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CHRISTOFFER INGVES i MARIUSZ DUDA
Sztuka pokochania siebie

Na czym polega prawdziwa sztuka w chirurgii plastycznej i implantologii? Sprawić, aby człowiek na nowo pokochał siebie
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JAGUAR F-PACE
W WERSJI
LIMITOWANEJ

IN MY HEAD

#REALFIE
Królowa Instagrama – Kim Kardashian
ma 151 mln obserwujących oraz pokaźny biust i pupę. Zdecydowanie należy
do tych, które kreują współczesny ideał
kobiecego piękna. Bo we współczesnym
ideale nie mieszczą się już wychudzone modelki, ale kobiety o atletycznych
sylwetkach, albo niezwykle kobiece, jak
Kim i dzielące się ze światem swoimi
wdziękami właśnie na Instagramie.

Jaguar F-PACE to sportowy crossover, zaprojektowany
i skonstruowany z naciskiem na osiągi, szybkość reakcji i jakość
wykończenia, z których słyną wszystkie modele Jaguara, a także na
niezrównaną dynamikę i codzienną wszechstronność.
F-PACE, łączy czystość linii i proporcji z cechami inspirowanymi
modelem F-TYPE, np. potężnymi tylnymi nadkolami, wlotami
powietrza w zderzaku oraz charakterystyczną grafiką tylnych lamp.
Tylko teraz model F-PACE oferowany jest w wersji limitowanej
z wyposażeniem o wartości 42 000 złotych w cenie. Dodatkowe
wyposażenie obejmuje: automatyczną skrzynię biegów, napęd AWD,
nawigację, dach panoramiczny oraz relingi dachowe.

British Automotive Silesia, ul. Rzepakowa 6, Katowice
T: +48 32 706 98 5 | www.ba-silesia.jaguar.pl

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
i pomyślności w Nowym Roku
życzą
Redakcja Magazynu PLACE oraz Zarząd
i Pracownicy Spółek Grupy MILLENIUM

W ten sposób, w kontrze do operacji
plastycznych, profesjonalnych studio
i retuszu rośnie trend #realfie – zdjęć do
bólu naturalnych. I coraz więcej kobiet
właśnie tak oznacza swoje fotografie na
Instagramie.

Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny

MODERNA IQ3
Prawdziwie luksusowe apartamenty

18
ZIMOWY KOCIOŁ SMAKÓW
Zimowy kocioł w restauracjach Bażantowa jest pełen zaskakujących smaków.
Warto spróbować ich wszystkich

23
CHURCHILL: ŚWIATOWA STOLICA NIEDŹWIEDZI POLARNYCH
Z wizytą w mieście, w którym niedźwiedzi polarnych jest więcej niż ludzi

32
Przedstawiona korzyść dotyczy modelu Jaguar F-PACE, wyposażonego w opcjonalną automatyczną skrzynię biegów, napęd AWD, nawigację, dach panoramiczny
oraz relingi dachowe. Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Kto jednak chce iść śladem idealnych
instagramerek w prawdziwym życiu ma
problem. „Rzeczywistość często jest piękna, ale rzadko idealna” – zauważyła inna
gwiazdka Instagrama – Essena O’Neill,
usuwając ze swojego profilu większość
zdjęć i zmieniając jego nazwę na „Social
media is not real life”. Te ujęcia, które
postanowiła zostawić, opatrzyła z kolei
komentarzem, ile czasu zajęło stworzenie wymarzonego selfie (a to nawet
kilkadziesiąt powtórek przy zastosowaniu
odpowiedniego światła i późniejszej
obróbki graficznej).
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Sztuka
pokochania
siebie

Dr n. med. Mariusz Duda
Specjalista chirurg stomatolog, implantolog,
profesor wizytujący SSU, międzynarodowy
egzaminator z implantologii, prezydent Polskiego
Stowarzyszenia Implantologicznego PSI, wiceprezydent ICOI – International Congress of Oral
Implantologists na Polskę.

Co łączy dwóch dżentelmenów, z którymi
wybraliśmy się do galerii malarstwa i rzeźby?
Obaj są lekarzami. Ale nie tylko – to pasjonaci estetyki, koneserzy sztuki i wielbiciele
piękna, harmonii i uśmiechu. Obaj mają możliwość realizowania pasji na co dzień w swoich
zawodach: implantologa i chirurga plastycznego. Niedawno połączyli siły i doświadczenie,
by wspólnie kreować w Katowicach harmonijne uśmiechy, piękne twarze
i zgrabne ciała
ROZMAWIA: Bartłomiej Wnuk
ZDJĘCIA: Paweł Szałankiewicz
Dr Christoffer Ingves
PLACE: Ideał piękna zmieniał się w ciągu wieków.
Artyści poprzez malarstwo czy rzeźbę dają nam
szansę na retrospektywne spojrzenie i konstatację,
że nie tylko kobieta zmienną jest, ale zmienne jest
także nasze spojrzenie na piękno.
Dr Christoffer Ingves: Warto przeczytać „Historię piękna” i „Historię brzydoty” Umberto Eco, żeby zrozumieć,
jak zmieniały się kanony wyglądu. Ideałem była Wenus
z Milo, mieliśmy erę rubensowskich kształtów, zmysły
rozpalała Marylin Monroe. A współczesnych zachwyca
na Instagramie m.in. Kim Kardashian.
Dr Mariusz Duda: Zmieniał się również ideał uśmiechu. Od zagadkowego sfumato, niby-uśmiechu Mony
Lisy, która w ogóle nie pokazuje zębów czy uśmiechu
„Cyganki” pędzla Kislinga, poprzez szeroko roześmiaPLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO					

Dr n. med. Christoffer Ingves
Specjalista chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, profesor
wizytujący ZSMU, specjalizacja na University of Copenhagen i Harvard University of Boston, Massachusetts, wieloletnia praca w klinikach w Danii i Szwecji, znany z programu
„Życie bez wstydu” w TVN Style (2016-2019).

nego Johna Kennedy’ego, który staje się ikoną stylu,
do promiennego uśmiechu Julii Roberts, prezentującej
z dumą śnieżnobiałe zęby.
Jak bardzo subiektywny jest idealny wygląd? Albo
raczej: jak wielu ludzi cierpi z powodu swojego
wyglądu?
jesień/zima 2019/2020

Duda Clinic i Ingves Clinic – partnerstwo specjalistów dla ideału piękna

ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z SESJI

Połączenie Duda Clinic i Ingves Clinic to doświadczenie i pasja w nowej, atrakcyjnej formie: Klinika Chirurgii Plastycznej, Klinika Implantologii Stomatologicznej, Klinika Medycyny
i Stomatologii Estetycznej w jednym, prestiżowym miejscu. To połączenie sił dla harmonijnego kreowania pięknego uśmiechu, pięknej twarzy i pięknego ciała.
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Dr Mariusz Duda: Coraz więcej. Jedni cierpią z powodu
obiektywnego defektu, inni – bo nie realizują jakiegoś
wymyślonego, wymarzonego ideału. Jednym i drugim
możemy pomóc.
Skupmy się na tych pierwszych.
Dr Mariusz Duda: Bywa, że przychodzą do mnie
pacjenci, którzy w wyniku silnego kompleksu przestali się uśmiechać. W efekcie, mięśnie ich ust i twarzy
są ukształtowane zupełnie inaczej niż u śmiejących się
często, a wszelkie próby uśmiechu kończą się na lekkim
grymasie z zaciśniętymi zębami. Po leczeniu taka twarz
zmienia się nie do poznania. Niejednokrotnie mieliśmy
sytuacje, kiedy pacjenci płakali, widząc po raz pierwszy
efekt transformacji. Pamiętam kobietę – wachlarzowato wystające zęby, nikt nie chciał podjąć się leczenia
ortodontycznego lub protetycznego, a ja te zęby oszlifowałem oraz założyłem korony i mosty w całym łuku
zębowym. Pacjentka rozpłakała się ze szczęścia przez
lustrem, a kilka lat później wróciła – uśmiechnięta, elegancka, bez kompleksów.

Historia niczym z reality show. Życie często pisze takie
scenariusze?
Dr Christoffer Ingves: Odpowiem, przytaczając kolejną
historię. Młoda dziewczyna, 2-3 dni po 18. urodzinach
pojawia się w mojej klinice z ojcem. Brak piersi, całkowity
ostracyzm i wykluczenie w środowisku, w historii choroby
próba samobójcza. Kiedy obudziła się po operacji i złapała
za opatrunek, momentalnie zaniosła się płaczem. W jednej
chwili zniknął kompleks całego życia!
A wydawałoby się, że chirurg plastyczny realizuje
kaprysy bogatych pań i daleko mu do medycyny przez
duże „M”.
Dr Christoffer Ingves: Nic bardziej mylnego. Na co dzień
mam do czynienia z prawdziwymi ludzkimi dramatami.
Bo jak inaczej nazwać historię kobiet, które całe życie
spędzają w ukryciu. Żyją w małżeństwie z kilku-, kilkunastoletnim stażem, a nigdy nie pokazały się mężowi nago.
Proszę sobie wyobrazić, jak wielkie to obciążenie dla ich
psychiki. Ten dramat przybiera też inne oblicze. Zdarza się,
że pacjentki po operacji, pozbawione kompleksów zmieniają
swoje życie o 180 stopni. Zmieniają kompletnie sposób
ubierania się, samochody, kończą dotychczasowe związki.
Pewne siebie, uśmiechnięte i seksowne zaczynają szukać
w życiu tego, o czym do tej pory nawet nie śmiały marzyć.

Jedni cierpią z powodu obiektywnego defektu, inni –
bo nie realizują jakiegoś wymyślonego, wymarzonego
ideału. Jednym i drugim możemy pomóc

Ostatecznie chodzi właśnie o ten uśmiech, zadowolenie z siebie?
Dr Mariusz Duda: Większość osób, które często się
śmieją, jest bardziej zadowolona ze swojego wyglądu. Zdecydowanie śmiejący się są także postrzegani jako bardziej
atrakcyjni przez ich otoczenie. Stare chińskie powiedzenie
mówi, że jeśli się nie uśmiechasz, nie możesz otworzyć
sklepu. Rzeczywiście, uśmiech i pogodne usposobienie
pomagają w biznesie.
To zdumiewające, ale sposób, w jaki się uśmiechamy, decyduje o naszym powodzeniu życiowym.
Psychologowie przeanalizowali fotografie pamiątkowe absolwentów kilku amerykańskich college’ów,
identyfikując na fotografii studentów o szczerym,
spontanicznym uśmiechu i próbując w oparciu o
fotografię przewidzieć ich przyszłe losy. I wiedzą
panowie, co się okazało, gdy po wielu latach badacze skontaktowali się z absolwentami?
Dr Mariusz Duda: Okazało się, że zazwyczaj studenci
szczerze uśmiechnięci byli bardziej zadowoleni ze swojego
małżeństwa, czuli się bardziej usatysfakcjonowani własnym
życiem i odnosili większe sukcesy w życiu prywatnym i zawodowym? To naukowo udowodnione, że osoby szczęśliwe,
uśmiechające się szczerze i spontanicznie mają przed sobą
lepsze perspektywy. Badania dowodzą, że im więcej się
uśmiechamy, tym bardziej pozytywnie ludzie na nas reagują.
Dobre samopoczucie i szczery uśmiech jest zaraźliwy
i wpływa pozytywnie na nasz wizerunek.
Cały szkopuł w tym, żeby szczerze pokochać siebie?
A co jeśli problem nie wynika z defektu, który jest
faktem obiektywnym?
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Dr Christoffer Ingves: 70 proc. zabiegów w klinikach chirurgii plastycznej wykonywanych na całym świecie stanowią
operacje piersi; proszę więc pozwolić, że powiem na tym
przykładzie. 10 proc. kobiet ma obiektywnie za małe piersi
(lub nie ma ich wcale), 10 proc. za duże, a 80 proc. mieści
się w normie. I właśnie w tej normie jest kolejne 10 proc.
kobiet, które są najżywiej zainteresowane moimi usługami.
Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie
amerykańskich chirurgów plastycznych, jeszcze kilka
lat temu kanony piękna ustalał świat modelingu, Hollywood i ogólnie pojęty show-biznes. Teraz coraz więcej
inspiracji do poprawiania siebie pochodzi z Instagrama. Co najczęściej korygują panie, a co panowie?
Dr Christoffer Ingves: Zabiegi u panów to zwykle liposukcja, zmniejszenie przerostu gruczołu piersiowego czy

Na co dzień mam do czynienia z prawdziwymi ludzkimi dramatami. Bo jak inaczej nazwać historię kobiet,
które całe życie spędzają w
ukryciu. Żyją w małżeństwie
z kilku-, kilkunastoletnim stażem, a nigdy nie pokazały
się mężowi nago
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też korekta nosa lub powiek. I przede wszystkim konkretne podejście: mężczyzna wchodzi do gabinetu i mówi:
„Chcę sobie zrobić to i to, kiedy ma pan czas?”. A kobiety?
Zacznijmy od tego, że dzielą się na kilka grup. Najmłodsze
próbują wyglądać tak samo: „Moja koleżanka zrobiła sobie
piersi, więc ja też chciałabym takie same. Albo najlepiej
większe!”. Kolejna grupa, to kobiety, które mają za sobą
poród i zamierzają naprawić skutki ciąży. Następne
są panie po czterdziestce, które znowu chciałyby założyć
bikini, a operacja przepukliny mięśniowej i brzucha ponownie im na to pozwala. Są też panie w wieku senioralnym,
które dość późno zauważyły naturalne efekty starzenia.
Zwykle scenariusz jest taki: pani poznaje pana i chce być
dla niego bardziej atrakcyjna. Najstarsza pacjentka, która
zgłosiła się do mnie na zabieg operacyjny piersi miała 83
lata – właśnie poznała 79-letniego pana i chciała wyglądać
na tyle lat, na ile się czuje. Pragnienie bycia atrakcyjnym dla
płci przeciwnej dotyczy oczywiście również mężczyzn.

Wszystko to naturalne potrzeby. A co w sytuacji,
kiedy pacjentka chce, dajmy na to, nienaturalnie
wydatnych ust?
Dr Christoffer Ingves: To nie jest sklep warzywny, gdzie
klient prosi o worek ziemniaków i taki worek dostaje. Nigdy
nie pozwoliłem pacjentce zrobić z siebie karykatury. W takiej
sytuacji tłumaczę, że gdy kupujemy buty, to na wymiar, a nie
za duże lub za małe.

Nigdy nie pozwoliłem
pacjentce zrobić z siebie
karykatury. Gdy kupujemy
buty, to na wymiar, a nie
za duże lub za małe
Działa?
Dr Christoffer Ingves: Nikogo nie oszpeciłem. A czy
pacjentki trafiają gdzieś indziej i realizują swoją wizję
z lekarzem pozbawionym asertywności? Nie wiem. Prawdziwy lub wydumany defekt wyglądu to wielokrotnie przyczyna
kompleksów, w skrajnych przypadkach prowadzi do prób
samobójczych. Choć wydawałoby się, że nasza specjalność
to piękne biusty, nosy czy uśmiechy, to jednak na co dzień
leczymy również duszę i niejednokrotnie dajemy po prostu
szansę na lepsze życie.
Dr Mariusz Duda: Ostatecznie chodzi akceptację, wiarę
w siebie. O uśmiech, a nie to, żeby być przedmiotem żartów. Chodzi o to, aby ludzie pokochali siebie na nowo ale
nie swoim własnym kosztem.

Sesja w Villi la Fleur
Sesja zdjęciowa Mariusza Dudy i Christoffera Ingvesa powstawała w ich nowej klinice w Katowicach, ale także w Villi
la Fleur – wyjątkowym miejscu na mapie polskiego muzealnictwa. Fundamentem zbiorów prywatnego muzeum jest
twórczość polskich i żydowskich artystów kojarzonych z École de Paris. Zarówno budynek muzealny w obecnym
kształcie, jak i zakres zbiorów w nim prezentowanych stanowią wynik wieloletniej kolekcjonerskiej pasji Marka Roeflera,
któremu dziękujemy za udostępnienie przestrzeni Villi la Fleur do zdjęć. Muzeum w Konstancinie-Jeziornie jest otwarte
dla zwiedzających w każdą pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca w godz. 10-16. Szczegóły: www.villalafleur.com
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szerokiego spektrum doświadczania współczesnej architektury – podkreśla Agnieszka
Berens-Dąbrowska z Eduarch.
Jedną z prelegentek szkolenia była Joanna Małecka z Biura Projektowego Małeccy,
które zaprojektowało budynki Szkoły Pijarów
i Bażantowo Sport. Małecka podkreśliła,
że było to dla nich wyjątkowe wyzwanie. –
Przygotowując projekt, nie znaleźliśmy w całej
Polsce podobnego budynku. „Nasz” łączy

bardzo wiele funkcji: squash, tenis, sauny,
basen, rehabilitację, halę sportową, fitness,
siłownię, bar, restaurację, bowling. Wraz ze
szkołą tworzy to jeden organizm – podkreślała architektka. W trakcie szkolenia była mowa
m.in. o akustyce wewnątrz obiektów oświatowych oraz trendach wpływających na sposób
projektowania obiektów edukacyjnych w najbliższych latach. Na koniec architekci zwiedzili
cały kompleks.

Centrum Handlowe Bażantowo planetą 500+
Planeta 500+ to nowy konkurs organizowany przez Centrum Handlowe Bażantowo, w którym można
było wygrać pieniądze na zakupy. Za nami pierwsza edycja i pierwszy laureat

Kubańskie noce w Bażantowo Sport
Gorące rytmy, pyszne jedzenie i egzotyczne drinki – tak wyglądają kubańskie klimaty w pubie Bażantowo Sport
Imprezy w kubańskich klimatach to nowy cykl
wydarzeń organizowanych w pubie Bażantowo
Sport. Do tej pory odbyły się cztery taneczne
wieczory prowadzone przez Asleya Bella –

na co dzień instruktora zumby w Bażantowo
Sport, z gościnnym udziałem kubańskich
artystów: Reynaldo A. Eleggua El Negrito Fino
oraz DJ’a Alexisa Vincenta.

Pierwszy konkurs odbył się we wrześniu.
Warunkiem udziału było przesłanie zdjęcia
z zakupów w Centrum Handlowym Bażantowo. Jury oceniało przede wszystkim kreatywne podejście do tematu. Wśród licznie nadesłanych prac ostatecznie główną nagrodę

zgarnął Michał Błaszczyk, który za wygraną
kwotę kupił w sklepie Max Elektro Prime
Store Kotłowski oczyszczacz powietrza marki
Xiaomi. Warto śledzić stronę Centrum Handlowego Bażantowo na Facebooku – wkrótce kolejne edycje konkursu.

Szkoła Pijarów wzorem dla architektów
Budynek Zespołu Szkół Zakonu Pijarów w Bażantowie
był głównym bohaterem szkolenia w ramach cyklu
„Wzorcowe obiekty edukacyjne” przeznaczonego dla
architektów i projektantów
W październiku w hotelu Bażantowo Sport
odbyło się szkolenie dla architektów i projektantów w ramach cyklu „Wzorcowe obiekty
edukacyjne” organizowanego przez Eduarch.
Miejsce szkolenia było nieprzypadkowe,
ponieważ cały obiekt Bażantowo Sport oraz
Zespołu Szkół Zakonu Pijarów jest do dziś
uznawany jako jeden z wzorów uniwersalnej
koncepcji łączenia różnych potrzeb człowieka.
– To otwarty i przemyślany koncept architektoniczno-urbanistyczny, który daje możliwość
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Nowy salon urody w Bażantowie
Pielęgnację dla ciała i ducha oferuje nowy salon urody, który od 12 listopada
działa w Centrum Handlowym Bażantowo w miejscu dawnego salonu Grazia
Salon urody Drogą Piękna to nowe miejsce
na mapie Centrum Handlowego Bażantowo,
w którym odnajdą się tak panie, jak i panowie. Salon kładzie nacisk na skuteczność
oraz możliwie jak najbardziej naturalne składy
preparatów, dzięki którym – przy wsparciu
odpowiedniej pielęgnacji, można uzyskać

terapeutyczne efekty zwłaszcza w przypadku
problemów skórnych. Wśród oferowanych
usług znajdziemy m.in. usługi z zakresu kosmetologii upiększającej (manicure, pedicure,
wizaż), zabiegi aparaturowe (depilacja laserem) oraz zabiegi silnie stymulujące organizm
do pobudzenia metabolizmu i regeneracji.

Jubileuszowy bieg „Zdążyć przed rakiem”
Za nami piąta, jubileuszowa edycja biegu „Zdążyć przed rakiem”. Impreza po raz kolejny odbyła się
w katowickim Parku Zadole
Bieg „Zdążyć przed Rakiem” łączy sportową
rywalizację i szczytny cel, jakim jest propagowanie profilaktyki raka piersi. Bieg główny
ukończyło 450 zawodników, w tym reprezentanci Bażantowo Sport. Filip Inglot był
5., Anna Mieszczak 111., Mpofu Willis 160.,
Dominika Pudełko 250. a Agnieszka Szternal
298. W drużynowej klasyfikacji Bażantowo
Sport zajęło wysokie, 5 miejsce. Łącznie w
biegach oraz towarzyszących im wydarzeniach uczestniczyło blisko tysiąc osób.
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO					
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Siły ubywa,
ale chęci nigdy
Z natury optymistka, wszędzie widzi dobro, a szczególnie w ludziach.
Anna Markiewicz ma 64 lata, ale aktywnego życia pozazdrościłby jej
niejeden 20-latek. Podróżuje, uprawia sport (w tym sporty ekstremalne!), a w chwilach odpoczynku pisze. Jak sama mówi – siły ubywa,
ale chęci nigdy
TEKST: Krzysztof Kustrzępa
ZDJĘCIA: Paweł Szałankiewicz

Anna Markiewicz mieszka w Enklawie Kryształowej w Bażantowie razem ze swoją 89-letnią mamą. Z wizytą często wpada
córka – Alina, dziennikarka i podróżniczka, której zdjęcie
znalazło się na okładce PLACE’a z 2015 r. My umawiamy się
w salonie klubowym, w którym powstają kolejne karty kroniki
tego miejsca.
Zawsze jest coś do opisania
Jeszcze przed emeryturą, Anna Markiewicz hobbystycznie
pisywała opowiadania do konkursów organizowanych przez
czasopisma (z sukcesami!). Po zakończeniu kariery zawodowej, zabrała się za większe formy. Z miłości do zwierząt
napisała książkę, której głównym bohaterem jest ukochany
pies. Z miłości do życia – historię o tym jak pomimo wieku
utrzymać młodość i jak sprawić by jesień życia pozostała
pogodna i radosna. Przeprowadziła także i zapisała wiele
rozmów, m.in. z Ewą Błaszczyk, Karolem Strasburgerem,
Szymonem Majewskim, czy Markiem Kondratem. Wszystkich
poznała w Podlesicach, w ulubionym domu córki i jednym
z tych miejsc, w których bywa regularnie.

ENKLAWA KRYSZTAŁOWA
Enklawa Kryształowa to mieszkania dla seniorów. Budynki
Enklawy są dostosowane
do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych. Każdy
z mieszkańców jest właścicielem swojego mieszkania i sam
decyduje o wszystkich swoich
sprawach, dysponując czasem
według własnego uznania.
Kryształowa zapewnia pełną
prywatność i samodzielność,
a udogodnienia i serwis podwyższają komfort życia.

Podróżować to żyć
Kolejną wielką pasją pani Anny są podróże. Razem z córką
zdobywała Himalaje dochodząc na wysokość ponad 5 tys.
m n.p.m., a w Dolomitach uprawiała canyoning, schodząc
w dół rzeki po skałach. Uwielbia też jazdę na nartach. Jej
córka najbardziej lubi wakacje z mamą, bo jak mówi: „mama
niczego się nie boi”. Czego nie zaproponuje – mama idzie
w to w ciemno.
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Dowiedz się więcej
o Enklawie
Kryształowej
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Katowice śląskim liderem
walki o czyste powietrze!

zrównoważonego. W stolicy Górnego

wania ul. Armii Krajowej i ul. Kościuszki.

Dodatkowo, węzły przesiadkowe staną

Śląska trwa budowa trzech dużych

Dodatkowo, co kilka miesięcy, na nasze

się zachętą do korzystania z komuni-

centrów przesiadkowych, przebudowa

drogi wjeżdżają kolejne nowoczesne

kacji publicznej, a co niemniej ważne,

ważnych w ruchu lokalnym i regional-

autobusy – podkreśla prezydent.

przyczyniają się do ograniczenia liczby

nym węzłów drogowych, a w planach

W dużych metropoliach w Europie
Zachodniej centra przesiadkowe są
naturalnym elementem sprawnie

pojazdów na drogach, co zmniejszy
hałas i emisję spalin oraz korki – ocenia
prezydent Katowic.

funkcjonujących systemów transpor-

Wiele miast w Polsce w okresie zimowym zmaga się z problem smogu. Specjaliści podkreślają,
że aby realnie zmieniać jakość powietrza należy podejmować przez cały rok działania systemowe w wielu obszarach. W województwie śląskim trendy w tym zakresie wyznaczają Katowice
– zarówno pod względem skali działań, jak i zainwestowanych środków.

towych. Ich ideą jest możliwość szybkiego przesiadania się z jednych środków komunikacji na inne. W Katowicach
pierwsze centrum typu Park and Ride
zostało otwarte w zeszłym roku w Ligocie. Aktualnie, kosztem 260 mln zł, trwa
budowa trzech kolejnych węzłów przesiadkowych – w Zawodziu, Brynowie
jest też budowa nowej linii tramwajowej. Miasto stawia też na rozbudowę
dróg rowerowych i systemu miejskich
wypożyczalni rowerów. Inwestuje też

i przy ul. Sądowej. Ten ostatni będzie
pełnić też funkcję dworca ponadlokalnego, w tym międzynarodowego.
Dodatkową korzyścią dla mieszkańDziałania miasta przynoszą efekty

w zakup ekologicznych i elektrycznych

– najlepsze powietrze w historii

autobusów.

pomiarów!

Transport zrównoważony to ten przyja-

Dane „systemu monitoringu powietrza”

zny zarówno dla pieszych, kierowców,

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

rowerzystów, ale i pasażerów komu-

Środowiska z Katowic pokazują,

nikacji publicznej. Katowice aktualnie

że jakość powietrza w Katowicach się

realizują kilka dużych, i kilkadziesiąt

poprawia.

mniejszych, inwestycji w tym zakresie.
Komunikacyjna rewolucja w stolicy

– Podczas pierwszych III kwartałów tego

Górnego Śląska trwa w najlepsze.

roku mieliśmy w Katowicach najlepszą
jakość powietrza w historii pomiarów.

- W Katowicach trwa budowa czterech
centrów przesiadkowych – na Brynowie, w Zawodziu i przy ul. Sądowej.
Ruszyła także gigantyczna przebudowa
Władze miasta szczególny nacisk

wymianę 1495 źródeł ciepła za ponad

zowane m.in. z użyciem drona. O ile

położyły na wymianę starych kotłów

11,5 mln zł, a tylko w zeszłym roku było to

w 2016 roku co szósta kontrola potwier-

węglowych, które są głównym źródłem

już 1071 kotłów za ponad 9 mln zł! W tym

dzała spalanie śmieci, to w 2018 r.

smogu. Tzw. „kopciuchy” zastępowane

roku planujemy wymianę 1500 źródeł

(na 4429 przeprowadzonych kontroli)

są ogrzewaniem gazowym, elektrycz-

ciepła za 14 mln zł

już tylko co trzydziesta – co potwierdza

nym lub nowoczesnymi kotłami węglowymi.

– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że ważną zmianą było

– Nie mamy żadnych limitów zgłoszeń

podniesienie kwoty dopłaty do zakupy

- każdy, kto zgłosi poprawny wniosek

opału z 450 zł do 900 zł dla najmniej

otrzyma dofinansowanie na wymianę

zamożnych mieszkańców. W ten spo-

„kopciucha”. Można na ten cel dostać

sób Katowice walczą ze zjawiskiem

nawet 10 000 zł – to jedna z najwyższych

tzw. „ubóstwa energetycznego”.

kwot w kraju. Program nabiera tempa.
W latach 2015-2017 dofinansowaliśmy

centrum przesiadkowego w Ligocie
mieszkańcy zyskali dwie nowe linie
autobusowe. Przy centrach przesiadkowych znajdą się także stacje wypożyczalnie rowerów miejskich, parkingi

w Polsce system monitoringu jakości

rowerowe i będzie można dojechać do

powietrza AWAIR - dostępny pod adresem powietrze.katowice.eu.
Eko-rewolucja transportowa

być realizowane w wielu sferach. Kato-

się też kontrole Straży Miejskiej reali-

wice stawiają na rozwój transportu

przesiadkowych lub zwiększenie częi tramwajów. Przykładowo po otwarciu

uzupełnieniem jest także największy

Do walki z niską emisją przyczyniają

komunikacji publicznej przy centrach
stotliwości kursowania autobusów

skuteczność działań edukacyjnych. Ich

Aby działania były skuteczne muszą

ców jest tworzenie nowych połączeń

Dla okresu od początku stycznia do
końca września wskaźnik stężenia pyłu
PM 10 wynosił niespełna 33 (mikrogramy
na m3), podczas gdy rok temu wynosił
dla analogicznego okresu ponad 38,
a dwa lata temu ponad 41. Inny słowy
rok temu zapylenie powietrza w Katowicach było większe niż w tym roku
o ponad 18%, a dwa lata temu o ponad
28%
- podkreśla Mariusz Skiba, wiceprezy-

nich nowymi drogami rowerowymi.

dent Katowic odpowiedzialny za kwe-

– Budowa centrów przesiadkowych

cza, że jakość powietrza w Katowicach

oznacza szereg korzyści. Najważniejsza
z nich to możliwość szybkiego dojazdu
dwóch skrzyżowań – węzła DK81 i DK86

do centrum miasta i zaoszczędzenia

na wysokości Giszowca oraz skrzyżo-

czasu oraz mniejsze koszty paliwa.

stie związane z środowiskiem i zaznazależy też od zaangażowania w walkę
ze smogiem innych miast w aglomeracji śląskiej, gdyż „powietrze jest wspólne
i nie zna granic”.

PLACE
TO LIVE

Moderna IQ3 – prawdziwie
luksusowe apartamenty
Apartament wyróżnia się prestiżową lokalizacją, stylową architekturą, jakością użytych
materiałów, wielkością ponad 100 mkw., a przede wszystkim funkcjonalnym układem
pomieszczeń. To także charakterystyczna, większa niż w standardowych mieszkaniach,
wysokość pomieszczeń oraz atrakcyjny widok z okna. I takie właśnie będą apartamenty
w budynku IQ3, którego budowa ruszyła latem w Bażantowie
TEKST: Dorota Filosek

garażu, będziemy mogli skorzystać z funkcji ładowania,
a następnie udać się cichobieżną windą na wyższe
kondygnacje. Stacja ładowania to nie jedyny akcent
ekologiczny w budynku. Projekt przewiduje zastosowanie systemu wentylacji z filtrami antysmogowymi oraz
panele fotowoltaiczne zasilające części wspólne.
Apartamenty z możliwością kreowania własnej
przestrzeni
W sprzedaży dostępne są apartamenty o powierzchni
od 112 do nawet 475 mkw. w trzech wariantach wykończenia: open space, deweloperskim oraz premium IQ.
Ostatni stanowi doskonałe połączenie komfortu
z bezpieczeństwem, jakie dają nowoczesne technologie. Za pomocą inteligentnego oprogramowania
w połączeniu z aplikacją mobilną mieszkańcy będą
mogli zarządzać apartamentem, zdalnie sterując klimatyzacją, oświetleniem, ogrzewaniem, roletami okiennymi
i żaluzjami tarasowymi.

W sprzedaży są apartamenty w trzech wariantach wykończenia

Projekt przewiduje zastosowanie systemu wentylacji
z filtrami antysmogowymi
oraz panele fotowoltaiczne
zasilające części wspólne

Miasto w mieście

IQ3 to 15 apartamentów o powierzchni od 112 do 475 mkw.

Pięciokondygnacyjny apartamentowiec, a w nim 15
prawdziwie luksusowych apartamentów. To IQ3 – najnowsza realizacja spółki Millenium Inwestycje, dewelopera Osiedla Bażantowo, zaprojektowana specjalnie
dla najbardziej wymagających klientów.
Nowoczesny design, prostota formy i ekologia
IQ3 powstaje wewnątrz Enklawy Modernistycznej, przy
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zielonym skwerze. Atmosfera luksusu będzie towarzyszyła mieszkańcom i ich gościom już od wejścia.
Wchodzących przywita reprezentacyjne lobby z częścią
wypoczynkową i recepcją, a także eleganckie korytarze i przestronne klatki schodowe. – Klienci premium
doceniają nowoczesny design i prostotę formy – mówi
Jacek Piwkowski, wiceprezes Millenium Inwestycje. Jeśli
zaparkujemy samochodem elektrycznym w podziemnym

jesień/zima 2019/2020

IQ3 to jedna z kilku inwestycji prowadzonych
obecnie na Osiedlu Bażantowo, które zajmuje
dziś teren blisko 25 ha. To jedyne w swoim rodzaju
miasto w mieście ma bogato rozwiniętą infrastrukturę z obiektami użyteczności publicznej i dostępem
do wysokiej jakości usług. Osiedle łączy w sobie
funkcje mieszkalne, handlowo-usługowe, sportowe,
edukacyjne oraz rekreacyjne.
Najwyższy standard – premium IQ oferuje m.in. możliwość zarządzania apartamentem z poziomu aplikacji mobilnej

Dział sprzedaży: Katowice, ul. Hierowskiego 2, tel.: 32 205 95 00, kom.: 606 422 273, e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl
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PLACE

FOTOGRAFII

PANO
Na atrakcyjność fotografii krajobrazowej wpływa nie tylko sama scena, jaką oferuje Matka
Natura, ale również wysiłek fotografa. Efekty współpracy człowieka z przyrodą będzie można zobaczyć już w styczniu podczas wystawy Janusza Wojcieszaka „PANO”
Fot. Janusz Wojcieszak

Panoramiczny kadr, stosowany niezbyt często, daje
inne możliwości prezentacji, szczególnie, gdy fotografia
ma znaczny wymiar.
Iluzja kolorów
Naturalny dla człowieka, ruchomy sposób widzenia,
polegający na przenoszeniu wzroku z jednego punku
na drugi, pozwala przy oglądaniu fotografii panoramicznej na kilka następujących po sobie reakcji wzrokowych
oglądającego. Ma to zasadnicze znaczenie dla odbioru
kolorów poszczególnych partii fotografii, gdyż reakcja
nerwów wzrokowych, zachodzące w nich procesy fotochemiczne powodują, że przez krótki moment możemy
dostrzec kolory przeciwstawne do tych oglądanych
na kolejnych obszarach fotografii.
Jak u impresjonistów
Jeżeli panoramiczny kadr powstaje z jednego ujęcia,
to mimo wszystko jest podobny do kadru standardowe-

go. Jeśli jednak powstaje w wyniku ruchu aparatu i złożenia w jedną całość kilku następujących po sobie ujęć,
to dochodzi do zmian w zakresie kształtów i przesunięć
perspektywy w obrębie jednego obrazu. Właśnie taki
sposób widzenia legł u podstaw malarstwa impresjonistycznego.

Janusz Wojcieszak
Mieszka w Mysłowicach i specjalizuje się w fotografii
pejzażu przyrodniczego, miejskiego i industrialnego.
W swojej pracy poszukuje spokoju i prostoty
i kontemplując światło oferowane przez naturę.

Wernisaż wystawy Janusza Wojcieszaka odbędzie
się 8 stycznia o godz. 18:30 w Galerii Katowice
ZPAF Okręg Śląski przy ul. św. Jana 10 (II piętro).
Ekspozycję będzie można oglądać do końca stycznia, od środy do piątku w godz. 17:00-20:00.

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski / www.zpaf.katowice.pl
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MIESZKANIA O PODWYŻSZONYM STANDARDZIE
Z UDOGODNIENIAMI DLA SENIORÓW

PRAWA

pytań o Polską
Strefę
Inwestycji

Archiwum

5

placek

STRONA

1
2

Zestaw idealny na zimę

§

Co może zyskać inwestor?
Przedsiębiorcy mogą uzyskać 10, 12 lub 15
lat na zrealizowanie inwestycji i skorzystanie
z ulgi podatkowej. Decyzje są wydawane
w zależności od lokalizacji i na określony
czas. Im wyższa jest pomoc publiczna w regionie, tym
dłuższy możliwy okres zwolnienia. Ale to nie wszystko.
Oprócz oczywistej ulgi podatkowej, to przede wszystkim
możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej
lokalizacji, dodatkowa promocja w przypadku innowacyjnych projektów, możliwość kształtowania lokalnej polityki
gospodarczej, pomoc w nawiązywaniu trwałych relacji
z jednostkami naukowymi i szkołami oraz wsparcie
transferu wiedzy i budowania zaplecza kadrowego.

3

Czy każda firma może starać się
o wsparcie?
Wsparcie mogą uzyskać firmy niezależnie
od ich wielkości. Podstawowym celem Polskiej
Strefy Inwestycji jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju, jak również przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów,
stworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie większej
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Sos teriyaki, galangal czy gicz wołowa – zimowy kocioł
w restauracjach Bażantowa jest pełen zaskakujących smaków.
Warto spróbować ich wszystkich!

HIRADO SUSHI

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji przedsiębiorcy mogą uzyskać 10, 12 lub 15 lat
na zrealizowanie przedsięwzięcia i skorzystanie z ulgi podatkowej. Minimalne koszty
inwestycji to od 0,5 do 100 mln zł. Na pytania
o Polską Strefę Inwestycji odpowiada Rafał
Kolano, radca prawny i przewodniczący rady
nadzorczej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Jaki obszar obejmuje Polska Strefa
Inwestycji?
Obecnie cała Polska jest specjalną strefą
inwestycji. To środek wsparcia dla firm planujących nowe inwestycje powstały w oparciu
o doświadczenie związane ze Specjalnymi Strefami
Ekonomicznymi.

ZIMOWY KOCIOŁ SMAKÓW

konkurencyjności całej Polski. Nowe zasady wsparcia
inwestycji zwiększają atrakcyjność inwestycyjną powiatów
o największym bezrobociu oraz miast średniej wielkości,
dla których taki system powoduje wzrost rozwoju.

4

Jakie kryteria trzeba spełnić,
aby starać się o wsparcie?
Aby uzyskać zwolnienie podatkowe trzeba
spełniać następujące kryteria: inwestycja musi
być nowa, jeszcze nie rozpoczęta, musi wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać
pomoc publiczną oraz spełniać kryteria ilościowe. Wymagania są dostosowane do wielkości firm z uwzględnieniem sytuacji społeczno-gospodarczej na danym terenie.
Minimalne koszty inwestycji w zależności od wielkości
przesiębiorcy kształtują się od 0,5 do 100 mln zł.

5

Od czego zacząć, starając się o ulgi
w ramach Polskiej Strefy Inwestycji?
Decyzje o wsparciu nowej inwestycji w przypadku naszego regionu wydaje Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna. Pierwszy krok
to więc wizyta w siedzibie KSSE, gdzie można uzyskać
pomoc i szersze wyjaśnienia. Co ciekawe, w rankingu
FDI Business Financial Times za 2019 r. Katowicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się na 1. miejscu
na świecie i 2. na świecie (po Dubaju). Strefa obejmuje
swoim zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów
województwa opolskiego. Obecnie działa w niej 390
przedsiębiorców, którzy łącznie zainwestowali 36 mld zł
i stworzyli 80 tys. miejsc pracy.
jesień/zima 2019/2020

Hirado Sushi przygotowało specjalny, bogaty
w smaki zestaw zimowy. Propozycja zawiera
cztery różne rolki oraz cztery nigiri. Ebi tempura,
to krewetka smażona w tempurze z dodatkiem
ogórka oraz tykwy. Polana sosem teriyaki jest klasykiem, którego nie mogło zabraknąć w zestawie.
Kani, to z kolei sałatka z paluszka krabowego,
skręcana w nori sojowym. Trzecią rolką jest
California Butterfish, czyli grillowana ryba
maślana, rolowana z serkiem oraz ogórkiem,
całość dopina sos śliwkowy. Ostatni element
to klasyk – Filadelfia Green lub Yellow,
z surowym łososiem, serkiem śmietankowym
oraz awokado.

THAI PAN
Na chorobę Dry Tom Yum
Z końcem listopada restauracja Thai-Pan wprowadziła nowe menu. Jedną z nowinek jest wariacja
na temat dobrze wszystkim znanej zupy Tom
Yum. Na nową wersję, Dry Tom Yum składają
się ryby, owoce morza (krewetki i kalmary) oraz
składniki dobrze znane z wersji oryginalnej, czyli
m.in. trawa cytrynowa, galangal, chilli czy kolendra. Zupa nie tylko rozgrzewa, ale dzięki właściwościom tworzących ją składników – wzmacnia
układ odpornościowy.

23

placek

placek

BISTRO
Bażantowo
Sport

Srebrna
Łyżeczka
Słodkie wieczory

Kawałek tradycji na stole

Zimą w kawiarni Srebrna Łyżeczka królować
będą rozgrzewające herbaty z imbirem, kawy
korzenne, grzane wino oraz czekolady na gorąco. Hitem każdej zimy w Łyżeczce są napary
ziołowe, które w połączeniu z owocami i miodem
tworzą mieszankę pozytywnie wpływającą na
odporność i samopoczucie. Amatorzy słodkich
deserów również znajdą coś dla siebie: szarlotkę podawaną na ciepło, tartę dyniową, torcik
chałwowy czy ciasto marchewkowe.

Tradycja lepienia pierogów podtrzymywana jest
latami, a sekrety idealnego ciasta i ulepionej
„falbanki” przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Pierogi od lat królują na polskich stołach
będąc ich nieodłącznym elementem w okresie
zimowym. Z tej okazji warto zainspirować się także nowymi przepisami i nieco odejść od tradycji.
W menu Restauracji Bażantowo Sport znajdziecie
pierogi z mięsem, ruskie oraz z fetą i szpinakiem oraz świąteczną klasykę – pierogi
z kapustą i grzybami.

M&P Alkohole
i Wina Świata

LA TAVOLA
Tradycja z Lombardii

Aromatyczny wieczór z winem

La Tavola przyzwyczaiła nas już, że włoska
kuchnia to nie tylko makarony i pizza ale też
pyszne, mięsne potrawy. Flagowym daniem
w nowej karcie dań restauracji jest Ossobuco
alla Milanese – pochodzące z regionu
Lombardii i jedno z nielicznych dań kuchni
włoskiej, które jest połączeniem pierwszego
(risotto alla milanese) z drugim daniem (gicz
wołowa).
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Wybór wina, które będzie nam towarzyszyć przy
kominku i dobrej książce nie jest łatwy. Niemniej,
nikogo nie rozczaruje klasyczny Lalande-de-Pomerol. To łagodny w odbiorze kupaż ze zdecydowaną przewagą Merlota. Trunek jest aromatyczny,
pełny suszonych owoców, wanilii i tytoniu w nosie,
z urzekającą strukturą i miękkimi taninami
w ustach.

25

placek

placek

ALBENCA

śródziemnomorskie niebo na talerzu
Poznaliście już restaurację Albenca? Ja pamiętam ją z czasów, kiedy była nastawiona
głównie na kuchnię hiszpańską i miło wspominam smaki, z którymi się tam spotkałem.
Po rozszerzeniu kulinarnych horyzontów o kuchnię śródziemnomorską jest jeszcze lepiej,
zwłaszcza, że dało to większe pole do popisu dla kucharza. Dla mnie bomba –
pisze Marcin Ceran, bloger kulinarny

Królestwo na talerzu
Teraz czas na konkrety, czyli dania główne.
Na pierwszy rzut polędwica z dorsza. Podawana jest z krokiecikiem ziemniaczanym z kurkami
oraz gołąbkiem z czarną soczewicą. Na talerzu
znajduje się jeszcze rybny demi glace, który potęguje smak i aromat naszego głównego bohatera
– dorsza. A skoro o dorszu mowa – jest
po prostu idealnie przyrządzony i rozpływa się
w ustach. Obiadowy król? Myślę, że można
go tak określić. To bardzo dobrze zbilansowane
danie, które zaskarbi sobie miłość wielu osób.

Porozmawiajmy więc o nowościach, bo na
talerzach w Albence dzieje się naprawdę wiele.

Zupą w jesienną chandrę
Pierwsza z nich, dyniowy krem z mulami,
to znakomita odpowiedź na jesienną chandrę.
W tej rozgrzewającej zupie poza dynią
i rozpływającymi się w ustach mulami,
odnajdujemy smaki pomarańczy, imbiru, a gdzieś
w tle nutkę selera. Pikanterii dodaje peperoncino,
ale bez obaw – razem z imbirem rozgrzewa, nie
pali. Fani owoców morza będą przeszczęśliwi!
Kolejna nowość wśród zup to Ribollita –
toskańska zupa fasolowa. To jedno z najbardziej
znanych dań dla tego regionu Włoch.
To charakterystyczne danie dla tzw. cucina
povera, do którego przyrządzenia, oprócz
fasoli, wykorzystuje się kapustę i inne warzywa.

Marcin Ceran
Autor bloga Pojedzone.pl,
obecnie mieszkaniec Katowic,
etatowy programista w branży
e-commerce i gastroturysta po
godzinach. Nie boi się żadnego
wyzwania kulinarnego i chętnie
odkrywa nowe smaki.

W odróżnieniu od dyniowego kremu jest tutaj
spokojniej, ale to nie znaczy, że gorzej! Delikatny
smak to zasługa dobrze ugotowanych warzyw.
Całą kompozycję spina zaś przypieczona
grzanka – idealna do chrupania. Nigdy nie byłem
fanem zup warzywnych, ale w Albence zjadłem
cały talerz. Aha, zapomniałbym – zupa jest
w pełni wegańska!
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A na koniec… rozpusta!
Słodką kulminacją jest sernik chałwowy.
Serwowany na zimno, ale za to z gorącym sosem
malinowym i dodatkiem rokitnika oraz kruszonką
z ciastek oreo. Rozpusta!

Skoro ogłosiłem już króla, to czas na królową –
pierś z kaczki. Podana jest z sosem wiśniowym
i jabłkiem marynowanym w winie. Dodatkowo,
znajdziemy tu akcent w postaci dyniowych gnocchi. Pierś jest przesmaczna, idealnie przygotowana, mięciutka i soczysta. Znakomicie współgra
z sosem i włoskimi kluseczkami. Jabłko, które
na talerzu wygląda jak brzoskwinia dodaje ciekawego smaczku.
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tradycji działa jednak w szeroko pojętym segmencie
medycyny alternatywnej, a ta bazuje zwykle na stosowaniu praktyk leczniczych, których skuteczność nie
została udowodniona naukowo. Inny model działalności
zamierza przyjąć SOPOTORIUM Medical Resort – powstający w zacisznej dzielnicy Sopotu czterogwiazdkowy hotel z rozbudowaną bazą medyczną.

Kompleksowa zmiana
na lepsze w SOPOTORIUM
Efekt kilku- lub kilkunastodniowego pobytu w SOPOTORIUM będzie widoczny
nie tylko w złagodzeniu konkretnej dysfunkcji, ale również w całościowej zmianie
podejścia kuracjusza do własnego zdrowia

Trwała poprawa dzięki pobytowi w SOPOTORIUM
W SOPOTORIUM kuracjusze zostaną otoczeni opieką

doświadczonego zespołu terapeutycznego. W jego
skład wejdą wysokiej klasy specjaliści: lekarze różnych
specjalności, fizjoterapeuci, psycholog i dietetyk. Będą
współpracować, aby przywrócić harmonię we wszystkich obszarach życia kuracjusza. Co więcej, będą
uczyć kuracjuszy, jak zachować tę harmonię również
po zakończeniu pobytu i terapii. Wszystko to w połączeniu z diagnostyką, nowoczesnymi technologiami
medycznymi, a przede wszystkim przy zastosowaniu
leczniczych walorów natury (m.in. solanki z sopockiego
zdroju św. Wojciecha).

TEKST: Lucjan Lewandowski, dyrektor SOPOTORIUM Medical Resort
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Skuteczna terapia
i komfortowy
wypoczynek
Na kilka miesięcy przed otwarciem
SOPOTORIUM rozmawiamy z Elżbietą
Strocen, kierownikiem Medical
Center

PLACE: W jaki sposób Sopotorium Medical Resort będzie wyróżniać się na tle innych obiektów tego typu?

Zarówno lekarze, jak i pacjenci coraz częściej zauważają, że szersze, bardziej kompleksowe spojrzenie
na zdrowie daje dużo lepsze efekty. W tym procesie
znaczącą rolę zaczynają odgrywać dietetycy, psychologowie czy rehabilitanci, nierzadko sięgający po dobrodziejstwa natury takie jak: wodolecznictwo wykorzystujące źródła mineralne, borowiny, inhalacje czy zioła.

ną całość, a leczenie polega na przywróceniu harmonii
we wszystkich obszarach życia, nosi nazwę medycyny
holistycznej. Ma ona wielowiekową tradycję, bo już
Hipokrates był zdania, że pacjenta należy traktować
indywidualnie, a stan fizyczny człowieka ma znaczący
wpływ na jego psychikę i odwrotnie.
Kompleksowo znaczy skuteczniej

W zdrowym ciele zdrowy duch
Podejście opierające się na założeniu, że organizm pacjenta i poszczególne sfery jego życia stanowią jednorod-
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ośrodków próbujących nawiązać do holistycznych
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Elżbieta Strocen: Naszym głównym wyróżnikiem będzie
z pewnością połączenie fizjoterapii z poradą dietetyczną
i psychologiczną. Specjaliści tworzący nasz zespół terapeutyczny będą ze sobą ściśle współpracować, bo tylko
takie – holistyczne podejście do zdrowia daje gwarancję
szybkiej regeneracji. Kolejną unikalną cechą naszego
ośrodka będzie prowadzenie diagnostyki fizjoterapeutycznej kuracjuszy w ramach turnusu rehabilitacyjnego
w celu dokładnego ustalenia ewentualnych dysfunkcji czy
deficytów. Diagnostykę będziemy przeprowadzali m.in.
przy użyciu nowoczesnej platformy dynamograficznej.
Również pozostały sprzęt medyczny wykorzystywany

w SOPOTORIUM to urządzenia najwyższej jakości i najnowszych generacji. W swojej pracy będziemy stosować m.in.
kriokomorę, falę uderzeniową, laser wysokoenergetyczny
i wiele innych. Efekty naszych terapii będą mierzalne.
Za prekursora przyrodolecznictwa i medycyny holistycznej uznawany jest Sebastian Kneipp.
Czy będziecie nawiązywać do jego koncepcji?
Obecnie wiodące ośrodki z segmentu medical spa,
szczególnie działające na rynku niemieckojęzycznym,
szczycą się stosowaniem metody Kneippa, legitymując się
29
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stosownymi certyfikatami. W naszym przypadku, mówiąc
o metodzie Kneippa, nie zakładamy kopiowania zabiegów z minionej epoki, a jedynie chcemy wykorzystać jej
holistyczne podejście do profilaktyki, rehabilitacji i higieny
życia. Jedocześnie będziemy chcieli udowodnić,
że dbanie o zdrowie nie musi się wiązać z wyrzeczeniem
czy wysiłkiem. Zadbamy, aby pobyt u nas był połączeniem
skutecznej terapii z komfortowym wypoczynkiem.
Na początku ubiegłego wieku Sopot był uznawany
za jeden z najlepszych kurortów w Europie. Czy miasto nadal posiada walory przyrodolecznicze?
Tak, Sopot dysponuje naturalnym medium o unikalnych
właściwościach leczniczych – solanką. Solankę z sopockiego zdroju św. Wojciecha będziemy wykorzystywać
w kąpielach solankowych w stężeniu od 0,5 do aż 4,4
proc. Solanka bromkowo-jodowa w dostępna w Sopocie
i w SOPOTORIUM ma zastosowanie w leczeniu chorób
reumatycznych i dermatologicznych, a także przy niedoczynności tarczycy i schorzeniach dróg oddechowych.
Nasi kuracjusze będą mogli korzystać ze wspomnianych
już kąpieli, ale również z wewnętrznej tężni. W naszej
ofercie znajdzie się też duży basen solankowy, w którym
odbywać się będą m.in. ćwiczenia grupowe. Powszechnie

wiadomo, że gimnastyka w wodzie korzystnie wpływa
na poprawę zakresu ruchomości w stawach, a fakt, iż ćwiczenia będą wykonywane w solance, znacznie większa ich
efektywność, jednocześnie redukując dolegliwości bólowe.
Co jeszcze znajdzie się w ofercie SOPOTORIUM?
Na naszych kuracjuszy czekać będą komfortowe gabinety,
w których stosować będziemy miejscowe i całościowe
okłady borowinowe. Jest to doskonały zabieg dla pacjentów z chorobami reumatycznymi, borykającymi się
z przewlekłymi bólami. Pomaga też w chorobach układu
nerwowego (rwa kulszowa) oraz chorobach układu krążenia (przy miażdżycowym zwężeniu naczyń). Kuracjuszom
borykającym się z nadciśnieniem tętniczym nasz obiekt
zaoferuje kąpiele kwasowęglowe, gazowe suche CO2,
czy ozonowe. Dla kuracjuszy o obniżonej odporności,
z chorobami reumatycznymi, chorobami zwyrodnieniowymi stawów, z atopowym zapaleniem skóry, stwardnieniem
rozsianym, chorobą Parkinsona rekomendować będziemy
krioterapię ogólnoustrojową. Uzupełnieniem powyższej
oferty będą masaże lecznicze i terapie manualne, a także
ćwiczenia grupowe w sali gimnastycznej m.in. joga i pilates. W SOPOTORIUM znajdzie się również centrum spa
z szeroką ofertą zabiegów kosmetycznych.

Rezerwacja terminów
startuje XY. Szczegóły:
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Churchill: światowa
stolica niedźwiedzi
polarnych
Kiedy nad Zatokę Hudsona nadciąga zima, pierwsze zamarzają słodkie
wody rzeki Churchill, tworząc swoisty pomost prowadzący wgłąb Oceanu
Arktycznego. To pomost do fok, który sprawia, że na przełomie października
i listopada w sennym miasteczku przy ujściu rzeki, niedźwiedzi polarnych
jest więcej niż ludzi
TEKST i ZDJĘCIA: Bartłomiej Wnuk

Churchill – senne kanadyjskie miasteczko w Zatoce
Hudsona od cywilizacji skutecznie oddziela tundra.
Można tu dotrzeć jedynie samolotem lub pociągiem.
Lot jest dla majętnych, ekspres polarny – dla wytrwałych,
bo podróż z oddalonego o 1700 km Winnipeg trwa
dwie pełne doby.
Więcej niedźwiedzi niż ludzi
Szczyt turystyczny, w którym za kilkudniowy pobyt
w Churchill trzeba zapłacić nawet kilkanaście tysięcy
dolarów kanadyjskich przypada tu na przełomie października i listopada, czyli w czasie, w którym nad zatokę
nadciąga zima. Pierwsze zamarzają słodkie wody rzeki
Churchill, tworząc swoisty pomost prowadzący wgłąb
Oceanu Arktycznego. To pomost do fok, na którym

wręcz roi się od niedźwiedzi polarnych. O tej porze
roku w Churchill i okolicach niedźwiedzi jest więcej
niż ludzi.
Zakaz zamykania aut
Niedźwiedzie polarne to największe, najszybsze
i najinteligentniejsze spośród „misiów”, a ludzkie mięso
jest dla nich jedynie nieco mniej smaczne of foczego.
To wystarczający powód, aby miejscowi nie zamykali
zaparkowanych samochodów. W razie niebezpieczeństwa auta służą za schronienie przed drapieżnikami tym,
którzy wybrali się na pieszy spacer lub zakupy. Podobną
ostoją są sklepy i sklepiki z blachy falistej, których funkcję trudno rozpoznać na pierwszy rzut oka. Brak witryn
wymusza pogoda i biali, futrzani przybysze.

Zobacz więcej
zdjęć z CHURCHILL
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W sezonie, ale też w sierpniu
Samochodów nie zamyka się w Churchill przez cały
rok, bo choć niedźwiedzi najwięcej jest na przełomie
października i listopada, to do niechcianego spotkania
może dojść przez pełne 12 miesięcy. W sierpniu, poza
„summer polar bears” – niedźwiedziami, które z Arktyki
powróciły na stały ląd nieco przed czasem, w Churchill
można spotkać także tysiące białuch arktycznych.
Te najmniejsze z wielorybów także korzystają z dobrodziejstw rzeki Churchill, która karmi je łososiami.
Miejscowe atrakcje
O ile z przyjaznymi waleniami można pływać
na paddleboardzie i w kajaku, to niedźwiedzie ogląda
się z pokładów tundra buggy – pojazdów przystosowanych do powolnej jazdy po bezdrożach tundry. Ale
w Churchill atrakcją jest już samo doświadczenie życia
na krańcu świata. Coś, co zwabiło tu na stałe mieszkańców największych kanadyjskich metropolii, którzy
zostawili pracę w korporacjach i dołączyli do Inuitów,
by odnaleźć nowy sposób na życie w niewielkiej, przysypanej przez większość roku śniegiem, społeczności.
Inuksuk układany przez Inuitów ma przypominać stojącego
człowieka i służyć jako punkt orientacyjny

Ekspres polarny czeka na pasażerów na stacji w Churchill. Do Winnipeg pojedzie dwie pełne doby
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO					
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Drogą Piękna to miejsce promujące holistyczne
podejście do tematu urody i świadomej pielęgnacji.
Salon urody został stworzony z pasją przez
profesjonalistów, dla których ważne są zarówno
efekty zabiegów, jak i troska o środowisko
i zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie.
A wszystko to w wyciszającej i przyjaznej atmosferze.

Salon urody Drogą piękna
Katowice, ul. Puchały 6
CH Bażantowo
tel: 790 203 450
www.drogapiekna.com

Polecamy
ujędrniające,
wyszczuplające i liftingujące zabiegi na twarz i ciało
urządzeniem INDIBA!

METRAŻE od 35 m2 do 150 m2
CENA od 6200zł/m2
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Dieta w leczeniu
onkologicznym

Ar
c

POGROMCY
ZDROWOTNYCH MITÓW

Ból głowy, zmęczenie i znużenie?
To może być zapalenie zatok!
Coraz więcej Polaków cierpi z powodu nawracającego zapalenia zatok, uciążliwego bólu głowy,
ciągłego uczucia zmęczenia i znużenia. Czy dotyczy to także Ciebie? Wsparcie odporności,
irygacja i odpowiednia higiena błon śluzowych nosa – to najlepsza taktyka na zdrowe zatoki

Czy dieta może wyleczyć nowotwór? Mity od faktów
z zakresu diety w leczeniu onkologicznym oddziela Anita
Olczak, dietetyk kliniczny z Centrum Medycznego Signum

M

F

Dieta może
wyleczyć nowotwór

Dieta jest istotnym elementem każdej terapii onkologicznej i wpływa na jej przebieg. Natomiast nie da się wyleczyć żadnego
nowotworu wyłącznie samą dietą.

M

Przy nowotworach krwi należy pić
dużo soku z buraka na podwyższenie hemoglobiny

Spożywanie soku z buraka nie
podniesie w sposób spektakularny parametrów krwi. Może jednak
przyczynić się do polepszenia
ogólnego stanu odżywienia pacjenta. Sok z buraka zawiera witaminę
C i kwas foliowy, które są zaliczane
do grupy przeciwutleniaczy, więc
wpływają na odporność.

M

Na czas leczenia pacjenci powinni
wykluczyć produkty mleczne

Jeśli u pacjenta nie została
jasno stwierdzona nietolerancja
pokarmowa produktów mlecznych,
nie ma potrzeby ich wykluczania.
Warto jednak zwrócić uwagę,
że dietę dobieramy w sposób indywidualny. W przypadku pacjentów
z nowotworem układu pokarmowego, ograniczenie tych produktów

na czas terapii może mieć swoje
zastosowanie.

M

Białko „karmi” komórki
nowotworowe

Każda komórka zdrowa
i nowotworowa potrzebuje składników odżywczych. Dlatego białko jest
potrzebne pacjentom, by uniknąć
niedożywienia. Im lepiej odżywiony
pacjent, tym lepsze rezultaty leczenia.

M

Witamina C w dużych dawkach
leczy nowotwory

Nie ma naukowych badań,
które potwierdziłyby, że witamina
C może wyleczyć nowotwór. Warto
jednak pamiętać o tym, że dobrze
wpływa na układ odpornościowy
i powinna być wprowadzana w naturalnej formie, np. w sokach.

M

Głodówka przyspiesza rezultaty
leczenia nowotworu

Im gorzej odżywiony pacjent,
tym gorsze rezultaty leczenia. Około 20 proc. pacjentów, u których
zdiagnozowano nowotwór umiera
w wyniku niedożywienia. Choroba
działa destrukcyjnie na organizm,
więc trzeba dostarczać pacjentowi
niezbędnych składników.

Warto wiedzieć! Katar i zapalenie zatok

M

W trakcie leczenia należy
wykluczyć gluten z diety

Nie ma jasnych wskazań
które mówią o tym, ze dieta bezglutenowa przyczynia się do tego, żeby
pacjent lepiej funkcjonował podczas
terapii onkologicznej. Są pewne
indywidualne zalecenia dotyczące
stosowania takiej diety, np. przy nowotworach układu pokarmowego.

M

Chorzy na nowotwór powinni
ograniczać sól i pieprz

Zarówno osoby chore jak
i zdrowe nie powinny przekraczać
5 gram soli na dzień. U pacjentów
z chorobą nowotworową posiłki muszą być przede wszystkim smaczne,
bo borykają się oni z brakiem apetytu.

M

Chorując na nowotwór, należy
całkowicie wykluczyć
cukier z diety

Komórki organizmu, zarówno
zdrowe i nowotworowe potrzebują
składników odżywczych, w tym
cukrów prostych. Jeśli odetniemy
całkowicie komórkom dostęp do
glukozy, nastąpi szereg niekorzystnych zmian i procesów szybko doprowadzających organizm pacjenta
do niedożywienia.

Zapalenie zatok przynosowych jest jedną z dziesięciu najczęściej rozpoznawanych chorób w Polsce1.
Zapalenie zatok może mieć charakter ostry – infekcja zaczyna się nagle i trwa do 4 tygodni, a prawidłowo leczona nie pozostawia następstw. W przypadku stanu podostrego okres chorobowy trwa od
4 do 8 tygodni, a jeśli przekracza 8 tygodni lub często nawraca mówimy o przewlekłym zapaleniu zatok
przynosowych2.

Natychmiastowa ulga w zapaleniu zatok
Zatoxin Rinse – zestaw do płukania nosa i zatok to
prosty i szybki sposób, który pozwala na dokładne
oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny,
patogenów oraz alergenów. Mechaniczne wypłukanie
wydzieliny i czynników infekcyjnych z błony śluzowej
przynosi natychmiastową ulgę.

Lepiej zapobiegać niż leczyć
Ta ludowa mądrość sprawdza się w każdym przypadku. Aby ograniczyć ryzyko wystąpienia infekcj
i zapalenia zatok należy dbać o higienę i prawidło-

wy stan błony śluzowej nosa. Szczególnie istotne jest
to jesienią i zimą, gdy nasz układ oddechowy narażony
jest na kontakt ze związkami chemicznymi i pyłami zawieszonymi PM 2,5 oraz PM 10 tworzącymi smog, które mogą wywoływać m.in. zapalenie oskrzeli, alergię
czy astmę. Aby usunąć zanieczyszczenia w sposób
mechaniczny nie wystarczy samo wycieranie i wydmuchiwanie nosa. Dbając o nos i zatoki należy pamiętać
nie tylko o irygacji, ale także o płukaniu nosa roztworem wody morskiej – stosowanej nie tylko w przypadku chorób czy dolegliwości, ale także prewencyjnie.

Wsparcie układu odpornościowego
Kolejnym ważnym aspektem prewencji jest wsparcie
układu odpornościowego. Zapewniają to antyoksydacyjnie wyciągi i ekstrakty roślinne, witamina C oraz
cynk i selen. Na szczególną uwagę zasługują beta-glukany z drożdży Saccharomyces Cerevisiae, które
wykazują właściwości immunomodulujące, antybakteryjne i przeciwzapalne. Wszystkie te składniki znajdziesz w tabletce Zatoxin Duo - kompleksowa ochrona
i wsparcie odporności w dzień i w nocy3.

BIBLIOGRAFIA:
1. Wardas P, Markowski J, Piotrowska-Seweryn A. Przegląd aktualnych wytycznych w zakresie diagnostyki i leczenia zapaleń zatok przynosowych z praktycznym komentarzem. Forum Medycyny
Rodzinnej 2014, 8 (4):159–168.
2. Fokkens WJ. et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinol Suppl. 2012;(23): 1-298.
3. Perczyńska A, Marciniak-Łukasiak K, Żbikowska A. Rola beta glukanu w przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym. Kosmos;2017, 66(3) 379-388.
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Jamę nosową otaczają puste kieszenie
powietrzne – zatoki, które łączą się z nią
poprzez małe otwory. Są zatoki czołowe,
klinowe, sitowe oraz szczękowe, a nazwy
te wywodzą się od ich lokalizacji na
mapie twarzoczaszki. Najczęściej struktury te określamy wspólną nazwą zatok
przynosowych. Zatoki pokryte są błoną
śluzową identyczną jak w jamie nosowej i z tego powodu często nieżyt nosa
(powszechnie zwany katarem) i zapalenie
zatok występują razem, powodując uciążliwe dolegliwości i znacznie pogarszając
jakość życia chorych.
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Obiekt Niemożliwy,
czyli światło
na dziedzictwo
postindustrialne

Krzysztof Zalewski
Solo Act
21 i 22 grudnia, 2019
godz. 19:00
NOSPR, Katowice

Fot. Grzegorz Goik

Światło to życie. Ogrzewa, rozjaśnia, wskazuje drogę, wyłania z mroku. To również energia.
W szczególnych sytuacjach także nieme wołanie o pomoc, zwraca uwagę, wzmaga czujność.
Alarmuje. Projekt Latarnia Bytom ma dawać sygnał, mrugać okiem do otoczenia – pisze o
projekcie instalacji świetlnej w jednym z kominów Elektrociepłowni Szombierki Przemo Łukasik,
architekt, współzałożyciel pracowni Medusa Group

projektem jest „Solo Act”, z którym
debiutował w tym roku na warszawskim Torwarze. To koncert, podczas którego Krzysztof Zalewski,
niczym człowiek orkiestra, zagra na
wszystkich instrumentach, znajdujących się na scenie, m.in. bębnach,

gitarze elektrycznej, gitarze akustycznej oraz innych instrumentach,
tworząc w ten sposób szczególną
muzyczną rzeczywistość. Koncert
w budynku NOSPR będzie jednym
z nielicznych w czasie jesiennej
trasy koncertowej.

Zmalowane wrota

Osy

29 listopada, godz. 20:00

4 grudnia, godz. 18:00 i 20:30

MCK, Katowice

Teatr Śląski, Katowice

Katarzyna Nosowska to artystka,
która w ostatnich latach wymykała
się wszelkim ramom. Stała się najbardziej poczytną autorką w 2018
roku, rapowała na bijącej rekordy
sprzedaży płycie „BASTA” i nadal
nie przestaje wychodzić ze swojej
strefy komfortu, dzieląc się ze światem swą wrażliwością. Jej najnowszy projekt – „Zmalowane wrota”
nie będzie typowym monodramem,
koncertem, ani tym bardziej stand-upem. W tym przypadku bardziej
pasuje określenie „sit down”. W tej
nietypowej dla siebie roli Nosowska opowie o tym, co ją dotyka, co
na nią wpływa, o relacjach międzyludzkich i o tym, co tu i teraz.
Będzie zabawnie, emocjonalnie,
wzruszająco i na pewno mądrze.

Reżyser Iwan Wyrypajew uważa „Osy”
za swój najlepszy dramat. To historia
dwóch mężczyzn i kobiety, którzy nie
wiedząc, co zrobić z własnym życiem,
ruszają w odważną i tragikomiczną
podróż do świata splątanych relacji
pomiędzy nimi samymi. Jak podkreślają krytycy, bywa bardzo śmiesznie,
smutno i okrutnie, a miłosno-towarzyski trójkąt tworzony przez Magdalenę
Boczarską, Dariusza Chojnackiego
i Marcina Dorocińskiego sprawdza się
w tym doskonale.

Pawbeats, a właściwie Marcin Pawłowski to urodzony w Bydgoszczy
kompozytor, producent muzyczny
i multiinstrumentalista. Autor płyt
„Utopia”, „Orchestra”, „Chakra”
w duecie z Kalim, czy też wydanej
w 2018 roku „OUT”. Produkował
również albumy dla m.in. Miuosha,
Pih czy Kękę. Teraz, w swoim autorskim projekcie muzycznym, spotka
się na jednej scenie z Grubsonem,
Dorotą Miśkiewicz, Mariką czy Klaudią Szafrańską. Dołóżmy do tego
orkiestrę smyczkową i dostaniemy
prawdziwą, muzyczną fuzję elektroniki z instrumentalistyką.
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„IDEE ZAMIAST ZNICZY” –
PRZECZYTAJ WYWIAD
Z PRZEMO ŁUKASIKIEM
W MAGAZYNIE PLACE Z 2014 ROKU
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Dzięki tej interwencji chcę wynieść ten obiekt do rangi
symbolu, który wywoła dyskusję na temat rehabilitacji
tego typu miejsc i niesamowitych obiektów. Korzystając

fo t .

Ła

Każda okazja, aby zwrócić uwagę na Bytom, Śląsk, na
dziedzictwo poprzemysłowe, każda okazja, by uratować
od zapomnienia choć jeden obiekt, który wpisał się
w historię naszych śląskich miast i ludzi, jest dla mnie
wyzwaniem, szansą, powinnością. To nieme wołanie,
które ma wydobyć budynek i miasto z mroku niepamięci. Słup światła skierowany w niebo to alarm, który
zwrócić ma uwagę na Bytom i jego dziedzictwo. To
romantyczna walka wbrew ekonomii i prawom rynku,
niepozbawiona jednak racjonalnej kalkulacji i diagnozy.

z uwagi gości świętujących wspólnie ćwierćwiecze najważniejszego magazynu architektonicznego w Polsce,
chcę zwrócić uwagę na ważny problem kondycji miast
poprzemysłowych, które w okresie prosperity tak dużo
dały Polsce, często kosztem samych siebie i środowiska, a nie dostają dużo w zamian.

sz

Latarnia Bytom to jeden z trzech Obiektów Niemożliwych, które powstały w ramach 25-lecia czasopisma
Architektura Murator. To instalacja, która nie ma charakteru estetycznego, jest raczej zapisem idei i każdy może
ją zinterpretować na swój sposób. Ja chciałbym, aby ten
przekaz był absolutnie pozytywny. Bytom to moje miasto
rodzinne i chcę, żeby światło wychodzące z jednego
z trzech kominów Elektrociepłowni Szombierki oświetlało, nie tylko ten, ale też inne obiekty postindustrialne
w jego granicach.

Krzysztof Zalewski to nietuzinkowy
artysta. Laureat trzech Fryderyków, zdobywca trzech złotych płyt
oraz dyrektor artystyczny dwóch
ostatnich edycji Męskiego Grania
nie stroni od muzycznych eksperymentów. Jego najnowszym

Przemo Łukasik
Studiował architekturę
na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach oraz 		
w Ecole d’Architecture Paris-Villemin w Paryżu.
Pracował w Berlinie i Paryżu. W 1997 roku wraz
z Łukaszem Zagałą założył własną pracownię
architektoniczną: Medusa Group. Studio realizuje
projekty związane z architekturą, urbanistyką,
grafiką i dizajnem. Realizacje pracowni są laureatami licznych nagród w konkursach i wystawach
architektonicznych w Polsce i zagranicą (jednym
z wielokrotnie nagradzanych budynków jest galeriowiec na Osiedlu Bażantowo). Prywatnie mocno
związany ze sportem – uprawia triathlon, angażuje się również społecznie na Śląsku.
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Pawbeats Orchestra – Koncert
Marcina Pawłowskiego i jego gości

7 marca 2020, godz. 19:00
Katowice Miasto Ogrodów
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Kodo One Eartch Tour 2020

KULTURY

18 marca 2020, godz. 19:30
NOSPR, Katowice
Kodo, legendarna japońska grupa
bębniarzy, powraca do korzeni
koncertem „Legacy”, z którym
ruszyli w tournee po całym świecie.
Jak zapowiadają artyści zespół na
nowo zinterpretuje swoje niepowtarzalne utwory, które powstały
w ciągu ostatnich 40 lat. Mają one
dostarczyć mocnych i niezapomnianych wrażeń.

Agnieszka Chylińska „Warto było szaleć tak!”
4 kwietnia 2020, godz. 18:30
Spodek, Katowice
Ćwierć wieku na scenie, wiele nie-

zapomnianych hitów, zarówno
w zespole O.N.A., jak i w projektach solowych. Agnieszka Chylińska jest nietuzinkową postacią
polskiej sceny muzycznej. Wraz
ze zmianą stylu, zmieniała się
jej muzyka a wraz z osobistymi
przeżyciami – teksty jej piosenek.
Chylińska mówi wprost – przez
te 25 lat na scenie dojrzewała wraz
ze swoimi fanami i będzie czekać
na każdego, kto przyjdzie na jej
koncert, by ponownie wspólnie zaszaleć przy jej największych hitach.

Gramy

na
Poważnie
BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Pijarska 1,3 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Bażantów 6C / CENTRUM HANDLOWE
BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 (Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, Apteka Vitalis, Kwiaciarnia Sekrety Natury, Carrefour Market),
ul. Bażantów 4 (Thai-Pan, Instytut Urody Grazia), ul. Bażantów 6 (La Tavola, Albenca, Hirado Sushi, Kawiarnia Srebrna Łyżeczka, Garmażeria Art Menu,
Piekarnia-Cukiernia Wygorzele, Ekodelikatesy Natura i Zdrowie, Guapo-Guapa Kids Fashion Shop, Biuro Podróży Itaka, Przychodnia Weterynaryjna
iVet, Biuro Podróży Olivier’s Travels) / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, ul. Hierowskiego 2 / OPTYK OKULISTA SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice, ul. Kolejowa 54
/ PORSCHE INTER AUTO KATOWICE Świętochłowice, DTŚ 2 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice,
ul. Bocheńskiego 125 / AUTO-BOSS Chorzów, DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska2 / TEATR ŚLĄSKI Katowice, Rynek 10
/ GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja 93 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka103 / OLD TIMERS GARAGE Katowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWA Katowice, ul. Armii
Krajowej 79 / FERRARI KATOWICE ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZ Sosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, ul. Bażantów
4/2 / DUDA CLINIC Katowice, ul. Kołodzieja 8 / NOSPR Katowice, pl. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALEN REHABILITACJA POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31 / SKODA AUTO ŚLIWKA Katowice, ul. Kościuszki 94 / SKODA AUTO ŚLIWKA Sosnowiec,
ul. 3 Maja 60 / DENTESTICA Katowice, ul. Armii Krajowej 190B/1 / BRITISH AUTOMOTIVE SILESIA Katowice, ul. Lotnisko 81
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