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KATOWICE BRZMIĄ DOBRZE
Odgłosy ruchu ulicznego, gwar rozmów i muzyka. Gdyby Raymond Murray Schafer, kompozytor i twórca koncepcji soundscape dziś przybył
do Katowic, to rejestrując pejzaż
dźwiękowy miasta, z pewnością zwróciłby uwagę na muzyczny potencjał
Katowic. Tutaj brzmią sale koncertowe
i kluby, brzmi Strefa Kultury i ulica. Co
roku blisko 30 katowickich festiwali
m.in. muzyki poważnej, elektronicznej,
alternatywnej – w tym największe:
OFF Festival, Tauron Nowa Muzyka
czy Rawa Blues – odwiedzają tysiące
melomanów. Koncerty jednej z najlepszych w Europie orkiestr – NOSPR
zawsze są wydarzeniem.
W letnim numerze „PLACE” to muzyka gra pierwsze skrzypce. Od Mysłowic, przez Barcelonę, Reykjavik, Seattle do Katowic – zapraszamy w podróż po „Muzycznej mapie miejsc” Artura Rojka. Oddajemy także głos młodemu klawesyniście, laureatowi Paszportu Polityki – Marcinowi Świątkiewiczowi. Na koniec zapraszamy
do prześledzenia kalendarium kulturalnego. Może wybiorą Państwo jedno z muzycznych wydarzeń lata tworzących dźwiękowy pejzaż Katowic?
Zapraszam do lektury!
Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny
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Czerwiec wszystkim kibicom upływa pod znakiem Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Wśród reprezentantów biało-czerwonych nie zabrakło piłkarzy
pochodzących z naszego regionu. Łukasz Piszczek, niedawno wybrany najlepszym prawym obrońcą Bundesligi, jest wychowankiem Gwarka Zabrze.
W ataku Roberta Lewandowskiego wspiera urodzony w Tychach Arkadiusz
Milik. Będący podporą naszej defensywy Kamil Glik urodził się w Jastrzębiu-Zdroju. Trzymamy kciuki za naszych piłkarzy. Chłopakom kibicuje również
Natalia, której fotografię wykonał Grzegorz Sikorski ze studia Dagma Photo.
Z takim dopingiem nie musimy się martwić o wynik!
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MUZYCZNA MAPA
MIEJSC
POMIĘDZY MYSŁOWICAMI, BARCELONĄ, REYKJAVIKIEM
I SEATTLE SPOTYKAMY SIĘ Z ARTUREM ROJKIEM W JEGO
BIURZE W KATOWICACH, BY SPORZĄDZIĆ MUZYCZNĄ MAPĘ
MIEJSC, KTÓRE SĄ MU NA TYLE BLISKIE, ŻE CO ROKU ŁĄCZY JE
WSZYSTKIE NA TERENIE SWOJEGO OFF FESTIVALU,
NAJBARDZIEJ EKLEKTYCZNEJ IMPREZY MUZYCZNEJ W POLSCE
ROZMAWIA: BArtłomiEJ wnuk
ZDJĘCIA: JACEk PorEmBA, miCHAł murAwski

ARTUR ROJEK
Lider, kompozytor, autor tekstów, wokalista,
promotor. Przez 20 lat frontman Myslovitz,
jednego z najpopularniejszych zespołów
w Polsce, z którym dowiódł, że można pogodzić
ambitne granie inspirowane zachodnią
alternatywą z masowo czytelną formułą
popowego przeboju. Pomysłodawca i dyrektor
artystyczny OFF Festivalu – najlepszej imprezy
z muzyką niezależną w Polsce. Festiwal odbywa
się nieprzerwanie od 2006 roku i od początku jest
jednym z najwyżej ocenianych tego typu festiwali
w Europie. W 2014 roku nagrał pierwszy solowy
album studyjny „Składam się z ciągłych
powtórzeń”, który otrzymał nagrodę Fryderyka
w kategorii Album Roku Pop (2015).
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I. MYSŁOWICE
Bartłomiej Wnuk: Jak brzmiał twój dom rodzinny w Mysłowicach?
Artur Rojek: Pierwsze dźwięki, które
do mnie docierały generowała moja babcia, która przy różnych okazjach grała
na harmonijce ustnej i flecie prostym,
a do tego śpiewała. Muzyka przyszła z czasem, a konkretnie razem z moim pierwszym
magnetofonem kasetowym, który dostałem, kiedy zacząłem szkołę podstawową.

Pamiętasz swoją pierwszą kasetę?
Pierwsza kaseta była czysta i na tej kasecie
rejestrowałem rzeczy, które słyszałem w radiu. Nagrywałem wszystko, co miało formę
popularnej piosenki. Moją skarbnicą były
radiowe Jedynka i Trójka, ale nagrywałem
też piosenki od kolegów, głównie podczas
obozów sportowych, na które każdy zabierał swój magnetofon. Jeśli był kabel, to łączyliśmy je, a jak nie – to przegrywaliśmy
na zasadzie głośnik do głośnika. Jakość była straszna, ale się słuchało.

ZANIM NA SŁUPNĄ PRZYJECHALI
LUDZIE, MYŚLAŁEM, ŻE MIEJSCE
TO BĘDZIE DLA NICH ŚREDNIO INTERESUJĄCE – ŻE BASEN JEST
STARY I ZANIEDBANY, ŻE HUŚTAWKI ODRAPANE, SKOCZNIA JAK
SPRZED 20 LAT. TYMCZASEM,
PRZYJECHALI LUDZIE I SPOJRZELI
INACZEJ – DOSTRZEGLI KLIMAT,
A JA WTEDY PO RAZ PIERWSZY
ZOBACZYŁEM TO MIEJSCE ICH
OCZAMI
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SPRAWDŹ PROGRAM
TEGOROCZNEGO OFFA

A pierwszą nagraną?
Jedną z pierwszych była prawdopodobnie
kaseta z przebojami Marka Grechuty z sercem na okładce. Mam ją do dzisiaj.

Jak długo trwała ta edukacja muzyczna w Mysłowicach – czas, po upływie którego stwierdziłeś, że chciałbyś zrobić z muzyką coś więcej niż
tylko jej słuchać?
W pierwsze lata tej „edukacji muzycznej”
miały w sobie jeszcze sporo zbieractwa.
W wieku 10-11 lat poznałem zespół Pink
Floyd i dostałem w prezencie swój pierwszy
adapter – ekskluzywny, jak na tamten czas,
gadżet. Zacząłem kupować płyty analogowe wszędzie, gdzie tylko się dało: od giełdy
samochodowej w Mysłowicach, po Węgry,
Związek Radziecki, Czechosłowację i NRD,
dokąd jeździłem na obozy sportowe. Poznawałem nowych ludzi, a oni pokazywali
mi swoją muzykę i tak przez Falco (jedno
z moich pierwszych nagrań), Grechutę
i Floydów dotarłem do U2 – pierwszego zespołu, którego nazwę wymalowałem sobie
na koszulce. To był okres płyt „October”
i „War” i trwał do czasu „Rattle and Hum”,
która choć przełomowa dla samego U2
(otworzyła przed nimi rynek amerykański),
to do mnie nie trafiła. Za to zacząłem chłonąć brytyjską muzykę gitarową.

Mysłowice były jak Manchester?
Bez przesady, choć faktem jest, że
pod koniec lat 80. wszystkie liczące się lokalnie zespoły grały muzykę inspirowaną
właśnie tym, co działo się wtedy na Wyspach Brytyjskich. Najbardziej znany był
Generał Stilwell, który dla mnie był linkiem
do tego, czym zacząłem interesować się
później.

Przygoda ze sportem dobiegała końca i trzeba
było szukać nowego hobby?
Tak się złożyło, że właśnie w czasie, kiedy
postanowiłem zrobić z muzyką coś więcej
niż tylko jej słuchać, rozkwitała scena manchesterska. Ale większy wpływ miał
na mnie nurt shoegaze’owy, w którym było
więcej mroku i buntu. W konsekwencji kilku
wydarzeń powstał zespół Myslovitz…
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… który w 2005 roku obchodził swoje urodziny
na kąpielisku Słupna w Mysłowicach. To kolejne
muzyczne miejsce związane z twoim rodzinnym
miastem.
To miejsce świetnie się sprawdziło, jako lokalizacja dla tamtego wydarzenia, więc gdy
postanowiłem zorganizować festiwal wiedziałem, że nie może odbyć się nigdzie indziej, jak na Słupnej. Miałem tylko jedną
obawę: zanim przyjechali tam ludzie, myślałem, że miejsce to będzie dla nich średnio
interesujące – że basen jest stary i zaniedbany, że huśtawki odrapane, skocznia jak
sprzed 20 lat, teren nierówny, a zaplecze
hotelowo-restauracyjne bardziej nadaje się
na niezbyt wyrafinowane wesele niż dla artystów. Tymczasem, przyjechali ludzie
i spojrzeli na to miejsce zupełnie inaczej – dostrzegli klimat, a ja wtedy po raz
pierwszy zobaczyłem je ich oczami.

II. KATOWICE
Dolina Trzech Stawów w Katowicach, do której „przeprowadziłeś” festiwal w 2010 roku, nie wydawała się
w tym zestawieniu zbyt zwyczajna?
Mysłowice nie chciały już ze mną współpracować i wyprowadzka była koniecznością.
Kiedy OFFem zainteresowały się Katowice,
jedną nogą byłem już we Wrocławiu, ale
miasto nalegało, bo musiało się czymś wykazać, jako kandydat do tytułu Europejskiej
Stolicy Kultury 2016 i mój festiwal był istotnym elementem tej układanki. Zgodziłem
się i nie żałuję – miasto bardzo się zaangażowało i nagle znalazłem się w miejscu,
w którym poczułem, że komuś zależy, aby
tę imprezę rozbudowywać.

Ale tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 nie
zdobyło.
Impuls, który wtedy powstał, promieniuje
do dzisiaj. Katowice stały się miastem przyjaznym dla muzyki, wszystkie muzyczne festiwale, które się tu odbywają mają bardzo
wysoki poziom artystyczny i rozpoznawalność w Polsce i poza nią. A same Katowice
mają tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO jako Miasto Muzyki. Powoli i konsekwentnie
budują atmosferę dobrze rozwijającego się

miasta, otwartego i przyjaznego dla różnych grup odbiorców kultury, co wymaga
systematycznego dokładania do ognia.

Wróćmy zatem do Doliny Trzech Stawów. Pole
i tyle.
Przyznaję, że początkowo Dolina Trzech
Stawów wydawała mi się zbyt zwyczajna.
Brakuje jej „oldskulowości”, jak na Słupnej,
ale za to są większe możliwości aranżacji terenu i lepsze zaplecze dla imprezy masowej. Jednakże, w trakcie festiwalu to miejsce, które czasem trudno poznać. Pojawiają się sceny, restauracje, kafejki, food trucki, lampki, hamaki, leżaki, neon i balkon
na bramie wejściowej – słowem: szereg rzeczy, które sprawiają, że wchodząc na teren
festiwalu, publiczność przenosi się do innego świata. Wszystko odbywa się bez szkodliwej ingerencji w teren, bo OFF jest jednym z trzech najbardziej ekologicznych festiwali w Europie (nominowano nas w tym
roku do tej nagrody podczas European Festival Awards w Holandii).
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III. REYKJAVIK, BARCELONA, LONDYN
Czy w innych festiwalach muzycznych szukasz
inspiracji do kształtowania tej przestrzeni?
Organizacja festiwalu wiąże się z zapewnieniem określonego standardu. Festiwale skupione na muzyce różnią się między sobą detalami, niespodziewanymi rozwiązaniami.
O ile czas mi na to pozwala, sam bywam
na Iceland Airwaves w Reykjaviku, Primaverze w Barcelonie i Wilderness pod Londynem.

Islandia to szczególne miejsce na muzycznej
mapie świata – ma najwyższy współczynnik liczby artystów do obywateli. Jaki jest ich festiwal?
Typowo miejski – odbywa się w klubach
Reykjaviku, gdzie na co dzień funkcjonuje
mnóstwo przestrzeni koncertowych. Właśnie tam pierwsze kroki stawiali Björk,
Múm, GusGus czy Sigur Rós. Równie mocno skupiona na muzyce jest katalońska Primavera, która z kolei odbywa się w Parc del
Forum usytuowanym bezpośrednio

KATOWICE SĄ DLA
BYWALCÓW OFF
FESTIVALU BARDZO
ORYGINALNE. NIE
MA TU TAKIEGO
PĘDU, SĄ ZA TO
SPECYFICZNI
LUDZIE,
ORYGINALNA
ARCHITEKTURA
I PRZEDE
WSZYSTKIM DOBRY,
AUTORSKI
PROGRAM
przy plaży. Jeszcze inny jest Wilderness,
który odbywa się w starym brytyjskim parku, ale akurat podczas tego festiwalu to nie
muzyka, a atmosfera pełni główną rolę.
Podczas Wilderness przeżywamy więc różne doświadczenia – oprócz słuchania koncertów, możemy zobaczyć spektakle teatralne, cyrkowców, czarodziei, zagrać

w krykieta, a nawet skorzystać z sauny czy
jacuzzi.

Ludzie, którzy bywają na takich festiwalach nie
nudzą się Katowicami?
Katowice są dla nich bardzo oryginalne.
Nie ma tu takiego pędu, są za to specyficzni ludzie, oryginalna architektura i przede
wszystkim dobry, autorski program.

IV. SEATTLE
Podczas twojego autorskiego festiwalu co roku
bardzo mocno jest akcentowana obecność miasta Seattle.
Seattle… swego czasu mieszkałem tam
przez kilka miesięcy, uczestnicząc w życiu
kulturalnym miasta. Seattle jest bardzo pięknie położone: niedaleko gór, z niezliczonymi
jeziorami wokół i z dostępem do oceanu.
Słowem: raj dla miłośników przyrody. W tym
właśnie raju pod koniec lat 80. rodziła się
scena grunge i wytwórnia Sub Pop, która
odkryła takie zespoły, jak: Nirvana, Mudho-
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ney, TAD i Soundgarden. Jonathan Poneman, który razem z Brucem Pavittem założył
Sub Pop, od 2009 jest stałym gościem OFF
Festivalu i stąd obecność takich formacji,
jak: Mass Gothic i Mudhoney w programie
tegorocznej imprezy.

V. SIEĆ
Oprócz artystów z Northwest Pacific, na tegorocznym OFFie swoich reprezentantów będą
miały m.in. scena nowojorska i skandynawska
oraz takie kraje, jak: Wielka Brytania, Japonia,
Korea Południowa, Egipt a nawet Ghana.

SEATTLE…
SWEGO CZASU
MIESZKAŁEM TAM
PRZEZ KILKA
MIESIĘCY,
UCZESTNICZĄC
W ŻYCIU
KULTURALNYM
MIASTA

Nie zapomnij o Polsce.

Gdzie znajdujesz tych wszystkich artystów?
20 lat temu zacząłem swoją eksplorację
od małego pola muzyki gitarowej z Wysp,
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a dzisiaj interesuje mnie dużo więcej rzeczy, które przebieram, sortuję i zapraszam
na swój festiwal. Kiedyś płyty przegrywa-

łem z radia albo podrzucali mi je koledzy.
Dzisiaj kupuję je we wszystkich możliwych
formatach plus korzystam z serwisów streamingowych. Niezmiennie moją główną
pasją jest wynajdywanie ciekawych, nowych i starych muzycznych perełek i interesuje mnie dosłownie wszystko. Często
myślę, że za dużo, no ale ta ki już jestem. I choć mam ogromny sentyment
do cza sów, kiedy ra zem z płytą na po czcie pojawiały się łzy szczęścia, to
pod kątem selekcji dzisiaj pracuje się łatwiej niż kiedyś. W chwili takiej jak teraz,
po etapie konceptualnym imprezy, potrzebuję muzyki, która jest tłem, a nie bohaterem. Słucham więc Williama Basińskiego
i sporo jazzu z przełomu lat 50. i 60. oraz
początku 70. Dobrze czuję się też nie słuchając niczego. n
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Katowice zadoLe
apartaMenty w styLowej
Modernistycznej wiLLi
sprzedaż i wynajem

Apartamenty o powierzchni ponad 100 mkw.; każdy z trzema pokojami i tarasem
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Park Zadole

willa położona jest w spokojnej, pełnej ogrodów dzielnicy o niskiej zabudowie i graniczy bezpośrednio z parkiem zadole

Millenium inwestycje sp. z o.o. • 40-750 Katowice • ul. Hierowskiego 2
• 606 348 220 • e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl • www.bazantowo.pl
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WSZYSTKIE PLACE
NASZEGO MIASTA
Archiwum
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120 DEBAT PODCZAS EUROPEJSKIEGO KONGRESU
GOSPODARCZEGO
Katowice już po raz ósmy stały się miejscem spotkań ludzi
biznesu, naukowców, ekspertów, polityków i decydentów z Polski,
Europy i świata. Na czas Europejskiego Kongresu Gospodarczego
do stolicy województwa śląskiego przybyło 8 tys. uczestników.
Wśród 700 panelistów, znaleźli się m. in.: premier Beata Szydło,
Valdis Dombrovskis – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej,
Günther H. Oettinger – komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej
i Społeczeństwa, europosłowie, ministrowie polskiego
i zagranicznych rządów, prezesi, wiceprezesi największych firm
i instytucji z całego świata. Wiodącymi tematami spotkania, które
odbywało się w dniach 18-20 maja, były: wielki program
inwestycyjny Unii Europejskiej, rola państwa w gospodarce,
innowacyjna Europa, wyzwania globalnej gospodarki. Podczas
trzydniowego cyklu debat dyskutowano także o energetyce,
infrastrukturze i transporcie, nowych technologiach, rynku zdrowia,
budownictwie i nieruchomościach. Nowością w tegorocznej
agendzie Kongresu była dwudniowa konferencja European Startup Days.

materiały prasowe EKG

KATOWICE ŻEGNAJĄ WIELKI TENIS
Początek kwietnia upłynął w Katowicach pod znakiem
tenisowych emocji. Jak się później okazało, turniej Katowice
Open 2016 był ostatnim z cyklu zawodów zaliczanych do serii
WTA Tour. Po czterech latach Katowice żegnają się
z prestiżowymi zawodami. Decyzją agencji sportowej
Octagon, do której należy licencja na turniej WTA, od 2017
roku będzie się on odbywał w szwajcarskiej miejscowości
Biel. Organizatorzy tłumaczą, że otoczenie biznesowe
w Polsce nie sprzyja rozwojowi tenisa na taką skalę, dlatego
trudno było im rywalizować ze szwajcarską lokalizacją –
silniejszą pod względem zaplecza finansowego. W ostatniej
edycji katowickiego turnieju triumfowała Słowaczka Dominika
Cibulkova, która pokonała w finale Włoszkę Camilę
Giorgi 6:4, 6:0.
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ZNAMY TRASĘ TRAMWAJU
NA POŁUDNIE KATOWIC
ZNAMY JUŻ DOKŁADNĄ TRASĘ, KTÓRĄ POJEDZIE
TRAMWAJ NA POŁUDNIE KATOWIC. KOSZT
INWESTYCJI TO OKOŁO 110 MLN ZŁOTYCH,
BUDOWA MA SIĘ ROZPOCZĄĆ PO 2018 ROKU,
A PIERWSZY TRAMWAJ NA PĘTLI W BAŻANTOWIE
ZOBACZYMY PRAWDOPODOBNIE W 2020 ROKU.
Przedsięwzięcie jest wspólnym projektem miasta Katowice
i spółki Tramwaje Śląskie. Za zakres drogowy i węzeł
przesiadkowy odpowiadać będzie miasto, a za budowę
nowej linii tramwajowej – Tramwaje Śląskie. Budowa
rozpocznie się po 2018 roku, wcześniej ma zostać
opracowana dokumentacja projektowa. Obok linii
tramwajowej powstanie również ścieżka rowerowa.
Na budowę nowej drogi będziemy musieli poczekać, aż
do 2030 roku. Zapowiadana przez władze miasta trasa ma
się rozpocząć od pętli Brynów, a zakończyć na nowej pętli
w Bażantowie. Pokonanie całej trasy powinno zająć
tramwajom od 10 do 12 minut. Jadąc z Bażantowa
do centrum Katowic, na Rynku powinniśmy pojawić się
po około 20 minutach. Pierwotnie linia miała przebiegać
w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej przy ulicach Glebowej,
Jagodowej i Jarzębinowej. Na wniosek mieszkańców tych
ulic, linia zostanie poprowadzona wzdłuż istniejącej
infrastruktury kolejowej. Planowany przebieg nowej linii
tramwajowej: pętla Brynów, ul. Rzepakowa, skrzyżowanie z ul.
Kolejową, skrzyżowanie z linią kolejową, ul. Szenwalda, ul.
Ziołowa, ul. Cegielnia Murcki, ul. Kryniczna bez wjazdu
na teren rezerwatu, ul. Radockiego, ul. Bażantów, Pętla
Kostuchna.

Bartłomiej Wnuk

„CHIŃSKIE PRZYSTANKI” ZAGOŚCIŁY W TYCHACH
22 kwietnia w tyskiej Galerii Sztuki Współczesnej „Artyści
Młodym” Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 prof. Henryk Goik
opowiedział o swojej najnowszej książce „Chińskie przystanki”.
Spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii autora oraz Piotra
Płoskonia, biznesmena, podróżnika i fotografa. Profesor Goik
w Chinach był krótko, zwiedzał intensywnie, choć z konieczności
niewiele miejsc. Przystanął na chwilę, będąc cały czas w drodze.
Książka „Chińskie przystanki” jest poparta wszechstronnym
doświadczeniem naukowca i podróżnika: eksploracją krajów
Indochin, pracą dyplomaty w Laosie, erudycją i wiedzą dotyczącą
historii obyczajów Chin, wreszcie literaturą. Prezentowane
na wystawie zdjęcia autorstwa Piotra Płoskonia zostały wykonane
podczas trzech wypraw do Chin. Fotografie przybliżają
odbiorcom fascynującą różnorodność dawnej i współczesnej
architektury Państwa Środka.
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ENKLAWA
KRYSZTAŁOWA
MIESZKANIE POKAZOWE I SALON
KLUBOWY JUŻ GOTOWE
DOBIEGA KOŃCA REALIZACJA KOLEJNEJ PIONIERSKIEJ
INWESTYCJI NA OSIEDLU BAŻANTOWO. W ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ WKRÓTCE ZAMIESZKAJĄ SENIORZY, KTÓRZY
MOGLI JAKO PIERWSI OGLĄDAĆ MIESZKANIE POKAZOWE ORAZ
SALON KLUBOWY
TEKST I ZDJĘCIA: Piotr kALsztyn

SALON KLUBOWY Ważnym
punktem będzie integracja mieszkańców. Do ich dyspozycji urządzono salon klubowy, gdzie
można usiąść, napić się kawy
i w spokoju porozmawiać z innymi
mieszkańcami lub ze swoimi gośćmi. W specjalnie wydzielonej części znajduje się biblioteczka oraz
stoliki: szachowy i karciany.

OSIEDLE BEZ BARIER
Obecnie w sprzedaży są mieszkania
w trzech czteropiętrowych budynkach.
Mieszkania zaprojektowane są tak, aby seniorzy, którzy w nich zamieszkają, mieli jak
najbardziej komfortowe warunki. Głównym
celem projektu było pozbycie się wszystkich barier architektonicznych. Budynki są
wyposażone w ciche windy i podjazdy,
a wszystkie mieszkania spełniają wymogi
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. – Jestem minimalistką i wybrałam
bardzo małe mieszkanie. Trochę szokuje
mnie elegancja tego miejsca, to pierwsze
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tego typu mieszkania w Polsce i chyba nie
jesteśmy na to jeszcze przygotowani – mówi Urszula Polaczek. – Przez 12 lat opiekowałam się moimi rodzicami. Wtedy postanowiłam sobie, że muszę pomyśleć również o swojej przyszłości. Stąd wybór Enklawy – dodaje.
O przyszłości myśli już Katarzyna KołodziejWiśniewska, chociaż do jesieni życia jeszcze jej daleko. – Kupiłam mieszkanie z myślą o swojej starości, ale na razie zamieszkają tu moi 80-letni rodzice. Mieszkanie z serwisem jest świetnym rozwiązaniem, mogę
spokojnie pojechać na urlop, nie martwiąc

się, że czegoś rodzicom zabraknie – mówi
właścicielka jednego z mieszkań.
W codziennych potrzebach mieszkańców
Enklawy wspierać będzie koordynator. To
on zajmie się organizacją wolnego czasu,
pomoże w codziennych czynnościach,
a w razie potrzeby zamówi zakupy albo
umówi wizytę u lekarza. – Zaletą jest to, że
mieszkamy u siebie, to jest nasze mieszkanie. Możemy przyjąć gości o każdej porze,
możemy mieć zwierzęta, ale w razie potrzeby jest guzik, który wystarczy nacisnąć
i ktoś przyjdzie z pomocą – dodaje pani
Katarzyna.

lato 2016

WSZĘDZIE BLISKO Wystarczy krótki spacer, żeby
odwiedzić centrum sportowe, przychodnię medyczną albo centrum
handlowe.

Katarzyna Kołodziej-Wiśniewska
kupiła mieszkanie z myślą
o swojej starości, ale na razie
będą tam mieszkać jej rodzice.

MIESZKANIE
Z SERWISEM Wśród usług
dodatkowych, z których będą
mogli korzystać mieszkańcy,
są m.in.: sprzątanie, pranie
albo catering. Oczywiście jeśli
się na to zdecydują. W Enklawie podkreśla się niezależność jej mieszkańców.

Jednym z głównych miejsc Enklawy będzie Salon Klubowy z wygodnymi sofami, gdzie możnabędzie napić się kawy izaprosić gości. Obok
powstała biblioteczka oraz kącik szachowy ikarciany. – Na osiedle, gdzie do tej pory mieszkałam, wprowadza się coraz więcej młodych ludzi,
którzy niestety alienują się. Jestem otwartym
człowiekiem, liczę, że tutaj mogą zawiązać się
nowe przyjaźnie. Miejsce wydaje się być do tego stworzone – mówi Urszula Polaczek.

PRZYJAZNE OTOCZENIE
Enklawa usytuowana jest tak, aby wszystkie punk ty han dlo we i usłu go we by ły

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ

w zasięgu pieszego spaceru. Jej centralnym punktem jest teren parkowy z ławkami, ścieżkami spacerowymi i elementami
małej architektury. – Rodzice do tej pory
miesz ka li w wie żow cu bli sko du że go
skrzy żowa nia. Czę sto nie moż na otwo rzyć nawet okna, bo jest bardzo głośno,
a do mieszkania dostają się spaliny. Tutaj jest mnó stwo zie le ni, a ca łość jest
świetnie wykończona – mówi pani Katarzyna.
Na otoczenie zwraca również uwagę pani
Wiesława, emerytka która do Bażantowa
przeprowadzi się z osiedla Paderewskiego
w Katowicach. – Największe wrażenie

na mnie wywarła estetyka tego miejsca.
Całe Bażantowo jest pełne zieleni i panuje
tu spokój. W porównaniu z innymi katowickimi osiedlami, w Bażantowie jest bardzo
czysto. Na pierwszy rzut oka widać, że
mieszkańcy szanują to miejsce. Mam nadzieję, że podobnie będzie w Enklawie – mówi pani Wiesława. – W pewnym
momencie w życiu trzeba zrobić zmianę,
popatrzeć do przodu i pomyśleć o przyszłości. Trzeba o niej myśleć już w pierwszym dniu pracy. Żeby po latach móc zapewnić sobie dobre warunki życia i godną
starość – kończy naszą rozmowę przyszła
mieszkanka Bażantowa. n

Biuro sprzedaży
Millenium Inwestycje Sp. z o.o.
Katowice, ul. Hierowskiego 2 | tel. 32 205 95 00
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl
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DZIELNICA
BAŻANTOWO
BAŻANTOWO POWSTAWAŁO W MYŚL IDEI STWORZENIA MIASTA W MIEŚCIE. OPRÓCZ
DOMÓW I MIESZKAŃ ZNAJDUJĄ SIĘ TU M.IN.: ŻŁOBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOŁA
PODSTAWOWA, GIMNAZJUM, DOM SENIORA, CENTRUM SPORTOWE I CENTRUM HANDLOWE
(A W NIM M.IN.: SUPERMARKET, APTEKA, PRZYCHODNIA MEDYCZNA, BANKI, A NAWET
GALERIA SZTUKI). ZAPOWIADANA PRZEZ MIASTO PĘTLA SZYBKIEGO TRAMWAJU
DODATKOWO WZMOCNI CENTROTWÓRCZY CHARAKTER BAŻANTOWA W TEJ CZĘŚCI
KATOWIC. MOŻE ZATEM PORA, ABY ZACZĄĆ MÓWIĆ O NOWEJ DZIELNICY – DZIELNICY
BAŻANTOWO? ZAPYTALIŚMY O TO KRZYSZTOFA PIECZYŃSKIEGO, RADNEGO MIEJSKIEGO,
KTÓRY OD DZIECKA MIESZKA KILKASET METRÓW OD MIEJSCA, W KTÓRYM KIEDYŚ
ZNAJDOWAŁY SIĘ SIEDLISKA BAŻANTÓW, A DZIŚ STOI NOWOCZESNA ARCHITEKTURA
I TĘTNI ŻYCIE. PRZY OKAZJI POROZMAWIALIŚMY TAKŻE O PROBLEMACH AKTUALNEJ
DZIELNICY – KOSTUCHNY I PLANOWANYCH INWESTYCJACH NA POŁUDNIU KATOWIC
ROZMAWIA: BArtłomiEJ wnuk

Bartłomiej Wnuk: Od dziecka mieszkasz w domu,
graniczącym z miejscem, w którym dziś stoi
osiedle Bażantowo. Jak zmieniała się ta okolica
na przestrzeni lat?
Krzysztof Pieczyński: Moje dzieciństwo przypadło na przełom lat 80. i 90. ubiegłego wieku, kiedy większość czasu spędzało się poza domem. Mieliśmy tu dzikie boiska, na których graliśmy w piłkę i kiedy ktoś wykopnął ją
daleko, to natychmiast podrywało się stado bażantów. Jedynymi zabudowaniami
w okolicy były fińskie domki. Zbudowano
ich 49 w 1949 roku. Początkowo nie miały kanalizacji, więc 270 mieszkańców czerpało
wodę przy odnodze rzeki Mlecznej w okolicy
cmentarza.

Dzisiaj Bażantowo to ponad 500 jednostek
mieszkalnych. Dzięki bogatej ofercie handlowej
i rekreacyjnej jest swoistym centrum tej części
Katowic. Może pora pomyśleć o dzielnicy Bażantowo?
Moim zdaniem Bażantowo naturalnie staje
się dzielnicą, bo jego mieszkańcy w najbliższym otoczeniu mogą zaspokoić niemal
wszystkie swoje potrzeby (ponownie odwołując się do historii, należy wspomnieć, że
w podobny sposób zaprojektowano dwa hi-
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storyczne katowickie osiedla – Giszowiec
i Nikiszowiec, które dzisiaj mają status dzielnic). Miasto dostrzega potencjał Bażantowa
i m.in. dlatego prezydent Marcin Krupa podjął decyzję o powstaniu przy tutejszym centrum handlowym pętli szybkiego tramwaju łączącego południe z centrum Katowic.

Jakie byłyby zalety utworzenia dzielnicy Bażantowo?
Przywilejem każdej dzielnicy jest możliwość
powołania Rady Jednostki Pomocniczej,
więc siłą rzeczy mieszkańcy Bażantowa bardziej zaangażowaliby się w życie miasta. Myślę, że nie brakowałoby chętnych, bo mieliby
większy wpływ na dzielnicę jako organ doradczy Rady Miasta. Ale warto pamiętać, że
od dwóch lat w Katowicach funkcjonuje budżet obywatelski i już teraz każdy, kto ma pomysł i na jego bazie napisze dobry projekt,
może wcielić go w życie. Dodatkowo, miasto
zyskałoby – można powiedzieć – modelową
dzielnicę.

A wady?
Budżet obywatelski w Katowicach (20 mln zł
rocznie) dzieli się pomiędzy jednostki pomocnicze proporcjonalnie do liczby miesz-

kańców. Nowa dzielnica, z uwagi na niższą
liczbę ludności, dostałaby najmniejszą część
tego budżetu.

Ale pieniądze zostałyby tutaj. Ile projektów zrealizowano dotychczas w ramach budżetu obywatelskiego?
Za nami są dwie edycje budżetu obywatelskiego. W pierwszej mieszkańcy Kostuchny
zgłosili 19 projektów, zrealizowano jeden.
W drugiej zgłoszono 11 projektów i 6 jest
w realizacji.

Rok temu rozmawialiśmy z prezydentem Marcinem Krupą i pytaliśmy go m.in. o problem smogu
na południu Katowic. Zima za nami i trudno powiedzieć, aby mieszkańcy zaobserwowali poprawę jakości powietrza. Część ludzi wciąż pali byle
czym?
Niska emisja jest problemem i miasto prowadzi szereg działań, aby z nim walczyć.
Tym mieszkańcom, którzy decydują się
na wymianę ogrzewania w swoich domach
udzielane są dotacje. W przypadku zmiany
ogrzewania z węglowego na elektryczne,
gazowe lub z sieci Urząd Miasta pokrywa 80 proc. kosztów (jednak nie więcej
niż 10 tys. zł). Natomiast w wypadku zmia-
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Od 2014 r. radny Rady Miasta
Katowice z klubu Forum
Samorządowe i Marcin Krupa.
Reprezentant Okręgu nr 1 (Ligota,
Panewniki, Piotrowice, Ochojec,
Kostuchna, Podlesie, Zarzecze,
Murcki).

ny na ogrzewanie: olejowe, kominkowe
(na drewno) lub węglowe (kotły ekologiczne) pokrywa 50 proc. kosztów, które się
z tym wiążą (nie więcej niż 4 tys. zł). Miasto
partycypuje również w kosztach instalacji
odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompa ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, kotły na biomasę), w tym wypadku
współfinansując przedsięwzięcie w 50
proc. (nie więcej niż 6 tys. zł). Również
w ostatnim czasie miasto zdecydowanie
zintensyfikowało działania Straży Miejskiej
w tym temacie. W okresie od 1 stycznia
do 20 kwietnia w południowych dzielnicach
skontrolowano 345 nieruchomości, nałożono 109 mandatów i skierowano 2 wnioski
do sądu. Są to kontrole kompleksowe, gdyż
strażnicy kontrolują nie tylko paleniska, ale
także sortowanie odpadów oraz przyłącza
do kanalizacji lub szamba. Straż Miejska
nie potrzebuje nakazu i w godzinach 6 – 22
może skontrolować zarówno prywatne
posiadłości, jak i miejsca prowadzenia działalności, na podstawie art. 379 ust. 1 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W przypad-

ku podejrzenia, że ktoś pali niedozwolonymi materiałami, należy poinformować Straż
Miejską, która kontrolę wykona niezwłocznie. Jeśli zgłoszenie ma miejsce po godzinie 22, wtedy następnego dnia strażnicy
i tak pobiorą próbki popiołu do badań z danego gospodarstwa.

Z prezydentem rozmawialiśmy też o komunikacji
na południu. Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Armii Krajowej oraz droga łącząca ulice Bażantów z Szarych Szeregów. Tutaj także
trudno naocznie ocenić, czy wymienione inwestycje doczekają się realizacji czy nie.
W przypadku drogi łączącej ulice Bażantów
i Szarych Szeregów wkrótce powinny ruszyć
prace przetargowe związane z realizacją tej
inwestycji, w tegorocznym budżecie zapisano 7,8 mln zł na ten projekt. Z kolei jeśli chodzi o przebudowę układu komunikacyjnego
ulic Kościuszki i Armii Krajowej to miasto wystąpiło o środki unijne w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Wniosek został bardzo dobrze przygotowany, a rozstrzygnięcie kon-

Piotr Kalsztyn

KRZYSZTOF PIECZYŃSKI

DZIELNICA, CZYLI JEDNOSTKA
POMOCNICZA
Obecnie w Katowicach istnieją 22
dzielnice (zespoły dzielnic), co reguluje uchwała Rady Miasta z 1997 roku. Powołując się na Ustawę o Samorządzie Gminnym, a także w oparciu
o Statut Miasta Katowice, o powołaniu jednostki pomocniczej (bo taki
jest oficjalny status dzielnic w Katowicach), decyduje Rada Miasta. Warunkiem koniecznym jest wniosek
poparty przez 10 proc. mieszkańców
danej dzielnicy (posiadających czynne prawo wyborcze). W przypadku
Bażantowa w grę wchodzą mieszkańcy Kostuchny.

kursu powinno nastąpić za około trzy miesiące. Wtedy będzie można przystąpić do procedur projektowych. Wiemy, że to jeden
z kluczowych projektów w kontekście południa Katowic. n
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BAŻANTOWO POŁUDNIE
PIERWSZE DOMY SĄ JUŻ PRAWIE GOTOWE
PRZY ULICY MLECZNEJ W KATOWICKIEJ DZIELNICY PODLESIE POWSTAJE NOWE OSIEDLE DOMÓW
JEDNORODZINNYCH. BAŻANTOWO POŁUDNIE TO DOSKONAŁE MIEJSCE DO ZAMIESZKANIA DLA OSÓB, KTÓRE
Z JEDNEJ STRONY CHCĄ ODPOCZĄĆ OD ZGIEŁKU MIASTA, A Z DRUGIEJ NIE CHCĄ REZYGNOWAĆ Z ZALET, JAKIE
DAJE IM MIESZKANIE W STOLICY AGLOMERACJI
TEKST: Piotr kALsztyn

N

owe osiedle, budowane przez spółkę Millenium Inwestycje na powierzchni ponad 2 ha, utworzą 73
domy jednorodzinne rozmieszczone w 12
szeregach. Domy na osiedlu Bażantowo Południe będą miały zróżnicowaną powierzchnię (od 106 do 150 mkw.), podobnie jak
działki (od 200 do 400 mkw.). Zabudowa
szeregowa łączy ze sobą tradycyjną architekturę oraz współczesny design, co sprawia, że osiedle doskonale komponuje się
z kameralnym charakterem okolicy.
Bażantowo Południe znajduje się około 500 metrów od centrum Podlesia, gdzie
zlokalizowane są punkty handlowo-usługowe, a także szkoła podstawowa i przedszkole. Lokalizacja osiedla zapewnia
komfortowy dojazd do centrum Katowic,
Tychów, Mikołowa, a także do autostrad
A4 i A1.
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Wyzwaniem dla architektów pracujących
nad projektem zabudowy było przeniesienie
modernistycznej idei osiedla Bażantowo
w podmiejskie tereny Podlesia. Projektanci
nie chcieli przy tym naruszać obecnego
charakteru sąsiedztwa. Dlatego podczas
prac projektowych sięgnęli do doświadczeń
architektury holenderskiej, która słynie z tego, w jaki sposób łączy współczesne koncepcje z tradycją.
Projekt Mlecznej nie miał oczywiście – z założenia – przenosić na nasz grunt architektury holenderskiej. Czerpie jedynie inspiracje z uniwersalnych idei zawartych w manifestach grupy twórców związanych z nurtem
De Stijl. – Architektury nie możemy przenosić, musimy ją tworzyć zawsze zgodnie z ładem przestrzennym otaczającego miejsca,
podnosząc jego walory funkcjonalno-estetyczne i mając na uwadze uwarunkowania

kulturowe – pisał na łamach naszego magazynu Ireneusz Wasiewicz, architekt, który zaprojektował osiedle Bażantowo Południe.
Architektura budynków przy ulicy Mlecznej łączy prostą bryłę z dwuspadowymi dachami,
dzięki czemu ogranicza skośne ściany piętra.
Aby uzyskać wysoki standard akustyczny,
każdy dom posiada niezależne ściany i jest
oddzielony od innych budynków w szeregu.
Inwestycja realizowana jest etapami. Pierwsze 28 domów będzie gotowych już we
wrześniu bieżącego roku. n

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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W BAŻANTOWIE CENIĄ
NOWOCZESNĄ BANKOWOŚĆ
Piotr Kalsztyn

NA PRĘŻNIE ROZWIJAJĄCYM SIĘ OSIEDLU NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ NAJWIĘKSZEGO BANKU
W POLSCE. 14 KWIETNIA 2013 ROKU, W CENTRUM HANDLOWYM BAŻANTOWO, OTWARTO ODDZIAŁ
PKO BANKU POLSKIEGO. O ROZWOJU PLACÓWKI OPOWIADA MARIA FABIN, DYREKTOR ODDZIAŁU

Dyrektor Oddziału Maria Fabin zwraca uwagę, że mieszkańcy Bażantowa zainteresowani są nowoczesnymi rozwiązaniami w bankowości

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA
MIESZKAŃCÓW BAŻANTOWA
Oddział PKO Banku Polskiego na Osiedlu
Bażantowo, to jedna z 22 placówek naszego
banku w Katowicach. O wyborze lokalizacji
zadecydował przede wszystkim prestiż osiedla. Nie bez znaczenia był również dostęp
do licznych miejsc parkingowych.
Z perspektywy trzech lat od otwarcia w tym
miejscu Oddziału PKO Banku Polskiego,
obser wujemy sukcesywny wzrost liczby
klientów korzystających z naszych usług.
Mieszkańcy Bażantowa zainteresowani są
nowoczesnymi rozwiązaniami, korzystają
z bankowości internetowej i mobilnej.
Ogromną popularnością cieszy się aplikacja IKO, która zapewnia łatwy i przede
wszystkim bezpieczny dostęp do konta poprzez urządzenia mobilne, np. przy użyciu
smartfona.

EDUKACJA I ZAANGAŻOWANIE
Nasz bank posiada kompleksową ofertę,
skierowaną zarówno do osób fizycznych, jak
i przedsiębiorstw. Dostosowujemy ją do aktualnych wymagań rynku. Jesteśmy też otwarci na ludzi młodych: studentów, nastolatków,
a nawet dzieci. Współpracujemy z przedszkolami, szkołami podstawowymi i uczelniami.
Najmłodszych uczymy nie tylko, jak korzystać
z nowoczesnej bankowości, ale również, jak
efektywnie oszczędzać i zarządzać swoim
budżetem.
Nasz bank angażuje się w życie lokalnej społeczności. W ramach Fundacji PKO Banku
Polskiego organizujemy Integracyjne Spotkania Mikołajkowe dla dzieci. Dla pracowników
przygotowujemy imprezy sportowe, a nasi
przedstawiciele biorą udział we wszystkich
ważnych wydarzeniach lokalnych, angażując
się we wzajemną współpracę na wielu po-

lach, nie tylko biznesowych. Byliśmy partnerem m.in. turnieju WTA Katowice Open
w 2016 roku, a także wspieramy wiele wydarzeń biegowych, w tym PKO Silesia Marathon – największy bieg na Śląsku.

NOWE MOŻLIWOŚCI
Na rozwój naszej placówki z pewnością wpłynie powstanie pętli szybkiego tramwaju i budowa centrum przesiadkowego park & ride
przy Centrum Handlowym Bażantowo. Liczymy, że wraz zrozwojem całego osiedla, przyczyni się to do pozyskania nowych klientów. n

Oddział 16 w Katowicach
40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 70
tel: 32 445 24 61
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ZDROWY BIZNES PIONIERÓW
Z BAŻANTOWA
Piotr Kalsztyn

BEATA HANDWERKER-KUSTRZĘPA I JANUSZ KUSTRZĘPA OD OŚMIU LAT
DBAJĄ O ZDROWIE MIESZKAŃCÓW BAŻANTOWA. TO TU, POD SZYLDEM
SIGNUM PROWADZĄ CENTRUM MEDYCZNE I SALON OPTYCZNY

Beatę Handwerker-Kustrzępę i Janusza Kustrzępę wkrótce czeka przeprowadzka do nowej części Centrum Handlowego Bażantowo

NIGDY NIE MYŚLELIŚMY
O PRZYCHODNI
Zanim pojawiliśmy się w Bażantowie prowadziliśmy już dwa sklepy optyczne. Na południu Katowic chcieliśmy otworzyć nasz trzeci salon. Różnica miała polegać na tym, że
planowaliśmy rozszerzyć działalność o profesjonalny gabinet okulistyczny. Jednak nasze plany szybko zweryfikowało życie
(przede wszystkim przepisy) – wymagania
dla jednego gabinetu niewiele różniły się
od tych dla sześciu.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

W tym samym czasie właściciel Centrum Handlowego Bażantowo szukał operatora, który poprowadzi przychodnię. Los sprawił, że usiedliśmy do rozmów, choć – musimy przyznać – byliśmy nastawieni sceptycznie. Bażantowo wyglądało wtedy zupełnie inaczej niż teraz – mieszkańców osiedla była zaledwie garstka, a przez
plac budowy trzeba było przedzierać się w gumowcach. Uwierzyliśmy jednak, że osiedle czeka rozwój, a nas świetlana przyszłość.
W pierwszej wersji umowy była mowa o lokalu wielkości 120 mkw., ale podczas każ-

dego spotkania z architektem stwierdzaliśmy, że potrzebujemy więcej miejsca. Cztery razy podpisywaliśmy aneks, aż doszliśmy
do ścian innych najemców. Ostatecznie wystartowaliśmy z przychodnią i salonem
optycznym o powierzchni 370 mkw. Tak
w naszym biznesie zaczęła się rewolucja.

TRUDNE POCZĄTKI
Nowe przychodnie zwykle otwierają poważani lekarze, którzy mają już swoich pa-
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ROZBUDOWA CENTRUM
HANDLOWEGO BAŻANTOWO

W Centrum Medycznym Signum pracuje ponad 60 lekarzy specjalistów

cjentów. Nie mieliśmy tego komfortu. Przychodnię otworzyliśmy 1 kwietnia 2008 roku, a nasz pierwszy pacjent skorzystał z porady lekarza medycyny rodzinnej. Dodatkowo, na starcie mieliśmy trzy kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na poradnie: laryngologii, neurologii i okulistyki.
Pierwsze lata były trudne – finansowo i organizacyjnie, choć dzisiaj wspominamy je
wspaniale: cały czas musieliśmy coś
usprawniać, praktycznie nie wychodziliśmy
z pracy, ale efekty dawały niesamowitą satysfakcję.

PRZESTALIŚMY SIĘ MIEŚCIĆ
Jak jest ciasno, to trzeba szukać dodatkowego miejsca. Stąd decyzja o przeniesieniu
przychodni do nowej części Centrum Handlowego Bażantowo, w którym zyskamy dodatkową przestrzeń – blisko tysiąc metrów
kwadratowych (do nowej lokalizacji przeniesiemy też salon optyczny). Zamierzamy
zwiększyć liczbę lekarzy, ale przede wszystkim komfort naszych pacjentów – wydzielimy
część optyczną, ginekologiczną i alergologiczną. Osobne miejsce przygotujemy również dla naszych najmłodszych pacjentów.

We wrześniu 2017 roku będzie gotowa
nowa część Centrum Handlowego
Bażantowo. Budynek powstaje
przy projektowanej pętli szybkiego
tramwaju i centrum przesiadkowym.
W nowym budynku znajdzie
się 3100 mkw. powierzchni biurowej
i 3300 mkw. powierzchni handlowousługowej. Powstanie tam również 357
miejsc parkingowych. Parter uzupełni
ofertę Centrum Handlowego
Bażantowo o kawiarnię, punkty
gastronomiczne i część usługowohandlową. Wszystkie projektowane
lokale będą miały niezależne wejścia
z zewnątrz budynku.

KLĘSKA URODZAJU
Z upływem lat osiedle Bażantowo rozwijało
się, przybywało mieszkańców, a w naszych
gabinetach pojawiał się coraz lepszy sprzęt.
Salon optyczny zdobywał klientów dla przychodni i odwrotnie. Tak to zresztą działa
na całym świecie. Obecnie, w Centrum Medycznym mamy ponad 40 specjalizacji i ponad 60 lekarzy specjalistów. Gdy zamieniliśmy swoje biuro w gabinet lekarski, wiedzieliśmy, że do dalszego rozwoju przychodni,
będziemy potrzebować przede wszystkim
przestrzeni.

FIRMA PRZEDE WSZYSTKIM
RODZINNA
Bażantowo stało się jednym z najważniejszych
miejsc naszego życia. Pracujemy tu codziennie od rana do godziny 20, a gdy jest potrzeba, to jeszcze dłużej. Siłą rzeczy spędzamy
w Bażantowie większość dnia, na szczęście
pomagają nam nasi synowie – Grzegorz zajmuje się salonem optycznym, a Maciej przychodnią. W nowym Centrum Handlowym będzie pracował też Wojtek, który chce otworzyć
własny bar sushi. Tuż pod przychodnią. n

Katowice – Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37 |
www.signum-katowice.pl
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UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
NA WŁASNOŚĆ ZA NIEWIELKIE
PIENIĄDZE
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JAK PRZEKSZTAŁCIĆ PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE
WŁASNOŚĆ? ILE TO KOSZTUJE? JAK WIELE MOŻNA DZIĘKI TEMU
ZYSKAĆ? RADZI BARBARA KORNOBIS, WSPÓLNIK W BIURZE PRAWNYM
„B. KORNOBIS I S-KA” S. C. W KATOWICACH, KTÓRE OD DZIESIĘCIU LAT
WSPÓŁPRACUJE ZE SPÓŁKĄ MILLENIUM INWESTYCJE

Mieszkańcy starszej części osiedla Bażantowo mieszkają w budynkach posadowionych
na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa i pozostających w użytkowaniu
wieczystym właścicieli lokali lub domów jednorodzinnych. Wszyscy użytkownicy i współużytkownicy wieczyści w Bażantowie posiadają prawo użytkowania wieczystego
do dnia 5 grudnia 2089 r.

DLACZEGO WARTO?
Użytkownicy wieczyści płacą tzw. opłatę
roczną, która zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wynosi 1% wartości
nieruchomości. Dlatego użytkownicy wieczyści, aby zwiększyć wartość posiadanego
prawa do nieruchomości i zaprzestać wnoszenia opłat rocznych, powinni być zainteresowani przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność.
Zasady przekształcania prawa użytkowania
w prawo własności reguluje Ustawa
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości (Dz. U. 2012.83). Postępowanie
w sprawie przekształcenia jest postępowaniem administracyjnym toczącym się
przed Prezydentem Miasta Katowice. Ustawa wskazuje graniczną datę do skuteczne-

go złożenia wniosku o przekształcenie – użytkownik wieczysty musiał posiadać
to prawo w dniu 13 października 2005 r.

JAK DOKONAĆ PRZEKSZTAŁCENIA?
Ustawa i praktyka w Urzędzie Miasta Katowice przewidują określony tryb dokonania
przekształcenia:
• właściciele domów jednorodzinnych składają wniosek bezpośrednio do Urzędu
Miasta Katowice;
• właściciele lokali powinni działać grupowo poprzez zarządcę – do podjęcia postępowania w sprawie przekształcenia
konieczne jest złożenie wniosków przez
właścicieli lokali posiadających łącznie
przynajmniej połowę udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wspólnej;
•każdy użytkownik wieczysty dołącza
do wniosku wypis księgi wieczystej dla
nieruchomości budynkowej lub dla lokalu (wystarczy wydruk elektroniczny) oraz
kopię dokumentu, na podstawie którego
stał się użytkownikiem wieczystym (zazwyczaj to akt notarialny umowy sprzedaży);
• każdy wniosek podlega opłacie skarbowej 10 zł (w przypadku wspólnot mieszka-

niowych – bez względu na liczbę lokali,
należna jest jedna opłata 10 zł);
• za dokonanie przekształcenia Urząd Miasta Katowice nalicza opłatę, która jest
ustalana na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego. Każda nieruchomość musi mieć odrębną wycenę
(w przypadku wspólnot mieszkaniowych – bez względu na liczbę lokali, sporządzana jest jedna wycena). Wycena nie
jest sporządzana dla nieruchomości,
w odniesieniu do których dokonana została, w okresie ostatnich dwóch lat, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. W takim przypadku rzeczoznawca jedynie wylicza wysokość
opłaty, przyjmując wartości prawa z ostatniej aktualizacji opłaty rocznej. Od opłaty
mogą być naliczone bonifikaty. Na podstawie aktualnie obowiązującego zarządzenia Wojewody Śląskiego przyznawana jest bonifikata w wysokości 90% opłaty. Zarządzenie Wojewody o 90% bonifikacie w opłacie za przekształcenie obowiązuje do lipca 2017 r. Według informacji
z Urzędu Miasta, Urząd dysponuje bardzo
ograniczonymi środkami na sporządzanie wycen, co może stanowić problem
z dochowaniem terminów procedury
przekształcenia. n

Biuro Prawne „B. Kornobis i s-ka”
Katowice, ul. Szojdy 50
Tel. 508 361 811
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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LIMITED COMPANY
ZAMIAST SPÓŁKI Z O.O.?
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NAJPOPULARNIEJSZĄ FORMĄ SPÓŁKI W POLSCE JEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; POD KONIEC 2015 R. BYŁO ICH
PONAD 382 TYS. (O 40 TYS. WIĘCEJ NIŻ W 2014 R.). DZIĘKI OBECNOŚCI
POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ MOŻNA JEDNAK POSZUKAĆ BARDZIEJ
PRZYJAZNYCH ROZWIĄZAŃ PRAWNOPODATKOWYCH ZA GRANICĄ
– PISZE RADCA PRAWNY RAFAŁ KOLANO
Powodem rejestrowania firm za granicą są
zastane warunki prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce, które jedni przedsiębiorcy znoszą, a inni nie. Właśnie ci drudzy decydują się na poszukiwanie bardziej
przyjaznych rozwiązań prawnopodatkowych, a ich uwaga najczęściej koncentruje
się na Wielkiej Brytanii, która zajmuje pierwsze miejsce w Europie pod względem łatwości prowadzenia biznesu.
Limited Company, w skrócie Ltd jest najbardziej lubianą spółką na Wyspach, będącą odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Upatruje się
korzyści w przyjaznym ustawodawstwie wewnętrznym, zwłaszcza w zakresie anonimo-

wości w działalności biznesowej oraz tańszych rozwiązaniach dających większą rentowność ekonomiczną, a ponadto w braku
obowiązku wpłacania zadeklarowanego
kapitału zakładowego na konto bankowe
firmy.
Spółki w Wielkiej Brytanii rozpoznają dwa typy polskiego przedsiębiorcy – takiego, którego źródłem przychodów jest dywidenda
oraz takiego, który czerpie przychody ze
stosunku pracy, a więc najprościej w świecie, zawiera ze spółką umowę o pracę celem optymalnego transferu dochodów ze
spółki. Ostatni z nich, opodatkuje się podatkiem od osób fizycznych na Wyspach,
gdzie kwota wolna od podatku jest 15-krot-

nie wyższa od naszej (10,6 tys. funtów).
Pierwszy zapłaci wcześniej za wyprowadzaną ze spółki dywidendę w wysokości co najmniej 20 proc. (zysk do 31,8 tys. funtów).
Z podatków dochodowych rozliczą się oni
w kraju, w którym spółka ma swoją siedzibę,
niemniej jednak, praktyka pokazuje, że
w pewnych wypadkach, zobowiązani będą
płacić podatek od dochodu spółki zagranicznej, jeżeli np. odkryje się inne miejsce
podejmowania kluczowych decyzji zarządu.
Być może, optymalnego transferu dochodów z takiej spółki należy poszukiwać
w strukturach holdingowych i zależności
matka-córka – o czym wiedzą najlepiej już
sami zainteresowani. n

SPÓŁKA Z O. O. W POLSCE

SPÓŁKA LTD NA WYSPACH BRYTYJSKICH

Najpopularniejsza forma prawna w Polsce
Kapitał wpłacany na konto bankowe firmy, standardowy wynosi
5 tys. złotych, podzielony na 100 udziałów po 50 zł każdy
Widoczne dane wspólników w rejestrze publicznym (od 10 proc.
udziału w kapitale zakładowym).
Jeżeli nie zakładamy spółki w trybie S24, procedura rejestracji
trwa średnio 2-3 tygodnie czasu.

Renoma międzynarodowa
Kapitał deklarowany, standardowy wynosi 1 tys. funtów, podzielony
na 1 tys. akcji po 1 funt każda
Możliwość zachowania anonimowości akcjonariuszy w rejestrach
publicznych bez względu na wielkość udziału w kapitale zakładowym
Rejestracja spółki nawet w 24 godziny, o ile formularz zostanie
wypełniony do godziny 15.00

Uciążliwe obowiązki względem rejestru publicznego
Biurokracja
Koszty działalności są większe niż w przypadku działalności indywidualnej

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kolano
Katowice, ul. Jagiellońska 6/17
Tel. 32 201 07 10
www.radcy-prawni.com.pl
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MODNE SZAROŚCI
W PRZYSTĘPNEJ CENIE
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O PRZYSTĘPNEJ CENOWO ŁAZIENCE W ODCIENIACH MODNEJ SZAROŚCI PISZE
MAREK ZIĘBA, KONSULTANT DS. OBSŁUGI INWESTYCJI MERA DESIGN

M

odna i elegancka łazienka
w ponadczasowej kolorystyce
nie musi kosztować fortuny. Dla
szukających optymalnych rozwiązań
na lata doskonałym rozwiązaniem są hiszpańskie płytki Stone Grigio, które od roku
są niezwykle pożądane przez naszych
klientów. 139 zł za metr kwadratowy to doskonała cena za aktualnie modne, ale
i ponadczasowe szare płytki – imitację naturalnego kamienia. Płytki są matowe,
a więc niezwykle łatwe w utrzymaniu,
a przez oryginalne wymiary: 42,5 x 86 cm
doskonale sprawdzają się przy aranżacji
niewielkich powierzchni.
W prezentowanej ekspozycji widzimy
omawianą płytkę uzupełnioną ciemnym
kontrastem w postaci płytki podłogowej
wyniesionej na ścianę. Obraz łazienki dopełnia zwarta w formie ceramika firmy Hidra – czyste formy nie przykuwające nie-

Hurtownia Mera
Tychy, ul. Przemysłowa 70,
tel. (32) 780 11 00
www.mera.eu

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

potrzebnie uwagi oraz kabina typu otwartego z rolkami i prowadnicami po zewnętrznej stronie ściany. Ciekawym dodatkiem jest też podtynkowa zabudowa
na szczotkę i papier toaletowy firmy Emco.
W omawianej stylizacji warto również
zwrócić uwagę na armaturę niemieckiej
marki Decor Walther, która od ok. dwóch
miesięcy jest w naszej ofercie. Wykonano
ją w całości z mosiądzu chromowanego
galwanicznie, co sprawia, że jest bardzo
trwała, odporna na uszkodzenia i łatwa
w utrzymaniu. Efekt dopełnia wpuszczane
lustro z podświetleniem LED, które dodatkowo można uzbroić w moduł bluetooth
lub radio RDS i cieszyć się wygodą i świetną jakością dźwięku podczas przebywania w pomieszczeniu.
Zapraszam do oglądania ekspozycji
w salonie Mera Design w Nowym Roździeniu.n

SALON MERA DESIGN
W NOWYM ROŹDZIENIU
Salon Mera Design w Nowym
Roździeniu oferuje produkty
należące do asortymentu
premium, głównie z Hiszpanii
i Włoch. Klienci mogą wybierać
spośród kolekcji płytek
ceramicznych dostępnych
na polskim rynku, ale też takich,
których nie znajdą w żadnym
innym polskim salonie. Poza
płytkami salon oferuje także m.in.
ręcznie wykonane lampy oparte
na włoskim wzornictwie, ceramikę
sanitarną włoskich projektantów,
systemy nagłośnienia
i oświetlenia, a nawet biokominki.

Showroom Katowice
Katowice, Nowy Roździeń,
Al. Roździeńskiego 199,
tel. (32) 493 18 50, www.mera-design.eu

lato 2016

27

PLACE TO SEE

Spalone słońcem czarne konary akacji – rejon wydmy 60 w parku Namib Naukluft

BOGACTWA NAMIBII
KAŻDY Z NAS MA W SERCU JAKIEŚ WYJĄTKOWE MIEJSCE, JAKIŚ ZAKĄTEK ŚWIATA,
DO KTÓREGO CHCE WRACAĆ. MOJE MIEJSCE NA ZIEMI TO AFRYKA. WYJĄTKOWY
ŚWIAT – KONTYNENT PEŁEN ZAPACHÓW I SŁOŃCA, CIEKAWYCH LUDZI I MIEJSC, KTÓRE
OPALIZUJĄ. OBOK DOJRZAŁEJ CYWILIZACJI, PRAWDZIWA DZIKOŚĆ, OBOK
NATURY – RÓŻNORODNA KULTURA. ZAPRASZAM PAŃSTWA DO UKOCHANEJ AFRYKI,
ZAPRASZAM PAŃSTWA NA POŁUDNIE KONTYNENTU – DO NAMIBII
TEKST I ZDJĘCIA: AndrzEJ strzEmPEk

W

ydmy stanowią cel podroży każdego odwiedzającego Namibię.
Obszar parku Namib Naukluft
przyciąga majestatycznymi, pełnymi słońca
piaskami, gdzie w miejscu wyschniętych jezior majaczą czarne spalone słońcem kikuty obumarłych drzew. Nazwa tego miejsca
jest tajemnicza i niepokojąca. Namib Naukluft to w wolnym tłumaczeniu „bagno bez
wyjścia” lub „miejsce, gdzie nie ma nic”. Je-
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śli ktoś szuka bezkresnych przestrzeni i poczucia wolności, to tu właśnie znajdzie je
na pewno.

WSCHÓD SŁOŃCA NA SKALNYM
MOŚCIE
Kilometrami przez świat słońca, drogami kategorii D można dotrzeć w rejony Spitzkoppe. „Szpiczasta góra” to pasmo niewyso-

kich, niezalesionych, granitowych szczytów.
Można tu odnaleźć wiele znaków osiedleńczych Buszmenów. Niesamowite formacje
skalne przywodzą na myśl sylwetki zwierząt
lub inżynierskie budowle. Bodaj najbardziej
wyrazistą pośród tych formacji, jest „most
skalny”. Niezwykłym, odżywczym dla duszy
przeżyciem jest podziwianie stąd wschodu
słońca i zanurzenie się o brzasku w cudowności tego miejsca.
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The rock bridge – most skalny w rejonie Spitzkoppe

LUDZIE Z PLEMION
HIMBA ZA NIC
MAJĄ GONITWĘ
CYWILIZACJI – DLA
NICH RODZINA,
PLEMIĘ,
WSPÓLNOTA SĄ
DOBREM
NAJWYŻSZYM

Nocleg pod gwiazdami w „miliongwiazdkowym hotelu” w paśmie Brandberg

NOC POD GWIAZDAMI
NA KONIGSTEIN
Aby wspiąć się na najwyższy szczyt Namibii,
trzeba najpierw udać się do miasta Ulis.
Stamtąd już tylko dwa-trzy dni wspinaczki
na Konigstein w paśmie Brandberg. Pokonywanie szlaku w upałach nie jest łatwe, ale
największą nagrodą jest wspaniały nocleg
tuż przed atakiem na szczyt. Noc pod gołym
niebem – w „miliongwiazdkowym hotelu”
z widokiem na księżyc i noc może wynagrodzić nawet całodniową wspinaczkę.

W ODWIEDZINACH U HIMBA
Opuwo. Inne miejsce, inny świat, inna Namibia – to nie wydmy, nie góry, to miejsce,
skąd można dotrzeć do plemion Himba. To
ludzie, którzy za nic mają gonitwę cywiliza-

cji, dla których tylko rodzina, plemię, wspólnota są dobrem najwyższym. Tylko z przewodnikiem, turyści zaopatrzeni w prezenty:
mąkę, ryż, tytoń są w stanie dotrzeć do oddalonej o kilka godzin wioski plemienia Himba. Ludzie w osadzie, w której mieszkają trzy
rodziny, przybyszów witają obojętnie – tu
każdy ma swoją pracę. Kobiety pracują
przy kuchni, dzieci biegają ze swoimi prostymi i prymitywnymi zabawkami, młodzież, siedząc przed chałupami, rozmawia. Przed jednym z domów siedzi seniorka – babcia ze
swoją córką i wnuczką, w innym miejscu kobiety przyrządzają tłuszcz do nacierania ciała i włosów, jeszcze gdzie indziej ktoś przyrządza strawę. Przybyszom pozostaje tylko
nieśmiałe przypatrywanie się temu jakże odmiennemu życiu. Każde zbliżenie, podejście
jest jak wtargnięcie w intymność, jak zagrabienie prywatności. n

Moją uwagę przykuła stojąca przy kuchni kobieta, po ułożeniu włosów poznaję,
że mężatka, nieśmiała, jakby troszkę zawstydzona. Swoją nieśmiałością onieśmieliła nas wszystkich,. Najtrudniej jest
w takiej sytuacji, choć najbardziej wtedy
by się chciało podejść, sfotografować,
tak po prostu pobyć.

ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z NAMIBII
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PLACE EDUKACJI

SZKOŁA PIJARÓW
Arc
hiw
um

Archiwum ZSZP w Katowicach/Marcin Brzózka

WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTÓW ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ ZAKONU PIJARÓW W KATOWICACH SĄ
O OK. 20 PUNKTÓW PROC. WYŻSZE OD ŚREDNIEJ KRAJOWEJ.
O ŹRÓDŁACH SUKCESU SWOICH UCZNIÓW PISZE
O. SŁAWOMIR DZIADKIEWICZ, DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ZAKONU
PIJARÓW MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ SZKÓŁ POBOŻNYCH
W KATOWICACH

WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASIE 6
część pierwsza
j. polski
i matematyka

część pierwsza
j. polski

63%

71%

82%

część pierwsza
matematyka

85%

wyniki Zespołu Szkół Pijarskich w Katowicach

54%
wyniki Ogólnopolskie

78%

część druga
j. angielski

71%

97%

84%

wyniki Ogólnopolskie (szkołī niepubliczne)
*Szczegółowe wyniki znajdują się na stronach www.oke.jaworzno.pl lub www.cke.edu.pl

D

oskonałe wyniki naszych uczniów
uzyskane w tegorocznym Sprawdzianie są wypadkową kilku niezmiernie ważnych czynników. Dbałości o to,
aby uczeń nie tylko doskonale opanował
podstawę programową, ale też otrzymał wychowanie i mógł się rozwijać, uczestnicząc
w zajęciach pozalekcyjnych.
W naszej szkole rozszerzamy siatkę obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na przedmioty
egzaminacyjne. Kładziemy nacisk na naukę
języków obcych – stąd tak wysoki średni wynik naszej szkoły w części języko-
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wej – aż 97%. Dzieci w szkole pijarskiej uczą
się w mniej licznych klasach, a to z kolei
umożliwia nam podmiotowe i indywidualne
podejście do każdego ucznia.
Drugim czynnikiem wpływającym na wysokie wyniki nauczania jest bogata oferta zajęć
pozalekcyjnych. Na tych zajęciach dzieci poprzez zabawę i naukę nie tylko utrwalają wiedzę, ale także rozwijają swoje zainteresowania. Proponujemy szereg zajęć, np. szachy,
kółko gitarowe, gry i zabawy w języku angielskim, zajęcia kaligraficzne, kółko podróżnicze, warsztaty sztalugowe, zajęcia teatralne,
kółko modelarskie itp.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poziom nauczania jest program wychowawczy
szkoły, a co za tym idzie, wielowiekowa tradycja wychowania pijarskiego. Wartości chrześcijańskie, które proponujemy, wpływają nie
tylko na rozwój życia religijnego, ale także
na samodyscyplinę ucznia i rzetelne wypełnianie obowiązków. Co trzeba zaznaczyć,
nasza kadra to nie tylko wyśmienici metodycy i pedagodzy, ale bardzo dobrzy chrześcijanie, pomagający nam pijarom w chrześcijańskim wychowaniu. Ogromną rolę pełnią
tu także rodzice uczniów, którzy wspierają
swoje dzieci w zdobywaniu wiedzy. n
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PLACETODRIVE
Bartłomiej Wnuk

Dynamiczne A4 w wersji kombi, elegancka limuzyna A6 i sportowe A7 to bardzo zgrana orkiestra

A4, A6, A7
KONCERTOWE MODELE AUDI
WSPÓŁPRACA NARODOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ POLSKIEGO RADIA I PORSCHE
INTER AUTO POLSKA JUŻ DRUGI ROK Z RZĘDU SPRAWIŁA, ŻE NAJWAŻNIEJSI GOŚCIE
FESTIWALU KATOWICE KULTURA NATURA PODRÓŻOWALI NAJNOWSZYMI MODELAMI
AUDI: A4, A6 I A7

M

otywem przewodnim tegorocznego Festiwalu Katowice Kultura Natura była duchowość, a wspólnym
elementem trzech samochodów festiwalowych – A4, A6 i A7 – napęd na cztery koła
quattro, technologia, którą Audi rozwija nieprzerwanie od 36 lat. Niezależnie od wielkości i charakteru auta, napęd potęgował przy-

jemność i bezpieczeństwo jazdy, dając chwilę wytchnienia gościom festiwalu – wybitnym
wirtuozom. Audi A4 podróżował m.in. Charles Lloyd, saksofonista, który występował
w zespole bluesowym B. B Kinga, A-szóstką
Grigory Sokolov, jeden z najwybitniejszych
współczesnych pianistów, który w sali
NOSPR dał niezapomniany koncert zakoń-

czony sześcioma bisami, a A-siódemką niemal wprost ze światowego tournée z berlińskimi filharmonikami przyjechała Iwona Sobotka, światowej sławy polska sopranistka.
Podsumowując, inżynierowie Audi stworzyli
nietuzinkowe samochody, które świetnie
współbrzmią z wybitnymi osobowościami. To
coś więcej niż genialna technika. n

Porsche Sosnowiec
ul. Jabłoniowa 2a, Sosnowiec
tel. 600 259 547
www.audisosnowiec.pl
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Porsche Rybnik
ul. Brzezińska 47, Rybnik
tel. 600 241 057
www.audirybnik.pl
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Zapraszamy na koncerty!

Sponsor NOSPR
i projektu akustyki sali koncertowej

Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia
pl. Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice
www.nospr.org.plb

Partner Strategiczny
NOSPR
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LETNIE ODCHUDZANIE
– ZADBAJ O SWÓJ
WYGLĄD I ZDROWIE
ZA GŁÓWNYCH WINOWAJCÓW NADWAGI UWAŻA
SIĘ NAJCZĘŚCIEJ ZŁE ODŻYWIANIE I BRAK
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. CZĘSTO ZAPOMINAMY
O TYM, ŻE NA APETYT I GOSPODARKĘ
HORMONALNĄ MA WPŁYW TAKŻE STRES. DOPIERO
RÓWNOWAGA MIĘDZY CIAŁEM I UMYSŁEM,
POZWALA TRWALE POKONAĆ NADWAGĘ – PISZE
MARZENA PŁASZCZYK Z APTEKI VITALIS
Aby uporać się z nadmiernymi kilogramami,
przede wszystkim trzeba przyjrzeć się swojemu sposobowi odżywiania. Najważniejsza
jest zróżnicowana dieta, która pozwala dostarczyć organizmowi wszystkich potrzebnych witamin i minerałów. Należy ograniczać węglowodany – słodycze, produkty
zbożowe i zawierające skrobię. Zamiast
nich, do diety trzeba włączyć sporo warzyw.
Do tego aktywność fizyczna i sukces… prawie gwarantowany!

ZAJADANIE STRESU
W sytuacjach stresowych zmagającym się
z kulinarnymi pokusami mogą pomóc naturalne preparaty, oparte o adaptogeny – rośliny działające na organizm jak regulatory.
Wpływają one na układ hormonalny, nerwowy i immunologiczny, ukoją skołatane nerwy
i pomogą przywrócić równowagę. Sprawdzonym połączeniem jest zestawienie
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trzech adaptogenów: różeńca górskiego, cytryńca chińskiego i żeńszenia. Uzupełnieniem w czasie nasilonego stresu jest L-teanina, która stymuluje procesy myślowe, zdolność uczenia się i zapamiętywania. Skuteczne działanie adaptogenów pomoże uporać
się z problemem zajadania stresu oraz zredukuje napięcie spowodowane zmianą sposobu odżywiania.

WSPOMAGANIE
Z pomocą mogą przyjść także dobrej jakości suplementy diety zawierające np. wyciągi roślinne ograniczające trawienie skrobi,
jak np. wyciąg z fasoli, czy preparaty będące pochłaniaczami tłuszczu z pożywienia
np. błonnik z opuncji figowej wykazujący
zdolność do wiązania blisko jednej trzeciej
tłuszczu zawartego w pożywieniu. Suplementy te pomogą zredukować skutki małych słabości. n

ADAPTOGENY I SUPLEMENTY
Adaptogen Alpha – zwiększa odporność na stres, podnosi sprawność
umysłu, poprawia koncentrację, dodaje energii, wspiera libido oraz przeciwdziała zmęczeniu i znużeniu. Preparat
ten to doskonałe wsparcie dla osób
aktywnych, narażonych na stres, rosnące wymagania i tempo życia.
Maxi Slim Carb Control – preparat regulujący apetyt i poziom glukozy we
krwi. Jego opatentowane składniki
StarchLite®, Chromax® i wyciąg z kory cynamonowca cejlońskiego zablokują trawienie węglowodanów,
zmniejszając przez to kaloryczność
posiłków i skoki poziomu cukru.
Maxi Slim Fat Blocker zawiera opatentowany błonnik NeOpuntia® pozyskiwany z liści opuncji figowej. Wykazuje
on unikalne udowodnione właściwości
wiązania nawet 28% tłuszczu zawartego w posiłku.
Red Rice & Q10 – zawiera w swoim
składzie Synistat®, opatentowany
czerwony ryż, będący naturalnym źródłem monakoliny K. Wykazuje naturalne działanie hamujące produkcję
frakcji LDL cholesterolu w organizmie.
Działanie preparatu zostało wzmocnione obecnością opatentowanego
składnika Kaneka Q10™ oraz astaksantyny, które wykazują działanie
ochronne układu krwionośnego.

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 32 255 31 62
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BIEGACZE,
UWAGA NA KOLANA!
Archiwum Galen Rehabilitacja

BIEGANIE STAŁO SIĘ NIEZWYKLE POPULARNE WŚRÓD LUDZI SZUKAJĄCYCH
AKTYWNEJ FORMY WYPOCZYNKU. ZMORĄ SPORTOWCÓW SĄ JEDNAK KONTUZJE,
KTÓRE U BIEGACZY CZĘSTO DOTYCZĄ STAWÓW KOLANOWYCH – PISZE FILIP HUMPA,
FIZJOTERAPEUTA

Większość trenujących biegaczy, kiedy doświadcza kontuzji, szuka pomocy w Internecie i czasopismach. Niestety uzyskane
w ten sposób wskazówki, rzadko pozwalają zażegnać powstały problem. Kontuzjowani nabierają więc przekonania, że zrobili wszystko, co zalecali rehabilitanci piszący artykuły, a więc problemu na pewno nie
rozwiąże rehabilitacja. Kwestia jest niestety bardziej złożona. Przykładowo: ból bocznej strony stawu kolanowego może świadczyć o tzw. „zespole kolana biegacza”,
uszkodzeniu łąkotki bocznej lub o zmianach zwyrodnieniowych chrząstki stawowej. Aby poradzić sobie z kontuzją, należy
więc najpierw zidentyfikować problem – w sferze funkcjonalnej, najlepiej
zrobi to fizjoterapeuta, we współpracy z ortopedą.
Wśród biegaczy często mamy do czynienia
z zespołem kolana biegacza, który dotyczy
przeciążenia tkanek miękkich, głównie pasma biodrowo-piszczelowego. Rozpoznana prawidłowo dysfunkcja spowodowana może być szeregiem czynników, które

powinien sprawdzić fizjoterapeuta. Niektóre
z nich to np.:
• osłabiona siła mięśni pośladkowych, które pomagają w utrzymaniu prawidłowego
ustawienia stawu kolanowego podczas
biegu, zapobiegając jego koślawieniu,
• ograniczona rotacja wewnętrzna stawów
biodrowych, co powoduje nadmierne napięcie mięśni i powięzi bocznego przedziału uda i stawu kolanowego,
• słaba motoryczność podstawowa biegacza i nieprawidłowe wzorce ruchowe
(zwracamy uwagę np. na prawidłowo wykonany przysiad),
• słaba siła mięśni stabilizujących tułów – fundamentem dla pracujących nóg
są stabilny tułów i miednica.
Gdy te elementy nie funkcjonują prawidłowo, to ryzyko kontuzji zwiększa się wielokrotnie. Natomiast ich usprawnienie może dodatkowo pomóc w poprawie wyniku sportowego. Fizjoterapeuta, dobrze rozumiejąc
problem, jest w stanie ocenić i wyłapać nieprawidłowości, a następnie dobrać metody

i środki fizjoterapeutyczne, które stanowią
o powodzeniu leczenia.
Dlatego leczenie kontuzji biegowych nie
sprowadza się tylko do kilku ćwiczeń znalezionych w Internecie. Ludzie różnią się między sobą nie tylko anatomią, ale także stopniem wytrenowania, możliwościami regeneracyjnymi czy nawykami ruchowymi. Bez
wnikliwej analizy i prawidłowego, systematycznego postępowania rehabilitacyjnego,
szanse na sukces są znikome. n

Galen Rehabilitacja Sp. z o. o.
ul. Jerzego 6, 43-150 Bieruń
tel +48 32 216 58 53, kom +48 666 551 947
rehabilitacja@galen.pl
Filia w Katowicach
ul. Pijarska 1,3, 40-750 Katowice
kom. +48 575 300 204
rehabilitacja.katowice@galen.pl
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GINEKOLOGIA
MITY Z ZAKRESU GINEKOLOGII OBALA DR HAB. N. MED.
AGNIESZKA DROSDZOL-COP, GINEKOLOG Z CENTRUM
MEDYCZNEGO SIGNUM.

FAKT/MIT
ttt
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PIERWSZA WIZYTA
DZIEWCZYNKI U GINEKOLOGA
POWINNA ODBYĆ SIĘ DOPIERO
PO PIERWSZEJ
MIESIĄCZCE. Wyjątkiem są niepokojące

objawy ginekologiczne. Wcześniejsza
wizyta jest również ważna ze względu
na proces edukacyjny dziewczynki.
Możemy poinformować, jak powinien
przebiegać cykl miesiączkowy, co jest
normą albo czy dziewczynka może
stosować tampony. Nie ma jednak
bezwzględnych wskazań, aby ta wizyta
odbyła się przed pierwszą miesiączką.

M

PODCZAS STOSOWANIA
ANTYKONCEPCJI
HORMONALNEJ NIE NALEŻY
JEŚĆ GREJPFRUTÓW. Nie należy

M

MOŻNA ZAPLANOWAĆ
PŁEĆ DZIECKA. Możemy jedy-

Spożywanie dużej ilości produktów
bogatych w cukry proste zwiększa ryzyko
występowania infekcji grzybiczych.
W przypadku nawracających infekcji
zalecana jest wręcz dieta, która nie
zawiera cukru.

M

F

SPOŻYWANIE CUKRU MA
WPŁYW NA PODATNOŚĆ
NA INFEKCJE INTYMNE.

BOLESNE MIESIĄCZKI NIE
SĄ POWODEM
DO NIEPOKOJU. W każdym

wskazują, że antykoncepcja redukuje
ryzyko zachorowania na raka jajnika i raka
trzonu macicy. W przypadku zmian
patologicznych piersi, nie ma
jednoznacznych dowodów. Uważa się, że
kobiety, które nie są obarczone dużym
ryzykiem wystąpieniem raka piersi, nie
zwiększają ryzyka zachorowania, stosując
antykoncepcję hormonalną.

ciężka praca, otyłość oraz masa
urodzonych dzieci.

nie zwiększyć jej prawdopodobieństwo. Przy prawidłowych cyklach
miesiączkowych łatwo określić, kiedy występuje owulacja. Plemniki, które niosą
materiał genetyczny z chromosomem X (decydującym o płci żeńskiej) żyją
dłużej. Jeżeli do kontaktu seksualnego
dochodzi na 2-3 dni przed planową owulacją, prawdopodobieństwo, że dzieckiem
będzie dziewczynka jest większe. Nie da
się jednak zaplanować tego w 100%.

F

DŁUGOTRWAŁE
STOSOWANIE
ANTYKONCEPCJI
HORMONALNEJ ZWIĘKSZA RYZYKO
ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI
LUB JAJNIKA. Badania naukowe

M

popijać niektórych leków sokiem
z grejpfrutów ponieważ mogą występować
między nimi niepożądane interakcje. Nie
stwierdzono jednak wpływu spożywania
grejpfrutów na skuteczność działania
leków antykoncepcyjnych.

wieku bolesna miesiączka jest powodem
do niepokoju. Często w momencie
pojawiania się cykli owulacyjnych
miesiączki stają się bardziej bolesne. Jeśli
jednak ból utrudnia życie kobiety, wtedy
należy skonsultować się z lekarzem.

F

MACICA MOŻE WYPAŚĆ.

Obniżenie i wypadanie narządu
rodnego należy do jednych
z częściej występujących schorzeń wieku
pomenopauzalnego. Czynnikami
zwiększającymi ryzyko schorzenia są m.in.
wcześniejsze porody drogami natury,
interwencje stosowane podczas porodów,

MATKA KARMIĄCA POWINNA
BYĆ NA SPECJALNEJ DIECIE.

Przede wszystkim kobieta powinna
zdrowo się odżywiać. Specjalną dietą
możemy określić duże spożycie kwasów
omega 3, które bardzo dobrze wpływają
na noworodka. Najlepiej jeśli jest to forma
naturalna, niestety niektóre ryby zawierają
też metale ciężkie, na co trzeba zwracać
uwagę przy ich wyborze. Dietę warto
wspomagać suplementacją.

F

KARMIENIE PIERSIĄ
ZMNIEJSZA RYZYKO
ROZWOJU RAKA PIERSI. Jeżeli

kobieta w swoim życiu nigdy nie karmiła
piersią, to ryzyko zachorowania na raka
piersi rośnie. n
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CZERPMY GARŚCIAMI
Z DOŚWIADCZEŃ INNYCH
KATOWICE OD ZESZŁEGO ROKU MOGĄ POCHWALIĆ SIĘ
TYTUŁEM KREATYWNEGO MIASTA UNESCO W DZIEDZINIE
MUZYKI. TO KROK MILOWY NA DRODZE, KTÓRĄ MIASTO
SUKCESYWNIE KROCZY OD KILKU LAT, ALE RÓWNIEŻ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ. ZA CAŁĄ AGLOMERACJĘ

L
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Liverpool, Sevilla i Kingston – m.in. obok tych
miast można teraz wymieniać jednym tchem
Katowice, jako miasto, które stawia na muzykę.
Tytuł jest prestiżowy i jak najbardziej zasłużony,
od dawna świetnie działa u nas Filharmonia
Śląska, mamy bardzo dobrą Akademię
Muzyczną, prężnie rozwijającą się {oh!}
Orkiestrę Historyczną. Na festiwale Tauron
Nowa Muzyka i OFF przyjeżdżają tłumy,
a nowa siedziba Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia jest chlubą dla
całego regionu. Bardzo bogatą ofertę
koncertów mniej znanych wykonawców
odbywających się poza głównymi salami
utrzymuje Instytucja Promocji
i Upowszechniania Muzyki Silesia. Ciekawe
koncerty, najczęściej muzyki dawnej,
odbywają się w Muzeum Historii Katowic.
Wydarzeniem szczególnym, trudnym
do przecenienia jest organizowany przez
NOSPR Festiwal Prawykonań.
Aglomeracja nie ustępuje pozostałym dużym
polskim ośrodkom pod względem możliwości
pracy i rozwoju dla absolwentów akademii
muzycznych. Jednak generalnym problemem
całego polskiego szkolnictwa artystycznego

Archiwum
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MIASTO
KREATYWNE UNESCO
MARCIN ŚWIĄTKIEWICZ

Marcin Świątkiewicz to urodzony
w Katowicach kompozytor i klawesynista,
związany z Akademią Muzyczną
w Katowicach. Na początku tego roku został
nagrodzony Paszportem Polityki w kategorii
„Muzyka poważna”. Jurorzy docenili go
za wrażliwość, muzyczną erudycję
i błyskotliwe interpretacje. Marcin
Świątkiewicz znany jest przede wszystkim
z wykonywania dzieł barokowych.
Regularnie współpracuje z polskimi
zespołami, jak {oh!} Orkiestra Historyczna,
ale także z artystami zza granicy, np.
brytyjską skrzypaczką Rachel Podger.

jest praktyczny brak systemowego wsparcia
dla absolwentów. Z jednej strony państwowe
instytucje kultury oferują przeraźliwie nisko
płatne etaty. Z drugiej, brakuje rozwiązań
wspierających artystów działających
niezależnie. Właściwie nie istnieje
profesjonalny impresariat i krytyka muzyczna,
które są siłą napędową przemysłu
muzycznego. To wszystko układa się w smutny
komunikat: „absolwencie, artysto, jeśli chcesz
przeżyć, zmień profesję albo emigruj”.
Oczywiście także i na tym polu sytuacja
powoli się poprawia. Większość aktualnych
studentów ma większą świadomość prawideł
rynku muzycznego niż moi rówieśnicy.
W ciągu kilku lat, które minęły od mojego
dyplomu katowicka akademia stała się
zdecydowanie bardziej międzynarodowa.
Większa migracja to intensywniejszy przepływ
myśli i idei.
Na szczęście, Miasto Kreatywne UNESCO, to
nie tylko prestiżowy tytuł, ale cała sieć miast.
Sieć różnych doświadczeń oraz wielu
świetnych pomysłów. Sieć, z której miejmy
nadzieję, Katowice będą czerpać pełnymi
garściami. n
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OFF FESTIVAL
2016
ttt
5-7 siErPniA
Dolina Trzech Stawów w Katowicach
Karnety: 310 – 340 zł (od 5 sierpnia)
Każdego roku w jeden z sierpniowych
weekendów przez Katowice przewijają
się tysiące fanów muzyki, którzy przyjeżdżają posłuchać, co tym razem ma im
do zaproponowania OFF Festival.
Przez ostatnie lata mogliśmy usłyszeć
gwiazdy związane z britrockiem, rapem,
indie, jazzem, grungem, muzyką elektroniczną a nawet metalem.
Nie inaczej będzie też w tym roku, ponieważ OFF Festival konsekwentnie odrzuca mainstream i stawia z jednej strony
na legendy muzyki alternatywnej,
a z drugiej na zupełnie nowe brzmienia.
Zdecydowanie do legend można zaliczyć Islandczyków z formacji GusGus.
Ich koncerty to połączenie house'u, trip-hopu, techno i nu-jazzu. Ta wybuchowa
mieszanka sprawia, że pod sceną nikt
nie stoi obojętny. Przed OFF Festivalem
spodziewamy się, że zespół z Reykjaviku
wyda kolejny, dziesiąty już album.
Miłośnicy ostrzejszego grania z pewnością nie mogą się już doczekać występu
grupy Napalm Death. Brytyjczycy od 36

lat tworzą bezkompromisową muzykę.
Ciężkie brzmienie nie jest jednak „sztuką dla sztuki”, ich muzyka to narzędzie
walki z nierównościami społecznymi.
Wśród artystów, którzy są dopiero na początku swojej muzycznej kariery, warto
zwrócić uwagę na muzykę, którą proponuje nam Islam Chipsy. W Katowicach
producent wystąpi wraz z triem EEK.
Trudno sklasyfikować muzykę, jaką tworzy artysta wyłoniony z undergroundowej sceny Kairu – wszyscy są jednak
zgodni: wrażenia które pozostawia
po sobie Islam Chipsy są unikalne i fascynujące.
Na tegorocznym OFFie nie możecie
przegapić również koncertów Minor Victories, którzy w świecie alternatywy określani są mianem „supergrupy”, koreańskiego zespół Jambinai oraz Devendry
Banharta, który łączy północnoamerykański folk z latynoskimi rytmami.
Nie zabraknie również gwiazd z rodzimego podwórka, w Dolinie Trzech Stawów
usłyszymy m.in. SBB, Odpoczno i Monikę Brodkę.

MIUOSH

ttt

AIRBOURNE

ttt

ttt

18 CzErwCA, Godz. 18.00
Strefa Kultury
Bilety: wstęp wolny

17 siErPniA, Godz. 19.00
MegaClub w Katowicach
Bilety: 69 zł – 89 zł

18-21 siErPniA
Muzeum Śląskie w Katowicach
Karnety: 230 – 300 zł

Śląski raper na katowickiej scenie hip-hopowej pojawił się 15 lat temu. Z tej okazji
zaprasza wszystkich do Strefy Kultury
na koncert podsumowujący jego działalność artystyczną. To ma być największy
koncert w dotychczasowej działalności
Miuosha. Na specjalnie wybudowanej
scenie ma pojawić się wielu wokalistów,
raperów, muzyków, DJ'ów, a nawet dwie
orkiestry. Jak zapewniają organizatorzy – „lepiej jeszcze nie było”.

Zespół Airbourne został założony przez
dwóch braci: Joela i Ryana O'Keeffe
w 2003 roku. Już rok później wydali swój
pierwszy niezależny album, a w kolejnych
latach grali jako support m.in. dla Motorhead i The Rolling Stones. Ich ostatnim,
jak dotąd, albumem studyjnym był „Black
Dog Barking”, który ukazał się 20 maja 2013 roku zarówno w Europie, jak
i w Australii. W Polsce zespół oprócz Katowic odwiedzi również Poznań i Warszawę.

Już po raz 11 podczas festiwalu Tauron
Nowa Muzyka odkryjecie najciekawsze
oblicza współczesnego jazzu, elektroniki
i tanecznych rytmów. Festiwal tradycyjnie
rozpocznie się w czwartek elitarnym koncertem otwarcia. Na początek usłyszymy
Pianohooligan & NOSPR, czyli oryginalne
interpretacje utworów Music for 18 Musicians Steve'a Reicha, Tirol Concerto Philipa Glassa oraz Koncertu na klawesyn
Henryka Mikołaja Góreckiego. Podczas

PLACE POLECA

„Elektronika z ostrymi zębami” – tak
o swoim debiutanckim materiale mówi
Anohni, przedstawicielka sceny
nowojorskiej, która również pojawi się
na tegorocznym OFFie. Jej głos
i charyzma, znane wam doskonale
z formacji Antony and the Johnsons,
pojawią się w nowym, oryginalnym
kontekście, za sprawą albumu
nagranego wspólnie z Oneohtrix Point
Never i Hudsonem Mohawke,
wiodącymi postaciami współczesnej
elektroniki. Album „Hoplessness”
kontrastuje taneczne rytmy
z zaangażowanymi, politycznymi
tekstami, poruszającymi takie tematy,
jak: powszechna inwigilacja czy
wojenne zastosowanie dronów.
W wymiarze scenicznym Anohni
dodatkowo zaskoczy was niespotykaną
formułą, w której artystka wciela się
w żywy awatar.

TAURON NOWA MUZYKA 2016
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„głównej” części festiwalu nie możnaprzegapić występu grupy Fat Freddy's Drop,
która rozgrzewać będzie publikę mieszanką jazzu, funku, reggae i muzyki ludowej
rodem z Nowej Zelandii. Ten energetyzujący zespół przyjedzie do Katowic z najnowszym albumem pt. „Bays”.Podczas tegorocznego festiwalu będzie również okazja,
aby usłyszeć m. in.: Roots Manuva, Kamasi Washington, Battles, Gloating Points Live, Snarky Puppy i Oneohtrix Point Never.

ttt

3 LiPCA, Godz. 19.30
NOSPR w Katowicach
Bilety: od 30 do 130 zł
W kolejnej odsłonie Recitali Mistrzowskich wystąpi słynna czeska śpiewaczka Magdalena
Kožená oraz Ondřej Havelka & Melody Makers. W programie koncertu znajdą się utwory
Cole’a Portera w opracowaniu Juraja Bartoša.

PLACE
taKże w wersji onLine
ŚCIĄGNIJ BEZPŁATNY PROGRAM
QR CODE READER NA IOS, ANDROID I WINDOWS

SKANUJ KODY
I ZOBACZ ZDJĘCIA, KTÓRE NIE ZMIEŚCIŁY SIĘ NA PAPIERZE
ORAZ SŁUCHAJ WYWIADÓW

ZAPRASZAMY NA

WWW.MAGAZYNPLACE.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 / ZIĘBA CLINIC
Katowice, ul. Kościuszki 255 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 /
ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice,
ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTO KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTO SOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2 / PORSCHE
INTER AUTO Rybnik, Brzezińska 27 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice,
ul. Bocheńskiego 125 / LELLEK PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / TEATR ŚLĄSKI
Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDOZabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12
/ PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka 103 / OLD TIMERS GARAGE Katowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWA Katowice,
ul. Armii Krajowej 79 / 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 / A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 / CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / NOSPR Katowice,
pl. W. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 (Bayla, Estee Lauder, Wójcik, iSpot, 4Faces, Mount Blanc, Tescoma,
Pretty One, Douglas, Tommy Hilfiger, Wittchen) / GALEN REHABILITACJA Katowice, ul. Pijarska 3 / GALEN ORTOPEDIA Bieruń, ul. Jerzego 6 / LAB TEST Katowice,
ul. Bazantów 47/2 / OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 / MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199 / SKIN LASER LUBELSCY
Katowice, ul. Mickiewicza 14
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RYSUNKI: MARTYNA JANIK
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PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE

RYSUNKI: MARTYNA JANIK
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NOWA INWESTYCJA
W BAŻANTOWIE

NOWOCZESNY OBIEKT MIESZKALNO-USŁUGOWY
powstaje na terenie pomiędzy ulicą Bażantów a Puchały w Katowicach

Millenium inwestycje sp. z o.o. • 40-750 Katowice • ul. Hierowskiego 2
• 32 205 95 00 • e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl • www.bazantowo.pl

