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PLACE IN MY HEAD

CITY PLACEMENT

Zarówno William Wyler, kręcąc scenę
z udziałem Audrey Hepburn
i Gregory’ego Pecka przy Ustach
Prawdy, jak i Federico Fellini,
umieszczając przepiękną Anitę
Ekberg w Fontannie di Trevi nie
przypuszczali, że uwiecznione przez
nich obrazy będą powodem, dla
którego tysiące turystów zechcą
odwiedzić Rzym właśnie
po obejrzeniu „Rzymskich wakacji”
czy „Słodkiego życia”. Dziś skłonności
kinomanów do set jetting, czyli
podróżowania do miejsc znanych
z filmów czy seriali są motorem
rozwoju turystyki i miast, które coraz
częściej stają się planami filmowymi.
Także Katowice chciałyby poddać się
city placement.
O tym, kto ostatnio kręcił w stolicy
województwa śląskiego przeczytają
Państwo w jesiennym numerze
„PLACE”. Tym razem zabierzemy
Państwa do pewnego garażu
w Bażantowie, gdzie kręcono nowy
film Pawła Borowskiego, odwiedzimy
plan zdjęciowy kalendarza DAGMA
PHOTO i wraz z Katarzyną Janowską
zaprosimy na deski teatru, gdzie 5
listopada startuje XVIII Ogólnopolski
Festiwal Sztuki Reżyserskiej
Interpretacje. 
Zapraszam do lektury!

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

PiOtr, Paweł i BażantOwO
o dobrEJ wsPółPrACy między siECią Piotr
i PAwEł orAz CEntrum HAndLowym
bAżAntowo PiszE mAtEusz rAdECKi

20

BażantOwO POłudnie
zAgLądAmy nA budowę KomPLEKsu bAżAntowo
PołudniE Przy uL. mLECznEJ 
w KAtowiCACH-PodLEsiu

PrzemOc.
stOP!

KAtArzynA JAnowsKA,
dyrEKtor
ArtystyCznA
ogóLnoPoLsKiEgo
FEstiwALu sztuKi
rEżysErsKiEJ,
zAPowiAdA KoLEJną
EdyCJę intErPrEtACJi
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Od wscHOdu dO zacHOdu włOcH
Zapraszamy na zdjęciową przejażdżkę po Włoszech tropem
„DAGMA PHOTO 60’s Italian Fashion Tour”. Najnowszy projekt
katowickiego studia fotograficznego inspirowany jest
niepowtarzalnym włoskim klimatem i modą lat 60.
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Wie dzia łam, że chcę pły wać i pły wam. Dzi -
siaj uwa żam, że każ de ogra ni cze nie tkwi
w gło wie. Ułom ność jest wte dy, kie dy nie
szu ka my ce lu i pa sji w ży ciu, kie dy ktoś, kto
ma rzy o by ciu dzien ni ka rzem zo sta je księ -
go wym, kie dy nie re ali zu je swo je go pla nu
na ży cie tyl ko cu dzy.

Ty po pro stu cho dzisz tro chę wol niej niż in ni. 
A że za wsze się wszę dzie spóź niam, to mo -
je no gi są do sko na łym usprawiedliwieniem
(śmiech). Jesz cze w ży ciu do gło wy mi nie

przy szło, że by być gdzieś wcze śniej. Do dat -
ko wo ni gdy nie do tknął mnie brak to le ran cji.
Wręcz prze ciw nie – kie dy w czwar tej kla sie
wy cho waw czy ni po wie dzia ła: „Ka ro li na je -
dzie my w gó ry, ty nie je dziesz”, mo ja kla sa
po wie dzia ła: „Je śli Ka ro li na nie mo że, my też
nie je dzie my”. I po je cha łam.

Nie za leż nie od wy ni ku spor to we go do Rio je -
dziesz ja ko zwy cięż czy ni. Ja ko pierw sza tak
gło śno i wy raź nie mó wi łaś o po trze bie trans mi -
sji te le wi zyj nych z Igrzysk Pa ra olim pij skich
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MY PLACE 

OD MNIEJ WIĘCEJ TRZECH LAT TRWA HAMER TIME – CZAS KAROLINY HAMER, NIEPEŁNOSPRAWNEJ
PŁYWACZKI Z TYCHÓW. BO CHOĆ OSTATNI DUŻY SUKCES SPORTOWY ODNIOSŁA W 2011 ROKU,

WSZĘDZIE JEJ PEŁNO. PROWOKOWAŁA SZUKAJĄC SPONSORA, ROZBIERAŁA PARAOLIMPIJCZYKÓW
DO ZDJĘĆ W KALENDARZU I NAMAWIAŁA ZNANYCH DO POPARCIA TRANSMISJI IGRZYSK

PARAOLIMPIJSKICH W TELEWIZJI PUBLICZNEJ. OSTATNIO ZNÓW ZASKOCZYŁA I W CIĄGU 42 DNI
POBIŁA 15 REKORDÓW POLSKI. EFEKT? POWOŁANIE DO POLSKIEJ KADRY PARAOLIMPIJSKIEJ

I WYJAZD NA IGRZYSKA DO RIO DE JANEIRO – MIASTA, W KTÓRYM ODNIOSŁA NAJWAŻNIEJSZE
SUKCESY W KARIERZE. – RIO TO MOJE MIEJSCE MOCY – MÓWI PŁYWACZKA, I DODAJE: – TYLKO

WPUŚĆCIE MNIE DO WODY, A POKAŻĘ NA CO MNIE STAĆ

ROZMAWIA: bArtłomiEJ wnuK
ZDJĘCIA: rAdosłAw KAŹmiErCzAK, dominiK i miCHAł ŚwiErKotowiE

KAROLINA HAMER
Niepełnosprawna pływaczka,
multimedalistka mistrzostw świata
(2002, 2009, 2010 r.) i Europy
(2001, 2009, 2011 r.). Zaangażowana
w walkę na rzecz obecności
sportowców niepełnosprawnych
w mediach i zainteresowania biznesu
sportem niepełnosprawnych.
Laureatka wielu prestiżowych nagród,
m.in. Nagrody Najlepszego
Sportowca z Niepełnosprawnością
Ruchową w Polsce oraz wyróżnienia
Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego za łączenie
działalności społecznej
z uprawianiem sportu.
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Bar tło miej Wnuk: Je śli szes na sto krot na me da -
list ka mi strzostw świa ta i Eu ro py je dzie
na Igrzy ska Pa ra olim pij skie do Rio de Ja ne iro,
to ro zu miem, że bez me da lu nie wró ci? 
Ka ro li na Ha mer: Spor to wo jest świet nie: star -
ty kon tro l ne po ka za ły świet ną dys po zy cję,
w cią gu 42 dni po bi łam 15 re kor dów Pol ski.
Na pa pie rze, w kon ku ren cji 150 me trów sty -
lem zmien nym, je stem pią ta na świe -
cie – za Mek sy kan ką, Chin ką, Włosz ką
i Ukra in ką. Ale to Igrzy ska, stres star to wy osią -
ga mak si mum i w ostat nich se kun dach
przed star tem chy ba każ dy spor to wiec wal -
czy przede wszyst kim z sa mym so bą. Fak -
tem jest, że mi mo wie lu suk ce sów na mi strzo -
stwach świa ta i Eu ro py, nie mam ani jed ne go
me da lu Igrzysk Para olim pij skich, któ re by ły
dla mnie do tąd nie zwy kle pe cho we. 

Czu jesz, że tym ra zem się uda?
Emo cjo nal nie, Rio to mo je miej sce mo cy,
któ re – po za wspa nia ły mi wi do ka mi – da je
moż li wość spo tka nia z fe no me nal ny mi,

uśmiech nię ty mi ludź mi, dla któ rych sport
jest in te gral ną czę ścią ży cia. W 2009 ro ku
da ło mi rów nież czte ry me da le mi strzostw
świa ta. Oczy wi ście zda ję so bie spra wę z te -
go, że osta tecz ny suk ces spor to wy za le ży
od wie lu czyn ni ków, ale spo dzie wam się
wszyst kie go… naj lep sze go. Tyl ko wpuść cie
mnie do wo dy, a po ka żę na co mnie stać! 

Ja kim spo so bem, Ty – 35-lat ka – znów na dą -
żasz w wo dzie za na sto lat ka mi?
Sport pa ra olim pij ski jest spor tem wy czy no -
wym, a ja pra cu ję tyl ko z naj lep szy mi. W cza -
sie ca łej ka rie ry spor to wej pra co wa ły ze
mną rze sze fi zjo te ra peu tów, re ha bi li tan tów
i spe cja li stów, ale do pie ro te raz dzię ki tre nin -
gom z Mi cha łem Bro na szew skim zna czą co
wzmoc ni łam mię śnie dol nej czę ści cia -
ła.  Po pra wi łam też je go uło że nie w wo dzie.
Ale do tor pe dy jed nak jesz cze tro chę mi
bra ku je (śmiech). Do współ pra cy za pro si -
łam rów nież wy bit ny pły wac ki au to ry tet – pa -
nią Han nę Kli mek -Wło dar czak, tre ner kę -ko -

or dy na tor kę ka dry olim pij skiej pod czas
igrzysk w Atlan cie i Syd ney. To był prze łom.

A po my śleć, że mia łaś być księ go wą…
Uro dzi łam się z nie do wła dem nóg, więc moi
ro dzi ce chcie li mi dać do bry za wód; chcie li że -
bym zo sta ła księ go wą lub tłu ma czem an giel -
skie go. Ale sta ło się ina czej: ta ta na uczył mnie
pły wać, kie dy mia łam czte ry la ta. Ma ma za -
wsze po wta rza ła: „pły waj tyl ko tam, gdzie
masz grunt”, a ja za wsze wse kun dę wy pły wa -
łam na głę bo ką wo dę i wy cho dzi łam, jak by -
łam si na z zim na. Dzi siaj wiem, że już wte dy
pły wa nie to by ła dla mnie wol ność. W wo dzie
mia łam spo kój i nikt ode mnie nic nie chciał.

Wo da by ła (i jest) tak że Two im re ha bi li tan tem.
Pierw sze sie dem lat mojego życia by ło jed -
ną wiel ką re ha bi li ta cją. Mó wio no, że ni gdy
nie bę dę cho dzić, a ja mia łam kon kret ny cel:
ni gdy nie usiąść na wóz ku. Efekt jest ta ki, że
ro dzi ce mnie uspraw ni li, a ja wy wal czy łam
swo ją od ręb ność i po dą żam wła sną dro gą.

HAMER
TIME
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TAM, GDZIE NIE
ZNAJDUJĘ
ZROZUMIENIA, NIE
ZATRZYMUJĘ SIĘ.
SZKODA ENERGII.
LEPIEJ DAWAĆ JĄ
TAM, GDZIE WIESZ, ŻE
WRÓCI DO CIEBIE.
WIERZĘ W TO CAŁYM
SERCEM



i tym ra zem Te le wi zja Pol ska po ka że im pre zę.
Ale naj pierw wal czy łaś o sie bie.
To zna czy?

Kie dy po igrzyskach w Lon dy nie oka za ło się, że
nie do sta niesz sty pen dium spor to we go za czę łaś
szu kać spon so ra, wy sta wia jąc dwu znacz ne
ogło sze nie w jed nym z por ta li…
W 2013 ro ku by łam pod ścia ną i szu ka łam
spon so rów, któ rzy po mo gą mi w sfi nan so -
wa niu dal szych tre nin gów. Uma lo wa łam się,
a zna jo ma fo to graf ka zro bi ła ład ne zdję cie.
Ta kie „cu te”. Ca łość, opa trzo na ha słem „Ka -
ro li na Ha mer – spon so ring” wy lą do wa ła
na ów cze snej Ta bli cy. Efekt? Kil ka pro po zy -
cji spę dze nia wspól nie no cy, jed na ma try -

mo nial na i… ogrom ne za in te re so wa nie me -
diów.

Wła śnie po fa li pu bli ka cji po ja wi ła się m.in. Fun -
da cja Ba żan to wo, któ ra po mo gła ci w przy go to -
wa niach m.in. do mi strzostw świa ta
w Mont re alu. 
Fun da cja Ba żan to wo i fir ma Ak son, z któ rą
je stem zwią za na do dzi siaj oraz ca ła rze sza
lu dzi z dobrą energią, którzy po ma ga li mi
jak po tra fi li. Bar dzo szyb ko po ja wi ły się za -
pro sze nia na róż ne „bab skie” spo tka nia
mo ty wa cyj ne w War sza wie, a tam – już
pod czas pierw sze go z nich – oka za ło się,
że pły wa nie nie jest mo im je dy nym ta len -
tem. 

By łem, wi dzia łem – wi wa tu ją ca sa la. Na gle oka -
za ło się, że lu dzie Cię słu cha ją, że masz głos.
Po szłam za cio sem, bo pro blem nie do fi nan -
so wa nia spor tu nie peł no spraw nych to pro -
blem sys te mo wy. Po sta no wi łam za wal czyć
po raz ko lej ny o uwa gę me diów, a za ich po -
śred nic twem tym ra zem tra fić tak że do wiel -
kie go biz ne su i po wal czyć o pierw szy du ży
pro jekt ze spor tow ca mi nie peł no spraw ny mi.
Tak po wstał ka len darz PA RA OLIM PIJ CZY -
CY 2015, do któ re go ro ze bra ło się 12 spor -
tow ców nie peł no spraw nych. Kil ka mie się cy
póź niej z trój ką in nych pa ra olim pij czy ków
cie szy li śmy się z part ner stwa z ogrom ną fir -
mą z bran ży ener ge tycz nej. I co waż ne, ten
pro jekt trwa na dal.
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ZAWSZE SIĘ
WSZĘDZIE SPÓŹNIAM
I MOJE NOGI SĄ
DOSKONAŁYM
USPRAWIEDLIWIENIEM.
JESZCZE W ŻYCIU
DO GŁOWY MI NIE
PRZYSZŁO, ŻEBY BYĆ
GDZIEŚ WCZEŚNIEJ

91 REPREZENTANTÓW
NA PARAOLIMPIJSKICH
ARENACH, W TYM TRZECH 
ZE ŚLĄSKA
Według danych Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego w skład Polskiej
Reprezentacji weszło 91 sportowców,
którzy od 7 do 18 września walczyli
o medale na tych samych arenach,
które były świadkami sierpniowych
Igrzysk Olimpijskich. Oprócz Karoliny
Hamer, zawodniczki sekcji pływackiej
Startu Katowice, z Województwa
Śląskiego w stawce znaleźli się także
panowie – dyskobol Mirosław Madzia
i kulomiot Janusz Rokicki. Cała trójka
znalazła się w kalendarzu
PARAOLIMPIJCZYCY 2015, którego
mecenasem było Bażantowo Sport
i którego promocję wsparła Fundacja
Bażantowo.

PRZYGOTOWANIA DO RIO 2016
UWIECZNIONE W TELEDYSKU
Jak wyglądały przygotowania Karoliny
do Rio 2016 można się przekonać,
odwiedzając jej kanał w serwisie You
Tube. Codzienne treningi i starty
w zawodach pływackich śledził
bowiem fotograf Radosław
Kaźmierczak, prywatnie przyjaciel
Karoliny, autor teledysku do utworu
„Role Playing Life” rapera Bisza.

RIO TO MOJE MIEJSCE MOCY.
WŁAŚNIE TAM W 2009 ROKU
ZDOBYŁAM CZTERY MEDALE
MISTRZOSTW ŚWIATA.
OCZYWIŚCIE ZDAJĘ SOBIE
SPRAWĘ Z TEGO, ŻE OSTATECZNY
SUKCES SPORTOWY ZALEŻY
OD WIELU CZYNNIKÓW, ALE
SPODZIEWAM SIĘ WSZYSTKIEGO…
NAJLEPSZEGO

R
adosław

 K
aźm

ierczak 

OD RE DAK CJI
Wy wiad z Ka ro li ną Ha mer prze pro wa dzi -
li śmy na kil ka dni przed wy jaz dem Pol -
skiej Re pre zen ta cji Pa ra olim pij skiej
do Rio de Ja ne iro, ale od da li śmy ten nu -
mer do dru ku tuż po star cie pły wacz ki
na Igrzy skach w jej ko ron nej kon ku ren -
cji 150 me trów sty lem zmien nym. Ka ro li -
na Ha mer za kwa li fi ko wa ła się do fi na łu,
ale nie zdo by ła me da lu.

Ale Cie bie już w nim nie ma?
Nie mia łam (i nie mam) swo jej fun da cji, mu -
sia łam wy bie rać i po peł ni łam błąd. 

Ża łu jesz?
Jeżeli nie znajduję zrozumienia, nie za trzy -
mu ję się. Szko da ener gii. Le piej da wać ją
tam, gdzie wiesz, że wró ci do cie bie. Wie rzę
w to ca łym ser cem.

Przy oka zji pre mie ry ka len da rza Pa ra olim pij czy -
cy 2015, któ ra od by ła się w Ba żan to wo Sport (zresz -
tą po dob nie jak se sja zdję cio wa) zwró ci łaś uwa gę
na to, że nie bę dzie wspar cia wiel kie go biz ne su bez
trans mi sji Igrzysk Pa ra olim pij skich w te le wi zji pu -
blicz nej. Je dziesz do Rio i pro szę – są trans mi sje.

Uwa żam, że to ko niecz ne, bo da im puls zmia -
nie w po strze ga niu nas – pa ra olim pij czy ków.
Na gle pan Zdzi chu zpa nem Ry chem prze ko -
na ją się, że emo cje pod czas ki bi co wa nia
spor tow co wi nie peł no spraw ne mu z orzeł -
kiem na pier si nie róż nią się od tych, któ re
prze ży wa li w sierp niu, pod czas Igrzysk
Olimpijskich. A to otwo rzy wie le drzwi, bo prze -
cież ki bi cu ją przy piw ku i czip sach, a ra no
ubie ra ją dres i idą na si łow nię czy po bie gać.

Kie dy to się sta nie, oj ców (i ma tek) suk ce su bę -
dzie wie le…
A ja wie rzę, że ktoś wsta nie i po wie, że gło -
śno o pa ra olim pij czy kach za czę ło się mó -
wić od Ka ro li ny Ha mer. �

MY PLACE 

ZOBACZ TELEDYSK
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PLACE TO LIVE

WSZYSTKIE PLACE 
NASZEGO MIASTA

���

SPÓŁKA MILLENIUM INWESTYCJE – DEWELOPER
OSIEDLA BAŻANTOWO – ZAKOŃCZYŁA BUDOWĘ
PIERWSZYCH DOMÓW JEDNORODZINNYCH
W KATOWICACH-PODLESIU. DOCELOWO, NOWE
OSIEDLE UTWORZĄ 73 DOMY JEDNORODZINNE
ROZMIESZCZONE W 12 SZEREGACH
NA POWIERZCHNI PONAD 2 HA. DOMY NA OSIEDLU
BAŻANTOWO POŁUDNIE MAJĄ 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 
– PIERWSZE DOMY JUŻ
GOTOWE. RUSZA KOLEJNY
ETAP BUDOWY

Na początku września w centrum Katowic
stanęły trzy pianina promujące tytuł Miasta
Muzyki UNESCO, na których każdy może
zagrać. Pierwsze znajdziemy w holu
głównym dworca PKP, drugie stoi
w siedzibie Miasta Ogrodów przy pl. Sejmu
Śląskiego, a trzecie w Supersamie. Pomysł
nie jest nowy. Podobne instrumenty można
znaleźć w takich miastach, jak m.in.: Paryż,
Londyn, Monachium, Nowy Jork i Boston.
Jako pierwszy na ulicy pianino postawił
brytyjski artysta Luke Jerram w 2008 roku.
Instalację nazwał: „Play Me, I’m Yours”.
Od tego czasu w sumie na 1,5 tys.
pianinach na całym świecie zagrało już
ponad 10 mln ludzi, w tym wybitni
muzycy – m.in. Jamie Cullum, James
Rhodes, Roberto Bravo González i London
Symphony Orchestra.

TRZY PIANINA W CENTRUM KATOWIC CZEKAJĄ AŻ KTOŚ NA NICH ZAGRA

W JAKI SPOSÓB FOTOGRAFOWAĆ
ARCHITEKTURĘ? CO ZROBIĆ, ABY UCHWYCIĆ
PIĘKNO OTACZAJĄCYCH NAS BUDYNKÓW?
MIŁOŚNICY FOTOGRAFII DOWIEDZIELI SIĘ
TEGO 10 WRZEŚNIA PODCZAS FOTOSPACERU
W BAŻANTOWIE

Przewodnikiem podczas fotograficznego spaceru był
Arkadiusz Ławrywianiec, ceniony fotoreporter, członek
Związku Polskich Artystów Fotografików, współautor
reaktywowanego konkursu Śląskiej Fotografii Prasowej.
Na osiedlu wprowadził uczestników w świat tajników
fotografii architektury. Dodatkową niespodzianką była
zaaranżowana w podziemiach powstającego właśnie
drugiego budynku Centrum Handlowego Bażantowo
sesja zdjęciowa „samochód i modelka”. Dzięki
uprzejmości Porsche Sosnowiec uczestnicy mogli
poznać techniki fotografii studyjnej, wykonując zdjęcia
czerwonego audi A5 oraz ślicznej Patrycji.
Warsztaty połączone były z konkursem fotograficznym,
we wrześniu czekamy na zgłoszenia w trzech
kategoriach: fotografia kolorowa, fotografia czarno-biała
oraz samochód i modelka. Jury konkursu nagrodzi
autorów najlepszych z nich. Swoją nagrodę wręczą
również internauci. Najlepsze zdjęcia będziecie mogli
zobaczyć na facebookowym profilu PLACE oraz
w następnym numerze naszego magazynu!

FOTOSPACER
W BAŻANTOWIE
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Wyzwaniem dla architekta
Ireneusza Wasiewicza było
przeniesienie
modernistycznej idei
Osiedla Bażantowo
w podmiejskie tereny
Podlesia. Projektant nie
chciał przy tym naruszać
obecnego charakteru
sąsiedztwa. Dlatego
podczas prac sięgnął
do doświadczeń
architektury holenderskiej,
która słynie z tego, w jaki
sposób łączy współczesne
koncepcje z tradycją

Przy ulicy Mlecznej w katowickim Podlesiu powstaje Bażantowo
Południe – 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

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

Millenium Inwestycje Sp. z o.o. 
Katowice,  ul. Hierowskiego 2 | tel.  32 205 95 00 
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl

Biuro sprzedaży 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O BAŻANTOWIE
POŁUDNIE
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UROCZYSTE
OTWARCIE 

ENKLAWY KRYSZTAŁOWEJ
W ENKLAWIE KRYSZTAŁOWEJ NA OSIEDLU BAŻANTOWO MIESZKAJĄ JUŻ PIERWSI SENIORZY.

WKRÓTCE ZAPYTAMY ICH O WRAŻENIA. TYMCZASEM PRZEDSTAWIAMY RELACJĘ
Z UROCZYSTEGO OTWARCIA, KTÓRE UŚWIETNIŁA OBECNOŚĆ WIELU ZNAMIENITYCH GOŚCI

ZAJMUJĄCYCH SIĘ POLITYKĄ SENIORALNĄ

TEKST I ZDJĘCIA: Piotr KALsztyn

Wstęgę przecinali prof. Marian Zembala, Marcin Krupa – prezydent Katowic i Piotr Płoskoń, współwłaściciel spółki Millenium Inwestycje

MUSIMY ZMIENIĆ SWOJE
PRZYZWYCZAJENIA – MÓWI
RYSZARD WILCZYŃSKI, BYŁY
WOJEWODA OPOLSKI,
TWÓRCA PROGRAMU
„SPECJALNA STREFA
DEMOGRAFICZNA”
Model Bażantowa jest absolutnie
uniwersalny na kilku płaszczyznach.
Pierwsza, to kwestia senioralna;
druga – model urbanizacyjny
tworzenia zbilansowanej struktury
miejskiej pod względem
środowiskowym, społecznym
i ekonomicznym; a trzecia – model
biznesowy rozwijania
i komponowania usług publicznych.
W całym świecie zachodnim
struktury senioralne wbudowuje się
w normalnie funkcjonujące struktury
demograficzne, zapobiegając
sytuacji synchronicznego starzenia
się nowo powstałych osiedli.
Niestety Bażantowo to u nas
chlubny wyjątek. Ale nie winiłbym za
to wszystkich deweloperów.
Najpierw potrzebujemy działań
edukacyjnych, bo niektóre
problemy mogą się okazać
nierozwiązywalne, jeśli nie zmienimy
pewnych przyzwyczajeń i będziemy
upierać się, żeby do końca swoich
dni mieszkać w mieszkaniu
za dużym, niefunkcjonalnym,
najeżonym barierami, daleko
od dzieci. Warto edukować, że
największym kapitałem seniora jest
nieruchomość, a model
zapisywania jej dzieciom jest
kontrproduktywny dla jednej
i drugiej strony – zasoby zostaną
zużyte, a problemy starości zostaną.
Kluczem do zapewnienia zadbanej
starości jest alokacja, ale
do podjęcia takiej decyzji potrzeba
wiedzy, że się to opłaca i że da się to
zrobić. Taką wiedzę trzeba kierować
do osób w wieku 55 plus oraz
do dzisiejszych 40-latków, ich dzieci.

MIĘKKIE PROJEKTY DLA SENIORÓW – MÓWI MARCIN KRUPA,
PREZYDENT KATOWIC
Tworząc przedwyborczą „Umowę z mieszkańcami Katowic”, zwróciłem szczególną uwagę
na kwestie senioralne, bo niełatwe wyzwania podeszłego wieku dotkną prędzej czy później
każdego z nas. Na początku postanowiłem zebrać wszelkie informacje w zakresie tego, co
miasto dla seniorów już robiło. Okazało się, że funkcjonowało wiele ciekawych projektów
mających na celu np. integrację pokoleń, aktywizację seniorów i przyciąganie ich
do miejskich przestrzeni. Niestety, okazało się, że informacje o takich wydarzeniach często
do potencjalnych beneficjentów nie docierały. Dlatego od dwóch lat tworzymy informator,
w którym szczegółowo opisujemy prowadzone przez miasto działania na rzecz seniorów,
by zwiększać liczbę osób biorących w nich udział. 

En kla wa Krysz ta ło wa to kom pleks bu -
dyn ków prze zna czo nych dla se nio rów,
któ rzy chcą się cie szyć sa mo dziel no -

ścią, a w ra zie po trze by mieć do stęp do ca ło -
do bo we go ser wi su świad czo ne go przez wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków. W pierw szym
bu dyn ku za miesz ka li już se nio rzy, wko lej nych

dwóch trwa ją pra ce wy koń cze nio we, a w pla -
nach jest jesz cze bu do wa czwar te go. 
Na pierw szy rzut oka En kla wa Krysz ta ło wa ni -
czym nie róż ni się od po zo sta łej za bu do wy
osie dla – no wo cze sna ar chi tek tu ra, brak ba -
rier i przy ja zne oto cze nie z wyjątkowym
terenem par ko wym: z ła wecz ka mi, ścież ka mi

spa ce ro wy mi i ele men ta mi ma łej ar chi tek tu -
ry. Uni kal ność En kla wy tkwi we wnę trzach. To
wspo mnia ny ser wis, a więc moż li wość we -
zwa nia wszel kiej po mo cy przez ca łą do bę (za
po mo cą jed ne go przy ci sku!) oraz czę ści
wspól ne, w któ rych bę dą się mo gli spo ty kać
mieszkańcy np. salon klubowy.  �

Mieszkańcy Enklawy Kryształowej będą mogli spotykać się w salonie klubowym
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Millenium Inwestycje Sp. z o.o. 
Katowice,  ul. Hierowskiego 2 | tel.  32 205 95 00 
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl

Biuro sprzedaży 
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ

POWOLI BUDUJEMY TRADYCJĘ
DBANIA O SENIORÓW – MÓWI
PROF. MARIAN ZEMBALA,
LEKARZ, KARDIOCHIRURG, BYŁY
MINISTER ZDROWIA

Mi mo du żej do stęp no ści na świe cie,
w Pol sce mo del En kla wy Krysz ta ło wej
nie ste ty nie jest jest jesz cze roz po -
wszech nio ny. I nie uspra wie dli wia ją
nas tłu ma cze nia, że za dro gi, że dla elit
bo ja ko spo łe czeń stwo nie ro bi my nic,
że by zmniej szyć te ba rie ry. Pięć lat spę -
dzi łem w Ho lan dii, gdzie te go ty pu roz -
wią za nia są na tu ral ne, a w spo so bie ży -
cia za pi sa ło się, że ro dzi ce w pew nym
wie ku przy go to wu ją so bie miej sce
na sta rość, czę sto w są siedz twie za -
miesz ka nia swo je go dziec ka. 
Po przez ta kie miej sca jak osie dle
Bażantowo, bu du je my tra dy cję dba nia
o se nio rów w na szym kra ju. Je śli w pew -
nym wie ku my śli my o sa mo cho dzie, że -
by się swo bod nie po ru szać, o do -
mu – by za pew nić kom fort ro dzi nie, tak
przy cho dzi czas, że mu si my pomyśleć
o zabezpieczeniu ro dzi ców na sta rość.
Każ dy człowiek w jesieni swo je go ży cia
chce mieć po czu cie speł nie nia, że zro -
bił coś dla in nych oraz har mo nii, któ rą
da je kon takt z przy ro dą, spa ce ry, sa mo -
dziel ność i moż li wość spo ty ka nia się za -
rów no ze swo imi rów no lat ka mi, jak
i ludź mi mło dy mi.

Przy okazji uroczystego otwarcia Enklawy Kryształowej odbyła się konferencja
poświęcona tematyce senioralnej. Do agendy weszły takie zagadnienia, jak:
„Założenia integracji pokoleń w przestrzeni urbanistycznej”, „Czym jest
nowoczesne mieszkanie z serwisem”, „Technologie w służbie seniora” oraz
„Usługi świadczone w zakresie opieki i komfortu”. W dyskusji brali udział m.in.
Jacek Piwkowski – wiceprezes Millenium Inwestycje, prof. Jan Duława,
Elżbieta Grzeczka – dyrektor Senior Residence, prof. Marian Zembala, Marcin
Krupa, dr n. med. Piotr Bednarski – dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji

ZDROWIE JEST ZBYT CENNE, BY POZOSTAWIAĆ JE JEDYNIE
LEKARZOM – MÓWI PROF.  JAN DUŁAWA, ORDYNATOR ODDZIAŁU
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I METABOLICZNYCH GÓRNOŚLĄSKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO W KATOWICACH–OCHOJCU
Rośnie zagrożenie działaniem niepożądanym leków, na które szczególnie narażone
są osoby starsze. Amerykanie policzyli, że aktualnie jest to trzecia przyczyna
zgonów (po chorobach serca i naczyń krwionośnych oraz nowotworach). I nie
chodzi tu bynajmniej o błędy medyczne (bo działanie niepożądane jest immanentną
częścią działania leków), a o leki, które należą się choremu z powodów
medycznych. Osobiście uważam, że przyczyn należy szukać w medykalizacji życia
i fragmentaryzacji medycyny. Bo czymże jest zdrowie, jak nie błogostanem
fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, duchowym i społecznym i czy jest
łatwiejszy sposób, by je odzyskać niż zażycie pigułki zapisanej przez lekarza?
Medykalizacja sięga momentami granic absurdu, a szczególnie złe konsekwencje
przynosi osobom starszym narażonym na spożywanie ogromnych ilości leków.
Warto tu przywołać wyliczenia, z których wynika, że przy ośmiu przyjmowanych
lekach prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych przynajmniej
jednego z nich wynosi 100 procent. Przyjmując osiem różnych pigułek dziennie,
mamy więc pewność, że efektem będzie kolejna choroba. Upewnia mnie to
w przekonaniu, że lekarzem jest się wtedy, kiedy odejmuje się leki, a nie dodaje
kolejne i tej odpowiedzialności trzeba uczyć współczesnych medyków. Musimy
pamiętać, że na starość pracujemy od dzieciństwa i to od naszego stylu życia 
w 50 proc. zależy nasze zdrowie (a tylko ok. 20 proc. od medycyny; pozostałe
składowe to geny i środowisko). Pamiętajmy: nasze zdrowie jest zbyt cenne,
by pozostawiać je wyłączenie lekarzom.
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FILMOWCY W BAŻANTOWIE, CZYLI

KATOWICE WYMYŚLONE
NA NOWO 

AKCJA THRILLERA „JA TERAZ KŁAMIĘ” W REŻYSERII PAWŁA BOROWSKIEGO TOCZY SIĘ
W RETROFUTURYSTYCZNYM ŚWIECE. BOHATEROWIE ZOSTAJĄ WCIĄGNIĘCI W INTRYGĘ, W KTÓREJ NIC NIE

JEST TAKIE, JAKIE SIĘ WYDAJE, A CIĄG DRAMATYCZNYCH WYDARZEŃ PROWADZI DO ZASKAKUJĄCEGO
FINAŁU. CZĘŚĆ ZDJĘĆ DO TEJ ZDUMIEWAJĄCEJ PRODUKCJI FILMOWEJ POWSTAŁA W KATOWICACH

NA OSIEDLU BAŻANTOWO

TEKST: Piotr KALsztyn
ZDJĘCIA: włodzimiErz szyrLE, oLAF tryznA

Wpol skich fil mach kre acja świa ta
przed sta wio ne go od pod staw
jest rzad ko ścią. Ro dzi mi fil mow -

cy czę ściej de cy du ją się na two rze nie ob ra -
zów re ali stycz nych, od wo łu ją cych się
do ak tu al nych pro ble mów spo łecz nych al -
bo do wy da rzeń hi sto rycz nych. Po dej mu -
jąc trud zbu do wa nia re aliów swo jej fa bu ły
od fun da men tów, re ży ser „Ja te raz kła mię”
Pa weł Bo row ski, mu siał li czyć się z tym, że
przed nim ty ta nicz na pra ca do wy ko na nia.
Pra ca o ty le trud na, że za sto so wa nie sty li -
sty ki łą czą cej es te ty kę re tro z fu tu ry stycz ny -
mi kon cep cja mi w pol skim ki nie rów nież
na le ży do rzad ko ści. 
– Świat „Ja te raz kła mię” to świat wy my ślo -
ny, któ ry mógł by ist nieć na praw dę, gdy by

wy da rze nia w prze szło ści po to czy ły się in -
nym to rem. Sta no wi nie ja ko rów no le głą rze -
czy wi stość – mó wi o pro duk cji Ra fał Mać -
ko wiak, fil mo wy Mat, któ re go spo tka li śmy
pod czas wi zy ty na pla nie w Ba żan to wie.
W „Ja te raz kła mię” świat przed sta wio ny nie
jest bar dzo udziw nio ny, nie jest też mrocz -
ny. Nie wy glą da jak dru gie Go tham Ci -
ty – mia sto zna ne z ada pta cji ko mik sów
o czło wie ku nie to pe rzu. Jest na to miast nie -
jed no znacz ny. Dy na mi ką re la cji mię dzy bo -
ha te ra mi rzą dzi za rów no do bro, jak i zło.
– Po stać, któ rą gram – fil mo wy Mat z za wo -
du jest ak to rem i sce na rzy stą. Pew ne trau -
ma tycz ne wy da rze nie od ci snę ło na nim
pięt no. Wraz z żo ną Ce lią są zde spe ro wa ni,
po dat ni na ma ni pu la cje. Mat szu ka uciecz -

KATOWICE NA SREBRNYM EKRANIE

„Ja teraz kłamię” to niejedyny film, który kręcono ostatnio w Katowicach.
Na przełomie maja i czerwca szczęśliwcy mogli zobaczyć przechadzających się
po mieście Johna Malkovicha i dziewczynę Bonda – Bérénice Marlohe, aktorów,
których do swojej „Doliny bogów” ściągnął reżyser Lech Majewski. Zdjęcia do filmu
opowiadającego historię najbogatszego człowieka na Ziemi powstawały m.in.
w Muzeum Śląskim i siedzibie Sądu Okręgowego. 
Miastu marzy się jednak o wiele więcej. Od 2011 roku i koncertu Woody’ego Allena
w ówczesnym Centrum Kultury Katowice, naszym włodarzom marzy się filmowa
pocztówka ze stolicy Górnego Śląska sygnowana nazwiskiem mistrza komedii.
Ostatnio, prezydent Katowic zachęcał także twórców sagi „Transformers”
do zniszczenia Spodka czy Superjednostki w kolejnej produkcji z serii. 

„Ja teraz kłamię” jest koprodukcją polsko-holenderską. Zdjęcia do filmu realizowano
w Łodzi i Katowicach. Jedna ze scen nakręcona została także na podziemnym
parkingu w Bażantowie

Re ży se rem fil mu jest Pa weł Bo row ski. Je go po przed ni film pt. „Ze ro” był no mi no wa -
ny do na gro dy Zło te go Lwa pod czas Fe sti wa lu Pol skich Fil mów Fa bu lar nych w Gdy -
ni. Na pla nie naj now sze go ob ra zu re ży se ra nie za bra kło zna nych na zwisk

W filmie zadebiutuje Paulina Walendziak. 22-letnia studentka łódzkiej filmówki do tej
pory była znana głównie miłośnikom piosenki aktorskiej. Na swoim koncie ma
występy w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Studenckim Festiwalu
Piosenki w Krakowie oraz Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu

W filmie „Ja teraz kłamię” zobaczymy
m.in.: Maję Ostaszewską, Rafała
Maćkowiaka, Roberta Więckiewicza,
Mariana Dziędziela, Agatę Buzek,
Joannę Kulig i Adama Woronowicza

RAFAŁ MAĆKOWIAK
Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny
(ur. 1975 r.). Absolwent warszawskiej
Akademii Teatralnej. Znany z serialu
„Londyńczycy” oraz z takich filmów,
jak m.in.: „Kochaj i rób co chcesz”, 
„33 sceny z życia”, „Głośniej od bomb”
i „Disco polo”. Za rolę w filmie „33
sceny z życia” był nominowany
do Orła, Polskiej Nagrody Filmowej –
Orła w kategorii: najlepsza
drugoplanowa rola męska.

Olaf Tryzna

ki w al ko ho lu – opo wia da Ra fał Mać ko -
wiak.
Zda niem ak to ra, prze strze nie Ka to wic do -
sko na le wpi sa ły się w re tro fu tu ry stycz ną
sty li sty kę i zda ły eg za min ja ko plan fil mo wy. 
– W mie ście znaj dzie my ele men ty, któ re
ko ja rzą nam się z no wo cze sno ścią, jak
cho ciaż by Mię dzy na ro do we Cen trum Kon -
gre so we. Są też ta kie, któ re by naj mniej nie
są fu tu ry stycz ne, ale mo gły by ist nieć wła -
śnie w ta kim rów no le głym świe cie, to np.
wnę trza ka to wic kie go Cen trum Kul tu ry, sta -
re stu dio te le wi zyj ne lub cha rak te ry stycz -
na Su per jed nost ka. Mia sto ma bar dzo do -
bry kli mat do te go fil mu. Świet nie łą czy
prze szłość z te raź niej szo ścią i ucie ka po -
za wszel kie sche ma ty. �

Włodzimierz SzyrleOlaf Tryzna

O
la

f T
ry

zn
a

W
ło

dz
im

ie
rz

 S
zy

rle



19PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO jesień 2016

le, ob ra zy, rzeź by czy drzwi, ale tak że ma sa -
żyst ki. Pierw szą ob sa dę po mógł mi skom -
ple to wać przy ja ciel z Taj lan dii.

CZE MU NIE RE STAU RA CJA?

Ja kież by ło mo je zdzi wie nie, gdy po raz
pierw szy spo tka łem się z za rzą dem cen trum
han dlo we go i oka za ło się, że Azja jest na szą
wspól ną pa sją. Mi mo że ni gdy wcze śniej nie
pro wa dzi łem na wet sa lo nu ma sa żu, na któ -
re go otwar cie by łem zde cy do wa ny, po pro -
szo no mnie, abym roz wa żył tak że moż li wość
otwo rze nia re stau ra cji taj skiej  (o tym, jak
prowadzi się restaurację również wtedy nie
miałem pojęcia!). Per swa zja by ła sku tecz -
na i tym spo so bem, w paź dzier ni ku 2009 ro -
ku otwo rzy łem sa lon ma sa żu, a w stycz -
niu 2010 ro ku re stau ra cję. Dzi siaj nie tyl ko
pro wa dzę re stau ra cję, ale też dwa sa lo ny
ma sa żu – w Ba żan to wie i w War sza wie.

W SY NER GII Z OSIE DLEM

Pierwszy kwar tał funk cjo no wa nia był trud ny,
ale po tem wieść o re stau ra cji się roz nio sła
i ka to wi cza nie za sma ko wa li w kuch ni taj -
skiej. Dzi siaj 70 proc. od wie dza ją cych re -
stau ra cję to sta li klien ci. Wie lu z nich po raz
pierw szy wpa dło coś zjeść przy oka zji wi zy -
ty na osie dlu, ale są też ta cy, któ rzy przy jeż -
dża ją spe cjal nie dla mnie i dzi wią się, że
„za re stau ra cją” jest ta kie wspa nia łe osie dle.
Sa lon ma sa żu po trze bo wał wię cej czasu,

ale coraz wię cej lu dzi po dró żu je do Taj lan -
dii, a po po wro cie pie lę gnu je u mnie pięk ne
wspo mnie nia z kra iny uśmie chu, lu dzi cie -
szą cych się każ dą chwi lą. Obec nie, mo ja re -
stau ra cja jest je dy ną w Pol sce z wy róż nie -
niem Wan dee Cu li na ry Art Scho ol, jed nej
z trzech naj lep szych szkół ku char skich
w Taj lan dii. Nie daw no po sta no wi łem pójść
za cio sem i sam za pi sa łem się na kurs. �

BUSINESSPLACE

DOTYK I SMAK 
TAJLANDII

PIOTR SIKORSKI PRZYWIÓZŁ DO KATOWIC DOTYK I SMAK TAJLANDII. 
OD SIEDMIU LAT PROWADZI W CENTRUM HANDLOWYM BAŻANTOWO

SALON MASAŻU TAJSKIEGO I RESTAURACJĘ THAI-PAN

HI STO RIA, KTÓ RA ZA CZĘ ŁA SIĘ
W AZJI

Jak wie lu ów cze snych biz nes me nów,
w 1989 ro ku po raz pierw szy wy le cia łem
do Sin ga pu ru w in te re sach i tuż po wyj ściu
z sa mo lo tu za uro czy łem się Azją, a zwłasz -
cza spe cy ficz nym za pa chem tam tej szej zie -
mi. Ten za pach jest cią gle we mnie, je go
moc po zwo li ła przez pra wie trzy de ka dy za -
chwy cać się hi sto rią, kul tu rą, oby cza ja mi
i ca łym spek trum sma ków orien tu. 
Taj lan dia – do nie daw na Sy jam – ja ko je dy -
ne pań stwo w Azji po łu dnio wo -wschod niej
nie by ło ni gdy oku po wa ne. Stąd mo że ten
uśmiech na twa rzach Ta jów oraz ich na ro -
do wa du ma. Ta jo wie ma saż wy wo dzą cy się

z In dii w cią gu stu le ci do pra co wa li me dycz -
nie, a imi gran ci z kra jów ościen nych wraz ze
swo imi uni kal ny mi prze pi sa mi wzbo ga ci li
kuch nię taj ską o no wą ja kość. Ma ka ron do -
tarł do Taj lan dii wraz z Chiń czy ka mi, po dob -
nie jak spo so by ob rób ki ciepl nej oraz tech -
ni ki przy go to wy wa nia po traw. Wszyst ko
przez Chi ny... Kie dy Chi ny za la ły ry nek oce -
anem śmie ci, ja kość stra ci ła na war to ści, po -
czu łem pust kę w port fe lu, ból w gło wie i krę -
go słu pie.

NAJ PIERW BYŁ MA SAŻ

Zna jąc je go sku tecz ność i z tę sk no ty
za ulgą, któ rą przy no sił, po sta no wi łem otwo -
rzyć w Ka to wi cach sa lon ma sa żu taj skie go.

Dłu go szu ka łem wła ści wej lo ka li za cji. Z jed -
nej stro ny nie chcia łem ta kiej, któ ra by ła by
zu peł nie ano ni mo wa dla klien tów; z dru -
giej – ści słe cen trum wy klu czy łem od ra zu,
bo za le ża ło mi na lo ka li za cji, gdzie moż na
bez pro ble mu za par ko wać. Z pro ste go po -
wo du: klient, ja dąc na ma saż, mu si za po -
mnieć o pro ble mach, że by do świad czyć
ulgi, przy jem no ści oraz uzy skać po moc fi -
zycz ną i te ra peu tycz ną; nie moż na przy spa -
rzać mu no wych pro ble mów, choć by tak
błahych, jak brak miej sca par kin go we go.
Osta tecz nie, mój wy bór padł na Cen trum
Han dlo we Ba żan to wo. Prio ry tet był ja sny:
stwo rzyć prze strzeń, w któ rej klient czuł by
się jak w Taj lan dii, żad nych kom pro mi sów.
Z Azji przy je cha ły więc nie tyl ko łóż ka, fo te -

JAK SUKCES TO TYLKO

W BAŻANTOWIE! 

Prezentujemy sylwetki

najemców Centrum

Handlowego Bażantowo

i historię ich biznesu

Otwarta kuchnia restauracji Thai-Pan. To tutaj klienci mogą podglądać pracę kucharzy

Restauracja Thai-Pan szczyci się
wyróżnieniem Wandee Culinary Art
School, jednej z trzech najlepszych
szkół kucharskich w Tajlandii

Piotr Sikorski (z lewej), właściciel Centrum Terapii Duszy i Ciała oraz restauracji Thai-Pan
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ODWIEDŹ STRONĘ
THAI-PAN

BIZNES DOBRZE PRZYSTRZYŻONY
W są siedz twie re stau ra cji Thai -Pan dzia ła
Stu dio Fry zur Agniesz ka & Ro bert To kar -
czyk. – Szu ka jąc naj lep sze go lo ka lu
na na szą dzia łal ność, mie li śmy kil ka prio -
ry te tów: funk cjo nal ność po miesz czeń,
miej sca par kin go we dla nas i dla klien tów,
bez pie czeń stwo oraz ogól ny do bry wi ze -
ru nek oko li cy. To wszyst ko zna leź li śmy
w Cen trum Han dlo wym Ba żan to wo – wy li -
cza Ro bert To kar czyk. – Dzię ki sta le roz ra -
sta ją ce mu się osie dlu do sta li śmy też zna -
ko mi te per spek ty wy roz wo ju na sze go biz -
ne su – do da je.
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Katowice, ul. Puchały 6
tel. 601 584 044 
www.thai-pan.pl
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BUSINESSPLACE

PIOTR, PAWEŁ
I BAŻANTOWO

O DOBREJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY SIECIĄ PIOTR I PAWEŁ ORAZ CENTRUM
HANDLOWYM BAŻANTOWO PISZE MATEUSZ RADECKI Z DEPARTAMENTU

MARKETINGU PIOTR I PAWEŁ SA

Bli sko dzie sięć lat te mu, na prze ło mie ro -
ku 2007 i 2008, na sza sieć na bie ra ła wia tru
w żagle, za kła da jąc wie le no wych skle pów,
a je den z nich wła śnie w Cen trum Han dlo -
wym Ba żan to wo. By ło to dla nas klu czo we,
pierw sze otwar cie w Ka to wi cach. Dziś po sia -
da my już 3 skle py w mie ście, a ca ła sieć li czy
so bie 134 pla ców ki na te re nie ca łe go kra -
ju – po nad trzy ra zy wię cej niż pod ko -
niec 2007 ro ku.
Wpływ na wy bór lo ka li za cji w przy pad ku Ba -
żan to wa mia ła bar dzo per spek ty wicz na oko -
li ca – umiej sco wie nie w roz wi ja ją cej się czę -
ści mia sta, bli skość wie lu osie dli, a tak że sto -
sun ko wo ła twy do jazd. W obec nej chwi li nie
bez zna cze nia dla na szej sie ci są tak że ini -
cja ty wy, ja kie re ali zu ją pręż ni za rząd cy cen -
trum han dlo we go. Z nie cier pli wo ścią cze ka -

my przede wszyst kim na fi na li za cję no wych
in we sty cji, któ re po więk szą obiekt, co – ma -
my na dzie ję – po zy tyw nie wpły nie na licz bę
od wie dza ją cych. Ogrom nym opty mi zmem
na pa wa nas tak że per spek ty wa po wsta nia
pę tli szyb kie go tram wa ju i bu do wy cen trum
prze siad ko we go park & ri de przy CH Ba żan -
to wo. No we po łą cze nie szy no we nie wąt pli -
wie bę dzie do dat ko wym, po zy tyw nym im pul -
sem dla roz wo ju ca łej oko li cy, co bar dzo nas
cie szy.
Funk cjo no wa nie skle pu w ta kiej lo ka li za cji
obok nie wąt pli wych za let i szans jest dla nas
tak że spo rym wy zwa niem. Mia sto i oko li ca
roz wi ja ją się, po wsta je tak że co raz wię cej no -
wych skle pów. W na szej sie ci od za wsze,
bez wzglę du na oko licz no ści, sta wia my jed -
nak na ja kość i atrak cyj ność asor ty men tu,

któ ry po zwa la Klien tom na zna le zie nie
wszyst kie go, cze go po trze bu ją. Sta ra my się
tak że, aby ce ny ofe ro wa nych pro duk tów by -
ły za wsze kon ku ren cyj ne i za chę ca ły ku pu -
ją cych do za ku pów. Wie rzy my jed nak, że po -
mi mo ro sną cej wo kół kon ku ren cji, współ pra -
cu jąc z ta kim part ne rem jak Cen trum Han -
dlo we Ba żan to wo, jesz cze dłu go bę dzie my
mo gli go ścić w na szym skle pie miesz kań -
ców Ka to wic. �

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 516 202 247
www.piotripawel.pl
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Katowice, ul. Hierowskiego 70 (CH Bażantowo), tel. 32 35 000 38 | Katowice, ul.Gen.W.Jankego 15d (CH Leclerc), tel. 32 78 190 95
Mikołów, ul. Gliwicka 3 (CH Auchan), tel. 32 73 699 60

facebook.com/optyksignum www.optyk-okulista.pl

na dobry początek roku 

Z legitymacją
szkolną/studencką 

20% taniej

okulary 
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PLACE TO SEE

OD WSCHODU DO
ZACHODU WŁOCH

ZAPRASZAMY NA ZDJĘCIOWĄ PRZEJAŻDŻKĘ PO WŁOSZECH TROPEM „DAGMA PHOTO 60’S
ITALIAN FASHION TOUR”. NAJNOWSZY PROJEKT KATOWICKIEGO STUDIA FOTOGRAFICZNEGO

INSPIROWANY JEST NIEPOWTARZALNYM WŁOSKIM KLIMATEM I MODĄ LAT 60.

TEKST I ZDJĘCIA: grzEgorz siKorsKi

Wą skie, pu sto sze ją ce w po łu dnie
ulicz ki, ko lo ro we ele wa cje bu -
dyn ków i pie kiel nie moc ne

espres so. To kil ka cech cha rak te ry -
stycznych dla Włoch. Uro ku do da ją wie -
czor ne bie sia dy miesz kań ców oraz

wszech obec ne sku te ry, po któ re rów nie
chęt nie co tu ry ści się ga ją tam tej si eme ry -
ci oraz biz nes me ni. Stu dio DAGMA
PHOTO po sta no wi ło osa dzić plan swo jej
ostat niej se sji zdję cio wej wła śnie we Wło -
szech i po słu żyć się tam tej szą ar chi tek tu -

rą do przy wo ła nia uro ku po wra ca ją cej te -
raz mo dy lat 60. W po szu ki wa niu cie ka -
wych ka drów, DAGMA PHOTO od wie dzi -
ła wschod nie i za chod nie wy brze że
Włoch. Zdję cia zre ali zo wa no rów nież
w sto li cy te go pięk ne go kra ju. �

Na przedmieściach Rzymu znajduje sie ̨ mała, urokliwa miejscowość Ostia, gdzie życie toczy
sie ̨ przede wszystkim na ulicach. Starsze siostry Olivia i Beatrice zajmują głównie ploteczki,
podczas gdy najmłodsza – Kateryna, została jak zwykle odesłana do prac domowych

Trudno uznać wyjazd do Włoch za kompletny bez
odwiedzenia Wenecji! A skoro już tam dotarliśmy, to nie
trzeba było zbyt długo namawiać Kateryny na małą
wycieczkę gondolą

Dzisiaj wielki dzień Beatrice! Jest silną, niezależną
dziewczyną i do ślubu postanowiła pojechać sama na swoim
ulubionym skuterze

EKSKLUZYWNY
KALENDARZ
NA 2017 ROK
Efektem projektu
„DAGMA PHOTO 60’s
Italian Fashion Tour”
będzie ekskluzywny
kalendarz na 2017 rok.
Zdjęcia do kalendarza
zostały wykonane przez
Grzegorza Sikorskiego
przy współpracy
z siedmioma modelkami
z Polski, Włoch i Ukrainy.
Tłem fotografii były
urokliwe zakątki Wenecji,
Rzymu, Ostii, Sorento,
Portofino oraz Positano.
Niepowtarzalny klimat
lat 60. został oddany
dzięki strojom
zaprojektowanym
i wykonanym przez firmę
Furelle z Katowic.
Kalendarz „DAGMA
PHOTO 60’s Italian
Fashion Tour” będzie
można nabyć w DAGMA
PHOTO oraz w Galerii
DAGMA ART w grudniu
br. Bezpłatnie otrzymają
go klienci i partnerzy
biznesowi spółki
DAGMA. 

Wspólne „selfie” autora zdjęć i Valentiny – współorganizatorki
rzymskiego etapu wyprawy fotograficznej

30 LAT DAGMY
W 2017 roku DAGMA będzie
świętować 30-lecie swojego
istnienia. Pod jedną marką firma
prowadzi kilka działalności.
Przy ul. Bażantów 4/2
na Osiedlu Bażantowo posiada
swoje biuro, zajmujące się
dystrybucją i sprzedażą
rozwiązań bezpieczeństwa IT.
W tym samym budynku mieści
się również Autoryzowane
Centrum Szkoleniowe DAGMA,
specjalizujące się w szkoleniach
biznesowych oraz IT, a także
agencja fotograficzna DAGMA
PHOTO. W budynku obok
zlokalizowana jest galeria
DAGMA ART, oferująca m.in.
giclée, tj. kopie obrazów
sygnowane i indywidualizowane
przez autorów. 

Katowice, ul. Bażantów 4/2
tel. 32 793 12 82 
www.dagmaphoto.com
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EXTREMALNIE W SIECI
EXTREME CODING REALIZUJE UNIKALNE PROJEKTY STRON I SKLEPÓW INTERNETOWYCH ORAZ TWORZY

APLIKACJE MOBILNE. WIELE LAT PRACY PRZY REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW I PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI W WIELKIEJ BRYTANII POZWOLIŁO FIRMIE NABYĆ DOŚWIADCZENIE I WSZECHSTRONNĄ WIEDZĘ

Z ZAKRESU RYNKU BRYTYJSKIEGO ORAZ MARKETINGU ONLINE, KTÓRA JEST W PEŁNI WYKORZYSTYWANA PRZY
REALIZACJI AKTUALNYCH PROJEKTÓW – MÓWI MICHAŁ RAJEWICZ, CEO EXTREME CODING

WŁOCHY OD KUCHNI
ŚWIEŻE SKŁADNIKI, WSPANIAŁE SMAKI I RODZINNA ATMOSFERA PODCZAS POSIŁKÓW

SPRAWIAJĄ, ŻE WIELU PRÓBUJE ODTWORZYĆ KLIMAT WŁOSKIEJ KUCHNI RÓWNIEŻ
W SWOICH DOMACH. JAK CZERPAĆ PRZYJEMNOŚĆ Z DOBRODZIEJSTW CUCINA

ITALIANA TAKŻE PO POWROCIE Z URLOPU WE WŁOSZECH? – OPOWIADA MARTA RAJ,
WŁAŚCICIELKA BOSKO-WŁOSKO, FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ SPRZEDAŻĄ

WYSOKOGATUNKOWYCH PRODUKTÓW KUCHNI WŁOSKIEJ I ORGANIZACJĄ WARSZTATÓW
KULINARNYCH

Kuch nia wło ska nie tra ci na po pu lar no ści
i zdo by wa ko lej nych mi ło śni ków pro sto tą
i wy ra fi no wa niem jed no cze śnie. O czym
mu si my pa mię tać, by móc roz ko szo wać się
nią w peł ni?  
– Naj waż niej sza jest ja kość sto so wa nych
pro duk tów. Tu nie ma miej sca na ustęp stwa.
Więk szość ulu bio nych wło skich dań skła da
się z nie wie lu skład ni ków, za to mu szą być
one naj wyż szej kla sy. Efekt tych sta rań ocza -
ro wu je – mó wi Mar ta Raj.

JAK WY BRAĆ NAJ LEP SZĄ OLI WĘ?

Kuch nia wło ska sły nie ze wspa nia łej oli wy
z oli wek. To nie oce nio ne źró dło zdro wia
i sma ku. Naj lep sza – ta z pierw sze go tło cze -
nia. Mu si po cho dzić od spraw dzo ne go do -
staw cy i po sia dać okre ślo ne pa ra me -
try – ina czej jest tyl ko zwy kłym tłusz czem ro -
ślin nym. 
Pro du cen ci  „mar ke to wych” oliw czę sto po da -
ją na opa ko wa niu, że oliw ki, z któ rych wy tło -

czo no oli wę po cho dzą „z kra jów UE”. Dla nas
to ko mu ni kat, że oli wa jest nie wia do me go po -
cho dze nia i praw do po dob nie wąt pli wej ja ko -
ści. Ety kie ta naj czę ściej też nie in for mu je oda -
cie roz le wa nia, po da jąc je dy nie da tę przy dat -
no ści do spo ży cia. Oli wa utrzy mu je swo je wy -
jąt ko we wła ści wo ści do ok. 2 lat od da ty roz la -
nia, więc in for ma cja ta ma du że zna cze nie. 
Pod czas zbio rów, oliw ki trze ba jak naj szyb -
ciej prze two rzyć – ina czej psu ją się i tra cą
swo je naj cen niej sze wła ści wo ści. Wskaź ni -
kiem, któ ry okre śla ja kość oli wy jest kwa so -
wość. Przyj mu je się, że oli wy, któ rych sto -
pień kwa so wo ści nie prze kra cza 0,3% trak -
to wa ne są ja ko te wyż szej ja ko ści. Mia no
„extra ver gi ne” sto su je się tyl ko wte dy, gdy
kwa so wość nie prze kra cza 0,8%.
Oli wy du żych kon cer nów wy twa rza ne
na ma so wą ska lę są „ano ni mo we” i za tra -
ca ją swo ją wspa nia łą moc! – War to do trzeć
do lo kal nych pro du cen tów, po sia da ją cych
wła sne ga je oliw ne i kon tro lo wa ny pro ces
pro duk cji. Ta kie ro dzin ne go spo dar stwa

uda ło nam się zna leźć min. w re gio nie Mo -
li se, skąd spro wa dza my do sko na łej ja ko ści
oli wy o kwa so wo ści 0,23%, aro ma ty zo wa -
ne i na tu ral ne. – opo wia da Mar ta
Raj. – Stam tąd spro wa dza my rów nież m.in.
do sko na łą mą kę do pa sty, piz zy i in nych
dań wło skich. Po le ca my tak że na sze
warsz ta ty z wło ski mi sze fa mi kuch ni dla
dzie ci i do ro słych, któ re są świet nym spo -
so bem na spę dze nie wol ne go cza su
z praw dzi wą kuch nią wło ską.
Za chę cam do  za po zna nia się z ofer tą Bo -
sko -Wło sko oraz od wie dze nia stro ny in ter ne -
to wej, gdzie po ja wia ją się ar ty ku ły oraz cie -
ka wost ki na te mat kul tu ry i kuch ni Włoch. �

PRODUCTPLACEMENT

tel. 506 809 022 (Marta Raj)
www.bosko-wlosko.pl
www.sklep.bosko-wlosko.pl
e-mail: sklep@bosko-wlosko.pl
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Marta Rokita: Skąd na zwa „Extre me Co ding”?
Michał Rajewicz: Mie li śmy 10 dni na stwo rze -
nie skle pu in ter ne to we go wraz z pro jek tem
gra ficz nym. Zle ce nio daw cą był klient z USA,
któ ry ru szał z kam pa nią re kla mo wą obej mu -
ją cą kil ka sta nów. Każ dy z nas przepracował
w ciągu 10 dni oko ło 150 go dzin. Stwo rze nie
w tak krót kim cza sie funk cjo nal ne go i sa tys -
fak cjo nu ją ce go klien ta pro jek tu by ło na praw -
dę wy czer pu ją cym i wręcz eks tre mal nym
zada niem – stąd na zwa.

Dlaczego na siedzibę firmy wybraliście Katowice?
Od po cząt ku współ pra co wa li śmy z pro gra mi -
sta mi z Pol ski, więc otwar cie biu ra w Ka to wi -
cach po zwo li ło pra co wać wszyst kim wjed nym
miej scu. Do dat ko wo Śląsk wy dał mi się świet -
nym miej scem, w któ rym za cho dzą nie ustan -
nie po zy tyw ne zmia ny. Ko ja rzo ny głów nie
z kopalniami, obec nie sta no wi no wo cze sną
część Pol ski, sku pia ją cą fir my ma ją ce świe że
po dej ście dobiz ne su. Ka to wi ce przez ostat nie
czte ry la ta sta ły się zu peł nie in nym mia stem.

Jakie ciekawe projekty realizowaliście dla
polskich klientów?
Każ dy pro jekt jest dla nas cie ka wy i sta no wi
wy zwa nie. Do wszyst kich pod cho dzi my in dy -
wi du al nie. Ma my w swo im port fo lio pro jek ty
zre ali zo wa ne dlaśląskich firm, jak np. stro -
na Osie dla Ba żan to wo lub stu dia fo to gra ficz -
ne go Dag ma Pho to. Na szy mi klien ta mi są
rów nież kan ce la rie ad wo kac kie z Ka to wic,
dla któ rych kreu je my uni kal ne wi ze run ki on -
li ne.

W jaki sposób wasze doświadczenia z Wielkiej
Brytanii przekładają się na pracę z polskimi
klientami?
Na sze do świad cze nie na ryn ku bry tyj skim
po zwa la nam na po moc, do ra dza nie oraz
pro wa dze nie kam pa nii on li ne w UK dla pol -
skich firm. Dla jed ne go z na szych klien tów
Bo lix SA pro wa dzi my kom plek so wą kam pa -
nię wpro wa dza ją cą no we pro duk ty na ry nek
bry tyj ski oraz ir landz ki. Wkrót ce bę dzie my ją
rów nież roz sze rzać na ry nek fran cu ski.

Wszyst kie dzia ła nia są efek tyw nie pro wa dzo -
ne dzię ki na sze mu know -how zdo by te mu
przy współ pra cy z bry tyj ski mi klien ta mi.
Mo ja wie lo let nia zna jo mość oraz współ pra -
ca z An drew Fir them – CEO Ascen sor, jed -
nej z więk szych agen cji re kla mo wych
w Wiel kiej Bry ta nii, za owo co wa ła po łą cze -
niem na szych firm. Pod nie śli śmy przez to
ja kość usług przy mię dzy na ro do wych re ali -
za cjach.

Stro ny, skle py, apli ka cje i mar ke ting on li ne – to
dość du ża róż no rod ność.
Nie na zwał bym te go róż no rod no ścią – we -
dług mnie to świad cze nie kom plek so wej
usłu gi po zwa la ją cej stwo rzyć i pro mo wać
da ny pro jekt. Sku pia my się na wi ze run ku
oraz biz ne sie on li ne na szych klien tów. Po -
zwa la nam to za cho wać świe że po dej ście,
nie zbęd ne do stwo rze nia do brej i wy róż nia -
ją cej się stro ny czy apli ka cji. Na sze pro jek ty
są uni kal ne i tak po cho dzi my do ko lej nych,
no wych zle ceń. �
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O CIEPŁEJ DOMOWEJ ŁAZIENCE WYKOŃCZONEJ DREWNEM PISZE MAREK ZIĘBA,
KONSULTANT DS. OBSŁUGI INWESTYCJI MERA DESIGN

ŁAZIENKA, KTÓRA MÓWI:
JESTEŚ W DOMU

Tym ra zem przed sta wiam ła zien -
kę w ro dzin nym, do mo wym kli -
ma cie – zu peł nie in ną od

chłod nych aran ża cji zna nych cho ciaż -
by z ho te li, ale wciąż ele ganc ką
i oszczęd ną w for mie. 
Pra cu jąc nad pro jek tem pa mię ta li śmy,
że ła zien ka to po miesz cze nie, któ re
pierw sze wi ta i ostat nie że gna do mow -
ni ków, więc mu si sta no wić kwin te sen -
cję wszyst kich do brych emo cji zwią za -
nych z do mem. Stąd po łą cze nie pły -
tek: czar ny ka mień na pod ło dze, któ ry
wy nie śli śmy tak że na jed ną ze ścian,
bia ła ce gła i – przede wszyst -
kim – drew no. Ory gi nal ny wą ski for -
mat oraz struk tu ra pły tek imi tu ją cych
drew no spra wia, że jak w przy pad ku
na tu ral ne go ma te ria łu, nie znaj dzie my
tu dwóch ta kich sa mych ele men tów. 
Ca łość do peł nia wan na wol no sto ją -
ca – ta ka jak u bab ci – oraz sta lo wy
po dest pod umy wal kę, któ re go for ma
na wią zu je do wi kli no we go splo tu.
Do te go, obo wiąz ko wo, ba te ria ścien -
na i, opcjo nal nie, lam pa w sty lu in du -
strial nym, któ ra świet nie wpi su je się
w ru sty kal ną i no wo cze sną za ra zem
prze strzeń. Ory gi nal ne żar ni ki w kil ku
opra wach do da ją po lo tu sty li za cji i sta -
no wią cie ka wą wy ciecz kę w stro nę kli -
ma tów in du strial nych.
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. �

PLACEDIZAJNU

Hurtownia Mera
Tychy, ul. Przemysłowa 70, 
te. 32 780 11 00
www.mera.eu

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



Kreu je my prze strzeń wo kół sie bie
zgod nie z tym, co na szym zda -
niem jest naj lep sze dla nas i na -

szych naj bliż szych. W chwi lach re lak su
wra ca my do miejsc, gdzie naprawdę
odpoczywaliśmy. Relaks ko ja rzy my z za ba -
wą, na stro jem swo bo dy, po czu ciem wy jąt -
ko wo ści. Chce my część te go wy obra że nia
prze nieść do Wa szych do mów. Spra wić,
by wspól ne chwi le spę dza ne ro dzin nie, czy
w gro nie przy ja ciół, mia ły tę wy jąt ko wą
opra wę. A gdy by Wasz dom wy po sa żyć
w ba sen? Każ de go dnia moż na by mieć
odro bi nę wa ka cyj ne go ra ju we wła snym
do mu.

Każ dy dzień wy ko rzy stu je my mak sy mal nie,
pra cu je my dłu żej i wię cej, wol ne chwi le chce -
my spę dzać ak tyw nie. Bu du jąc dom, co raz czę -
ściej aran żu je my prze strzeń tak, by zna la zło się
wniej tak że miej sce prze zna czo ne naak tyw ny
re laks. Co raz czę ściej wy po sa ża my do my
wsau nę lub mi ni si łow nię ico raz chęt niej bu du -
je my w na szych do mach ba se ny. Nie wiel ki
ogro do wy ba sen lub ba sen znaj du ją cy się we -
wnątrz bu dyn ku nie tyl ko w znacz nym stop niu
pod nio są war tość nie ru cho mo ści, ale też wpły -
ną naspo sób spę dza nia wol ne go cza su. 
Je śli będziemy już w po sia da niu ba se nu, bar -
dzo szyb ko za uwa ży my, że wraz z po ja wie -
niem się wo dy zmie nia ją się na sze ry tu ały, a

no wy na by tek sta je się cen trum ży cia ro dzin -
ne go i to wa rzy skie go. Czy jed nak oczy wi sta
przy jem ność po sia da nia ba se nu mu si zo stać
oku pio na dłu gą i mę czą cą bu do wą i ogrom -
ny mi kosz ta mi? Bu do wa bę dzie znacz nie ła -
twiej sza, gdy wy ko rzy sta my tech no lo gię ba -
se nów kom po zy to wo -ce ra micz nych. Czas in -
sta la cji ba se nu w na szym do mu lub ogro dzie,
od mo men tu wy bo ru niec ki do pierw szej ką -
pie li, wy nie sie do sze ściu ty go dni. Ta kie niec -
ki ofe ro wa ne są w Pol sce przez Fir mę Com -
pass Po ols Pol ska. Fir ma wy ko rzy stu je naj -
now szą technologię, sto su jąc włók na wę glo -
we do wzmoc nie nia struk tu ry niec ki, zwięk -
sza jąc od por ność ma te ria łu na ści ska nie, po -
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PLACE RELAKSU

WYOBRAŹ SOBIE SWÓJ IDEALNY DOM. OGRÓD PEŁEN
ŚMIECHU NAJMŁODSZYCH, TARAS W SŁOŃCU OCZEKUJĄCY

PRZYJACIÓŁ. WEWNĄTRZ WSZYSTKO O CZYM MARZYSZ.
CZEGO NIE MOGŁOBY W NIM ZABRAKNĄĆ? WIĘKSZOŚĆ
Z NAS ODPOWIE – BASENU – PISZE JOANNA WYBRANIEC

Z COMPASS POOLS POLSKA

dob nie jak ma to za sto so wa nie w przy pad ku
bu do wy sa mo lo tów. Dzię ki za sto so wa niu włó -
kien wę glo wych, zwięk sza się rów nież sta bil -
ność ba se nu. Ta kie niec ki ba se no we sprze -
da wa ne są w naj róż niej szych wzo rach, dzię ki
cze mu każ dy znaj dzie ba sen od po wied ni do
swo ich ocze ki wań i bu dże tu. 
Na osta tecz ny koszt in we sty cji, oprócz roz -
mia ru i ty pu niecki, bę dą mia ły wpływ wszyst -
kie te ele men ty, któ re umi lą i uła twią nam ży -
cie pod czas co dzien ne go ko rzy sta nia z
naszego ką pie li ska.
Mi mo iż se zon ką pie lo wy w Pol sce trwa
od ma ja do paź dzier ni ka, licz ba in sta la cji
ba se no wych w kra ju z ro ku na rok ro śnie.
Se zon, w któ rym mo że my ko rzy stać z ba se -
nu ogro do we go znacz nie wy dłu ży my, wy -
ko rzy stu jąc zadaszenia, dzię ki któ rym nasz

ba sen sta nie się ba se nem ca ło rocz nym.
Tech nicz ne roz wią za nia, ja kie pro po nu je
Com pass Po ols, gwa ran tu ją nam utrzy ma -
nie wo dy w ba se nie w ide al nym sta nie,
przy za an ga żo wa niu nie du żych środ ków fi -
nan so wych w ska li ro ku. Ba se ny Com pass
Po ols to ba se ny sa mo czysz czą ce, dzię ki
za sto so wa niu sys te mu VAN TA GE. Cie ka -
wym roz wią za niem w ofer cie Com pass Po -
ols jest za ta pial na ro le ta ba se no wa Ro lo
Co ver. Gwa ran tu je ona mak sy mal ną wy daj -
ność ener ge tycz ną oraz peł ne bez pie czeń -
stwo ba se nu. Mo że wy trzy mać cię żar ma łe -
go zwie rzę cia, dziec ka a na wet do ro słej
oso by. Je śli chciał byś, aby Twój ba sen był
wy po sa żo ny w prze ciw prąd, któ ry uatrak -
cyj ni tre ning pły wac ki – nie ma spra wy! Ba -
se ny Com pass Po ols da ją ta ką moż li wość.

Nie ma zna cze nia, czy po trze bu jesz ba se -
nu do za ba wy dla sie bie i swo ich bli skich
czy prze strze ni do in ten syw nych tre nin gów
pły wac kich. W żad nym ba se nie nie po czu -
jesz się le piej niż we wła snym. �

WYRÓŻNIA NAS TECHNOLOGIA –
MÓWI KRZYSZTOF GOŚCIŃSKI,
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
COMPASS POOLS POLSKA

Com pass Po ols Pol ska ofe ru je 28 mo -
de li nie cek kom po zy to wo -ce ra micz -
nych. Na sze ba se ny mo gą być in sta lo -
wa ne w każ dym do mu i w każ dym ogro -
dzie. Co waż ne, ba se ny Com pass Po -
ols, po sia da ją do ży wot nią gwa ran cję
na kon struk cję. W na szej ofer cie znaj du -
ją się niec ki w 11 róż nych kształ tach i kil -
ku wiel ko ściach. Dłu gość ba se nów mie -
ści się w prze dzia le od 4,5m do 13m, na -
to miast sze ro kość od 3m do 4,5m. Ba -
se ny Com pass Po ols zróż ni co wa ne są
rów nież pod wzglę dem głę bo ko ści. Każ -
da in sta la cja jest nie po wta rzal na – Klient
wy bie ra mo del niec ki, a tak że ko lor z pa -
le ty 12 barw, któ re na wią zu ją do bar wy
wy brze ży ta kich miejsc, jak: Ma da ga -
skar, Zan zi bar czy Se sze le. Ba sen mo że
mieć od cień wo dy od pia sko wej, przez
de li kat ny błę kit, aż po in ten syw ny szma -
ragd. Do naj waż niej szych za let sto so wa -
nych przez nas roz wią zań na le żą: szyb -
ka i pro sta in sta la cja (nie wy ma ga ją ca
be to no wych fun da men tów i trwa ją ca
mak sy mal nie kil ka dni), eks klu zyw -
na błysz czą ca pa le ta barw Bi -Lu mi na te
two rzą ca wra że nie nie sa mo wi tej głę bi
ko lo ru i po ły sku oraz pierw szy na świe -
cie sys tem sa mo oczysz cze nia i cyr ku la -
cji wo dy w ba se nie VANTAGE. 
W na szym biu rze w Ka to wi cach,
przy uli cy Sza rych Sze re gów 31, na si
Klien ci mo gą obej rzeć w in sta la cji ze -
wnętrz nej, w peł ni dzia ła ją cy ba sen
Com pass Po ols.

Katowice, ul. Szarych Szeregów 31
tel. 668 230 500
e-mail: biuro@compasspools.pl

www.facebook.com/compasspoolspolska

Yacht Pool – basen kąpielowy z wbudowaną wanną SPA, która stylistyką nawiązuje do dziobu luksusowego jachtu. Jedyny na świecie
basen, który otrzymał w 2014 roku prestiżową nagrodę za design Red Dot oraz iF Design Award

Nie ma znaczenia, czy potrzebujesz basenu do zabawy dla siebie i swoich bliskich czy
przestrzeni do intensywnych treningów pływackich. W żadnym basenie nie poczujesz się
lepiej niż we własnym

BASEN
ODROBINA RAJU
W TWOIM DOMU Archiwum

Archiwum

ODWIEDŹ STRONĘ
COMPASS POOLS POLSKA
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Nie wąt pli wą zwo len nicz ką oso bli wych tren -
dów w pie lę gna cji skó ry jest za chwy ca ją ca
Gwy neth Pal trow. Ja ki jest se kret jej uro dy?
Bar dzo pro sty i tro chę prze ra ża ją cy: jad wę ża
oraz jad pszcze li, dzię ki któ rym – jak twier dzi
ak tor ka – uda je jej się za cho wać gład ką ce rę.
Jad wę ża za wie ra sil ny en zym, któ ry po ra ża
mię śnie ofia ry. Po dob ny efekt da je je go syn -
te tycz ny od po wied nik uży wa ny w ko sme ty -
ce – de li kat nie blo ku je mi kro skur cze mię śni
twa rzy, re du ku jąc ist nie ją ce zmarszcz ki i za -
po bie ga jąc po wsta wa niu no wych. Jad wę ża
jest po pu lar nym skład ni kiem od mła dza ją -
cym po le ca nym m.in. przez An ge li nę Jo lie,
Vic to rię Bec kham czy Fer gie. 
A co łą czy Mi chel le Pfe if fer, Ky lie Mi no gue
oraz wspo mnia ną już Pal trow? Wszyst kie
sto su ją za bie gi z wy ko rzy sta niem ja du
pszcze le go, któ ry zwięk sza pro duk cję ko la -
ge nu oraz ela sty ny, od po wie dzial nych za po -
pra wę sprę ży sto ści skó ry. Spra wia, że ce ra
sta je się le piej ukrwio na, jędr na, a drob ne
zmarszcz ki zo sta ją wy peł nio ne. Jad jest od -
po wied ni dla każ de go ro dza ju ce ry, jed nak
uwa żać po win ny oso by re agu ją ce aler gicz -
nie na uką sze nia owa dów.

WIĘ CEJ NA TU RY W NA TU RZE

Ko lej nym hi tem jest śluz śli ma ka, od lat uży -
wa ny przez Azjat ki. Te raz trend ten zy sku je
co raz szer sze gro no zwo len ni czek tak że
wśród gwiazd Hol ly wo od. Jed ną z nich jest
Ka tie Hol mes. Co nie zwy kłe go jest w ślu zie?
Sze reg wi ta min, alan to ina, an ty bio ty ki, pro te -
iny i wie le in nych dro go cen nych skład ni ków.
Dzię ki nim skó ra sta je się od ży wio na, bli zny
i zmia ny trą dzi ko we zo sta ją zre du ko wa ne,
a ozna ki sta rze nia się skó ry za ha mo wa ne.
A mo że jed nak pla cen ta? Choć na zwa
brzmi eg zo tycz nie, pla cen ta to nic in ne go
jak ło ży sko. W ko sme ty ce uży wa ny jest wy -
ciąg z ło żysk zwie rzę cych, nie zwy kle bo ga ty
w wi ta mi ny i licz ne sub stan cje od żyw cze,
któ re wy ka zu ją do bro czyn ny wpływ na doj -
rza łą skó rę. Go rą cy mi zwo len nicz ka mi pla -

cen ty są Eva Lon go ria oraz Jen ni fer Lo pez,
dla któ rych jest ona spo so bem na gład ką
i peł ną bla sku skó rę. 

SE KRET W ZA SIĘ GU RĘ KI

Na pie lę gna cję skó ry gwiaz dy Hol ly wo od po -
tra fią wy dać for tu nę. Są jed nak tań sze i rów -
nie sku tecz ne spo so by na za cho wa nie mło -
de go wy glą du. Fir my ko sme tycz ne wciąż się
prze ści ga ją w pro po zy cjach, za peł nia jąc ry -
nek co raz no wo cze śniej szy mi pro duk ta mi,
jak np. mar ka skin Che mi sts, któ ra ofe ru je
m.in. ko sme ty ki z od zwie rzę cy mi skład ni ka -
mi. Ich głów nym za da niem jest od mło dze nie
skó ry i spły ce nie zmarsz czek, by każ da ko -
bie ta mo gła po szczy cić się pięk ną ce rą. Se -
rum z ja dem wę ża oraz ja dem pszcze lim tej
fir my wy róż nia ją się na tle in nych wy so kim
stę że niem głów nych skład ni ków. Se rum ze
ślu zem śli ma ka re duk cje zmarszcz ki, re ge -
ne ru je na skó rek i wy dłu ża trwa łość ma ki ja -
żu, a pla cen ta do dat ko wo na pra wia uszko -
dze nia skó ry po wsta łe przez upły wa ją cy
czas. Wszyst kie te pro duk ty wzbo ga co ne są
o sze reg skład ni ków o dzia ła niu pie lę gna cyj -
nym, od żyw czym i na wil ża ją cym, jak olej ki,
miód czy wy cią gi ro ślin ne. �

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 32 255 31 62
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SEKRETY URODY 
HOLLYWOOD

JAK O SKÓRĘ DBAJĄ GWYNETH PALTROW, MICHELLE PFEIFFER I KYLIE MINOGUE
– PISZE MARZENA PŁASZCZYK Z APTEKI VITALIS

Archiwum
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MPA CJEN TA MI URO LO GA SĄ
WY ŁĄCZ NIE MĘŻ CZYŹ NI. 
Z po rad uro lo gów ko rzy sta ją

za rów no ko bie ty, jak i męż czyź ni. Le ka -
rze tej spe cjal no ści zaj mu ją się za bie go -
wym i far ma ko lo gicz nym le cze niem
scho rzeń uro lo gicz nych, no wo two rów
czy ka mi cy, któ re wy stę pu ją u pa cjen tów
oboj ga płci. 

F/MWSTRZY MY WA -
NIE MO CZU
JEST NIE ZDRO -

WE. Pro ble mem jest nie trzy ma nie mo -
czu. Wstrzy my wa nie mo czu
do mo men tu, w któ rym moż li we bę dzie
je go kom for to we wy da le nie jest czymś
nor mal nym. Ale oczy wi ście bez prze sa -
dy!

MMA STUR BA CJA MO ŻE
OCHRO NIĆ MĘŻ CZY ZNĘ
PRZED RA KIEM PRO STA -

TY. Czę sta ma stur ba cja mo że co naj -
wy żej „chro nić” przed za pa le niem
pro sta ty, a to z czy sto me cha nicz ne go

po wo du: ra zem z wy da la niem wy dzie li -
ny ster cza po zby wa my się obec nych
tam bak te rii.

MTRZY MA NIE LAP TO PA
NA KO LA NACH I KO MÓR KI
W KIE SZE NI SPODNI PO WO -

DU JE NIE PŁOD NOŚĆ. Po wta rza jąc ten
mit, pa cjen ci zwy kle ma ją na my śli pro -
mie nio wa nie, któ re emi tu ją te urzą dze -
nia. Jed nak że ba da nia ni gdy nie
po twier dzi ły związ ku z trzy ma niem ko -
mór ki w kie sze ni spodni i nie płod no ścią.
Jest na to miast zwią zek mię dzy cie płem
emi to wa nym przez lap to pa i ob ni że niem
płod no ści, ale do ty czy to wy łącz nie eks -
tre mów – sy tu acji, któ re trwa ła by mie sią -
ca mi.

MCZĘ STA JAZ DA NA RO WE -
RZE PO WO DU JE NIE PŁOD -
NOŚĆ I CHO RO BY UKŁA DU

MO CZO WO -PŁCIO WE GO U MĘŻ -
CZYZN. Nie ma pro ste go związ ku przy -
czy no wo -skut ko we go, ale fak tem jest, że
przez mi lio ny mi kro ura zów me cha nicz -

nych ko la rze są pre de sty no wa ni do prze -
ro stu czy zwap nień pro sta ty.

F PI CIE PI WA ZA PO BIE GA KA MI -
CY NER KO WEJ. Pi wo jest diu re -
ty kiem i je go dzia ła nie zwięk sza

diu re zę (ob ję tość wy da la ne go mo czu),
a więc moż na po wie dzieć, że po śred nio
za po bie ga ka mi cy ner ko wej. Mam jed -
nak złą wia do mość dla pi wo szy, któ rzy
w tych sło wach zna leź li uspra wie dli wie -
nie dla swo jej sła bo ści: o wie le lep szym
diu re ty kiem niż pi wo jest… wo da.

MPA TRZE NIE W OGIEŃ MO ŻE
WY WO ŁAĆ MO CZE NIE NOC -
NE. … a swę dze nie stóp to za -

po wiedź po dró ży. To oczy wi ście bzdu ra.

MSA MO BA DA NIE JEST WY -
ŁĄCZ NIE DO ME NĄ KO BIET.
Sa mo ba da nie jest naj waż niej -

sze w pro fi lak ty ce ra ka ją dra u męż -
czyzn. Jest wy so ce wska za ne
w przy pad ku męż czyzn w gru pie wie ko -
wej od 20 do 40 lat. �

Katowice, ul. Hierowskiego 70A
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37  |  www.signum-katowice.pl

Archiwum Signum

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW

FAKT/MIT

���

MITY Z ZAKRESU UROLOGII OBALA LEK.
MED. MICHAŁ FRYCZKOWSKI, UROLOG
Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM 

UROLOGIA

PLACEBO
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SPORTOWIEC
POWINIEN MIEĆ TO WE KRWI

Ak tyw ność fi zycz na jest bar dzo waż nym
ele men tem zdro we go i szczę śli we go ży cia.
Nie do sta tecz na ilość wy sił ku fi zycz ne go
pro wa dzi do wie lu pro ble mów zdro wot -
nych, scho rzeń i skut ku je ob ni żo nym sa -
mo po czu ciem. 
Bez wzglę du na wiek roz pocz nij lub kon ty -
nu uj swo ją przy go dę ze spor tem. Niech bę -
dzie Two im spo so bem na ży cie. Ocze ku jąc
wspa nia łych rezultatów, za cznij stop nio wy
wy si łek od spraw dze nia obec ne go sta nu
zdro wia i kon dy cji or ga ni zmu. Pro fi lak ty ka
to do sko na łe na rzę dzie do uzy ska nia do -
brej for my. Re gu lar ne ba da nia pro fi lak tycz -
ne po win ny zna leźć się w pla nie tre nin go -
wym osób, któ re za czy na ją i tych, któ re już
re gu lar nie upra wia ją sport. Nie za po mi naj -
my, że dia gno sty ka la bo ra to ryj na na pod -
sta wie uzy ska nych i od po wied nio zin ter -
pre to wa nych pa ra me trów okre śla ak tu al ną

kon dy cję na sze go or ga ni zmu, a w przy -
pad ku pew nych nieprawidłowości – wska -
że ich przy czy nę. Ze staw ba dań w pro fi lu
dla osób ak tyw nych fi zycz nie dia gno zu je
po szcze gól ne ukła dy, na rzą dy, oce nia go -
spo dar kę elek tro li to wą i pier wiast ko wą
oraz li pi do wą or ga ni zmu, oce nia pra cę ser -
ca i mię śni.
Ba da nie krwi naj le piej prze pro wa dzić
w okresie, kie dy nie za czy na my in ten syw -
nych treningów, eliminując tym samym
czyn ni ki za kłó ca ją ce wy ni ki ba dań:
– wy si łek umiar ko wa ny ob ni ża stę że nie

glu ko zy, cho le ste ro lu, trój gli ce ry dów,
– wy si łek prze kra cza ją cy nor mal ne wy tre -

no wa nie po wo du je wzrost stę że nia: biał -
ka, kre aty ni ny, ki na zy kre aty no wej, ALP,
LDH, ALT,

– wy si łek skraj ny da je ob ja wy po dob ne
do ura zu.

Roz sąd nym po dej ściem jest wy ko na nie ba -
dań za rów no przed okre sem przy go to waw -
czym, pod czas przy go to wań do star tów, jak
i w okre sie star to wym. War to też ba dać się
przy wpro wa dza niu wszel kich zmian die te -
tycz nych, ku ra cji su ple men ta mi czy le ka mi. 
Ist nie ją ca moż li wość po rów na nia po szcze -
gól nych parametrów, po zwo li na na tu ral ne
mo ni to ro wa nie za cho dzą cych zmian oce -
ny wpły wu bodź ców tre nin go wych, wcze -
sne wy kry cie róż nych nie do bo rów za bu -
rzeń me ta bo licz nych lub nie pra wi dło wej
funk cji nie któ rych na rzą dów. �

REGULARNE BADANIA PROFILAKTYCZNE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ
W PLANIE TRENINGOWYM KAŻDEGO SPORTOWCA. O TYM, KIEDY OSOBY
AKTYWNE FIZYCZNIE POWINNY WYKONAĆ MORFOLOGIĘ KRWI, BADANIE

ENZYMÓW WĄTROBOWO-SERCOWYCH I POZIOMU BIAŁKA 
– PISZE MGR NADIA NICPOŃ Z LABORATORIUM LAB-TEST

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Katowice, ul. Bażantów 47
tel. 32 206 02 61, 605 553 334
www.lab-test.katowice.pl
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BADANIA LABORATORYJNE
U OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE

– mor fo lo gia krwi,
– ogól ne ba da nie mo czu,
– en zy my wą tro bo wo - ser co we 

(ALT, AST),
– ki na za ke ra ty no wa (CK),
– po ziom elek tro li tów (Na, K), 
– po ziom ma gne zu, wap nia, że la za,

cyn ku,
– po ziom glu ko zy na czczo,
– po ziom kre aty ni ny,
– po ziom biał ka,
– li pi do gram na czczo,
– hor mon tar czy cy (TSH),
– biał ko ostrej fa zy (CRP)
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Kiedy trzy lata temu zostałam dyrektorką
artystyczną Interpretacji, festiwal był w impasie.
Potrzebował odświeżenia formuły.
Zaproponowałam rezygnację z ograniczenia
wiekowego uczestników, możliwość udziału
w konkursie autorów spektakli mistrzowskich
z poprzednich lat, prezentację spektaklu
z zagranicy w ramach pokazów mistrzowskich. 
Udało nam się zaprosić do Katowic spektakle
tak wybitnych twórców, jak Nekrosius i Lew
Dodin. Nowością było także wprowadzenie
hasła, wokół którego budujemy program
festiwalu. Dodaliśmy przeglądy spektakli
młodych twórców. Kolejną zmianą było
poszerzenie formuły festiwalu o debaty
i działania społeczne, czyli Reaktor. Od dawna
wiadomo, że festiwale artystyczne nie mogą
już sprowadzać się do przeglądu spektakli czy
filmów. Na liczących się imprezach toczą się
dyskusje światopoglądowe, tworzy się
społeczność, dla której festiwal to okazja
do wymiany poglądów, pojawiają się nowe
pomysły, które owocują działaniami
na przyszłość. Dziś nie podaje się odbiorcom
sztuki na tacy. 
Udział w kulturze to uczestnictwo,
zaangażowanie, dialog między artystami

a widzami, wpisanie sztuki w tkankę
społeczną. Postanowiłam zmieniać
„Interpretacje” w tym kierunku. Stąd pomysł
na działania społeczne w ramach Reaktora,
projektu autorstwa Katarzyny Mazurkiewicz.
Reaktor rusza co roku kilka tygodni
przed festiwalem. W ramach Reaktora
wystawiono spektakle w różnych miejscach
Katowic. Ich twórcy walczyli o Mały Laur
Konrada. W koprodukcji festiwalu i Reaktora
powstały dwa duże spektakle „December
Palace” oraz „Witom, Żegnom”.
Moim zamysłem było otwarcie Interpretacji
na twórców i krytyków z zagranicy. I już
przy drugiej edycji zaowocowało to wizytą 20
gości z zagranicy, w tym dyrektora festiwalu
w Edynburgu (największy tego typu festiwal
w Europie, dyrektor przyjął nasze zaproszenie
i był po raz pierwszy w Katowicach) i szefa
festiwalu w Adelajdzie.
Festiwal rozwijamy i rozbudowujemy, dodając
co roku nowy element. W tym roku mają to być
warsztaty prowadzone przez Pawła
Miśkiewicza i Barbarę Hanicką. Obie edycje
cieszyły się wspaniałą frekwencją, uznaniem
środowiska i bardzo dobrymi recenzjami
w mediach. �

KATARZYNA JANOWSKA
Dziennikarka telewizyjna, radiowa

i prasowa; dyrektor artystyczna

Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki

Reżyserskiej Interpretacje.

W latach 2011 – 2015 dyrektor kanału TVP

Kultura, aktualnie redaktor naczelna działu

kultura w Onet.pl

Jan BogaczPRZEMOC.
STOP!
PRZEMOC. STOP! TO HASŁO TEGOROCZNEGO FESITWALU
INTERPRETACJE. INSPIRACJĄ DO JEGO WYBORU, A CO
ZA TYM IDZIE – DO WYBORU SPEKTAKLI KONKURSOWYCH,
BYŁA NARASTAJĄCA W EUROPIE I NA ŚWIECIE FALA
PRZEMOCY NA TLE RELIGIJNYM, POLITYCZNYM,
RASOWYM. ZAMACHY DOKONYWANE W IMIĘ RÓŻNYCH
„IZMÓW”. POCZUCIE NIEPOKOJU, NIESTABILNOŚCI
I ROZCHYBOTANIA ŚWIATA, KTÓRE ZNALAZŁO ODBICIE
W SPEKTAKLACH TEATRALNYCH

K

PLACE KULTURY

BEN WEAVER NA FESTIWALU ARS
CAMERALIS

���
19 ListoPAdA, godz. 19
Spencer Pub, Katowice
Bi le ty: 20 zł

Pro gram 25. edy cji fe sti wa lu Ars Ca me ra -
lis po wo li się wy peł nia (war to za glą dać
na stro nę: www.ar sca me ra lis fe sti wal.pl).
Ben We aver to trze ci, po Ju lii Hol ter i Rich -
mond Fon ta ine, ar ty sta, któ ry do łą czył
do skła du te go rocz nej edy cji. We aver to
czło wiek wszech stron ny – po eta, mu zyk
fol ko wy, eko lo gicz ny ak ty wi sta i ro we ro wy
tru ba dur. To ostat nie okre śle nie w peł ni
od da je po dej ście We ave ra do swo jej mi sji.
W 2010 ro ku bo wiem, po 13 la tach spę -
dzo nych w tra sie, ar ty sta pod jął de cy zję

o re zy gna cji z tras kon cer to wych wy ma ga -
ją cych po ru sza nia się sa mo cho dem.
Od tej po ry sta ra się grać tyl ko tam, gdzie
mo że do je chać ro we rem. Do Ka to wic
przy le ci co praw da sa mo lo tem, ale po mie -
ście po ru szać się bę dzie jed no śla dem.

LAO CHE

���
16 PAŹdziErniKA, godz. 20
MegaClub w Ka to wi cach
Bi le ty: 45 (przedsprzedaż) i 55 zł

Lao Che, je den z naj cie kaw szych ze spo łów
pol skiej sce ny mu zycz nej po wró ci w paź -
dzier ni ku do Ka to wic, by po now nie przed -
sta wić ma te riał ze swo jej ostat niej pły ty pt.
„Dzie ciom”. Choć ty tuł al bu mu na wią zu je
do Brze chwy i je go „Brze chwa dzie ciom”,

nie jest to wca le pły ta dla dzie ci. Ra czej dla
do ro słych dzie ci, dla tych, któ rzy ma ją dzie ci
i dla wszyst kich, któ rzy by li kie dyś dzieć mi.
Spię ty pre zen tu je głę bo ką pro ble ma ty kę co -
dzien no ści w to nie za tro ska nym, z pew ną
do zą dy dak ty zmu – co po zo sta je w kon tra -
ście do war stwy mu zycz nej. Jest to naj bar -
dziej spon ta nicz nie i ży wio ło wo stwo rzo na
pły ta w do tych cza so wym do rob ku gru py,
a do te go bar dzo me lo dyj na i śpiew na.

JEAN MICHEL JARRE

���
6 PAŹdziErniKA, godz. 18
Spodek, Katowice
Bilety: 149 – 579 zł

Je den z naj po pu lar niej szych twór ców
w dzie jach mu zy ki elek tro nicz nej, Fran -

30 wrzEŚniA i 1 PAŹdziErniKA 2016
NOSPR i Spodek, Katowice
Bilety: 150 – 300 zł (30.09) 
i 80 – 369 zł (1.10)

Ra wa Blu es – naj więk szy na świe cie
blu eso wy fe sti wal or ga ni zo wa ny w za -
mknię tym po miesz cze niu, lau re at naj -
bar dziej pre sti żo wej na gro dy blu eso -
wej „Ke eping The Blu es Ali ve” – od bę -
dzie się w tym ro ku  w dniach 30 wrze -

śnia i 1 paź dzier ni ka. Im pre za roz pocz -
nie się kon cer ta mi w sie dzi bie NOSPR;
dru gie go dnia fa ni blu esa bę dą mo gli po -
słu chać zna ko mi to ści ga tun ku w Spodku. 
– Znów po sta wi łem na róż no rod ność.
Chcę po ka zać jak naj szer szą pa le tę blu -
esa. Od tra dy cyj ne go chi ca gow skie go,
po sym fo nicz ne brzmie nia. Szer szą re pre -
zen ta cję niż na ostat nich edy cjach fe sti -
wa lu bę dą mie li pol scy wy ko naw cy. Bę -
dzie też ab so lut na no wość: warsz ta ty gi ta -

ro we, któ re po pro wa dzi Al bert Lee – za po -
wia da Irek Du dek, or ga ni za tor fe sti wa lu.
Naj więk szy mi gwiaz da mi te go rocz nej
„Ra wy” bę dą: trzy krot ny lau re at na gro dy
Gram my Keb’ Mo’, ży wa le gen da gi ta ry
Al bert Lee i naj now szy na by tek słyn nej
wy twór ni Al li ga tor – To ron zo Can non.
Z he adli ne ra mi o naj więk szą uwa gę pu -
blicz no ści za wal czą Shakin’ Dudi oraz,
po raz pierwszy po ponad dwóch de ka -
dach na fe sti wa lo wej sce nie – Dżem.

���

materiały prasowe

36. RAWA BLUES FESTIVAL

ODWIEDŹ STRONĘ
INTERPRETACJI
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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 / EXTREME CODING Katowice, ul. Słowackiego 13/ COMPASS POOLS POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31

cuz – Je an -Mi chel Jar re, po sze ściu la tach
znów wy stą pi w Pol sce. Ogło szo na
w 2016 ro ku świa to wa tra sa „Elec tro ni ca”,
roz po czy na się je sie nią i pro mu je naj now -
szy al bum Jar re'a o ta kim sa mym ty tu le.
Jar re zna ny jest z osza ła mia ją cych efek -
tów wi zu al nych sto so wa nych przy uży ciu
naj no wo cze śniej szych tech no lo gii, któ re
obej rza ły mi lio ny lu dzi na ca łym świe cie.
No we show po raz ko lej ny za po wia da się
ja ko praw dzi wie wcią ga ją ca mu zycz na po -
dróż i pierw szy od kil ku lat kon cert w ka to -
wic kim Spodku ar ty sty te go for ma tu. 

VIDEO GAMES LIVE

���

15 i 16 ListoPAdA, godz. 19.30
NOSPR w Ka to wi cach
Bi le ty: 60 – 150zł

W li sto pa dzie po raz dru gi do NOSPR za wi -
ta Vi deo Ga mes Li ve – naj słyn niej sza tra sa
kon cer to wa mu zy ki z gier vi deo, stwo rzo na
w 2005 ro ku przez Tom my’ego Tal la ri co, le -
gen dę bran ży oraz lau re ata licz nych na -
gród. VGL od lat po dró żu je po ca łym świe -

cie, da jąc kon cer ty w naj bar dziej pre sti żo -
wych sa lach kon cer to wych z udzia łem naj -
słyn niej szych or kiestr sym fo nicz nych. Ich
kon cer ty to jed nak wię cej niż sa ma mu zy -
ka – to spek ta ku lar ne wi do wi sko z syn chro -
nicz ny mi pro jek cja mi vi deo oraz po ka zem
świa teł, któ re od wie lu lat nie zmien nie przy -
cią ga ca łe rze sze en tu zja stów mu zy ki z gier.
Ich wy stę py w Ka to wi cach (za gra ją
w NOSPR dwu krot nie) bę dą grat ką szcze -
gól nie dla fa nów naj lep szej pol skiej pro duk -
cji – „Wiedź mi na”, po nie waż uświet ni je pre -
mie ra mu zy ki z gry w wy ko na niu VGL.

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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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




