Fotel do bujania w obłokach
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Trzeba umieć marzyć, żeby wybudować kawałek miasta. Krzysztof Lasoń, deweloper z
Katowic, to potrafi. Teraz chce poprzez naszą akcję "Krzesła do Nauki" spełnić marzenie
bliskiej osoby.
Prezes Millenium Inwestycje - firmy, która wybudowała domy szeregowe i apartamentowce w Katowicach
Piotrowicach, ma naprawdę skromne marzenie. Jego mama zawsze chciała mieć bujany fotel. Taki zwykły, z giętego
drewna i z plecionym oparciem. Syn nie spełnił tego marzenia, ale teraz postanowił to nadrobić. - Kupiłem ten fotel z
myślą o mojej mamie. Przekazuję go na waszą akcję, ale będę chciał go potem wylicytować - mówi Lasoń.
Przypomnijmy: w tej edycji "Krzeseł do Nauki" dostajemy stołki od śląskich przedsiębiorców, w zeszłym roku
wspomagali nas samorządowcy. Otrzymane meble przekazujemy następnie artystom. Ci zmieniają krzesła w dzieła
sztuki, które sprzedamy na licytacji w połowie września. Dochód przeznaczymy - poprzez Śląski Fundusz Stypendialny
- na wsparcie niezamożnych, ale ambitnych studentów. Cena wywoławcza jednego krzesła to 1,5 tys. zł - tyle, ile
wynosi jedno stypendium.
Prezes Lasoń ma teraz mnóstwo pracy - osiedle Bażantów jest w ciągłej rozbudowie. Czym różni się od innych
prywatnych osiedli? Każdy nowy projekt jest sygnowany nazwiskami najlepszych śląskich architektów. Na osiedlu są
domy szeregowe Tomasza Koniora, autora rozbudowy Akademii Muzycznej w Katowicach. Najnowsze realizacje
zlecono najbardziej znanej śląskiej młodej pracowni - medusa group. Powstaną apartamentowce i bloki, jakich jeszcze
w regionie nie było: minimalistyczne, w duchu iście holenderskim.
Trwa też budowa Bażantowa, centrum handlowo-usługowego osiedla. Już w grudniu będzie tu można robić zakupy i
załatwiać sprawunki. Od września rusza przedszkole, które powstało w przebudowanym przez medusę starym
biurowcu. Lasoń, od urodzenia związany z południowymi Katowicami, zawsze chciał stworzyć tutaj prawdziwy kawałek
miasta. Teraz jego plany zaczynają się ziszczać. Nie brakuje ambitnych pomysłów, mają powstać kolejne domy o coraz
odważniejszej architekturze. W przyszłości będzie rozbudowana strefa sportowa osiedla. Do kilku kortów tenisowych
zostanie dobudowana hala sportowa z krytymi kortami, siłownią, miejscem do gry w squasha.
Dzięki naszej akcji skromny bujany fotel może uszczęśliwić co najmniej dwie osoby: jakiegoś studenta oraz mamę
darczyńcy, która zawsze chciała mieć własny fotel do bujania w obłokach.
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