MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO WIOSNA 2013

ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000

ISSN 2299-7202

Place
JEDNO MIEJSCE, WIELE POMYSŁÓW NA SPORT JOANNA I WOJCIECH MAŁECCY, PROJEKTANCI CENTRUM SPORTOWEGO
BAŻANTOWO OPOWIADAJĄ, JAK STWORZYLI MIEJSCE, KTÓRE ROZWIJA AKTYWNOŚĆ CAŁEJ RODZINY / SAWASDEE KA KATOWICE!
W POLSCE MIESZKA OKOŁO 300 TAJLANDCZYKÓW. JAK IM SIĘ ŻYJE I PRACUJE 11 TYS. KM OD OJCZYZNY, MÓWI BANSARN
BUNNANG – AMBASADOR KRÓLESTWA TAJLANDII W POLSCE / PRZEBIEGUNOWANIE CZYLI OPOWIEŚĆ O CUDACH ARCHITEKTURY
WYROSŁYCH NA PUSTYNI, ROZMACHU BUDOWNICZYCH NOWEJ AZJATYCKIEJ POTĘGI I WZROŚCIE GOSPODARCZYM, KTÓRY ZE
WSCHODU CZYNI NOWE CENTRUM ŚWIATA / SAMOCHODEM PRZEZ KATOWICE? PONAD 20 TYS. MINUT ROCZNIE SPĘDZONYCH
W KORKACH? WYBIERAJĄC DOBRE MIEJSCE DO ZAMIESZKANIA, MOŻNA OSZCZĘDZIĆ SPORO CZASU I PIENIĘDZY

PLACE IN MY HEAD

PRODUCT PLACEment
Archiwum Sandry Zaniewskiej

Szanowni Państwo,
Dzienne zapotrzebowanie
na energię wynosi średnio 2000
kcal dla kobiety i 2500 kcal dla
mężczyzny. To aktualne normy
Światowej Organizacji Zdrowia,
ale nie warto ich zapamiętywać.
Nasza cywilizacja pędzi, a tłum
dietetyków, próbując dotrzymać
jej kroku, już dziś alarmuje, że
przy aktualnym trybie życia potrzebujemy mniej energii niż dotychczas.
Główni winowajcy – samochód
i Internet za nic mają, że nasze
mięśnie flaczeją, a pośladki
i brzuchy puchną do kłopotliwych rozmiarów. A że owe wynalazki współczesności kosztują
coraz mniej, stały się powszechne i konieczne. Koniecznością
przestał być za to ruch. Dzisiaj
ruch to luksus. Na spacer, bieganie, basen, fitness i squasha trzeba mieć czas. A nikt bardziej niż
my – klasa średnia – nie znalazł
upodobania w wymienianiu czasu na pieniądze.
W wiosennym magazynie
„PLACE” nie bez przyczyny poświęciliśmy tyle uwagi miejscom,
które pomagają zachować smukłą sylwetkę i zdrowie. Mamy nadzieję, że ten numer stanie się
dla Państwa cenionym towarzyszem po codziennych treningach i spotkaniach z innymi aktywnymi. Zapraszamy do lektury!
Małgorzata Węgiel-Wnuk
Redaktor Naczelna

na oKo
dobrze leży
UBIERAMY JE PIERWSZE, ZDEJMUJEMY
OSTATNIE. PISZEMY O MODNYCH W TYM
SEZONIE OKULARACH

z bażantoWa

NA WIMBLEDON

W zeszłym roKu WystąPiła W turnieju głóWnym
Wimbledonu, ale dopiero ten rok ma być przełomowy.
Przedstawiamy Sandrę Zaniewską, 21-latkę, która o Katowicach
i Bażantowie mówi: to mój dom, za którym tęsknię.

z jeździecKim
rodowodem

zgrabne oficerKi, sztyblety chętnie
WKładane do legginsóW, naKrycia
głoWy naWiązujące do jeździecKiego
toczKa czy sPodnie W stylu
bryczesóW – to elementy stroju, które moda
zapożyczyła wprost od dżokejów. O tym, co jest
„trendy” nie tylko na hipodromach, ale także
na wybiegu pisze Urszula Szajter, właścicielka
Salonu Jeździeckiego Awil Horse.
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SawaSdee Ka
Katowice!

17

Według danych statystycznych
zgromadzonych Przez ambasadę
tajlandii, W Polsce mieszKa oKoło 300
tajlandczyKóW. Ponad połowa z nich
specjalizuje się w tradycyjnym masażu oraz
kuchni spod znaku krewetek, mleka
kokosowego i curry. Na początku roku
restaurację i salon masażu tajskiego Thai-Pan
w Bażantowie odwiedził Jego Eminencja
Bansarn Bunnang, ambasador Królestwa
Tajlandii w Polsce.

28

Sprzedajemy
niewidzialne

18

POKAŻ FILM Z GOGLI,
A POWIEM CI JAK JEŹDZISZ

Przy ul. szarych szeregóW
i zabłocKiego na os. bażantoWo
rozPoczęła się budoWa zesPołu
budynKóW jednorodzinnych:
zabudowy szeregowej, bliźniaczej oraz
wolnostojącej. Sprzedaż segmentów
mieszkalnych ruszyła pod koniec ubiegłego
roku. Tylko na podstawie projektów,
po miesiącu sprzedano połowę budynków!

Samochodem
przez Katowice?
można żyć
oSzczędniej!

30

W KatoWicach można oszczędzać
W dWójnasób. Zamiast szpanerskiego
mini czy hybrydowego priusa można kupić
autko niewielkie i niedrogie – takie do stania
w korkach i parkowania na słowo honoru.
Można też tak pogłówkować, by samochodu
nie kupować w ogóle, a zszargane nerwy,
spalone paliwo i stracony czas zostawić
innym.

wiosna 2013

TRAPEZ RZĄDZI, CZYLI RAY-BAN
WAYFARER

VINTAGE RZECZE:
MRAU!
Vintage nadal ma się nieźle. Najlepszy
dowód – powrót kocich okularów.
Prezentowany model marki Vogue to
propozycja dla zachowawczych okularnic.
Koci look w wersji hard to ciężkawe
i grube oprawki XXL á la lata 50., ale i tak
największe uznanie należeć będzie się
tym, którzy wyszperają oryginalne
oprawki w szafach dziadków i rodziców.
Te spod znaku „Designed in 2013” można
dostać zarówno w wersji
przeciwsłonecznej, jak ze szkłami
optycznymi.

Oryginalne Wayfarery marki Ray-Ban
doczekały się kolejnej wariacji.
W przypadku jednego z najbardziej
popularnych fasonów ostatnich lat
bardzo łatwo o podróbkę. Dlatego trzeba
uważać. A oryginały warto kupić, bo to
klasyka. Okulary w 1952 roku
zaprojektował Raymond Stegeman,
a Stephen Bayley – znany krytyk
sztuki – zauważył, że ich
„charakterystyczna trapezoidalna ramka
wyraża niepokój i poczucie
niebezpieczeństwa, lecz jest
jednocześnie łagodzona poprzez mocne
zauszniki, które – jak głosi
reklama – nadają oprawkom męskiego
wyglądu”. Nosili je m.in. Bob Dylan,
Audrey Hepburn, Blondie i Madonna.
Wystarczy?

To był hit tegorocznych zjazdów.
Konstruktorzy z firmy Zeal Optics
stworzyli gogle z wbudowaną kamerą
HD – model ZEAL iON HD Camera
Goggle. Nie dość, że nie pozwalają, aby
słońce wypaliło nam oczy, nie parują i są
odporne na uderzenia, to można je
jeszcze pochwalić za całkiem niezły
wygląd. No i do tego oczywiście kręcą
i pstrykają – filmy w rozdzielczości HD
i zdjęcia w rozdzielczości 8 megapikseli.
Nadszedł koniec ery szusów śnieżnych
bajkopisarzy. Pokaż film z gogli,
a powiem ci jak jeździsz.

Najmodniejsze oprawki w Katowicach:
www.optyk-okulista.pl
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Jedno

TEKST: joanna i Wojciech małeccy
ZDJĘCIA: adrian larisz

miejsce,

joanna i wojciech małeccy
Małżeństwo, rodzice czwórki dzieci. Ich
wspólna firma – MAŁECCY biuro projektowe działa na rynku od 1997 roku. Pracowali m.in. dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ING Banku Śląskiego, Euro Banku,
BP Polska, Sony, Intermarche. Na Osiedlu
Bażantowo, oprócz Centrum Sportowego,
zaprojektowali także Enklawę Modernistyczną.

wiele pomysłów

SPORT TO PRZEDE WSZYSTKIM EMOCJE. CZY
ARCHITEKT, TWORZĄC PRZESTRZEŃ DLA
SPORTOWCÓW MOŻE ROZBUDZIĆ W NICH
DUCHA RYWALIZACJI? CZY WSPÓLNA
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA SPAJA RODZINĘ? NA TE
I WIELE INNYCH PYTAŃ ODPOWIADAJĄ JOANNA
I WOJCIECH MAŁECCY, RODZICE CZWÓRKI
DZIECI I ARCHITEKCI, KTÓRZY ZAPROJEKTOWALI
CENTRUM SPORTOWE BAŻANTOWO
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NA SPORT
wiosna 2013
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MY PLACE
Centrum Sportowe poszerza
ofertę osiedla Bażantowo. Dla
nas było ogromnym
wyzwaniem – przygotowując
projekt nie znaleźliśmy w całej
Polsce podobnego budynku.
„Nasz” ma powierzchnię 10 tys.
m. kw. i łączy bardzo wiele
funkcji: squash, tenis, sauny,
basen, rehabilitację, halę
sportową, fitness, siłownię, bar,
restaurację, bowling. Obiekt
sportowy wymaga szczególnego
podejścia projektantów. Musi
aktywizować, wzbudzać ducha
rywalizacji. W Bażantowie taki
efekt osiągnęliśmy, działając
w kilku płaszczyznach. Pierwszą
jest architektura – nowoczesna,
dynamiczna, która sprawia, że
człowiek czuje się młodo i chce
uprawiać sport. Drugą jest
kolor – proszę zwrócić uwagę
na ożywczą zieleń na ścianach
przy klatkach do squasha. Kolor,
który wyostrza zmysły to nie
przypadek w miejscu, gdzie
uprawia się sport wymagający
dużej szybkości i refleksu. Trzeci
aspekt to kompleksowość oferty.
O wiele chętniej trenujemy
i męczymy się, mając
perspektywę odpoczynku
w basenie, jacuzzi czy saunach

ZAPROJEKTOWALIŚMY OBIEKT RODZINNY,
ALE NIE SPOD ZNAKU REKREACJI RODEM
Z AQUA PARKU, GDZIE CAŁA RODZINA
PODĄŻA TYM SAMYM TROPEM. JEST
RODZINNY W INNYM SENSIE. W TYM
SAMYM CZASIE TATA MOŻE ZAGRAĆ
W TENISA, MAMA IŚĆ NA FITNESS,
A DZIECI NA ZAJĘCIA KARATE LUB
ŚCIANKĘ WSPINACZKOWĄ

Obecność widowni dodaje
blasku sportowym
zmaganiom, dlatego
w naszym projekcie nie
zapomnieliśmy o kibicach.
W hali sportowej znalazło się
nawet zdjęcie przedstawiające
kibiców z meczów Euro 2012.
Obserwatorzy mogą także
oglądać mecze tenisa
i squasha. Przy tworzeniu
projektu hali, z której na co
dzień korzystają uczniowie
szkoły Pijarów, szczególnie
ważne było dla nas zdanie
dzieci
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Nie jesteśmy tylko architektami, przede
wszystkim jesteśmy rodziną i dla rodziny
zawsze staramy się znaleźć czas. Mamy dzieci
w różnym wieku, od przedszkolnego
po gimnazjalny, dlatego dobrze rozumiemy
potrzeby osiedla, które jest skupiskiem rodzin.
Spędzając czas razem, często uprawiamy
sport. Jest nas tyle, że spokojnie możemy
skompletować drużynę do gry w siatkówkę.
To ogromny plus dużych rodzin, a tych plusów
jest o wiele więcej – dzieci tworzą swój własny
mały team, przez co wychowywanie jest trochę
prostsze. Wspólna aktywność fizyczna spaja
rodzinę i uzupełnia inne formy spędzania
czasu razem, jak oglądanie filmów czy
codzienne posiłki. Wprawdzie przy stole
można o wszystkim porozmawiać, ale dopiero
na boisku, korcie czy na rowerze można
pokazać swoją postawą, jak przyjąć porażkę,
jak zwycięstwo, a jak po prostu być fair
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PLACE TO LIVE

sauny
Przed wysiłkiem niezbędna jest
rozgrzewka. Po treningu równie
ważny jest wypoczynek. Najlepszym
do tego miejscem jest strefa SPA
obejmująca kompleks dziesięciu
saun o zróżnicowanym klimacie.Na
odwiedzających Centrum Sportowe
Bażantowo czeka sześć saun
fińskich, dwie łaźnie parowe, dwie
sauny infrared z bogatymi
atrakcjami dla schłodzenia,
odprężenia i relaksu

rzecznicy zlali
dziennikarzy.
poszło o

ZDJĘCIA: adrian larisz

NA CO DZIEŃ NAGRYWAJĄ, PISZĄ
I INFORMUJĄ. 28 LUTEGO ZAMKNĘLI
SIĘ W KLATKACH DO SQUASHA,
CHWYCILI RAKIETY I CAŁĄ UWAGĘ
SKUPILI NA NIEWIELKIEJ GUMOWEJ
PIŁECZCE

W ostatni dzień lutego w Centrum Sportowym Bażantowo Dziennikarze przegrali z Rzecznikami
w squasha 5:1. Każdy z rzeczników i dziennikarzy
rozegrał tylko jeden mecz, a o rezultacie rozgrywek
zadecydował wynik całej drużyny. Nie on był jednak najważniejszy.

– Wspierajmy lokalne fundacje, stowarzyszenia
i zatrzymajmy 1% podatku na terenie województwa
śląskiego – apelowali po zawodach Rzecznicy
i Dziennikarze.
Partnerami imprezy byli Centrum Sportowe Bażantowo i Fortum Power&Heat Polska. ■

fitness
Fitness to atrakcyjna przestrzeń,
bogato wyposażona w markowe
urządzenia aerobowe i siłowe.
Jako pierwsze w Polsce, Centrum
Sportowe Bażantowo dysponuje
urządzeniem do treningu
funkcjonalnego marki Life
Fitness – Synrgy 360 s.
To wielostanowiskowe urządzenie
zawiera przyrządy do aktualnie
najbardziej popularnego i bardzo
skutecznego treningu
funkcjonalnego. To także
narzędzie do treningu
specjalistycznego ukierunkowane
praktycznie na każdą dyscyplinę
sportu m.in. tenisa, golfa czy
squasha

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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W ZAWODACH UDZIAŁ WZIĘLI
rzecznicy
Paweł Doś – Politechnika Śląska
Rafał Jankowski – NSZZ Policjantów
Jakub Jarząbek – UM Katowice
Jacek Szymik-Kozaczko – Uniwersytet Śląski
Jacek Ławrecki – Fortum Power and Heat Polska
Łukasz Zimnoch – Tauron Dystrybucja

dzienniKarze
Piotr Kalsztyn – MM Silesia
Wioleta Niziołek – Nasze Miasto
Adam Szaja – TVS
Krzysztof Szendzielorz – Dziennik Zachodni
Robert Walczak – TVP Katowice
Bartłomiej Wnuk – Panorama Silesia
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TAJLANDCZYCY W POLSCE
Według danych statystycznych
zgromadzonych przez Ambasadę
Tajlandii, w Polsce mieszka
około 300 Tajlandczyków.
Ponad połowa z nich to masażyści
zatrudnieni w salonach
tradycyjnego masażu tajskiego oraz
kucharze pracujący restauracjach.
Kilku Tajlandczyków jest
zaangażowanych w pracę
w sektorze importu i eksportu.
W Polsce Tajlandczycy największą
szansę na zatrudnienie mają
w dziedzinach, które wymagają
dogłębnej wiedzy specjalistycznej,
np. jako nauczyciele języka
tajskiego, w dziedzinie oryginalnej
tajskiej kuchni, tradycyjnego
tajskiego masażu i tajskiego boksu
(Muay Thai). Jest również miejsce
dla specjalistów i techników, np.
inżynierów. Większość
Tajlandczyków przebywających
w Polsce mieszka w Warszawie.

saWasdee Ka
KATOWICE!

W POLSCE MIESZKA OKOŁO 300 TAJLANDCZYKÓW. PONAD POŁOWA
Z NICH SPECJALIZUJE SIĘ W TRADYCYJNYM MASAŻU ORAZ KUCHNI
SPOD ZNAKU KREWETEK, MLEKA KOKOSOWEGO I CURRY. NA POCZĄTKU
ROKU RESTAURACJĘ I SALON MASAŻU TAJSKIEGO THAI-PAN
W KATOWICACH ODWIEDZIŁ JEGO EMINENCJA BANSARN BUNNAG,
AMBASADOR KRÓLESTWA TAJLANDII W POLSCE. Z WYJĄTKOWYM
GOŚCIEM ROZMAWIAŁA DOROTA FILOSEK

ZDJĘCIA: adrian larisz

jak ocenia pan warunki pracy tajlandczyków w Polsce? czy różnią się od tych w ojczyźnie?
Pracując w Polsce, Tajlandczycy nie tylko muszą przystosować się do panującego tu zimna.
Muszą też radzić sobie z tym, że mieszkają
z dala od swoich przyjaciół i rodziny, co czasem
powoduje tęsknotę za domem. Ambasada Królestwa Tajlandii odwiedza Tajlandczyków w różnych miastach, by podnieść ich na duchu, okazać troskę i budować więź. Przebywając w Polsce prawie od roku, mogę stwierdzić, że jest to
bardzo interesujący i zdumiewający kraj, szczególnie pod względem szybkiego rozwoju. Co
miesiąc zauważam nowe miejsca budowy:
od domów mieszkalnych poprzez centra handlowe po autostrady łączące główne miasta.
jednym z zadań ambasadora jest pobudzanie kontaktów gospodarczych. jakiego
rodzaju interesy Polacy prowadzą z tajlandczykami?
Całkowita wartość wymiany handlowej między
Tajlandią i Polską wyniosła w listopadzie 2012
roku 672,64 mln USD, przy czym Tajlandia eksportowała do Polski towary za 479,26 mln USD.
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Były to m.in. komputery, telewizory, samochody i ich części; kauczuk; elektronika; owoce
oraz owoce morza w puszkach; produkty chemiczne. Z Polski Tajlandia importuje: maszyny
i ich części; części samochodowe; produkty rolnicze; nawozy; herbicydy; narzędzia medyczne
i naukowe; produkty mleczarskie i elektronikę.
czy w naszym kraju spotkamy inwestorów
z tajlandii?
Obecnie niewielu jest w Polsce inwestorów
z Tajlandii. To Lucky Union Foods Euro Sp.
z o.o. wytwarzające surimi oraz S. Khon Kaen – firma produkująca kiełbaski i wędliny.
Z drugiej strony jedyną polską firmą inwestującą w Tajlandii jest na chwilę obecną Mercator
Medical S.A. – spółka produkująca sprzęt medyczny, np. rękawiczki chirurgiczne. Firma mieści się w prowincji Songkla.
Przeciętny Polak postrzega tajlandię jako
kierunek turystyczny, patrząc przez pryzmat wypoczynku, słońca i dobrej kuchni.
co jeszcze warto dostrzec w tym kraju?
Jedną z najbardziej wyróżniających cech Tajlandczyków jest ich miłość do Jego Królew-

skiej Mości Króla Bhumibola Adulyadeja.
Więź między Tajlandczykami i głową państwa
jest głęboko zakorzeniona w historii narodu.
To także sama osoba Króla i to, co uczynił,
sprawiło, że zyskał miano „Duszy Narodu”. Jego Królewska Mość przez ponad sześćdziesiąt lat pracował ciężko na rzecz dobrobytu
swoich poddanych, dotrzymując przysięgi,
którą złożył wstępując na tron, że będzie „rządzić sprawiedliwie, dla dobra i szczęścia narodu syjamskiego”.
co Polak jadący do tajlandii, zupełnie innego kręgu kulturowego, powinien wiedzieć? co mu wypada, a czego nie?
Jest kilka rzeczy, o których powinni pamiętać
turyści, spędzający wakacje w Tajlandii. Przede
wszystkim głowa jest najważniejszą częścią ciała i należy ją szanować. Dlatego niegrzecznie
jest dotykać czyjejś głowy, bez zgody danej
osoby. Stopy są najniższą częścią ciała
i za brak szacunku uważa się kładzenie nóg
na stole lub wskazywanie kogoś lub czegoś nogą. Tajlandczycy zawsze są pełni szacunku
do Króla, rodziny królewskiej i buddyzmu, jak
również do starszych osób. ■

wiosna 2013

„Sawasdee Ka” to po tajlandzku „dzień dobry”

W zeszłym roku obchodzono 40. rocznicę nawiązania stosunków
dyplomatycznych między Tajlandią a Polską

Zdaniem ambasadora, Polska to bardzo interesujący i zdumiewający
kraj, szczególnie pod względem szybkiego rozwoju

– Wierzę, że mieszkańcy Bażantowa podjęli genialną decyzję,
wybierając to przyjemne i przyjazne osiedle na miejsce do życia –
powiedział podczas spaceru Jego Eminencja Bansarn Bunnag
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SIĘGAMY DO MODOWYCH KORZENI

z jeździecKim
RODOWODEM
JEŹDZIECTWO ZNAJDUJE W POLSCE CORAZ
WIĘCEJ ZWOLENNIKÓW. TAKŻE TYCH,
KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z JEGO BOGACTWA
PO CZĘŚCI NIEŚWIADOMIE – WYBIERAJĄC
ELEMENTY GARDEROBY, KTÓRE SWÓJ
RODOWÓD MAJĄ WŁAŚNIE
W JEŹDZIECTWIE – PISZE URSZULA
SZAJTER, WŁAŚCICIELKA SALONU
JEŹDZIECKIEGO AWIL HORSE

Wybierając odzież stricte jeździecką, warto zajrzeć na półki i wieszaki firmowane przez markę
Animo, która oferuje trzy różne linie ubrań: golf,
jeździectwo i czas wolny o wspólnym mianowniku: świetne samopoczucie i modny styl. Elastyczność tkanin wykorzystywanych przez Animo sprawia, że ciało jest nieskrępowane podczas jakiegokolwiek ruchu a ich specjalna kompozycja zapewnia stałą temperaturę
ciała. Co ciekawe, stosowane przez Animo
srebrne przędze uwalniają duże ilości jonów,
które są bardzo skuteczne w walce z rozprzestrzenianiem się bakterii będących źródłem
nieprzyjemnych zapachów. Animo to włoska
marka, która wyróżnia się nie tylko zaawansowaną technologią, ale również najmodniejszymi trendami i kolorami. Stroje tej marki mają
typowy urok produktów z włoskim
rodowodem. Znajdują zastosowanie nie tylko
w sporcie, ale i w codziennym użytkowaniu.

naKrycia głoWy naWiązujące
do jeździecKiego toczKa, stylowe podkolanówki
w romby, marynarki z łatami na łokciach, wymyślne
kamizelki i skórzane rękawiczki – to elementy stroju,
które moda zaczerpnęła wprost od dżokejów

NA KOŃ, CZYLI WARTO SPRÓBOWAĆ
JEŹDZIECTWA
Najbardziej widocznym wpływem jeździectwa na modę codzienną są oficerki, czyli kozaki na płaskiej podeszwie z okrągłym i delikatnym czubkiem, osadzone na niewysokim obcasie. Lubimy oficerki, bo mocno przylegają do nogi, wyglądają zgrabnie i pasują
niemal do wszystkiego. Modne pozostają też jeździeckie sztyblety – sięgające za kostkę buty na płaskim obcasie, o wydłużonych noskach, z nierozcinaną cholewą. Fashionistki nie pogardzą nimi do legginsów czy rajstop.
Popularne, choć moda na nie wraca falami, są także
spodnie wzorowane na bryczesach, które zestawia
się najczęściej z koszulą, obcisłą bluzką lub dopasowaną marynarką – najlepiej z łatami na łokciach.
Dużym zainteresowaniem, też co jakiś czas, cieszą
się również nakrycia głowy inspirowane jeździeckim
toczkiem. Po lekkich modyfikacjach stanowią modny
i stylowy dodatek.
Salon Jeździecki Awil Horse
Katowice, ul. Puchały 6
www.awilhorse.pl

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

HIT Z KOŃSKIM AKCENTEM
Choreografia muzycznego
hitu 2012 roku – „Gangnam style”
Koreańczyka Psy jest inspirowana
jeździectwem. Taniec, który
na całym świecie tańczyły miliony
ludzi (nawet ambasador Polski
w Chinach!) przypomina
ujeżdżanie konia! Na tym kończą
się skojarzenia – nawiązań
do jeździectwa próżno szukać
w tekście piosenki.

Materiały Prasowe

wiosna 2013

Jazda konna zalicza się do sportów ekstremalnych, ale przy przestrzeganiu
podstawowych zasad bywa bardzo
relaksująca. Samo przebywanie i obcowanie ze zwierzęciem daje nam spokój, radość i satysfakcję.
Na początku przygody z końmi należy
oczywiście znaleźć ośrodek jeździecki
zatrudniający doświadczonych
instruktorów posiadających odpowiednie
kwalifikacje. Niestety w Polsce bardzo często jest to bagatelizowane, a my nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że uczą nas
osoby nieposiadające ważnych dokumentów i umiejętności.
Kiedy już zdobędziemy doświadczenie, będziemy mogli udać się na samodzielne
przejażdżki po lesie, łąkach, co z pewnością przełoży się na niezapomniany wypoczynek i pogodę ducha.
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Materiały Diakonii Neuendettelsau

rezydencja
dla seniora

PRZEMYŚLANE I PRZESTRONNE WNĘTRZA, TROSKLIWA OPIEKA, NOWOCZESNA
TERAPIA – TAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ DOM OPIEKI SENIOR RESIDENCE,
DO KTÓREGO WIOSNĄ 2014 ROKU WPROWADZĄ SIĘ PIERWSI LOKATORZY.
DZIĘKI MIESZKANIU POKAZOWEMU, PRZYSZLI PENSJONARIUSZE MOGĄ JUŻ
SPRAWDZIĆ, JAKIE UDOGODNIENIA CZEKAJĄ NA NICH W JEDNYM
Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH DOMÓW SENIORA W POLSCE

Senior Residence
od wiosny 2014 będzie
sprawować opiekę
nad osobami w podeszłym
wieku, a w szczególności
chorymi na demencję
i Alzheimera. Ośrodek
będzie dostosowany
do wieku mieszkańców
i potrzeb osób
niepełnosprawnych fizycznie.
Każdy z przestronnych
jedno- i dwuosobowych
pokojów wyposażony będzie
w łazienkę z prysznicem
i toaletą oraz w system
przywoławczy dostępny
z każdego pomieszczenia

FUNDACJA LAURENTIUS

W części mieszkalnej Senior Residence
powstaną przestronne świetlice, kąciki
wypoczynkowe i jadalnie, gdzie na co dzień
toczyć się będzie życie towarzyskie
i prowadzone będą terapie. Pensjonariusze
będą mogli korzystać z kaplicy oraz opieki
duszpasterskiej realizowanej w duchu
ekumenizmu

Wokół budynku Senior Residence
powstaną ogrody dla osób chorych
na demencję. Ogrodowe alejki staną
się miejscem spotkań młodych
i starszych pokoleń

sprawuje opiekę nad osobami starszymi
w myśl chrześcijańskiej miłości
bliźniego. Swoją misję pełni, prowadząc
Dom Opieki i Dom Pomocy Społecznej
Laurentius i Policealną Szkołę
Laurentius kształcącą personel
opiekuńczy oraz – od 2014 roku – Dom
Opieki Senior Residence w Katowicach.
W wypełnianiu misji, Fundację wspiera
Diakonia Neuendettelsau z Niemiec,
będąca jej założycielem. Jako
organizacja Pożytku Publicznego
Fundacja Laurentus korzysta z hojności
wszystkich zainteresowanych niesieniem
pomocy osobom starszym,
otrzymując 1% podatku dochodowego
(KRS 0000100948). Fundusze
pochodzące z wpłat w całości
przeznaczane są na działalność
statutową.

Centrum Stomatologii PERI-ORT Musiał
należy do wybranej grupy lekarzy ortodontów, którzy leczą zaawansowaną najnowocześniejszą technologią – systemem
INSIGNIA.
Twój uśmiech jest tak niepowtarzalny, jak
odcisk palca. To samo odnosi się do Insigni, skomputeryzowanego systemu łączącego cyfrowe planowanie leczenia ze specjalnie produkowanymi zamkami i drutami
do Twojej indywidualnej anatomii zębów.

W naszym Centrum pobierzemy wycisk
Twojej szczęki i zaprojektujemy uśmiech
w laboratorium Insignia. Przy użyciu zaawansowanego oprogramowania do obrazowania zostanie stworzona trójwymiarowa
wizualizacja Twojego zgryzu oraz zostaną
wyprodukowane zamki i druty z indywidualnymi parametrami odpowiednimi dla Twojego przypadku.
Leczenie systemem Insignia jest dopasowane do konkretnego pacjenta. Każdy ele-

ment jest precyzyjnie obliczony, aby optymalnie wpłynął na ruch zęba. Ma to na celu
zmniejszenie liczby wizyt w gabinecie oraz
uzyskanie wyjątkowego komfortu. Ponieważ leczenie jest w 100% spersonalizowane, czas noszenia zamków przez pacjenta
ulega skróceniu. Insignia jest idealna dla
każdego – od dorosłego z nieuregulowanym planem dnia po nastolatka, który chce
jak najszybciej zdjąć zamki i uzyskać ładny
uśmiech.

www.senior-residence.pl
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arc

Ireneusz Wasiewicz – architekt

dr hab. wojciech dyduch
z Katedry
przedSiębiorczości
uniwerSytetu
eKonomicznego
w Katowicach
KRYZYS NA RYNKU TO SZANSA
NA ROZWÓJ

KRYZYS? JAKI KRYZYS!

sPrzedajemy
NIEWIDZIALNE
PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW
I ZABŁOCKIEGO NA OSIEDLU BAŻANTOWO,
ROZPOCZĘŁA SIĘ BUDOWA ZESPOŁU
BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH: ZABUDOWY
SZEREGOWEJ, BLIŹNIACZEJ ORAZ
WOLNOSTOJĄCEJ. SPRZEDAŻ SEGMENTÓW
MIESZKALNYCH RUSZYŁA POD KONIEC
UBIEGŁEGO ROKU. TYLKO NA PODSTAWIE
PROJEKTÓW, PO MIESIĄCU SPRZEDANO
POŁOWĘ BUDYNKÓW!

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

TEKST: ireneusz WasieWicz, architeKt

Tak dobra, dynamiczna sprzedaż jest wynikiem
długofalowej polityki dewelopera, który konsekwentnie realizuje plan rozwoju osiedla, kształtując nie tylko przestrzeń mieszkalną, ale również usługową, edukacyjną i rekreacyjną.
Zaprojektowana i w połowie sprzedana już zabudowa jednorodzinna, składać się będzie z 15
dwukondygnacyjnych jednostek mieszkalnych
o powierzchni użytkowej od 120 do 270 m kw.
Zespół budynków jednorodzinnych będzie tworzyć kameralny układ urbanistyczny, stanowiąc
kolejną enklawę osiedla Bażantowo. ■

wiosna 2013

Zwykle kryzys gospodarczy postrzega się
negatywnie – jako okres zastoju, zredukowanej produkcji przemysłowej, cięcia
kosztów, rotacji handlowców czy mniejszych wydatków konsumpcyjnych. Tymczasem dla przedsiębiorców czas kryzysu
może być szansą, która odpowiednio zidentyfikowana i wykorzystana ma możliwość przełożyć się na rozwój firmy. Kryzys
dotyka całych branż, idąc z prądem,
niczego nie osiągniemy. Podręcznikowym
przykładem są usługi naprawcze, których
przedstawiciele w kryzysie zarabiają więcej, bo ludzie zamiast kupować nowe produkty, naprawiają stare.
Istnieje kilka sposobów, dzięki którym
przedsiębiorcy mogą przetrwać kryzys.
Jednym z nich jest wykorzystanie czasu
zastoju do dywersyfikacji oferty, czyli
wprowadzenia nowych produktów i usług.
Firmy tną koszty, ale kryzys to czas pokory
i refleksji, który może być wykorzystany
do poprawy oferty, lepszej obsługi klientów i dostawców. Drugi sposób to wprowadzanie działań doraźnych, takich jak
szukanie kilku mniejszych kontrahentów,
sprzedaż bezpośrednia, wprowadzenie
nowych usług, wypromowanie produktu
flagowego, oferowanie lepszego produktu w miejsce obniżania ceny.
Wreszcie trzeci sposób, o charakterze
bardziej strategicznym, to budowa dobrej
marki. Markowe produkty zawsze sprzedają się dobrze, bez względu na koniunkturę. Zatem wygranymi są ci, którzy w kryzys wchodzą już z dobrym wizerunkiem
i dobrą marką. Dla pozostałych kryzys to
ostatni dzwonek, aby taką markę zacząć
budować. Można zauważyć, że nawet
w branżach, które kryzys dosięga znacząco, np. w branży budowlanej, są firmy
o dobrej marce, które na sprzedaż nie narzekają.
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KONIEC ŚWIATA 2012 ROKU ZWIĄZANY Z NAGŁYM PRZEBIEGUNOWANIEM ZIEMI NIE
NASTĄPIŁ. I ZAPEWNE ZA MOJEGO ŻYCIA NIE NASTĄPI – CHOĆ NIEZAPRZECZALNYM FAKTEM
JEST NIEWIDOCZNE GOŁYM OKIEM PRZEMIESZCZANIE SIĘ BIEGUNÓW MAGNETYCZNYCH ZIEMI
O KILKADZIESIĄT KILOMETRÓW ROCZNIE. PODRÓŻUJĄC, MOGĘ ZA TO OGLĄDAĆ NA WŁASNE
OCZY EKONOMICZNE PRZEBIEGUNOWANIE NASZEGO GLOBU

Przebie
guno
Wanie
według Piotra Płoskonia

ZDJĘCIA: Piotr PłosKoŃ
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Przed laty rozpocząłem moje spotkania z Azją,
kierując swoją uwagę szczególnie ku Indochinom. Rejon ten jawił mi się jako kraina zapomniana przez Boga, tkwiąca w cywilizacyjnym
średniowieczu. Okres osłabienia, a później niszczenia osiągnięć liczącej trzy tysiące lat cywilizacji, przechodziły jeszcze niedawno Chiny.
Do czasu boomu naftowo-gazowego obszarem
stagnacji pozostawał Bliski Wschód, niegdyś
kolebka matematyki i medycyny.
Turyści z Ameryki, Europy, Japonii, odwiedzając dzisiaj te rejony świata, czują się jak przybysze z cywilizacyjnych skansenów – z miejsc,
które w zeszłym wieku tworzyły podwaliny globalnej wioski, a dziś zostały zmarginalizowane
na ekonomicznej mapie świata. Zadłużone,
ubezwłasnowolnione pseudodemokratycznymi
regulacjami, są niemymi obserwatorami galopującego przemieszczania się bieguna ekonomicznego z zachodu na wschód.
Odwiedzając gospodarczych gigantów Azji, śledzę tempo zmian w przeciągu dziesięciolecia.
Nieuchronnym wydaje się być przejęcie przez
Chiny w 2030 roku pałeczki lidera światowej
ekonomii. Jednak pierwszą przystanią bieguna ekonomicznego, który przemieszcza się z zachodu na wschód, jest rejon Zatoki Perskiej.

W szóstym stuleciu przed naszą erą, w nieodległym Babilonie, król Nabuchodonozor II zbudował dla swojej ukochanej królowej Amytis
przepiękne wiszące ogrody. Ogrody Semiramidy, bo o nich mowa, swą niezwykłością budziły podziw i zdumienie współczesnych. Dziś
równie szokujące dzieła powstają w krajach Bliskiego Wschodu.
ÓSmy cud świata architeKtury
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na terenach skrajnie nieprzyjaznych jakimkolwiek formom życia, rosną nowe cuda architektury. Wyrwane pustyni, nawodnione tereny stają się jednym z najdynamiczniej rozwijających się rejonów
świata. Liczące pół wieku temu niespełna 50 tys.
mieszkańców miasto Dubaj jest obecnie jednym
z największych placów budowy świata. Szacuje
się, że na terenie ZEA pracuje 30 proc. dźwigów
świata, z czego większość w Abu Dhabi i Dubaju. Liczyłem wielokrotnie żurawie widoczne z jednego miejsca i… gubiłem się na etapie drugiej
setki. To chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie
można spotkać prawdziwy las dźwigów.
W obliczu ubywających w wielkim tempie zasobów ropy naftowej, z końcem ubiegłego wieku

wiosna 2013
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PLACE ART

eKscytująca
wartość sztuki
DZIESIĘCIOKROTNIE ZWIĘKSZONY
KAPITAŁ W CIĄGU KILKU LAT TO NIE
ŻART. MOŻLIWOŚCI ZAROBIENIA
W TAK KRÓTKIM CZASIE TAK DUŻEJ
SUMY PIENIĘDZY NIE DAJE
NAJLEPSZA LOKATA. DAJE JĄ
NATOMIAST TRAFNA INWESTYCJA
W SZTUKĘ. PRZEKONALI SIĘ O TYM
WSZYSCY CI, KTÓRZY JESZCZE NIE
TAK DAWNO NABYLI OBRAZY
JAROSŁAWA JAŚNIKOWSKIEGO

Dubaj postawił na stworzenie centrum finansowo-informatycznego z bogatą bazą turystyczną
dla krajów arabskich. Miasto korzysta z powstałego w latach 70. i 80. XX wieku silnego ośrodka
transportu morskiego i lotniczego. Konsekwentnie inwestując przez kilkanaście lat, szejkowie
rządzący Dubajem tworzą niepowtarzalne w odbiorze arcydzieła architektoniczne. Polot i przepych można porównać jedynie do budowy mitycznych ogrodów Semiramidy. Prześcigający
się w ekstrawagancji i rozmachu projektów inwestorzy i architekci, nieskrępowani oszczędnymi
budżetami, puszczają wodze fantazji, tworząc
dzieła niepowtarzalne, szokujące wielkością i bogactwem. Nic więc dziwnego, że budowle Dubaju już nie raz zapisały się w księdze rekordów Guinnessa. Burdż Chalifa ukończony w 2009 roku
ma wysokość prawie siedmiu katowickich Altusów. Centrum handlowe Dubai Mall jest 13 razy
większe od Silesia City Center. Ma 1200 sklepów, 120 lokali gastronomicznych, akwarium
z 33 tysiącami okazów, lodowisko o wymiarach
olimpijskich i wesołe miasteczko pod dachem.
Hotel JW Marriott Marquis (355 m) jest najwyższym hotelem na świecie. Tak poszczególne
obiekty, jak i rozmach zamierzenia urbanistycznego, robią niezapomniane wrażenie.
zachÓd drepcze w miejScu, wSchÓd
galopuje do przodu
Do Dubaju aż chce się wrócić, by śledzić tempo zmian, które spotykać można dziś jedynie jeszcze w Chinach. Ta niewyobrażalna skala, pozwala
nam uzmysłowić sobie, jak biegun ekonomiczny
świata przesuwa się właśnie na wschód. Nasuwa
się też refleksja, że nasza zachodnia cywilizacja,
ubezwłasnowolniona biurokracją powstałą na bazie pseudodemokracji, stacza się do średniowie-

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

cza współczesności. Zachwyceni przemianami
ostatnich dziesięcioleci, dumni z naszych zaściankowych prymitywnych inwestycji infrastrukturalnych, nie zauważamy, że już drepczemy w miejscu,
a niebawem zaczniemy się cofać w stosunku
do galopującej ku świetlanej przyszłości Azji.
Podróże na Wschód nie tylko uczą wielkiej pokory, ale potrafią inspirować i krzewić wiarę, że
rzeczy na pozór niemożliwe, często da się zrealizować i u nas. Ale tylko w mikroskali. ■

wiosna 2013

Ten młody polski surrealista, którego nazwisko
wymienia się pośród takich artystów jak: Zdzisław Beksiński, Jacek Yerka, Tomasz Sętowski
czy Rafał Olbiński, z roku na rok jest coraz bardziej popularny w kraju i na świecie, a liczba
miłośników jego malarstwa rośnie w dużym
tempie. W tym oraz w zeszłym roku nie było
miesiąca, w którym twórczość Jaśnikowskiego
nie byłaby prezentowana podczas licznych wystaw od Będzina i Kielc przez Kraków, Pszczynę, Katowice po Wrocław i Warszawę. Dla fanów malarstwa artysta zamierza zrealizować
również indywidualne wystawy zagraniczne
w Europie i USA.

Jaśnikowski realizuje się w nurcie magicznego realizmu, a swoje obrazy traktuje jak okna,
przez które możemy przenieść się w magiczną przestrzeń Świata Alternatywnego. Jest tu
mnóstwo miejsca dla fantastycznych, monumentalnych pojazdów, machin i wynalazków, co
czyni Jaśnikowskiego najpopularniejszym
przedstawicielem steampunku w polskim malarstwie. Świat z obrazów malarza znacznie
odbiega od normalności, budząc w odbiorcach rodzaj pewnego ekscytującego napięcia
oraz element niejasności. ■
www.jjart.pl

Jarosław Jaśnikowski – „Kolej transsyberyjska”
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SAMOCHODEM

PRZEZ
KATOWICE?
MIASTO BEZ SAMOCHODU? ŁATWO
POWIEDZIEĆ SINGLOM, MŁODYM,
BEZDZIETNYM. DZIECI TO:
ŻŁOBEK-PRZEDSZKOLE-SZKOŁA-KOREPETYCJE
-JĘZYKI-SPORT-PASJE. DZIECI TO:
MINUTY-GODZINY-DNI SPĘDZONE
NA DOWOZACH I CZEKANIU. TO WYDANE
DYCHY, STÓWY I TYSIĄCE. POZA PIENIĘDZMI,
KTÓRE TRZEBA ZOSTAWIĆ
PRZEDSZKOLANKOM, NAUCZYCIELOM
I TRENEROM, TO KOSZTY TRANSPORTU.
ŻYJĄC I PRZEMIESZCZAJĄC SIĘ
W KATOWICACH, MOŻNA OSZCZĘDZAĆ
W DWÓJNASÓB. ZAMIAST SZPANERSKIEGO
MINI CZY HYBRYDOWEGO PRIUSA MOŻNA
KUPIĆ AUTKO NIEWIELKIE I NIEDROGIE – TAKIE
DO STANIA W KORKACH I PARKOWANIA
NA SŁOWO HONORU. MOŻNA TEŻ TAK
POGŁÓWKOWAĆ, BY – MIMO RODZINY
NA KARKU – SAMOCHODU NIE KUPOWAĆ
W OGÓLE, A ZSZARGANE NERWY, SPALONE
PALIWO I STRACONY CZAS ZOSTAWIĆ INNYM,
NIE TAK SPRYTNYM JAK MY

można

żyć

oszczędniej!

TEKST I ZDJĘCIA: bartłomiej WnuK

żeby zaoszczędzić na czasie
W szatni, zniecierpliwieni chłopcy
z Rodziny A jeszcze w samochodzie
stojącym w katowickich korkach,
przygotowują się do wyjścia na basen
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PLACE TO DRIVE
rodzina

Peugeot 208. Auto niewielkie, miejskie i niedrogie
(za dobrze wyposażoną wersję testową trzeba zapłacić
ok. 50 tys. zł). Przyjmijmy, że kupiliśmy je, by w czasie
porannego szczytu dowozić dzieci do szkoły
i przedszkola, a popołudniu realizować pasje wszystkich
członków cztereosobowej rodziny. Nazwijmy ją
A i ulokujmy na świetnie skomunikowanych terenach
za Spodkiem, w domku przy którejś z zacisznych ulic
Koszutki. Przedstawiamy: tatę Andrzeja, mamę
Agnieszkę i synów – Antosia i Adama. Każdy członek
rodziny A ma swoje obowiązki i pasje.

tata andrzej
squash (2 x w tygodniu)

a

24 km, 55 min.
mama agnieszKa
fitness (2 x w tygodniu)
12 km, 34 min.
antoś (11 lat)
prywatna szkoła podstawowa (5 x w tygodniu)
angielski (1 x w tygodniu), niemiecki (1 x w tygodniu)
śpiew (1 x w tygodniu), pływanie (1 x w tygodniu)
110 km, 229 min.
adam (6 lat)
prywatne przedszkole (5 x w tygodniu)
angielski (1 x w tygodniu)
pływanie (1 x w tygodniu)

DOM

Mis
jona
r zy O

FITNESS

5

76 km, 195 min.
blató
w

RAZEM TYGODNIOWO: 222 km, 513 min.
RAZEM MIESIĘCZNIE: 888 km, 2052 min.
RAZEM ROCZNIE: 8880 km, 20520 min.

W. Korfantego

Ch o
rzow
sk a

Ch o
rzow
sk a

Gr
un
dm
a

W. R
oźdz
ieńs
JĘZYKI OBCE

43
8880

kiego

SZKOŁA

F. Bo
cheń
skie

go

So
ko
lsk

a

4

6

rodzina

na

Gliw
ick
a

A teraz przedstawiamy rodzinę B: Bogdana, Beatę,
Bożydara i Bożenkę. Rodzina B podziela
zainteresowania rodziny A, ale mieszka na osiedlu
Bażantowo – jedynym w Katowicach mieście
w mieście i wszystko ma w zasięgu krótkiego
spaceru (prywatną szkołę i przedszkole, squasha,
fitness, języki, pływanie, lekcje śpiewu). Ponad
czternaście dni, które oszczędza w ten sposób
w ciągu roku, przeznacza na czytanie książek. Ma
na nie pieniądze, bo oszczędza też na kosztach
paliwa.

a

T.
Ko
śc
ius

Francusk

zki

Mi
ko
łow
Al. G
órno
śląsk
a

7

* km

7420 zł

ŚPIEW

sk a

1

dni robocze

Mi
cki
ew
icz
a

PŁYWANIE

2

PRZEDSZKOLE

Al. Górnośląska

ośląsk
a

Z wyliczeń wynika, że Rodzina A przejeżdża
rocznie 8880* km, a sam tylko kierowca (Andrzej lub
Agnieszka) spędza w tym czasie za kierownicą ponad
czternaście dób*! Jako że jeżdżą oszczędnym
peugeotem z silnikiem benzynowym 1,2 VTI 82 KM,
każde 100 km przejechane w centrum Katowic
kosztuje ich ok. 34 zł (przy aktualnych cenach benzyny
Pb95 na poziomie 5,62 zł; spalanie modelu 208
w cyklu miejskim to ok. 6 l/100 km). Rocznie za
użytkowanie samochodu zapłacimy (po przeliczeniu
ryczałtu samochodowego) 7420 zł!

mama beata
fitness (2 x w tygodniu) – 0 km, 0 min.
bożydar (11 lat)
prywatna szkoła podstawowa (5 x w tygodniu)
angielski (1 x w tygodniu)
niemiecki (1 x w tygodniu)
śpiew (1 x w tygodniu)
pływanie (1 x w tygodniu)
0 km, 0 min.
bożenKa (5 lat)
prywatne przedszkole (5 x w tygodniu)
angielski (1 x w tygodniu)
pływanie (1 x w tygodniu)
0 km, 0 min.
RAZEM TYGODNIOWO: 0 km, 0 min.
RAZEM MIESIĘCZNIE: 0 km, 0 min.
RAZEM ROCZNIE: 0 km, 0 min.

T.
Ko
śc
ius

zki

Al. Górn

b

tata bogdan
squash (2 x w tygodniu) – 0 km, 0 min.

3

*Urealniliśmy wynik zakładając, że Antoś i Adam jeżdżą w tym samym
czasie na basen, a cała rodzina ma w roku dwa miesiące wolnego
od zajęć dodatkowych – na wakacje i święta.

SQUASH

0 km / 0 zł

Za pomoc w realizacji tekstu dziękujemy Grupie Pietrzak, dilerowi samochodów marki Peugeot z Katowic.
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SPORT PLACE
Archiwum Sandry Zaniewskiej

KIEDY WIELKI TENIS NIEŚMIAŁO WKRACZA
DO KATOWIC, KATOWICZANKA Z IMPETEM
WBIEGA NA NAJWIĘKSZE ŚWIATOWE KORTY.
W ZESZŁYM ROKU WYSTĄPIŁA W TURNIEJU
GŁÓWNYM WIMBLEDONU, ALE TO TEN ROK MA
BYĆ PRZEŁOMOWY. PRZEDSTAWIAMY SANDRĘ
ZANIEWSKĄ, 21-LATKĘ, KTÓRA O KATOWICACH
I BAŻANTOWIE MÓWI: TO MÓJ DOM,
ZA KTÓRYM TĘSKNIĘ
TEKST: bartłomiej WnuK

z bażantowa

archiwum Sandry Zaniewskiej

na
Wimbledon
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SPORT PLACE

Sandra zaniewSKa
MA 21 LAT I POCHODZI
Z KATOWIC. WTA
SKLASYFIKOWAŁO JĄ NA 160.
MIEJSCU NA ŚWIECIE
(stan na początek 2013 r.). W 2012 roku,
jako jedna z trzech Polek (obok Agnieszki
i Urszuli Radwańskich), zagrała w turnieju
głównym na kortach Wimbledonu. Trzy
lata wcześniej wystąpiła w finale
juniorskiego Australian Open (w grze
podwójnej).

RANKING
Antropologowie dowodzą, że ludzie rozmaitych
kultur różnią się sposobem, w jaki dzielą świat.
Dla jednych granice percepcji rozciągają się
w milach, kilometrach i latach świetlnych. Inni – jak Afrykańczycy z plemienia Ewe – opisując otaczającą rzeczywistość, ograniczają się
do skali kciuka swojej prawej dłoni. Dla wszystkich ostatecznym punktem odniesienia w opisie świata jest miejsce, w którym żyją.
Gdyby antropologowie przyjrzeli się tenisistom,
to – ku ich zdziwieniu – dość szybko okazałoby się, że ich głównym punktem odniesienia
jest miejsce… w rankingach ATP i WTA. W życiu tenisisty od miejsca w rankingu zależy niemal wszystko.

LONDYN
– Miejsce w rankingu WTA (Women's Tennis
Association – przyp. red.) jest wynikiem mojej
pracy i dążę do tego, aby było jak najwyższe.
Nie jestem wyjątkiem – myślę, że utrzymywanie
dobrej pozycji w rankingu jest bardzo ważne
dla każdej zawodniczki. Za wyższą pozycją
w rankingu, idą bardziej prestiżowe turnieje
z wyższymi pulami nagród – mówi Sandra Za-

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

niewska, katowiczanka, która obok Agnieszki
i Urszuli Radwańskich, Łukasza Kubota i Jerzego Janowicza zagrała w turnieju głównym ubiegłorocznego Wimbledonu. Ta piątka stworzyła
w turnieju najliczniejszą reprezentację naszego
kraju od 1969 roku.

KATOWICE
Na londyńskiej trawie najmłodsza była Zaniewska, dziś 21-letnia dziewczyna, która poważnie
myśli o tenisie od zaledwie kilku lat. Zamaszysty
krok, siła, nieustępliwość i bardzo urozmaicony
styl gry – to wyróżniki katowiczanki, która swój
pierwszy trening odbyła na śląskich kortach.
– Od dziecka rozpierała mnie energia. Rodzice
szukali miejsca, w którym mogłabym ją ulokować i przyprowadzili mnie na kort, chociaż sami nigdy nie grali w tenisa – wspomina Sandra
Zaniewska.
Jak zaczęła się kariera tenisistki z Katowic?
W rodzinie Zaniewskich jest kilka wersji wydarzeń. Zdaniem taty Sandry, pierwszy trening tenisa był efektem ambicji córki, która
w czasie wakacji chwyciła za rakietę, by spróbować swoich sił podczas meczu ze starszą
koleżanką. Po kilku porażkach, które trudno

było zaakceptować Sandrze, dziewczynka
postanowiła, że dojdzie do perfekcji. I zaczęła trenować.
– Sandra rzeczywiście zawsze była strasznie
aktywnym dzieckiem i trzeba było znaleźć ujście dla jej energii lepsze niż szaleńcza jazda
na rowerze, snowboardzie czy deskorolce. Tenis wydawał się sportem w miarę bezpiecznym, do uprawiania w lecie i zimie, sprawiającym także wiele radości i przede wszystkim
powodującym solidne zmęczenie. No i tak to
się zaczęło – śmieje się Teresa Zaniewska, mama Sandry.
A potem przyszedł czas na solidną pracę podczas treningów. Zaczęły się wyjazdy na turnieje. Przyszły pierwsze sukcesy i porażki.
– Ale tenis zawsze był pasją a nie zawodem – twierdzi mama Sandry.

SYDNEY
– Pamiętam, że nawet jak miałam 16 lat i grałam juniorskiego Rolanda Garrosa, to moja mama powtarzała reporterom, że nie będę grać
profesjonalnie, bo tenis jest dla mnie wyłącznie
zabawą. Zdanie zmieniłam dość późno – podczas pierwszego juniorskiego Wielkiego Szle-

wiosna 2013

ma w Australii. Otoczka turnieju i te wszystkie
sławy sportu wywołały na mnie ogromne wrażenie. Wtedy wiedziałam, że jeszcze tam wrócę – dopowiada Sandra.

AMSTERDAM
160. miejsce w rankingu WTA mówi: Zaniewska to zawodowa tenisistka. Nie odpowiada
jednak na pytanie, czy dołączy do najlepszych,
nie gwarantuje powtórzenia sukcesu Agnieszki Radwańskiej.
– Moim zdaniem, w przedziale rankingowym
pomiędzy 100 a 200 miejscem jest najtrudniej.
Z jednej strony jest się jedną nogą w „kociołku”
z najlepszymi zawodniczkami, a z drugiej – wciąż trzeba stawiać kropkę nad „i”. Wiele dziewczyn tego nie wytrzymuje i wypala się.
Dlatego trzeba pracować jeszcze ciężej, by
przebić się do pierwszej setki – uważa Sandra.
Kiedy rozmawiamy z tenisistką, WTA właśnie
aktualizuje ranking – Sandra spada o dwie pozycje, jest 160.
– Dwa miejsca to jeszcze nie tragedia. Może
w przypadku pierwszej dziesiątki, ale nie w moim – komentuje na gorąco z Amsterdamu,
gdzie trenuje, a ostatnio – leczy kontuzję, naj-

PYTANE O SWOJE CELE, TENISISTKI
ZWYKLE ODPOWIADAJĄ, ŻE
CHCIAŁYBY WYGRAĆ TURNIEJ
WIELKOSZLEMOWY. ZANIEWSKA
PODWYŻSZA POPRZECZKĘ: CHCE
WYGRAĆ WSZYSTKIE TURNIEJE
WIELKOSZLEMOWE
poważniejszą w dotychczasowej karierze
tenisistki.
– Na początku tego roku, podczas turnieju
w Auckland zdiagnozowano u mnie przeciążeniowe pęknięcie w stawie krzyżowo-biodrowym,
co wyklucza udział w turniejowych rozgrywkach
przez kwartał. A zważywszy na fakt, że większość punktów z zeszłego roku zdobyłam w ciągu pierwszych czterech miesięcy, spodziewam
się spadku rankingowego i – w konsekwencji – powrotu do grania w turniejach niższej rangi – mówi Sandra Zaniewska.
– Właściwie jest to pierwsza poważna kontuzja,
z którą Sandra się zmaga. Oczywiście było
wcześniej wiele drobnych, jednak żadna nie
powodowała wyłączenia z uprawiania sportu
na tak długi czas. Ale będzie dobrze – dodaje
Teresa Zaniewska.

DOM
Uprawianie tenisa wiąże się z częstą nieobecnością w domu. Sandra spędza w domu rodzinnym w Bażantowie najwyżej dwa miesiące
w roku, a praktycznie od czterech lat mieszka
zagranicą. Rodzice rzadko jeżdżą z nią na turnieje – większość meczów córki oglądają w Internecie.
– Kiedy jestem w domu, relaksuję się spędzając czas z rodzicami i bawiąc się z kotem.
Wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz
pierwszy będę mogła połączyć domowe rozrywki ze startem w katowickim turnieju WTA.
Żartujemy z rodzicami, że będzie to nasz ulubiony turniej – mówi Sandra.
Wygrana w takim turnieju może nie dorównałaby grze w finale debla Australian Open, ale
na pewno byłaby dla Zaniewskiej wyjątkowa.
Tenisistka już nie raz pokazała, że wie jak
zwyciężać. Recepta jest prosta: aby wygrać
mecz, trzeba zrobić wszystko, żeby czuć się
na korcie jak najlepiej.
Pytane o swoje cele, tenisistki zwykle odpowiadają, że chciałyby wygrać turniej wielkoszlemowy. Zaniewska podwyższa poprzeczkę: chce
wygrać wszystkie turnieje wielkoszlemowe. ■
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odchudzanie
to dożyWocie
Warto je zaplanować

„Żeby schudnąć, trzeba mniej jeść i więcej się
ruszać” – spośród tysięcy moich pacjentów nie
było ani jednego, który nie znałby tej złotej zasady. Gorzej z jej realizacją w życiu.
Fińskie badania skuteczności terapii odchudzających wykazały, że po roku ubytek wagi
o ponad 5 proc. w stosunku do wyjściowej
utrzymywało 43 proc. badanych, po trzech latach – 13 proc. Moje badania w poradni leczenia chorób metabolicznych pokazały, że
po pięciu latach ubytek wagi utrzymywało 30
proc. pacjentów. To świetny wynik, ale dotyczy
grupy osób będącej pod opieką poradni, która kompleksowo leczy, oferując nie tylko opie-

kę lekarską, ale też pomoc dietetyka i psychologa.
Kontakt z lekarzem, psychoterapeutą, dietetykiem jest wskazany i potrzebny. Zmiana stylu życia wymaga, żeby ktoś nam powiedział, jak to zrobić, jak wyeliminować błędy. Od kwietnia tego roku, zadanie to ułatwiamy pacjentom w Ośrodku
Optymalizacji Wagi w Centrum Medycznym Signum, które we współpracy z Centrum Sportowym Bażantowo zapewnia różne formy aktywności ruchowej wsparte zapleczem fizjoterapeutycznym i odnową biologiczną. Dzięki współpracy lekarzy, dietetyków, psychologów i fizjoterapeutów
można łatwiej osiągnąć zakładane efekty. ■

JAK TO DZIAŁA

C
entrum
Centrum
Medyczne
Signum

TEKST: bartłomiej WnuK
ZDJĘCIA: adrian larisz

Prof. barbara
zahorsKa-marKieWicz
leczeniem i badaniami naukowymi
otyłości zajmuje się od ponad 30 lat. Jest
ekspertem Europejskiego Towarzystwa
Badań nad Otyłością (EASO).

4

1

2

Przychodzi pacjent do
lekarza
– kwalifikacja
medyczna
dotyczący
(wywiad dotyczący
aktualnego stylu
żywienia i stylu życia,
lekarskie
badanie lekarskie
kontrola badań
i kontrola
laborator yjnych)
laboratoryjnych)

3

Wspólnie
z lekarzem
i dietetykiem
opracowanie
dziennika
żywieniowego

W razie potrzeby spotkania
z psychoterapeutą

Odbycie krótkiego kursu
liczenia kalorii

Ile jeść, by nie przytyć?
Ilość pożywienia musi być
dostosowana do indywidualnego
zapotrzebowania energii, które
zależy od płci, wieku i trybu życia.

1850
kalorii dziennie

31-50 lat
masa ciała ok. 60 kg

niewiele
aktywności
fizycznej

wiek

LUDZKI ORGANIZM GROMADZI
NA CZARNĄ GODZINĘ ZAPASY
W POSTACI TKANKI TŁUSZCZOWEJ.
KIEDYŚ ZAPASY TE WYSTARCZAŁY
CZŁOWIEKOWI, BY PRZETRWAĆ OKRES
GŁODU. DZIŚ, KIEDY CHUDE LATA
ODESZŁY WRAZ ZE ZMIANAMI
CYWILIZACYJNYMI W ŚWIECIE
ZACHODU, TKANKA TŁUSZCZOWA
WCIĄŻ SIĘ ODKŁADA. „DLATEGO
ODCHUDZANIE OZNACZA DOŻYWOCIE.
WARTO JE DOBRZE ZAPLANOWAĆ
I SKORZYSTAĆ Z KOMPLEKSOWEJ
OPIEKI LEKARZY, DIETETYKÓW,
PSYCHOLOGÓW
I FIZJOTERAPEUTÓW” – PISZE PROF.
BARBARA ZAHORSKA-MARKIEWICZ
Z OŚRODKA OPTYMALIZACJI WAGI
W CENTRUM MEDYCZNYM SIGNUM

kalorii dziennie

2450

31-50 lat
masa ciała ok. 80 kg

wiek

Centrum
Centrum
Spor
towe
Sportowe
Bażantowo

kalorii dziennie

3100
kalorii dziennie

średnia
aktywność
fizyczna

niewiele
aktywności
fizycznej
średnia
aktywność
fizyczna

500-1000
1

Ośrodek Optymalizacji Wagi Centrum Medyczne Signum
Katowice – Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A
Tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37
www.signumnzoz.pl
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Spotkanie z fizjoterapeutą
– analiza zagrożeń
związanych
związanyc
h
wykonywaniem
z wyk
onywaniem ćwiczeń
oraz
dotychczasoor
az ocena do
tychczasowej
w
ej aktywności fizycznej
• Badanie wydolności
możliwości
• Badanie możliw
ości
funkcjonalnych
funkcjonalnyc
h
Opracowanie
• Opr
acowanie 12-tygo12-tygodniowego
dnio
wego planu
treningowego
tr
eningowego (rehabilita(rehabilitacji) obejmującego 60-min.
ćwiczenia trzy rrazy
azy
w tygodniu

o tyle mniej kkalorii
alorii dziennie
zapotrzebowania
od zapo
trzebowania
powinny
spożywać
osobyy o
otyłe,
po
winny spożyw
ać osob
tyłe,
abyy chudnąć
ab
chudnąć

2
Indywidualne zajęcia
treningowe
(rehabilitacyjne)
przez 4 tygodnie
aerobowe
Ćwiczenia: aerobo
we
cykloergometrze,
na cykloer
gometrze,
aerobik na basenie,
ogólnousprawniające,
ogólnousprawniające,
oporowe,
oporo
we, Nordic
Nordic
Walking,
Walking, Tai
Tai Chi.
•Regularna kontrola
kontrola
•Regularna
wagi
wagi

3
wprowaPo 4 tygodniach wprowadzenie grupowych zajęć
preferowatreningowych preferowanych rodzajów aktywności

4
Kontrolne badanie wydolności
i możliwości funkcjonalnych
po 12 tygodniach
Kontrolne spotkania
z lekarzem, dietetykiem
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UŻYWASZ PILOTA – TYJESZ
Technika ogranicza naszą aktywność. Szwedzki badacz udowodnił, że sam tylko wynalazek pilota do telewizora zapewnił nam kilogram przybytku tkanki tłuszczowej rocznie, bo już nie musimy wstawać, żeby zmienić program czy przyciszyć odbiornik.

zbigniew SiedlarczyK,
centrum rehabilitacji
bażantowo
TRENING MA BYĆ SKUTECZNY,
NIE MORDERCZY

OTYŁOŚĆ, NADWAGA I NORMA
Ponad połowa Polaków ma nadwagę, w tym jedna piąta to ludzie otyli. Nadwaga to wskaźnik masy ciała (tzw.
BMI) w granicach 25-30, otyłość powyżej 30. BMI oblicza się, dzieląc masę ciała w kilogramach przez wzrost
w metrach, podniesiony do kwadratu. A ile powinno się
ważyć? Zakres normy BMI wynosi 18,5-25.

MLS jest jedynym rodzajem laseroterapii, która umożliwia jednoczesne
zastosowanie promieniowania o dwóch różnych długościach fal, z których
jedna jest emitowana w sposób ciągły a druga w sposób impulsowy.
Dzięki temu, uzyskujemy równocześnie efekt przeciwzapalny
i przeciwbólowy. Laser MLS jest z powodzeniem stosowany np. przy
urazach czy w problemach zwyrodnieniowych

MĘŻCZYŹNI TYJĄ, BO NIE PRZESZKADZA
IM TUSZA
Według Wieloośrodkowego Ogólnopolskiego Badania
Stanu Zdrowia Ludności nadwagę ma 61 proc. mężczyzn (i 48 proc. kobiet). Mężczyznom specjalnie otyłość nie przeszkadza, dodatkowe kilogramy u panów
nie są źle postrzegane przez społeczeństwo, a w garniturze da się sporo ukryć. Większość panów mobilizuje
się do odchudzania dopiero wtedy, gdy lekarz zwróci
im uwagę, że nadwaga i otyłość to poważne zagrożenie nadciśnieniem, dolegliwościami sercowymi, cukrzycą.

Metoda Neurac może być stosowana zarówno jako trening rehabilitacyjny
w dolegliwościach kręgosłupa, jak i uzupełnienie treningu sportowego

NIE MA DIETY CUD
Nie ma diety cud. I nie ma suplementu diety, który bez
prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej da
oczekiwane efekty. Nie dziwmy się więc, że czasami
nawet najskuteczniejsza i najbardziej wymagająca dieta, kończy się efektem jojo. Nie wszystkie preparaty,
które odnajdziemy na aptecznych półkach są skuteczne i bezpieczne. Jeśli komuś bardzo zależy na wsparciu odchudzania lekami, powinien udać się do lekarza.

JAK NIE WYCHOWAĆ GRUBASKA?
Według prognoz, odsetek dzieci z nadwagą przekroczy wkrótce 10 proc. Co powinni robić rodzice, by nie
wychować grubaska? Przede wszystkim w codziennym menu malucha powinny znaleźć się różnorodne
produkty spożywcze. Do posiłku zamiast coli i oranżady, podawajmy dzieciom wodę mineralną. Ograniczmy
słodycze i nie traktujmy ich jako nagrody. Dzieci powinny nauczyć się jeść warzywa – choć na początku mogą nie przypaść im do gustu. Pamiętajmy – nic na siłę.
Po prostu, stopniowo włączajmy brokuły czy marchewkę do diety dziecka. Wszystko, co z umiarem, jest dla
ludzi. I dla dzieci.
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Neurac to aktywna metoda diagnostyczno-terapeutyczna. Przy użyciu
aparatów Redcord, wykorzystując zamknięte łańcuchy kinematyczne
i obciążenie masą ciała osoby ćwiczącej, Neurac aktywizuje mięśnie
głębokie i powierzchowne
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Total Gym umożliwia trening rehabilitacyjny zarówno kończyn górnych, dolnych, jak
i kręgosłupa. Można z niego korzystać we wczesnym okresie rehabilitacji, tuż
przed powrotem do pełnej aktywności sportowej lub traktować go jako wielofunkcyjną
siłownię

Dieta tylko w połączeniu z aktywnością fizyczną daje zadowalające i trwałe efekty
w odchudzaniu. Wraz z Centrum Medycznym Signum oraz prof. Barbarą Zahorską-Markiewicz, stworzyliśmy kompleksowy program optymalizacji masy ciała. Nasi rehabilitanci, terapeuci i trenerzy we
współpracy z dietetykiem tak ułożą program usprawniania, by był „uszyty na miarę” klientów, bez względu na to czy są to
dzieci, dorośli czy też seniorzy. Jak to
działa? Najpierw lekarz ocenia stan wyjściowy pacjenta. W oparciu o te informacje i badania wydolnościowe, które pozwalają poznać możliwości pacjenta, fizjoterapeuta układa indywidualny plan
ćwiczeń. Od tej chwili pacjent walczy
o systematyczne osiąganie małych sukcesów. Zadbamy o to, by trening był skuteczny, ale nie morderczy. Monitorując akcję serca, stopniowo będziemy zwiększać intensywność aktywności fizycznej.
Ćwiczenia na bieżni czy cykloergometrach uzupełnimy zajęciami grupowymi
na basenie, ćwiczeniami ogólnousprawniającymi na sali oraz zajęciami Tai Chi.
Oprócz tego będziemy zachęcać pacjentów do zwiększania codziennej aktywności fizycznej (nie związanej z zajęciami)
i jej monitorowania za pomocą krokomierzy dostępnych w ośrodku. Naszym celem, oprócz zmniejszenia masy ciała pacjenta, jest zminimalizowanie czynników
ryzyka chorób, wyrobienie nawyku systematycznej aktywności ruchowej oraz poprawa sprawności funkcjonalnej. Tutaj
specjaliści nie tylko leczą, ale też diagnozują pod kątem funkcjonalnym osoby aktywne fizycznie, korygują wady postawy
dzieci. Wśród wielu sposobów leczenia
i usprawniania stosujemy: terapię manualną, diagnostykę i ćwiczenia według metody Neurac, kinesiotaping, fizykoterapię
(elektroterapię, terapię skojarzoną, laseroterapię, głęboką oscylację, falę uderzeniową).
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dla ciebie
i tWojego
dziecKa

PięKne
oczy

spod skalpela
ZMARSZCZKI OKOLIC OCZU, NIEPRAWIDŁOWO ROSNĄCE RZĘSY I OPADAJĄCE
POWIEKI JUŻ NIE MUSZĄ ODBIERAĆ PEWNOŚCI SIEBIE. SPRAWNA RĘKA
CHIRURGA ZAOPATRZONA W SKALPEL I LASER POTRAFI WIELE SKORYGOWAĆ.
O BLASKACH I CIENIACH CHIRURGII PLASTYCZNEJ OKOLIC OCZU
ROZMAWIAMY Z LEK. MED. PIOTREM JAWORSKIM, ZAŁOŻYCIELEM CENTRUM
MIKROCHIRURGII OKA OPTOMED W KATOWICACH

Panie doktorze, prowadzi pan jeden z najdłużej działających ośrodków okulistycznych
w naszym regionie. jak ocenia pan zainteresowanie pacjentów zabiegami plastycznymi
okolic oczu?
Leczeniem różnych dolegliwości związanych ze
wzrokiem zajmujemy się od 1992 roku. W tym czasie pomogliśmy wielu pacjentom z przeróżnymi
chorobami, również z przypadkami rzadkimi czy takimi, którymi pozostali lekarze nie chcieli lub nie potrafili się zająć. Wśród nich znajdują się osoby, które chcą poddać się wybranym zabiegom ze względów estetycznych. Choć często zdarza się, że
względy estetyczne i względy zdrowotne idą ze sobą w parze.
W przypadku jakich schorzeń walory estetyczne powiązane są z poprawą zdrowia?
Najczęściej do takiego połączenia dochodzi w przypadku leczenia kępek żółtych oraz ptozy. Problematyczne w przypadku pierwszej choroby, czyli kępek żółtych, są żółtawe grudki umiejscowione najczęściej w okolicach powiek. Zwykle są objawem
innych zmian, zachodzących wewnątrz organizmu,
np. marskości żółciowej wątroby. Wyglądają niezbyt
estetycznie i choć ich usunięcie nie jest konieczne,
pozytywnie wpływa na samoocenę pacjentów. Podobnie rzecz ma się w przypadku ptozy, czyli opadającej powieki. To schorzenie występuje często
u dzieci i nierzadko jest przypadłością rodzinną.
Przyczyny mogą być bardzo różne i w zależności
od stopnia opadania i mechanizmu powstawania

Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

ptozy wybiera się metodę leczenia. Jeśli dochodzi
do zasłaniania źrenicy zalecane jest leczenie – w naszym ośrodku możliwe jest wykonanie zabiegu w trybie jednego dnia. Dziecko nie musi pozostawać na oddziale i nie traci kontaktu z rodzicami, co nie tylko zmniejsza stres związany z samym
zabiegiem, ale także sprzyja rekonwalescencji.
czy to jedyne zabiegi plastyczne okolic oczu
wykonywane w centrum?
Nie. Często podejmujemy się również leczenia trichiazy, czyli laserowego usunięcia nieprawidłowo
rosnących rzęs, a także korekty dermatochalazy,
która polega na usunięciu nadmiaru skóry powiek.
Jest to zabieg szczególnie lubiany przez panie, które zaobserwowały u siebie pierwsze oznaki zwiotczenia skóry. Delikatne cięcia prowadzone w naturalnych fałdach powiekowych zwykle nie pozostawiają blizn, a znacznie poprawiają wygląd okolic
oczu. Podobnie jak laserowe operacje powiek,
podczas których usuwamy drobne zmiany jak guzki czy brodawki. Nawet te umiejscowione w okolicy brzegów powiek, które nie tylko nie wyglądają
zbyt estetycznie, ale także mogą przeszkadzać
w codziennym funkcjonowaniu, można szybko
i bez śladu usunąć, poprawiając tym samym jakość życia pacjentów. Drugą niezwykle istotną częścią chirurgii rekonstrukcyjnej są operacje odtwórcze powiek, wszczepu ruchomych implantów
oczodołowych po utracie oka, czy też rekonstrukcji oczodołów u dzieci w przypadku wrodzonego
bezocza lub małoocza. ■

leK. med. Piotr jaWorsKi
Jest wysokiej klasy specjalistą,
który stoi na czele Centrum
Mikrochirurgii Oka OPTOMED
w Katowicach. Specjalizuje się
w chirurgii oka i wyrównywaniu
skomplikowanych wad refrakcji
u dzieci i dorosłych. Ukończył
Śląską Akademię Medyczną
w Katowicach i odbył wiele
zagranicznych staży. Ukończył też
szereg specjalistycznych szkoleń
m.in. z zakresu mikroendoskopii
Como, chirurgii oczodołu
Rostock, implantacji INTAX-ów
i aplikacji soczewek
kontaktowych. Nie tylko
skutecznie leczy problemy ze
wzrokiem swoich pacjentów, ale
też wprowadza do medycyny
nowe rozwiązania. Wraz
z zespołem lekarzy
z OPTOMEDU jako pierwsi
wprowadzili do Polski
technologię tzw. indywidualnego
dopasowania miękkich
i twardych soczewek
kontaktowych a także technikę
wykorzystującą laser połączony
z mikroendoskopem
do rekonstrukcji dróg łzowych.
Lek. med. Piotr Jaworski
skonstruował też mikroskop
i urządzenie do wyznaczania
ostrości wzroku.
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dla kogo jesteśmy?
Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore”
jest placówką oferującą dzieciom, młodzieży
i dorosłym holistyczną pomoc diagnostyczno-terapeutyczną przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych urządzeń oraz
innowacyjnych kierunków i metod pracy.
Priorytetowym zadaniem pracowników Cen-

PRZYJAZNE WNĘTRZA, NAJNOWSZE ZDOBYCZE
MEDYCYNY ORAZ ZESPÓŁ SPECJALISTÓW,
KTÓRZY Z PASJĄ POMAGAJĄ DZIECIOM,
MŁODZIEŻY I DOROSŁYM. CENTRUM DIAGNOSTYKI
I TERAPII „IN CORPORE” JUŻ OD TRZECH LAT
DZIAŁA NA RZECZ POPRAWY ZDROWIA, REDUKCJI
STRESU I STYMULACJI KREATYWNOŚCI SWOICH
PACJENTÓW. OD KWIETNIA „IN CORPORE” BĘDZIE
PEŁNIĆ SWOJĄ MISJĘ W NOWYM MIEJSCU. JUŻ 6
KWIETNIA PACJENCI BĘDĄ MOGLI ODWIEDZIĆ
NOWĄ SIEDZIBĘ PRZY UL. BAŻANTÓW 2
W KATOWICACH I WZIĄĆ UDZIAŁ
W BEZPŁATNYCH PORADACH SPECJALISTÓW

trum jest interdyscyplinarna pomoc oraz zastosowanie odpowiednich form terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.
Jeśli Twoje dziecko jest: z ciąży zagrożonej,
po trudnym porodzie, po niedotlenieniu okołoporodowym, po ciężkiej chorobie i w związku
z tym rozwija się wolniej, jest chorowite, „odsta-

je” od grupy rówieśniczej, jeśli Twoje dziecko
jest impulsywne, agresywne, nadruchliwe, niespokojne, lękliwe, ma trudności w przedszkolu
lub w szkole, unika wzrokowego i fizycznego
kontaktu z najbliższymi, niewyraźnie mówi lub
w ogóle się nie komunikuje, to Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore” jest dla Ciebie
i Twojego Dziecka.

ProPonujemy Pomoc
dzieciom

dorosłym

Rehabilitację ruchową
Redukcję stresu
Stymulację mowy
Poprawę koncentracji
Pomoc w trudnościach szkolnych
Pomoc w nauce języków obcych
Stymulację kreatywności
Regenerację i relaks
Integrację sensoryczną
Poprawę koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej
Rozwój uzdolnień i potencjału twórczego
Model pracy z dzieckiem z chorobą przewlekłą
Model pracy z dzieckiem z ADHD
Model pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera
Model pracy z uczniem dyslektycznym
Model pracy z uczniem z niedosłuchem centralnym
Model pracy z dzieckiem niedostosowanym społecznie
radzą i wspierają
Lekarze specjaliści (neurolodzy, psychiatrzy,
laryngolodzy, audiolodzy, okuliści, otolaryngolodzy), psycholodzy, pedagodzy (w tym
m.in. tyflopedagodzy, oligofrenopedagodzy,
surdopedagodzy), logopedzi, neurologopedzi, te ra peu ci: wcze sne go wspo ma ga nia
roz wo ju, te ra pii Cra nio Sa cral nej, te ra pii
NDT Bobath, terapii dźwiękiem, metod: Tomatisa, Johansena, Warnkego, Sherborne,

Biofeedback, Metody Dobrego Startu, Integracji Sensorycznej, Kinezjologii Edukacyjnej, Dennisona, Sally Goddard, dogoterapeuci, arteterapeuci, muzykoterapeuci, choreoterapeuci, bajkoterapeuci, terapeuci rodzinni, terapeuci rehabilitacji mowy i słuchu,
terapii w dynamicznych ortezach, terapeuci
komunikacji alternatywnej, fizjoterapeuci,
me dia to rzy, ma sa ży ści, protety cy słu chu,
lektorzy języka migowego, specjaliści ds.

Rehabilitację ruchową
Redukcję stresu
Poprawę koncentracji
Pomoc w nauce języków
obcych
Stymulację kreatywności
Regenerację i relaks
Poprawę koordynacji
słuchowo-wzrokoworuchowej
Doradztwo edukacyjnozawodowe
Pobudzanie motywacji
Doskonalenie pamięci

dysleksji. Dodatkowo prowadzimy: Szkołę Rodzenia, Akademię Maluszka dla dzieci w wieku
do 5. roku życia, Szkołę dla Rodziców, Grupy
Wsparcia dla Rodziców. ■
Centrum Diagnostyki i Terapii „In Corpore”
od kwietnia ul. Bażantów 2 w Katowicach
tel: 32 707 29 77
tel. kom : 664 300 069
www.centrumincorpore.pl
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PLACE KULTURY
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Wiosną
zajrzyjmy
w nisze

alergia
ZDROWOTNE MITY OBALA
DR N. MED. GRAŻYNA STRYJEWSKA-MAKUCH, ALERGOLOG
I LARYNGOLOG Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

ALERGIA JEST DZIEDZICZNA

FAKT

Uważa się, że alergia jest dziedziczna.Ito dziedziczna dominująco. Oznacza to, że jeśli jedno z rodziców cierpi na atopię, szansa na to, że jego dziecko
będzie mieć atopię wynosi 50 proc. Jeśli oboje rodzice są atopikami – prawdopodobieństwo wystąpienia alergii u dziecka wzrasta do 80 proc.

ALERGIA JEST NIEULECZALNA

FAKT

Jako choroba wielogenowa, alergia jest nieuleczalna. Natomiast może mieć manifestację kliniczną lub nie. To zależy od wielu czynników m.in.
od predyspozycji genetycznych, ilości alergenu,
a nawet… od pogody! Przykładowo jeśli u pacjenta mamy do czynienia z alergią pyłkową, a będzie
bardzo deszczowe lato, pacjent będzie miał bardzo nikłe objawy. Podobnie może być kiedy nasz
alergik wybierze się w podróż i zmieni strefę klimatyczną. Objawy, które wcześniej sprawiały, że
alergik nie rozstawał się z chusteczką do nosa,
nagle znikają. Jednak po jakimś czasie, w kontakcie z pyłkiem, alergia może odezwać się
w sposób bardziej dramatyczny – nie kichaniem
i świądem oczu, ale astmą oskrzelową. Przebieg
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Centrum Medyczne Signum
Katowice – Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A
Tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37
www.signumnzoz.pl

choroby może mieć charakter utajony, subkliniczny, ale dolegliwość nie zanika.

ALERGIA DOTYCZY
TYLKO DZIECI

mirosłaW rusecKi
PROMOTOR KULTURY, AUTOR STRATEGII
PROMOCYJNYCH I INFORMACYJNYCH DLA
FIRM, FESTIWALI I WYDARZEŃ
KULTURALNYCH

MIT

Alergia dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Jednak może ujawnić się w różnym wieku. Zdarza się, że o tym, że jesteśmy alergikami dowiadujemy się dopiero w dorosłym życiu. Tym momentem przełomowym u kobiet może być np.
okres po ciąży lub menopauza. U jednej z moich pacjentek alergia wziewna ujawniła się dopiero po 60. roku życia, powodując niesłychanie silne objawy. Pacjentka nie tylko kicha w kontakcie z pyłkami olchy, leszczyny, brzozy, ale nawet, kiedy trze marchewkę to puchnie jej twarz
i ręce! Aeroalergen występujący w pyłkach, zaczął uczulać ją także kontaktowo, co nigdy
wcześniej nie miało miejsca.
Aeroalergeny, które znajdują się w pyłkach,
mogą znajdować się także w różnych pokarmach. Przykładowo: osoby uczulone na sierść
kota, mogą bardzo źle reagować na wieprzowinę, osoby uczulone na roztocza kurzu domowego, mogą spuchnąć po krewetkach!

Osoby uczulone na olchę i leszczynę, po zjedzeniu orzechów mogą odczuwać pieczenie
na języku.

DZIECI WYCHOWYWANE
FAKT
W STERYLNYCH WARUNKACH SĄ
BARDZIEJ NARAŻONE NA ALERGIĘ

Uważa się, że dzieci wychowywane w sterylnych warunkach częściej chorują na alergię.
Alergia jest chorobą krajów o wysokim standardzie życia. Niech więc nas nie dziwi fakt nasilenia występowania alergii w krajach wysokorozwiniętych np. w Szwecji, Szwajcarii czy Stanach Zjednoczonych, a brak tego typu schorzeń w krajach trzeciego świata. Poza tym, alergie częściej występują u mieszkańców miast niż
na wsi.

WAPNO ŁAGODZI
OBJAWY ALERGII

FAKT

MIT

Wapno może łagodzić objawy alergii, jednak nie
każdego rodzaju. Może łagodzić objawy alergii
wziewnej, słabo nasilonej. Na pewno nie ma żadnego wpływu na alergię kontaktową. ■
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nisza 1 FESTIWAL

FILMÓW

Prawdopodobnie poprzez nadmiar dostępu
do informacji dożyliśmy czasów, w których
bogactwo współczesnej kultury jest
pochowane w niszach. Znają Państwo zespół
Myslovitz? A czy kojarzą Państwo
rybnickiego artystę, który nadał sobie
pseudonim Grubson? Tymczasem trzy
najpopularniejsze piosenki Myslovitz mają
w sumie 10 milionów odsłon na portalu
Youtube. Zaś trzy najpopularniejsze piosenki
Grubsona notują w sumie ponad 40
milionów wyświetleń (z czego 31 milionów

nisza 2

INDUSTRIADA

przypada na piosenkę „Na szczycie”).
Mówiąc o sztuce i Śląsku, najłatwiej
przywołać postać Wojciecha Kilara, wciąż
mieszkającego w Katowicach nieopodal
parku Kościuszki. No bo jakiż trzeba mieć
status, żeby odmawiać takim reżyserom jak
Brian De Palma? Łatwo też skupić uwagę
na plenerowych festiwalach, które latem
pojawiają się w Katowicach (Letni Ogród
Teatralny, Off Festival, Tauron Nowa Muzyka).
Spróbujmy jednak uniknąć tych pułapek
i zajrzeć w tłumnie odwiedzane nisze.

nisza 3

KINO NA GRANICY

KULTOWYCH
17-26 maja, KatoWice
niedoceniany na śląsKu, ale ceniony
W Kraju. doWód? festiWal WsPiera
finansoWo bardzo PoPularna firma
odzieżoWa z siedzibą...
nad morzem. 17 maja rozPocznie się
już 16. edycja tej imPrezy.
Katowicki Festiwal to popkulturowa
mieszanka różnych stylów, gatunków i typów
wrażliwości. FFK to nie tylko filmy – choć one
zawsze zajmują w programie centralne
miejsce i do nich odwołują się wszelkie inne
działania. Na zbliżającą się edycję
organizatorzy zapowiadają rewolucję, ale też
i powrót do tradycji w postaci najgorszych
filmów świata, VHS Hell, kina
samochodowego i projekcji plenerowych,
a także pokazów filmów z komentatorem
na żywo. Mało? Proszę wypatrywać kolejnych
informacji.

8 czerWca, szlaK zabytKóW techniKi
to uniKatoWa ProPozycja
turystyczna. zazdroszczą nam jej już
inne regiony Kraju i Próbują tWorzyć
Podobne. jednaK trudno im będzie
doścignąć śląsKi szlaK zabytKóW
techniKi, Który liczy 36 obieKtóW
zloKalizoWanych W całym
WojeWództWie. industriada jest jego
śWiętem.
Tylko w czasie INDUSTRIADY można
jednego dnia jechać kolejką wąskotorową,
zobaczyć jak wydobywano węgiel, jak
pieczono chleb, drukowano prasę, warzono
piwo, przesyłano wodę do kranów, można też
wywoływać pioruny i opalać się 320 metrów
pod ziemią... W zeszłym roku do wyboru
mieliśmy ponad 200 bezpłatnych wydarzeń.
Słowem 8 czerwca koniecznie penetrujemy
przemysłowe dziedzictwo regionu.

30 KWietnia – 5 maja, cieszyn
ze strony PolsKiej: retrosPeKtyWa
tWórczości jerzego stuhra i m.in.
„seKsmisja” z czesKim dubbingiem.
z czesKiej: miroslav i david
ondříčKoWie, a Więc taKie filmy, jaK
m.in. „Pali się, moja Panno”
i „samotni”. taK W sKrócie zaPoWiada
się scenariusz 15. Przeglądu filmóW
Kino na granicy.
Dodatkowo, organizatorzy przeglądu, ze
środkowoeuropejskiego kina gatunkowego
tym razem wybrali filmy muzyczne. Pokażą
również obrazy, w których istotnym tłem są...
rzeki. Warto już teraz zaplanować wyjątkowo
długi w tym roku weekend majowy, by
w ciekawy sposób spędzić czas, odwiedzając
dwa niezwykłe miasta po obu stronach
Olzy – Cieszyn i Český Těšín.
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www.zlombol.pl

Ptasie trele

Złomem

w bażantowie

na daleką Północ
a teraz będzie o Kulturze motoryzacji. Kulturze Pomagania
i zabaWy, Która nie Kosztuje Więcej niż KilKudnioWy WyPad
gruPy znajomych na festiWal muzyczny. moWa
o złombolu – serii „szaleŃczych” WyPraW samochodami
z demoludóW W najbardziej odległe zaKątKi euroPy. PrzyWozi
się z nich Przygody i dobre samoPoczucie – dochód ze
sPrzedaży reKlam na Karoserii jest Przeznaczany na zaKuP
rzeczy, Które dają radość dzieciom z domóW dziecKa

do KoloroWania

Złombol narodził się w Katowicach, w 2007 roku, kiedy grupa znajomych zamarzyła o podjechaniu pod Casino Monte Carlo fiatem 125p. By rozrywka nie
była pusta, postanowili oddać powierzchnię na swoim samochodzie przyjaciołom i firmom. Każdy w Monte Carlo zwróci uwagę na takie dziwo. Tak też
się stało, a za zgromadzone 15 tys. zł pionierzy Złombolu kupili katowickim domom dziecka m.in. odtwarzacze CD, telewizory i konsole do gry.
Ubiegły, 2012 rok – 6. edycja Złombolu to już kwota 346,5 tys. zł, którą wypracowały aż 203 załogi z całej Polski i start w obiektywach kamer niemal wszystkich krajowych stacji telewizyjnych.
10 sierpnia wystartuje kolejny Złombol. Tym razem uczestnicy ekstremalnej
wyprawy samochodami komunistycznej produkcji udadzą się na Północ. Dla
tych, którzy poradzą sobie z wyzwaniem i przetrwają trasę, problemy i arktyczne niekończące się dni, wynagrodzeniem będzie niepowtarzalny widok
na Nordkapp i morze Barentsa! Ale nim tam dojadą, czeka ich po drodze walka z gigantycznym dystansem, brakiem cywilizacji, komarami, łosiami i własnymi nerwami.

Place Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:
CENTRUM SPORTOWE BAŻANTOWO 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 / ŚLĄSKI KLUB
GOLFOWY Siemianowice Śląskie, ul. Sowia 10 / ZIĘBA CLINIC Katowice, ul. Kościuszki 255/ DŁUCIK Katowice, ul. Panewnicka 35 / CIUCIUBABKA Katowice, ul. Jabłoniowa 52 /
BANK PKO Katowice, ul. Chorzowska 1 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Kościuszki 215
/ ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / UNIWERSYTET
EKONOMICZNY Katowice, ul. Adamskiego 7 / UNIWERSYTET ŚLĄSKI REKTORAT Katowice, ul. Bankowa 12 / WSZMOIJO Gallus Katowice, ul. Gallusa 12 / MG CENTRUM
Katowice, ul. Kolejowa 54 / BAWARIA MOTORS Katowice, ul. Roździeńskiego 204 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / JKK
MOTO Katowice, ul. Rzepakowa 6 / RENAULT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 125/ LELLEK PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 / PRO-MOTO Katowice, ul. Rzepakowa
6 / AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / PEUGEOT LUBOS Bytom, Strzelców Bytomskich 82C / RENAULT BAMARKO Bytom, Strzelców Bytomskich 51 / ŚRODULA Sosnowiec,
ul. Zuzanny 24 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / OPERA ŚLĄSKA Bytom, ul. Moniuszki 21 / TEATR ŚLĄSKI Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON
Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / MUZEUM ŚLĄSKIE Katowice, ul. Korfantego 3 / CENTRUM SZTUKI FILMOWEJ Katowice, ul. Sokolska 66 / KOPALNIA GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja
93 / BIBLIOTEKA ŚLĄSKA Katowice, Plac Rady Europy 1 / TYSKIE BROWARIUM Tychy, ul. Mikołowska 5 / TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA Będzin, ul. Teatralna 4 / ZAMEK STARE
TARNOWICE Tarnowskie Góry, ul. Pyskowicka 39 / BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY Bytom, ul. S. Żeromskiego 27 / DOM MUZYKI I TAŃCA Zabrze, ul. Gen. De Gaulle'a 17 /
JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, Plac Sejmu Śląskiego / PIZZA HUT Katowice, ul. Korfantego 9a / DOBRA KARMA Katowice, ul. Św. Jacka 1 / PURE FITNESS, AGORA Bytom,
pl. Kościuszki 1 / MARRAKECH Czeladź, ul. Wojkowicka 13 / DENTIM CLINIC Dębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12 / CENTRUM KULTURY KATOWICE, pl. Sejmu Śląskiego 2
/ KATOWICE – MIASTO OGRODÓW pl. Sejmu Śląskiego 2 / PURE FITNESS, Silesia City Center, Katowice, ul. Chorzowska 107 / B.FIT Katowice, ul. Dąbrówki 10 / REGIONALNA
IZBA GOSPODARCZA Katowice, ul. Opolska 15 / PURE FITNESS FORUM Gliwice, ul. Lipowa 1 / MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO Zabrze, ul. 3 Maja 19

SCENARIUSZ I RYSUNKI: martyna janiK
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Kator

RYSUNKI: martyna janiK

KonKurs dla najmłodszych!
Przysyłajcie do nas Wasze propozycje scenariuszy na następne odcinki komiksów. Najlepszy nagrodzimy mangowym portretem.
Na zgłoszenia pod adresem: a.janik@panoramasilesia.pl, czekamy do 1 czerwca 2013 r.
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