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ALINA MARKIEWICZ
Z hałdy w himalaje

PLACE IN MY HEAD

WIELKI TENIS PONOWNIE
W BAŻANTOWO SPORT
ZAWODNICZKI WTA ZAGRAŁY Z TENISISTAMI
NA WÓZKACH – W TEN SPOSÓB W BAŻANTOWO
SPORT ROZPOCZĘŁY SIĘ II MISTRZOSTWA KATOWIC
W TENISIE NA WÓZKACH – OFICJALNA IMPREZA
TOWARZYSZĄCA TURNIEJOWI WTA KATOWICE OPEN.
POTEM BYŁO NIE MNIEJ SPEKTAKULARNIE – FINAŁ NA
KORCIE W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM
KONGRESOWYM I WRĘCZENIE NAGRÓD NA KORCIE
CENTRALNYM W SPODKU
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– Gdzie w Katowicach znajdę bar
mleczny? Taki z prawdziwym polskim
jedzeniem? – zapytał mnie wiolonczelista z Niemiec, który przyleciał do stolicy Górnego Śląska, aby dać koncert
w ramach Festiwalu Katowice Kultura
Natura. Akurat przejeżdżaliśmy nieopodal, wskazałem mu miejsce. Z nostalgią przyznałem, że dziś trudno
o ruskie, które smakują jak kiedyś.
O zmieniających się smakach, zapachach i widokach z tęsknotą pisał już
niejeden antropolog. Claude Lévi-Strauss w „Smutku tropików” tak opisał paradoks podróżującego: „W rezultacie jestem skazany na alternatywę: być podróżnikiem w dawnych
czasach, przed którym rozpościerał
się niebywały widok, lecz prawie
wszystko było dla niego niedostrzegalne i, co gorsza, pobudzało go
do kpin lub wstrętu, bądź też być podróżnikiem nowoczesnym w pogoni
za śladami minionej rzeczywistości”.
O tym, jak w zmieniającym się świecie
nowocześni podróżujący radzą sobie
z paradoksem Lévi-Straussa, przeczytają Państwo w letnim numerze magazynu „PLACE”. Zapraszamy w podróż
z hałdy w Himalaje i do dotkniętego
klęską żywiołową Nepalu, zachęcamy
do odwiedzenia Kambodży, która
przechodzi nieodwracalną metamorfozę. Przed podróżą, proszę przyjąć
życzenia miłej lektury.
Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny
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MY PLACE

ALINA MARKIEWICZ
Z zawodu dziennikarka telewizyjna
(prowadziła m.in. Cafe Euro News
w Polsat Sport i Sportowy Express
w TVP1 oraz była kierownikiem redakcji sportowej telewizji TVS), fanka
gór i podróży. Wspólnie z Dariuszem
Załuskim wyprodukowała filmy „Bieg
Kukuczki” i „Everest” oraz zrealizowała projekty „Z hałdy w Himalaje”
i „Kierunek szczęście”.

Z HAŁDY
W HIMALAJE
OD KIEDY PAMIĘTA – MARZYŁA
O DWÓCH RZECZACH: ZOSTAĆ
DZIENNIKARZEM I POJECHAĆ
W NAJWYŻSZE GÓRY ŚWIATA.
REALIZACJĘ PRAGNIEŃ POŁĄCZYŁA
PRACUJĄC W TELEWIZJI I REALIZUJĄC
FILMY W HIMALAJACH. DZIĘKI
PODRÓŻOM ZYSKAŁA TO, CO DZIŚ
UWAŻA ZA NAJCENNIEJSZE: MIEJSCA,
DO KTÓRYCH CHCE WRACAĆ. I CHOĆ
NA CO DZIEŃ MIESZKA W BAŻANTOWIE
W CIENIU HAŁDY W KOSTUCHNIE – JAK
SAMA MÓWI – JEJ DOM JEST ZNACZNIE
WYŻEJ: W NEPALU, KTÓRY W KWIETNIU
DOTKNĘŁO POTĘŻNE TRZĘSIENIE ZIEMI

ROZMAWIA: bArtłomiEj wnuK
ZDJĘCIA: miKołAj suChAn, ALinA mArKiEwiCz

Bartłomiej Wnuk: Tysiące ludzi zginęły, setki tysięcy
zostały bez dachu nad głową, ludzie boją się epidemii, a ty mimo wszystko po raz kolejny wracasz
do Nepalu. Dlaczego?
Alina Markiewicz: Sama też kiedyś straciłam
wszystko, kiedy spłonął mój dom w Podlesicach
na Jurze, doskonale wiem jakie to uczucie, zwyczajnie chcę być z tymi ludźmi. Zarówno Podlesice, jak i Nepal „zbudowały” mnie i dzięki nim
czuję się spełnionym człowiekiem. Poza tym,
czas spędzony w Polsce jest dla mnie tylko czasem pomiędzy bywaniem w Nepalu. Tutaj żyję,
pracuję, kocham bliskich, ale jeśli pytasz mnie
o powrót, to ja zawsze wracam do Katmandu.

Przy okazji tragedii w Nepalu, ludzie, którzy nie interesują się himalaizmem nagle dowiedzieli się, że
najwyższy szczyt świata jest dziś jak Disneyland
i w sezonie „okupują” go tysiące ludzi. Wysokie góry
nie są wyłącznie dla wybitnych?
Góry są nie tylko dla himalaistów i wspinaczy.
Wielu ludzi myśli, że aby pójść z plecakiem
pod Mount Everest trzeba mieć świetną kondycję i lata doświadczeń. Nic bardziej mylnego – trekking w okolicach Mount Everestu czy
popularnej Annapurny to wycieczki dwu- lub
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PODLESICE – MÓJ EVEREST
Z domem było tak. Znajomy kupił ruderę w Podlesicach, ale
zachorował i nie miał siły jej remontować. A ja z moim
ówczesnym partnerem – Krzyśkiem Wielickim szukaliśmy
czegoś dla siebie. Decyzja była szybka: bierzemy! Do naszego
domu przyjeżdżali ludzie gór, filmowcy i dziennikarze, każdy
weekend był wydarzeniem towarzyskim. Kilka lat później, kiedy
zostałam sama, tuż przed Wielkanocą, w domu wybuchł pożar,
który wszystko pochłonął. Byłam zrozpaczona, ale podniosłam
się, odbudowałam dom i dziś wiem, że ten pożar był najlepszą
rzeczą, jaka wtedy mogła mi się przydarzyć. Każdy gość jest
dla mnie wyjątkowy, ale ważne jest również to, że odnajdują tu
coś magicznego ludzie, którzy zwiedzili cały swiat i mówią, że
często w podróży marzą o Podlesicach. Martyna
Wojciechowska, Marek Kondrat, Wojtek Jagielski to ludzie, dla
których to miejsce ma znaczenie i łączą ich z moim domem
wspomnienia wartościowo spędzonego czasu. To był mój
szczyt, mój Everest.

WSZYSTKO, CO
W ŻYCIU ZROBIŁAM
BYŁO DYKTOWANE
EMOCJAMI, PASJĄ
I CHĘCIĄ
PODRÓŻOWANIA
W CIEKAWE REJONY,
GDZIE SPOKÓJ
PRZENIKA SIĘ
Z EMOCJAMI. MAM
W SOBIE WIELKĄ
POTRZEBĘ ŁĄCZENIA
TYCH ŚWIATÓW
I W KAŻDYM Z NICH
JESTEM SOBĄ
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trzytygodniowe o skali podejścia jak na Babiej
Górze. Większość ludzi, których regularnie
spotykam podczas treningów w Bażantowo
Sport ma lepszą kondycję niż ja i bez problemu
doszłoby do bazy pod Mount Everestem, a to
jeden z najpiękniejszych trekkingów świata,
który bez większych problemów pokonali moja mama i spore grono przyjaciół, których tam
zabrałam. Wszystko zależy od organizmu i tego, jak sobie radzi z wysokością. Ja mam zawsze spore problemy z aklimatyzacją, ale są
też tacy ludzie, którzy odczuwają niewielkie dolegliwości związane z wysokością i mniejszą ilością tlenu w powietrzu. Tego niestety nie da się
przetestować inaczej niż tam – w górach, najlepiej w towarzystwie kogoś, kto zna zasady
i wie, jak postępować w przypadku choroby
wysokogórskiej.

lato 2015

Relacjonując wyprawę w Himalaje z dziećmi – w projekcie „Z hałdy w Himalaje”, powtarzałaś w mediach, że razem z górskimi szczytami zdobywa się pewność siebie i moc spełniania marzeń.
I właśnie takie szczyty – przekraczanie własnych możliwości, miałam na myśli. W projekcie „Z hałdy w Himalaje” nie chodziło przecież
o to, żeby zabrać dzieci na wycieczkę, ani o to,
żeby zostały himalaistami. Pokazaliśmy im, że
warto mieć marzenia a potem konsekwentnie
dążyć do ich realizacji.

Ciebie też ukształtowały góry, podróże?
Wszystko, co w życiu zrobiłam było dyktowane
emocjami, pasją i chęcią podróżowania w ciekawe rejony, gdzie spokój przenika się z emocjami. Mam w sobie wielką potrzebę łączenia
tych światów i w każdym z nich jestem sobą. Je-
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HOBBY JEST CZYMŚ
ULOTNYM, MOŻNA
MIEĆ ICH WIELE, ALE
PASJĘ MA SIĘ
JEDNĄ – Z NIĄ
CZŁOWIEK SIĘ RODZI,
JAK Z KODEM
GENETYCZNYM,
I Z NIĄ UMIERA

stem swoistym połączeniem Bażantowa z Himalajami – dobrze czuję się w tym miejskim życiu na szpilkach i na imprezie, ale równie mocno lubię poznawać smak życia od podszewki:
topić śnieg w menażce w wilgotnym namiocie.
Jakże błaho wygląda z tej perspektywy wszystko to, co stresuje nas tutaj na co dzień: leasingi, banki, projekty, terminy, faktury.

Tyle szczytów na świecie, a Ty osiadłaś w cieniu
hałdy w Kostuchnie.
Hałda też może być wyzwaniem i ciekawym
celem. Południe Katowic to moje miejsce,
a Bażantowo ma wszystko, czego potrzebuję
do codziennego funkcjonowania – sport
za płotem i las w pobliżu. Ten drugi walor docenia mój Berni, którego potrzeb – ze względu na jego wielkość – nie mogę ignorować
(Berni, to berneński pies pasterski – nieodłączny towarzysz Aliny Markiewicz – przyp. red.)

W porządku, ale Europa ma Mount Blanc, Azja Mount Everest, a Kostuchna hałdę (wysoką na 339 m.
n. p. m.)…
To najwyższy szczyt w Katowicach?

Nie, ale można jeszcze co nieco dosypać. Zdaje
się, Ciebie nie interesują tak rozumiane szczyty?
Aspekt sportowy w górach nie był nigdy dla
mnie celem, nie jestem alpinistką ani wspina-
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czem skałkowym. Dla mnie liczy się możliwość
przebywania w górach. Myśląc w ten sposób,
szczyt widzi się zupełnie gdzie indziej niż szczyt
dosłowny – to szczyt możliwości, szczyt aktywności, szczyt absurdu, różnie. Tylko bez chorobliwego myślenia o szczycie (tym u góry), można chłonąć atmosferę, klimat przygody, zauważać rzeczy, które wymagają głębszego widzenia i poznawać ludzi, którzy chcą od życia czegoś więcej niż np. nowego maserati.

Zatem góry to Twoje hobby?
Hobby jest czymś ulotnym, można mieć ich
wiele, ale pasję ma się jedną – z nią człowiek
się rodzi, jak z kodem genetycznym, i z nią
umiera. Na góry byłam skazana dzięki rodzicom. W związku z tym, że pojawiłam się w ich
życiu wcześnie – bo kiedy byli na trzecim roku
studiów, to nie pozwolili, abym pokrzyżowała
ich plany. Tym sposobem, w wieku dwóch lat,
po raz pierwszy postawili mnie na nartach (nie
pamiętam czasu w życiu, kiedy nie jeździłam
na nartach), a w wieku sześciu-siedmiu lat, kiedy dziecko bierze do ręki pierwszą książkę, ja
sięgnęłam po cztery książki himalajskie, a dopiero po ich przeczytaniu po „Plastusiowy pamiętnik”. Potem, mając lat 12 zrobiłam wywiad
z Jerzym Kukuczką, który wtedy zdobył koronę Himalajów i wsiąkłam na dobre. Wiedziałam, że chcę być dziennikarką i pojechać
w góry wysokie. Po pierwszym wyjeździe zrozumiałam, że podróżując zyskuje się miejsca,
do których chce się wracać i podróżuję
do dziś tak często jak tylko się da. ■
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Mikołaj Suchan
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WSZYSTKIE
PLACE
NASZEGO
MIASTA
▼▼▼

Trwają prace nad stworzeniem kompleksowego planu połączenia drogami
rowerowymi wszystkich dzielnic Katowic
z centrum miasta. W ścisłym centrum
wytyczenie osobnych pasów ruchu dla
rowerzystów nie zawsze jest możliwe, tutaj rozwiązaniem może być jednak
wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości, dzięki czemu ruch rowerowy
mógłby się odbywać bezpiecznie
po jezdniach. Wprowadzenie strefy tempo 30 w Katowicach wiąże się m.in.
z planowanym w tym roku zakończeniem przebudowy strefy Rondo – Rynek. Podobne rozwiązania zastosowały
wcześniej m.in. Poznań, Gdańsk, Kraków czy Wrocław.
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UM Katowice

STREFA TEMPO 30 W ŚCISŁYM CENTRUM KATOWIC

ZAWODNICZKI WTA ZAGRAŁY
Z TENISISTAMI NA WÓZKACH.
BO WSZYSCY SPORTOWCY SĄ RÓWNI
Dwie zawodniczki WTA (Women's Tennis Association) – Karin Knapp
i Gioia Barbieri rozegrały krótki mecz pokazowy z tenisistami na wózkach inwalidzkich – w ten sposób w Bażantowo Sport rozpoczęły
się II Mistrzostwa Katowic w Tenisie na Wózkach o Puchar Prezydenta
Miasta, oficjalna impreza towarzysząca turniejowi WTA Katowice Open.
Bażantowo Sport już drugi rok z rzędu gościło najlepszych w kraju tenisistów na wózkach. Ponad połowa zawodników, którzy przyjechali
na zawody towarzyszące turniejowi WTA w katowickim Spodku plasuje
się w pierwszej dziesiątce krajowego rankingu.
Faworytem zawodów był prowadzący w zestawieniu Kamil Fabisiak
i to on wygrał mecz finałowy rozgrywany na korcie w Międzynarodowym
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Centrum Kongresowym i odebrał nagrodę główną z rąk prezydenta
miasta Marcina Krupy na korcie centralnym turnieju Katowice Open
w Spodku.
Kamil Fabisiak ma 30 lat i mieszka w Gostyninie (woj. mazowieckie)
i jest aktualnie 23. zawodnikiem na świecie. Z powodu choroby zmaga
się z niepełnosprawnością od 15. roku życia. Na wózku porusza się wyłącznie podczas gry. Tenis daje mu możliwość podróżowania po świecie i poznawania ludzi. Jego największe sukcesy to: udział w Igrzyskach
Paraolimpijskich w Londynie (2012), Mistrzostwo Polski (2014), 7. miejsce na Mistrzostwach Świata w Turcji (2013) i 2. miejsce w Turnieju Izrael
Open (2014).
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TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ WĘZEŁ PRZESIADKOWY W BRYNOWIE
Katowicki Urząd Miasta zaprezentował koncepcję
i wizualizację centrum przesiadkowego w Brynowie.
Inwestycja będzie miała ogromne znaczenie dla
mieszkańców południowych dzielnic, szczególnie
od momentu powstania planowanej szybkiej linii
tramwajowej Brynów-Kostuchna.
Przygotowana koncepcja zakłada, że z autobusów
do tramwajów będzie można przesiadać się z jednego, wspólnego peronu.

RED BULL

PAKS

MAJĄ SERCE DO SIATKÓWKI
Adam Małysz i Łukasz Czepiela
po raz pierwszy spotkali się
w zeszłym roku w Gdyni podczas
zawodów Red Bull Air Race

W Bażantowo Sport odbył się trzeci turniej siatkówki oraz kręgli pracowników i przyjaciół American Heart of Poland – grupy,
w której skład wchodzą Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca
oraz Uzdrowisko Ustroń. W turnieju wzięło udział sześć drużyn,
zwyciężyli zawodnicy CX WARRIORS.

WYŚCIG NAJWYŻSZYCH LOTÓW: MAŁYSZ VS. CZEPIELA

BW

DZIEŃ DZIECKA W BAŻANTOWO SPORT

Lotnisko Katowice Airport ma nowy pas startowy. Zanim jednak oficjalnie go otwarto, w Pyrzowicach odbył się nietypowy wyścig – samochód MINI John Cooper Works zmierzył się
na dystansie 1/4 mili z samolotem pasażerskim i… wygrał!
Za kierownicą MINI siedział Adam Małysz, a samolot pilotował Łukasz Czepiela, pilot Red Bull
Air Race, który na co dzień trenuje w Bażantowo Sport (panowie z teamu Red Bulla po raz

Sportowe zabawy dla całej rodziny, warsztaty konstrukcyjne, dziecięce miasteczko
Volkswagena, wyścigi gokartów i rajd rowerowy – to tylko wycinek atrakcji, które czekały 30 maja na najmłodszych i ich rodziny w Bażantowo Sport.
Dzieci, które pojawiły się podczas Dnia Dziecka w Bażantowo Sport mogły także m.in.
wziąć udział w rodzinnych turniejach squasha, piłki nożnej, a także w zabawach tenisowych. Całości dopełniły pokazy sekcji juniorskich działających w centrum sportowym i wspólne grillowanie w ogródku letnim. Podczas imprezy ruszyły także zapisy
na Sportowe Lato w Bażantowo Sport, czyli program letnich półkolonii, z którego dotychczas skorzystało już ponad tysiąc dzieci.
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pierwszy spotkali się rok temu – podczas zawodów Red Bull Air Race w Gdyni).
Odlotowy wyścig zorganizowała największa
grupa dealerska MINI – Bawaria Motors. – Naszym celem jest pozytywnie zaskakiwać naszych klientów i to właśnie staramy się robić.
Dlatego pokaz przedpremierowy samochodu
MINI John Cooper Works odbył się z tak dużą
dawką emocji i w widowiskowych okolicznościach – mówi Mikołaj Małecki, MINI Brand Ma-

nager w grupie Bawaria Motors Sp. z o.o.
Nowe MINI John Cooper Works to samochód
wprost wywodzący się z wyścigów samochodowych i najmocniejsze seryjnie produkowane
MINI w historii. Pod maską auta znalazła się
czterocylindrowa, rzędowa, dwulitrowa jednostka benzynowa o mocy 231 KM. Zespół napędowy, układ jezdny i aerodynamika pojazdu
opierają się na doświadczeniach z imprez wyczynowych.
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3. MIASTO W MIEŚCIE
Bażantowo to przestrzeń tworzona z pasją.
Na terenie blisko 20 ha, w oparciu o przemyślany
plan urbanistyczny firma Millenium Inwestycje
konsekwentnie realizuje projekt rozbudowy
osiedla o charakterze „miasta w mieście”, co
oznacza, że Bażantowo łączy w sobie funkcje:
mieszkalne, handlowo-usługowe, sportowe,
edukacyjne i rekreacyjne. W obrębie osiedla
znajdują się: centrum sportowe, centrum
handlowe, przedszkole, szkoła podstawowa
i gimnazjum, a także Senior Residence.

BAŻANTOWO
TO MY!
BAŻANTOWO CAŁY CZAS SIĘ ROZWIJA – WCIĄŻ
MOŻNA TU KUPIĆ NOWE MIESZKANIA I DOMY. CORAZ
BLIŻEJ OSIEDLA SWOJE INWESTYCJE PROWADZĄ
RÓWNOLEGLE ROZMAICI DEWELOPERZY. DLA TYCH,
KTÓRZY NIE ZNAJĄ POŁUDNIA KATOWIC
PRZYGOTOWALIŚMY DZIESIĘĆ WYRÓŻNIKÓW
OSIEDLA BAŻANTOWO, KTÓRE POMOGĄ ROZPOZNAĆ
ORYGINAŁ

2. 15 LAT HISTORII
Spółka Millenium Inwestycje
rozpoczęła budowę osiedla
w 2000 roku. To 15 lat
obecności na mapie Katowic
i już ponad 1,5 tys.
mieszkańców, którzy tworzą
niepowtarzalną atmosferę
Bażantowa.

TEKST: AgAtA jAnus-PAwLAK

4. MIESZKANIA SKROJONE
NA WYMIAR
W Bażantowie stawiamy na różnorodność – zarówno w sferze
standardu wykończenia, jak
i powierzchni. Oferta zaczyna się od 33-metrowych mieszkań, a kończy się na kilkusetmetrowych apartamentach. Łączy
je wiele – niska, kameralna zabudowa do 4 pięter, w każdym
budynku winda, bardzo dobra
jakość wykonania. Mieszkania
posiadają wysokiej klasy antywłamaniowe drzwi wejściowe,
niezależne ogrzewanie (indywidualny kocioł z elektronicznym
sterownikiem), instalację elektryczną zakończoną osprzętem
gniazd i włączników, okablowanie mieszkania przygotowane
do podłączenia systemu alarmowego oraz wiele możliwości
dodatkowych, np. możliwość
zainstalowania klimatyzacji czy
rolet zewnętrznych.

1. MARKOWA ARCHITEKTURA
Architektura Bażantowa jest różnorodna, ale ma wspólny
mianownik – wszystkie budynki na osiedlu zaplanowały renomowane
pracownie architektoniczne, m.in.: Małeccy, Konior Studio, Medusa Group,
Czora & Czora oraz Urbi-Projekt. Zorganizowana struktura osiedla tworzy
wewnętrzne Enklawy o zróżnicowanej skali i proporcjach architektonicznych.
Każda z nich wyróżnia się własnym charakterem i stylem. Jasna kolorystyka
elewacji z dodatkami elementów drewna i kamienia nadaje budynkom ciepła
i lekkości.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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5. TERENY ZIELONE
Przestrzeń osiedla uzupełniają starannie
opracowane elementy małej architektury,
między innymi: oczka wodne, strumyki
i fontanny. Uporządkowane skwery
z oryginalną zielenią, alejki spacerowe
oraz kolorowe place zabaw tworzą
przyjazne miejsce sprzyjające budowaniu
sąsiedzkich więzi.
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8. EDUKACJA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
W trosce o najmłodszych, zadbaliśmy nie tylko
o place zabaw, ale również o edukację. Zespół
budynków dydaktyczno-sportowych obejmuje
między innymi: szkołę podstawową i gimnazjum
prowadzone przez Zakon Pijarów, przedszkole oraz
szkołę językową.

Osiedle posiada wszelkie rozwiązania niezbędne
do wygodnego życia.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa kompleks jest
ogrodzony i monitorowany, a system bram
wjazdowych z siecią domofonów oraz podział
na wewnętrzne enklawy zmniejsza ruch pojazdów
na terenie całego osiedla. Dzięki
wykwalifikowanym zarządcom w Bażantowie
panuje spokój i porządek, a brak barier
architektonicznych zapewnia możliwość
swobodnego poruszania się także osobom
starszym, niepełnosprawnym i rodzinom
z wózkami.

Bażantowo Sport to usytuowany
w centrum osiedla, tętniący życiem
kompleks sportowo-rekreacyjny.
Aktywni znajdą tu między innymi:
halę tenisową, squash, basen,
saunarium, siłownię i spa.
Uzupełnieniem oferty są:
trzygwiazdkowy hotel, restauracja,
pub i bowling. W centrum sportowym
funkcjonuje również ośrodek
rehabilitacji.
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Już na pierwszych szkicach
osiedla – tych sprzed kilkunastu
lat – szkoła, centrum sportowe i dom
seniora znajdowały się w bezpośrednim
sąsiedztwie. Takie rozwiązanie sprawia,
że Bażantowo to miejsce integracji
pokoleń, która teraz będzie się
realizowała w nowej przestrzeni
Enklawy Kryształowej – mieszkaniach
z serwisem przeznaczonych dla osób
starszych.

Bażantów

ej
ajow
i Kr

7. INTEGRACJA POKOLEŃ

Centrum Handlowe Bażantowo
zaspokaja codzienne potrzeby nie
tylko mieszkańców osiedla.
Znajdują się tu między innymi
delikatesy Piotr i Paweł, banki,
biuro podróży i restauracja tajska.
Centrum oferuje usługi dla
zdrowia w zakresie podstawowej
i specjalistycznej opieki
medycznej. O pielęgnację ciała
i urody zadbają również
specjaliści z salonu
kosmetycznego, salonu
fryzjerskiego oraz salonu masażu
tajskiego.

LASY MURCKOWSKIE

go
Janke

i
Arm

10. WSZYSTKO BLISKO

KATOWICE
CENTRUM

KATOWICE
PIOTROWICE

ej
Krajow
Armii

kierunek
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kierunek
Kraków, Warszawa
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9. SPORT I REKREACJA

TRASA

6. KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

kierunek
Tychy, Bielsko-Biała
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DIABEŁ TKWI
W SZCZEGÓŁACH
DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH – TO OKREŚLENIE NAJLEPIEJ
OPISUJE ARCHITEKTURĘ PII DURISCH I ALDO NOLLI’EGO
Z PRACOWNI DURISCH+NOLLI ARCHITETTI

Z

TEKST: PAuLinA AdAmCzyK, sArP

jednej strony ich architektura jest idealnym przykładem szwajcarskiej szkoły: prostota linii, podziału, rytmu. Genialna, wręcz powalająca logika aranżacji przestrzeni i cudowna symetria.
Z drugiej strony, to coś, o czym marzą miliony architektów, a tylko nielicznym udaje się znaleźć – ba – zastosować: szczegół, detal, który wyjaśnia wszystko.

Pia Durisch i Aldo Nolli mają tych szczegółów w swoim portfolio bez liku; czasem jest to wyoblenie kąta
między belką a kolumną, czasem dodatkowa płaszczyzna dachu, gdzie indziej delikatne wysunięcie elewacji poza obrys poziomu niżej.
Genialność ich projektów tkwi w harmonii i prostocie
przełamanej „diabelskim” detalem. ■
Gian Paolo Minelli

M. A. X. MUZEUM
Muzeum to budynek,
w którym światło, przestrzeń
i konstrukcja pozostają
w harmonii. Prostota
i neutralność zastosowanych
rozwiązań to celowy zabieg,
który stawia przestrzeń
na drugim planie (za sztuką).

Gian Paolo Minelli

LOFT B
Prywatny loft architektów, którego dominantą
jest niczym niezagospodarowana pustka.
Atrybuty dnia codziennego zostały ukryte
w bryle ścian, a przestrzeń między nimi stanowi
niezmącone tło dla kreatywnego działania – czy
wręcz przeciwnie – dla odpoczynku.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Tonatiuh Ambrosetti

FEDERALNY SĄD KARNY WRAZ
Z PRACOWNIĄ PROJEKTOWĄ
CDL BEARTH DEPLAZES
Czysta symetria, klasyczny rytm,
poszanowanie dla historii budynku i roli,
jaką pełni w społeczeństwie.
Oszczędność środków wyrazu,
minimalizm detalu. Te wszystkie
elementy spięte w jednym projekcie
dają piorunujące uczucie powagi,
elegancji, czasem wręcz patosu,
a jednoczenie czynią budynek sądu
logicznym i przystępnym dla każdego.

Materiał powstał we współpracy z katowickim oddziałem Stowarzyszenia
Architektów Polskich, organizatorem cyklu spotkań: „Mistrzowie Architektury”.
Więcej informacji: www.sarp.katowice.pl
lato 2015

Patronat medialny
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ANGKOR
Największa budowla sakralna na świecie, symbol
khmerskiej cywilizacji. Pradawna stolica imperium
jest niezaprzeczalnie największą atrakcją
Kambodży. Arcydzieło światowej architektury tej
klasy co Tadż Mahal i chiński Wielki Mur. Angkor
w czasach swojej świetności liczył ponad milion
mieszkańców. W tym czasie w Krakowie
mieszkało 12 tys. osób, w Paryżu i Londynie po
25 tys., a w Rzymie 30 tys. Stojąc wśród budowli
dawnego Angkoru, chciałoby się wyciszyć
wielojęzyczny gwar turystów, zamknąć
oczy i choć na chwilę w wyobraźni przenieść się
w czasy świetności miasta. Ukazujące jedynie
część dawnego piękna mury Angkoru wciąż
wywołują oszałamiające wrażenie.

B.Molenda

Ważną rolę w życiu
Kambodżan pełni wiara, która
po latach terroru, pomogła
wielu ludziom na nowo
rozpocząć życie. Ponad 88
proc. mieszkańców wyznaje
buddyzm therawada.
Tu – wedle zwyczaju – każdy
mężczyzna, choć na krótki
czas, staje się mnichem.
Widok mnichów w wielu
miejscach jest rzeczą
naturalną. Wraz z rozwojem
cywilizacyjnym ich życie staje
się jednak coraz mniej
ascetyczne. Częsty widok to
mnich z telefonem i tabletem,
który chętnie fotografuje się
z turystami w restauracji.

POSPIESZ SIĘ, BO ZMIENIA
SIĘ BEZPOWROTNIE

KAMBODŻA
POWSTAJE Z RUIN

T

ajskie autobusy nie mają wjazdu na teren Kam bo dży – oba kra je nie są
do siebie przyjaźnie nastawione. Z kraju o nowoczesnej infrastrukturze, uporządkowanego, zielonego, wkraczamy w świat ubóstwa, walających się śmieci i żebrzących kalek – ofiar min przeciwpiechotnych. Podczas
podróży wgłąb kraju przygnębienie nie mija.
Widok wiosek z drewnianymi domami na palach, choć malowniczy, nie poprawia nastroju.
Mi mo przy gotowań, prze czy ta nych ksią żek
i obejrzanych programów dokumentalnych ma
się wrażenie, że będzie to bardzo smutna przygoda.

JAK BARDZO RÓŻNY JEST TEN KRAJ OD INNYCH AZJATYCKICH PAŃSTW, MOŻNA
PRZEKONAĆ SIĘ JUŻ PRZEKRACZAJĄC GRANICĘ Z TAJLANDIĄ. TRZEBA TO ZROBIĆ
NA PIECHOTĘ, CZEKAJĄC W KOLEJCE DO OKIENKA ODPRAW. TAK WITA NAS
KAMBODŻA – JEDNO Z NAJBIEDNIEJSZYCH PAŃSTW NA ŚWIECIE. WYNISZCZONA
WOJNAMI, USIANA MINAMI PRZECIWPIECHOTNYMI, KTÓRE DO NIEDAWNA
ZABIJAŁY I RANIŁY LUDZI. DZIĘKI TURYSTYCE DŹWIGA SIĘ Z RUIN
TEKST I ZDJĘCIA: dorotA fiLosEK
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Ale zwątpienie mija tuż po wjeździe do Siem Reap,
miasta – bazy turystycznej w pobliżu ruin historycznych świątyń Angkoru. Duże kompleksy wypoczynkowe, hotele, restauracje, dyskoteki, sklepy
z wielkimi witrynami z charakterystycznym dla tego
rejonu rękodziełem i mnóstwo salonów masażu.
Na przykładzie tego miasta widać niezwykłą przemianę. Do niedawna przewodniki informowały o zagrożeniu minami, a Siem Reap przedstawiały jako
opustoszałe i mało znane miasteczko. Dziś rozwija
się ono w zawrotnym tempie, stając się sympatycznym miejscem, gdzie można czuć się bezpiecznie
i gdzie gołym okiem widać, że dzięki turystyce, ludziom żyje się coraz lepiej. ■
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STRONA PRAWA

DZIEDZICZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
JEDNOOSOBOWEGO

JAK ZABEZPIECZYĆ DALSZE
LOSY FIRMY RODZINNEJ?

ZASZCZEP SIĘ ZANIM
POJEDZIESZ
JUSTYNA NAJBAR
lekarz medycyny podróży
z Certyfikowanego Centrum
Medycyny Podróży działającego
przy Centrum Medycznym Signum
Przed podróżą do Kambodży
zalecane są szczepienia przeciwko:
WZW A i B. Dodatkowo w zależności od charakteru podróży można zaszczepić się przeciw durowi
brzusznemu, wściekliźnie i japońskiemu zapaleniu mózgu. Ważna jest także profilaktyka ukąszeń
(możliwość zakażenia dengą i chikengunya), należy zaopatrzyć się
w repelenty oraz przewiewne
ubrania z długimi rękawami
i nogawkami.
W niektórych regionach istotna jest
profilaktyka malarii, a przed długim
lotem profilaktyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. W celu
uzyskania wymaganej ochrony,
o szczepieniach należy pomyśleć
już na 4-6 tygodni przed planowaną podróżą.

KODEKS CYWILNY DEFINIUJE PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ZORGANIZOWANY ZESPÓŁ
SKŁADNIKÓW NIEMATERIALNYCH I MATERIALNYCH PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. DO TYCH PIERWSZYCH ZALICZYĆ MOŻEMY TAKIE PRAWA
JAK: PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI, MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW TRANSPORTU,
PRAWA WYNIKAJĄCE Z UMÓW CYWILNOPRAWNYCH ITP. Z KOLEI SKŁADNIKAMI
NIEMATERIALNYMI SĄ M.IN.: OZNACZENIE INDYWIDUALIZUJĄCE PRZEDSIĘBIORSTWO,
WIERZYTELNOŚCI, PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I ŚRODKI PIENIĘŻNE, KONCESJE,
LICENCJE I ZEZWOLENIA, PATENTY I INNE PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, MAJĄTKOWE
PRAWA AUTORSKIE

Wioska pływająca na jeziorze Tonle Sap to, po Angkor Wat i zarośniętych przez tropikalny las
świątyniach Ta Prohm, jedno z najciekawszych miejsc w Kambodży. Jezioro jest największym,
bogatym w ryby i krewetki, zbiornikiem słodkowodnym w Azji Południowo-Wschodniej. W czasie
pory deszczowej powiększa swoją powierzchnię nawet ośmiokrotnie z około 2,5 tys. do 20 tys. km kw.
W domkach budowanych na pływających beczkach mieszkają Wietnamczycy, którzy szukają tu
miejsca na lepsze życie. Na jeziorze pływa też szkoła, sklepy, kościół, restauracja a nawet farma
niespotykanych tu krokodyli.

Społeczeństwo Kambodży jest bardzo młode, połowa
15-milionowej populacji nie skończyła jeszcze 22 lat. Ciągnące się
latami wojny oraz trwające prawie cztery lata krwawe rządy
Czerwonych Khmerów, zdziesiątkowały ludność. Zamordowano
ponad dwa miliony osób. Współcześni Khmerzy, to ludzie
życzliwi i przyjaźni, otwarci na przybyszów, choć przy pierwszym
spotkaniu, mogą wydawać się trochę nieśmiali.
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PAWEŁ GOIK, ADWOKAT
MARTYNA MISZCZYK-MAZEK,
RADCA PRAWNY

Przedsiębiorstwo prowadzone w formie
jednoosobowej działalności gospodarczej
nie ma odrębnej podmiotowości prawnej.
Oznacza to, że wszystkie składniki majątku przedsiębiorstwa stanowią w istocie
własność osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą. W razie śmierci
przedsiębiorcy nie wszystkie składniki majątku przedsiębiorstwa mogą podlegać
dziedziczeniu. Przede wszystkim z dziedziczenia wyłączone są: nazwa firmy, która
musi zawierać imię i nazwisko przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, różnego rodzaju koncesje i zezwolenia, które są instytucjami prawa administracyjnego i nie
można ich odziedziczyć, korzystając
z przepisów prawa spadkowego. Co

do zasady po śmierci przedsiębiorcy wygaśnięciu podlegają też umowy o pracę
zawarte z pracownikami przedsiębiorstwa.
Jeżeli jednak spadkobiercy zdecydują
o kontynuowaniu działalności, umowy te
przejdą na nowego przedsiębiorcę
na podstawie art. 23 (1) Kodeksu pracy
i tym samym nie dojdzie do ich wygaśnięcia.
Biorąc pod uwagę powyższe, aby móc
prowadzić w dalszym ciągu odziedziczoną firmę, spadkobiercy przedsiębiorcy,
którzy nie prowadzili dotychczas działalności gospodarczej, będą musieli szybko zdecydować o podjęciu takiej działalności i wybrać odpowiednią jej formę
prawną.

Należy przy tym pamiętać, że dziedziczeniu podlegać będą nie tylko aktywa, ale
również pasywa tj. zobowiązania obciążające spadkodawcę i jego przedsiębiorstwo. Będą to przede wszystkim zobowiązania wynikające z umów kredytowych,
umów leasingu itp.
Co ważne, w razie dziedziczenia ustawowego, do spadku powołani będą wszyscy
spadkobiercy ustawowi. Staną się oni
współwłaścicielami odziedziczonego przedsiębiorstwa. Jednakże, dzięki takim instytucjom prawa spadkowego jak testament,
a w szczególności zapis windykacyjny, można wskazać za życia konkretnego spadkobiercę, któremu w udziale spadkowym przypadnie całe przedsiębiorstwo. ■
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PORSCHE INTER AUTO
Porsche Inter Auto (PIA) należy do
Porsche Holding z siedzibą w Salzburgu
– koncernu będącego właścicielem
największej w Europie sieci dealerskiej
samochodów. W 1949 r. założyli ją
Ferry Porsche i Louise Piëch i do dzisiaj
należy do rodzin Porsche oraz Piëch.
W salonach Porsche Inter Auto Polska
można kupić samochody takich marek
jak: Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley i
Porsche.

KOMFORT NA SPORTOWO –
KOMENTUJE REMIGIUSZ TURLEJ,
JEDEN Z FESTIWALOWYCH
KIEROWCÓW
Mimo świetnych osiągów, 21-calowych
felg i obniżonego zawieszenia,
dominującym odczuciem
w podróżowaniu audi A7 jest komfort.
Znakomite wyposażenie, klimat wnętrza
i pneumatyczne zawieszenie sprzyjają
relaksowi, co docenili wszyscy moi
pasażerowie. Pracę kierowcy ułatwiały
też walory funkcjonalne, takie jak bardzo
pojemny i łatwy w załadunku bagażnik.

A7
KONCERTOWE AUDI
FESTIWAL
KULTURA NATURA

DZIĘKI WSPÓŁPRACY NOSPR-U I PORSCHE INTER AUTO POLSKA NAJWAŻNIEJSI
GOŚCIE FESTIWALU KULTURA NATURA PODRÓŻOWALI SAMOCHODAMI AUDI A7.
EFEKTOWNA I DYNAMICZNA LIMUZYNA TOWARZYSZYŁA IM ZARÓWNO
PODCZAS PODRÓŻY NA LOTNISKA, JAK I PODCZAS CODZIENNEGO PORUSZANIA
SIĘ PO KATOWICACH. JAKI TO SAMOCHÓD? PRAWDZIWY WIRTUOZ
TEKST: tomAsz sobCzAK, szymon wAsińsKi
ZDJĘCIA: bArtłomiEj wnuK

P

ięć A-siódemek to orkiestra, w której gra
grubo ponad 1500 KM. Trzeba przyznać – bardzo efektowna orkiestra: prawie
pięciometrowa limuzyna o linii coupe przyciągała
wzrok większości wyprzedzanych kierowców.
Pod maską festiwalowych samochodów znalazły się 3-litrowe, turbodoładowane silniki diesla
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dysponujące mocą 320 KM i potężną dawką 650 Nm. W połączeniu z napędem quattro
zapewniają znakomite osiągi, które najłatwiej
docenić, zmieniając nastawy pojazdu z komfortowych na dynamiczne (umożliwia to system
Audi Drive Select). Po zmianie konfiguracji silnik nabiera jeszcze bardziej rasowego brzmie-

nia, układ kierowniczy się wyostrza, a każde – nawet najdelikatniejsze – wciśnięcie pedału gazu skutkuje gwałtownym przyspieszeniem.
Wszystko to ma jednak swoją cenę. Bazowa cena modelu to nieco ponad 300 tys. zł, każdy
z samochodów, którymi woziliśmy wirtuozów to
wydatek już ok. pół miliona złotych. ■

lato 2015

Od 15 do 24 maja
publiczność
Narodowej Orkiestry
Symfonicznej
Polskiego Radia
wysłuchała
znakomitych solistów
i światowej sławy
zespołów – w sumie
11 koncertów:
symfonicznych,
kameralnych
i jazzowego.

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
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SPORT PLACE

TANIEC!

SPORT I EMOCJE
W BAŻANTOWO SPORT
29 CZERWCA STARTUJE KOLEJNA
EDYCJA WIELKIEJ WAKACYJNEJ
PRZYGODY DLA DZIECI W BAŻANTOWO
SPORT. Z POPRZEDNICH EDYCJI
PROGRAMU „SPORTOWE LATO
W BAŻANTOWO SPORT” SKORZYSTAŁO
JUŻ PONAD TYSIĄC DZIECI

BAŻANTOWO SPORT TO NAJWIĘKSZY KOMPLEKS SPORTOWY NA ŚLĄSKU.
NA POWIERZCHNI 10 TYS. M KW. ZNAJDUJĄ SIĘ: HALA TENISOWA, KORTY
DO SQUASHA, FITNESS KLUB, SIŁOWNIA, CENTRUM REHABILITACJI, SPA,
BASEN, 10 SAUN, HALA SPORTOWA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, BOISKA
DO BADMINTONA I BOWLING. OFERTĘ UZUPEŁNIA TRZYGWIAZDKOWY HOTEL,
RESTAURACJA ORAZ PUB

RAKIETA!

SPORTOWE
LATO –

KONFERENCJA & SPORT
Hotel Bażantowo ***
dysponuje salą konferencyjną
z pełnym zapleczem
audiowizualnym. Sala
w zależności od układu może
pomieścić maks. 50 osób.

SPRAWDZONY
PROGRAM
NA WAKACJE

OFERTA IMPREZ FIRMOWYCH
I BRANŻOWYCH
Dzięki unikalnemu połączeniu bazy
hotelowej, sportowej i gastronomicznej
oferujemy organizację eventów, imprez
i zawodów sportowych, pobytów
integracyjnych, szkoleniowych, lig
zawodowych, a także wydarzeń dla
pracowników i ich rodzin.

W TYM ROKU MOŻNA WYBIERAĆ SPOŚRÓD
TRZECH GRUP ZAINTERESOWAŃ:
– wakacji z piłką (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka
i koszykówka),
– wakacji z rakietą (tenis ziemny, squash, badminton, tenis
stołowy),
– wakacji z tańcem (taniec, akrobatyka, gimnastyka,
fitness, aqua aerobik).

NOWOŚĆ!
W PROGRAMIE
JĘZYK ANGIELSKI!

Dodatkowo, każda grupa bierze udział w zajęciach
na basenie i ściance wspinaczkowej, zajęciach
ogólnorozwojowych, grach i zabawach, kręglach
i szermierce.
Stałym punktem każdego dnia półkolonii w Bażantowo
Sport jest także obiad z podwieczorkiem.

PIŁKA!
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

KONTAKT
Bażantowo Sport
ul. Pijarska 3, 40-750 Katowice
www.sport.bazantowo.pl
facebook.com/bazantowosport

Cena tygodniowego turnusu to 500 zł,
a dwutygodniowego 900 zł.

lato 2015

PLACEK
Joanna Leśniewska

PIECZONY COMBER JAGNIĘCY NA LIŚCIACH
DĘBU ZE SZPARAGAMI I RUKWIĄ
(przepis na 2 porcje)

sKłAdniKi

lato 2015
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Więcej szczegółów w sprawie inwestycji dostępne w biurze sprzedaży od 01.07.2015

Millenium Inwestycje Sp. z o.o.
40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 2 | tel. 32 205 95 00
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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Comber natrzeć czosnkiem, solą, pieprzem i rozmarynem z dodatkiem oliwy,
a następnie odstawić na 1-2 godziny do lodówki. Po tym czasie przesmażyć
po 2 minuty z każdej strony, przełożyć do żaroodpornego naczynia i włożyć
do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, nie przykrywać. Piec około 10-15 minut
w zależności od stopnia wypieczenia.
Szparagi umyć, obrać i pokroić na kawałki. Gotować ok. 8-10 minut we wrzącej
osolonej wodzie ze szczyptą cukru. Następnie odcedzić. Rukiew i sałatę dębową
umyć, osuszyć i podzielić na mniejsze cząstki.
Na talerze wyłożyć wcześniej przygotowaną sałatę dębową, szparagi i pomidorki
koktajlowe. Całość polać sokiem z cytryny wymieszanym z odrobiną cukru i oliwy
z oliwek. Obok ułożyć upieczony comber jagnięcy pokrojony na mniejsze kotleciki
wzdłuż kości. Na koniec udekorować rukwią. Smacznego!

Przedszkole
Szkoła
podstawowa

Ml
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Mlecz
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PrzygotowAniE

Projektowane osiedle to zespół budynków
w zabudowie szeregowej o ciekawej architekturze
wzorowanej na stylu holenderskim. Domy będą
miały powierzchnię od 106 do 150 m kw., a działki
powierzchnię od 200 do 400 m kw. Nowoczesne
osiedle powstanie 500 metrów od centrum
Podlesia.
W pobliżu znajdują się liczne sklepy i punkty
usługowe, placówka banku i bankomat, poczta,
a także przychodnia, przedszkole i szkoła
podstawowa oraz kościół. Lokalizacja zapewnia
komfortowy dojazd w kierunku Tychów, Mikołowa
oraz centrum Katowic.

kierunek
Mikołów

kierunek
Katowice

ego

PIECZONY COMBER JAGNIĘCY TO MIĘSO
DELIKATNE I SMACZNE. SZCZEGÓLNIE
SZLACHETNEGO CHARAKTERU NABIERA
W MOJEJ ULUBIONEJ OPRAWIE –
PODAWANY NA LIŚCIACH SAŁATY
DĘBOWEJ ZE SZPARAGAMI I RUKWIĄ

Sałatka:
kilka listków sałaty dębowej
300 g świeżych szparagów
100 g pomidorków koktajlowych
sok z połowy cytryny
2 łyżki oliwy z oliwek
cukier, sól do smaku
50 g rukwi wodnej

Kościół pw.
Matki Boskiej
Częstochowskiej

i
orsk
Pom

CZAS NA
COMBER

MILLENIUM INWESTYCJE SP Z O.O. PLANUJE
KOLEJNĄ INWESTYCJĘ. W PODLESIU PRZY
UL. MLECZNEJ NA DZIAŁCE O POWIERZCHNI
PONAD 2 HA POWSTANIE OSIEDLE DOMKÓW
JEDNORODZINNYCH

om
ina
jek

szef kuchni Restauracji
Bażantowo Sport

JUŻ WKRÓTCE

Nie
zap

ADAM
ANUSZKIEWICZ

500 g combra jagnięcego
2 ząbki czosnku
2 gałązki świeżego rozmarynu
sól, pieprz

kierunek
Tychy, Bielsko-Biała

PLACEBO
10 OBJAWÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ
ZWIĄZANE Z CHOROBĄ
ALZHEIMERA

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW
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NEUROLOGIA
CZY NA MIGRENY CIERPIĄ GŁÓWNIE KOBIETY? CZY
DŁUGOTRWAŁY BRAK SNU MOŻE DOPROWADZIĆ DO
ŚMIERCI? NA TE I INNE PYTANIA ODPOWIADA
LEK. MED. MARIOLA DANOWSKA, NEUROLOG Z CENTRUM
MEDYCZNEGO SIGNUM

FAKT/MIT
▼▼▼

F

NA MIGRENY CIERPIĄ GŁÓWNIE
KOBIETY. Na częstsze ataki migre-

ny u kobiet niż u mężczyzn ma
wpływ wiele przyczyn, m. in.: wahania poziomu hormonów, zaburzenia cyklu miesięcznego, przyjmowanie leków
antykoncepcyjnych czy skłonności genetyczne.

F

ROZWIĄZYWANIE KRZYŻÓWEK
I ŁAMIGŁÓWEK POPRAWIA KONDYCJĘ MÓZGU. Rozwiązywanie

krzyżówek, łamigłówek logicznych czy nawet czytanie to dobre ćwiczenia dla naszej
pamięci. Takie aktywności sprzyjają stymulacji pracy mózgu, dzięki temu tworzą się
nowe połączenia synaptyczne i poprawia
się kondycja mózgu.

M

MĘŻCZYŹNI SĄ BARDZIEJ
NARAŻENI NA UDAR NIŻ KOBIETY. Ostatnie badania dowo-

szym wieku, ale wśród chorych zdarzają
się także młodsze osoby. Przy czym zauważalna jest zależność, że osoby, które
do późnego wieku wykazują aktywność intelektualną, rzadziej zapadają na zaburzenia pamięci czy chorobę Alzheimera.

M

NIE WOLNO BUDZIĆ LUNATYKA PODCZAS LUNATYKOWANIA. Można obudzić lunatyka

podczas lunatykowania, ale trzeba to zrobić delikatnie. Taką osobę należy mocno
przytrzymać i doprowadzić do sypialni,
dbając o to, żeby nie zrobiła sobie krzywdy.
Po odprowadzeniu do łóżka, pozwólmy
lunatykowi dalej spać.

F

NAWRACAJĄCE ZAWROTY GŁOWY MOGĄ BYĆ OBJAWEM NEUROLOGICZNYM. Zawroty głowy to

dzą, że to kobiety są bardziej narażone
na udar niż mężczyźni. Czynniki wywołujące udar są takie same w przypadku kobiet
i mężczyzn, ale statystycznie więcej notuje
się zachorowań u kobiet. Nie do końca wiadomo, z czego wynika ta tendencja.

poważny problem neurologiczno-laryngologiczny. Przyczyn nawracających zawrotów
głowy jest cała lista. Wśród czynników neurologicznych są m.in. problemy z kręgami
szyjnymi, niewydolność kręgowo-podstawna, guzy. Nie należy lekceważyć zawrotów
głowy – pacjenci z takimi problemami powinni udać się do specjalisty.

M

F

imera może wystąpić nawet u ludzi około 40. roku życia. Oczywiście najwięcej
pacjentów zapada na demencję w później-

Impulsy świetlne mogą wywoływać napady
epilepsji. Groźne może być zwłaszcza światło stroboskopowe w dyskotekach lub bły-

CHOROBA ALZHEIMERA DOTYKA TYLKO LUDZI PO 65.
ROKU ŻYCIA. Choroba Alzhe-

OGLĄDANIE TELEWIZJI LUB ZABAWA W DYSKOTECE MOGĄ
WYWOŁAĆ NAPAD EPILEPSJI.

ski podczas grania w gry komputerowe
w ciemnym pomieszczeniu.

F

DŁUGOTRWAŁY BRAK SNU MOŻE DOPROWADZIĆ DO ŚMIERCI.

Tak, bardzo długi okres bezsenności prowadzi do wycieńczenia organizmu.
Okres 7-10 dni bez snu jest dla organizmu
ekstremalny, wywołuje krańcowe wyczerpanie organizmu. Spadek poziomu cukru, odwodnienie, zaburzenia ogólnoustrojowe
wywołane długotrwałą bezsennością sprawiają, że serce nie wytrzymuje. Czasem taka długotrwała bezsenność zdarza się
w chorobach psychiatrycznych, kiedy pacjenci są tak pobudzeni, że nie są w stanie
zasnąć.

F

UTRATA WĘCHU MOŻE BYĆ OBJAWEM CHOROBY PARKINSONA.

Anosmia może być jednym z pierwszych objawów choroby Parkinsona. Wiele
badań wykazało, że właśnie problemy z węchem mogą stanowić sygnał, że zaczyna się rozwijać choroba Parkinsona, zanim
jeszcze wystąpią inne objawy, takie jak np.
drżenie. Większość ludzi jednak nie jest
świadoma powolnego osłabiania tego zmysłu. Badania węchu mogą jednak być bardzo dobrym wskaźnikiem postępu choroby.

F

DRĘTWIENIE KOŃCZYN WYNIKA Z NIEDOBORU MAGNEZU.

Jednym z powodów drętwienia kończyn jest niedobór magnezu. ■

Katowice – Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37 | www.signum-katowice.pl
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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DR GABRIELA
KŁODOWSKA-DUDA

ALZHEIMER

specjalista neurolog,
kierownik kliniki Neuro-Care
w Katowicach-Murckach

– JAK GO ROZPOZNAĆ?
SZACUJE SIĘ, ŻE W POLSCE NA CHOROBĘ ALZHEIMERA CHORUJE
NAWET 400 TYS. OSÓB, A DO 2050 ROKU LICZBA CHORYCH POTROI SIĘ
Naukowcom wciąż nie udało się określić jednoznacznie przyczyny choroby. Jej rozwój zależy prawdopodobnie od wielu czynników.
Rozpoznanie choroby Alzheimera następuje
najczęściej, gdy zaburzenia pamięci lub zachowania są łatwo widoczne dla otoczenia
i utrudniają funkcjonowanie chorych w rodzinie i społeczeństwie. Ubytki neuronów w mózgu sięgają już na takim etapie co najmniej 60
proc. Ogromnym wyzwaniem jest znalezienie
metod diagnostycznych, które pozwoliłyby wykryć chorobę na wcześniejszym etapie, kiedy
zmiany w mózgu nie są jeszcze bardzo zaawansowane.
Choroba Alzheimera dotyka głównie osób
po 65. roku życia. Pierwsze objawy – przykładowo szukanie słowa, zapominanie terminów

czy zaburzenia orientacji w czasie – łatwo przeoczyć, bo sporadycznie zdarzają się każdemu,
zwłaszcza w starszym wieku. Częste występowanie takich objawów stanowi sygnał alarmowy. Nie należy go lekceważyć. Rozpoznanie
choroby we wczesnym stadium daje większą
szansę na spowolnienie jej rozwoju i zredukowanie objawów.
Choroba Alzheimera polega na utracie lub
znacznym ograniczeniu tzw. wyższych czynności kory mózgu w tym pamięci, myślenia, mówienia, orientacji, rozumienia, liczenia, zdolności uczenia się oraz oceny sytuacji. Po jej zdiagnozowaniu stosuje się leczenie objawowe.
Leki są w stanie wydłużyć czas względnie dobrego funkcjonowania chorych i pozwolić im
dłużej zachować samodzielność. ■

• Zapominanie o ważnych terminach,
spotkaniach, niedawnych wydarzeniach,
• Trudności z przypomnieniem sobie
właściwego słowa lub ułożeniem
poprawnego zdania, zarówno podczas
rozmowy, jak i pisania,
• Trudności w uczeniu się nowych rzeczy,
stopniowa utrata dotychczasowych
umiejętności np. jazdy samochodem
czy gotowania,
• Apatia, brak chęci do podejmowania
działania, obniżony nastrój,
• Trudności z odnajdywaniem
przedmiotów ze względu na porzucanie
ich w nietypowych miejscach,
• Brak umiejętności oceny sytuacji
i korzystania z wcześniejszych
doświadczeń, np. wychodzenie
na spacer czy zakupy
w nieadekwatnym do pogody odzieniu,
a także mycie się w gorącej lub
lodowatej wodzie,
• Trudności z liczeniem,
podsumowywaniem wydatków,
płaceniem rachunków i oceną wartości
pieniędzy,
• Problemy z podejmowaniem
racjonalnych decyzji, np. kupowanie
niepotrzebnych przedmiotów
pod wpływem reklamy,
• Wycofanie z dotychczasowych
aktywności, życia towarzyskiego,
• Gubienie się w znanym otoczeniu
i utrata poczucia czasu.
Osoby, które zauważą u siebie lub
u bliskiej osoby powyższe objawy
powinny zgłosić się do neurologa
specjalisty w dziedzinie zaburzeń pamięci
i otępienia. W Neuro-Care Katowice
istnieje specjalne Centrum Leczenia
Choroby Alzheimera i Parkinsona, gdzie
można poddać się diagnostyce i leczeniu.
Więcej informacji na www.neuro-care.pl.

ul. Pawła Kołodzieja 8
40-749 Katowice
tel.: 32 353 93 59 lub 500 278 847
e-mail: neuro-care@neuro-care.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00-16.00
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PLACE KULTURY

materiały organizatora

Z OKAZJI 80. URODZIN LEGENDARNEGO
WIBRAFONISTY – JERZEGO MILIANA NA JEDEN DZIEŃ
REAKTYWOWAŁA SIĘ ORKIESTRA ROZRYWKOWA POLSKIEGO
RADIA I TELEWIZJI W KATOWICACH. PO LATACH NA JEDNEJ
SCENIE PONOWNIE WYSTĄPIŁY TAKIE SŁAWY POLSKIEJ
ESTRADY, JAK M.IN. ALICJA MAJEWSKA, ZBIGNIEW WODECKI,
KRZYSZTOF KRAWCZYK I ANDRZEJ DĄBROWSKI. WSZYSCY
WSPÓŁPRACOWALI PRZED LATY Z ORKIESTRĄ ZAŁOŻONĄ
W 1973 ROKU PRZEZ JEDNEGO Z OSTATNICH ŻYJĄCYCH OJCÓW
ZAŁOŻYCIELI POLSKIEGO JAZZU

P

PKP (POCZĄTEK K… POCZĄTEK)

Historia Orkiestry Rozrywkowej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach zaczęła się na dworcu PKP, kiedy
wysiadłem z pociągu, a na moim peronie nie było powrotnego do Poznania, bo z pewnością bym do niego
wsiadł i z Orkiestry byłyby nici. A tak, z ówczesnego
dworca przemaszerowałem na pięćdziesiątkę wódki
do Hotelu Katowice, a stamtąd na ul. Ligonia, gdzie
za długim stołem przykrytym zielonym suknem siedziało wielu ważnych ludzi (w tym jeden towarzysz ze
złotym zębem, który później strasznie się wygłupił, ale
złoto zostało). Tam właśnie powstała Orkiestra – twór
zrodzony z potrzeby rozrywki decydentów i mojej
z Poznania emigracji zarobkowej do Katowic (w których – tak się porobiło – mieszkam do dziś).

KOMPOZYCJA
Komponowanie składu Orkiestry było procesem, który nie miał końca. Mało tego, że jedni – mimo dyplomu – grali beznadziejnie, a inni – bez wykształce-
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OFF FESTIVAL
▼▼▼
7-9 siErPniA
Dolina Trzech Stawów, Katowice
Karnety: 280 zł (od 7 sierpnia 320 zł)

JERZY MILIAN
Światowej sławy wibrafonista. Zaczynał od gry
na pianinie, ale jego głównym instrumentem od lat
pozostaje wibrafon, na którym zaczął grać w Sekstecie Krzysztofa Komedy. Od końca lat 50. nieprzerwanie realizuje się także jako kompozytor – tworząc zarówno krótkie, przebojowe utwory, jak i rozbudowane, awangardowe formy. Od 1973 roku prowadził przez siedemnaście lat Orkiestrę Rozrywkową PRiTV w Katowicach, występując z nią na licznych koncertach, festiwalach i dokonując niezliczonej ilości nagrań na potrzeby radiowego archiwum.
Po rozwiązaniu Orkiestry w 1991 roku zrealizował
kilka premierowych projektów (m. in. nagrany solo
album „Milianalia”). Zaczęły się także ukazywać niepublikowane wcześniej materiały z jego bogatego
archiwum. Oprócz muzyki jego pasją jest malarstwo – maluje głównie ikony, które prezentował
na kilku wystawach.

Patti Smith, Ride, Dog Whistle, Mick
Harvey, Peaking Lights, Run The Jewels
i Sun Kil Moon – to zaledwie część
artystów, których usłyszymy w tym roku
w Dolinie Trzech Stawów. OFF Festival nie
jest modny, bo wiele trendów po prostu
wyprzedza. Nierzadko artyści zapraszani
do Katowic najlepsze płyty mają dopiero
przed sobą i swój przełomowy materiał
ćwiczą na polskiej publiczności. Trudno
też sprowadzić OFF do konkretnego
gatunku, sceny czy stylistyki, jeśli
pojawiają się na nim tuzy hałasu i geniusze
melodii, bohaterowie jutra i legendy
z przeszłości.

BW

nia – wręcz genialnie. Główny problem tej kompozycji
był gdzie indziej – na morzach i oceanach. Bo muzycy dorabiali na statkach i na czas nieobecności załatwiali zastępstwo. Nie było mowy o wyłączności dla
Orkiestry, bo z jednego rejsu przywozili sześć tysięcy
dolarów, a to pieniądze, za które kupowali mieszkanie, samochód i największego Johnniego Walkera,
przy którym snuli potem opowieści o falach mórz
i biustów.

SŁAWA
Kierownictwo muzyczne w Opolu, Zielonej Górze
i Sopocie to był ówczesny szczyt (popularności),
choć grało się wszystko i wszędzie, gdzie sobie decydenci życzyli. Godziłem się na to i zawsze stawiałem
jeden cel: grać jak najlepiej. Nie, żeby za zły występ
mieli kogoś wywalić, ale krzywa gęba dostojnika
w pierwszym rzędzie oznaczała tyły w dostawach instrumentów. A ja chciałem mieć najlepsze instrumenty (amerykańskie) i najlepszą Orkiestrę. ■
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TAURON NOWA MUZYKA

KOCHAM KATOWICE - URODZINY MIASTA

▼▼▼

▼▼▼

20-23 siErPniA
Muzeum Śląskie, Katowice
Karnety: 230 zł (2-dniowe) i 280 zł (3-dniowe)

10-13 wrzEśniA
Strefa Kultury, Katowice

Festiwal TAURON Nowa Muzyka na dobre
zadomowił się już na terenie Muzeum
Śląskiego. W tym roku, w cieniu szybu
górniczego nieczynnej kopalni KWK
Katowice, usłyszymy takich artystów jak:
Jamie Woon, Autechre, Objekt, Tyler The
Creator i Ghostpoet. Połączenie
nowoczesnych brzmień z historycznym
dziedzictwem Górnego Śląska to strzał
w dziesiątkę, co kilka lat temu potwierdził
tytuł Najlepszego Małego Festiwalu
w Europie przyznany „Tauronowi” przez
European Festival Awards.

Wrzesień przywita nas kulminacją 150. urodzin Katowic z serią koncertów, których główną gwiazdą będzie brytyjska formacja Archive, której utwór „Again” przez wiele tygodni
utrzymywał się na pierwszym miejscu Listy
Przebojów Programu III Polskiego Radia
(a w ogóle na liście gościł siedemdziesiąt tygodni). Podczas koncertu w Strefie Kultury
muzycy skupią się wprawdzie na utrzymanym w innej stylistyce najnowszym albumie
„Restriction”, ale „Again” zapewne też nie zabraknie. Poza występem Brytyjczyków czekają nas rozmaite inne atrakcje – od koncertu
Arki Noego w Pałacu Młodzieży przez występ
wirtuoza gitary flamenco Paco PeĖy i jego
Flamenco Company w NOSPR, po tradycyjne imprezy plenerowe.
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19 CzErwCA g. 22
Megaclub, Katowice
Bilety: 40-50 zł

28 CzErwCA, g. 20
NOSPR, Katowice
Bilety: 80-180 zł

Tede, czyli Jacek Graniecki, to
prawdopodobnie najbardziej znany polski
raper, a przy okazji jeden z bardziej
kontrowersyjnych przedstawicieli gatunku.
Sławę zawdzięcza nie tylko projektom
muzycznym, ale również zręcznej
działalności biznesowej i umiejętnemu
kształtowaniu własnego wizerunku.
W Megaclubie pojawi się ze swoim
premierowym materiałem – płytą
„Vanillahajs”.

Pierwszy występ Nigela Kennedy'ego
w NOSPR zapowiada się sensacyjnie.
Jeden z największych wirtuozów skrzypiec
od wielu lat zaskakuje świat różnymi
projektami z pogranicza muzyki klasycznej,
jazzu i rocka. Obok wielu płyt z muzyką
klasyczną Kennedy nagrywał płyty z muzyką
Jimmi'ego Hendrixa, grupy The Doors, The
Who, Kate Bush a także z gwiazdami muzyki
jazzowej Ronym Carterem, Jackiem
DeJohnette, Joe Lovano. Zatem, 28 czerwca
usłyszymy zarówno muzykę Jana

Sebastiana Bacha, jak i kompozycje
samego Kennedy'ego oraz standardy
jazzowe. Artyście będą towarzyszyć kwintet
smyczkowy, jego stały angielsko-polski
zespół jazzowy oraz oboista Mariusz
Pędziałek i pianista Paweł Tomaszewski.

materiały prasowe

NIGEL KENNEDY

materiały organizatora

TEDE

KATOR

LINKIN PARK
▼▼▼
17-19 KwiEtniA
Stadion Miejski, Rybnik
Bilety: 193-699 zł

Amerykańska grupa rockowa Linkin Park będzie kolejną gwiazdą światowego formatu (m. in. po 30 Seconds To Mars, Rodzie Stewardzie i Guns N’Roses), która wystąpi na Stadionie Miejskim w Rybniku. Artyści
przyjadą do naszego kraju w ramach trasy promującej najnowszy album zespołu – „The Hunting Party”
z czerwca 2014 roku i, co ciekawe, będzie to ich druga wizyta w Polsce skoncentrowana na tym materiale
(ostatnio, zagrali we Wrocławiu 5 czerwca 2014 roku).

PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:
BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Bażantów 2 / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice,
ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Hierowskiego 70 / SALON OPTYCZNY SIGNUM CH LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / SALON OPTYCZNY
SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINIC Katowice, ul. Kościuszki 255
/ BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 / ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 /
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice, ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTO
KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTO SOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2 / PORSCHE INTER AUTO RYBNIK, Brzezińska 27/ LEXUS Katowice,
ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 125 / LELLEK PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 /
AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / TEATR ŚLĄSKI Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 /
KOPALNIA GUIDOZabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka 103
/ OLD TIMERS GARAGE Katowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWA Katowice, ul. Armii Krajowej 79 / FERRARI KATOWICE ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZ Sosnowiec,
ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, ul. Bażantów 4/2 / IN CORPORE Katowice, ul. Bażantów 2 / DUDA CLINIC Katowice, ul. Kołodzieja 8 / MILLENNIUM PLAZA Katowice, ul. Sowińskiego 46 /
A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 / CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / NOSPR Katowice, pl. W. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / CENTRUM
MARAZZI Katowice, ul. Woźniczki 55 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 (Bayla, Estee Lauder, Wójcik, iSpot, 4Faces, Mount Blanc, Tescoma, Pretty One, Douglas, Tommy Hilfiger,
Wittchen).

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

lato 2015

RYSUNKI: MARTYNA JANIK

37

PLACE ZABAW

PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE

RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

lato 2015

39

bezpIeczeńStwo • nIezależność • Integracja

Mieszkania z serwisem dla seniorów
Millenium Inwestycje Sp. z o.o. • 40-750 Katowice • ul. Hierowskiego 2
• 32 205 95 00 • email: sprzedaz@bazantowo.pl • www.bazantowo.pl

