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PLACE IN MY HEAD

– Gdzie w Ka to wi cach znaj dę bar
mlecz ny? Ta ki z praw dzi wym pol skim
je dze niem? – za py tał mnie wio lon cze -
li sta z Nie miec, któ ry przy le ciał do sto -
li cy Gór ne go Ślą ska, aby dać kon cert
w ra mach Fe sti wa lu Ka to wi ce Kul tu ra
Na tu ra. Aku rat prze jeż dża li śmy nie -
opo dal, wska za łem mu miejsce. Z no -
stal gią przy zna łem, że dziś trud no
o ru skie, któ re sma ku ją jak kie dyś.
O zmie nia ją cych się sma kach, za pa -
chach i wi do kach z tę sk no tą pi sał już
nie je den an tro po log. Clau de Lévi -
-Strauss w „Smut ku tro pi ków” tak opi -
sał pa ra doks po dró żu ją ce go: „W re -
zul ta cie je stem ska za ny na al ter na ty -
wę: być po dróż ni kiem w daw nych
cza sach, przed któ rym roz po ście rał
się nie by wa ły wi dok, lecz pra wie
wszyst ko by ło dla nie go nie do strze -
gal ne i, co gor sza, po bu dza ło go
do kpin lub wstrę tu, bądź też być po -
dróż ni kiem no wo cze snym w po go ni
za śla da mi mi nio nej rze czy wi sto ści”.
O tym, jak w zmie nia ją cym się świe cie
no wo cze śni po dró żu ją cy ra dzą so bie
z pa ra dok sem Lévi -Straus sa, prze czy -
ta ją Pań stwo w letnim nu me rze ma ga -
zy nu „PLACE”. Za pra sza my w po dróż
z hał dy w Hi ma la je i do do tknię te go
klę ską ży wio ło wą Ne pa lu, za chę ca my
do od wie dze nia Kam bo dży, któ ra
prze cho dzi nie od wra cal ną me ta mor -
fo zę. Przed po dró żą, pro szę przy jąć
ży cze nia mi łej lek tu ry.

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

34

11

37

wyścig
najwyżsZych
lotów
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!

orKiestra bardZo
roZrywKowa

o PoCzątKACh orKiEstry rozrywKowEj
PoLsKiEgo rAdiA w KAtowiCACh opowiada
legendarny wibrafonista, Jerzy Milian

Katowice KońcZą 150 lat

… A bohAtErowiE nAszEj mAngi KAtor
przenoszą się do lat 20. XX wieku

WIELKI TENIS PONOWNIE
W BAŻANTOWO SPORT

13

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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Bar tło miej Wnuk: Ty sią ce lu dzi zgi nę ły, set ki ty się cy
zo sta ły bez da chu nad gło wą, lu dzie bo ją się epi de -
mii, a ty mi mo wszyst ko po raz ko lej ny wra casz
do Ne pa lu. Dla cze go?
Ali na Mar kie wicz: Sa ma też kie dyś stra ci łam
wszyst ko, kie dy spło nął mój dom w Pod le si cach
na Ju rze, do sko na le wiem ja kie to uczu cie, zwy -
czaj nie chcę być z ty mi ludź mi. Za rów no Pod le -
si ce, jak i Ne pal „zbu do wa ły” mnie i dzię ki nim
czu ję się speł nio nym czło wie kiem. Po za tym,
czas spę dzo ny w Pol sce jest dla mnie tyl ko cza -
sem po mię dzy by wa niem w Ne pa lu. Tu taj ży ję,
pra cu ję, ko cham bli skich, ale je śli py tasz mnie
o po wrót, to ja za wsze wra cam do Kat man du.

Przy oka zji tra ge dii w Ne pa lu, lu dzie, któ rzy nie in te -
re su ją się hi ma la izmem na gle do wie dzie li się, że
naj wyż szy szczyt świa ta jest dziś jak Di sney land
i w se zo nie „okupują” go tysiące ludzi. Wy so kie gó ry
nie są wy łącz nie dla wy bit nych?
Gó ry są nie tyl ko dla hi ma la istów i wspi na czy.
Wie lu lu dzi my śli, że aby pójść z ple ca kiem
pod Mo unt Eve rest trze ba mieć świet ną kon dy -
cję i la ta do świad czeń. Nic bar dziej myl ne -
go – trek king w oko li cach Mo unt Eve re stu czy
po pu lar nej An na pur ny to wy ciecz ki dwu - lub

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

Z HAŁDY
W HIMALAJE

ROZMAWIA: bArtłomiEj wnuK
ZDJĘCIA: miKołAj suChAn, ALinA mArKiEwiCz

ALINA MARKIEWICZ 
Z za wo du dzien ni kar ka te le wi zyj na
(pro wa dzi ła m.in. Ca fe Eu ro News
w Pol sat Sport i Spor to wy Express
w TVP1 oraz by ła kie row ni kiem re -
dak cji spor to wej te le wi zji TVS), fan ka
gór i po dró ży. Wspól nie z Da riu szem
Za łu skim wy pro du ko wa ła fil my „Bieg
Ku kucz ki” i „Eve rest” oraz zre ali zo wa -
ła pro jek ty „Z hał dy w Hi ma la je”
i „Kie ru nek szczę ście”.
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trzy ty go dnio we o ska li po dej ścia jak na Ba biej
Gó rze. Więk szość lu dzi, któ rych re gu lar nie
spo ty kam pod czas tre nin gów w Ba żan to wo
Sport ma lep szą kon dy cję niż ja i bez pro ble mu
do szło by do ba zy pod Mo unt Eve re stem, a to
je den z naj pięk niej szych trek kin gów świa ta,
któ ry bez więk szych pro ble mów po ko na li mo -
ja ma ma i spo re gro no przy ja ciół, któ rych tam
za bra łam. Wszyst ko za le ży od or ga ni zmu i te -
go, jak so bie ra dzi z wy so ko ścią. Ja mam za -
wsze spo re pro ble my z akli ma ty za cją, ale są
też ta cy lu dzie, któ rzy od czu wa ją nie wiel kie do -
le gli wo ści zwią za ne z wy so ko ścią i mniej szą ilo -
ścią tle nu w po wie trzu. Te go nie ste ty nie da się
prze te sto wać ina czej niż tam – w gó rach, naj -
le piej w to wa rzy stwie ko goś, kto zna za sa dy
i wie, jak po stę po wać w przy pad ku cho ro by
wy so ko gór skiej. 

Re la cjo nu jąc wy pra wę w Hi ma la je z dzieć -
mi – w pro jek cie „Z hał dy w Hi ma la je”, po wta rza -
łaś w me diach, że ra zem z gór ski mi szczy ta mi zdo -
by wa się pew ność sie bie i moc speł nia nia ma rzeń.
I wła śnie ta kie szczy ty – prze kra cza nie wła -
snych moż li wo ści, mia łam na my śli. W pro jek -
cie „Z hałdy w Himalaje” nie cho dzi ło prze cież
o to, że by za brać dzie ci na wy ciecz kę, ani o to,
że by zo sta ły hi ma la ista mi. Po ka za li śmy im, że
war to mieć ma rze nia a potem konsekwentnie
dążyć do ich realizacji. 

Cie bie też ukształ to wa ły gó ry, po dró że? 
Wszyst ko, co w ży ciu zro bi łam by ło dyk to wa ne
emo cja mi, pa sją i chę cią po dró żo wa nia w cie -
ka we re jo ny, gdzie spo kój prze ni ka się z emo -
cja mi. Mam w so bie wiel ką po trze bę łą cze nia
tych świa tów i w każ dym z nich je stem so bą. Je -

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

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. 



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 swo istym po łą cze niem Ba żan to wa z Hi -
ma la ja mi – do brze czu ję się w tym miej skim ży -
ciu na szpil kach i na im pre zie, ale rów nie moc -
no lu bię po zna wać smak ży cia od pod szew ki:
to pić śnieg w me naż ce w wil got nym na mio cie.
Jak że bła ho wy glą da z tej per spek ty wy wszyst -
ko to, co stre su je nas tu taj na co dzień: le asin -
gi, ban ki, pro jek ty, ter mi ny, fak tu ry.

Ty le szczy tów na świe cie, a Ty osia dłaś w cie niu
hał dy w Ko stuch nie.
Hał da też mo że być wy zwa niem i cie ka wym
ce lem. Po łu dnie Ka to wic to mo je miej sce,
a Ba żan to wo ma wszyst ko, czego po trze bu ję
do co dzien ne go funk cjo no wa nia – sport
za pło tem i las w po bli żu. Ten dru gi wa lor do -
ce nia mój Ber ni, któ re go po trzeb – ze wzglę -
du na je go wiel kość – nie mo gę igno ro wać
(Ber ni, to ber neń ski pies pa ster ski – nie od łącz -
ny to wa rzysz Ali ny Mar kie wicz – przyp. red.)

W po rząd ku, ale Eu ro pa ma Mo unt Blanc, Azja Mo -
unt Eve rest, a Ko stuch na hał dę (wy so ką na 339 m.
n. p. m.)…
To naj wyż szy szczyt w Ka to wi cach?

Nie, ale moż na jesz cze co nie co dosypać. Zdaje
się, Cie bie nie in te re su ją tak ro zu mia ne szczy ty?
Aspekt spor to wy w gó rach nie był ni gdy dla
mnie ce lem, nie je stem al pi nist ką ani wspi na -

czem skał ko wym.  Dla mnie li czy się moż li wość
prze by wa nia w gó rach. My śląc w ten spo sób,
szczyt wi dzi się zu peł nie gdzie in dziej niż szczyt
do słow ny – to szczyt moż li wo ści, szczyt ak tyw -
no ści, szczyt ab sur du, róż nie. Tyl ko bez cho ro -
bli we go my śle nia o szczy cie (tym u gó ry), moż -
na chło nąć at mos fe rę, kli mat przy go dy, za uwa -
żać rze czy, któ re wy ma ga ją głęb sze go wi dze -
nia i po zna wać lu dzi, któ rzy chcą od ży cia cze -
goś wię cej niż np. no we go ma se ra ti.

Za tem gó ry to Two je hob by?
Hob by jest czymś ulot nym, moż na mieć ich
wie le, ale pa sję ma się jed ną – z nią czło wiek
się rodzi, jak z kodem genetycznym, i z nią
umiera. Na gó ry by łam ska za na dzię ki ro dzi -
com. W związ ku z tym, że po ja wi łam się w ich
ży ciu wcze śnie – bo kie dy by li na trze cim ro ku
stu diów, to nie po zwo li li, abym po krzy żo wa ła
ich pla ny. Tym spo so bem, w wie ku dwóch lat,
po raz pierw szy po sta wi li mnie na nar tach (nie
pa mię tam cza su w ży ciu, kie dy nie jeź dzi łam
na nar tach), a w wie ku sze ściu -sied miu lat, kie -
dy dziec ko bie rze do rę ki pierw szą książ kę, ja
się gnę łam po czte ry książ ki hi ma laj skie, a do -
pie ro po ich prze czy ta niu po „Pla stu sio wy pa -
mięt nik”. Po tem, ma jąc lat 12 zro bi łam wy wiad
z Je rzym Ku kucz ką, któ ry wte dy zdo był ko ro -
nę Hi ma la jów i wsią kłam na do bre. Wie dzia -
łam, że chcę być dzien ni kar ką i po je chać
w gó ry wy so kie. Po pierw szym wy jeź dzie zro -
zu mia łam, że po dró żu jąc zy sku je się miej sca,
do któ rych chce się wra cać i po dró żu ję
do dziś tak czę sto jak tyl ko się da. �
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Trwa ją pra ce nad stwo rze niem kom -
plek so we go pla nu po łą cze nia dro ga mi
ro we ro wy mi wszyst kich dziel nic Ka to wic
z cen trum mia sta. W ści słym cen trum
wy ty cze nie osob nych pa sów ru chu dla
ro we rzy stów nie za wsze jest moż li we, tu -
taj roz wią za niem mo że być jed nak
wpro wa dze nie stre fy ogra ni czo nej pręd -
ko ści, dzię ki cze mu ruch ro we ro wy
mógł by się od by wać bez piecz nie
po jezd niach. Wpro wa dze nie stre fy tem -
po 30 w Ka to wi cach wią że się m.in.
z pla no wa nym w tym ro ku za koń cze -
niem prze bu do wy stre fy Ron do – Ry -
nek. Po dob ne roz wią za nia za sto so wa ły
wcze śniej m.in. Po znań, Gdańsk, Kra -
ków czy Wro cław.

WSZYSTKIE
PLACE

NASZEGO
MIASTA

���

STRE FA TEM PO 30 W ŚCI SŁYM CEN TRUM KA TO WIC  
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ZAWODNICZKI WTA ZAGRAŁY 
Z TENISISTAMI NA WÓZKACH. 
BO WSZYSCY SPORTOWCY SĄ RÓWNI
Dwie za wod nicz ki WTA (Wo men's Ten nis As so cia tion) – Ka rin Knapp
i Gio ia Bar bie ri ro ze gra ły krót ki mecz po ka zo wy z te ni si sta mi na wóz -
kach in wa lidz kich – w ten spo sób w Ba żan to wo Sport roz po czę ły
się II Mi strzo stwa Ka to wic w Te ni sie na Wóz kach o Pu char Pre zy den ta
Mia sta, ofi cjal na im pre za to wa rzy szą ca tur nie jo wi WTA Ka to wi ce Open. 
Ba żan to wo Sport już dru gi rok z rzę du go ści ło naj lep szych w kra ju te ni -
si stów na wóz kach. Po nad po ło wa za wod ni ków, któ rzy przy je cha li
na za wo dy to wa rzy szą ce tur nie jo wi WTA w ka to wic kim Spodku pla su je
się w pierw szej dzie siąt ce kra jo we go ran kin gu. 
Fa wo ry tem za wo dów był pro wa dzą cy w ze sta wie niu Ka mil Fa bi siak
i to on wy grał mecz fi na ło wy roz gry wa ny na kor cie w Mię dzy na ro do wym

Cen trum Kon gre so wym i ode brał na gro dę głów ną z rąk pre zy den ta
mia sta Mar ci na Kru py na kor cie cen tral nym tur nie ju Ka to wi ce Open
w Spodku.
Ka mil Fa bi siak ma 30 lat i miesz ka w Go sty ni nie (woj. ma zo wiec kie)
i jest ak tu al nie 23. za wod ni kiem na świe cie. Z po wo du cho ro by zma ga
się z nie peł no spraw no ścią od 15. ro ku ży cia. Na wóz ku po ru sza się wy -
łącz nie pod czas gry. Te nis da je mu moż li wość po dró żo wa nia po świe -
cie i po zna wa nia lu dzi. Je go naj więk sze suk ce sy to: udział w Igrzy skach
Pa ra olim pij skich w Lon dy nie (2012), Mi strzo stwo Pol ski (2014), 7. miej -
sce na Mi strzo stwach Świa ta w Tur cji (2013) i 2. miej sce w Tur nie ju Izra el
Open (2014).
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TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ WĘZEŁ PRZESIADKOWY W BRYNOWIE

Ka to wic ki Urząd Mia sta za pre zen to wał kon cep cję
i wi zu ali za cję cen trum prze siad ko we go w Bry no wie.
In we sty cja bę dzie mia ła ogrom ne zna cze nie dla
miesz kań ców po łu dnio wych dziel nic, szcze gól nie
od mo men tu po wsta nia pla no wa nej szyb kiej li nii
tram wa jo wej Bry nów -Ko stuch na.
Przy go to wa na kon cep cja za kła da, że z au to bu sów
do tram wa jów bę dzie moż na prze sia dać się z jed ne -
go, wspól ne go pe ro nu.

PLACE TO LIVE

MAJĄ SERCE DO SIATKÓWKI

W Ba żan to wo Sport od był się trze ci tur niej siat ków ki oraz krę -
gli pra cow ni ków i przy ja ciół Ame ri can He art of Po land – gru py,
w któ rej skład wcho dzą Pol sko -Ame ry kań skie Kli ni ki Ser ca
oraz Uzdro wi sko Ustroń. W tur nie ju wzię ło udział sześć dru żyn,
zwy cię ży li za wod ni cy CX WARRIORS.
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Spor to we za ba wy dla ca łej ro dzi ny, warsz ta ty kon struk cyj ne, dzie cię ce mia stecz ko
Volks wa ge na, wy ści gi go kar tów i rajd ro we ro wy – to tyl ko wy ci nek atrak cji, któ re cze -
ka ły 30 ma ja na naj młod szych i ich ro dzi ny w Ba żan to wo Sport.
Dzie ci, któ re po ja wi ły się pod czas Dnia Dziec ka w Ba żan to wo Sport mo gły tak że m.in.
wziąć udział w ro dzin nych tur nie jach squ asha, pił ki noż nej, a tak że w za ba wach te ni -
so wych. Całości dopełniły po ka zy sek cji ju nior skich dzia ła ją cych w cen trum spor to -
wym i wspól ne gril lo wa nie w ogród ku let nim. Pod czas im pre zy ru szy ły tak że za pi sy
na Spor to we La to w Ba żan to wo Sport, czy li pro gram let nich pół ko lo nii, z któ re go do -
tych czas sko rzy sta ło już po nad ty siąc dzie ci.

DZIEŃ DZIECKA W BAŻANTOWO SPORT WYŚCIG NAJWYŻSZYCH LOTÓW: MAŁYSZ VS. CZEPIELA
Lot ni sko Ka to wi ce Air port ma no wy pas star to -
wy. Za nim jed nak ofi cjal nie go otwar to, w Py rzo -
wi cach od był się nie ty po wy wy ścig – sa mo -
chód MINI John Co oper Works zmie rzył się
na dy stan sie 1/4 mi li z sa mo lo tem pa sa żer -
skim i… wy grał! 
Za kie row ni cą MINI sie dział Adam Ma łysz, a sa -
mo lot pi lo to wał Łu kasz Cze pie la, pi lot Red Bull
Air Ra ce, któ ry na co dzień tre nu je w Ba żan to -
wo Sport (pa no wie z te amu Red Bul la po raz

pierw szy spo tka li się rok te mu – pod czas za wo -
dów Red Bull Air Ra ce w Gdy ni).
Od lo to wy wy ścig zor ga ni zo wa ła naj więk sza
gru pa de aler ska MINI – Ba wa ria Mo tors. – Na -
szym ce lem jest po zy tyw nie za ska ki wać na -
szych klien tów i to wła śnie sta ra my się ro bić.
Dla te go po kaz przed pre mie ro wy sa mo cho du
MINI John Co oper Works od był się z tak du żą
daw ką emo cji i w wi do wi sko wych oko licz no -
ściach – mó wi Mi ko łaj Ma łec ki, MINI Brand Ma -

na ger w gru pie Ba wa ria Mo tors Sp. z o.o. 
No we MINI John Co oper Works to sa mo chód
wprost wy wo dzą cy się z wy ści gów sa mo cho -
do wych i naj moc niej sze se ryj nie pro du ko wa ne
MINI w hi sto rii. Pod ma ską au ta zna la zła się
czte ro cy lin dro wa, rzę do wa, dwu li tro wa jed nost -
ka ben zy no wa o mo cy 231 KM. Ze spół na pę -
do wy, układ jezd ny i ae ro dy na mi ka po jaz du
opie ra ją się na do świad cze niach z im prez wy -
czy no wych. 

PAKS

BW

R
ED

 B
U

LL

Adam Małysz i Łukasz Czepiela
po raz pierwszy spotkali się
w zeszłym roku w Gdyni podczas
zawodów Red Bull Air Race
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TEKST: AgAtA jAnus-PAwLAK

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

BAŻANTOWO 
TO MY!

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.

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.

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.

4. MIESZ KA NIA SKRO JO NE
NA WY MIAR
W Ba żan to wie sta wia my na róż -
no rod ność – za rów no w sfe rze
stan dar du wy koń cze nia, jak
i po wierzch ni. Ofer ta za czy -
na się od 33-me tro wych miesz -
kań, a koń czy się na kil ku set me -
tro wych apar ta men tach. Łą czy
je wie le – ni ska, ka me ral na za -
bu do wa do 4 pię ter, w każ dym
bu dyn ku win da, bar dzo do bra
ja kość wy ko na nia. Miesz ka nia
po sia da ją wy so kiej kla sy an tyw -
ła ma nio we drzwi wej ścio we,
nie za leż ne ogrze wa nie (in dy wi -
du al ny ko cioł z elek tro nicz nym
ste row ni kiem), in sta la cję elek -
trycz ną za koń czo ną osprzę tem
gniazd i włącz ni ków, oka blo wa -
nie miesz ka nia przy go to wa ne
do pod łą cze nia sys te mu alar -
mo we go oraz wie le moż li wo ści
do dat ko wych, np. moż li wość
za in sta lo wa nia kli ma ty za cji czy
ro let ze wnętrz nych.

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.
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PLACE TO LIVE 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.
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10. WSZYSTKO BLISKO
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.

7. INTEGRACJA POKOLEŃ
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. 

6. KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO
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.

9. SPORT I REKREACJA
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.

17
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jed nej stro ny ich ar chi tek tu ra jest ide al nym przy kła -
dem szwaj car skiej szko ły: pro sto ta li nii, po dzia łu, ryt -
mu. Ge nial na, wręcz po wa la ją ca lo gi ka aran ża cji prze -
strze ni i cu dow na sy me tria.
Z dru giej stro ny, to coś, o czym ma rzą mi lio ny ar chi -
tek tów, a tyl ko nie licz nym uda je się zna leźć – ba – za -
sto so wać: szcze gół, de tal, któ ry wy ja śnia wszyst ko.

Pia Du risch i Al do Nol li ma ją tych szcze gó łów w swo -
im port fo lio bez li ku; cza sem jest to wy oble nie ką ta
mię dzy bel ką a ko lum ną, cza sem do dat ko wa płasz -
czy zna da chu, gdzie in dziej de li kat ne wy su nię cie ele -
wa cji po za ob rys po zio mu ni żej.
Ge nial ność ich pro jek tów tkwi w har mo nii i pro sto cie
prze ła ma nej „dia bel skim” de ta lem. �

DIABEŁ TKWI
W SZCZEGÓŁACH
DIABEŁ TKWI W SZCZEGÓŁACH – TO OKREŚLENIE NAJLEPIEJ
OPISUJE ARCHITEKTURĘ PII DURISCH I ALDO NOLLI’EGO
Z PRACOWNI DURISCH+NOLLI ARCHITETTI 

TEKST: PAuLinA AdAmCzyK, sArP

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

Z Gian Paolo Minelli

Gian Paolo Minelli Tonatiuh Ambrosetti

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.

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).

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.



Patronat medialnyPatronat medialnyPatronat medialny
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POSPIESZ SIĘ, BO ZMIENIA
SIĘ BEZPOWROTNIE

KAMBODŻA
POWSTAJE Z RUIN

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

T aj skie au to bu sy nie ma ją wjaz du na te -
ren Kam bo dży – oba kra je nie są
do sie bie przy jaź nie na sta wio ne. Z kra -

ju o no wo cze snej in fra struk tu rze, upo rząd ko -
wa ne go, zie lo ne go, wkra cza my w świat ubó -
stwa, wa la ją cych się śmie ci i że brzą cych ka -
lek – ofiar min prze ciw pie chot nych. Podczas
podróży wgłąb kraju przygnębienie nie mija.
Wi dok wio sek z drew nia ny mi do ma mi na pa -
lach, choć ma low ni czy, nie po pra wia na stro ju.
Mi mo przy go to wań, prze czy ta nych ksią żek
i obej rza nych pro gra mów do ku men tal nych ma
się wra że nie, że bę dzie to bar dzo smut na przy -
go da.

Ale zwąt pie nie mi ja tuż po wjeź dzie do Siem Re ap,
mia sta – ba zy tu ry stycz nej w po bli żu ru in hi sto rycz -
nych świą tyń Ang ko ru. Du że kom plek sy wy po czyn -
ko we, ho te le, re stau ra cje, dys ko te ki, sklepy
z wielkimi witrynami z cha rak te ry stycz nym dla te go
re jo nu rę ko dzie łem i mnó stwo sa lo nów ma sa żu.
Na przy kła dzie te go mia sta wi dać  nie zwy kłą prze -
mia nę. Do nie daw na prze wod ni ki in for mo wa ły o za -
gro że niu mi na mi, a Siem Re ap przed sta wia ły ja ko
opu sto sza łe i ma ło zna ne mia stecz ko. Dziś roz wi ja
się ono w za wrot nym tem pie, sta jąc się sym pa tycz -
nym miejscem, gdzie moż na czuć się bez piecz nie
i gdzie go łym okiem wi dać, że dzię ki tu ry sty ce, lu -
dziom ży je się co raz le piej. �

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. 

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
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STRONA PRAWA

Przed się bior stwo pro wa dzo ne w for mie
jed no oso bo wej dzia łal no ści go spo dar czej
nie ma od ręb nej pod mio to wo ści praw nej.
Ozna cza to, że wszyst kie skład ni ki ma jąt -
ku przed się bior stwa sta no wią w isto cie
wła sność oso by fi zycz nej pro wa dzą cej
dzia łal ność go spo dar czą. W ra zie śmier ci
przed się bior cy nie wszyst kie skład ni ki ma -
jąt ku przed się bior stwa mo gą pod le gać
dzie dzi cze niu. Przede wszyst kim z dzie dzi -
cze nia wy łą czo ne są: na zwa fir my, któ ra
mu si za wie rać imię i na zwi sko przed się -
bior cy, numery NIP i REGON, róż ne go ro -
dza ju kon ce sje i ze zwo le nia, któ re są in sty -
tu cja mi pra wa ad mi ni stra cyj ne go i nie
moż na ich odziedziczyć, ko rzy sta jąc
z prze pi sów pra wa spad ko we go. Co

do za sa dy po śmier ci przed się bior cy wy -
ga śnię ciu pod le ga ją też umo wy o pra cę
za war te z pra cow ni ka mi przed się bior stwa.
Je że li jed nak spad ko bier cy zde cy du ją
o kon ty nu owa niu dzia łal no ści, umo wy te
przej dą na no we go przed się bior cę
na pod sta wie art. 23 (1) Ko dek su pra cy
i tym sa mym nie doj dzie do ich wy ga śnię -
cia.
Bio rąc pod uwa gę po wyż sze, aby móc
pro wa dzić w dal szym cią gu odzie dzi czo -
ną fir mę, spad ko bier cy przed się bior cy,
któ rzy nie pro wa dzi li do tych czas dzia łal -
no ści go spo dar czej, bę dą mu sie li szyb -
ko zde cy do wać o pod ję ciu ta kiej dzia łal -
no ści i wy brać od po wied nią jej formę
praw ną.

Na le ży przy tym pa mię tać, że dzie dzi cze -
niu pod le gać bę dą nie tyl ko ak ty wa, ale
rów nież pa sy wa tj. zo bo wią za nia ob cią ża -
ją ce spad ko daw cę i je go przed się bior -
stwo. Bę dą to przede wszyst kim zo bo wią -
za nia wy ni ka ją ce z umów kre dy to wych,
umów le asin gu itp. 
Co waż ne, w ra zie dzie dzi cze nia usta wo we -
go, do spad ku po wo ła ni bę dą wszy scy
spad ko bier cy usta wo wi. Sta ną się oni
współ wła ści cie la mi odzie dzi czo ne go przed -
się bior stwa. Jed nak że, dzię ki ta kim in sty tu -
cjom pra wa spad ko we go jak te sta ment,
awszcze gól no ści za pis win dy ka cyj ny, moż -
na wska zać za ży cia kon kret ne go spad ko -
bier cę, któ re mu wudzia le spad ko wym przy -
pad nie ca łe przed się bior stwo. �

PAWEŁ GOIK, ADWOKAT

MARTYNA MISZCZYK-MAZEK,
RADCA PRAWNY

Archiwum

DZIEDZICZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA
JEDNOOSOBOWEGO
JAK ZABEZPIECZYĆ DALSZE
LOSY FIRMY RODZINNEJ?
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

PLACE TO SEE

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.

JUSTYNA NAJBAR
lekarz medycyny podróży
z Certyfikowanego Centrum
Medycyny Podróży działającego
przy Centrum Medycznym Signum

Przed po dró żą do Kam bo dży
za le ca ne są szcze pie nia prze ciw ko:
WZW A i B. Do dat ko wo w za leż no -
ści od cha rak te ru po dró ży moż -
na za szcze pić się prze ciw du ro wi
brzusz ne mu, wście kliź nie i ja poń -
skie mu za pa le niu mó zgu. Waż -
na jest tak że pro fi lak ty ka uką szeń
(moż li wość za ka że nia den gą i chi -
ken gu nya), na le ży za opa trzyć się
w repelenty oraz przewiewne
ubrania z długimi rękawami
i nogawkami.
W nie któ rych re gio nach istot na jest
pro fi lak ty ka ma la rii, a przed długim
lotem profilaktyka żylnej choroby
zakrzepowo-zatorowej. W celu
uzyskania wymaganej ochrony,
o szczepieniach należy pomyśleć
już na 4-6 tygodni przed pla no wa -
ną po dró żą.  

ZASZCZEP SIĘ ZANIM
POJEDZIESZ

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.
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TEKST: tomAsz sobCzAK, szymon wAsińsKi
ZDJĘCIA: bArtłomiEj wnuK

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

A7

PLACETODRIVE

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.

FESTIWAL
KULTURA NATURA
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.

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.

Pięć A -sió de mek to or kie stra, w któ rej gra
gru bo po nad 1500 KM. Trze ba przy -
znać – bar dzo efek tow naor kie stra: pra wie

pię cio me tro wa li mu zy nao li nii co upe przy cią ga ła
wzrok więk szo ści wy prze dza nych kie row ców.
Pod ma ską fe sti wa lo wych sa mo cho dów zna la -
zły się 3-li tro we, tur bo do ła do wa ne sil ni ki die sla

dysponujące mo cą 320 KM i po tęż ną daw -
ką 650 Nm. W po łą cze niu z na pę dem qu at tro
za pew nia ją zna ko mi te osią gi, któ re naj ła twiej
do ce nić, zmie nia jąc na sta wy po jaz du z kom for -
to wych na dy na micz ne (umoż li wia to sys tem
Au di Dri ve Se lect). Po zmia nie kon fi gu ra cji sil -
nik na bie ra jesz cze bar dziej ra so we go brzmie -

nia, układ kie row ni czy się wy ostrza, a każ -
de – na wet naj de li kat niej sze – wci śnię cie pe da -
łu ga zu skut ku je gwał tow nym przy spie sze niem.
Wszyst ko to ma jed nak swo ją ce nę. Ba zo wa ce -
na mo de lu to nie co po nad 300 tys. zł, każ dy
z sa mo cho dów, któ ry mi wo zi li śmy wir tu ozów to
wy da tek już ok. pół mi lio na zło tych. �

KONCERTOWE AUDI

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

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



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

SPORT I EMOCJE
W BAŻANTOWO SPORT

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

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.

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

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).

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.

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

SPORTOWE
LATO –
SPRAWDZONY
PROGRAM
NA WAKACJE

SPORT PLACE

TANIEC! 

PIŁKA! 

RAKIETA!

NOWOŚĆ! 
W PROGRAMIE 
JĘZYK ANGIELSKI!



PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2015

PrzygotowAniE
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!

ADAM
ANUSZKIEWICZ

szef kuchni Restauracji
Bażantowo Sport

Joanna Leśniewska

PLACEK

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

CZAS NA
COMBER

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

500 g combra jagnięcego 

2 ząbki czosnku

2 gałązki świeżego rozmarynu 

sól, pieprz 

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

sKłAdniKi
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Tychy, Bielsko-Biała
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Przedszkole
Szkoła 
podstawowa

Biedronka

Poczta
Apteka

Przychodnia
Przystanek KZK GOP

Kościół pw. 
Matki Boskiej 
Częstochowskiej

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

JUŻ WKRÓTCE
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

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. 

Więcej szczegółów w sprawie inwestycji dostępne w biurze sprzedaży od 01.07.2015
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F NA MI GRE NY CIER PIĄ GŁÓW NIE
KO BIE TY. Na częst sze ata ki mi gre -
ny u ko biet niż u męż czyzn ma

wpływ wie le przy czyn, m. in.: wa ha nia po -
zio mu hor mo nów, za bu rze nia cy klu mie -
sięcz ne go, przyj mo wa nie le ków
an ty kon cep cyj nych czy skłon no ści ge ne -
tycz ne.

F ROZWIĄZYWANIE KRZY ŻÓ WEK
I ŁA MI GŁÓ WEK PO PRA WIA KON -
DY CJĘ MÓ ZGU. Rozwiązywanie

krzy żó wek, ła mi głó wek lo gicz nych czy na -
wet czy ta nie to do bre ćwiczenia dla na szej
pamięci. Ta kie ak tyw no ści sprzy ja ją sty mu -
la cji pra cy mó zgu, dzię ki te mu two rzą się
no we po łą cze nia sy nap tycz ne i po pra wia
się kon dy cja mó zgu. 

MMĘŻCZYŹNI SĄ BAR DZIEJ
NA RA ŻE NI NA UDAR NIŻ KO -
BIE TY. Ostat nie ba da nia do wo -

dzą, że to ko bie ty są bar dziej na ra żo ne
na udar niż męż czyź ni. Czyn ni ki wy wo łu ją -
ce udar są ta kie sa me w przy pad ku ko biet
i męż czyzn, ale sta ty stycz nie wię cej no tu je
się za cho ro wań u ko biet. Nie do koń ca wia -
do mo, z cze go wy ni ka ta ten den cja. 

MCHOROBA AL ZHE IME RA DO -
TY KA TYL KO LU DZI PO 65.
RO KU ŻY CIA. Cho ro ba Al zhe -

ime ra mo że wy stą pić na wet u lu dzi oko -
ło 40. ro ku ży cia. Oczy wi ście naj wię cej
pa cjen tów za pa da na de men cję w póź niej -

szym wie ku, ale wśród cho rych zda rza ją
się tak że młod sze oso by. Przy czym za uwa -
żal na jest za leż ność, że oso by, któ re
do póź ne go wie ku wy ka zu ją ak tyw ność in -
te lek tu al ną, rza dziej za pa da ją na za bu rze -
nia pa mię ci czy cho ro bę Al zhe ime ra.

MNIE WOL NO BU DZIĆ LU NA TY -
KA POD CZAS LU NA TY KO WA -
NIA. Moż na obu dzić lu na ty ka

pod czas lu na ty ko wa nia, ale trze ba to zro -
bić de li kat nie. 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 ZA WRO TY GŁO -
WY MO GĄ BYĆ OB JA WEM NEU -
RO LO GICZ NYM. Za wro ty gło wy to

po waż ny pro blem neu ro lo gicz no -la ryn go lo -
gicz ny. Przy czyn na wra ca ją cych za wro tów
gło wy jest ca ła li sta. Wśród czyn ni ków neu -
ro lo gicz nych są m.in. pro ble my z krę ga mi
szyj ny mi, nie wy dol ność krę go wo -pod staw -
na, gu zy. Nie na le ży lek ce wa żyć za wro tów
gło wy – pa cjen ci z ta ki mi pro ble ma mi po -
win ni udać się do spe cja li sty. 

F OGLĄDANIE TE LE WI ZJI LUB ZA -
BA WA W DYS KO TE CE MO GĄ
WY WO ŁAĆ NA PAD EPI LEP SJI.

Im pul sy świetl ne mo gą wy wo ły wać na pa dy
epi lep sji. Groź ne mo że być zwłasz cza świa -
tło stro bo sko po we w dys ko te kach lub bły -

ski pod czas gra nia w gry kom pu te ro we
w ciem nym po miesz cze niu. 

F DŁU GO TRWA ŁY BRAK SNU MO -
ŻE DO PRO WA DZIĆ DO ŚMIER CI.
Tak, bar dzo dłu gi okres bez sen no -

ści pro wa dzi do wy cień cze nia or ga ni zmu.
Okres 7-10 dni bez snu jest dla or ga ni zmu
eks tre mal ny, wy wo łu je krań co we wy czer pa -
nie or ga ni zmu. Spa dek po zio mu cu kru, od -
wod nie nie, za bu rze nia ogól no ustro jo we
wy wo ła ne dłu go trwa łą bez sen no ścią spra -
wia ją, że ser ce nie wy trzy mu je. Cza sem ta -
ka dłu go trwa ła bez sen ność zda rza się
w cho ro bach psy chia trycz nych, kie dy pa -
cjen ci są tak po bu dze ni, że nie są w sta nie
za snąć. 

F UTRA TA WĘ CHU MO ŻE BYĆ OB -
JA WEM CHO RO BY PAR KIN SO NA.
Ano smia mo że być jed nym z pierw -

szych ob ja wów cho ro by Par kin so na. Wie le
ba dań wy ka za ło, że wła śnie pro ble my z wę -
chem mo gą sta no wić sy gnał, że za czy -
na się roz wi jać cho ro ba Par kin so na, za nim
jesz cze wy stą pią in ne ob ja wy, ta kie jak np.
drże nie. Więk szość lu dzi jed nak nie jest
świa do ma po wol ne go osła bia nia te go zmy -
słu. Ba da nia wę chu mo gą jed nak być bar -
dzo do brym wskaź ni kiem po stę pu cho ro by.

F DRĘ TWIE NIE KOŃ CZYN WY NI -
KA Z NIE DO BO RU MA GNE ZU.
Jed nym z po wo dów drę twie nia koń -

czyn jest nie do bór ma gne zu.  �

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

Archiwum Signum

SZACUJE SIĘ, ŻE W POLSCE NA CHOROBĘ ALZHEIMERA CHORUJE
NAWET 400 TYS. OSÓB, A DO 2050 ROKU LICZBA CHORYCH POTROI SIĘ

ALZHEIMER
– JAK GO ROZPOZNAĆ?

Na ukow com wciąż nie uda ło się okre ślić jed -
no znacz nie przy czy ny cho ro by. Jej roz wój za -
le ży praw do po dob nie od wie lu czyn ni ków.
Roz po zna nie cho ro by Al zhe ime ra na stę pu je
naj czę ściej, gdy za bu rze nia pa mię ci lub za -
cho wa nia są ła two wi docz ne dla oto cze nia
i utrud nia ją funk cjo no wa nie cho rych w ro dzi -
nie i spo łe czeń stwie. Ubyt ki neu ro nów w mó -
zgu się ga ją już na ta kim eta pie co naj mniej 60
proc. Ogrom nym wy zwa niem jest zna le zie nie
me tod dia gno stycz nych, któ re po zwo li ły by wy -
kryć cho ro bę na wcze śniej szym eta pie, kie dy
zmia ny w mó zgu nie są jesz cze bar dzo za -
awan so wa ne. 
Cho ro ba Al zhe ime ra do ty ka głów nie osób
po 65. ro ku ży cia. Pierw sze ob ja wy – przy kła -
do wo szu ka nie sło wa, za po mi na nie ter mi nów

czy za bu rze nia orien ta cji w cza sie – ła two prze -
oczyć, bo spo ra dycz nie zda rza ją się każ de mu,
zwłasz cza w star szym wie ku. Czę ste wy stę po -
wa nie ta kich ob ja wów sta no wi sy gnał alar mo -
wy. Nie na le ży go lek ce wa żyć. Roz po zna nie
cho ro by we wcze snym sta dium da je więk szą
szan sę na spo wol nie nie jej roz wo ju i zre du ko -
wa nie ob ja wów. 
Cho ro ba Al zhe ime ra po le ga na utra cie lub
znacz nym ogra ni cze niu tzw. wyż szych czyn no -
ści ko ry mó zgu w tym pa mię ci, my śle nia, mó -
wie nia, orien ta cji, ro zu mie nia, li cze nia, zdol no -
ści ucze nia się oraz oce ny sy tu acji. Po jej zdia -
gno zo wa niu sto su je się le cze nie ob ja wo we.
Le ki są w sta nie wy dłu żyć czas względ nie do -
bre go funk cjo no wa nia cho rych i po zwo lić im
dłu żej za cho wać sa mo dziel ność. �

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW

FAKT/MIT

���

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 

NEUROLOGIA

33

PLACEBO

DR GABRIELA
KŁODOWSKA-DUDA
specjalista neurolog,
kierownik kliniki Neuro-Care
w Katowicach-Murckach 

10 OBJAWÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ
ZWIĄZANE Z CHOROBĄ
ALZHEIMERA
• 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.
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PKP (PO CZĄ TEK K… PO CZĄ TEK)
Hi sto ria Or kie stry Roz ryw ko wej Pol skie go Ra dia i Te -
le wi zji w Ka to wi cach za czę ła się na dwor cu PKP, kie dy
wy sia dłem z po cią gu, a na mo im pe ro nie nie by ło po -
wrot ne go do Po zna nia, bo z pew no ścią bym do nie go
wsiadł i z Or kie stry by ły by ni ci. A tak, z ów cze sne go
dwor ca prze ma sze ro wa łem na pięć dzie siąt kę wód ki
do Ho te lu Ka to wi ce, a stam tąd na ul. Li go nia, gdzie
za dłu gim sto łem przy kry tym zie lo nym suk nem sie -
dzia ło wie lu waż nych lu dzi (w tym je den to wa rzysz ze
zło tym zę bem, któ ry póź niej strasz nie się wy głu pił, ale
zło to zo sta ło). Tam wła śnie po wsta ła Or kie stra – twór
zro dzo ny z po trze by roz ryw ki de cy den tów i mo jej
z Po zna nia emi gra cji za rob ko wej do Ka to wic (w któ -
rych – tak się po ro bi ło – miesz kam do dziś).

KOM PO ZY CJA

Kom po no wa nie skła du Or kie stry by ło pro ce sem, któ -
ry nie miał koń ca. Ma ło te go, że jed ni – mi mo dy plo -
mu – gra li bez na dziej nie, a in ni – bez wy kształ ce -

nia – wręcz ge nial nie. Głów ny pro blem tej kom po zy cji
był gdzie in dziej – na mo rzach i oce anach. Bo mu zy -
cy do ra bia li na stat kach i na czas nie obec no ści za ła -
twia li za stęp stwo. Nie by ło mo wy o wy łącz no ści dla
Orkiestry, bo z jed ne go rej su przy wo zi li sześć ty się cy
do la rów, a to pie nią dze, za któ re ku po wa li miesz ka -
nie, sa mo chód i naj więk sze go Johnniego Walkera,
przy któ rym snu li po tem opo wie ści o fa lach mórz
i biu stów.

SŁA WA

Kie row nic two mu zycz ne w Opo lu, Zie lo nej Gó rze
i So po cie to był ów cze sny szczyt (po pu lar no ści),
choć gra ło się wszyst ko i wszę dzie, gdzie so bie de cy -
den ci ży czy li. Go dzi łem się na to i za wsze sta wia łem
je den cel: grać jak naj le piej. Nie, że by za zły wy stęp
mie li ko goś wy wa lić, ale krzy wa gę ba do stoj ni ka
w pierw szym rzę dzie ozna cza ła ty ły w do sta wach in -
stru men tów. A ja chcia łem mieć naj lep sze in stru men -
ty (ame ry kań skie) i naj lep szą Or kie strę. �

TAURON NOWA MUZYKA

���

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

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.

KOCHAM KATOWICE - URODZINY MIASTA

���

10-13 wrzEśniA
Strefa Kultury, Katowice

Wrze sień przy wi ta nas kul mi na cją 150. uro -
dzin Ka to wic z se rią kon cer tów, któ rych głów -
ną gwiaz dą bę dzie bry tyj ska for ma cja Ar chi -
ve, któ rej utwór „Aga in” przez wie le ty go dni
utrzy my wał się na pierw szym miej scu Li sty
Prze bo jów Pro gra mu III Pol skie go Ra dia
(a w ogó le na li ście go ścił sie dem dzie siąt ty -
go dni). Pod czas kon cer tu w Strefie Kultury
mu zy cy sku pią się wpraw dzie na utrzy ma -
nym w in nej sty li sty ce naj now szym al bu mie
„Re stric tion”, ale „Aga in” za pew ne też nie za -
brak nie. Po za wy stę pem Bry tyj czy ków cze ka -
ją nas roz ma ite in ne atrak cje – od koncertu
Arki Noego w Pa ła cu Mło dzie ży przez wy stęp
wir tu oza gi ta ry fla men co Pa co PeĖy i je go
Fla men co Compa ny w NOSPR, po tra dy cyj -
ne im pre zy ple ne ro we. 
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7-9 siErPniA
Dolina Trzech Stawów, Katowice
Karnety: 280 zł (od 7 sierpnia 320 zł)

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.

materiały organizatora

JE RZY MI LIAN
Świa to wej sła wy wi bra fo ni sta. Za czy nał od gry

na pia ni nie, ale je go głów nym in stru men tem od lat

po zo sta je wi bra fon, na któ rym za czął grać w Sek -

ste cie Krzysz to fa Ko me dy. Od koń ca lat 50. nie prze -

rwa nie re ali zu je się tak że ja ko kom po zy tor – two -

rząc za rów no krót kie, prze bo jo we utwo ry, jak i roz -

bu do wa ne, awan gar do we for my. Od 1973 ro ku pro -

wa dził przez sie dem na ście lat Or kie strę Roz ryw ko -

wą PRiTV w Ka to wi cach, wy stę pu jąc z nią na licz -

nych kon cer tach, fe sti wa lach i do ko nu jąc nie zli czo -

nej ilo ści na grań na po trze by ra dio we go ar chi wum.

Po roz wią za niu Or kie stry w 1991 ro ku zre ali zo wał

kil ka pre mie ro wych pro jek tów (m. in. na gra ny so lo

al bum „Mi lia na lia”). Za czę ły się tak że uka zy wać nie -

pu bli ko wa ne wcze śniej ma te ria ły z je go bo ga te go

ar chi wum. Oprócz mu zy ki je go pa sją jest ma lar -

stwo – ma lu je głów nie iko ny, któ re pre zen to wał

na kil ku wy sta wach.

Grzegorz Goik

PLACE KULTURY

ORKIESTRA
BARDZO
ROZRYWKOWA
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

OFF FESTIVAL
���
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RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW

KATOR

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2015

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 AUCHANMikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZAKatowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINICKatowice, 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 AUTOSOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2  / PORSCHE INTER AUTORYBNIK, 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-CENTRUMKatowice, ul. Ligocka 103
/ OLD TIMERS GARAGEKatowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWAKatowice, ul. Armii Krajowej 79 / FERRARI KATOWICE ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZSosnowiec,
ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, ul. Bażantów 4/2 / IN CORPORE Katowice, ul. Bażantów 2 /DUDA CLINICKatowice, 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).

17-19 KwiEt niA
Sta dion Miej ski, Ryb nik
Bi le ty: 193-699 zł

Ame ry kań ska gru pa roc ko wa Lin kin Park bę dzie ko lej ną gwiaz dą świa to we go for ma tu (m. in. po 30 Se -
conds To Mars, Ro dzie Ste war dzie i Guns N’Ro ses), któ ra wy stą pi na Sta dio nie Miej skim w Ryb ni ku. Ar ty ści
przy ja dą do na sze go kra ju w ra mach tra sy pro mu ją cej naj now szy al bum ze spo łu – „The Hun ting Par ty”
z czerw ca 2014 ro ku i, co cie ka we, bę dzie to ich dru ga wi zy ta w Pol sce skoncentrowana na tym materiale
(ostat nio, za gra li we Wro cła wiu 5 czerw ca 2014 ro ku). 

TEDE

���

19 CzErwCA g. 22
Megaclub, Katowice
Bilety: 40-50 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”.

NIGEL KENNEDY

���

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

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.
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PLACE KULTURY

LINKIN PARK
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