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PLACE IN MY HEAD

KA TO WI CE BRZMIĄ DO BRZE

Od gło sy ru chu ulicz ne go, gwar roz -
mów i mu zy ka. Gdy by Ray mond Mur -
ray Scha fer, kom po zy tor i twór ca kon -
cep cji so und sca pe dziś przy był
do Ka to wic, to re je stru jąc pej zaż
dźwię ko wy mia sta, z pew no ścią zwró -
cił by uwa gę na mu zycz ny po ten cjał
Ka to wic. Tu taj brzmią sa le kon cer to we
i klu by, brzmi Stre fa Kul tu ry i uli ca. Co
ro ku bli sko 30 ka to wic kich fe sti wa li
m.in. mu zy ki po waż nej, elek tro nicz nej,
al ter na tyw nej – w tym naj więk sze:
OFF Fe sti val, Tau ron No wa Mu zy ka
czy Ra wa Blu es – od wie dza ją ty sią ce
me lo ma nów. Kon cer ty jed nej z naj lep -
szych w Eu ro pie or kiestr – NOSPR
za wsze są wy da rze niem. 
W let nim nu me rze „PLACE” to mu zy -
ka gra pierw sze skrzyp ce. Od My sło -
wic, przez Bar ce lo nę, Rey kja vik, Se at -
tle do Ka to wic – za pra sza my w po -
dróż po „Mu zycz nej ma pie miejsc” Ar -
tu ra Roj ka. Od da je my tak że głos mło -
de mu kla we sy ni ście, lau re ato wi Pasz -
por tu Po li ty ki – Mar ci no wi Świąt kie wi -
czo wi. Na ko niec za pra sza my
do prze śle dze nia ka len da rium kul tu -
ral ne go. Mo że wy bio rą Pań stwo jed -
no z mu zycz nych wy da rzeń la ta two -
rzą cych dźwię ko wy pej zaż Ka to wic? 

Za pra szam do lek tu ry!

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

Modne szarości
w przystępnej cenie
JAk urządziĆ łAziEnkę modniE, ELEGAnCko
i PonAdCzAsowo? 
Doradza Marek Zięba, konsultant 
ds. Obsługi inwestycji Mera Design 

bieGacze,
uwaGa na
KoLana!
FizJotErAPEutA
GALEn
rEHABiLitACJA
rAdzi, JAk PokonAĆ
kontuzJę stAwów
koLAnowyCH
Tak zwane kolano
biegacza to częsty
problem. U podstaw
dysfunkcji może leżeć
wiele czynników, które
powinien sprawdzić
specjalista

26

zdrowy biznes pionierów
z bażantowa
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

20

Czer wiec wszyst kim ki bi com upły wa pod zna kiem Mi strzostw Eu ro py w pił -
ce noż nej. Wśród re pre zen tan tów bia ło -czer wo nych nie za bra kło pił ka rzy
po cho dzą cych z na sze go re gio nu. Łu kasz Pisz czek, nie daw no wy bra ny naj -
lep szym pra wym obrońcą Bun de sli gi, jest wy cho wan kiem Gwar ka Za brze.
W ata ku Ro ber ta Le wan dow skie go wspie ra uro dzo ny w Ty chach Ar ka diusz
Mi lik. Bę dą cy pod po rą na szej de fen sy wy Ka mil Glik uro dził się w Ja strzę biu -
-Zdro ju. Trzy ma my kciu ki za na szych pił ka rzy. Chło pa kom ki bi cu je rów nież
Na ta lia, któ rej fo to gra fię wy ko nał Grze gorz Si kor ski ze stu dia Dag ma Pho to.
Z ta kim do pin giem nie mu si my się mar twić o wy nik!
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MY PLACE

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

MUZYCZNA MAPA
MIEJSC

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).

Michał Murawski
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ZA NIM NA SŁUP NĄ PRZY JE CHA LI
LU DZIE, MY ŚLA ŁEM, ŻE MIEJ SCE
TO BĘ DZIE DLA NICH ŚRED NIO IN -
TE RE SU JĄ CE – ŻE BA SEN JEST
STA RY I ZA NIE DBA NY, ŻE HUŚ -
TAW KI ODRA PA NE, SKOCZ NIA JAK
SPRZED 20 LAT. TYM CZA SEM,
PRZY JE CHA LI LU DZIE I SPOJ RZE LI
INA CZEJ – DO STRZE GLI KLI MAT,
A JA WTE DY PO RAZ PIERW SZY
ZO BA CZY ŁEM TO MIEJ SCE ICH
OCZA MI

I. MYSŁOWICE

Bar tło miej  Wnuk: Jak brzmiał twój dom ro dzin -
ny w My sło wi cach?
Ar tur Ro jek: Pierw sze dźwię ki, któ re
do mnie do cie ra ły ge ne ro wa ła mo ja bab -
cia, któ ra przy róż nych oka zjach gra ła
na har mo nij ce ust nej i fle cie pro stym,
a do te go śpie wa ła. Mu zy ka przy szła z cza -
sem, a kon kret nie ra zem z mo im pierw szym
ma gne to fo nem ka se to wym, któ ry do sta -
łem, kie dy za czą łem szko łę pod sta wo wą.

Pa mię tasz swo ją pierw szą ka se tę?
Pierw sza ka se ta by ła czy sta i na tej ka se cie
re je stro wa łem rze czy, któ re sły sza łem w ra -
diu. Na gry wa łem wszyst ko, co mia ło for mę
po pu lar nej pio sen ki. Mo ją skarb ni cą by ły
ra dio we Je dyn ka i Trój ka, ale na gry wa łem
też pio sen ki od ko le gów, głów nie pod czas
obo zów spor to wych, na któ re każ dy za bie -
rał swój ma gne to fon. Je śli był ka bel, to łą -
czy li śmy je, a jak nie – to prze gry wa li śmy
na za sa dzie gło śnik do gło śni ka. Ja kość by -
ła strasz na, ale się słu cha ło.



A pierw szą na gra ną?
Jed ną z pierw szych by ła praw do po dob nie
ka se ta  z prze bo ja mi Mar ka Gre chu ty z ser -
cem na okład ce. Mam ją do dzi siaj.

Jak dłu go trwa ła ta edu ka cja mu zycz na w My -
sło wi cach – czas, po upły wie któ re go stwier dzi -
łeś, że chciał byś zro bić z mu zy ką coś wię cej niż
tyl ko jej słu chać?
W pierw sze la ta tej „edu ka cji mu zycz nej”
mia ły w so bie jesz cze spo ro zbie rac twa.
W wie ku 10-11 lat po zna łem ze spół Pink
Floyd i do sta łem w pre zen cie swój pierw szy
ada pter – eks klu zyw ny, jak na tam ten czas,
ga dżet. Za czą łem ku po wać pły ty ana lo go -
we wszę dzie, gdzie tyl ko się da ło: od gieł dy
sa mo cho do wej w My sło wi cach, po Wę gry,
Zwią zek Ra dziec ki, Cze cho sło wa cję i NRD,
do kąd jeź dzi łem na obo zy spor to we. Po -
zna wa łem no wych lu dzi, a oni po ka zy wa li
mi swo ją mu zy kę i tak przez Fal co (jed no
z mo ich pierw szych na grań), Gre chu tę
i Floy dów do tar łem do U2 – pierw sze go ze -
spo łu, któ re go na zwę wy ma lo wa łem so bie
na ko szul ce. To był okres płyt „Octo ber”
i „War” i trwał do cza su „Rat tle and Hum”,
któ ra choć prze ło mo wa dla sa me go U2
(otwo rzy ła przed ni mi ry nek ame ry kań ski),
to do mnie nie tra fi ła. Za to za czą łem chło -
nąć bry tyj ską mu zy kę gi ta ro wą.

My sło wi ce by ły jak Man che ster?
Bez prze sa dy, choć fak tem jest, że
pod ko niec lat 80. wszyst kie li czą ce się lo -
kal nie ze spo ły gra ły mu zy kę in spi ro wa ną
wła śnie tym, co dzia ło się wte dy na Wy -
spach Bry tyj skich. Naj bar dziej zna ny był
Ge ne rał Stil well, któ ry dla mnie był lin kiem
do te go, czym za czą łem in te re so wać się
póź niej.

Przy go da ze spor tem do bie ga ła koń ca i trze ba
by ło szu kać no we go hob by?
Tak się zło ży ło, że wła śnie w cza sie, kie dy
po sta no wi łem zro bić  z mu zy ką coś wię cej
niż tyl ko jej słu chać, roz kwi ta ła sce na man -
che ster ska. Ale więk szy wpływ miał
na mnie nurt sho ega ze’owy, w któ rym by ło
wię cej mro ku i bun tu. W kon se kwen cji kil ku
wy da rzeń po wstał ze spół My slo vitz…

… któ ry w 2005 ro ku ob cho dził swo je uro dzi ny
na ką pie li sku Słup na w My sło wi cach. To ko lej ne
mu zycz ne miej sce zwią za ne z two im ro dzin nym
mia stem.
To miej sce świet nie się spraw dzi ło, ja ko lo -
ka li za cja dla tam te go wy da rze nia, więc gdy
po sta no wi łem zor ga ni zo wać fe sti wal wie -
dzia łem, że nie mo że od być się ni gdzie in -
dziej, jak na Słup nej. Mia łem tyl ko jed ną
oba wę: za nim przy je cha li tam lu dzie, my śla -
łem, że miej sce to bę dzie dla nich śred nio
in te re su ją ce – że ba sen jest sta ry i za nie -
dba ny, że huś taw ki odra pa ne, skocz nia jak
sprzed 20 lat, te ren nie rów ny, a za ple cze
ho te lo wo -re stau ra cyj ne bar dziej na da je się
na nie zbyt wy ra fi no wa ne we se le niż dla ar -
ty stów. Tym cza sem, przy je cha li lu dzie
i spoj rze li na to miej sce zu peł nie ina -
czej – do strze gli kli mat, a ja wte dy po raz
pierw szy zo ba czy łem je ich ocza mi.

II. KATOWICE

Do li na Trzech Sta wów w Ka to wi cach, do któ rej „prze -
pro wa dzi łeś” fe sti wal w 2010 roku, nie wy da wa ła się
w tym ze sta wie niu zbyt zwy czaj na?
My sło wi ce nie chcia ły już ze mną współ pra -
co wać i wy pro wadz ka by ła ko niecz no ścią.
Kie dy OFFem za in te re so wa ły się Ka to wi ce,
jed ną no gą by łem już we Wro cła wiu, ale
mia sto na le ga ło, bo mu sia ło się czymś wy -
ka zać, ja ko kan dy dat do ty tu łu Eu ro pej skiej
Sto li cy Kul tu ry 2016 i mój fe sti wal był istot -
nym ele men tem tej ukła dan ki. Zgo dzi łem
się i nie ża łu ję – mia sto bar dzo się za an ga -
żo wa ło i na gle zna la złem się w miej scu,
w któ rym po czu łem, że ko muś za le ży, aby
tę im pre zę roz bu do wy wać.

Ale ty tu łu Eu ro pej skiej Sto li cy Kul tu ry 2016 nie
zdo by ło.
Im puls, któ ry wte dy po wstał, pro mie niu je
do dzi siaj. Ka to wi ce sta ły się mia stem przy -
ja znym dla mu zy ki, wszyst kie mu zycz ne fe -
sti wa le, któ re się tu od by wa ją ma ją bar dzo
wy so ki po ziom ar ty stycz ny i roz po zna wal -
ność w Pol sce i po za nią. A sa me Ka to wi ce
ma ją ty tuł Mia sta Kre atyw ne go UNESCO ja -
ko Mia sto Mu zy ki. Po wo li i kon se kwent nie
bu du ją at mos fe rę do brze roz wi ja ją ce go się

mia sta, otwar te go i przy ja zne go dla róż -
nych grup od bior ców kul tu ry, co wy ma ga
sys te ma tycz ne go do kła da nia do ognia.

Wróć my za tem do Do li ny Trzech Sta wów. Po le
i ty le.
Przy zna ję, że po cząt ko wo Do li na Trzech
Sta wów wy da wa ła mi się zbyt zwy czaj na.
Brakuje jej „oldskulowości”, jak na Słup nej,
ale za to są więk sze moż li wo ści aran ża cji te -
re nu i lep sze za ple cze dla im pre zy ma so -
wej. Jed nak że, w trak cie fe sti wa lu to miej -
sce, któ re cza sem trud no po znać.  Po ja wia -
ją się sce ny, re stau ra cje, ka fej ki, fo od truc -
ki, lamp ki, ha ma ki, le ża ki, neon i bal kon
na bra mie wej ścio wej – sło wem: sze reg rze -
czy, któ re spra wia ją, że wcho dząc na te ren
fe sti wa lu, pu blicz ność prze no si się do in ne -
go świa ta. Wszyst ko od by wa się bez szko -
dli wej in ge ren cji w te ren, bo OFF jest jed -
nym z trzech naj bar dziej eko lo gicz nych fe -
sti wa li w Eu ro pie (no mi no wa no nas w tym
ro ku do tej na gro dy pod czas Eu ro pe an Fe -
sti val Awards w Ho lan dii).
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MY PLACE

SPRAWDŹ PROGRAM
TEGOROCZNEGO OFFA

Jacek Porem
ba
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III. REYKJAVIK, BARCELONA, LONDYN

Czy w in nych fe sti wa lach mu zycz nych szu kasz
in spi ra cji do kształ to wa nia tej prze strze ni?
Or ga ni za cja fe sti wa lu wią że się z za pew nie -
niem okre ślo ne go stan dar du. Fe sti wa le sku -
pio ne na mu zy ce róż nią się mię dzy so bą de -
ta la mi, nie spo dzie wa ny mi roz wią za nia mi.
O ile czas mi na to po zwa la, sam by wam
na Ice land Air wa ves w Rey kja vi ku, Pri ma ve -
rze w Bar ce lo nie i Wil der ness pod Lon dy -
nem.

Is lan dia to szcze gól ne miej sce na mu zycz nej
ma pie świa ta – ma naj wyż szy współ czyn nik licz -
by ar ty stów do oby wa te li. Ja ki jest ich fe sti wal?
Ty po wo miej ski – od by wa się w klu bach
Rey kja vi ku, gdzie na co dzień funk cjo nu je
mnó stwo prze strze ni kon cer to wych. Wła -
śnie tam pierw sze kro ki sta wia li Björk,
Múm, GusGus czy Si gur Rós. Rów nie moc -
no sku pio na na mu zy ce jest ka ta loń ska Pri -
ma ve ra, któ ra z ko lei od by wa się w Parc del
Fo rum usy tu owa nym bez po śred nio

przy pla ży. Jesz cze in ny jest Wil der ness,
któ ry od by wa się w sta rym bry tyj skim par -
ku, ale aku rat pod czas te go fe sti wa lu to nie
mu zy ka, a at mos fe ra peł ni głów ną ro lę.
Pod czas Wil der ness prze ży wa my więc róż -
ne do świad cze nia – oprócz słu cha nia kon -
cer tów, mo że my zo ba czyć spek ta kle te -
atral ne, cyr kow ców, cza ro dziei, za grać

w kry kie ta, a na wet sko rzy stać z sau ny czy
ja cuz zi.

Lu dzie, któ rzy by wa ją na ta kich fe sti wa lach nie
nu dzą się Ka to wi ca mi?
Ka to wi ce są dla nich bar dzo ory gi nal ne.
Nie ma tu ta kie go pę du, są za to spe cy ficz -
ni lu dzie, ory gi nal na ar chi tek tu ra i przede
wszyst kim do bry, au tor ski pro gram.

IV. SEATTLE

Pod czas two je go au tor skie go fe sti wa lu co ro ku
bar dzo moc no jest ak cen to wa na obec ność mia -
sta Se at tle.
Se at tle… swe go cza su miesz ka łem tam
przez kil ka mie się cy, uczest ni cząc w ży ciu
kul tu ral nym mia sta. Se at tle jest bar dzo pięk -
nie po ło żo ne: nie da le ko gór, z nie zli czo ny mi
je zio ra mi wo kół i z do stę pem do oce anu.
Sło wem: raj dla mi ło śni ków przy ro dy. W tym
wła śnie ra ju pod ko niec  lat 80. ro dzi ła się
sce na grun ge i wy twór nia Sub Pop, któ ra
od kry ła ta kie zespoły, jak: Ni rva na, Mu dho -

  
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



ney, TAD  i So und gar den. Jo na than Po ne -
man, któ ry ra zem z Bru cem Pa vit tem za ło żył
Sub Pop, od 2009 jest sta łym go ściem OFF
Fe sti va lu i stąd obec ność ta kich for ma cji,
jak: Mass Go thic i Mu dho ney w pro gra mie
te go rocz nej im pre zy.

V. SIEĆ

Oprócz ar ty stów z Nor th west Pa ci fic, na te go -
rocz nym OFFie swo ich re pre zen tan tów bę dą
mia ły m.in. sce na no wo jor ska i skan dy naw ska
oraz ta kie kra je, jak: Wiel ka Bry ta nia, Ja po nia,
Ko rea Po łu dnio wa, Egipt a na wet Gha na.
Nie za po mnij o Pol sce.

Gdzie znaj du jesz tych wszyst kich ar ty stów?
20 lat te mu za czą łem swo ją eks plo ra cję
od ma łe go po la mu zy ki gi ta ro wej z Wysp,

a dzi siaj in te re su je mnie du żo wię cej rze -
czy, któ re prze bie ram, sor tu ję i za pra szam
na swój fe sti wal. Kie dyś pły ty prze gry wa -

łem z ra dia al bo pod rzu ca li mi je ko le dzy.
Dzi siaj ku pu ję je we wszyst kich moż li wych
for ma tach plus ko rzy stam z ser wi sów stre -
amin go wych. Nie zmien nie mo ją głów ną
pa sją jest wy naj dy wa nie cie ka wych, no -
wych i sta rych mu zycz nych pe re łek i in te -
re su je mnie do słow nie wszyst ko. Czę sto
my ślę, że za du żo, no ale ta ki już je -
stem. I choć mam ogrom ny sen ty ment
do cza sów, kie dy ra zem z pły tą na po -
czcie po ja wia ły się łzy szczę ścia, to
pod ką tem se lek cji dzi siaj pra cu je się ła -
twiej niż kie dyś. W chwi li ta kiej jak te raz,
po eta pie kon cep tu al nym im pre zy, po trze -
bu ję mu zy ki, któ ra jest tłem, a nie bo ha te -
rem. Słu cham więc Wil lia ma Ba siń skie go
i spo ro jaz zu z prze ło mu lat 50. i 60. oraz
po cząt ku 70. Do brze czu ję się też nie słu -
cha jąc ni cze go. n
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MY PLACE

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

Michał Murawski
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Apartamenty o powierzchni ponad 100 mkw.; każdy z trzema pokojami i tarasem

Katowice zadoLe
apartaMenty w styLowej

Modernistycznej wiLLi

Millenium inwestycje sp. z o.o. • 40-750 Katowice • ul. Hierowskiego 2
• 606 348 220 • e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl • www.bazantowo.pl

Poziomkowa
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Paproci

Skrzypów

Park Zadole

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

sprzedaż i wynajem
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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. 

KATOWICE ŻEGNAJĄ WIELKI TENIS

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 Start-
up Days.

120 DEBAT PODCZAS EUROPEJSKIEGO KONGRESU
GOSPODARCZEGO 
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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.

„CHIŃSKIE PRZYSTANKI” ZAGOŚCIŁY W TYCHACH

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.

ZNAMY TRASĘ TRAMWAJU
NA POŁUDNIE KATOWIC
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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 Waż nym
punk tem bę dzie in te gra cja miesz -
kań ców. Do ich dys po zy cji urzą -
dzo no sa lon klu bo wy, gdzie
moż na usiąść, na pić się ka wy
i w spo ko ju po roz ma wiać z in ny mi
miesz kań ca mi lub ze swo imi go ść -
mi. W spe cjal nie wy dzie lo nej czę -
ści znaj du je się bi blio tecz ka oraz
sto li ki: sza cho wy i kar cia ny.

OSIE DLE BEZ BA RIER
Obec nie w sprze da ży są miesz ka nia
w trzech czte ro pię tro wych bu dyn kach.
Miesz ka nia za pro jek to wa ne są tak, aby se -
nio rzy, któ rzy w nich za miesz ka ją, mie li jak
naj bar dziej kom for to we wa run ki. Głów nym
ce lem pro jek tu by ło po zby cie się wszyst -
kich ba rier ar chi tekto nicz nych. Bu dyn ki są
wy po sa żo ne w ci che win dy i pod jaz dy,
a wszyst kie miesz ka nia speł nia ją wy mo gi
osób po ru sza ją cych się na wóz kach in wa -
lidz kich. – Je stem mi ni ma list ką i wy bra łam
bar dzo ma łe miesz ka nie. Tro chę szo ku je
mnie ele gan cja te go miej sca, to pierw sze

te go ty pu miesz ka nia w Pol sce i chy ba nie
je ste śmy na to jesz cze przy go to wa ni – mó -
wi Ur szu la Po la czek. – Przez 12 lat opie ko -
wa łam się mo imi ro dzi ca mi. Wte dy po sta -
no wi łam so bie, że mu szę po my śleć rów -
nież o swo jej przy szło ści. Stąd wy bór En kla -
wy – do da je.
O przy szło ści myśli już Katarzyna Kołodziej-
Wi śniew ska, cho ciaż do je sie ni ży cia jesz -
cze jej da le ko. – Ku pi łam miesz ka nie z my -
ślą o swo jej sta ro ści, ale na ra zie za miesz ka -
ją tu moi 80-let ni ro dzi ce. Miesz ka nie z ser -
wi sem jest świet nym roz wią za niem, mo gę
spo koj nie po je chać na urlop, nie mar twiąc

się, że cze goś ro dzi com za brak nie – mó wi
wła ści ciel ka jed ne go z miesz kań.
W co dzien nych po trze bach miesz kań ców
En kla wy wspie rać bę dzie ko or dy na tor. To
on zaj mie się or ga ni za cją wol ne go cza su,
po mo że w co dzien nych czyn no ściach,
a w ra zie po trze by za mó wi za ku py al bo
umó wi wi zy tę u le ka rza. – Za le tą jest to, że
miesz ka my u sie bie, to jest na sze miesz ka -
nie. Mo że my przy jąć go ści o każ dej po rze,
mo że my mieć zwie rzę ta, ale w ra zie po trze -
by jest gu zik, któ ry wy star czy na ci snąć
i ktoś przyj dzie z po mo cą – do da je pa ni
Ka ta rzy na.
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Biuro sprzedaży 

WSZĘDZIE BLISKO Wy -
star czy krót ki spa cer, że by
od wie dzić cen trum spor to -
we, przy chod nię me dycz -
ną al bo cen trum
han dlo we.

MIESZKANIE
Z SERWISEM Wśród usług
dodatkowych, z których będą
mogli korzystać mieszkańcy,
są m.in.: sprzątanie, pranie
albo catering. Oczy wi ście je śli
się na to zde cy du ją. W En kla -
wie pod kre śla się nie za leż -
ność jej miesz kań ców.

Katarzyna Kołodziej-Wiśniewska
kupiła mieszkanie z myślą

o swojej starości, ale na razie
będą tam mieszkać jej rodzice.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ

Jed nym zgłów nych miejsc En kla wy bę dzie Sa -
lon Klu bo wy z wy god ny mi so fa mi, gdzie moż -
nabę dzie na pić się ka wy iza pro sić go ści. Obok
po wsta ła bi blio tecz ka oraz ką cik sza cho wy ikar -
cia ny. – Na osiedle, gdzie do tej po ry miesz ka -
łam, wpro wa dza się co raz wię cej mło dych lu dzi,
któ rzy nie ste ty alie nu ją się. Je stem otwar tym
czło wie kiem, li czę, że tu taj mo gą za wią zać się
no we przy jaź nie. Miej sce wy da je się być do te -
go stwo rzo ne – mó wi Ur szu la Po la czek.

PRZY JA ZNE OTO CZE NIE

Enklawa usytuowana jest tak, aby wszyst -
kie punk ty han dlo we i usłu go we by ły

w za się gu pie sze go spa ce ru. Jej cen tral -
nym punk tem jest te ren par ko wy z ław ka -
mi, ścież ka mi spa ce ro wy mi i ele men ta mi
ma łej ar chi tek tu ry. – Ro dzi ce do tej po ry
miesz ka li w wie żow cu bli sko du że go
skrzy żo wa nia. Czę sto nie moż na otwo -
rzyć na wet okna, bo jest bar dzo gło śno,
a do miesz ka nia do sta ją się spa li ny. Tu -
taj jest mnó stwo zie le ni, a ca łość jest
świet nie wy koń czo na – mó wi pa ni Ka ta -
rzy na.
Na oto cze nie zwra ca rów nież uwa gę pa ni
Wie sła wa, eme ryt ka któ ra do Ba żan to wa
prze pro wa dzi się z osie dla Pa de rew skie go
w Ka to wi cach. – Naj więk sze wra że nie

na mnie wy war ła es te ty ka te go miej sca.
Ca łe Ba żan to wo jest peł ne zie le ni i pa nu je
tu spo kój. W po rów na niu z in ny mi ka to wic -
ki mi osie dla mi, w Ba żan to wie jest bar dzo
czy sto. Na pierw szy rzut oka wi dać, że
miesz kań cy sza nu ją to miej sce. Mam na -
dzie ję, że po dob nie bę dzie w En kla -
wie – mówi pani Wiesława. – W pew nym
mo men cie w ży ciu trze ba zro bić zmia nę,
po pa trzeć do przo du i po my śleć o przy -
szło ści. Trze ba o niej my śleć już w pierw -
szym dniu pra cy. Że by po la tach móc za -
pew nić so bie do bre wa run ki ży cia i god ną
sta rość – koń czy na szą roz mo wę przy szła
miesz kan ka Ba żan towa.n



Bartłomiej Wnuk: Od dziec ka miesz kasz w do mu,
gra ni czą cym z miej scem, w któ rym dziś stoi
osie dle Ba żan to wo. Jak zmie nia ła się ta oko li ca
na prze strze ni lat?
Krzysz tof Pie czyń ski: Mo je dzie ciń stwo przy -
pa dło na prze łom lat 80. i 90. ubie głe go wie -
ku, kie dy więk szość cza su spę dza ło się po -
za do mem. Mie li śmy tu dzi kie bo iska, na któ -
rych gra li śmy w pił kę i kie dy ktoś wy kop nął ją
da le ko, to na tych miast pod ry wa ło się sta -
do ba żan tów. Je dy ny mi za bu do wa nia mi
w oko li cy by ły fiń skie dom ki. Zbu do wa no
ich 49 w 1949 ro ku. Po cząt ko wo nie mia ły ka -
na li za cji, więc 270 miesz kań ców czer pa ło
wo dę przy od no dze rze ki Mlecz nej w oko li cy
cmen ta rza.

Dzi siaj Ba żan to wo to po nad 500 jed no stek
miesz kal nych. Dzię ki bo ga tej ofer cie han dlo wej
i re kre acyj nej jest swo istym cen trum tej czę ści
Ka to wic. Mo że po ra po my śleć o dziel ni cy Ba żan -
to wo?
Mo im zda niem Ba żan to wo na tu ral nie sta je
się dziel ni cą, bo je go miesz kań cy w naj bliż -
szym oto cze niu mo gą za spo ko ić nie mal
wszyst kie swo je po trze by (po now nie od wo łu -
jąc się do hi sto rii, na le ży wspo mnieć, że
w po dob ny spo sób za pro jek to wa no dwa hi -

sto rycz ne ka to wic kie osie dla – Gi szo wiec
i Ni ki szo wiec, któ re dzi siaj ma ją sta tus dziel -
nic). Mia sto do strze ga po ten cjał Ba żan to wa
i m.in. dla te go pre zy dent Mar cin Kru pa pod -
jął de cy zję o po wsta niu przy tu tej szym cen -
trum han dlo wym pę tli szyb kie go tram wa ju łą -
czą ce go po łu dnie z cen trum Ka to wic. 

Ja kie by ły by za le ty utwo rze nia dziel ni cy Ba żan -
to wo?
Przy wi le jem każ dej dziel ni cy jest moż li wość
po wo ła nia Ra dy Jed nost ki Po moc ni czej,
więc si łą rze czy miesz kań cy Ba żan to wa bar -
dziej za an ga żo wa li by się w ży cie mia sta. My -
ślę, że nie bra ko wa ło by chęt nych, bo mie li by
więk szy wpływ na dziel ni cę ja ko or gan do -
rad czy Ra dy Mia sta.  Ale war to pa mię tać, że
od dwóch lat w Ka to wi cach funk cjo nu je bu -
dżet oby wa tel ski i już te raz każ dy, kto ma po -
mysł i na je go ba zie na pi sze do bry pro jekt,
mo że wcie lić go w ży cie. Do dat ko wo, mia sto
zy ska ło by – moż na po wie dzieć – mo de lo wą
dziel ni cę.

A wa dy?
Bu dżet oby wa tel ski w Ka to wi cach (20 mln zł
rocz nie) dzie li się po mię dzy jed nost ki po -
moc ni cze pro por cjo nal nie do licz by miesz -

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

Ale pie nią dze zo sta ły by tu taj. Ile pro jek tów zre -
ali zo wa no do tych czas w ra mach bu dże tu oby wa -
tel skie go?
Za na mi są dwie edy cje bu dże tu oby wa tel -
skie go. W pierw szej miesz kań cy Ko stuch ny
zgło si li 19 pro jek tów, zre ali zo wa no je den.
W dru giej zgło szo no 11 pro jek tów i 6 jest
w re ali za cji.

Rok te mu roz ma wia li śmy z pre zy den tem Mar ci -
nem Kru pą i py ta li śmy go m.in. o pro blem smo gu
na po łu dniu Ka to wic. Zi ma za na mi i trud no po -
wie dzieć, aby miesz kań cy za ob ser wo wa li po pra -
wę ja ko ści po wie trza. Część lu dzi wciąż pa li by le
czym?
Ni ska emi sja jest pro ble mem i mia sto pro -
wa dzi sze reg dzia łań, aby z nim wal czyć.
Tym miesz kań com, któ rzy de cy du ją się
na wy mia nę ogrze wa nia w swo ich do mach
udzie la ne są do ta cje. W przy pad ku zmia ny
ogrze wa nia z wę glo we go na elek trycz ne,
ga zo we lub z sie ci Urząd Mia sta po kry -
wa 80 proc. kosz tów (jed nak nie wię cej
niż 10 tys. zł). Na to miast w wy pad ku zmia -
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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

DZIELNICA
BAŻANTOWO

ROZMAWIA: BArtłomiEJ wnuk
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KRZYSZTOF PIECZYŃSKI

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 ogrze wa nie: ole jo we, ko min ko we
(na drew no) lub wę glo we (ko tły eko lo gicz -
ne) po kry wa 50 proc. kosz tów, któ re się
z tym wią żą (nie wię cej niż 4 tys. zł). Mia sto
par ty cy pu je rów nież w kosz tach in sta la cji
od na wial nych źró deł ener gii (ko lek to ry sło -
necz ne, pom pa cie pła, ogni wa fo to wol ta icz -
ne, ko tły na bio ma sę), w tym wy pad ku
współ fi nan su jąc przed się wzię cie w 50
proc. (nie wię cej niż 6 tys. zł). Rów nież
w ostat nim cza sie mia sto zde cy do wa nie
zin ten sy fi ko wa ło dzia ła nia Stra ży Miej skiej
w tym te ma cie. W okre sie od 1 stycz nia
do 20 kwiet nia w po łu dnio wych dziel ni cach
skon tro lo wa no 345 nie ru cho mo ści, na ło żo -
no 109 man da tów i skie ro wa no 2 wnio ski
do są du. Są to kon tro le kom plek so we, gdyż
straż ni cy kon tro lu ją nie tyl ko pa le ni ska, ale
tak że sor to wa nie od pa dów oraz przy łą cza
do ka na li za cji lub szam ba. Straż Miej ska
nie po trze bu je na ka zu i w go dzi nach 6 – 22
mo że skon tro lo wać za rów no pry wat ne
posiadłości, jak i miej sca pro wa dze nia dzia -
łal no ści, na pod sta wie art. 379 ust. 1 Usta -
wy Pra wo Ochro ny Śro do wi ska. W przy pad -

ku po dej rze nia, że ktoś pa li nie do zwo lo ny -
mi ma te ria ła mi, na le ży po in for mo wać Straż
Miej ską, któ ra kon tro lę wy ko na nie zwłocz -
nie. Je śli zgło sze nie ma miej sce po go dzi -
nie 22, wte dy na stęp ne go dnia straż ni cy
i tak po bio rą prób ki po pio łu do ba dań z da -
ne go go spo dar stwa.

Z prezydentem rozmawialiśmy też o ko mu ni ka cji
na po łu dniu. Prze bu do wa skrzy żo wa nia ulic Ko -
ściusz ki i Ar mii Kra jo wej oraz dro ga łą czą ca uli -
ce Ba żan tów z Sza rych Sze re gów. Tu taj tak że
trud no na ocz nie ocenić, czy wy mie nio ne in we -
sty cje do cze ka ją się re ali za cji czy nie.
W przy pad ku dro gi łą czą cej uli ce Ba żan tów
i Sza rych Sze re gów wkrót ce po win ny ru szyć
pra ce prze tar go we zwią za ne z re ali za cją tej
in we sty cji, w te go rocz nym bu dże cie za pi sa -
no 7,8 mln zł na ten pro jekt. Z ko lei je śli cho -
dzi o prze bu do wę ukła du ko mu ni ka cyj ne go
ulic Ko ściusz ki i Ar mii Kra jo wej to mia sto wy -
stą pi ło o środ ki unij ne w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi -
sko 2014 – 2020. Wnio sek zo stał bar dzo do -
brze przy go to wa ny, a roz strzy gnię cie kon -

kur su po win no na stą pić za oko ło trzy mie sią -
ce. Wte dy bę dzie moż na przy stą pić do pro -
ce dur pro jek to wych. Wie my, że to je den
z klu czo wych pro jek tów w kon tek ście po łu -
dnia Ka to wic. n

DZIEL NI CA, CZY LI JED NOST KA
PO MOC NI CZA
Obec nie w Ka to wi cach ist nie ją 22
dziel ni ce (ze spo ły dziel nic), co re gu -
lu je uchwa ła Ra dy Mia sta z 1997 ro -
ku. Po wo łu jąc się na Usta wę o Sa mo -
rzą dzie Gmin nym, a tak że w opar ciu
o Sta tut Mia sta Ka to wi ce, o po wo ła -
niu jed nost ki po moc ni czej (bo ta ki
jest ofi cjal ny sta tus dziel nic w Ka to wi -
cach), de cy du je Ra da Mia sta. Wa -
run kiem ko niecz nym jest wnio sek
po par ty przez 10 proc. miesz kań ców
da nej dziel ni cy (po sia da ją cych czyn -
ne pra wo wy bor cze). W przy pad ku
Ba żan to wa w grę wcho dzą miesz -
kań cy Ko stuch ny. 

Piotr K
alsztyn
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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

No we osie dle, bu do wa ne przez spół -
kę Mil le nium In we sty cje na po -
wierzch ni po nad 2 ha, utwo rzą 73

do my jed no ro dzin ne roz miesz czo ne w 12
sze re gach. Do my na osie dlu Ba żan to wo Po -
łu dnie bę dą mia ły zróż ni co wa ną po wierzch -
nię (od 106 do 150 mkw.), po dob nie jak
dział ki (od 200 do 400 mkw.). Za bu do wa
sze re go wa łą czy ze so bą tra dy cyj ną ar chi -
tek tu rę oraz współ cze sny de sign, co spra -
wia, że osie dle do sko na le kom po nu je się
z ka me ral nym cha rak te rem oko li cy.
Ba żan to wo Po łu dnie znaj du je się oko -
ło 500 me trów od cen trum Pod le sia, gdzie
zlo ka li zo wa ne są punk ty han dlo wo -usłu -
go we, a tak że szko ła pod sta wo wa i przed -
szko le. Lo ka li za cja osie dla za pew nia
komfortowy do jazd do cen trum Ka to wic,
Ty chów, Mi ko ło wa, a tak że do au to strad
A4 i A1.

Wy zwa niem dla ar chi tek tów pra cu ją cych
nad pro jek tem za bu do wy by ło prze nie sie nie
mo der ni stycz nej idei osie dla Ba żan to wo
w podmiejskie tereny Pod le sia. Pro jek tan ci
nie chcie li przy tym na ru szać obec ne go
cha rak te ru są siedz twa. Dla te go pod czas
prac pro jek to wych się gnę li do do świad czeń
ar chi tek tu ry ho len der skiej, któ ra sły nie z te -
go, w ja ki spo sób łą czy współ cze sne kon -
cep cje z tra dy cją. 
Pro jekt Mlecz nej nie miał oczy wi ście – z za -
ło że nia – prze no sić na nasz grunt ar chi tek -
tu ry ho len der skiej. Czer pie je dy nie in spi ra -
cje z uni wer sal nych idei za war tych w ma ni -
fe stach gru py twór ców zwią za nych z nur tem
De Stijl. – Ar chi tek tu ry nie mo że my prze no -
sić, mu si my ją two rzyć za wsze zgod nie z ła -
dem prze strzen nym ota cza ją ce go miej sca,
pod no sząc je go wa lo ry funk cjo nal no -es te -
tycz ne i ma jąc na uwa dze uwa run ko wa nia

kul tu ro we – pi sał na ła mach na sze go ma ga -
zy nu Ire ne usz Wa sie wicz, ar chi tekt, któ ry za -
pro jek to wał osie dle Ba żan to wo Po łu dnie.
Ar chi tek tu ra bu dyn ków przyuli cy Mlecz nej łą -
czy pro stą bry łę z dwu spa do wy mi da cha mi,
dzię ki cze mu ogra ni cza sko śne ścia ny pię tra.
Aby uzy skać wy so ki stan dard aku stycz ny,
każ dy dom po sia da nie za leż ne ścia ny i jest
od dzie lo ny od in nych bu dyn ków w sze re gu.
In we sty cja re ali zo wa na jest eta pa mi. Pierw -
sze 28 do mów bę dzie go to wych już we
wrze śniu bie żą ce go ro ku. n

PLACE TO LIVE
A

rc
hi

w
um

BAŻANTOWO POŁUDNIE
PIERWSZE DOMY SĄ JUŻ PRAWIE GOTOWE

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
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BUSINESSPLACE

W BAŻANTOWIE CENIĄ
NOWOCZESNĄ BANKOWOŚĆ

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

NO WO CZE SNE ROZ WIĄ ZA NIA DLA
MIESZ KAŃ CÓW BA ŻAN TO WA

Od dział PKO Ban ku Pol skie go na Osie dlu
Ba żan to wo, to jed na z 22 pla có wek na sze go
ban ku w Ka to wi cach. O wy bo rze lo ka li za cji
za de cy do wał przede wszyst kim pre stiż osie -
dla. Nie bez zna cze nia był rów nież do stęp
do licz nych miejsc par kin go wych.
Z per spek ty wy trzech lat od otwar cia w tym
miej scu Od dzia łu PKO Ban ku Pol skie go,
ob ser wu je my suk ce syw ny wzrost licz by
klien tów ko rzy sta ją cych z na szych usług.
Miesz kań cy Ba żan to wa za in te re so wa ni są
no wo cze sny mi roz wią za nia mi, ko rzy sta ją
z ban ko wo ści in ter ne to wej i mo bil nej.
Ogrom ną po pu lar no ścią cie szy się apli ka -
cja IKO, któ ra za pew nia ła twy i przede
wszyst kim bez piecz ny do stęp do kon ta po -
przez urzą dze nia mo bil ne, np. przy uży ciu
smart fo na.

EDU KA CJA I ZA AN GA ŻO WA NIE

Nasz bank po sia da kom plek so wą ofer tę,
skie ro wa ną zarówno do osób fizycznych, jak
i przed się biorstw. Do sto so wu je my ją do ak tu -
al nych wy ma gań ryn ku. Je ste śmy też otwar -
ci na lu dzi mło dych: stu den tów, na sto lat ków,
a na wet dzie ci. Współ pra cu je my z przed szko -
la mi, szko ła mi pod sta wo wy mi i uczel nia mi.
Naj młod szych uczy my nie tyl ko, jak ko rzy stać
z no wo cze snej ban ko wo ści, ale rów nież, jak
efek tyw nie oszczę dzać i za rzą dzać swo im
bu dże tem. 
Nasz bank an ga żu je się w ży cie lo kal nej spo -
łecz no ści. W ra mach Fun da cji PKO Ban ku
Pol skie go or ga ni zu je my In te gra cyj ne Spo tka -
nia Mi ko łaj ko we dla dzie ci. Dla pra cow ni ków
przy go to wu je my im pre zy spor to we, a na si
przed sta wi cie le bio rą udział we wszyst kich
waż nych wy da rze niach lo kal nych, an ga żu jąc
się we wza jem ną współ pra cę na wie lu po -

lach, nie tyl ko biz ne so wych. By li śmy part ne -
rem m.in. tur nie ju WTA Ka to wi ce Open
w 2016 ro ku, a tak że wspie ra my wie le wy da -
rzeń bie go wych, w tym PKO Si le sia Ma ra -
thon – naj więk szy bieg na Ślą sku.

NO WE MOŻ LI WO ŚCI

Na roz wój na szej pla ców ki z pew no ścią wpły -
nie po wsta nie pę tli szyb kie go tram wa ju i bu do -
wa cen trum prze siad ko we go park & ri de
przy Cen trum Han dlo wym Ba żan to wo. Li czy -
my, że wraz zroz wo jem ca łe go osie dla, przy czy -
ni się to dopo zy ska nia no wych klien tów. n

Oddział 16 w Katowicach
40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 70
tel: 32 445 24 61

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

ZDROWY BIZNES PIONIERÓW
Z BAŻANTOWA

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 

NIGDY NIE MYŚLELIŚMY
O PRZYCHODNI
Za nim po ja wi li śmy się w Ba żan to wie pro wa -
dzi li śmy już dwa skle py optycz ne. Na po łu -
dniu Ka to wic chcie li śmy otwo rzyć nasz trze -
ci sa lon. Róż ni ca mia ła po le gać na tym, że
pla no wa li śmy roz sze rzyć dzia łal ność o pro -
fe sjo nal ny ga bi net oku li stycz ny. Jed nak na -
sze pla ny szyb ko zwe ry fi ko wa ło ży cie
(przede wszyst kim prze pi sy) – wy ma ga nia
dla jed ne go ga bi ne tu nie wie le róż ni ły się
od tych dla sze ściu. 

W tym sa mym cza sie wła ści ciel Cen trum Han -
dlo we go Ba żan to wo szu kał ope ra to ra, któ ry po -
pro wa dzi przy chod nię. Los spra wił, że usie dli -
śmy doroz mów, choć – mu si my przy znać – by -
li śmy na sta wie ni scep tycz nie. Ba żan to wo wy -
glą da ło wte dy zu peł nie ina czej niż te raz – miesz -
kań ców osie dla by ła za le d wie garst ka, a przez
plac bu do wy trze ba by ło prze dzie rać  się wgu -
mow cach. Uwie rzy li śmy jed nak, że osie dle cze -
ka roz wój, anas świe tla naprzy szłość.
W pierw szej wer sji umo wy by ła mo wa o lo -
ka lu wiel ko ści 120 mkw., ale pod czas każ -

de go spo tka nia z ar chi tek tem stwier dza li -
śmy, że po trze bu je my wię cej miej sca. Czte -
ry ra zy pod pi sy wa li śmy aneks, aż do szli śmy
do ścian in nych na jem ców. Osta tecz nie wy -
star to wa li śmy z przy chod nią i sa lo nem
optycz nym o po wierzch ni 370 mkw. Tak
w na szym biz ne sie za czę ła się re wo lu cja.

TRUD NE PO CZĄT KI

No we przy chod nie zwy kle otwie ra ją po wa -
ża ni le ka rze, któ rzy ma ją już swo ich pa -

Beatę Handwerker-Kustrzępę i Janusza Kustrzępę wkrótce czeka przeprowadzka do nowej części Centrum Handlowego Bażantowo
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cjen tów. Nie mie li śmy te go kom for tu. Przy -
chod nię otwo rzy li śmy 1 kwiet nia 2008 ro -
ku, a nasz pierw szy pa cjent sko rzy stał z po -
ra dy le ka rza me dy cy ny ro dzin nej. Do dat ko -
wo, na star cie mie li śmy trzy kon trak ty z Na -
ro do wym Fun du szem Zdro wia na po rad -
nie: la ryn go lo gii, neu ro lo gii i oku li sty ki.
Pierw sze la ta by ły trud ne – fi nan so wo i or ga -
ni za cyj nie, choć dzi siaj wspo mi na my je
wspa nia le: ca ły czas mu sie li śmy coś
uspraw niać, prak tycz nie nie wy cho dzi li śmy
z pra cy, ale efek ty da wa ły nie sa mo wi tą sa -
tys fak cję.

KLĘ SKA URO DZA JU

Z upły wem lat osie dle Ba żan to wo roz wi ja ło
się, przy by wa ło miesz kań ców, a w na szych
ga bi ne tach po ja wiał się co raz lep szy sprzęt.
Sa lon optycz ny zdo by wał klien tów dla przy -
chod ni i od wrot nie. Tak to zresz tą dzia ła
na ca łym świe cie. Obec nie, w Cen trum Me -
dycz nym ma my po nad 40 spe cja li za cji i po -
nad 60 le ka rzy spe cja li stów. Gdy za mie ni li -
śmy swo je biu ro w ga bi net le kar ski, wie dzie -
li śmy, że do dal sze go roz wo ju przy chod ni,
bę dzie my po trze bo wać przede wszyst kim
prze strze ni.

PRZE STA LI ŚMY SIĘ MIE ŚCIĆ

Jak jest cia sno, to trze ba szu kać do dat ko we -
go miej sca. Stąd de cy zja o prze nie sie niu
przy chod ni do no wej czę ści Cen trum Han -
dlo we go Ba żan to wo, w któ rym zy ska my do -
dat ko wą prze strzeń – bli sko ty siąc me trów
kwa dra to wych (do no wej lo ka li za cji prze nie -
sie my też sa lon optycz ny). Za mie rza my
zwięk szyć licz bę le ka rzy, ale przede wszyst -
kim kom fort na szych pa cjen tów – wy dzie li my
część optycz ną, gi ne ko lo gicz ną i aler go lo -
gicz ną. Osob ne miej sce przy go tu je my rów -
nież dla na szych naj młod szych pa cjen tów.

FIRMA PRZEDE WSZYSTKIM
RODZINNA

Ba żan to wo sta ło się jed nym znaj waż niej szych
miejsc na sze go ży cia. Pra cu je my tu co dzien -
nie od ra na do go dzi ny 20, a gdy jest po trze -
ba, to jesz cze dłu żej. Si łą rze czy spę dza my
w Ba żan to wie więk szość dnia, na szczę ście
po ma ga ją nam na si sy no wie – Grze gorz zaj -
mu je się sa lo nem optycz nym, a Ma ciej przy -
chod nią. W no wym Cen trum Han dlo wym bę -
dzie pra co wał też Woj tek, któ ry chce otwo rzyć
wła sny bar su shi. Tuż pod przy chod nią. n
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ROZBUDOWA CENTRUM
HANDLOWEGO BAŻANTOWO

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 handlowo-
usługowej. Powstanie tam również 357
miejsc parkingowych. Parter uzupełni
ofertę Centrum Handlowego
Bażantowo o kawiarnię, punkty
gastronomiczne i część usługowo-
handlową. Wszystkie projektowane
lokale będą miały niezależne wejścia
z zewnątrz budynku.

JAK SUKCES TO TYLKO

W BAŻANTOWIE! 

W tym i kolejnych numerach

magazynu PLACE będziemy

prezentować sylwetki

najemców Centrum

Handlowego Bażantowo

i historię ich biznesu.

Ka to wi ce – Bażantowo, ul. Hie row skie go 70A 
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37  |
www.signum-katowice.pl

W Centrum Medycznym Signum pracuje ponad 60 lekarzy specjalistów

A
rc

hi
w

um

ODWIEDŹ STRONĘ



PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2016

Miesz kań cy star szej czę ści osie dla Ba żan to -
wo miesz ka ją w bu dyn kach po sa do wio nych
na grun tach sta no wią cych wła sność Skar -
bu Pań stwa i po zo sta ją cych w użyt ko wa niu
wie czy stym wła ści cie li lo ka li lub do mów jed -
no ro dzin nych. Wszy scy użyt kow ni cy i współ -
użyt kow ni cy wie czy ści w Ba żan to wie po sia -
da ją pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go
do dnia 5 grud nia 2089 r. 

DLA CZE GO WAR TO?

Użyt kow ni cy wie czy ści pła cą tzw. opła tę
rocz ną, któ ra zgod nie z usta wą o go spo dar -
ce nieruchomościami, wy no si 1% war to ści
nie ru cho mo ści. Dla te go użyt kow ni cy wie -
czy ści, aby zwięk szyć war tość po sia da ne go
pra wa do nie ru cho mo ści i za prze stać wno -
sze nia opłat rocz nych, po win ni być za in te re -
so wa ni prze kształ ce niem pra wa użyt ko wa -
nia wie czy ste go we wła sność. 
Za sa dy prze kształ ca nia pra wa użyt ko wa nia
w pra wo wła sno ści re gu lu je Usta wa
z dnia 29 lip ca 2005 r. o prze kształ ce niu pra -
wa użyt ko wa nia w pra wo wła sno ści nie ru -
cho mo ści (Dz. U. 2012.83). Po stę po wa nie
w spra wie prze kształ ce nia jest po stę po wa -
niem ad mi ni stra cyj nym to czą cym się
przed Pre zy den tem Mia sta Ka to wi ce. Usta -
wa wska zu je gra nicz ną da tę do sku tecz ne -

go zło że nia wnio sku o prze kształ ce -
nie – użyt kow nik wie czy sty mu siał po sia dać
to pra wo w dniu 13 paź dzier ni ka 2005 r. 

JAK DO KO NAĆ PRZE KSZTAŁ CE NIA?

Usta wa i prak ty ka w Urzę dzie Mia sta Ka to wi -
ce prze wi du ją okre ślo ny tryb do ko na nia
prze kształ ce nia:
• wła ści cie le do mów jed no ro dzin nych skła -

da ją wnio sek bez po śred nio do Urzę du
Mia sta Ka to wi ce;

• wła ści cie le lo ka li po win ni dzia łać gru po -
wo po przez za rząd cę – do pod ję cia po -
stę po wa nia w spra wie prze kształ ce nia
ko niecz ne jest zło że nie wnio sków przez
wła ści cie li lo ka li po sia da ją cych łącz nie
przy naj mniej po ło wę udzia łów w użyt ko -
wa niu wie czy stym nie ru cho mo ści wspól -
nej; 

•każ dy użyt kow nik wie czy sty do łą cza
do wnio sku wy pis księ gi wie czy stej dla
nie ru cho mo ści bu dyn ko wej lub dla lo ka -
lu (wy star czy wy druk elek tro nicz ny) oraz
ko pię do ku men tu, na pod sta wie któ re go
stał się użyt kow ni kiem wie czy stym (za -
zwy czaj to akt no ta rial ny umo wy sprze da -
ży);

• każ dy wnio sek pod le ga opła cie skar bo -
wej 10 zł (w przy pad ku wspól not miesz ka -

nio wych – bez wzglę du na licz bę lo ka li,
na leż na jest jed na opła ta 10 zł);

• za do ko na nie prze kształ ce nia Urząd Mia -
sta Ka to wi ce na li cza opła tę, któ ra jest
usta la na na pod sta wie wy ce ny rze czo -
znaw cy ma jąt ko we go. Każ da nie ru cho -
mość mu si mieć od ręb ną wy ce nę
(w przy pad ku wspól not miesz ka nio -
wych – bez wzglę du na licz bę lo ka li, spo -
rzą dza na jest jed na wy ce na). Wy ce na nie
jest spo rzą dza na dla nie ru cho mo ści,
w od nie sie niu do któ rych do ko na na zo -
sta ła, w okre sie ostat nich dwóch lat, ak tu -
ali za cja opła ty rocz nej z ty tu łu użyt ko wa -
nia wie czy ste go. W ta kim przy pad ku rze -
czo znaw ca je dy nie wy li cza wy so kość
opła ty, przyj mu jąc war to ści pra wa z ostat -
niej ak tu ali za cji opła ty rocz nej. Od opła ty
mo gą być na li czo ne bo ni fi ka ty. Na pod -
sta wie ak tu al nie obo wią zu ją ce go za rzą -
dze nia Wo je wo dy Ślą skie go przy zna wa -
na jest bo ni fi ka ta w wy so ko ści 90% opła -
ty. Za rzą dze nie Wo je wo dy o 90% bo ni fi ka -
cie w opła cie za prze kształ ce nie obo wią -
zu je do lip ca 2017 r. We dług in for ma cji
z Urzę du Mia sta, Urząd dys po nu je bar dzo
ogra ni czo ny mi środ ka mi na spo rzą dza -
nie wy cen, co mo że sta no wić pro blem
z do cho wa niem ter mi nów pro ce du ry
prze kształ ce nia. n

Archiwum

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
NA WŁASNOŚĆ ZA NIEWIELKIE
PIENIĄDZE
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

Biuro Prawne „B. Kornobis i s-ka”
Katowice, ul. Szojdy 50 
Tel. 508 361 811
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STRONA PRAWA

Po wo dem re je stro wa nia firm za  gra ni cą są
za sta ne wa run ki pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej w Pol sce, któ re jed ni przed -
się bior cy zno szą, a in ni nie. Wła śnie ci dru -
dzy de cy du ją się na po szu ki wa nie bar dziej
przy ja znych roz wią zań praw no po dat ko -
wych, a ich uwa ga naj czę ściej kon cen tru je
się na Wiel kiej Bry ta nii, któ ra zaj mu je pierw -
sze miej sce w Eu ro pie pod wzglę dem ła two -
ści pro wa dze nia biz ne su. 
Li mi ted Com pa ny, w skró cie Ltd jest naj -
bar dziej lu bia ną spół ką na Wy spach, bę dą -
cą od po wied ni kiem pol skiej spół ki z ogra -
ni czo ną od po wie dzial no ścią. Upa tru je się
ko rzy ści w przy ja znym usta wo daw stwie we -
wnętrz nym, zwłasz cza w za kre sie ano ni mo -

wo ści w dzia łal no ści biz ne so wej oraz tań -
szych roz wią za niach da ją cych więk szą ren -
tow ność eko no micz ną, a po nad to w bra ku
obo wiąz ku wpła ca nia za de kla ro wa ne go
ka pi ta łu za kła do we go na kon to ban ko we
fir my. 
Spół ki w Wiel kiej Bry ta nii roz po zna ją dwa ty -
py pol skie go przed się bior cy – ta kie go, któ -
re go źró dłem przy cho dów jest dy wi den da
oraz ta kie go, któ ry czer pie przy cho dy ze
sto sun ku pra cy, a więc naj pro ściej w świe -
cie, za wie ra ze spół ką umo wę o pra cę ce -
lem opty mal ne go trans fe ru do cho dów ze
spół ki. Ostat ni z nich, opo dat ku je się po dat -
kiem od osób fi zycz nych na Wy spach,
gdzie kwo ta wol na od po dat ku jest 15-krot -

nie wyż sza od na szej (10,6 tys. fun tów).
Pierw szy za pła ci wcze śniej za wy pro wa dza -
ną ze spół ki dy wi den dę w wy so ko ści co naj -
mniej 20 proc. (zysk do 31,8 tys. fun tów). 
Z po dat ków do cho do wych roz li czą się oni
w kra ju, w któ rym spół ka ma swo ją sie dzi bę,
nie mniej jed nak, prak ty ka po ka zu je, że
w pew nych wy pad kach, zo bo wią za ni bę dą
pła cić po da tek od do cho du spół ki za gra -
nicz nej, je że li np. od kry je się in ne miej sce
po dej mo wa nia klu czo wych de cy zji za rzą du.
Być mo że, opty mal ne go trans fe ru do cho -
dów z ta kiej spół ki na le ży po szu ki wać
w struk tu rach hol din go wych i za leż no ści
mat ka -cór ka – o czym wie dzą naj le piej już
sa mi za in te re so wa ni.  n

Archiwum

LIMITED COMPANY
ZAMIAST SPÓŁKI Z O.O.?
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

SPÓŁKA Z O. O. W POLSCE

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. 

SPÓŁKA LTD NA WYSPACH BRYTYJSKICH

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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O PRZYSTĘPNEJ CENOWO ŁAZIENCE W ODCIENIACH MODNEJ SZAROŚCI PISZE
MAREK ZIĘBA, KONSULTANT DS. OBSŁUGI INWESTYCJI MERA DESIGN

MODNE SZAROŚCI
W PRZYSTĘPNEJ CENIE

Mod na i ele ganc ka ła zien ka
w po nad cza so wej ko lo ry sty ce
nie mu si kosz to wać for tu ny. Dla

szu ka ją cych opty mal nych roz wią zań
na la ta do sko na łym roz wią za niem są hisz -
pań skie płyt ki Sto ne Gri gio, któ re od ro ku
są nie zwy kle po żą da ne przez na szych
klien tów. 139 zł za metr kwa dra to wy to do -
sko na ła ce na za ak tu al nie mod ne, ale
i po nad cza so we sza re płyt ki – imi ta cję na -
tu ral ne go ka mie nia. Płyt ki są ma to we,
a więc nie zwy kle ła twe w utrzy ma niu,
a przez ory gi nal ne wy mia ry: 42,5 x 86 cm
do sko na le spraw dza ją się przy aran ża cji
nie wiel kich po wierzch ni.
W pre zen to wa nej eks po zy cji wi dzi my
oma wia ną płyt kę uzu peł nio ną ciem nym
kon tra stem w po sta ci płyt ki pod ło go wej
wy nie sio nej na ścia nę. Ob raz ła zien ki do -
peł nia zwar ta w for mie ce ra mi ka fir my Hi -
dra – czy ste for my nie przy ku wa ją ce nie -

po trzeb nie uwa gi oraz ka bi na ty pu otwar -
te go z rol ka mi i pro wad ni ca mi po ze -
wnętrz nej stro nie ścia ny. Cie ka wym do -
dat kiem jest też pod tyn ko wa za bu do wa
na szczot kę i pa pier to a le to wy fir my Em co.
W oma wia nej sty li za cji war to rów nież
zwró cić uwa gę na ar ma tu rę nie miec kiej
mar ki De cor Wal ther, któ ra od ok. dwóch
mie się cy jest w na szej ofer cie. Wy ko na no
ją w ca ło ści z mo sią dzu chro mo wa ne go
gal wa nicz nie, co spra wia, że jest bar dzo
trwa ła, od por na na uszko dze nia i ła twa
w utrzy ma niu. Efekt do peł nia wpusz cza ne
lu stro z pod świe tle niem LED, któ re do dat -
ko wo moż na uzbro ić w mo duł blu eto oth
lub ra dio RDS i cie szyć się wy go dą i świet -
ną ja ko ścią dźwię ku pod czas prze by wa -
nia w po miesz cze niu.
Za pra szam do oglą da nia eks po zy cji
w sa lo nie Me ra De sign w No wym Roź -
dzie niu.n

PLACEDIZAJNU

SA LON ME RA DE SIGN 
W NO WYM ROŹ DZIE NIU

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.

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

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

Archiwum
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PLACE TO SEE

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

Wy dmy sta no wią cel po dro ży każ -
de go od wie dza ją ce go Na mi bię.
Ob szar par ku Na mib Na ukluft

przy cią ga ma je sta tycz ny mi, peł ny mi słoń ca
pia ska mi, gdzie w miej scu wy schnię tych je -
zior ma ja czą czar ne spa lo ne słoń cem ki ku -
ty ob umar łych drzew. Na zwa te go miej sca
jest ta jem ni cza i nie po ko ją ca. Na mib Na -
ukluft to w wol nym tłu ma cze niu „ba gno bez
wyj ścia” lub „miej sce, gdzie nie ma nic”. Je -

śli ktoś szu ka bez kre snych prze strze ni i po -
czu cia wol no ści, to tu wła śnie znaj dzie je
na pew no. 

WSCHÓD SŁOŃ CA NA SKAL NYM
MO ŚCIE

Ki lo me tra mi przez świat słoń ca, dro ga mi ka -
te go rii D moż na do trzeć w re jo ny Spitz kop -
pe. „Szpi cza sta gó ra” to pa smo nie wy so -

kich, nie za le sio nych, gra ni to wych szczy tów.
Moż na tu od na leźć wie le zna ków osie dleń -
czych Busz me nów. Nie sa mo wi te for ma cje
skal ne przy wo dzą na myśl syl wet ki zwie rząt
lub in ży nier skie bu dow le. Bo daj naj bar dziej
wy ra zi stą po śród tych for ma cji, jest „most
skal ny”. Nie zwy kłym, od żyw czym dla du szy
prze ży ciem jest po dzi wia nie stąd wscho du
słoń ca i za nu rze nie się o brza sku w cu dow -
no ści te go miej sca.

Spalone słońcem czarne konary akacji – rejon wydmy 60 w parku Namib Naukluft
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NOC POD GWIAZDAMI
NA KONIGSTEIN

Aby wspiąć się na naj wyż szy szczyt Na mi bii,
trze ba naj pierw udać się do mia sta Ulis.
Stam tąd już tyl ko dwa -trzy dni wspi nacz ki
na Ko nig ste in w pa śmie Brand berg. Po ko -
ny wa nie szla ku w upa łach nie jest ła twe, ale
naj więk szą na gro dą jest wspa nia ły noc leg
tuż przed ata kiem na szczyt. Noc pod go łym
nie bem – w „mi lion gwiazd ko wym ho te lu”
z wi do kiem na księ życ i noc mo że wy na gro -
dzić na wet ca ło dnio wą wspi nacz kę. 

W OD WIE DZI NACH U HIM BA

Opu wo. In ne miej sce, in ny świat, in na Na mi -
bia – to nie wy dmy, nie gó ry, to miej sce,
skąd moż na do trzeć do ple mion Him ba. To
lu dzie, któ rzy za nic ma ją go ni twę cy wi li za -

cji, dla któ rych tyl ko ro dzi na, ple mię, wspól -
no ta są do brem naj wyż szym. Tyl ko z prze -
wod ni kiem, tu ry ści za opa trze ni w pre zen ty:
mą kę, ryż, ty toń są w sta nie do trzeć do od -
da lo nej o kil ka go dzin wio ski ple mie nia Him -
ba. Lu dzie w osa dzie, w któ rej miesz ka ją trzy
ro dzi ny, przy by szów wi ta ją obo jęt nie – tu
każ dy ma swo ją pra cę. Ko bie ty pra cu ją
przy kuch ni, dzie ci bie ga ją ze swo imi pro sty -
mi i pry mi tyw ny mi za baw ka mi, mło dzież, sie -
dząc przed cha łu pa mi, roz ma wia. Przed jed -
nym z do mów sie dzi se nior ka – bab cia ze
swo ją cór ką i wnucz ką, w in nym miej scu ko -
bie ty przy rzą dza ją tłuszcz do na cie ra nia cia -
ła i wło sów, jesz cze gdzie in dziej ktoś przy -
rzą dza stra wę. Przy by szom po zo sta je tyl ko
nie śmia łe przy pa try wa nie się te mu jak że od -
mien ne mu ży ciu. Każ de zbli że nie, po dej ście
jest jak wtar gnię cie w in tym ność, jak za gra -
bie nie pry wat no ści. n

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

Mo ją uwa gę przy ku ła sto ją ca przy kuch -
ni ko bie ta, po uło że niu wło sów po zna ję,
że mę żat ka, nie śmia ła, jak by trosz kę za -
wsty dzo na. Swo ją nie śmia ło ścią onie -
śmie li ła nas wszyst kich,. Naj trud niej jest
w ta kiej sy tu acji, choć naj bar dziej wte dy
by się chcia ło po dejść, sfo to gra fo wać,
tak po pro stu po być. 

The rock brid ge – most skal ny w re jo nie Spitz kop pe

Noc leg pod gwiaz da mi w „mi lion gwiazd ko wym ho te lu” w pa śmie Brand berg

ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z NAMIBII



Do sko na łe wy ni ki na szych uczniów
uzy ska ne w te go rocz nym Spraw -
dzia nie są wy pad ko wą kil ku nie -

zmier nie waż nych czyn ni ków. Dbałości o to,
aby uczeń nie tyl ko do sko na le opa no wał
pod sta wę pro gra mo wą, ale też otrzy mał wy -
cho wa nie i mógł się roz wi jać, uczest ni cząc
w za ję ciach po za lek cyj nych.
W na szej szko le roz sze rza my siat kę obo -
wiąz ko wych za jęć edu ka cyj nych ze szcze -
gól nym zwró ce niem uwa gi na przed mio ty
eg za mi na cyj ne.  Kładziemy nacisk na na ukę
ję zy ków ob cych – stąd tak wy so ki śred ni wy -
nik na szej szko ły w czę ści ję zy ko -

wej – aż 97%. Dzie ci w szko le pi jar skiej uczą
się w mniej licz nych kla sach, a to z ko lei
umoż li wia nam pod mio to we i in dy wi du al ne
po dej ście do każ de go ucznia.
Dru gim czyn ni kiem wpły wa ją cym na wy so -
kie wy ni ki na ucza nia jest bo ga ta ofer ta za jęć
po za lek cyj nych. Na tych za ję ciach dzie ci po -
przez za ba wę i na ukę nie tyl ko utrwa la ją wie -
dzę, ale tak że roz wi ja ją swo je za in te re so wa -
nia. Proponujemy sze reg za jęć, np. sza chy,
kół ko gi ta ro we, gry i za ba wy w ję zy ku an giel -
skim, za ję cia ka li gra ficz ne, kół ko po dróż ni -
cze, warsz ta ty szta lu go we, za ję cia te atral ne,
kół ko mo de lar skie itp. 

Ko lej nym czyn ni kiem wpły wa ją cym na po -
ziom na ucza nia jest pro gram wy cho waw czy
szko ły, a co za tym idzie, wie lo wie ko wa tra dy -
cja wy cho wa nia pi jar skie go. War to ści chrze -
ści jań skie, któ re pro po nu je my, wpły wa ją nie
tyl ko na roz wój ży cia re li gij ne go, ale tak że
na sa mo dy scy pli nę ucznia i rze tel ne wy peł -
nia nie obo wiąz ków. Co trze ba za zna czyć,
na sza ka dra to nie tyl ko wy śmie ni ci me to dy -
cy i pe da go dzy, ale bar dzo do brzy chrze ści -
ja nie, po ma ga ją cy nam pi ja rom w chrze ści -
jań skim wy cho wa niu. Ogrom ną ro lę peł nią
tu tak że ro dzi ce uczniów, któ rzy wspie ra ją
swo je dzie ci w zdo by wa niu wie dzy. n

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2016

PLACE EDUKACJI

WYNIKI SPRAWDZIANU W KLASIE 6 
część pierwsza

j. polski 
i matematyka 

część pierwsza
j. polski

część pierwsza
matematyka

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 

SZKOŁA PIJARÓW
Archiwum

wyniki Zespołu Szkół Pijarskich w Katowicach wyniki  Ogólnopolskie wyniki  Ogólnopolskie (szkołī niepubliczne)

*Szczegółowe wyniki znajdują się na stronach  www.oke.jaworzno.pl lub www.cke.edu.pl

część druga
j. angielski

63%      82% 71%       85% 54%      78% 71%       97%        84%
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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

A4, A6, A7

PLACETODRIVE

Mo ty wem prze wod nim te go rocz ne -
go Fe sti wa lu Ka to wi ce Kul tu ra Na -
tu ra by ła du cho wość, a wspól nym

ele men tem trzech sa mo cho dów fe sti wa lo -
wych – A4, A6 i A7 – na pęd na czte ry ko ła
qu at tro, tech no lo gia, któ rą Au di roz wi ja nie -
prze rwa nie od 36 lat. Nie za leż nie od wiel ko -
ści i cha rak te ru au ta, na pęd po tę go wał przy -

jem ność i bez pie czeń stwo jaz dy, da jąc chwi -
lę wy tchnie nia go ściom fe sti wa lu – wy bit nym
wir tu ozom. Au di A4 po dró żo wał m.in. Char -
les Lloyd, sak so fo ni sta, któ ry wy stę po wał
w ze spo le blu eso wym B. B Kin ga, A -szóst ką
Gri go ry So ko lov, je den z naj wy bit niej szych
współ cze snych pia ni stów, któ ry w sa li
NOSPR dał nie za po mnia ny kon cert za koń -

czo ny sze ścio ma bi sa mi, a A -sió dem ką nie -
mal wprost ze świa to we go tournée z ber liń -
ski mi fil har mo ni ka mi przy je cha ła Iwo na So -
bot ka, świa to wej sła wy pol ska so pra nist ka.
Pod su mo wu jąc, in ży nie ro wie Au di stwo rzy li
nie tu zin ko we sa mo cho dy, któ re świet nie
współ brz mią z wy bit ny mi oso bo wo ścia mi. To
coś wię cej niż ge nial na tech ni ka. n

KONCERTOWE MODELE AUDI

Porsche Sosnowiec
ul. Jabłoniowa 2a, Sosnowiec
tel. 600 259 547
www.audisosnowiec.pl

Porsche Rybnik
ul. Brzezińska 47, Rybnik
tel. 600 241 057
www.audirybnik.pl

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

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2016

Bartłomiej Wnuk
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Narodowa Orkiestra Symfoniczna
Polskiego Radia

pl. Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice

www.nospr.org.pl

Sponsor NOSPR  
i projektu akustyki sali koncertowej

Partner Strategiczny 
NOSPR

Zapraszamy na koncerty!
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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 upo rać się z nad mier ny mi ki lo gra ma mi,
przede wszyst kim trze ba przyj rzeć się swo -
je mu spo so bo wi od ży wia nia. Naj waż niej sza
jest zróż ni co wa na die ta, któ ra po zwa la do -
star czyć or ga ni zmo wi wszyst kich po trzeb -
nych wi ta min i mi ne ra łów. Na le ży ogra ni -
czać wę glo wo da ny – sło dy cze, pro duk ty
zbo żo we i za wie ra ją ce skro bię. Za miast
nich, do die ty trze ba włą czyć spo ro wa rzyw.
Do te go ak tyw ność fi zycz na i suk ces… pra -
wie gwa ran to wa ny!

ZA JA DA NIE STRE SU

W sy tu acjach stre so wych zma ga ją cym się
z ku li nar ny mi po ku sa mi mo gą po móc na tu -
ral ne pre pa ra ty, opar te o ada pto ge ny – ro śli -
ny dzia ła ją ce na or ga nizm jak re gu la to ry.
Wpły wa ją one na układ hor mo nal ny, ner wo -
wy i im mu no lo gicz ny, uko ją sko ła ta ne ner wy
i po mo gą przy wró cić rów no wa gę. Spraw -
dzo nym po łą cze niem jest ze sta wie nie

trzech ada pto ge nów: ró żeń ca gór skie go, cy -
tryń ca chiń skie go i żeń sze nia. Uzu peł nie -
niem w cza sie na si lo ne go stre su jest L -te ani -
na, któ ra sty mu lu je pro ce sy my ślo we, zdol -
ność ucze nia się i za pa mię ty wa nia. Sku tecz -
ne dzia ła nie ada pto ge nów po mo że upo rać
się z pro ble mem za ja da nia stre su oraz zre -
du ku je na pię cie spo wo do wa ne zmia ną spo -
so bu od ży wia nia.

WSPO MA GA NIE

Z po mo cą mo gą przyjść tak że do brej ja ko -
ści su ple men ty die ty za wie ra ją ce np. wy cią -
gi ro ślin ne ogra ni cza ją ce tra wie nie skro bi,
jak np. wy ciąg z fa so li, czy pre pa ra ty bę dą -
ce po chła nia cza mi tłusz czu z po ży wie nia
np. błon nik z opun cji fi go wej wy ka zu ją cy
zdol ność do wią za nia bli sko jed nej trze ciej
tłusz czu za war te go w po ży wie niu. Su ple -
men ty te po mo gą zre du ko wać skut ki ma -
łych sła bo ści. n

ADA PTO GE NY I SU PLE MEN TY 
Ada pto gen Al pha – zwięk sza od por -
ność na stres, pod no si spraw ność
umy słu, po pra wia kon cen tra cję, do da -
je ener gii, wspie ra li bi do oraz prze ciw -
dzia ła zmę cze niu i znu że niu. Pre pa rat
ten to do sko na łe wspar cie dla osób
ak tyw nych, na ra żo nych na stres, ro -
sną ce wy ma ga nia i tem po ży cia.
Ma xi Slim Carb Con trol – pre pa rat re -
gu lu ją cy ape tyt i po ziom glu ko zy we
krwi. Je go opa ten to wa ne skład ni ki
StarchLite®, Chro max® i wy ciąg z ko -
ry cy na mo now ca cej loń skie go za blo -
ku ją tra wie nie wę glo wo da nów,
zmniej sza jąc przez to ka lo rycz ność
po sił ków i sko ki po zio mu cu kru. 
Ma xi Slim Fat Bloc ker za wie ra opa ten -
to wa ny błon nik NeOpuntia® po zy ski -
wa ny z li ści opun cji fi go wej. Wy ka zu je
on uni kal ne udo wod nio ne wła ści wo ści
wią za nia na wet 28% tłusz czu za war te -
go w po sił ku. 
Red Ri ce & Q10 – za wie ra w swo im
skła dzie Sy ni stat®, opa ten to wa ny
czer wo ny ryż, bę dą cy na tu ral nym źró -
dłem mo na ko li ny K. Wy ka zu je na tu ral -
ne dzia ła nie ha mu ją ce pro duk cję
frak cji LDL cho le ste ro lu w or ga ni zmie.
Dzia ła nie pre pa ra tu zo sta ło wzmoc nio -
ne obec no ścią opa ten to wa ne go
skład ni ka Ka ne ka Q10™ oraz astak -
san ty ny, któ re wy ka zu ją dzia ła nie
ochron ne ukła du krwio no śne go.

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 32 255 31 62
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LETNIE ODCHUDZANIE
– ZADBAJ O SWÓJ
WYGLĄD I ZDROWIE
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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

BIEGACZE,
UWAGA NA KOLANA!

Więk szość tre nu ją cych bie ga czy, kie dy do -
świad cza kon tu zji, szu ka po mo cy w In ter -
ne cie i cza so pi smach. Nie ste ty uzy ska ne
w ten spo sób wska zów ki, rzad ko po zwa la -
ją za że gnać po wsta ły pro blem. Kon tu zjo -
wa ni na bie ra ją więc prze ko na nia, że zro bi -
li wszyst ko, co za le ca li re ha bi li tan ci pi szą -
cy ar ty ku ły, a więc pro ble mu na pew no nie
roz wią że re ha bi li ta cja. Kwe stia jest nie ste -
ty bar dziej zło żo na. Przy kła do wo: ból bocz -
nej stro ny sta wu ko la no we go mo że świad -
czyć o tzw. „ze spo le ko la na bie ga cza”,
uszko dze niu łą kot ki bocz nej lub o zmia -
nach zwy rod nie nio wych chrząst ki sta wo -
wej. Aby po ra dzić so bie z kon tu zją, na le ży
więc naj pierw zi den ty fi ko wać pro -
blem – w sfe rze funk cjo nal nej, naj le piej
zro bi to fi zjo te ra peu ta, we współ pra cy z or -
to pe dą.
Wśród bie ga czy czę sto ma my do czy nie nia
z ze spo łem ko la na bie ga cza, któ ry do ty czy
prze cią że nia tka nek mięk kich, głów nie pa -
sma bio dro wo -pisz cze lo we go. Roz po zna -
na pra wi dło wo dys funk cja spo wo do wa -
na mo że być sze re giem czyn ni ków, któ re

po wi nien spraw dzić fi zjo te ra peu ta. Nie któ re
z nich to np.:
• osła bio na si ła mię śni po ślad ko wych, któ -

re po ma ga ją w utrzy ma niu pra wi dło we go
usta wie nia sta wu ko la no we go pod czas
bie gu, za po bie ga jąc je go ko śla wie niu,

• ogra ni czo na ro ta cja we wnętrz na sta wów
bio dro wych, co po wo du je nad mier ne na -
pię cie mię śni i po wię zi bocz ne go prze -
dzia łu uda i sta wu ko la no we go,

• sła ba mo to rycz ność pod sta wo wa bie ga -
cza i nie pra wi dło we wzor ce ru cho we
(zwra ca my uwa gę np. na pra wi dło wo wy -
ko na ny przy siad),

• sła ba si ła mię śni sta bi li zu ją cych tu -
łów – fun da men tem dla pra cu ją cych nóg
są sta bil ny tu łów i mied ni ca. 

Gdy te ele men ty nie funk cjo nu ją pra wi dło -
wo, to ry zy ko kon tu zji zwięk sza się wie lo krot -
nie. Na to miast ich uspraw nie nie mo że do -
dat ko wo po móc w po pra wie wy ni ku spor to -
we go. Fi zjo te ra peu ta, do brze ro zu mie jąc
pro blem, jest w sta nie oce nić i wy ła pać nie -
pra wi dło wo ści, a na stęp nie do brać me to dy

i środ ki fi zjo te ra peu tycz ne, któ re sta no wią
o po wo dze niu le cze nia.
Dla te go le cze nie kon tu zji bie go wych nie
spro wa dza się tyl ko do kil ku ćwi czeń zna le -
zio nych w In ter ne cie. Lu dzie róż nią się mię -
dzy so bą nie tyl ko ana to mią, ale tak że stop -
niem wy tre no wa nia, moż li wo ścia mi re ge ne -
ra cyj ny mi czy na wy ka mi ru cho wy mi. Bez
wni kli wej ana li zy i pra wi dło we go, sys te ma -
tycz ne go po stę po wa nia re ha bi li ta cyj ne go,
szan se na suk ces są zni ko me.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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F 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.

MDŁUGOTRWAŁE
STOSOWANIE
ANTYKONCEPCJI

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

MPODCZAS STOSOWANIA
ANTYKONCEPCJI
HORMONALNEJ NIE NALEŻY

JEŚĆ GREJPFRUTÓW. Nie należy

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

FSPOŻYWANIE CUKRU MA
WPŁYW NA PODATNOŚĆ
NA INFEKCJE INTYMNE.

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. 

MBOLESNE MIESIĄCZKI NIE
SĄ POWODEM
DO NIEPOKOJU. W każdym

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.

FMACICA 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,

ciężka praca, otyłość oraz masa
urodzonych dzieci. 

MMOŻNA ZA PLA NO WAĆ
PŁEĆ DZIEC KA. Mo że my je dy -
nie zwięk szyć jej praw do po do -

bień stwo. Przy pra wi dło wych cy klach
mie siącz ko wych ła two okre ślić, kie dy wy -
stę pu je owu la cja. Plem ni ki, któ re nio są
ma te riał ge ne tycz ny z chro mo so -
mem X (de cy du ją cym o płci żeń skiej) ży ją
dłu żej. Je że li do kon tak tu sek su al ne go
do cho dzi na 2-3 dni przed pla no wą owu -
la cją, praw do po do bień stwo, że dziec kiem
bę dzie dziew czyn ka jest więk sze. Nie da
się jed nak za pla no wać te go w 100%.

FMATKA 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

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

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW
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MITY Z ZAKRESU GINEKOLOGII OBALA DR HAB. N. MED.
AGNIESZKA DROSDZOL-COP, GINEKOLOG Z CENTRUM
MEDYCZNEGO SIGNUM. 

GINEKOLOGIA
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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

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

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. 

Archiwum - Ann Payne

MIASTO 
KREATYWNE UNESCO
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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18 CzErw CA, Godz. 18.00
Stre fa Kul tu ry
Bi le ty: wstęp wol ny

Ślą ski ra per na ka to wic kiej sce nie hip -ho -
po wej po ja wił się 15 lat te mu. Z tej oka zji
za pra sza wszyst kich do Stre fy Kul tu ry
na kon cert pod su mo wu ją cy je go dzia łal -
ność ar ty stycz ną. To ma być naj więk szy
kon cert w do tych cza so wej dzia łal no ści
Miu osha. Na spe cjal nie wy bu do wa nej
sce nie ma po ja wić się wie lu wo ka li stów,
ra pe rów, mu zy ków, DJ'ów, a na wet dwie
or kie stry. Jak za pew nia ją or ga ni za to -
rzy – „le piej jesz cze nie by ło”.

AIR BO UR NE

ttt

17 siErP niA, Godz. 19.00
MegaClub w Ka to wi cach
Bi le ty: 69 zł – 89 zł

Ze spół Air bo ur ne zo stał za ło żo ny przez
dwóch bra ci: Jo ela i Ry ana O'Ke ef fe
w 2003 ro ku. Już rok póź niej wy da li swój
pierw szy nie za leż ny al bum, a w ko lej nych
la tach gra li ja ko sup port m.in. dla Mo tor -
he ad i The Rol ling Sto nes. Ich ostat nim,
jak do tąd, al bu mem stu dyj nym był „Black
Dog Bar king”, któ ry uka zał się 20 ma -
ja 2013 ro ku za rów no w Eu ro pie, jak
i w Au stra lii. W Pol sce ze spół oprócz Ka to -
wic od wie dzi rów nież Po znań i War sza wę.

TAU RON NO WA MU ZY KA 2016

ttt

18-21 siErP niA
Mu zeum Ślą skie w Ka to wi cach
Kar ne ty: 230 – 300 zł

Już po raz 11 pod czas fe sti wa lu Tau ron
No wa Mu zy ka od kry je cie naj cie kaw sze
ob li cza współ cze sne go jaz zu, elek tro ni ki
i ta necz nych ryt mów. Fe sti wal tra dy cyj nie
roz pocz nie się w czwar tek eli tar nym kon -
cer tem otwar cia. Na po czą tek usły szy my
Pia no ho oli gan & NOSPR, czy li ory gi nal ne
in ter pre ta cje utwo rów Mu sic for 18 Mu si -
cians Ste ve'a Re icha, Ti rol Con cer to Phi li -
pa Glas sa oraz Kon cer tu na kla we syn
Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go. Pod czas

5-7 siErP niA
Do li na Trzech Sta wów w Ka to wi cach
Kar ne ty: 310 – 340 zł (od 5 sierp nia)

Każ de go ro ku w je den z sierp nio wych
week en dów przez Ka to wi ce prze wi ja ją
się ty sią ce fa nów mu zy ki, któ rzy przy jeż -
dża ją po słu chać, co tym ra zem ma im
do za pro po no wa nia OFF Fe sti val.
Przez ostat nie la ta mo gli śmy usły szeć
gwiaz dy zwią za ne z bri troc kiem, ra pem,
in die, jaz zem, grun gem, mu zy ką elek tro -
nicz ną a na wet me ta lem.
Nie ina czej bę dzie też w tym ro ku, po nie -
waż OFF Fe sti val kon se kwent nie od rzu -
ca ma in stre am i sta wia z jed nej stro ny
na le gen dy mu zy ki al ter na tyw nej,
a z dru giej na zu peł nie no we brzmie nia. 
Zde cy do wa nie do le gend moż na za li -
czyć Is land czy ków z for ma cji GusGus.
Ich kon cer ty to po łą cze nie ho use'u, trip -
-ho pu, tech no i nu -jaz zu. Ta wy bu cho wa
mie szan ka spra wia, że pod sce ną nikt
nie stoi obo jęt ny. Przed OFF Fe sti va lem
spo dzie wa my się, że ze spół z Rey kja vi ku
wy da ko lej ny, dzie sią ty już al bum. 
Mi ło śni cy ostrzej sze go gra nia z pew no -
ścią nie mo gą się już do cze kać wy stę pu
gru py Na palm De ath. Bry tyj czy cy od 36

lat two rzą bez kom pro mi so wą mu zy kę.
Cięż kie brzmie nie nie jest jed nak „sztu -
ką dla sztu ki”, ich mu zy ka to na rzę dzie
wal ki z nie rów no ścia mi spo łecz ny mi.
Wśród ar ty stów, któ rzy są do pie ro na po -
cząt ku swo jej mu zycz nej ka rie ry, war to
zwró cić uwa gę na mu zy kę, któ rą pro po -
nu je nam Is lam Chip sy. W Ka to wi cach
pro du cent wy stą pi wraz z triem EEK.
Trud no skla sy fi ko wać mu zy kę, ja ką two -
rzy ar ty sta wy ło nio ny z un der gro un do -
wej sce ny Ka iru – wszy scy są jed nak
zgod ni: wra że nia któ re po zo sta wia
po so bie Is lam Chip sy są uni kal ne i fa -
scy nu ją ce.
Na te go rocz nym OFFie nie mo że cie
prze ga pić rów nież kon cer tów Mi nor Vic -
to ries, któ rzy w świe cie al ter na ty wy okre -
śla ni są mia nem „su per gru py”, ko re ań -
skie go ze spół Jam bi nai oraz De ven dry
Ban har ta, któ ry łą czy pół noc no ame ry -
kań ski folk z la ty no ski mi ryt ma mi.
Nie za brak nie rów nież gwiazd z ro dzi me -
go po dwór ka, w Do li nie Trzech Sta wów
usły szy my m.in. SBB, Od pocz no i Mo ni -
kę Brod kę.

OFF FESTIVAL
2016
ttt

materiały prasowe

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.
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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 / ZIĘBA CLINIC
Katowice, ul. Kościuszki 255 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 /
ALTUSKatowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIEKatowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUMKatowice,
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 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 / 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-BENZSosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMAKatowice, 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

„głów nej” czę ści fe sti wa lu nie moż na prze -
ga pić wy stę pu gru py Fat Freddy's Drop,
któ ra roz grze wać bę dzie pu bli kę mie szan -
ką jaz zu, fun ku, reg gae i mu zy ki lu do wej
ro dem z No wej Ze lan dii. Ten ener ge ty zu ją -
cy ze spół przy je dzie do Ka to wic z naj now -
szym al bu mem pt. „Bays”.Pod czas te go -
rocz ne go fe sti wa lu bę dzie rów nież oka zja,
aby usłyszeć m. in.: Ro ots Ma nu va, Ka ma -
si Wa shing ton, Bat tles, Glo ating Po ints Li -
ve, Snar ky Pup py i One oh trix Po int Ne ver.

RE CI TA LE MI STRZOW SKIE

ttt

3 LiP CA, Godz. 19.30
NOSPR w Ka to wi cach
Bi le ty: od30 do130zł
Wko lej nej od sło nie Re ci ta li Mistrzowskich wy -
stą pi słyn na cze ska śpie wacz ka Mag da le na
Kožená oraz Ondřej Ha vel ka & Me lo dy Ma -
kers. Wpro gra mie kon cer tu znaj dą się utwo ry
Co le’aPor te ra wopra co wa niu Ju ra ja Bar toša.

m
ateriały organizatora

PLACE KULTURY

PLACE
taKże w wersji onLine

ZAPRASZAMY NA
WWW.MAGAZYNPLACE.PL

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
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RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW

KATOR



PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2016

RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE
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NOWOCZESNY OBIEKT MIESZKALNO-USŁUGOWY
powstaje  na terenie pomiędzy ulicą Bażantów a Puchały w Katowicach

NOWA INWESTYCJA
W BAŻANTOWIE

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


