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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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WszystkIe
PLace
naszegO
mIasta
zaglądamy na Plac
budOwy w enKlawIe
mOdernIstycznej
i do otwartego od marca
Senior Residence oraz
sprawdzamy, co działo się
ostatnio w Bażantowo
Sport

OstatnI etaP drOgI 
Przez etIOPIę

andrzej strzemPeK z wIzytą u PlemIOn
etIOPII. Pije kawę z Konso, poznaje piękne
kobiety Dassanech i Mursi z talerzykami w ustach
oraz obserwuje chłostę u Hamerów

PONOWNIE WŚRÓD
NAJLEPSZYCH

reInterPretacJe

O nOwej fOrmule InterPretacjI PIsze
Katarzyna janOwsKa, szefowa artystyczna
festiwalu i dyrektor TVP Kultura

 PLACE IN MY HEAD
Sza now ni Pań stwo,

„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 miesz -
ka w daw nej ko pal nia nej lam piar ni,
pra cu je w po prze my sło wym ma ga -
zy nie, a w prze rwie sia da na krze seł -
ku sta rej ko lej ki li no wej i opie ra się
o klopsz tan gę. W ten spo sób po ka -
zu je, że każ dy przed miot czy bu dy -
nek za słu gu je na rehabilitację. Za -
miast przy ku wać się łań cu cha mi
do wy bu rza nych obiek tów i pa lić zni -
cze, ob my śla no we funk cje i za ra ża
od waż ny mi kon cep cja mi moż nych
te go świa ta.
Po roz mo wie z Prze mem prze sta li -
śmy więc uty ski wać na kor ki na po -
łu dniu i wy bra li śmy się do pre zy den -
ta Ka to wic, aby za py tać o „re ha bi li ta -
cję” in fra struk tu ry ko mu ni ka cyj nej
w Pio tro wi cach, Ko stuch nie i in nych
dziel ni cach tej czę ści mia sta. Czas
na tę roz mo wę jest szcze gól ny. 
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 roz wią za nia ko mu ni -
ka cyj ne na po łu dniu Ka to wic nie na -
dą ża ją za de mo gra fią tu tej szych
dziel nic i ro sną cą licz bą sa mo cho -
dów. Wnio ski z tej roz mo wy po zo sta -
wiam Pań stwu, sam po dzie lę się tyl -
ko jed nym – i na tym po lu nie mo że
za brak nąć na szej ak tyw no ści.
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 MY PLACE 

PRZEMO ŁUKASIK

Studiował architekturę na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach oraz w Ecole d’Architecture Paris-
Villemin 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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ROZMAWIA: ŁuKasz resPOndeK
ZDJĘCIA: arKadIusz ŁawrywIanIec I archIwum medusa grOuP

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

Idee 
ZAMIAST

ZNICZY
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Place: ulu bio na ślą ska uli ca, wie czór.
spa ce ru jesz z sy nem. wi dzisz se ce syj ną
ka mie ni cę w ago nal nym sta nie, któ rą
wła ści ciel chce wy bu rzyć naj prost szą me -
to dą – zo sta wia jąc ją sa mą so bie. a mógł -
by prze cież ją od no wić. mó wiąc
po two je mu – zre ha bi li to wać. co ro bisz?
Przemo Łukasik: Naj pierw za da ję so bie py ta -
nie, czy aby na pew no nie na le ży tej ka mie ni cy
wy bu rzyć. Je że li od po wiedź jest prze czą ca,
wte dy szu kam roz wią za nia. Za wsze za czy nam
od prze ko ny wa nia, uży wa nia ar gu men tów,
zmie rze nia moż li wo ści jej po zo sta wia nia. Cza -
sem po cięż kiej pra cy, da lej oka zu je się, że nie
ma na to szans. To trud ne do za ak cep to wa nia,
ale ży cie mnie już na uczy ło, że nie wszyst ko jest
czar no -bia łe.

Kie dyś uży wa łeś do sad niej szych słów.
Nie wy ra żam już tak ra dy kal nych, jed no znacz -
nych opi nii, więc co raz mniej dzien ni ka rzy ze
mną roz ma wia.

a jed nak je ste śmy, że by za py tać. jak
działa ten mechanizm – rehabilitacja
architektury?
Po ją łem go dzię ki kon tak tom z du ży mi fir ma mi.
Na bra łem ar gu men tów. Wiem, ja kich użyć
w roz mo wie z in we sto rem, wła ści cie lem, maj -
strem na bu do wie czy urzęd ni kiem. Ar chi tekt
nie roz wią zu je dziś pro ble mu tyl ko ry su jąc.
Sam szu ka za ję cia: cza sem przy cho dzi nam
zna leźć dział kę, in we sto ra, po szu kać spo so bu
fi nan so wa nia. Ry su je my na sa mym koń cu. Tak
by ło z sie dzi bą na sze go biu ra. Przez trzy la ta
pró bo wa łem za in te re so wać tym sta rym ma ga -
zy nem lu dzi, któ rzy zaj mu ją się prze kształ ca -
niem, re ha bi li to wa niem ta kich obiek tów, aż
w koń cu sa mi z mo im wspól ni kiem pod ję li śmy
to wy zwa nie.

jed nak, że by zre ali zo wać po my sły ta kie
jak loft czy klopsz tan ga – ow szem – trze -
ba mieć wi zję, dar prze ko ny wa nia. ale
trze ba mieć też od wa gę. tym cza sem ty
mó wisz, że zła god nia łeś.
Doj rza łem, a to zu peł nie co in ne go. Dzię ki te mu
wiem le piej, jak re ha bi li to wać obiek ty, ich frag -
men ty i przed mio ty. Nie po ry wam się z mo ty ką
na słoń ce, tyl ko krok po kro ku przy wra cam je
do ży cia. Zresz tą tym po my słom da le ko do ja -
kie goś wa riac twa czy awan gar dy. Od cza su,
kie dy ja ko gru pa je ste śmy w Pol sce, sta ra my
się ro zu mieć sy tu acje, w któ rych przy cho dzi
nam pro jek to wać. A one wca le nie są pro ste:
ogra ni cza ne są bu dże tem, a swe go cza su

ogra ni cza ne by ły wy obraź nią in we sto rów,
urzęd ni ków. Te raz klien ci przy cho dzą do nas
świa do mie, chcą cze goś in ne go. Da le cy są jed -
nak od na zy wa nia te go wa riac twem, czymś nie -
re al nym.

ser we row nię w wie ży wod nej la ik mo że
wła śnie tak ode brać. jak wa riac two
(w czerw cu ze szłe go ro ku Prze mo Łukasik
przed sta wił swo ją kon cep cję za go spo da -
ro wa nia wie ży wod nej w by to miu przy ul.
Oświę cim skiej. jej stan tech nicz ny jest
bar dzo zły i gro zi jej roz biór ka. ar chi tekt
wspól nie ze swo im wspól ni kiem Łu ka -
szem za ga łą za pro po no wa li, aby w wie ży
po wsta ły biu ra lub wła śnie ser we row nia.
trwa po szu ki wa nie in we sto ra – przyp.
red.).
Ale to by ła ini cja ty wa, pró ba, jed na z na szych
po bocz nych prac. Za le ża ło nam, aby po ka zać,
że moż na ten pro blem roz wią zać ina czej niż tyl -
ko po przez pa le nie zni czy pod wy bu rzo nym bu -
dyn kiem lub przy ku wa nie się do nie go łań cu -
cha mi. Nie lu bi my dzia łań hi ste rycz nych, agre -
syw ne go wy ra ża nia swo ich po glą dów. Na wet
je śli na sze są zbież ne, to nie po do ba nam się
ję zyk. On jest tu nie zwy kle istot ny. Po zwa la nam
prze ko nać do swo ich ra cji np. kon ser wa to ra.
A kie dy nam się uda je, to na stęp nym ra zem ta -
ki urzęd nik już wie, że coś, co wy glą da jak eks -
pe ry ment, wca le nie mu si za koń czyć się ka ta -
stro fą.

re ha bi li to wa ny „pa cjent” nie wró cił jesz -
cze do ży cia. ta kich przy kła dów też nie
bra ku je.
Nie każ dy obiekt da się ura to wać, nie na każ dy
nas stać. Jak z zę bem, nie każ de go stać na ko -
ron kę czy im plan t. I trze ba się z tym po go dzić.
Dla wszyst kich, któ rzy dzia ła ją z sza cun kiem
dla te go, co się wy da rzy ło w prze strze ni, to
smut ne, na wet tra gicz ne. Ma my uda ne re ha bi -
li ta cje, jak krze seł ka „El ki”, spi chlerz w Gli wi -
cach, po czę ści pro jekt „Klopsz tan ga”. Ale są
też przy kre przy kła dy, jak wie ża wod na w By to -
miu i wie ża ci śnień w Gli wi cach.

wy mie ni li śmy już cał kiem spo ro tych
obiek tów. na sza ar chi tek tu ra jest aż tak
wy jąt ko wa?
Ślą ska ar chi tek tu ra jak każ da w Pol sce, do ty -
ka – naj ogól niej mó wiąc – sty lu mię dzy na ro do -
we go, kla sy fi ku je się w tych sa mych po trze -
bach i pro ble mach. Je dy ne, co nas wy róż nia, to
kon tekst, ilość obiek tów po prze my sło wych,
o któ rych my śli my, że moż na je wskrze sić. 

Za projekt budynków
w Bażantowie Medusa Group
otrzymała Platynowe Wiertło 2010
i wyróżnienie w konkursie
Architektura Roku Województwa
Śląskiego 2009/2010
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Po dob ne zja wi ska wy stę pu ją praw do po dob nie
w Ło dzi i w Gdy ni.

mó wisz o świa do mo ści klien tów. czy aby
nie za bar dzo ide ali zu jesz? ja od no szę
wra że nie, że dwor ków ro dem z po łu dnia
fran cji wca le u nas nie uby wa. czy
rzeczywiście coraz bardziej rozumiemy
trendy w architekturze?
Z jed nej stro ny my śli my ra cjo nal niej. Szcze gól -
nie o mniej szych po wierzch niach. Kie dyś to by -
ło ta kie na dmu chi wa nie bań ki, bez wy raź ne go
prze my śle nia rze czy wi stych po trzeb. Z dru giej
na to miast za chły snę li śmy się tym, co do nas
przy szło zZa cho du i ły ka my wszyst ko jak pe li ka -
ny. Pod cho dzi my bez kry tycz nie do nie któ rych
sy tu acji, nie ana li zu je my. Za moż ni i wy kształ ce ni
lu dzie jeż dżą do Pro wan sji i sta wia ją po tem
naŚlą sku ha cjen dy. To są te złe re ali za cje, ale nie
da się ich unik nąć. Po win ni śmy tak to wać te spra -
wy bar dzo prag ma tycz nie. Kwe stia lo ftów i re ha -
bi li ta cji jest po wszech nie zna na w tych czę ściach
świa ta, któ re już bo ry ka ły się wcze śniej z po dob -
ny mi pro ble ma mi. Tak by ło tez z mo im miesz ka -
niem. Nie od kry łem Ame ry ki – Bol ko Loft po -
wstał przez ogra ni cze nia bu dże to we.

loft wy glą da nie sa mo wi cie. Prag ma tycz -
nie rzecz uj mu jąc – na du żo droż szy niż
kosz to wał. ale bez ar ty stycz ne go po dej -
ścia do ro bo ty, obiek ty te go ty pu pew nie
by nie po wsta wa ły. gdzie w ar chi tek tu rze
jest gra ni ca tej wy obraź ni?
Je den z mo ich pro fe so rów na uczel ni mó wił, że
róż ni ca mię dzy ar chi tek tem a ar ty stą jest ta ka,
że ar chi tekt mniej pi je. Wi no to jed na z mo ich
sła bo ści i nie wiem czy nie prze kro czy łem już tej
gra ni cy (śmiech). Na by cie ar ty stą trze ba so bie
za słu żyć. Ja bar dziej pra cu ję w usłu gach. Mo -
im pod sta wo wym za da niem jest zro zu mieć po -
trze bę klien ta. Bez wzglę du na to, czy jest on
ogrom ną kor po ra cją, czy oso bą in dy wi du al -
ną. I wy ko nać w ter mi nie da ne za da nie. Nie każ -
dy z na szych pro jek tów jest wy bit ny, nie każ de -
mu moż na przy pi sać ce chy ar ty stycz ne. Wpły -
wa na to wie le czyn ni ków. Cza sa mi się to uda -
je. To mo że być ga raż, któ ry prze ra dza się
w coś cie ka we go. Ale nie dzie je się to za każ -
dym ra zem. Spe cja li zu je my się w ar chi tek tu rze,
nie w wy na laz czo ści, nie pa ten tu je my na szych
pro jek tów.

Od trzech lat w swój i tak na pię ty har mo -
no gram wpla tasz jesz cze sport. I to aż trzy
dys cy pli ny. to chy ba nieła twe, zwłasz cza,
że zle ceń wam wca le nie uby wa.

Kie dyś wy da wa ło mi się, że na nic nie mam cza -
su. Tria th lon uświadomił mi, że to bzdu ra. Te raz
wra cam do sak so fo nu, a bu ty do bie ga nia, któ -
rych kie dyś nie na wi dzi łem, pa ku ję do wa liz ki
za wsze, kie dy gdzieś ja dę. W cza sie bie ga nia
mo dlę się, my ślę o pro jek cie, o sy tu acjach, rze -
czach przy pad ko wych, od po czy wam. Gdy zde -
ner wu ję się na ko goś w pra cy, na bu do wie, zda -
rza mi się zbyt ry chło, ma ło pro fe sjo nal nie opo -
wie dzieć. Po czter dzie stu dłu go ściach ba se nu
sty gnę i do cho dzi do mnie, że pod ją łem złą de -
cy zję.

czy li je steś sportowcem z tych sa mych po -
wo dów, co więk szość lu dzi, któ ra ćwi -
czy – chcesz prze dłu żyć so bie ży cie.
To też re ha bi li ta cja, ale mo jej gło wy. Wal cząc
z dy stan sem Iron ma na (3,86 km pły wa -
nia, 180,2 km na ro we rze i 42,195 km bie gu
– przyp. red.), wal czę też ze stre sem, oso bi -
sty mi pro ble ma mi, lę kiem. Kie dyś upra wia -
łem in ne dys cy pli ny. Te raz wy bra łem ta ką,
któ ra mnie moc no po rząd ku je. W ży ciu za -
wo do wym, któ re jest cho ler nie wy peł nio ne,
za bie ra bar dzo du żo z ży cia oso bi ste go, pa -
ko wa nie się w sport pra wie wy czy no wy, mo -
że wy da wać się bar dzo ry zy kow ne. Ale to
mo bi li zu je. Wiem, że gdy ra no nie wsta nę, to
nie bę dę miał kie dy prze pro wa dzić tre nin gu.
Bu dzę się więc o 5 ra no, a kie dy koń czę ćwi -
czyć, ro bię buł ki dla dzie ci i ka wę dla żo ny.
Gdy za wo żę sy na na ju do, to w tym sa mym
cza sie idę na ba sen. Nie od no szę ja kichś ko -
lo sal nych suk ce sów. Ale dla mnie są bar dzo
waż ne.

nie mo gę oprzeć się wra że niu, że jed nak
po cią ga cię pew ne eks tre mum. eks tre mal -
ny wy si łek, eks tre mal ne obiek ty. twój
sport w ja kimś stop niu moż na po rów nać
do ar chi tek tu ry?
W tria th lo nie wszyst kie trzy dys cy pli ny trze ba
upra wiać na w mia rę do brym i rów nym po zio -
mie. Tak sa mo jest w ar chi tek tu rze. Kie dyś ła -
two mi by ło sta nąć przed plan szą, ele wa cją bu -
dyn ku i oce nić: ład ne, brzyd kie. Dziś bym się
na to nie od wa żył. Wiem bo wiem, ile jest w pro -
ce sie pro jek to wym, tak sa mo jak w spo rcie, wy -
sił ku, że by do trzeć do fi na łu, do tej ele wa cji, któ -
ra nie wy da je się ide al na. Przede mną waż ny
start w Au strii. Czu ję nie po kój. Naj pierw jest
etap przy go to wań, pra cy nad so bą a po tem
czas star tu. Speł nie nie, ale i oba wa. Tak sa mo
w architekturze – pro jek tu je my, pro jek tu je my,
czu je my po ten cjał a po tem jest re ali za cja i wąt -
pli wo ści. n

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

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.).

WSZYSTKIE

Place
Archiwum
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N
A

SZEG
O

M
IA

STA

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
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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”.

KATOWICE 
PO RAZ SZÓSTY
ZOSTAŁY STOLICĄ
EUROPEJSKIEJ
GOSPODARKI

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).
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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.
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Odmar ca naosie dlu Ba żan to wo dzia ła Se nior Re si -
den ce – naj więk szy wPol sce dom opie ki dla se nio -
rów ze spe cja li stycz ny mi od dzia ła mi dla cho rych
nade men cję czy Al zhe ime ra.
Obiekt na le ży doDia ko nii Neu en det tel sau, in sty tu cji
o160-let niej hi sto rii, któ ra wca łej Eu ro pie pro wa dzi
wsu mie200 ośrod ków opie ki. – Opie ka nadstar -
szy mi ludź mi sta ła się jed nym znaj więk szych wy -
zwań na szych cza sów – mó wi prof. Her mann Scho -
enau er, Rek tor Dia ko nii Neu en det tel sau, któ ra wPol -
sce pro wa dzi już dom opie ki wOlsz ty nie. – Zde cy -
do wa li śmy się za in we sto wać wKa to wi cach po nie -
waż bar dzo spodo ba ło nam się Ba żan to wo – osie -
dle ty pu „mia sto wmie ście”, wktó rym na si miesz -

kań cy mo gą być ca ły czas wcen trum ży cia spo łecz -
ne go – tłu ma czy Her mann Scho enau er i za po wia -
da, że ko lej ny dom opie ki dla se nio rów Dia ko nii
Neu en det tel sau wPol sce po wsta nie wGdań sku.
Wybuduje go spółka Millenium Inwestycje,
deweloper osiedla Bażantowo, który odpowiadał za
realizację budynku Senior Residence. – Na szym ce -
lem jest trwa łe po lep sze nie opie ki pie lę gna cyj nej
Po la ków – kon ty nu uje prof. Scho enau er iwy raź nie
za zna cza, że Dia ko nia nie uczest ni czy w tu ry sty ce
opie kuń czej: – WPol sce nie bę dzie my przyj mo wać
nie miec kich se nio rów, któ rzy zprzy czyn fi nan so -
wych by wa ją od sy ła ni przez swo ich krew nych
zagra ni cę.

KAROLINA
HAMER 
Z KOMPLETEM
MEDALI

HOTEL
NAJLEPSZY DLA MĘŻCZYZNY
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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

Magazyn „Twój Styl” uznał ICOONE
za najskuteczniejszy zabieg

na jędrną i atrakcyjną sylwetkę!WWW.EVOLUTION.KATOWICE.PL

PIĘKNE CIAŁO 
DZIĘKI ICOONE®



Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO        lato 2014

 PLACE TO LIVE 

samO
POŁudnIe?



bar tło miej wnuk: dla ba żan to wa i wie lu
in nych in we sty cji zlo ka li zo wa nych na po -
łu dniu Ka to wic du żą ulgą by ła by po pra wa
in fra struk tu ry dro go wej czy prze dłu że nie
li nii tram wa jo wej. dziś to ra czej pew ne,
że Piotr uszok ja ko Pre zy dent Ka to wic
po słu cha kon cer tu in au gu ra cyj ne go
w nOsPr. ale czy kie dyś do je dzie tram -
wa jem do Pio tro wic?
Piotr Uszok:Pro szę po zwo lić, że od po wiem py -
ta niem na py ta nie. Czy za le ży nam ko niecz nie
na bu do wie tram wa ju do Pio tro wic, czy po pra -
wie ko mu ni ka cji pu blicz nej i uspraw nie niu po -
łą cze nia cen trum mia sta z je go po łu dnio wy mi
dziel ni ca mi? W mo im od czu ciu naj waż niej sze
jest uspraw nie nie ko mu ni ka cji, a to ja kich środ -
ków trans por tu uży je my, po win no wy ni kać
z bar dzo szcze gó ło wych ana liz przy go to wa -
nych przez pro fe sjo na li stów. Mo gę za pew nić,
że pro wa dzi my za awan so wa ne pra ce zwią za ne
z przy go to wa niem ta kiej ana li zy i je stem prze -
ko na ny, że bę dzie to pod sta wa do dal szych de -
cy zji zwią za nych z po pra wą ko mu ni ka cji pu -
blicz nej. Je że li eks per ci jed no znacz nie wska żą,
że to tram waj roz wią zu je na sze bo lącz ki, z pew -
no ścią bę dzie my zmie rza li do bu do wy no wych
li nii tram wa jo wych. W tym jed nak mo men cie
jest zbyt wcze śnie, aby od po wie dzieć na to py -
ta nie.
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ROZMAWIA: bartŁOmIej wnuK

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

Archiwum UM Katowice
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w ta kim ra zie zo staw my tram waj i prze -
nie śmy się na skrzy żo wa nie ul. Ko ściusz ki
i ar mii Kra jo wej. Po czte rech la tach od za -
koń cze nia kon sul ta cji spo łecz nych wró cił
te mat pro jek tu prze bu do wy te go skrzy żo -
wa nia, ale bez szcze gó ło wych za pi sów
w bu dże cie…
Kwe stie zwią za ne z po pra wą ko mu ni ka cji z po -
łu dnio wy mi dziel ni ca mi mia sta są jed nym
z prio ry te tów na naj bliż sze la ta. Pro szę pa mię -
tać, że mu si my do koń czyć pro jek ty re ali zo wa -
ne na te re nach po ko pal ni Ka to wi ce o war to ści
prze kra cza ją cej 1 mld zł. Prze bu do wu je my tak -
że cen tral ną cześć mia sta po mię dzy ron dem
a ryn kiem, dla te go trud no zło żyć de kla ra cje
o roz po czę ciu bu do wy dróg na po łu dnie
przed za koń cze niem obec nie re ali zo wa nych in -
we sty cji. Rze czy wi ście pra cu je my nad pro jek -
tem prze bu do wy skrzy żo wa nia ul. Ar mii Kra jo -
wej i ul. Ko ściusz ki, któ ra jest czę ścią du że go
za da nia in we sty cyj ne go. Je go re ali za cja jest
jed nak w du żej czę ści uza leż nio na od moż li wo -
ści po zy ska nia do fi nan so wa nia z fun du szy Unii
Eu ro pej skiej w no wej per spek ty wie fi nan so wej
na la ta 2014-2020.

sko ro tak, to cze ka my i trzy ma my kciu ki.
a tym cza sem, in na in we sty cja, tym ra zem
z Pla nu wie lo let nich Przed się wzięć In we -
sty cyj nych Ka to wic na la ta 2014-2017: bu -
do wa trzech dróg w re jo nie ulic:
Ko ściusz ki – ar mii Kra jo wej, san da -
cza – nie za po mi na jek i ba żan tów – sza -
rych sze re gów. Pierw sze 2 mln
z prze zna czo nych w su mie na ten cel
120,7 mln zł zo sta ną wy da ne już w tym ro -
ku na pro jek ty. czy ma pan dziś pew ność,
że in we sty cja na tym się nie za koń czy?
W ho ry zon cie cza so wym 2014-2017 za bez pie -
czo no środ ki na re ali za cję za da nia. W ro ku bie -
żą cym prze wi du je się roz po czę cie prac pro jek -
to wych, na to miast re ali za cja przed mio to we go
przed się wzię cia bę dzie suk ce syw nie po stę po -
wać. Roz po czę cie ro bót bu dow la nych na od cin -
ku od Ba żan to wa do ul. Sza rych Sze re gów bę -
dzie moż li we w 2016 lub 2017 ro ku. 

w ta kim ra zie jesz cze jed na in we sty -
cja – waż na, bo jej ce lem jest za pew nie nie
bez ko li zyj ne go po łą cze nia szpitala przy

ul. zio ło wej z pę tlą bry now ską. czy i ona
bę dzie re ali zo wa na?
Jest to jed na z czę ści du że go za da nia zwią za -
na z prze bu do wą dro gi DK 81. Mo im zda niem
to wła śnie ten etap in we sty cji po wi nien być re -
ali zo wa ny w pierw szej ko lej no ści.

za nim przej dzie my do cen trum jesz cze jed -
no py ta nie o po łu dnie: czy re ali za cja du -
żych in we sty cji w Śród mie ściu nie
ze pchnę ła pro ble mów ko mu ni ka cyj nych
miesz kań ców Pio tro wic, Ochoj ca, za rze cza,
Ko stuch ny, Pod le sia i mur cek na dal szy
plan? ja ko pre zy dent od 1998 ro ku i miesz -
ka niec jed nej z dziel nic po łu dnio wych Ka -
to wic jest pan współ twór cą kie run ku
roz wo ju te go miej sca.
Każ de mia sto po win no mieć swo je prio ry te ty i po -
stę po wać zgod nie ze stra te gią roz wo ju. Tak wła śnie
jest w Ka to wi cach. W tym miej scu pra gnę za tem
przy po mnieć że w la tach 1998–2006 na szym prio -
ry te tem by ła bu do wa no wych dróg na te re nie na -
sze go mia sta. To prze cież wtym cza sie po wstał ka -
to wic ki od ci nek DTŚ, ul. Bo cheń skie go, kom plek -
so wo zmo der ni zo wa nazo sta ła Murc kow ska, a tak -
że wy bu do wa no wie le in nych dróg. Już wte dy jed -
nak po ja wia ło się wie le gło sów, aby przy stą pić
doprze bu do wy cen trum mia sta. W2006 ro ku wra -
mach swo je go pro gra mu wy bor cze go przed sta wi -
łem wła śnie ta kie prio ry te ty – osiem lat na prze bu -
do wę cen trum. Ten pro gram jest kon se kwent nie re -
ali zo wa ny, cze go efek ty wszy scy mo że my ob ser -
wo wać. 

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?
Wszyst kie in we sty cje re ali zo wa ne w cen trum
po win ny zo stać za koń czo ne naj póź niej do koń -
ca 2015 ro ku. Dla te go nad cho dzi czas, aby po -
my śleć o prio ry te tach na ko lej ne osiem lat. Roz -
bu do wa ukła dów ko mu ni ka cyj nych w mo im
od czu ciu by ła by do brą pro po zy cją. 

Przed na mi prze łom w prio ry te tach?
We dług mnie to nie prze łom w prio ry te tach,
a kon se kwent ne przej ście do re ali za cji ko lej ne go
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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 Górniczo-
Hutniczej 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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eta pu stra te gii. Rok 2014 jest wy jąt ko wy. Na tę
chwi lę w peł ni kon cer tu ję się na in we sty cjach re -
ali zo wa nych w cen trum. W tym ro ku pla nu je my
prze cież otwar cie no wej sie dzi by Na ro do wej Or -
kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia w Ka to wi -
cach, któ re uświet nią swo imi wy stę pa mi m.in.
En nio Mor ri co ne, Fil har mo ni cy Wie deń scy czy
Lon dyń ska Or kie stra Sym fo nicz na. Już dziś
wiem, że z oka zji otwar cia NOSPR-u bę dzie my
go ścić Kry stia na Zi mer ma na i Pio tra Be cza łę.
Od da nie do użyt ku NOSPR-u to z pew no ścią
jed no z waż niej szych wy da rzeń nad cho dzą -
cych mie się cy, ale nie mo że my za po mi nać o in -
nych in we sty cjach, w tym bu do wie Mię dzy na ro -
do we go Cen trum Kon gre so we go czy prze bu -
do wie cen tral nej czę ści mia sta po mię dzy ron -
dem a ryn kiem.

gdzie – w kon tek ście me ta mor fo zy, któ -
rą prze cho dzą Ka to wi ce – wi dzi pan
miej sce dla kul tu ro we go dzie dzic twa re -

gio nu i mia sta – gór ni czych Ka to wic
z po cząt ków pań skiej ak tyw no ści za wo -
do wej?
To dzie dzic two jest dla mnie bar dzo istot ne.
Bez wąt pie nia Ni ki szo wiec jest ta kim sym bo -
licz nym miej scem, któ re go zna cze nie jest
jesz cze więk sze dzię ki wpi sa niu tej za byt ko -
wej dziel ni cy na li stę Po mni ków Hi sto rii. Już
dziś na le ży roz ma wiać o przy szłym za go spo -
da ro wa niu Ko pal ni Wie czo rek, któ ra z pew no -
ścią za kil ka lat zo sta nie za mknię ta. Nie mo -
że my za po mi nać o na szej hi sto rii i po cho dze -
niu. My ślę, że dla ni ko go nie bę dzie za sko cze -
niem je że li wy mie nię tak że te re ny po daw nej
ko pal ni Ka to wi ce, gdzie dziś po wsta je wy jąt -
ko wa prze strzeń kul tu ry. Tej sym bo li ki mo że -
my też do pa try wać się w no wym Mu zeum
Ślą skim, któ re zlo ka li zo wa ne jest pod zie mią,
czy obiek cie sa li kon cer to wej NOSPR-u, któ -
rej ele wa cja na wią zu je do za byt ko we go osie -
dla Ni ki szo wiec. n

Archiwum UM Katowice

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

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

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

PODLESIE
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 Zarejestrowane  samochody
2009               202,6 tys.
2010               217,2 tys.
2011               222,9 tys.
2012             230,4 tys.
2013              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
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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

LUKSUSOWE POKOJE I APARTAMENTY / SPA / RESTAURACJA I BAR

O klasę lepsze noclegi

w WiÊle



Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO        lato 2014

 PLACE TO LIVE 

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...

KawaŁeK dOmu
ZA SZKLANĄ ŚCIANĄ

TEKST: ŁuKasz resPOndeK

Na sto le, obok lap to pów i ta ble tów, ogrom ny
kosz z owo ca mi, w tle de li kat ny od głos zmy war -
ki, w po wie trzu uno si się za pach do mo wej kuch -
ni. Da wid Ma li now ski za zwy czaj ubie ra coś wy -
god ne go. Strój w je go pra cy nie ma zresz tą więk -
sze go zna cze nia. Po dob nie miej sce, z któ re go
jest wy ko ny wa na. Dla te go wy brał wy go dę – pra -
cu je w do mu.
Miesz ka nie przy Za błoc kie go. Tu to czy się ży cie
ro dzin ne Ma li now skich. Tu do ra sta ich kil ku mie -
sięcz ny syn. Ale tu ma też swo ją sie dzi bę fir ma Da -
wi da. Agen cja In te rak tyw na Si lver De sign two rzy
au tor skie apli ka cje ba zo da no we B2B, B2C i au -

tor skie stro ny in ter ne to we. Wśród re ali za cji są
m.in. wi try ny in ter ne to we du żych skle pów, sys te -
my słu żą ce doan kie to wa nia pra cow ni ków, sys te -
my baz da nych dotwo rze nia ra por tów pła co wych
oraz in ne au tor skie re ali za cje wy ko ny wa ne naży -
cze nie. Klien ta mi są głów nie fir my za gra nicz ne.
Przez la ta agen cja mia ła swo je biu ro we sie dzi by,
ale pra cow ni kom szko da by ło cza su m.in. na sta -
nie wkor kach. Da wid ioso by, zktó ry mi współ pra -
cu je, wy bra li pra cę wdo mu. Dzia ła ją wten spo sób
od trzech lat. Fir ma cią gle się roz wi ja.
– Trze ba zna leźć w so bie od po wied nie po kła dy
energii i powiedzieć do siebie tak: teraz nie bę dę

oglą dał te le wi zji, ro bił pra nia, te raz bę dę pra co -
wał – mó wi Da wid i do da je, że to wca le nie ozna -
cza, że nie znaj du je cza su na od po czy nek czy
swo je hob by. Wmo men cie my śla mi jest wskom -
pli ko wa nym sys te mie ame ry kań skie go skle pu
in ter ne to we go, by po chwi li ugo to wać coś, po -
grać w ha li spor to wej Ba żan to wa w squ asha.
Nie każ dą pra cę moż nawy ko ny wać zdo mu. Za -
rząd cy naj więk szych na Ślą sku biu row ców, co -
raz le piej ro zu mie ją, że two rze nie do mo wej at -
mos fe ry przez udo stęp nia nie przy ja znych prze -
strze ni to in we sty cja, któ ra się zwró ci. Prę dzej czy
póź niej. n

Arkadiusz Ławrywianiec
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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. 

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 Materiały prasowe
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• No we prze pi sy do ty czą ca łe go ob ro tu B2C,
a więc re gu lu ją za rów no umo wy za wie ra ne
w spo sób tra dy cyj ny (w skle pach, na tar go -
wi skach, w pla ców kach wiel ko po wierzch -
nio wych), jak i za ku py w In ter ne cie oraz po -
za lo ka lem przed się bior stwa. Oczy wi ście
na dal te ro dza je sprze da ży bę dą się rzą dzić
róż ny mi za sa da mi.

• Naj istot niej szą zmia ną jest za stą pie nie od po -
wie dzial no ści za nie zgod ność to wa ru
z umo wą, od po wie dzial no ścią za wa dy. To -
war bę dzie uzna ny za wa dli wy, je że li: nie ma
wła ści wo ści, któ re rzecz te go ro dza ju po win -
na mieć; nie ma wła ści wo ści, o któ rych ist -
nie niu sprze daw ca za pew nił ku pu ją ce go;
nie na da je się do ce lu, o któ rym ku pu ją cy
po in for mo wał sprze daw cę przy za war ciu
umo wy; został wydany kupującemu w stanie
niezupełnym.

• Klient mo że się do ma gać za rów no zwro tu pie -
nię dzy, jak i ob ni że nia ce ny, na pra wy lub wy -
mia ny. To klient de cy du je, cze go się do ma ga.
Do tych czas, kon su ment mógł się je dy nie do -
ma gać na pra wy to wa ru lub wy mia ny na no -
wy, bez moż li wo ści zwro tu to wa ru i do ma ga -
nia się zwro tu pie nię dzy. Oczy wi ście – je go
ocze ki wa nia mu szą zo stać speł nio ne wy łącz -

nie w sy tu acji za ist nie nia prze sła nek wy ni ka -
ją cych z prze pi sów, a sprze daw ca bę dzie na -
dal mógł w pierw szej ko lej no ści za ofe ro wać
na pra wę lub wy mia nę to wa ru.

• Co istot ne – do 12 mie się cy zo stał prze dłu -
żo ny okres, w któ rym ujaw nie nie się wa dy
skut ku je do mnie ma niem jej ist nie nia w chwi -
li sprze da ży.

• Z ko lei wy dłu że niu do 14 dni uległ okres,
w któ rym bez kon se kwen cji moż na od stą pić
od umo wy za war tej po za lo ka lem przed się -
bior stwa sprze daw cy al bo przez In ter net. Je -
że li jed nak sprze daw ca nie po uczy klien ta
o tym pra wie, okres, w któ rym przy słu gu je
pra wo do od stą pie nia od umo wy wy dłu żył
się z 3 do 12 mie się cy (pra wo do od stą pie -
nia od umo wy nie przy słu gu je na dal w przy -
pad ku sprze da ży tra dy cyj nej). 

• No we prze pi sy obo wią zu ją wy łącz nie dla
trans ak cji za war tych od 13 czerw ca 2014 r.*,
za tem wszy scy sprze daw cy mu szą jesz cze
przez wie le mie się cy upu blicz niać dwie wer -
sje swo ich re gu la mi nów – dla trans ak cji do -
ko na nych na sta rych i na no wych za sa dach.
W pew nym sen sie sta re prze pi sy tak na -
praw dę wy ga sną 13 czerw ca 2016 r.  n

sPrzedaż
KOnsumencKa

PO NOWEMU
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

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

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). 

*Po da na da ta to dzień wej ścia w ży cie norm eu ro pej -
skich. W trak cie prac par la men tar nych datę wej ścia
w ży cie kra jo wych prze pi sów im ple men tu ją cych te
nor my na te ry to rium Pol ski, po sło wie okre śli li 
na 6 mie sie cy od dnia ogło sze nia no wej usta wy.
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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

TEKST I ZDJĘCIA: andrzej strzemPeK

KAWA Z KONSO

Pierw szym ple mie niem, a ra czej gru pą etniczną, ja ką po zna -
łem w dro dze na po łu dnie był rol ni czy lud Kon so. Re gu lar -
ne po let ka wy rzeź bio ne na zbo czach gór przy po mi na ją
swo im kształ tem ta ra sy azja tyc kich pól ry żo wych, bra ku je tu
jed nak so czy sto ści i za pa chu zie le ni. Zie mia jest ja ło wa, pra -
wie ska li sta, jed nak ta zie mia w rę kach tych pra co wi tych lu -
dzi za czy na ro dzić to, co nie zbęd ne dla ży cia: sor go, fa so lę,
ku ku ry dzę i… ka wę, na ro do wy na pój Etio pii. 

andrzeJ strzemPek

Inżynier z doświadczeniem.
Socjolog z pasją do fotografii
i zamiłowaniem
do egzotycznych podróży
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CHŁOSTA U HAMERÓW

Z wio ski Das sa nech uda łem się do Tur mi, gdzie na tar gu da ne mi by ło
spo tkać lu dzi ple mio na Ha mer. Ple mię to zna ne jest przede wszyst kim
z ry tu ału sko ków przez by ki. Owe sko ki mają cha rak ter ini cja cji i wpro -
wa dza ją mło dzień ca w świat do ro słych. Za sad ni cza część ca łe go ry tu -
ału za czy na się od bi czo wa nia ko biet przez męż czyzn, któ rzy zo sta li już
pod da ni tej pró bie i prze szli ją po myśl nie. Po ple cach ko biet pły ną stru -
gi krwi, ale dla nich to nic strasz ne go – w ten oso bli wy spo sób wy ra ża -
ją po dziw dla od wa gi i zręcz no ści oka za nej przez męż czyzn w trak cie
sko ków. Efek tem ry tu ału są zgru bia łe bli zny na ple cach i ra mio nach ko -
biet. Ko bie ty trak tu ją je ja ko for mę ta tu ażu i no szą je z nie kła ma ną du -
mą. Do pie ro po skoń czo nej chło ście, przy cho dzi ko lej na mło dzień ca,
któ ry ma do łą czyć do gro na do ro słych. Za da nie nie jest pro ste – mu si
trzy krot nie prze biec po usta wio nych w rzę dzie by kach i to bez upad ku.
Czło wiek, któ re go obserwowałem miał szczę ście – był spraw ny i szyb -
ki, udało mu się. 

PIĘKNE KOBIETY DASSANECH

Da lej na po łu dnie, tuż przy gra ni cy z Ke nią, tra fi łem na rze kę Omo, któ -
ra pil nie strze że ko czow ni cze go ple mie nia Das sa nech. Ple mię Das sa -
nech przy by ło na te ren Etio pii z nie da le kiej Ke nii. Jak przy sta ło na lud
ko czow ni czy, ple mię nie przy wią zu je więk sze go zna cze nia do kształ tu
do mu i je go bu dul ca – waż ne je dy nie, aby moż na go by ło szyb ko zde -
mon to wać i spraw nie prze nieść w in ne miej sce. Ko bie ty Das sa nech są
prze pięk ne i przyj mą każ dy pre zent, by ozdo bić swo je dzia ło. Dla te go,
przy by sza dzi wią sznu ry ko ra li wy ko na ne z bran so let i ze gar ków czy
wple cio ne we wło sy kap sle z bu te lek. Choć pie nią dze nie ma ją zna cze -
nia dla miesz kań ców (han del i usłu gi są wy mien ne), prze wod nik usta -
la z wo dzem ple mie nia staw kę, za któ rą moż na wejść do cha ty czy zro -
bić zdję cie. Pie nią dze zo sta ją u wo dza, któ ry ła two mo że je wy mie nić
po za wio ską na amu ni cję czy broń. 

MURSI Z TALERZYKAMI W USTACH

Uda łem się do par ku Ma go, by spo tkać je den z naj bar dziej nie sa -
mo wi tych lu dów Etiopii – ple mię Mur si, któ re go ko bie ty ma ją zwy -
czaj ozda bia nia twa rzy i ust gli nia ny mi krąż ka mi. Nie któ re źró dła po -
da ją, że to po zo sta łość z cza sów nie ustan nych walk z ple mio na mi
Ke nii i nie wol nic twa. Ko bie ty ce lo wo oszpe ca ły swo je cia ła, aby nie
stać się łu pem łow ców nie wol ni ków. Obec nie zwy czaj stał się nor -
mą kul tu ro wą. Mło dym dziew czyn kom na ci na się dol ną war gę i w ra -
nę wkła da się pa tyk. Z bie giem lat ów pa tyk za stę pu je się gli nia nym
krążkiem, by następnie systematycznie zwiększać jego średnicę.
Chcąc osią gnąć im po nu ją cy wy miar – na wet 30 cm – ko bie ty wy bi -
ja ją so bie dol ne zę by. Jed nak że zaj mu ją ce się głów nie ro lą Mur sjan -
ki na co dzień nie no szą ta le rzy ków. Spo tkać je moż na w wio sce czy
po bli skim mie ście Jin ka z ob wi sły mi war ga mi, zza któ rych wy zie ra -
ją bez zęb ne dzią sła. 
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 SPORT  PLACE 

TEKST: 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.

Bartłomiej Wnuk



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

29

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. 

– Je ste śmy dum ni, że mo gli śmy współ or ga ni -
zo wać dwie tak du że im pre zy to wa rzy szą ce
BNP Pa ri bas Ka to wi ce Open, sku pia jąc
w jed nym miej scu naj więk szych pa sjo na tów
te ni sa, w tym oso by nie peł no spraw ne – pod -
su mo wu je Piotr Pło skoń, pre zes Fun da cji Ba -
żan to wo.  n

ŚwIętO
ten  Isa
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SPORT W ŻYCIU
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
O TYM, JAK WAŻ NA JEST AK TYW NOŚĆ FI -
ZYCZ NA W ŻY CIU OSÓB DO TKNIĘ TYCH NIE -
PEŁ NO SPRAW NO ŚCIĄ RU CHO WĄ I O RE -
ALIACH SPO TU NIE PEŁ NO SPRAW NYCH,
MÓ WIĄ TE NI SI ŚCI NA WÓZ KACH: ALBIN
BATYCKI, TADEUSZ KRUSZELNICKI I KAMIL
FABISIAK.

AL BIN BA TYC KI, paraolimpijczyk, wielokrotny

reprezentant Polski w tenisie na wózkach

Po ru szam się na wóz ku od 30 lat, kie dy po trą -
cił mnie pi ja ny kie row ca. Skoń czy ło się na zła -
ma niu krę go słu pa, ale nie mo głem się pod -
dać – zro bi łem wszyst ko, co w mo jej mo cy, aby
nie być ob cią że niem dla żo ny i sy na, któ ry pa rę
dni przed mo im wy pad kiem za czął cho dzić. 
Sport stał się dla mnie przede wszyst kim for -
mą re ha bi li ta cji, jed nak te nis po zwa la mi nie
tyl ko za cho wać od po wied nią for mę fi zycz ną,
ale rów nież wy zwa la we mnie do bre my śli i po -
zy tyw ne emo cje. Po dwóch go dzi nach na kor -
cie czu ję się fan ta stycz nie. Jed ną z nie wie lu
rze czy, któ rych na praw dę w ży ciu ża łu ję jest
to, że wsze dłem do świa ta spor tu tak póź no.
W te ni sie tak jak w ży ciu, cza sem po no si się
po raż ki cza sem się wy gry wa, ale dzię ki spor to -
wi ła twiej jest się po go dzić z wie lo ma rze cza -
mi, bo sport po zwa la oso bom nie peł no spraw -
nym funk cjo no wać w spo łe czeń stwie bez stra -
chu. 

TA DE USZ KRU SZEL NIC KI, paraolimpijczyk,

wielokrotny reprezentant Polski w tenisie na

wózkach i finalista Australian Open, 24. rakieta

świata w tenisie na wózkach mężczyzn

Je stem nie peł no spraw ny od 1971 ro ku, kie dy
mia łem 16 lat i stra ci łem no gę w wy pad ku rol ni -
czym. Mój świat się za wa lił, ale bar dzo szyb ko
do sta łem pro te zę, otrzą sną łem się i po my śla -
łem: czas dzia łać. Pa dło na te nis, ale był też wa -
ru nek, któ ry so bie po sta wi łem. Po wie dzia łem:
„Ta de usz, je śli w pół to ra ro ku nie bę dziesz
w czo łów ce, wra casz do nor mal nej pra cy”.
Po pół to ra ro ku oka za ło się, że je stem w czo ło -
wej dwu dzie st ce gra czy na świe cie

KA MIL FA BI SIAK, paraolimpijczyk, wielokrotny

reprezentant Polski w tenisie na wózkach,

trzykrotnie nominowany w plebiscycie

na Najpopularniejszego Sportowca Roku, 30.

w rankingu ITF Wheelchair

Aby upra wiać sport na wy so kim po zio mie, na -
wet sport nie peł no spraw nych, trze ba po świę -
cić mnó stwo cza su. Dzi siaj czę sto nie ma mnie
w do mu, by wa, że na wet przez pół ro ku.

 SPORT  PLACE 
Bartłomiej Wnuk

Justyna Włodek

BNP PA RI BAS KA TO WI CE OPEN

Pro fe sjo nal ny ko bie cy tur niej te ni so wy ran gi WTA In ter na -
tio nal Se ries za li cza ny do cy klu WTA To ur. Roz gry wa ny
na kor tach twar dych w ha li ka to wic kie go 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.



HI STO RIA JED NE GO AU TO GRA FU
Agniesz ka Ra dwań ska nie chęt nie roz da wa ła au to gra fy w trak cie
swo je go po by tu w Ka to wi cach. Osta tecz nie od pa dła z BNP Pa ri -
bas Ka to wi ce Open w pół fi na le ze zwy cięż czy nią tur nie ju – Ali ze
Cor net, ale przed wy jaz dem ze sto li cy Ślą ska zdą ży ła zło żyć pod -
pis na tur nie jo wej ko szul ce Ba żan to wo Sport
Pod pis na ko szul ce to za słu ga pa na Mar ka Śli wiń skie go, któ ry
przez wie le lat od po wia dał za tre ning ogól no ro zwo jo wy sióstr Ra -
dwań skich. – Miesz ka li śmy z Agniesz ką w jed nym ho te lu, po pro si -
łem ją o au to graf przy ko la cji – re la cjo nu je Ma rek Śli wiń ski.
Agniesz kę Ra dwań ską po znał, gdy ta mia ła 13 lat. – Za gra li śmy
i przy ło ży ła mi 3:0 – wspo mi na pan Ma rek, któ ry sam tre nu je skok
o tycz ce. W tym ro ku za mie rza po bić re kord świa ta w ka te go -
rii 70+, czy li prze sko czyć gra ni cę 3,40 m.
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Bartłomiej Wnuk

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

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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FDM czy li Fa scial Di stor tion Mo del jest me to -
dą te ra peu tycz ną, we dług któ rej za bu rze nia
ukła du po wię zio we go, tzw. dys tor sje po wię -
zio we są wy ni kiem uszko dze nia na rzą du ru -
chu.

Jednym z prekursorów te ra pii po wię zio wej był
Ste phen Ty pal dos. Pro wa dzo ne przez nie go ba -
da nia mia ły na ce lu udo wod nie nie, iż struk tu rą
od po wie dzial ną za po wsta wa nie wie lu do le gli -
wo ści bó lo wych jest po więź i że to wła śnie ona
po win na być pod da wa na le cze niu kli nicz ne mu.
Je go uwa ga by ła sku pio na głów nie na po wię -
ziach oka la ją cych du że gru py mię śnio we i ca łe
cia ło czło wie ka. 

We dług FDM, po więź jest tkan ką, któ rą moż -
na sku tecz nie dia gno zo wać i pod da wać bez -

po śred nio te ra pii ma nu al nej. Powstała unikalna
metoda leczenia, w efekcie której powracają
funkcje mięśni, stawów a poddany terapii
pozbywa się bólu. 

Aby jed nak me to da FDM dzia ła ła, waż ne jest,
by mię dzy se sja mi terapeutycznymi FDM, pa -
cjen ci wy ko ny wa li okre ślo ne ćwi cze nia ukła du
mięśniowo-powięziowego. Tyl ko w ten spo sób
uzy sku je się wła ści wą pra cę po wię zi i za pew -
nia utrzy ma nie efek tu te ra peu tycz ne go.

Cen trum Re ha bi li ta cji Ba żan to wo, ja ko jed no
z pierw szych na Ślą sku, pro wa dzi te ra pię
FDM. Po ma ga my za rów no spor tow com, jak
i wszyst kim pa cjen tom z do le gli wo ścia mi bó -
lo wy mi i ogra ni cze nia mi spraw no ści ru cho -
wej. n

urazy
sPOrtOwe

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

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).  

SZYBKI POWRÓT
DO PEŁNEJ SPRAWNOŚCI

 PLACE BO 
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Cellulit – od wiecz ny wróg w świe cie ko biet,
w prze szło ści był okre śla ny ja ko czę sty de fekt
ko sme tycz ny o cha rak te rze skór ki po ma rań -
czo wej wy stę pu ją cy u pa cjen tek w każ dym wie -
ku za rów no szczu płych i ak tyw nych fi zycz nie,
jak i oty łych. Dziś wie my, że sta no wi bar dzo po -
waż ny pro blem me dycz ny o prze wle kłym tle za -
pal nym z to wa rzy szą cą nie wy dol no ścią krą że -
nia. Cho ro ba po ja wia się już w okre sie doj rze -
wa nia, na si la jąc się w trak cie prze mian i za bu -
rzeń hor mo nal nych: cią ży, okre su oko ło - i me -
no pau zal ne go, pod czas sto so wa nia do ust -
nych środ ków an ty kon cep cyj nych oraz hor mo -
nal nej te ra pii za stęp czej. Wśród przy czyn
i czyn ni ków pre dys po nu ją cych na le ży rów nież
wy mie nić tło ge ne tycz ne, na wy ki ży wie nio we,
tryb ży cia (brak ru chu), sto so wa nie uży wek (al -

ko hol, ni ko ty na), za bu rze nia emo cjo nal ne oraz
udział stre su oksy da cyj ne go.
W po cząt ko wych fa zach, kie dy zmia ny nie są
nasilone, wal ka z cel lu li tem ma naj więk sze szan -
se po wo dze nia. W póź niej szych eta pach cho ro -
by co raz bar dziej do kucz li we sta ją się do le gli wo -
ści bó lo we po ja wia ją ce się już nie tyl ko pod czas
uci sku, ale rów nież wspo czyn ku aprze wle kły pro -
ces cho ro bo wy unie moż li wia sku tecz ne le cze nie.
Dla te go nie po win no się zbyt nio zwle kać zpod ję -
ciem te ra pii i od po wied nio wcze śnie za po bie gać
ewo lu cji cho ro by, któ ra we dług da nych sta ty stycz -
nych do ty ka pra wie 98 proc. ko biet.
Jak wal czyć c cel lu li tem? Funk cjo nal ność tka -
nek po pra wia na przy kład pre pa rat me dycz ny
ALIDYA (AntyLipoDystrophicAgent), któ ry ha -
mu je roz wój cel lu li tu. Sto su jąc go, w ce lu uzy -

ska nia opty mal nych i w mia rę trwa łych efek -
tów terapeutycznych, na le ży za dbać o od po -
wied nią die tę, re gu lar ną kon tro lo wa ną ak tyw -
ność fi zycz ną, dre naż lim fa tycz ny oraz te ra pię
AWT fa lą aku stycz ną (te ra pia AWT to pierw -
szy sku tecz ny spo sób le cze nia cel lu li tu przy -
no szą cy dłu go trwa łe efek ty; fa la aku stycz -
na sty mu lu je mi kro krą że nie w ob rę bie tkan ki
łącz nej i ko mó rek tłusz czo wych, a tak że re du -
ku je ist nie ją ce pro ble my me ta bo licz ne w ce lu
zre du ko wa nia wi zu al nych oznak cel lu li tu).
Wiel kim wy zwa niem jest nie do pusz cze nie do
roz wo ju za awan so wa nych sta diów cel lu ti lu i to
już dzi siaj mo że my osią gnąć za po mo cą pre -
pa ra tu Ali dya i fa li aku stycz nej AWT. To wy -
zwa nie po dej mie my ra zem z pa nia mi w Ba -
żan to wo Be au ty & SPA. n

alIdya I awt 

dr n. med. katarzyna 
skWara-guzIkOWska,

medycyna estetyczna
bażantOWO beauty & sPa

SKUTECZNE METODY
TERAPII CELLULITU

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 skórno-
podskórnego.

Archiwum
 PLACE BO 
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W BAŻANTOWIE

Szczegóły na stronie  www i w recepcji Centrum

Serdecznie zapraszamy

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, 
gimnastyka 
ogólnorozwojowa

• wakacje z karate Kyokushin*
• basen
• ścianka wspinaczkowa
• zajęcia ogólnorozwojowe
• sportowa diagnostyka 

juniora
• obiad z podwieczorkiem
• gry i zabawy
• kręgle
• warsztaty LEGO education

* turnusy karate od 14.07

Sportowe 
Lato

CENY
500 zł (1 tydz.)

800 zł (2 tyg.)

START
30.06
Turnusy 
1- i 2-tygodniowe

karate

www.sport.bazantowo.pl

rakieta

piłka

gimnastyka 
artystyczna

karate



 POGROMCY MITÓW 

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

Efekt zim nych stóp i dło ni to cha rak te ry stycz ny
ob jaw głów nie dla nie do krwie nia koń czyn, ale
mo że być rów nież efek tem za bu rzeń na eta pie
wło śnicz ko wym, czy li naj mniej szych na czyń
krwio no śnych. Zim ne sto py i dło nie zda rza ją
się tak że w nie do czyn no ści tar czy cy. Nie jest to
jed nak sta ły ob jaw cho ro by. 

NADMIERNE WYPADANIE WŁOSÓW
U NIEKTÓRYCH KOBIET 
I MĘŻCZYZN TO KWESTIA
UWARUNKOWAŃ
GENETYCZNYCH

Są oso by, któ re ma ją pre dys po zy cje ge ne tycz -
ne do wy pa da nia wło sów (głów nie męż czyź ni),
ale mo że być to tak że wy nik cho rób tar czy cy
i to za rów no nad czyn no ści jak i nie do czyn no -
ści te go gru czo łu (co nie zna czy, że w przy pad -
ku każ de go wy pa da nia wło sów stwier dza my
cho ro bę tar czy cy). Po nad to ły sie nie wy stę pu je

w in nych ze spo łach en do kry no lo gicz nych
zwią za nych z nad mia rem an dro ge nów.

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

Prze waż nie w ni skiej ro dzi nie dziec ko rów nież
ta kie po zo sta je, ale nie jest to re gu ła – zda rza
się, że ni scy ro dzi ce ma ją wy so kie, a na wet
bar dzo wy so kie dziec ko. To jed nak kwe stia ge -
ne ty ki. Ni ski wzrost ma ją cy pod ło że en do kry -
no lo gicz ne – tzw. ni sko ro słość, to już cho ro ba,
w przy pad ku któ rej sto su je się hor mon wzro -
stu.

WYWOŁANIE NADCZYNNOŚCI
TARCZYCY JEST 
ŚWIETNYM SPOSOBEM 
NA ODCHUDZANIE 

Od wie lu lat ko bie ty za ży wa ły w du żych daw -
kach ty rok sy nę (czy li lek sto so wa ny w nie do -
czyn no ści tar czy cy)  w ce lu schud nię cia, któ re
to wa rzy szy nad czyn no ści gru czo łu tar czo we -

go. Nie wol no jed nak sto so wać tej me to dy od -
chu dza nia ze wzglę du na po waż ne kon se -
kwen cje ze stro ny ukła du krą że nia.

CUKRZYCA JEST WYNIKIEM
NADMIERNEGO SPOŻYWANIA CUKRU

Za cznij my od te go, że wy róż nia my kil ka ty pów
cu krzy cy. Ta naj po pu lar niej sza ty pu dru gie go,
ma zwią zek z oty ło ścią, nad wa gą i złym try bem
ży cia, a nie bez po śred nio z nad mier nym spo -
ży wa niem cu kru czy sło dy czy.

TESTOSTERON TO 
TYPOWO MĘSKI HORMON

Testosteron to ty po wo mę ski hor mon, któ ry jest
od po wie dzial ny za płod ność i po ten cję, ale ko -
bie ty rów nież go po sia da ją. U ko biet, w wy ni ku
nad mia ru te sto ste ro nu do cho dzi do an dro ge -
ni za cji, któ rej ob ja wem jest przyj mo wa nie cech
ty po wo mę skich – nad mier ne owło sie nie
w miej scach tzw. mę skich, trą dzik, ły sie nie
i – naj istot niej sze z punk tu wi dze nia pro kre -
acji – za bu rze nia mie siącz ko wa nia. n

MIT

MIT
MIT

FAKT

MITFAKT

FAKT

hOrmOny
Cen trum Me dycz ne Si gnum

Ka to wi ce – Bażantowo, ul. Hie row skie go 70A
Tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37

www.signum-katowice.pl

Archiwum Signum
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bez pre ce den so we od kry cie z za kre -
su der ma to lo gii
Po wszech nie wia do mo, że skó ra nie -
mow ląt jest wraż li wa, jed nak ba da cze
z la bo ra to riów Mu ste la od kry li, że skó -
ra no wo rod ka dys po nu je wy jąt ko wym
bo gac twem ko mór ko wym: ka pi ta łem
ko mó rek ma cie rzy stych, któ re w chwi -
li na ro dzin osią ga ją mak sy mal ny po -
ziom. Za so by te są jed nak bar dzo po -
dat ne na uszko dze nia w pierw szych la -
tach ży cia, w okre sie kształ to wa nia się
ba rie ry na skór ko wej. Ten za sób ko mó -
rek skó ry, nie zmien ny przez ca łe ży cie,
ale po dat ny na uszko dze nia, sta no wi
ka pi tał dla skó ry dziec ka na przy -
szłość.

no wa ge ne ra cja pro duk tów pie lę -
gna cyj nych dla dzie ci 
Dzię ki te mu waż ne mu od kry ciu, Mu -
ste la zop ty ma li zo wa ła re cep tu rę swo -
ich ko sme ty ków do pie lę gna cji i hi gie -
ny skó ry dzie ci, by jesz cze le piej chro -
nić i za cho wać to cen ne bo gac two
na ca łe ży cie. Dla te go ba da cze mar ki
Mu ste la się gnę li po na tu ral ny ak tyw ny
skład nik Avo ca do Per se ose® – opra -

co wa ny w wy ni ku 10 lat ba dań i opa -
ten to wa ny. 
Peł ni on po dwój ną funk cję: wzmac nia
ba rie rę i – przede wszyst kim – chro ni bo -
gac two ko mór ko we skó ry przed co -
dzien ny mi szko dli wy mi czyn ni ka mi ze -
wnętrz ny mi. Skład nik Avo ca do Per se -
ose®, któ ry zo stał prze ba da ny kli nicz -
nie, na le ży do bio mi me tycz nych skład ni -
ków ak tyw nychno wej ge ne ra cji – skład -
ni ków po cho dze nia na tu ral ne go, któ re
dzia ła ją ak tyw nie w do sko na łej har mo nii
ze skó rą dziec ka oraz łą czą wso bie sku -
tecz ność i wy so ką to le ran cję.

hi po aler gicz ne i bar dziej na tu ral ne 
No we re cep tu ry za wie ra ją śred nio 92
proc. skład ni ków po cho dze nia na tu ral -
ne go. Mu ste la nie sto su je w swo ich re -
cep tu rach tzw. sub stan cji wąt pli wych
np. pa ra be nów, fta la nów czy fe nok sy -
eta no lu. Ko sme ty ki są prze ba da ne pod
kon tro lą der ma to lo gów i pe dia trów, co
gwa ran tu je ich mak sy mal ne bez pie -
czeń stwo. Ale dla każ dej ma my i jej ma -
leń stwa naj waż niej sza, po za bez pie -
czeń stwem, jest przy jem ność co dzien -
nych ry tu ałów pie lę gna cyj nych. 

MUSTELA, EKSPERT W PIELĘGNACJI SKÓRY DZIECI I NIEMOWLĄT
OD PONAD 60 LAT NIEUSTANNIE PROWADZI KOLEJNE BADANIA
W CELU JESZCZE LEPSZEGO ZROZUMIENIA POTRZEB I WŁAŚCIWOŚCI
SKÓRY DZIECI. TO WŁAŚNIE DLATEGO ZREALIZOWAŁA PROGRAM
BADAWCZY POŚWIĘCONY W SZCZEGÓLNOŚCI SKÓRZE NIEMOWLĄT
OD PIERWSZYCH DNI ŻYCIA. WYNIKIEM TEGO UNIKALNEGO NA SKALĘ ŚWIATOWĄ
PROGRAMU JEST PRZEŁOMOWE ODKRYCIE – PISZE MGR FARMACJI
MARZENA PŁASZCZYK, KIEROWNIK APTEKI VITALIS

WAŻNE ODKRYCIE Z ZAKRESU DERMATOLOGII

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

Archiwum

OCHRONA SKÓRY
DZIECKA NA
PRZYSZŁOŚĆ
PrzeŁOm
w badanIach

... mustela.pl, 

www.mu
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Avocado

Perseose®

Bezprecedensowe 
odkrycie z zakresu 
dermatologii

 
 

Nowa generacja 
produktów 
piel gnacyjnych
dla dzieci 

 

Jeszcze bardziej 
naturalne 
hipoalergiczne 
produkty 
piel gnacyjne 
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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

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

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

 PLACE KULTURY 

INTERPRETACJE

Archiwum TVP Kultura

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)



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

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

WAKACYJNY PRZEGLĄD
PRZEDSTAWIEŃ

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

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

OFF FESTIVAL 2014
1-3 sIerPnIa
Dolina Trzech Stawów, Katowice
Karnety 3-dniowe: 250 (przedsprzedaż)
i 300 zł (w dniu imprezy)

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.

A PART
7-17 czerwca
Centrum Kultury Katowice, Kinoteatr Rialto,
Teatr Korez, Teatr Rozrywki, Teatr Ateneum
Bilety: 25-30 zł (za spektakl)

Festiwal Sztuk Per for ma tyw nych A Part jest
mię dzy na ro do wym prze glą dem naj cie kaw -
szych zja wisk ar ty stycz nych z ob sza ru sztuk
per for ma tyw nych, ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem te atru: au tor skie go, nie wer bal ne go,

eks pe ry men tal ne go, al ter na tyw ne go i in no -
wa cyj ne go. Im pre za od by wa się w Ka to wi -
cach i mia stach ościen nych. Fe sti wal po wstał
w 1994 ro ku i jest jed ną z naj star szych cy -
klicz nych im prez te atral nych w Pol sce. Jak ła -

two po li czyć fe sti wal koń czy w tym ro ku 20 lat
i je go ob sa da jest god na ju bi le uszu. Pod czas
te go rocz ne go A Partu zo ba czy my m.in. Bo ur -
ge ois and Mau ri ce, Del ga do Fuchs, Ja Ja Ja
Ne Ne Ne i Spit fi re Com pa ny. 
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 PLACE KULTURY 

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 MOTORSKatowice, ul. Roździeńskiego 204 /  LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / JKK MOTOKatowice,
ul. Rzepakowa 6 / RENAULT PIETRZAKKatowice, ul. Bocheńskiego 125/ LELLEK PORSCHEKatowice, ul. Kochłowicka 103 / AUTO-BOSSChorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA
Katowice, ul. Sokolska 2 /  TEATR ŚLĄSKI Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDOZabrze, ul. 3 Maja 93 /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

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

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.

ZŁOMBOL 2014
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Bartłomiej Wnuk
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Ptasie trele
w bażantowie

 PLACE ZABAW 

SCENARIUSZ I RYSUNKI: martyna janIK
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KOnKurs dla najmŁOdszych!
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 ZABAW 
KatOr

RYSUNKI: martyna janIK
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sport i rekreacja

MODERNA

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

Nowa oferta – apartamenty i mieszkania od 43 m2


