze jedna inwestycja – ważna, bo jej celem jest zapewnienie
bezkolizyjnego połączenia szpitala przy

Przed nami przełom w priorytetach?
Według mnie to nie przełom w priorytetach,
a konsekwentne przejście do realizacji kolejnego

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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Archiwum UM Katowice

PIOTR USZOK
Urodzony w 1955 roku, żonaty,
ojciec dwóch córek. W 1980 roku
obronił dyplom na Wydziale
Elektrotechniki, Automatyki
i Elektroniki Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie. W 1988 roku
ukończył podyplomową
specjalizację na Wydziale
Mechanicznym AGH oraz w 2005
studia podyplomowe z zakresu
Funduszy Europejskich
na Politechnice Śląskiej. Do 1994
roku pracował w Kopalni Węgla
Kamiennego „Murcki'', kolejno jako
sztygar zmianowy, sztygar
oddziałowy oraz nadsztygar ds.
urządzeń elektrycznych
podstawowych. W 1990 roku został
wybrany radnym Rady Miasta
Katowice. W latach 1994-1998
pełnił funkcję Wiceprezydenta,
a od 3 listopada 1998 jest
Prezydentem Katowic. Trzykrotnie
w pierwszej turze zwyciężał
w wyborach bezpośrednich
na Urząd Prezydenta Miasta
Katowice. 21 listopada 2010 r.
wygrał ponownie, uzyskując 51,61
proc. poparcia. Jest bezpartyjny.
W wyborach samorządowych
w latach 2002, 2006 oraz 2010
kandydował z listy społecznego
komitetu Forum Samorządowe
i Piotr Uszok.
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POŁUDNIE SIĘ ROZRASTA
Katowicom z roku na rok ubywa
mieszkańców. 31 marca 2014 r. w stolicy
Śląska mieszkało 295,6 tys. ludzi. Kilka
miesięcy wcześniej – 31 grudnia 2013 r.
296,5 tys., a w 31 grudnia 2009 r. 312,5 tys.
Są jednak dzielnice, które cały czas rosną.
To m.in. Kostuchna, Zarzecze i Podlesie

ŚRÓDMIEŚCIE

ZARZECZE

2013 – 30,4 tys.
2012 – 31,6 tys.
2011 – 32,5 tys.
2010 – 33,5 tys.
2009 – 34,3 tys.
2008 – 35 tys.

2013 – 2,3 tys.
2012 – 2,3 tys.
2011 – 2,2 tys.
2010 – 2,1 tys.
2009 – 2 tys.
2008 – 2 tys.

KOSTUCHNA

PODLESIE

2013 – 9,4 tys.
2012 – 9,3 tys.
2011 – 9 tys.
2010 – 8,8 tys.
2009 – 8,7 tys.
2008 – 8,5 tys.

2013 – 5,9 tys.
2012 – 5,7 tys.
2011 – 5,6 tys.
2010 – 5,6 tys.
2009 – 5,4 tys.
2008 – 5,3 tys.

MNIEJ LUDZI, ALE WIĘCEJ
SAMOCHODÓW
Mimo że Katowice kurczą się
demograficznie, wzrasta liczba
zarejestrowanych samochodów
Rok
2009
2010
2011
2012
2013

Zarejestrowane samochody
202,6 tys.
217,2 tys.
222,9 tys.
230,4 tys.
239,9 tys.

WSZYSTKIE INWESTYCJE
REALIZOWANE W CENTRUM
POWINNY ZOSTAĆ ZAKOŃCZONE
NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA 2015 ROKU.
DLATEGO NADCHODZI CZAS,
ABY POMYŚLEĆ O PRIORYTETACH
NA KOLEJNE OSIEM
LAT. ROZBUDOWA UKŁADÓW
KOMUNIKACYJNYCH
W MOIM ODCZUCIU BYŁABY DOBRĄ
PROPOZYCJĄ

etapu strategii. Rok 2014 jest wyjątkowy. Na tę
chwilę w pełni koncertuję się na inwestycjach realizowanych w centrum. W tym roku planujemy
przecież otwarcie nowej siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, które uświetnią swoimi występami m.in.
Ennio Morricone, Filharmonicy Wiedeńscy czy
Londyńska Orkiestra Symfoniczna. Już dziś
wiem, że z okazji otwarcia NOSPR-u będziemy
gościć Krystiana Zimermana i Piotra Beczałę.
Oddanie do użytku NOSPR-u to z pewnością
jedno z ważniejszych wydarzeń nadchodzących miesięcy, ale nie możemy zapominać o innych inwestycjach, w tym budowie Międzynarodowego Centrum Kongresowego czy przebudowie centralnej części miasta pomiędzy rondem a rynkiem.
gdzie – w kontekście metamorfozy, którą przechodzą Katowice – widzi pan
miejsce dla kulturowego dziedzictwa re-

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

gionu i miasta – górniczych Katowic
z początków pańskiej aktywności zawodowej?
To dziedzictwo jest dla mnie bardzo istotne.
Bez wątpienia Nikiszowiec jest takim symbolicznym miejscem, którego znaczenie jest
jeszcze większe dzięki wpisaniu tej zabytkowej dzielnicy na listę Pomników Historii. Już
dziś należy rozmawiać o przyszłym zagospodarowaniu Kopalni Wieczorek, która z pewnością za kilka lat zostanie zamknięta. Nie możemy zapominać o naszej historii i pochodzeniu. Myślę, że dla nikogo nie będzie zaskoczeniem jeżeli wymienię także tereny po dawnej
kopalni Katowice, gdzie dziś powstaje wyjątkowa przestrzeń kultury. Tej symboliki możemy też dopatrywać się w nowym Muzeum
Śląskim, które zlokalizowane jest pod ziemią,
czy obiekcie sali koncertowej NOSPR-u, której elewacja nawiązuje do zabytkowego osiedla Nikiszowiec. n

lato 2014

w WiÊle

O klasę lepsze noclegi
LUKSUSOWE POKOJE I APARTAMENTY / SPA / RESTAURACJA I BAR

Villa Rubinstein
Al. Ks. Bursche 46, 43-460 Wisła
Tel. 33 855 20 36, 601 77 33 33
Mail : biuro@villarubinstein.pl i rezerwacje@villarubinstein.pl
www.villarubinstein.pl
www.facebook.com/VillaRubinstein

21

PLACE TO LIVE
Arkadiusz Ławrywianiec

KawaŁeK dOmu

ZA SZKLANĄ ŚCIANĄ
STOŁÓWKA, STÓŁ DO PIŁKARZYKÓW, NAWET POKÓJ WYCISZEŃ
Z MUZYKĄ RELAKSACYJNĄ. ZARZĄDZAJĄCY BIUROWCAMI I FIRMAMI
CORAZ WIĘKSZĄ UWAGĘ PRZYKŁADAJĄ DO TWORZENIA PRZYJAZNEJ,
DOMOWEJ NAWET ATMOSFERY. A CZASEM SYTUACJA SIĘ ODWRACA...

TEKST: ŁuKasz resPOndeK

Na stole, obok laptopów i tabletów, ogromny
kosz z owocami, w tle delikatny odgłos zmywarki, w powietrzu unosi się zapach domowej kuchni. Dawid Malinowski zazwyczaj ubiera coś wygodnego. Strój w jego pracy nie ma zresztą większego znaczenia. Podobnie miejsce, z którego
jest wykonywana. Dlatego wybrał wygodę – pracuje w domu.
Mieszkanie przy Zabłockiego. Tu toczy się życie
rodzinne Malinowskich. Tu dorasta ich kilkumiesięczny syn. Ale tu ma też swoją siedzibę firma Dawida. Agencja Interaktywna Silver Design tworzy
autorskie aplikacje bazodanowe B2B, B2C i au-
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torskie strony internetowe. Wśród realizacji są
m.in. witryny internetowe dużych sklepów, systemy służące do ankietowania pracowników, systemy baz danych do tworzenia raportów płacowych
oraz inne autorskie realizacje wykonywane na życzenie. Klientami są głównie firmy zagraniczne.
Przez lata agencja miała swoje biurowe siedziby,
ale pracownikom szkoda było czasu m.in. na stanie w korkach. Dawid i osoby, z którymi współpracuje, wybrali pracę w domu. Działają w ten sposób
od trzech lat. Firma ciągle się rozwija.
– Trzeba znaleźć w sobie odpowiednie pokłady
energii i powiedzieć do siebie tak: teraz nie będę

oglądał telewizji, robił prania, teraz będę pracował – mówi Dawid i dodaje, że to wcale nie oznacza, że nie znajduje czasu na odpoczynek czy
swoje hobby. W momencie myślami jest w skomplikowanym systemie amerykańskiego sklepu
internetowego, by po chwili ugotować coś, pograć w hali sportowej Bażantowa w squasha.
Nie każdą pracę można wykonywać z domu. Zarządcy największych na Śląsku biurowców, coraz lepiej rozumieją, że tworzenie domowej atmosfery przez udostępnianie przyjaznych przestrzeni to inwestycja, która się zwróci. Prędzej czy
później. n
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AGNIESZKA ZIĘCINA, DYREKTOR DS. PR
PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to dzisiaj siedziba około stu firm.
Przenikają się tu środowiska nauki i biznesu, a o Parku coraz częściej mówi się
w kategoriach kampusu niż kompleksu biurowego. Zapewnienie komfortu
przebywających tu osób jest dla nas szczególnie ważne. Naszym zdaniem
duży wpływ na samopoczucie pracownika ma otoczenie, w którym przebywa.
W Parku Euro-Centrum nacisk położyliśmy na estetykę miejsca, przestrzeń
i standard wykończenia pomieszczeń. Wokół budynków kwitną kwiaty i rośnie
zieleń. Pojawią się też ławki na chwile relaksu i rozmów ze współpracownikami.
Działa ogólnodostępna Restauracja Belcanto, która niejednokrotnie zamienia
się w salę koncertową. W pobliżu są sklepy i punkty usługowe. Z myślą
o integracji organizujemy też otwarte wydarzenia kulturalne i plenery.
Najbliższe to rodzinny piknik nauki i kultury, który będzie towarzyszył
obradom VI Forum Nowej Gospodarki. Odbędzie się 13 czerwca o 17.00.
Zapowiadamy wiele atrakcji dla młodych i starszych, pokazy naukowe,
symulatory bezpiecznej jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego,
koncerty. Wstęp wolny dla wszystkich. Szczegóły www.forumng.pl
Zapraszamy!

Materiały prasowe

Materiały prasowe

JÓZEF BROL, PREZES ZARZĄDU
„BIURA CENTRUM” SP. Z O.O.
Biuro to nie tylko przestrzeń do pracy, ale także miejsce, w którym
spędzamy większość dnia. Dlatego tak ważne jest zapewnienie
warunków, które będą sprzyjały zarówno wygodzie pracowników,
jak i powstawaniu kreatywnych rozwiązań. W naszym biurowcu
staramy się to osiągnąć przez zapewnienie komfortu pracy dzięki
aranżacji pomieszczeń biurowych dostosowanej do potrzeb
najemców oraz przekazując do dyspozycji ich pracowników
zaplecze socjalne pozwalające na złapanie oddechu w ciągu
dnia lub po pracy w miłej atmosferze kawiarni, restauracji i patio.
Znajdujące się w biurowcu placówki usługowe – poczta, bank,
gabinety medyczne – dają pracownikom poczucie pewności
i komfortu załatwienia spraw, od których nikt z nas nie ucieknie.
Funkcjonująca w obiekcie Szkoła Jogi oraz gabinet urody
i masażu zapewniają relaks po długim dniu pracy i dają energię
do podjęcia dalszych wyzwań.

PAWEŁ SŁUPSKI, SPECJALISTA DS. PR
ECHO INVESTMENT S.A. O A4 BUSINESS PARK
Użytkownicy A4 Business Park mogą liczyć na wiele udogodnień
dostępnych w budynku. Przyjazną atmosferę zapewni z pewnością
wkrótce otwierana restauracja oferująca różnorodne menu.
Pracownicy mogą już korzystać z szatni i pryszniców dla rowerzystów
oraz specjalnych parkingów dla jednośladów. Dobre samopoczucie
zapewniają też optymalnie oświetlone wnętrza oraz zaprojektowane
kameralne dziedzińce, które wraz z pobliskim parkiem tworzyć będą
przestrzeń sprzyjającą rekreacji i odpoczynkowi. W kolejnych dwóch
budynkach wchodzących w skład inwestycji znajdą się też dodatkowe
punkty usługowe.
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sPrzedaż
KOnsumencKa

PO NOWEMU

UNIA EUROPEJSKA OD DAWNA
OTACZA KONSUMENTÓW
SPECJALNĄ OPIEKĄ. W CZERWCU
WESZŁY W ŻYCIE NOWE ZASADY
SPRZEDAŻY, JESZCZE
KORZYSTNIEJSZE DLA
KONSUMENTÓW NIŻ
DOTYCHCZAS

• Nowe przepisy dotyczą całego obrotu B2C,
a więc regulują zarówno umowy zawierane
w sposób tradycyjny (w sklepach, na targowiskach, w placówkach wielkopowierzchniowych), jak i zakupy w Internecie oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Oczywiście
nadal te rodzaje sprzedaży będą się rządzić
różnymi zasadami.

nie w sytuacji zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów, a sprzedawca będzie nadal mógł w pierwszej kolejności zaoferować
naprawę lub wymianę towaru.
• Co istotne – do 12 miesięcy został przedłużony okres, w którym ujawnienie się wady
skutkuje domniemaniem jej istnienia w chwili sprzedaży.

• Najistotniejszą zmianą jest zastąpienie odpowiedzialności za niezgodność towaru
z umową, odpowiedzialnością za wady. Towar będzie uznany za wadliwy, jeżeli: nie ma
właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego;
nie nadaje się do celu, o którym kupujący
poinformował sprzedawcę przy zawarciu
umowy; został wydany kupującemu w stanie
niezupełnym.

• Z kolei wydłużeniu do 14 dni uległ okres,
w którym bez konsekwencji można odstąpić
od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedawcy albo przez Internet. Jeżeli jednak sprzedawca nie pouczy klienta
o tym prawie, okres, w którym przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy wydłużył
się z 3 do 12 miesięcy (prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje nadal w przypadku sprzedaży tradycyjnej).

• Klient może się domagać zarówno zwrotu pieniędzy, jak i obniżenia ceny, naprawy lub wymiany. To klient decyduje, czego się domaga.
Dotychczas, konsument mógł się jedynie domagać naprawy towaru lub wymiany na nowy, bez możliwości zwrotu towaru i domagania się zwrotu pieniędzy. Oczywiście – jego
oczekiwania muszą zostać spełnione wyłącz-

• Nowe przepisy obowiązują wyłącznie dla
transakcji zawartych od 13 czerwca 2014 r.*,
zatem wszyscy sprzedawcy muszą jeszcze
przez wiele miesięcy upubliczniać dwie wersje swoich regulaminów – dla transakcji dokonanych na starych i na nowych zasadach.
W pewnym sensie stare przepisy tak naprawdę wygasną 13 czerwca 2016 r. n
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dOmInIk szczygIeł
Doradca podatkowy
i radca prawny
z kancelarii radców
prawnych, doradców
prawnych i adwokatów
MSDS LEGAL Szczotka
Szczygieł Spółka
Komandytowo-Akcyjna
w Bielsku-Białej

ZAKUPY PRZEZ INTERNET
W odniesieniu do zakupów przez
Internet w końcu wprost
sprecyzowano, że w przypadku
odstąpienia od umowy, to klient
obciążony jest kosztami odesłania
towaru do sprzedawcy. Zasada ta
obowiązuje jednak tylko wówczas,
gdy sprzedawca pouczył o tym
klienta (dotychczas – wobec luki
w przepisach – sprawa ta była
sporna). Zniknął absurdalny (z punktu
widzenia sprzedawcy) zakaz
pobierania wynagrodzenia
przed dostawą towaru (dotąd
jedynym legalnym sposobem była
dostawa płatna za pobraniem).
*Podana data to dzień wejścia w życie norm europejskich. W trakcie prac parlamentarnych datę wejścia
w życie krajowych przepisów implementujących te
normy na terytorium Polski, posłowie określili
na 6 miesiecy od dnia ogłoszenia nowej ustawy.

lato 2014
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PLACE TO SEE

OstatnI etaP

DROGI PRZEZ ETIOPIĘ
PODRÓŻ Z ADDIS ABEBY NA POŁUDNIE KRAJU PO BEZDROŻACH JEST
MOŻLIWA TYLKO SAMOCHODEM TERENOWYM – 300 KILOMETRÓW
W KILKANAŚCIE GODZIN. ALE WARTO. POŁUDNIE ZAMIESZKUJĄ LUDY,
Z KTÓRYCH CZĘŚĆ NIE CZUJE PRZYNALEŻNOŚCI DO SWOJEGO
PAŃSTWA. DLA NICH TEN KONKRETNY KAWAŁEK ŚWIATA, GARŚĆ ZIEMI
JEST ICH OJCZYZNĄ. UPRAWIAJĄ ZIEMIĘ, WYPASAJĄ BYDŁO I – CO
WAŻNE W AFRYCE – MAJĄ DOSTĘP DO WODY. BROŃ – JEDYNY
WIDOCZNY ELEMENT NASZEJ CYWILIZACJI JEST TU NA PORZĄDKU
DZIENNYM. ZAPRASZAM DO ŚWIATA PLEMION KONSO, DASSANECH,
MURSI I HAMER

andrzeJ strzemPek
Inżynier z doświadczeniem.
Socjolog z pasją do fotografii
i zamiłowaniem
do egzotycznych podróży

TEKST I ZDJĘCIA: andrzej strzemPeK

KAWA Z KONSO
Pierwszym plemieniem, a raczej grupą etniczną, jaką poznałem w drodze na południe był rolniczy lud Konso. Regularne poletka wyrzeźbione na zboczach gór przypominają
swoim kształtem tarasy azjatyckich pól ryżowych, brakuje tu
jednak soczystości i zapachu zieleni. Ziemia jest jałowa, prawie skalista, jednak ta ziemia w rękach tych pracowitych ludzi zaczyna rodzić to, co niezbędne dla życia: sorgo, fasolę,
kukurydzę i… kawę, narodowy napój Etiopii.

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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CHŁOSTA U HAMERÓW
Z wioski Dassanech udałem się do Turmi, gdzie na targu dane mi było
spotkać ludzi plemiona Hamer. Plemię to znane jest przede wszystkim
z rytuału skoków przez byki. Owe skoki mają charakter inicjacji i wprowadzają młodzieńca w świat dorosłych. Zasadnicza część całego rytuału zaczyna się od biczowania kobiet przez mężczyzn, którzy zostali już
poddani tej próbie i przeszli ją pomyślnie. Po plecach kobiet płyną strugi krwi, ale dla nich to nic strasznego – w ten osobliwy sposób wyrażają podziw dla odwagi i zręczności okazanej przez mężczyzn w trakcie
skoków. Efektem rytuału są zgrubiałe blizny na plecach i ramionach kobiet. Kobiety traktują je jako formę tatuażu i noszą je z niekłamaną dumą. Dopiero po skończonej chłoście, przychodzi kolej na młodzieńca,
który ma dołączyć do grona dorosłych. Zadanie nie jest proste – musi
trzykrotnie przebiec po ustawionych w rzędzie bykach i to bez upadku.
Człowiek, którego obserwowałem miał szczęście – był sprawny i szybki, udało mu się.

MURSI Z TALERZYKAMI W USTACH
PIĘKNE KOBIETY DASSANECH
Udałem się do parku Mago, by spotkać jeden z najbardziej niesamowitych ludów Etiopii – plemię Mursi, którego kobiety mają zwyczaj ozdabiania twarzy i ust glinianymi krążkami. Niektóre źródła podają, że to pozostałość z czasów nieustannych walk z plemionami
Kenii i niewolnictwa. Kobiety celowo oszpecały swoje ciała, aby nie
stać się łupem łowców niewolników. Obecnie zwyczaj stał się normą kulturową. Młodym dziewczynkom nacina się dolną wargę i w ranę wkłada się patyk. Z biegiem lat ów patyk zastępuje się glinianym
krążkiem, by następnie systematycznie zwiększać jego średnicę.
Chcąc osiągnąć imponujący wymiar – nawet 30 cm – kobiety wybijają sobie dolne zęby. Jednakże zajmujące się głównie rolą Mursjanki na co dzień nie noszą talerzyków. Spotkać je można w wiosce czy
pobliskim mieście Jinka z obwisłymi wargami, zza których wyzierają bezzębne dziąsła.

Dalej na południe, tuż przy granicy z Kenią, trafiłem na rzekę Omo, która pilnie strzeże koczowniczego plemienia Dassanech. Plemię Dassanech przybyło na teren Etiopii z niedalekiej Kenii. Jak przystało na lud
koczowniczy, plemię nie przywiązuje większego znaczenia do kształtu
domu i jego budulca – ważne jedynie, aby można go było szybko zdemontować i sprawnie przenieść w inne miejsce. Kobiety Dassanech są
przepiękne i przyjmą każdy prezent, by ozdobić swoje działo. Dlatego,
przybysza dziwią sznury korali wykonane z bransolet i zegarków czy
wplecione we włosy kapsle z butelek. Choć pieniądze nie mają znaczenia dla mieszkańców (handel i usługi są wymienne), przewodnik ustala z wodzem plemienia stawkę, za którą można wejść do chaty czy zrobić zdjęcie. Pieniądze zostają u wodza, który łatwo może je wymienić
poza wioską na amunicję czy broń.
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SPORT PLACE
Bartłomiej Wnuk

GWIAZDA WTA W BAŻANTOWO SPORT
Zawody w Bażantowo Sport rozpoczęły się w czwartek,
10 kwietnia wizytą Camili Giorgii – jak się później okazało
– finalistki tegorocznego turnieju BNP Paribas Katowice
Open, która odbiła parę piłek z Albinem Batyckim –
tenisistą na wózku i rozdała kilka autografów.
TEKST: bartŁOmIej wnuK
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ŚwIętO
tenIsa

W BAŻANTOWO
SPORT
WIOSNĄ NA KORTACH BAŻANTOWO SPORT
GRALI CZOŁOWI AMATORZY W KRAJU,
TENISIŚCI NA WÓZKACH, NAJLEPSZY
POLSKI DEBEL, A NAWET GWIAZDA WTA,
FINALISTKA TEGOROCZNEGO TURNIEJU BNP
PARIBAS KATOWICE OPEN – CAMILA
GIORGI. TU BIJE SERCE ŚLĄSKIEGO TENISA

Wszystko zaczęło się od oficjalnych imprez
towarzyszących drugiej edycji BNP Paribas
Katowice Open, które od 10 do 13 kwietnia
odbywały się w Bażantowo Sport – turnieju na
wózkach i turnieju amatorów. W turnieju na
wózkach triumfował faworyt – Tadeusz
Kruszelnicki, który w dwóch setach pokonał

Kamila Fabisiaka. Mecz ten został rozegrany na
korcie centralnym w Spodku, tym samym, na
którym grały największe gwiazdy kobiecego
tenisa, jakie przyjechały do Katowic. Także na
tym korcie, między finałami debla i singla
odbyła się dekoracja wygranych w turnieju
amatorów.

– Jesteśmy dumni, że mogliśmy współorganizować dwie tak duże imprezy towarzyszące
BNP Paribas Katowice Open, skupiając
w jednym miejscu największych pasjonatów
tenisa, w tym osoby niepełnosprawne – podsumowuje Piotr Płoskoń, prezes Fundacji Bażantowo. n
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SPORT PLACE
Bartłomiej Wnuk

SPORT W ŻYCIU
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
O TYM, JAK WAŻNA JEST AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W ŻYCIU OSÓB DOTKNIĘTYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ I O REALIACH SPOTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
MÓWIĄ TENISIŚCI NA WÓZKACH: ALBIN
BATYCKI, TADEUSZ KRUSZELNICKI I KAMIL
FABISIAK.
ALBIN BATYCKI, paraolimpijczyk, wielokrotny
reprezentant Polski w tenisie na wózkach

Poruszam się na wózku od 30 lat, kiedy potrącił mnie pijany kierowca. Skończyło się na złamaniu kręgosłupa, ale nie mogłem się poddać – zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby
nie być obciążeniem dla żony i syna, który parę
dni przed moim wypadkiem zaczął chodzić.
Sport stał się dla mnie przede wszystkim formą rehabilitacji, jednak tenis pozwala mi nie
tylko zachować odpowiednią formę fizyczną,
ale również wyzwala we mnie dobre myśli i pozytywne emocje. Po dwóch godzinach na korcie czuję się fantastycznie. Jedną z niewielu
rzeczy, których naprawdę w życiu żałuję jest
to, że wszedłem do świata sportu tak późno.
W tenisie tak jak w życiu, czasem ponosi się
porażki czasem się wygrywa, ale dzięki sportowi łatwiej jest się pogodzić z wieloma rzeczami, bo sport pozwala osobom niepełnosprawnym funkcjonować w społeczeństwie bez strachu.

Justyna Włodek

TADEUSZ KRUSZELNICKI, paraolimpijczyk,
wielokrotny reprezentant Polski w tenisie na
wózkach i finalista Australian Open, 24. rakieta
świata w tenisie na wózkach mężczyzn

Jestem niepełnosprawny od 1971 roku, kiedy
miałem 16 lat i straciłem nogę w wypadku rolniczym. Mój świat się zawalił, ale bardzo szybko
dostałem protezę, otrząsnąłem się i pomyślałem: czas działać. Padło na tenis, ale był też warunek, który sobie postawiłem. Powiedziałem:
„Tadeusz, jeśli w półtora roku nie będziesz
w czołówce, wracasz do normalnej pracy”.
Po półtora roku okazało się, że jestem w czołowej dwudziestce graczy na świecie
KAMIL FABISIAK, paraolimpijczyk, wielokrotny
reprezentant Polski w tenisie na wózkach,
trzykrotnie nominowany w plebiscycie
na Najpopularniejszego Sportowca Roku, 30.
w rankingu ITF Wheelchair

Aby uprawiać sport na wysokim poziomie, nawet sport niepełnosprawnych, trzeba poświęcić mnóstwo czasu. Dzisiaj często nie ma mnie
w domu, bywa, że nawet przez pół roku.
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BNP PARIBAS KATOWICE OPEN
Profesjonalny kobiecy turniej tenisowy rangi WTA International Series zaliczany do cyklu WTA Tour. Rozgrywany
na kortach twardych w hali katowickiego Spodka od 2013
roku o puli nagród 250 tys. dolarów. Tegoroczne zawody
wygrała Francuzka Alize Cornet, która pokonała w finale
Włoszkę Camilę Giorgi. W turnieju debla triumfowały
Ukrainki – Julija Bejhelzimer i Olha Sawczuk.

lato 2014

HISTORIA JEDNEGO AUTOGRAFU

Bartłomiej Wnuk

Agnieszka Radwańska niechętnie rozdawała autografy w trakcie
swojego pobytu w Katowicach. Ostatecznie odpadła z BNP Paribas Katowice Open w półfinale ze zwyciężczynią turnieju – Alize
Cornet, ale przed wyjazdem ze stolicy Śląska zdążyła złożyć podpis na turniejowej koszulce Bażantowo Sport
Podpis na koszulce to zasługa pana Marka Śliwińskiego, który
przez wiele lat odpowiadał za trening ogólnorozwojowy sióstr Radwańskich. – Mieszkaliśmy z Agnieszką w jednym hotelu, poprosiłem ją o autograf przy kolacji – relacjonuje Marek Śliwiński.
Agnieszkę Radwańską poznał, gdy ta miała 13 lat. – Zagraliśmy
i przyłożyła mi 3:0 – wspomina pan Marek, który sam trenuje skok
o tyczce. W tym roku zamierza pobić rekord świata w kategorii 70+, czyli przeskoczyć granicę 3,40 m.

Żaneta Prowda

TAURON BIZNES LIGA

NAJWIĘKSI WYBIERAJĄ
BAŻANTOWO SPORT
W maju na kortach Bażantowo Sport odbył się turniej z cyklu
Tauron Biznes Liga – imprez skierowanych do największych
odbiorców energii spółki Tauron Sprzedaż. – Tenis jest
sportem wyzwalającym życiową energię, wymagającym
ciągłego rozwoju i uczącym samodyscypliny oraz
odpowiedzialności. Taka też jest nasza filozofia działania.
Jeśli dodamy do tego szczęście z wygranego meczu, to
trudno znaleźć lepszą analogię do działań biznesowych
w tworzeniu komunikatu reklamowego. Tenis daje nam także
możliwość budowania bezpośrednich relacji z naszymi
klientami – mówi Ireneusz Perkowski, prezes zarządu Tauron
Sprzedaż.

Żaneta Prowda

W tenisowych spotkaniach z serii Tauron Biznes Liga uczestniczą
także ambasadorzy marki – Marcin Matkowski i Mariusz
Fyrstenberg, którzy przy okazji wizyty w Bażantowo Sport zgodzili
się opowiedzieć o specyfice gry w debla, czyli o jednej z niewielu
dyscyplin, w której wynik zależy od współdziałania dwóch
zawodników:
Zawsze jest tak, że któryś z nas ma gorszy dzień, a jednak gramy
razem już 14 lat. Myślę, że to kwestia tolerancji, wzajemnego
wsparcia – tak na korcie, jak i w życiu. Nasz plan treningowy
diametralnie różni się od planów singlistów. W naszych
przygotowaniach nacisk kładzie się na dynamikę gry, a nie
na schematy; nie na wydolność, a na szybkość, czyli zupełnie
inaczej niż w singlu. Prywatnie – zawsze, jak tylko jest szansa,
odbijamy od siebie. Oczywiście przyjaźnimy się poza kortem, ale
co za dużo, to nie zdrowo. Dlatego w hotelach zawsze wybieramy
dwie jedynki.
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sPOrtOwe
SZYBKI POWRÓT
DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI

OSOBY UPRAWIAJĄCE AMATORSKO BĄDŹ
WYCZYNOWO SPORT SĄ DUŻO CZĘŚCIEJ
NARAŻONE NA RÓŻNE USZKODZENIA
NARZĄDU RUCHU NIŻ LUDZIE MNIEJ
AKTYWNI. MÓWIMY TU GŁÓWNIE
O SKRĘCENIACH, STŁUCZENIACH,
PRZECIĄŻENIACH APARATU
MIĘŚNIOWO-WIĘZADŁOWEGO, ZŁAMANIACH,
ZWICHNIĘCIACH I WIELU INNYCH
KONTUZJACH. W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU
USZKODZENIA WIĄŻE SIĘ TO
Z KONIECZNOŚCIĄ REZYGNACJI Z ULUBIONEJ
FORMY RUCHU CZASEM NA DŁUGIE
TYGODNIE A NAWET MIESIĄCE. POWRÓT NIE
ZAWSZE BYWA ŁATWY, CO MOGĄ
POTWIERDZIĆ CI, KTÓRZY NA WŁASNEJ
SKÓRZE PRZEKONALI SIĘ, ILE WYSIŁKU
KOSZTUJE ODZYSKANIE WCZEŚNIEJ
UTRACONEJ SPRAWNOŚCI. ALE JEST
METODA, KTÓRA MOŻE TEN PROCES
PRZYSPIESZYĆ. TĄ METODĄ JEST FDM
FDM czyli Fascial Distortion Model jest metodą terapeutyczną, według której zaburzenia
układu powięziowego, tzw. dystorsje powięziowe są wynikiem uszkodzenia narządu ruchu.
Jednym z prekursorów terapii powięziowej był
Stephen Typaldos. Prowadzone przez niego badania miały na celu udowodnienie, iż strukturą
odpowiedzialną za powstawanie wielu dolegliwości bólowych jest powięź i że to właśnie ona
powinna być poddawana leczeniu klinicznemu.
Jego uwaga była skupiona głównie na powięziach okalających duże grupy mięśniowe i całe
ciało człowieka.
Według FDM, powięź jest tkanką, którą można skutecznie diagnozować i poddawać bez-
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pośrednio terapii manualnej. Powstała unikalna
metoda leczenia, w efekcie której powracają
funkcje mięśni, stawów a poddany terapii
pozbywa się bólu.
Aby jednak metoda FDM działała, ważne jest,
by między sesjami terapeutycznymi FDM, pacjenci wykonywali określone ćwiczenia układu
mięśniowo-powięziowego. Tylko w ten sposób
uzyskuje się właściwą pracę powięzi i zapewnia utrzymanie efektu terapeutycznego.
Centrum Rehabilitacji Bażantowo, jako jedno
z pierwszych na Śląsku, prowadzi terapię
FDM. Pomagamy zarówno sportowcom, jak
i wszystkim pacjentom z dolegliwościami bólowymi i ograniczeniami sprawności ruchowej. n

Adrian Larisz

WsłuchaJ sIę
W cIałO – unIknIesz
kOntuzJI. kOmentuJe
zbIgnIeW sIedLarczyk,
bażantOWO rehabILItacJa
Warto wsłuchać się w sygnały, które
wysyła do nas ciało. Jeżeli czujemy, że
coś nas boli, powinniśmy udać się do
specjalisty, by ocenić, czy nasza
ulubiona aktywność jest dobra dla
naszego zdrowia. Często
zlekceważenie takich sygnałów
prowadzi do poważnych kontuzji,
gdzie nie pomoże nam żadna maść,
stabilizator a nawet tak popularny
ostatnimi czasy tzw. taping
(plastrowanie).
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DUDA CLINIC
ul. Kołodzieja 8
40-749, Katowice
tel. 32 253 01 09
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CELLULIT A OTYŁOŚĆ
Cellulit często jest mylony z otyłością
prostą pomimo, że są to dwa odrębne
stany chorobowe, chociaż często
występują łącznie. Otyłość prosta
objawia się powiększeniem liczby
i przerostem komórek tłuszczowych;
cellulit – przerostem podskórnej
tkanki tłuszczowej z towarzyszącym
obrzękiem śródmiąższowym,
zmianami zwyrodnieniowymi tkanki
podskórnej oraz nieprawidłowościami
naczyniowymi mikrokrążenia skórnopodskórnego.

alIdya I awt
SKUTECZNE METODY
TERAPII CELLULITU
Cellulit – odwieczny wróg w świecie kobiet,
w przeszłości był określany jako częsty defekt
kosmetyczny o charakterze skórki pomarańczowej występujący u pacjentek w każdym wieku zarówno szczupłych i aktywnych fizycznie,
jak i otyłych. Dziś wiemy, że stanowi bardzo poważny problem medyczny o przewlekłym tle zapalnym z towarzyszącą niewydolnością krążenia. Choroba pojawia się już w okresie dojrzewania, nasilając się w trakcie przemian i zaburzeń hormonalnych: ciąży, okresu około- i menopauzalnego, podczas stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych oraz hormonalnej terapii zastępczej. Wśród przyczyn
i czynników predysponujących należy również
wymienić tło genetyczne, nawyki żywieniowe,
tryb życia (brak ruchu), stosowanie używek (al-
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kohol, nikotyna), zaburzenia emocjonalne oraz
udział stresu oksydacyjnego.
W początkowych fazach, kiedy zmiany nie są
nasilone, walka z cellulitem ma największe szanse powodzenia. W późniejszych etapach choroby coraz bardziej dokuczliwe stają się dolegliwości bólowe pojawiające się już nie tylko podczas
ucisku, ale również w spoczynku a przewlekły proces chorobowy uniemożliwia skuteczne leczenie.
Dlatego nie powinno się zbytnio zwlekać z podjęciem terapii i odpowiednio wcześnie zapobiegać
ewolucji choroby, która według danych statystycznych dotyka prawie 98 proc. kobiet.
Jak walczyć c cellulitem? Funkcjonalność tkanek poprawia na przykład preparat medyczny
ALIDYA (AntyLipoDystrophicAgent), który hamuje rozwój cellulitu. Stosując go, w celu uzy-

skania optymalnych i w miarę trwałych efektów terapeutycznych, należy zadbać o odpowiednią dietę, regularną kontrolowaną aktywność fizyczną, drenaż limfatyczny oraz terapię
AWT falą akustyczną (terapia AWT to pierwszy skuteczny sposób leczenia cellulitu przynoszący długotrwałe efekty; fala akustyczna stymuluje mikrokrążenie w obrębie tkanki
łącznej i komórek tłuszczowych, a także redukuje istniejące problemy metaboliczne w celu
zredukowania wizualnych oznak cellulitu).
Wielkim wyzwaniem jest niedopuszczenie do
rozwoju zaawansowanych stadiów cellutilu i to
już dzisiaj możemy osiągnąć za pomocą preparatu Alidya i fali akustycznej AWT. To wyzwanie podejmiemy razem z paniami w Bażantowo Beauty & SPA. n
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Sportowe
Lato
W BAŻANTOWIE
gimnastyka
artystyczna

CENY(1 tydz.)

500 zł tyg.)
(2
800 zł

W programie codzienne
zajęcia:
• wakacje z rakietką:
tenis, squash, badminton,
tenis stołowy
• wakacje z piłką:
piłka nożna, piłka ręczna,
siatkówka, koszykówka
• wakacje z tańcem:
zumba, akrobatyka,
piłka
gimnastyka
ogólnorozwojowa
• wakacje z karate Kyokushin*
• basen
• ścianka wspinaczkowa
• zajęcia ogólnorozwojowe
• sportowa diagnostyka
juniora
• obiad z podwieczorkiem
• gry i zabawy
Turnusy
• kręgle
1- i 2-tygodniowe
• warsztaty LEGO education

START

30.06

e
karatkarate

* turnusy karate od 14.07

www.sport.bazantowo.pl

Szczegóły na stronie www i w recepcji Centrum

Serdecznie zapraszamy

Bażantowo Sport | ul.Pijarska 3 | 40-750 Katowice | Tel.: +48 (32) 350 20 93 | e-mail: sport@bazantowo.pl
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POGROMCY MITÓW
Archiwum Signum

hOrmOny
MITY DOTYCZĄCE GOSPODARKI HORMONALNEJ OBALA
LEK. MED. BEATA CZAKAŃSKA-DEC, ENDOKRYNOLOG
Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

ZIMNE STOPY I DŁONIE TO
WYŁĄCZNIE EFEKT
PROBLEMÓW Z KRĄŻENIEM

MIT

Efekt zimnych stóp i dłoni to charakterystyczny
objaw głównie dla niedokrwienia kończyn, ale
może być również efektem zaburzeń na etapie
włośniczkowym, czyli najmniejszych naczyń
krwionośnych. Zimne stopy i dłonie zdarzają
się także w niedoczynności tarczycy. Nie jest to
jednak stały objaw choroby.

w innych zespołach endokrynologicznych
związanych z nadmiarem androgenów.

WSZYSCY PRZODKOWIE BYLI
BARDZO NISCY, WIĘC DZIECKO
TEŻ MUSI TAKIE POZOSTAĆ
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MIT

Przeważnie w niskiej rodzinie dziecko również
takie pozostaje, ale nie jest to reguła – zdarza
się, że niscy rodzice mają wysokie, a nawet
bardzo wysokie dziecko. To jednak kwestia genetyki. Niski wzrost mający podłoże endokrynologiczne – tzw. niskorosłość, to już choroba,
w przypadku której stosuje się hormon wzrostu.

NADMIERNE WYPADANIE WŁOSÓW
U NIEKTÓRYCH KOBIET
I MĘŻCZYZN TO KWESTIA
MIT
UWARUNKOWAŃ
T
K
WYWOŁANIE NADCZYNNOŚCI
FA
GENETYCZNYCH
TARCZYCY JEST
Są osoby, które mają predyspozycje genetycz- ŚWIETNYM SPOSOBEM
FAKT
ne do wypadania włosów (głównie mężczyźni), NA ODCHUDZANIE
ale może być to także wynik chorób tarczycy
i to zarówno nadczynności jak i niedoczynności tego gruczołu (co nie znaczy, że w przypadku każdego wypadania włosów stwierdzamy
chorobę tarczycy). Ponadto łysienie występuje

Centrum Medyczne Signum
Katowice – Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A
Tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37
www.signum-katowice.pl

MIT

Od wielu lat kobiety zażywały w dużych dawkach tyroksynę (czyli lek stosowany w niedoczynności tarczycy) w celu schudnięcia, które
towarzyszy nadczynności gruczołu tarczowe-

go. Nie wolno jednak stosować tej metody odchudzania ze względu na poważne konsekwencje ze strony układu krążenia.

MIT

CUKRZYCA JEST WYNIKIEM
NADMIERNEGO SPOŻYWANIA CUKRU

Zacznijmy od tego, że wyróżniamy kilka typów
cukrzycy. Ta najpopularniejsza typu drugiego,
ma związek z otyłością, nadwagą i złym trybem
życia, a nie bezpośrednio z nadmiernym spożywaniem cukru czy słodyczy.

TESTOSTERON TO
TYPOWO MĘSKI HORMON

FAKT

Testosteron to typowo męski hormon, który jest
odpowiedzialny za płodność i potencję, ale kobiety również go posiadają. U kobiet, w wyniku
nadmiaru testosteronu dochodzi do androgenizacji, której objawem jest przyjmowanie cech
typowo męskich – nadmierne owłosienie
w miejscach tzw. męskich, trądzik, łysienie
i – najistotniejsze z punktu widzenia prokreacji – zaburzenia miesiączkowania. n
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WAŻNE ODKRYCIE Z ZAKRESU DERMATOLOGII
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DZIECKA NA
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CHR
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MUSTELA, EKSPERT W PIELĘGNACJI SKÓRY DZIECI I NIEMOWLĄT
@MD BADANIA
.CJQXIMNVD
NO@SDMSNV
.
CNIEUSTANNIE
JQ MNVD NO@SDMSNV@MD
PROWADZI
OD PONAD 60 LAT
KOLEJNE
W CELU JESZCZEQDBDOSTQXJNRLDSXJŃV,TRSDK@
QDLEPSZEGO
BDOSTQXJZROZUMIENIA
NRLDSXJŃVPOTRZEB
,TRSDK@I WŁAŚCIWOŚCI
SKÓRY DZIECI. TO!
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QDJ
!ĢAĢ
Ģ
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XBGQNMHĚZREALIZOWAŁA
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J@OHS@JNLŃPROGRAM
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W
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YHRH@INIEMOWLĄT
RJŃQXRVNIDFNCYHDBJ@CYHRH@I
R
JŃQXRVNIDFNCYHDBJ@CSKÓRZE
OD PIERWSZYCH DNIHM@OQYXRYNōĚ
ŻYCIA. WYNIKIEM TEGO UNIKALNEGO NA SKALĘ ŚWIATOWĄ
HM@OQYXRYNōĚ
PROGRAMU JEST PRZEŁOMOWE
ODKRYCIE – PISZE MGR FARMACJI
QWRZDQVITALIS
\QDWXUDOQ\
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2
SDWHAPTEKI
MARZENA PŁASZCZYK,
AvocadKIEROWNIK
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bezprecedensowe odkrycie z zakre- cowany w wyniku 10 lat badań i opasu dermatologii 92% VNŕDGQLNÐZSRFKRG]HQLDQDWXUDOQHJR
ten
RFtoKwa
RGny.
]HQLDQDWXUDOQHJR
V DGQLNÐZS
% że skóra nie- Pełni on podwójną funkcję: wzmacnia
Powszechnie wiado0
mo,
SDUDEHQÐZIWDODQÐZIHQRNV\HWDQROX
SDUDEHQÐZIWDODQÐZIHQRNV\HWDQROX
mowląt jest wrażliwa, jednak badacze barierę i – przede wszystkim – chroni boz laboratoriów Mustela odkryli, że skó- gactwo komórkowe skóry przed cora noworodka dysponuje wyjątkowym dziennymi szkodliwymi czynnikami zebogactwem komórkowym: kapitałem wnętrznymi. Składnik Avocado Persekomórek macierzystych, które w chwi- ose®, który został przebadany kliniczli narodzin osiągają maksymalny po- nie, należy do biomimetycznych składniziom. Zasoby te są jednak bardzo po- ków aktywnych nowej generacji – składdatne na uszkodzenia w pierwszych la- ników pochodzenia naturalnego, które
tach życia, w okresie kształtowania się działają aktywnie w doskonałej harmonii
bariery naskórkowej. Ten zasób komó- ze skórą dziecka oraz łączą w sobie skurek skóry, niezmienny przez całe życie, teczność i wysoką tolerancję.
ale podatny na uszkodzenia, stanowi
kapitał dla skóry dziec ka na przy- hipoalergiczne i bardziej naturalne
szłość.
Nowe receptury zawierają średnio 92
proc. składników pochodzenia naturalnowa generacja produktów pielęnego. Mustela nie stosuje w swoich regnacyjnych dla dzieci
cepturach tzw. substancji wątpliwych
Dzięki temu ważnemu odkryciu, Mu- np. parabenów, ftalanów czy fenoksystela zoptymalizowała recepturę swo- etanolu. Kosmetyki są przebadane pod
ich kosmetyków do pielęgnacji i higie- kontrolą dermatologów i pediatrów, co
ny skóry dzieci, by jeszcze lepiej chro- gwarantuje ich maksymalne bezpienić i zachować to cenne bogactwo czeństwo. Ale dla każdej mamy i jej mana całe życie. Dlatego badacze 'RVWÚSQHW\ONRZDSWHNDFK
marki  leństwa
  najważ
FK niejsza, poza bezpieMustela sięgnęli po naturalny aktywny czeństwem, jest przyjemność codzienskładnik Avocado Perseose® – opra- nych rytuałów pielęgnacyjnych.
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PLACE KULTURY
Archiwum TVP Kultura

INTERPRETACJE

FESTIWAL ZAWSZE BYŁ I NADAL POZOSTANIE IMPREZĄ
W GŁÓWNEJ MIERZE DEDYKOWANĄ SZTUCE REŻYSERII
TEATRALNEJ. UWAŻAM, ŻE PO 16. EDYCJACH MOGĄ POJAWIĆ
SIĘ W NIM JEDNAK PEWNE MODYFIKACJE

z

Z punktu widzenia twórców, a pewnie
i publiczności, najważniejszą zmianą będzie
brak ograniczenia wiekowego dla reżyserów
walczących o Laur Konrada.
Dotychczasowy regulamin dopuszczał tylko
twórców, którzy debiutowali nie dawniej
niż 15 lat temu. Ponadto, teraz w festiwalu
mogą wziąć udział również laureaci
poprzednich edycji. Może się więc zdarzyć,
że o Laur Konrada powalczą w tym roku
i Warlikowski, i Jarzyna, i Klata.
O doborze spektakli konkursowych
i mistrzowskich decydujemy wspólnie
z Romanem Pawłowskim i Wojciechem
Majcherkiem. Chcemy, aby festiwal miał
autorski, tematyczny charakter. To, czego
szukamy w tegorocznych spektaklach, to
zmagania artystów z zagadnieniem szeroko
pojętej wolności. Temat narzucił się sam.
Mija właśnie 25 lat od roku '89. To dobry
czas, żeby sprawdzić, jak się w tej wolności
odnajdujemy.
Jednym z celów, jakie sobie postawiliśmy
jest zagraniczna promocja polskich twórców
teatralnych. Dlatego szykujemy specjalne
panele i pokazy dla zagranicznych twórców,
producentów i krytyków teatralnych.
Bardzo ważnym elementem festiwalu będzie
przygotowywany przez Katarzynę

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Katarzyna Janowska
Dziennikarka, dyrektor TVP Kultura, wcześniej
m.in. dyrektor kanału nTalk i była redaktor
naczelna magazynu Przekrój. Od tego roku,
szefowa artystyczna ruszającego 8 listopada
Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Reżyserskiej
Interpretacje (wcześniej – przez ostatnie
piętnaście lat imprezą kierowali naprzemiennie
Kazimierz Kutz oraz Jacek Sieradzki)

Mazurkiewicz Re:aktor. To artystyczny
projekt edukacyjny, w którym wszyscy
uczymy się od siebie: rozumienia potrzeb
czy odszyfrowywania znaczenia sztuki, która
ostatnio w ogólnej opinii społecznej oddaliła
się od swoich odbiorców, zamykając się
w hermetycznym i nieczytelnym świecie
twórców. Chcemy poszerzać ten krąg,
zmniejszać dystans i niwelować różnice
między współczesnym twórcą i odbiorcą,
zachęcając do aktywnego uczestnictwa
w kulturze. Re:aktor to proces prowadzący
do budowania i zacieśniania więzi
międzyludzkich w społeczności miejskiej.
W programie festiwalu planujemy również
koncert muzyki teatralnej. Poprzedzi go
spotkanie na temat sound designu i sztuki
komponowania muzyki teatralnej.
Gorąco zapraszam do aktywnego udziału
w festiwalu Interpretacje. Nie trzeba czekać
do listopada – do października trwa nasz
cykl zatytułowany Interpretacje 360.
Prezentujemy w nim najciekawsze spektakle
Teatru Telewizji (bardzo często udaje nam
się to jeszcze przed telewizyjną premierą!).
Prezentacjom towarzyszą spotkania
z twórcami tych spektakli, a prowadzą je
Wojciech Majcherek i Roman Pawłowski.
Wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny.
Zwieńczeniem cyklu będzie przyznanie
nagrody publiczności dla najlepszego
przedstawienia. n
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Materiały prasowe

A PART
7-17 czerwca
Centrum Kultury Katowice, Kinoteatr Rialto,
Teatr Korez, Teatr Rozrywki, Teatr Ateneum
Bilety: 25-30 zł (za spektakl)
Festiwal Sztuk Performatywnych A Part jest
międzynarodowym przeglądem najciekawszych zjawisk artystycznych z obszaru sztuk
performatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem teatru: autorskiego, niewerbalnego,

eksperymentalnego, alternatywnego i innowacyjnego. Impreza odbywa się w Katowicach i miastach ościennych. Festiwal powstał
w 1994 roku i jest jedną z najstarszych cyklicznych imprez teatralnych w Polsce. Jak ła-

two policzyć festiwal kończy w tym roku 20 lat
i jego obsada jest godna jubileuszu. Podczas
tegorocznego A Partu zobaczymy m.in. Bourgeois and Maurice, Delgado Fuchs, Ja Ja Ja
Ne Ne Ne i Spitfire Company.

Materiały prasowe

OFF FESTIVAL 2014

tego, starsi widzowie, po obejrzeniu
spektaklu, przestają czuć się samotni,
a młodsi nabierają pewnego szacunku
do starszych.

1-3 sIerPnIa
Dolina Trzech Stawów, Katowice
Karnety 3-dniowe: 250 (przedsprzedaż)
i 300 zł (w dniu imprezy)

WAKACYJNY PRZEGLĄD
PRZEDSTAWIEŃ
28-31 lIPca
Teatr Rozrywki, Chorzów
Bilety: 25-30 zł (za spektakl)

KLIMAKTERIUM 2,
CZYLI MENOPAUZY SZAŁ
17 czerwca g. 18.30
Centrum Kultury Katowice
Bilety: 65 i 75 zł
Ile trwa klimakterium? Rok lub dwa,
a spektakl tylko 2,5 godziny. I jest to 2,5
godziny terapii śmiechem. Tego wydarzenia
nie da się porównać z żadnym innym,
ponieważ scenariusz do niego pisze samo
życie ze wszystkimi swoimi
niedoskonałościami, które mistrzowsko
i autoironicznie wychwyciła Elżbieta
Jodłowska. Spod pióra naszego „Fredry
w spódnicy” wyszło widowisko, w którym
każdy odnajduje siebie lub znane mu
problemy i ze zdziwieniem oraz wielką ulgą
odkrywa, że z tego można się śmiać! Mało

To już To już 16. letnie spotkanie z dobrym
teatrem w chorzowskiej Rozrywce.
W repertuarze tegorocznego Wakacyjnego
Przeglądu Przedstawień znalazły się trzy
bardzo współczesne tytuły z repertuaru
stołecznego Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza,
oraz – niejako na deser klasyczna perełka
z warszawskiego Och-Teatru – „Zemsta”
(na zdjęciu). Gwarantowana spora dawka
śmiechu, dramatyczne emocje, doskonale
zbudowane fabuły oraz radość z obcowania
z aktorstwem najwyższej klasy. Szczegóły:
www.teatr-rozrywki.pl
Och-Teatr

Belle & Sebastian, Neutral Milk Hotel,
Deafheaven, Glenn Branca, Fuck Buttons,
Michael Rother Presents i The Music of Neu!
And Harmonia to główne gwiazdy
tegorocznego OFF Festivalu. I jeśli większość
z nazw niewiele Wam mówi, to tym bardziej
warto przyjść do Doliny Trzech Stawów,
ponieważ impreza Artura Rojka (dyrektora
artystycznego OFF Festivalu) z założenia nie
jest modna, bo wiele trendów po prostu
wyprzedza. Nierzadko zapraszani przez niego
do Katowic artyści najlepsze płyty mają
dopiero przed sobą i swój przełomowy
materiał ćwiczą na polskiej publiczności.
Trudno też sprowadzić OFF do konkretnego
gatunku, sceny czy stylistyki, jeśli pojawiają się
na nim tuzy hałasu i geniusze melodii,
bohaterowie jutra i legendy z przeszłości. Tym,
co kształtuje i spaja filozofię festiwalu jest
otwartość. Na to, co nieszablonowe, mniej
oczywiste, zazwyczaj bardziej wymagające niż
produkty serwowane w głównym nurcie.
Dlatego, choć Artur Rojek co roku zabiega
o obecność najważniejszych przedstawicieli
alternatywy, na OFF-ie nie grają nazwiska. Nie
spotkacie tu twarzy telewizyjnych gali. Nie
usłyszycie hitów rodem z komercyjnych
rozgłośni. Sorry, taki mamy klimat.
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PLACE KULTURY
Bartłomiej Wnuk

TAURON NOWA MUZYKA
21-24 sIerPnIa
Muzeum Śląskie, Katowice
Karnety 3-dniowe: 180 zł,
karnety 2-dniowe 150 zł
Po dwóch latach przerwy Festiwal Tauron
Nowa Muzyka wraca na swoje stałe
miejsce w samym centrum
Katowic – na tereny po KWK Katowice,
na których stoją dziś budynki Muzeum
Śląskiego. Tło tegorocznego festiwalu
stanowić więc będzie jedyna w swoim
rodzaju panorama stolicy Górnego Śląska
rozciągająca się tuż za główną sceną
festiwalu. Co ciekawe, organizatorzy
ściągną też festiwalowiczów…
pod ziemię – bo to właśnie tam,
w podziemnej części Muzeum,
wykorzystującej dawne kopalniane

wyrobiska, odbędą się najciekawsze
showcase’y prezentujące najlepszych
polskich i zagranicznych wykonawców
z niewielkich, niezależnych wytwórni.

W line-upie są m.in. tacy artyści jak:
Jackson & His Computerband, Mouse on
Mars, Dixon, Gonjasufi, Jagga Jazzist &
Aukso, Bokka i Sorry Boys.

www.zlombol.pl

ZŁOMBOL 2014
13-17 wrzeŚnIa
Katowice – Lloret de mar
Na koniec kilka słów o kulturze motoryzacji, kulturze pomagania
i zabawy, która nie kosztuje więcej niż kilkudniowy wypad grupy
znajomych na festiwal muzyczny. Mowa o Złombolu – serii
szaleńczych wypraw samochodami z demoludów w najbardziej
odległe zakątki Europy. Dochód ze sprzedaży reklam
na karoserii jest przeznaczany na zakup rzeczy, które dają
radość dzieciom z domów dziecka. Tegoroczna, ósma edycja
Złombolu to podróż z Katowic do Lloret de mar. Więcej
informacji: www.zlombol.pl

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 / ŚLĄSKI KLUB GOLFOWY
Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 10 / 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 / UNIWERSYTET EKONOMICZNY Katowice, ul. Adamskiego 7 / UNIWERSYTET ŚLĄSKI REKTORAT Katowice, ul. Bankowa 12 / MG CENTRUM Katowice,
ul. Kolejowa 54 / BAWARIA MOTORS Katowice, ul. Roździeńskiego 204 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / JKK MOTO Katowice,
ul. Rzepakowa 6 / 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 GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja 93 / BIBLIOTEKA ŚLĄSKA
Katowice, Plac Rady Europy 1 / DENTIM CLINIC Dębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka 103 /
REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA Katowice, ul. Opolska 15 / 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 CLINIC Katowice, ul. Kołodzieja 8 / MILLENNIUM PLAZA Katowice, ul. Sowińskiego 46 / A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 /
CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / VILLA RUBINSTEIN Wisła, Al. Ks. Bursche 46
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PLACE ZABAW

w bażantowie

SCENARIUSZ I RYSUNKI: martyna janIK
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PLACE ZABAW

KOnKurs dla najmŁOdszych!

KatOr

RYSUNKI: martyna janIK

Przysyłajcie do nas Wasze propozycje scenariuszy na następne odcinki komiksów. Najlepszy nagrodzimy mangowym portretem.
Na zgłoszenia pod adresem: wnuk@mcwnuk.pl, czekamy do 30 czerwca 2014 r.
Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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sport i rekreacja

MODERNA
Nowa oferta – apartamenty i mieszkania od 43 m2

KOntaKt Millenium Inwestycje Sp. z o.o. 40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 2, TELEFON / FAX: (032) 2059500 / (032) 2059600 e-mail: sekretariat@bazantowo.pl

