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NA WŁAŚCIWYCH TORACH?

Z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic wsiadamy do tramwaju i rozmawiamy o przyszłości komunikacji publicznej w mieście
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NA WŁAŚCIWYCH
TORACH?
Z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic wsiadamy
do tramwaju i rozmawiamy o przyszłości komunikacji
publicznej w mieście. Liczba miejsc parkingowych
w śródmieściu rośnie, ale z tymi wolnymi jest zupełnie
odwrotnie. Najwyższa pora skierować komunikację
na właściwe tory. Kiedy szybki tramwaj dojedzie
do Bażantowa? Tu wciąż brakuje konkretów

Rozmawia: Bartłomiej Wnuk
Zdjęcia: Paweł Szałankiewicz

MARCIN KRUPA
prezydent Katowic od 2014 roku.
Wcześniej radny Rady Miasta
w Katowicach, a w latach 20102014 – wiceprezydent Katowic
odpowiedzialny m.in. za rozwój
systemów transportowych, planowanie
przestrzenne oraz budownictwo.
Z wykształcenia inżynier transportu, był
również adiunktem na Politechnice
Śląskiej. Mąż Joanny, tata Martyny
i Błażeja. Prywatnie fan motoryzacji
i muzyki, jeździ na motocyklu i gra
na klawiszach oraz na harmonijce
ustnej.
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Archiwum Urzędu Miasta w Katowicach

PLACE: Liczba miejsc parkingowych w śródmieściu rośnie, ale z tymi wolnymi jest zupełnie odwrotnie. Jak zamierza pan oswajać katowiczan
z myślą, że naszą przyszłością jest komunikacja
publiczna i to ona, a nie samochody, zapewni nam
bezstresową i wygodną podróż?
Marcin Krupa: Jestem przekonany, że jeśli komunikacja publiczna będzie komfortowa, bezpieczna oraz dostępna, stanie
się atrakcyjną alternatywą dla podróży samochodem. Choć
dziś weszliśmy w fazę realizacji największych inwestycji, to
prawdziwe wyzwanie upatruję w tym, by przekonać osoby podróżujące samochodem do korzystania z komunikacji publicznej. Jeśli ktoś kilka razy na własnej skórze przekona się,
że tramwajem dojechał do centrum 20 minut szybciej niż autem, to być może zdecyduje się częściej tak przemieszczać.
Oszczędzi czas, paliwo, a w mieście zmniejszy się hałas
i emisja spalin. W takiej sytuacji można mówić o biznesowym
modelu win-win.

Część mieszkańców z różnych względów nigdy nie
przesiądzie się z samochodu do autobusu czy
tramwaju.
Transport zrównoważony to taki, który jest przyjazny dla
wszystkich uczestników ruchu: kierowców, rowerzystów, użytkowników komunikacji publicznej. Patrząc na zakres prowadzonych prac, mówimy o prawdziwej rewolucji transportowej,
która dokona się w perspektywie 2-3 lat.

Gdyby na południe Katowic dojeżdżał obiecany
szybki tramwaj, pewnie widzielibyśmy w nim zadowolonych mieszkańców i nikt nie rozmawiałby
o braku obiecanego łącznika pomiędzy ulicami
Szarych Szeregów i Bażantów. A tymczasem nie
ma ani tramwaju, ani łącznika, ani… centrów przesiadkowych. Przetarg na budowę drogi ogłoszono
w 2016 r. Jeszcze rok temu zapowiadał pan, że
szybkim tramwajem do Kostuchny będziemy się
cieszyć już w 2020 roku.
Niewidocznym dla mieszkańców – a bardzo ważnym – etapem, są długotrwałe prace koncepcyjne i projektowe. To
na nich w ostatnim czasie byliśmy skupieni. Natomiast pierwsze prace budowlane w ramach wspomnianych przez pana in-
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westycji już ruszyły i mamy na nie zabezpieczone pieniądze –
często z dofinansowaniem unijnym na poziomie 85 proc.
kosztów – jak w przypadku centrów przesiadkowych czy
przebudowy DK81. Jeśli chodzi o wspomniany tramwaj, obecnie jesteśmy na ostatnim etapie przygotowania pełnej dokumentacji dotyczącej wniosku o decyzję środowiskową
do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.
Przeprowadzono szereg analiz dla ponad 1 tys. działek, w okolicach których będzie przebiegała planowana inwestycja.
W trakcie tych prac zdecydowano, że pomimo możliwości
prawnych wynikających z regulacji tzw. specustawy drogowej,
Urząd Miasta Katowice będzie prowadził rozmowy i zmierzał
do konsensusu z właścicielami możliwie największej liczby nieruchomości. Ostateczne decyzje, które znajdą swoje wiążące
odzwierciedlenie we wniosku do RDOŚ, jeszcze nie zapadły.
Istotne jest podkreślenie, że żadna z ewentualnych modyfikacji
nie zmieni głównych założeń i korzyści wynikających
z realizacji inwestycji.

A co z drogą?
W przypadku drogi – obecnie zlecono opracowanie pełnego
zakresu raportu oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Jak widzi pan transport w Katowicach przyszłości?
Zakończenie bardzo kosztownej rewolucji komunikacyjnej pozwoli skierować jeszcze większe niż dziś fundusze na rozwój
przemysłu czasu wolnego. Na pewno będziemy odchodzić
od filozofii „posiadaj i korzystaj”, na rzecz „pożyczaj i korzystaj”. Za 20 lat pewnie większość z nas nie będzie miała auta,
bo świetnie rozwinięty będzie car sharing pojazdów elektrycznych.

Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem, który otrzymał prawie 48 mln zł dofinansowania w ramach RPO ma zrewolucjonizować
poruszanie się po mieście. W jaki sposób?
System zostanie wdrożony do 2020 roku. Planujemy, by ITS
uwzględniał wprowadzenie znaków zmiennej treści, które będą
wskazywały np. objazdy w razie wypadków lub korków, falę zielonego światła dla komunikacji miejskiej czy generację danych
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na urządzenia mobilne w zakresie informowania o zmianach
w organizacji ruchu, prowadzonych robotach drogowych czy
dostępności miejsc parkingowych.

Katowice codziennie ściągają do pracy i na
uczelnie mnóstwo mieszkańców miast
ościennych. Jak w kontekście metropolii i powyższego faktu mają się plany samego miasta dotyczące budowy centrów przesiadkowych?
Zacznijmy od tego, że wszystkie osoby przyjeżdżające do nas
do pracy traktujemy jako potencjalnych mieszkańców, o których musimy zabiegać. Spośród centrów przesiadkowych, to
w Ligocie będzie gotowe w tym roku, a trzy kolejne – w przyszłym. Katowice jako stolica województwa – i od niedawna także metropolii – od lat wyznaczają kierunek rozwoju regionu.
Dzisiaj, gdy inwestorzy przyjeżdżają do Katowic, patrzą na całą
metropolię, nasz wspólny potencjał. To jest duża zaleta w kontekście przyciągania przedsiębiorców, wydarzeń, a nawet turystów. Dla mnie jednak najważniejsze są namacalne korzyści
dla mieszkańców – np. wprowadzony niedawno wspólny bilet
czy darmowa komunikacja dla dzieci i młodzieży do 16 roku
życia.

Czy w mieście rozważane jest wydzielanie torowisk dla lokalnego ruchu kolejowego – niebędących w kolizji z ruchem dalekobieżnym? Dzisiaj
kolej, przez taką kolizję, jest niepewna czasowo
i niewydolna.
W tym obszarze działania prowadzi metropolia, która odpowiada za transport. Sami jako samorząd także prowadzimy rozmowy z przedstawicielami PKP w celu wdrażania komfortowych
rozwiązań dla mieszkańców, które docelowo będą mogły przynosić zyski organizatorom transportu, więc są w ich interesie.

Rozwój komunikacji publicznej to jeden z elementów, które składają się na ograniczenie smogu. Co
jeszcze zamierza pan zrobić, aby nie powtórzyła
się sytuacja z poniedziałkowego poranka, 19 grudnia 2017 r., kiedy według AirVisual – portalu monitorującego jakość powietrza – Katowice były
miastem z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie?

Walka o czyste powietrze to duże wyzwanie. Akurat transport
publiczny, według różnych danych, tylko w 15 proc. przyczynia
się do wytwarzania tzw. smogu. Resztę w większości stanowi
niska emisja z kotłów węglowych. Dlatego zdecydowałem
o przyspieszeniu programu wymiany starych „kopciuchów”.
W tym zakresie jesteśmy zdecydowanym liderem w województwie śląskim – w tym roku wymienimy ponad 2 tys. systemów
grzewczych. W każdym przypadku kwota dofinansowania to
nawet do 10 tys. zł! Dodatkowo, wspieramy gorzej sytuowanych w zakupie paliwa dobrej jakości, przeprowadzamy termomodernizacje budynków, straż miejska prowadzi kontrole
i nakłada mandaty na osoby spalające śmieci. W walce o czyste powietrze sięgamy także po nowe rozwiązania – w minionym sezonie korzystaliśmy z drona, który monitorował skład
dymu unoszącego się z kominów, a aktualnie wprowadzane są
czujniki jakości powietrza. Informacje o jego stanie będziemy
podawać w budynkach użyteczności publicznej, by szerzyć
świadomość społeczną. Pamiętajmy jednak, że oddychamy
wspólnym powietrzem – bez działań innych miast metropolii – szczególnie naszych sąsiadów – bez wsparcia rządu i Unii
Europejskiej, tej walki sami nie wygramy.

Po wygranej w wyborach w 2014 r. na łamach magazynu PLACE, Marcin Krupa – nowo wybrany prezydent Katowic, miasta, któremu era dużych
inwestycji w centrum nadała szlachetniejszych rysów, zapowiadał: „Teraz czas pomyśleć o Katowicach życia codziennego”. Ludzie mają
w portfelach coraz więcej pieniędzy i coraz większą wagę przywiązują do jakości życia. Czy Katowice odpowiadają na tę potrzebę? Bo jakość
życia, to nie tylko markowa architektura, teatr
i dobra restauracja, ale przystanek autobusowy
blisko domu, ogólnodostępny przewijak w instytucji publicznej, wybieg dla psów czy nowa ławka
w parku.
Realizujemy szereg inwestycji w dzielnicach, których celem
jest podnoszenie jakości życia. W naszym mieście każde
dziecko ma miejsce w przedszkolu, a baza w żłobkach jest regularnie poszerzana (łącznie mamy dziś 891 miejsc w Żłobku
Miejskim w Katowicach). Budujemy trzy baseny z halami sportowymi i realizujemy setki małych inwestycji w ramach budżetu
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obywatelskiego, który jest największy w Polsce w przeliczeniu
na mieszkańca wśród miast wojewódzkich. W Katowicach studiuje ponad 52 tys. młodych ludzi – i naszym celem jest utrzymanie w mieście tego potencjału poprzez ciekawą ofertę
miejsc pracy w nowoczesnych sektorach czy dogodny dostęp
do mieszkań. Wspomniany budżet obywatelski, którego pulę
podniosłem w 2015 r. z 10 do 20 mln umożliwił nam wprowadzenie nowych form małych inwestycji – tak powstał wymyślony przez katowiczankę wodny plac zabaw w Dolinie Trzech
Stawów. W tym roku w mieście powstaną dwa kolejne – w Piotrowicach i Załężu. Powstanie też tężnia solankowa na Zadolu,
ruszy budowa lodowiska w Murckach. Uruchomiliśmy też aplikację Naprawmyto. pl, poprzez którą mieszkańcy sami zgłaszają zauważone usterki (np. dziurę w chodniku, nielegalne
wysypisko, niedziałające oświetlenie, porzucone pojazdy).
W pierwszych tygodniach funkcjonowania systemu naprawiliśmy ponad 300 zgłoszeń.

Jednym z elementów codzienności, poza transportem czy kulturą skoncentrowaną w Strefie Kultury,
o której również rozmawialiśmy, jest sport. Ten
profesjonalny i ten amatorski. Siatkarski GKS Katowice gra w Plus Lidze, piłkarze GieKSy walczą
o awans do Ekstraklasy (rozmowa odbyła się 25
maja – przyp red.). A co z bazą dla sportowców
amatorów? Jeszcze w zeszłym roku zapowiadał
pan, że już wiosną 2019 r. będziemy się cieszyć
nowymi pływalniami. Tychy otworzyły ogromny
park wodny, a Katowice wciąż mają dziury w ziemi.
Baza sportowa jest cały czas poszerzana. Trzy baseny z halami sportowymi są w trakcie prac budowlanych, a zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2019 rok. Zależy mi
na tym, by całe rodziny mogły aktywnie spędzać czas wolny.
Dlatego w projektach każdego z basenów znajdują się
m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 25x16 m, basen
do nauki pływania, brodzik dla dzieci wyposażony w atrakcje,
trybuny dla widzów, zjeżdżalnia, gabinety odnowy biologicznej (w basenie przy ul. Wczasowej), siłownia (w basenach
przy ul. Hallera i ul. Kościuszki), pełnowymiarowe hale sportowe, sauny. Trzy baseny zamiast jednego parku wodnego
oznaczają, że większość mieszkańców Katowic będzie mieć
dostępną pływalnię w promieniu pięciu kilometrów. Jeśli zaś
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chodzi o termin realizacji tej inwestycji – okazało się, że trzeba dodatkowo wzmacniać obszary, na których staną fundamenty. To inwestycja na kilkadziesiąt lat, więc wolę, by
baseny były oddane kilka miesięcy później, a były bezpieczne i stabilne.

Jaką mamy gwarancję, że razem z tymi inwestycjami ludzie zechcą żyć i pracować w Katowicach? Liczba mieszkańców miasta od wielu lat
systematycznie spada.
Podobnie jak wiele innych miast w całej Polsce musimy mierzyć się z negatywnymi trendami demograficznymi. Naszą strategię utrzymywania mieszkańców i przyciągania nowych
opieramy na trzech filarach. Punktem wyjścia jest zapewnienie
dobrze płatnych miejsc pracy. Katowice to silna marka
w oczach przedsiębiorców. Składa się na to szereg czynników,
takich jak np.: dostęp do wykwalifikowanej kadry, doskonała
lokalizacja i rozbudowany system wsparcia. Dziś mówimy o potencjale naukowym, gospodarczym i infrastrukturalnym całej
metropolii. Działania te stwarzają naturalny klimat dla przedsiębiorców, którzy chętnie otwierają swoje biura w Katowicach,
tworząc tym samym nowe miejsca pracy dla naszych absolwentów. Jednocześnie inwestujemy w bazę mieszkaniową oraz
czas wolny. Tylko takie działania mogą sprawić, by młodzi ludzie chcieli po studiach rozpoczynać karierę w naszym mieście, a później zakładać rodziny.

Południe Katowic to pod tym kątem fenomen – tu
mieszkańców jest coraz więcej. Przeprowadzają
się tu młode małżeństwa, rodzą się dzieci, ale czy
miasto organizuje im miejsca w żłobkach i przedszkolach?
W Katowicach każde dziecko ma miejsce w przedszkolu.
Po ubiegłorocznej rekrutacji pozostało 40 wolnych miejsc.
Obecnie nasze działania kierujemy na dopasowanie infrastruktury do potrzeb poszczególnych dzielnic. Podjąłem także decyzję, by podczas przyjmowania dzieci do żłobka preferować
katowiczan. Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców lub opiekunów prawnych odprowadza w Katowicach podatek, to podczas ubiegania się o miejsce w żłobku otrzyma
dodatkowych 50 punktów na dziecko. Z drugiej strony zakładam, że takie działanie będzie zachętą dla osób, które w Katowicach już mieszkają, by także tutaj się zameldowały. n

lato 2018

9

WSZYSTKIE
PLACE

Paweł Szałankiewicz

Cztery kroki do wypożyczenia
roweru

Miejskie rowery już
w Bażantowie
Pora zostawić samochód i przesiąść się na rower. Najlepiej ten miejski. Taką
możliwość mieszkańcy Bażantowa mają od czerwca. A wszystko za sprawą
projektu „Rowerowa Kostuchna”, realizowanego w ramach budżetu
obywatelskiego. Na Osiedlu powstała jedna z miejskich stacji rowerowych, które
mają pomóc skomunikować dzielnice Katowic za pomocą transportu rowerowego.
Moda na rowery miejskie opanowała Katowice. Tylko w zeszłym roku dokonano 100 tys. wypożyczeń, a w systemie zarejestrowało się ponad 11
tys. nowych osób. W tym sezonie katowiczanie mogą korzystać z blisko 400 rowerów czekających na nich w 52 stacjach, których operatorem
jest firma Nextbike. Ostatnie uruchomiono 1 czerwca.
– Dzięki zaangażowaniu miasta, rowerzystów głosujących na projekty budżetu obywatelskiego, a także sponsorów, z każdym rokiem mieszkańcy
i turyści zyskują dostęp do kolejnych stacji i rowerów. To cieszy i oznacza,
że nasz system w Katowicach sprawdza się świetnie – mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska.
Zgodnie z projektem, stacje uruchomiono przy przystanku autobusowym
w okolicy ul. Boya-Żeleńskiego 74A, w okolicy przystanku przy restauracji
Anna Maria przy ulicy Szeregów, przy Centrum Handlowym Bażantowo,
a także na wysokości ul. Bażantów 41a.
W tym roku system będzie funkcjonował do połowy grudnia. Poza mieszkańcami będą z niego mogli także skorzystać goście Szczytu Klimatycznego.
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Aby skorzystać z miejskiego
roweru, należy wejść na stronę
www.citybybike.pl lub
www.nextbike.pl i zarejestrować się,
podając: numer telefonu, imię,
nazwisko i adresy – mailowy i domowy.
Należy też wpłacić 10 złotych na swoje
rowerowe konto (pieniądze będą
wykorzystane na wypożyczanie
rowerów).

1

Zarejestrowany użytkownik
na terminalu naciska przycisk
„wypożycz”, a następnie
postępuje zgodnie z poleceniami
terminala – podając swój numer
telefonu (który jest loginem) oraz
otrzymane po pozytywnej rejestracji
hasło-pin.

2

Kolejny krok to wybranie numeru
roweru na terminalu
i – po usłyszeniu sygnału
dźwiękowego – wypięcie roweru
z elektrozamka.

3

Proces zwrotu jest
prostszy – wystarczy wprowadzić
rower do elektrozamka
i poczekać na sygnał dźwiękowy.

4
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Kolejne otwarcia w budynku CUBE
Centrum Handlowe Bażantowo zyskało dwóch nowych najemców w budynku CUBE: studio mebli kuchennych
Verle Kotłowski oraz Centrum Rowerowe Kieta

Gościem otwarcia studia mebli kuchennych Verle Kotłowski w Centrum Handlowym Bażantowo był juror programu Top Chef – Joseph
Seelesto, członek prestiżowego Klubu Szefów Kuchni. Verle to niemieckie meble kuchenne, zaprojektowane i wykonane z najwyższą
precyzją. Marka stawia na wysoką jakość oraz dopasowanie kolekcji
do potrzeb i preferencji klientów

Centrum Rowerowe Kieta skupia ludzi, którzy łączą rowerową
pasję z pracą i chętnie doradzają, jak dobrać, ser wisować
i przygotować rower do jazdy. Sklep oferuje zarówno sprzęt dla
dzieci, jak i dla osób, które uprawiają kolarstwo wyczynowo.
Znaleźć tu można odzież i akcesoria dla rowerzystów oraz rowery takich marek, jak m.in: KTM, Giant, Unibike

Paweł Szałankiewicz

ZOBACZ WIDEO Z MECZU

1 procent dla Śląska
Dziennikarze pokonali Rzeczników 6:2 w meczu piłki nożnej na Arenie Zabrze. Jak co roku, ideą zawodów było
promowanie przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego z województwa śląskiego
Doroczne mecze z cyklu Rzecznicy vs.
Dziennikarze dostarczają zawodnikom
niepowtarzalnych sportowych wrażeń,
a lokalnym organizacjom pożytku publicznego szansę na promocję swoich

działań w gorącym dla nich czasie – kiedy Polacy rozliczają się z fiskusem i podejmują decyzję, komu
przekazać 1% swojego podatku.
– Wspierajmy lokalne fundacje,

stowarzyszenia i wykorzystajmy szansę
zatrzymania części wypracowanych
przez nas środków finansowych
w naszym regionie – zachęca
Bartłomiej Wnuk, organizator meczu.
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Paweł Szałankiewicz

SENIOR RESIDENCE
– SIŁOWNIA
W PIĄTYM ROKU
DZIAŁALNOŚCI DOMU
Dom Opieki Dla Osób Starszych Senior Residence zaczyna piąty rok
funkcjonowania. To dobry czas nie tylko na podsumowanie, ale też
na uatrakcyjnienie oferty. Właśnie dlatego w części wypoczynkowej pojawiła się
ostatnio ścieżka zdrowia, czyli siłownia pod chmurką
Tekst: Łukasz Respondek

S

e nior Re si den ce w Ba żan towie
otwar ło swo je drzwi dla miesz kań ców wiosną 2014 roku. Pan Władysław wprowadził się do domu jako jeden
z pierwszych pensjonariuszy. Trafił tu ze
złamaną nogą, był dość schorowany i samotny. Obecnie ma 86 lat i dzięki dobrej
opiece oraz towarzystwu, podobnie, jak
inni loka to rzy, ma mnó stwo energii. Te raz może ją spożytkować w nowej siłowni. – Wio ślarz, zde cy do wa nie wio ślarz – uśmiecha się zapytany o ulubione urządzenie do ćwiczeń.
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Ścieżkę zdrowia sfinansowała Diakonia Neuendettelsau, która jest też inicjatorem budowy całego obiektu. – Wsparcie płynące
z Niemiec przez ostatnie cztery lata było
ogromne – przyznaje Elżbieta Grzeczka, dyrektor Senior Residence. – Ścieżkę zdrowia
podpatrzyłam właśnie w jednym z ośrodków,
które prowadzi Diakonia. Aktywność fizyczna, oczywiście odpowiednio ukierunkowana, może znacznie poprawiać kondycję oraz
formę fizyczną osób starszych. Na pewno
w kolejnych latach będziemy chcieli rozwijać
tę ofertę – dodaje.

Paweł Chwalibóg,
fizjoterapeuta w Senior
Residence
Nasza strategia
od pięciu
lat jest taka sama:
dzięki poprawie formy fizycznej, chcemy
poprawiać również kondycję psychiczną pensjonariuszy. One zawsze
idą w parze. Wybierając zestaw ćwiczeń dla seniorów, przede wszystkim
musimy mieć na uwadze ich bezpieczeństwo. Największy nacisk kładziemy na równowagę i koordynację.
W nowej siłowni mogą ćwiczyć osoby
na wózkach inwalidzkich oraz te, które poruszają się o lasce. Mam nadzieję, że dla naszych mieszkańców
siłownia to duża atrakcja.

Ścieżka zdrowia składa się z siedmiu urządzeń. Dobrano je specjalnie pod kątem ćwiczeń, które mogą wykonywać seniorzy. Są
wśród nich m.in. poprawiające koordynację
koła tai chi, a także ławeczka z pedałami i kołowrotek. – Większość tych urządzeń umieściliśmy przy oczku wodnym. Mogą z nich
korzystać nie tylko nasi lokatorzy, ale również
ich goście – przyznaje Elżbieta Grzeczka. n
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DZIEDZICTWO
PIJARÓW
WAŻNE MOMENTY HISTORII
ZAKONU W POLSCE

Szkoła pijarska to duma Bażantowa. Słynie ze świetnych
wyników i doskonałego wychowania. Swój sukces
w nauczaniu dzieci i młodzieży pijarzy opierają
na wielowiekowych tradycjach. Warto poznać kilka ważnych
wydarzeń dotyczących historii zakonu

Wybitni wychowankowie
Wychowankami pijarskimi byli m.in.: marszałek
Sejmu Stanisław Małachowski, Ignacy Potocki,
dowódca powstania Tadeusz Kościuszko, twórca
polskiej historiografii Joachim Lelewel, Bronisław
Trentowski – wybitny filozof, Stanisław
Moniuszko – twórca opery narodowej, Wojciech
Bogusławski – twórca narodowej sceny,
Franciszek Zabłocki – pisarz sceniczny, Alojzy
Feliński – autor hymnu „Boże coś Polskę” oraz
dramatu „Barbara Radziwiłłówna”. Szkołę
pijarską ukończył ojciec polskiej chirurgii Rafał
Czerwiakowski, poeta-powstaniec Seweryn
Goszczyński, geolog i geograf Ignacy Domeyko
oraz poeta Kajetan Koźmian.

Tekst: Łukasz Respondek

1642 – 1739

1740 – 1789

1790 – 1918

1919 – 1989

Na podatnym gruncie

Od szkoły do konstytucji

Początki kultu Matki Boskiej

Trudny okres powojenny

Pijarów do Polski sprowadził
król Władysław IV. Pierwsze
domy zakonne powstały
w Podolińcu, Warszawie,
Rzeszowie i Krakowie. Ze
względu na ogromne
zapotrzebowanie
społeczeństwa
Rzeczypospolitej Obojga
Narodów na szkołę bezpłatną
i dostępną dla wszystkich,
liczba kolegiów szybko
wzrastała, sięgając
kilkudziesięciu. Myśl
założyciela zakonu, Józefa
Kalasancjusza – „wychowanie
w duchu pobożności
i wykształcenie dla
zapewnienia samodzielnego
utrzymania”, na polskiej ziemi
znalazła podatny grunt. Szkoła
pijarska nadal jednak oparta
była na filantropii i powołaniu
zakonnym.

Zastąpienie filantropii prawem
wymagało szeregu zmian
społeczno-politycznych,
a zwłaszcza reorganizacji
szkolnictwa i prawodawstwa
polskiego. Rozumiał to
doskonale ksiądz Stanisław
Konarski, pijar i następca
Kalasancjusza. Rozpoczął
od wydania zbioru praw
Volumina Legum i założenia
Collegium Nobilium, elitarnej
szkoły dla synów
magnackich. Za tym
poszła – podjęta
w podobnym
duchu – reforma całego
szkolnictwa pijarskiego
i w konsekwencji stworzenie
podstaw do powstania
Komisji Edukacji Narodowej,
pierwszego w świecie
ministerstwa szkolnictwa.
Szkoły pijarskie zaowocowały
wydaniem ponad stu posłów
Sejmu Wielkiego, twórców
Konstytucji 3 Maja.

Rozpowszechnianie w Polsce
kultu Matki Bożej rozpoczęło
się od sprowadzenia do kraju
przez pierwszego rektora
pijarów księdza Jacka
Orsellego obrazu Matki
Boskiej Łaskawej z Faenzy we
Włoszech. Pijarom
zawdzięcza się także
wprowadzenie w Polsce
publicznego kultu Serca
Bożego i zakładanie Sodalicji
Matki Bożej Łaskawej
i Bractwa Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Pracę
pijarów przerwały rozbiory.
Szkoły zostały zamknięte
po powstaniu listopadowym,
zaś domy zakonne
zlikwidowano po powstaniu
styczniowym. Wielu pijarów
zesłano na Sybir.

Odnowa działalności szkół
pijarskich nastąpiła dzięki
staraniom sybiraka, księdza
Adama Słotwińskiego,
powstańca Tadeusza
Chromeckiego i Hiszpana
Jana Borella.
Okres rozbudowy
przerwała II wojna światowa.
Po jej zakończeniu poza
granicami Polski znalazły się
szkoły w Lidzie, Lubieszowie
i Szczuczynie Litewskim.
Niezależnie od utrudnień
stwarzanych przez władze
komunistyczne, polscy pijarzy
prowadzili w okresie
powojennym Prywatne
Liceum Ogólnokształcące
w Krakowie wraz
z internatem, kierowali pracą
duszpasterską w kilkunastu
parafiach na terenie Polski
i za granicą, prowadzili
działalność publicystycznonaukową i kaznodziejskorekolekcyjną.
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NIEZALEŻNOŚĆ
TO MOŻLIWOŚĆ
WYBORU
Enklawa Kryształowa to mieszkania dla seniorów – unikalne miejsce
w centrum tętniącego życiem Osiedla Bażantowo. Mieszkańcy Enklawy
mogą cieszyć się pełną samodzielnością, a jednocześnie czuć się
bezpiecznie, jak mało kto. Tutaj znajdą prywatność i możliwość pełnej
integracji, w zależności od nastroju
Tekst: Łukasz Rąba
Zdjęcia: Bartłomiej Wnuk

E

nklawa Kryształowa zaspokaja wszystkie potrzeby dnia codziennego swoich mieszkańców. Dodatkowo, w zasięgu krótkiego spaceru są: przychodnia, apteka, rehabilitacja, kawiarnia, restauracje, pralnia, piekarnia i wiele
innych sklepów oraz usług zlokalizowanych w Centrum Handlowym Bażantowo i Bażantowo Sport.
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.
W codziennych troskach, mieszkańców wspiera pani Lucyna, organizując takie usługi, jak: sprzątanie, zakupy czy rezerwacja biletu na wymarzony koncert.
W razie konieczności zadzwoni po obsługę techniczną, umówi wizytę lekarską
czy zorganizuje transport, ale to od mieszkańców zależy, czy skorzystają z jej
pomocy.

ZOBACZ ENKLAWĘ
KRYSZTAŁOWĄ Z LOTU
PTAKA

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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Nie przeniosę się z powrotem do Krakowa
Pani Krystyna Rożniewska (63 lata) za nic nie zamieniłaby swojego mieszkania na inne,
ale kiedy wprowadzała się do Enklawy Kryształowej, była pełna obaw. Opowiedziała
nam o tym półtora roku po przeprowadzce
PLACE: Mieszkanie w Bażantowie to było pani marzenie?
Krystyna Rożniewska: Dzisiaj za nic nie zamieniłabym mojego mieszkania
na inne, ale kiedy półtora roku temu przeprowadzałam się z Krakowa
do Enklawy Kryształowej byłam pełna obaw dotyczących miejsca i miasta.
Zastanawiałam się, po co ten cały Salon Klubowy w Enklawie, kto tam będzie
przychodził i co będziemy robić. „To sztuczne i niepotrzebne” – myślałam. Nie
mam samochodu, więc w mieście przerażała mnie kiepska, w porównaniu
do krakowskiej, sieć komunikacji publicznej. Byłam przekonana, że utknę
na tym południu.

Co sprawiło, że jednak zdecydowała się pani zamieszkać
w Bażantowie?
Jestem sama, więc mimo wątpliwości przeważyły względy bezpieczeństwa,
które podkreślał mój syn – system przywoławczy w mieszkaniach. Tym
sposobem, w samej końcówce 2016 r. zamieszkałam w Bażantowie.

To była droga przyjemność?
Znajomi z Katowic (kiedyś tu studiowałam i mieszkałam) pytali: „mieszkasz
w Bażantowie, jak cię na to stać?”. A prawda jest taka, że stać mnie na ten
komfort z… mojej kolejowej emerytury!

Więc nie taki diabeł straszny?
Przede wszystkim, jak już zamieszkałam, to okazało się, że żyje się tu bajecznie.
Komunikacją publiczną praktycznie nie jeżdżę, bo wszystko mam na miejscu,
a Salon Klubowy, to cudowne miejsce, w którym codziennie spotykam się
z moimi nowymi przyjaciółmi. Nikt nam nic nie każe, kiedy chcemy to
umawiamy się na kawę, karty czy wspólny wypad na basen. Wielu
mieszkańców jest samotnych i to świetna odskocznia.

A jak sprawdza się system przywoławczy? Korzystała pani
już z niego?
Jestem jeszcze w pełni mobilna, ale tak – zdarzyło mi się kilka razy. Po raz
pierwszy, kiedy byłam chora i w nocy bardzo źle się poczułam. Potem, powiedziano nam, że lekarze, z którymi się łączymy, są do naszej dyspozycji i możemy korzystać z telekonsultacji. Raz czy dwa, kiedy miałam wątpliwości, co
do przyjmowanych leków zadzwoniłam i skorzystałam z porady.

Stać Cię na to!
Masz problem z kosztami utrzymania nieruchomości? Nie
wykorzystujesz metrażu? Przerażają Cię koszty ogrzewania? Przekonaj
się, że stać Cię na naszą propozycję!
• Dopasujemy metraż do Twoich potrzeb,
• Niezależne ogrzewanie i doskonała termika budynku zapewnią
komfort cieplny przy niskich kosztach,
• Twoja opłata czynszowa nie będzie większa niż dotychczasowa,
• W standardzie masz do dyspozycji: recepcję, system teleopieki
i wsparcie życzliwego personelu,
• Dodatkowe usługi dnia codziennego (sprzątanie, zakupy itp.) oraz
usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne zaoferujemy Ci w przystępnej cenie,
• Do Twojej dyspozycji jest nasz elastyczny system finansowania.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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KOSMETYKI Z NATURY

Dlaczego używamy kosmetyków? Dla odżywienia, oczyszczenia, nawilżenia czy opóźninienia efektów
starzenia skóry. O tym, czego należy unikać, wybierając produkty pielęgnacyjne oraz jak chronić nasz
największy organ pisze Joanna Babicka ze sklepu z kosmetykami naturalnymi Drogą Natury
Archiwum

Dobre kosmetyki na słońce
Drogą Natury poleca bezpieczne,
naturalne kosmetyki, które ochronią
skórę przed promieniowaniem UV
i przygotują ją do kąpieli
słonecznych – Alkemie: SUN FOR
EVERYONE. Zawierają innowacyjny
kompleks LYS’SUN, który walczy
z fotostarzeniem: odbudowuje
głębokie warstwy skóry zniszczone
promieniowaniem słonecznym.
Dodatkowo kosmetyki wzmacniają
naturalną ochronę skóry i łagodzą
podrażnienia słoneczne. A do tego
pachną soczystym mango!

K

osmetyki mają wspierać skórę w funkcjonowaniu w zgodzie z naturą. Ich
moc zależy jednak od składu preparatu. Warto wiedzieć, że istnieje duża liczba
składników, które nie pielęgnują a szkodzą
organizmowi.
Aby kosmetyk był zdatny do użycia przez
kilka miesięcy, musi mieć w sobie konserwanty. Konserwantami, które hamują rozwój pleśni i grzybów są parabeny. Choć wydłużają żywotność kosmetyku, wywołują
alergie, podrażnienia, zaburzają gospodarkę hormonalną. Jeżeli zawartość parabenów w preparacie jest wysoka, utrudnione
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jest wchłanianie składników wartościowych
dla skóry. Warto więc postawić na certyfikowane kosmetyki naturalne, które zamiast
parabenów zawierają naturalne konserwanty, takie jak: witaminy E i C, olejki eteryczne
lub benzoesan sodu.
Składnikami, których należy unikać w kosmetykach są także PEG i PPG. Pełnią one
rolę emulgatorów, rozpuszczalników oraz
substancji zwiększających lepkość produktu. Osłabiają naturalną barierę ochronną
skóry, a przy ich produkcji używane są substancje o działaniu rakotwórczym. Wystrzegać powinniśmy się również SLS

i SLES – siarczanów stosowanych w kosmetykach myjących. Choć tworzą pianę
i wydaje się, że pomagają oczyścić skórę,
podrażniają ją i osłabiają jej naturalną
ochronę lipidową.
Skórę trzeba chronić przed szkodliwym
działaniem promieniowania UV. Jednak nienajlepszym rozwiązaniem są syntetyczne filtry UV, które mogą zaburzać pracę organów wewnętrznych oraz wywoływać silne
reakcje alergiczne. Zamiast syntetycznych
filtrów UV, warto stosować filtry mineralne:
dwutlenek tytanu, tlenek cynku oraz tlenki
żelaza.
O czym warto pamiętać? Kosmetyki syntetyczne działają na skórę bez jej udziału i nie
zawsze pozytywnie, natomiast kosmetyki
naturalne, korzystając z całej siły natury,
stymulują skórę do prawidłowej pracy. n

Drogą Natury Kosmetyki Naturalne
ul. Bażantów 6C/1L, Katowice
www.facebook.com/droganatury
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PRZENOŚNIE Z APARATU

Człowiek potrafi myśleć abstrakcyjnie, a czasami do zobrazowania swoich myśli używa metafor. Widać to na przykładzie
fotografii, które zostaną zaprezentowane w ramach wystawy w Galerii Katowice w lipcu. „Obrazy metafor” to ekspozycja, której
autorami są Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa

Halucynacja prawdziwa
Rolą metafory w sztuce zajmowali się artyści
z przeróżnych dziedzin. Wśród nich m.in.
malarze Jacek i Rafał Malczewscy, a także
poeci w dwudziestoleciu międzywojennym.
Krzysztof Szlapa i Kamil
Myszkowski – członkowie Okręgu Śląskiego
ZPAF, zabierają widza w fotograficzną podróż
po obrazach z pogranicza świata rzeczywistego
i tego, który roi się w głowie.

Przedłużenie oka
Śmierć
Amerykański artysta Minor White
stwierdził, że aparat fotograficzny to
metamorfotyczna maszyna, a fotografia to
metafora. Zenit wkopany częściowo
w ziemię, jak na zdjęciu pt. „Śmierć”,
może być doskonałą przenośnią.
Wystawa ukazuje wielowymiarowy sposób
postrzegania fotografii jako medium.
Inspiracją do powstania cyklu prac jest
publikacja Berda Stieglera „Obrazy
fotografii. Album metafor fotograficznych”.

Wernisaż wystawy „Obrazy
metafor” odbędzie się 23
lipca 2018 r. o godz. 18.30
w Galerii Katowice przy ul. św.
Jana 10 (II piętro). Ekspozycję
będzie można oglądać do 5
sierpnia, od poniedziałku
do piątku w godz. 17:00 – 20:00.

Kamil Myszkowski i Krzysztof Szlapa to
duet artystów fotografików, zaangażowany
w upowszechnianie fotografii artystycznej
w regionie. Do tworzenia swoich prac
wykorzystują ciekawe techniki. Widać to
świetnie na przykładzie zdjęcia
„Przedłużenie oka”. Owocem ich
współpracy są takie działania, jak:
warsztaty edukacyjne, spotkania
dyskusyjne „Herbata i Fotografia” oraz
wystawy fotograficzne. Najnowszy projekt
„Obrazy metafor” realizują dzięki wsparciu
Urzędu Miasta w Katowicach.

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski / www.zpaf.katowice.pl
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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ARCHITEKTURY

KOLOR ŚLĄSKIEGO FAMILOKA
Projektanci Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego nie chcieli tworzyć
ikony. Zależało im bardziej na tym, aby uzupełnić fragment miasta. Nowa architektura
miała tu odegrać rolę tła, wypełniając zastaną miejską przestrzeń w sposób
naturalny – pisze Wojciech Małecki, którego pracownia, MAŁECCY Biuro Projektowe
współtworzyła projekt budynku nagrodzonego Bryłą Roku 2017
Tekst: Wojciech Małecki
Zdjęcia: Jakub Certowicz

Elewacje wykonane z setek ażurowych kształtek ceramicznych stanowią
kwintesencję idei projektu – to współczesna europejska interpretacja
tradycyjnej śląskiej zabudowy. Zewnętrzny ażur pełni rolę „firanki” – przesłony
nałożonej na budynek. Jest pochodną iberyjskiego myślenia o elewacji, jako
o żaluzji chroniącej budynki przed słońcem.

Budynek Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu
Śląskiego uzupełnia kwartał i pierzeję katowickiej
ulicy św. Pawła, dostosowując się do gabarytów
istniejących wokół kamienic. Jego wykończenie
i kolor zaczerpnięto z niepozornego śląskiego
familoka. Zachowanie tego obiektu i zintegrowanie
go z nowo projektowanym gmachem WRiTV
stanowiło podstawową decyzję projektową. Nową
elewację delikatnie wkomponowano w pierzeję ulicy,
powtarzając kształt sąsiedniej mansardy
i zaprojektowano z podobnej do użytej w starym
budynku ceramiki

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

DWIE PRESTIŻOWE NAGRODY
Nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zaprojektowana przez trzy pracownie:
BAAS, Grupa 5 Architekci, Małeccy Biuro
Projektowe uzyskała dwie prestiżowe
nagrody. Najpierw została nagrodzona
w plebiscycie Bryła Roku, a później
zdobyła Grand Prix Stowarzyszenia
Architektów Polskich w konkursie
Nagroda Roku SARP za najlepszy obiekt
architektoniczny zrealizowany w Polsce
do końca 2017 roku.

Ceramika konsekwentnie pojawiająca się
w niemal wszystkich elementach
budynku – nie tylko na elewacjach, ale przede
wszystkim we wnętrzu – stanowi podstawowe
spoiwo stylistyczne. Cegły wypalane były
w różnym czasie, w jednym z ostatnich pieców
węglowych w Europie. Są lekko zróżnicowane
kolorystycznie i naznaczone ciemnymi
spiekami. Ceramiczna faktura wchodzi
w przestrzeń wewnętrzną szkoły, tworząc tam
wyjątkowy nastrój i światło.

Czytelne połączenie przestrzeni wejścia do
budynku i wewnętrznego patio sprawia, że
ulica przenika do budynku, a uczelnia
wychodzi na ulicę. Wejście główne jest
również miejscem komunikacji wokół atrium
oraz między piętrami. Wewnętrzne patio
sąsiaduje z podwórkami i oficynami starych
kamienic, pozwala nadać tym przestrzeniom
charakter publiczny i dostępny.

Materiał powstał we współpracy z katowickim oddziałem
Stowarzyszenia Architektów Polskich, organizatorem cyklu spotkań:
„Mistrzowie Architektury”. Więcej informacji: www.sarp.katowice.pl
lato 2018
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PYTAŃ
O SZKODY
GÓRNICZE

Prawo górnicze i geologiczne oraz
Kodeks cywilny regulują kwestie
odpowiedzialności za szkody wywołane
ruchem górniczym. O tym, jak starać
się o odszkodowanie, opowiada Tomasz
Chmielewski, adwokat

§
Po tąpnięciu w kopalni na ścianie pojawiło się
pęknięcie. W jaki sposób starać się o naprawienie
szkody? Pierwszym krokiem zmierzającym do
uzyskania odszkodowania powinno być wezwanie do
zapłaty, następnie mediacja z kopalnią, a ostatecznie
skierowany do Sądu pozew o zapłatę odszkodowania.

1
2
3

Co robić, jeśli kopalnia, która prowadziła wydobycie
już nie istnieje? W zależności od sytuacji. Zasadniczo
to następca prawny kopalni odpowiada za szkody
górnicze, ewentualnie, gdy nie ma następcy prawnego
– odpowiedzialność spada na Skarb Państwa.

Ile trwa dochodzenie do uzyskania odszkodowania?
Uzyskanie odszkodowania może być w miarę szybkie,
gdy kopalnia nie kwestionuje zasady
odpowiedzialności i rozmiaru odszkodowania. Trudno
też przewidzieć, ile czasu potrwają mediacje.
Ewentualna sprawa sądowa może potrwać nawet kilka miesięcy,
jeśli chodzi o postępowania przed Sądem pierwszej instancji. Gdy
jedna ze stron odwoła się do Sądu drugiej instancji, sprawa może

się przedłużyć o kolejne kilka miesięcy do uzyskania
prawomocności wyroku. Wyjątkowo – co rzadko się zdarza –
sprawa może się przedłużyć w sytuacji uchylenia wyroku przez
Sąd drugiej instancji i przekazania sprawy do ponownego
rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji.
Czy takie postępowanie jest kosztowne? Koszty
sądowe wynoszą 5% wartości przedmiotu sporu.
Koszty adwokackie ustala umowa z adwokatem, której
podstawę mogą stanowić koszty uregulowane
rozporządzeniem ministra sprawiedliwości o stawkach
minimalnych. Koszty adwokackie nie mogą być niższe od tych
stawek minimalnych, a stawki minimalne zależą również od
wartości przedmiotu sporu.

4
5

Czy sprawę trzeba od razu kierować do Sądu, czy
warto pokusić się o mediacje ze sprawcą szkody?
Przed skierowaniem sprawy do Sądu konieczne
jest postępowanie mediacyjne z kopalnią.
Skierowanie sprawy do Sądu powinno być
ostatecznością. n
23
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Bartłomiej Wnuk

ZAPRASZAMY
DO SALONU

Arc
hiw
um

Premium. To słowo kojarzy się z wyjątkowością,
luksusem, klasą w samą sobie. Dziś zapraszam
do stylowej łazienki premium – prawdziwego
salonu kąpielowego – pisze Marek Zięba,
konsultant ds. obsługi klienta Mera Design

K

lasyczna wanna wolnostojąca to wręcz
wizytówka salonu kąpielowego. Smukła
linia, wąskie krawędzie, lekkość formy
pomimo dużego rozmiaru – to już nie tylko
wanna. To już dekoracja. Uzupełniona o hydromasaż kusi, aby w wolnym czasie oddać
się chwili zapomnienia. Prawdziwym dziełem
sztuki są akcesoria łazienkowe. Pełniąc konkretną funkcję użytkową na co dzień, wie-
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czorami mogłyby stanowić ekspozycję niejednego muzeum sztuki współczesnej.
Osobną historię salonu kąpielowego tworzą
pozostałe elementy. Baterie łazienkowe – prozaiczny element, który może zaskakiwać wyjątkowością. Armatura marki FIMA
Carlo Frattini to połączenie włoskiego, wysublimowanego designu z nowoczesną
technologią głowic progresywnych. I ele-

ment chyba najważniejszy w utrzymaniu klimatu salonu kąpielowego – płytki rodem
z Włoch, które doskonale oddają środziemnomorską aurę. Płytki w sposób perfekcyjny odzwierciedlają kamień naturalny. Ich design i rozmiar – 90x180 cm – nawiązują
do brył stosowanych niegdyś w pałacach.
Dlatego zapraszam do salonu. Miłego wypoczynku! n
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DO BIEGU,
GOTOWI,
ŚWIAT!

Turystyczne atrakcje powoli przestają zadziwiać. Niedawno
można było zaimponować znajomym wizytą w Wielkim
Kanionie Kolorado, Tadż Mahal czy Machu Picchu, dzisiaj
zdjęcia z miejsc dostępnych w katalogach masowych biur
podróży nie robią już takiego wrażenia. Na szczęście jest on
– Wojciech Machnik podróżnik i maratończyk, ze swoją
nową, ekscytującą propozycją zwiedzania – bieganiem
maratonów we wszystkich zakątkach świata
Tekst: Bartłomiej Wnuk
Zdjęcia: Paweł Szałankiewicz i archiwum Wojciecha Machnika
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Pokochaj-podroze.pl

B

iałoruś, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan,
Estonia, Rosja, Mołdawia, Australia, Nowa Zelandia, Indonezja, Wietnam, Tajlandia, Filipiny – maratony w tych krajach są
w najbliższych planach Wojciecha Machnika. Część z nich odwiedzi razem ze swoimi
klientami, którzy dzięki Travel2Run mogą
wspólnie zwiedzać świat… biegiem! – To
oczywiście nie wszystko. Do listy dochodzi
Pakistan i najbardziej niszowy bieg w Karakorum (w którym Wojtek będzie jedynym
maratończykiem z Polski – przyp. red.). A ponadto m.in.: 7 maratonów w Afryce, 7 na Karaibach, Arktyka i Antarktyda – wylicza dalej
Wojciech Machnik, który w ciągu roku ma
zamiar wziąć udział w blisko 50 biegach,
a startując w rywalizacji na najzimniejszym
kontynencie, skompletować koronę maratonów świata.

Travel2Run to niejedyny projekt Wojciecha Machnika. Drugim jest serwis
Pokochaj-Podroze.pl, pierwotnie portal podróżniczy, a dzisiaj miejsce,
w którym można zarezerwować unikatowe przeżycia w kameralnym towarzystwie. Uczestnicy wypraw
często oglądają świat z perspektywy
grzbietu wielbłąda lub słonia, przemierzając miasto tuk-tukiem lub nurkując w oceanie. Takie wyjazdy
na długo pozostają w pamięci,
a po powrocie każdy ma ochotę
na więcej. Pokochaj-podroze.pl to
również cieszące się coraz większą
popularnością szyte na miarę wyjazdy motywacyjne dla pracowników
i klientów korporacji.

WIELKA SZÓSTKA

BIEGNIJ, WOJTEK, BIEGNIJ

Na razie za nim Korona Maratonów i Półmaratonów Polskich oraz „Wielka Szóstka” czyli i biegi z cyklu World Maraton Majors – maratony w Nowym Jorku, Bostonie, Chicago,
Berlinie, Tokio i Londynie. – Każdy z nich jest
inny. Poza wszechobecnym dopingiem
na trasie. W Nowym Jorku prawie na każdym kilometrze gra jakiś zespół, Chicago to
drugi co do wielkości bieg na świecie, Boston ma 122 lata historii, Tokio imponuje organizacją i dbałością o detale, Berlin jest najbardziej płaski, więc tam bije się rekordy, a
Londyn to zawsze najwięcej pieniędzy zebranych na cele charytatywne – wymienia
Wojciech Machnik. Dostać się na taki bieg
to nie lada wyczyn. Dla przykładu, w tym roku podczas losowania zgłosiło się ponad 414 tys. chętnych na „zaledwie” 40 tys.
miejsc w przyszłorocznym biegu w Londynie. – To jeden z powodów, dla których założyłem Travel2Run. Dzięki umowom z organizatorami biegów maratońskich, możemy zagwarantować naszym klientom numery startowe. Bez losowania i bez limitów czasowych – mówi Machnik.

Biegania po świecie pewnie by nie było, gdyby nie wcześniejsze, samodzielnie organizowane podróże. – Wszystko zaczęło sie od
wyjazdu na dłużej do Londynu w 2000 r.,
w erze przed tanimi lotami z Polski, a więc autobusem. – Dzięki pracy na Wyspach mogłem sobie pozwolić na inne podróże. Odwiedziłem Australię, Nową Zelandię, Himalaje, Indie, wszedłem na Kilimandżaro i zobaczyłem wiele innych miejsc. Po studiach kontynuowałem ten model. Pracowałem w korporacji tylko po to, by w każdej wolnej chwili
zwiedzać. Kiedy do tego zacząłem startować
w maratonach, szef powiedział: „Wojtek, biegaj”. Odszedłem więc z firmy i założyłem własną – opowiada Wojciech Machnik.

PODRÓŻ SKROJONA NA MIARĘ
Dzisiaj dawni koledzy często widują go w telewizjach śniadaniowych, gdzie opowiada
o swoich najnowszych wyczynach. Wkrótce
zapewne usłyszą, że pobił rekord Guinessa
w liczbie przebiegniętych maratonów w różnych krajach świata w jednym roku.
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249challenge.com
249Challange to najnowsze wyzwanie stojące przed Wojciechem
Machnikiem, który zamierza pobiec
maraton w każdym kraju świata,
a tam, gdzie to będzie niemożliwe
podjąć się innego wyzwania.
Przed nim 249 miejsc i sporo
do zrobienia – w niekomercyjnych
i biednych krajach będzie pomagał
lokalnym społecznościom.
W 249Challenge na pierwszy plan
wysuwa się podróż poza utartymi
ścieżkami i szlakami, w trakcie
której najważniejsze są inspirujące
spotkania z ludźmi z całego świata.

WYZWANIE W KAŻDYM KRAJU ŚWIATA
Pojechać do każdego kraju świata? Czemu
nie! Tylko… ile ich w ogóle jest? Wbrew pozorom, na to proste pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Według ONZ mówimy
o 193 państwach członkowskich, Wikipedia
podaje liczbę 194, a przy ustanawianiu rekordów, np. Guinnesa, uznaje się 196 krajów. Są jednak też państwa częściowo lub
całkowicie nieuznane, terytoria inkorporowane, nieinkorporowane, neutralne, regiony peryferyjne i autonomiczne, departamenty zamorskie...
Pytanie więc brzmi – jak z tego wybrnąć?
– Swoją listę krajów oparłem o standard
ISO 3166, regulujący kody 249 miejsc
na świecie. To właśnie tam realizować będę
swoje wyzwanie! – mówi Wojciech Machnik.
– Ze względu na niedostępność niektórych
terytoriów, dokonałem kilku zmian, jak np.
wykreślenie nieosiągalnych dla turystów baz

wojskowych. W zamian jednak dopisane zostały inne, ciekawe miejsca – tak, aby zachować oryginalną liczbę 249.

BIEGANIE I POMAGANIE
Podróżowanie i bieganie są dla Wojciecha
Machnika czymś więcej niż tylko odskocznią
od codziennych obowiązków. To dzięki nim
jest w stanie opanować wulkan wewnętrznej
energii i zyskać motywację do działania.
Stąd też projekt 249Challenge.com.
– Postanowiłem pobiec maraton w każdym
kraju świata, a tam, gdzie nie będzie to możliwe, podjąć się innego wyzwania. Ponieważ
na mojej trasie znajdują się także mało komercyjne i biedne kraje, swoją podróż
chciałbym wykorzystać w celach charytatywnych i zrobić coś użytecznego dla lokalnych
społeczności czy środowiska jak np. pomóc
przy budowie szkoły, wykopaniu studni lub
zebraniu śmieci – wylicza maratończyk.

Travel2Run
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Ten projekt to ogromne wyzwanie logistyczne, czasowe, fizyczne i finansowe. W przypadku 249Challenge.com nie ma mowy
o sztywnych ramach czy ścisłym planie całej wyprawy. Tutaj na pierwszy plan wysuwa
się podróż poza utartymi ścieżkami i szlakami, w trakcie której najważniejsze są inspirujące spotkania z ludźmi z całego świata. Tym
razem celem będzie podróż, a nie wyścig z
czasem.
– Pomimo odwiedzonych ponad 70 krajów i 20-letniego doświadczenia podróżniczego, w trakcie podróży życie na pewno nie raz mnie zaskoczy. Wierzę jednak,
że liczy się tylko to, co jeszcze przed nami. Może mój projekt stanie się źródłem
in spi ra cji po dróż ni czych dla in nych?
A może trafię do innych biegaczy, którzy
dołączą do mnie później, gdzieś na trasach biegowych świata? Na to mam właśnie nadzieję! – podsumowuje Wojciech
Machnik. n

kontakt@travel2run.pl
www.travel2run.pl
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SOPOT – ODKRYJ
ATUTY RIVIERY
PÓŁNOCY
Co to za polskie miasto, w którym jednym ludziom żyje się
szczęśliwie, a inni przez cały rok marzą, żeby do niego
przyjechać, by wypocząć na plaży, podziwiać architekturę
i spacerować bajkową scenerią willi? To Sopot

Tekst: Łukasz Respondek
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K

iedy słyszymy Sopot, myślimy o ul. Monte Cassino, znanej w całej Polsce jako
popularny „Monciak”. To ona prowadzi
na słynne drewniane molo – drugi wyróżnik
miasta. Trzecim jest pewnie Międzynarodowy
Festiwal Piosenki w Sopocie (obecnie Sopot
Festival). Czy jednak to jedyne atuty Riviery
Północy?
Z najnowszego rankingu polskich miast Fundacji Schumana – Europolis 2017 wynika, że
aż 95 procent mieszkańców Sopotu jest zadowolonych z miejscowości, w której mieszkają. To najwyższy wynik w kraju. Na tak wysoki współczynnik zadowolenia wpływ mają:
jakość przestrzeni publicznej, ciekawa architektura oraz wyjątkowy rys historyczny i kulturowy.

Atrakcyjne położenie Sopotu sprawiło, że
z wioski rybackiej, którą był jeszcze w XIV wieku szybko zmienił się w kurort wypoczynkowy.
Jednak prawdziwym zagłębiem uzdrowiskowym stał się po 1823 roku, gdy wybudowano
Zakład Kąpielowy, a potem park, dom kuracyjny i najdłuższe do dziś molo w Europie.
Najatrakcyjniejsze w mieście obiekty wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku. W miejscu
wspomnianego zakładu kąpielowego stoi
obecnie Zakład Balneologiczny, w którym
funkcjonuje Wojewódzki Zespół Reumatologiczny. Obiekt jest zwieńczony historyczną
wieżą, która pełni funkcję punktu widokowego oraz latarni morskiej. W mieście można podziwiać też niezwykłe wille i rezydencje.
Większość z nich ma jeden wspólny element:

drewniane werandy wykonane w stylu skandynawskim, na których elita Sopotu w letnie
poranki jadała śniadania. Można je zobaczyć
m.in. przy ul. Winieckiego, Goyki, Kościuszki
czy Mickiewicza. Niezwykle intersujący jest
też Hotel Sofitel Grand Sopot, w którym bawiła się sopocka śmietanka towarzyska lat 20.
ubiegłego stulecia.
Nadmorski kurort znajduje się w otulinie lasu,
ma też status uzdrowiska. Jego bogatą ofertę rozrywkową tworzą takie obiekty, jak: Scena Kameralna Teatru Wybrzeże, hala Ergo
Arena oraz Opera Leśna. W mieście odbywa
się m.in. festiwal Dwa Teatry oraz Sopot Film
Festival. Te wszystkie atuty przyciągają do niespełna 40-tysięcznego miasta 2 miliony turystów rocznie. n

SOPOTORIUM Medical Resort & SPA
Spółka Millenium Inwestycje, deweloper Osiedla Bażantowo już dziś zaprasza do 100-pokojowego obiektu sanatoryjnego – SOPOTORIUM Medical Resort & SPA, który powstaje w Sopocie – w bezpośrednim sąsiedztwie
plaży i hotelu Mariott. Bazą zabiegową budowanego obiektu, który pierwszych gości przyjmie w 2020 r. będzie
balneoterapia wykorzystująca solankę bromkową ze źródła św. Wojciecha.
To nawiązanie do tradycji przedwojennego Sopotu, który status uzdrowiska zyskał właśnie dzięki tej solance.
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ZDROWO,
JAK U TAJA
Kuchnia tajska jest uznawana
za jedną z najzdrowszych na świecie.
Wiele ziół, przypraw i innych
składników ma wpływ na zdrowie
i prawidłowe funkcjonowanie
organizmu. Regularne jedzenie dań
kuchni tajskiej zmniejsza ryzyko
wystąpienia niektórych chorób,
wpływa kojąco na pracę jelit
i wzmacnia układ odpornościowy

G

oście restauracji Thai-Pan w Bażantowie
zawsze mogą liczyć na świeże, oryginalne przyprawy i zioła. Jeśli samodzielnie
chcemy przygotować danie kuchni tajskiej,
powinniśmy wiedzieć, które składniki do czego służą i jakie mają właściwości. Oto kilka
często stosowanych ingrediencji.
GALANGA Należy wybierać korzenie zabarwio-

ne na jasnoróżowo. W smaku zbliżona do ostrego pieprzu. Zapobiega wzdęciom i oczyszcza krew. Bogata w witaminy
i minerały.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

TAJSKIE CHILI W Tajlandii uprawia się wiele odmian chili. To znakomita przyprawa pobudzająca apetyt, zapobiegająca wzdęciom
i ułatwiająca trawienie. Źródło różnorodnych
witamin i minerałów.

zupy Tom Yum Goong. Nadają potrawom
wyjątkowego limonkowego aromatu. Zawierają witaminę C.

ki i ostrym aromacie. Stosowana do przyrządzania zup i sałatek. Wzmaga apetyt, zapobiega wzdęciom i dolegliwościom żołądkowym.

GRZYBY SHIITAKE Grzyby shiitake posiadają wyjątkowe właściwości. Koją nerwy, wzmacniają
odporność, obniżają poziom ciśnienia i cholesterolu, zapobiegając tym samym miażdżycy. Jednak co najważniejsze – grzyby shiitake wykazują działanie przeciwnowotworowe.

LIŚCIE KAFFIRU Liście limonki kaffir to podstawo-

KOLENDRA Zwana również chińską pietruszką

wy składnik wielu dań kuchni tajskiej, m.in.

ma rozpoznawalny i przyjemny zapach.

TRAWA CYTRYNOWA Trawa o korzeniu w formie cebul-

lato 2018
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Smak Tajlandii
O wyjątkowej kuchni restauracji
Thai-Pan mówi jej właściciel Piotr
Sikorski
Ambasador i konsul Tajlandii, których gościliśmy w Thai-Pan zgodnie przyznali: smakuje, jak w domu.
To zasługa doświadczenia i gruntownej wiedzy. Ostatnio, jako jedyny europejski właściciel restauracji
tajskiej w Europie zostałem absolwentem Wandee Culinary Art
School, jednej z trzech najlepszych
szkół kucharskich w Tajlandii. Autentyczność smaków restauracji
Thai-Pan, to także wypadkowa naszego podejścia do menu. Serwujemy tylko te potrawy kuchni
tajskiej, do których jesteśmy w stanie sprowadzić oryginalne składniki. Dodatkowo, jak na kuchnię
tajską przystało, gotujemy bardzo
zdrowo, nie używając żadnych polepszaczy smaku. Piątym smakiem
w naszej restauracji są grzyby shiitake. Soli i cukru nie używamy prawie wcale. Jeśli solimy, to wyłącznie
solą morską, a jeśli słodzimy to tylko cukrem trzcinowym.

PO TAJSKU

Z THAI -PAN
Makaron z krewetkami Phad Thai
Tradycyjna kuchnia tajska jest szybka, czego przykładem jest Phad Thai, danie,
którego przygotowanie zajmuje tajskiemu kucharzowi nie więcej niż 5 minut. Stąd
jego popularność na całym swiecie
10 min

łatwe

Składniki i akcesoria

ZOBACZ, JAK PRZYRZĄDZIĆ
PHAD THAI

Oprócz wartości smakowych, kolendra skutecznie leczy zapalenia skóry, łagodzi problemy jamy ustnej, poprawia pracę jelit oraz
jest sprawdzonym środkiem łagodzącym
zapalenie spojówek. n

Thai-Pan
Katowice, ul. Puchały 6
T: 781 303 005
E: restauracja@thai-pan.pl
www.thai-pan.pl

– 100 g makaronu ryżowego
– 6 szt. obranych krewetek średniej wielkości
– 1 garść kiełków fasoli mung
– 2 łyżki stołowe oleju roślinnego
– 1/2 łyżeczki zmielonej, suszonej chili
– 2 jajka
– 1/2 szalotki lub czerwonej cebuli
– do smaku: sos tamaryndowy, sos rybny, sos ostrygowy, cukier

Sposób przyrządzenia
1. Moczymy makaron ryżowy w wodzie aż zmięknie, a następnie odsączamy go.
2. Rozgrzewamy wok lub patelnię, wlewamy dwie łyżki oleju roślinnego.
3. Kiedy olej jest gorący, wrzucamy krewetki i podsmażamy je, zmniejszając ogień.
4. Następnie rozbijamy jajka, lekko ubijamy w miseczce i dodajemy do krewetek.
Mieszamy aż jajka się zetną.
5. Dodajemy szalotkę lub czerwoną cebulę.
6. Gdy wszystko jest zmieszane, dodajemy makaron ryżowy. Podkręcamy ogień
i ostrożnie mieszamy.
7. Kiedy makaron jest gotowy, dodajemy – po łyżeczce, do smaku – sos
tamaryndowy, sos ostrygowy, sos rybny oraz cukier.
8. Na koniec dodajemy kiełki fasoli mung.
35
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PO WŁOSKU

Z LA TAVOLĄ

Złota rada
Proszę pamiętać,
aby każdy składnik
do przygotowania
potrawy pochodził
z Włoch. Tylko w ten
sposób uda się
uzyskać prawdziwie
włoski smak.

Garganelli z wołowiną
Garganelli to włoski makaron jajeczny – krótkie, zwinięte rurki z charakterystycznym
żłobieniem pochodzące z regionu Emilia Romania. Można go przygotować z wieloma
składnikami. La Tavola proponuje go z wołowiną, kalafiorem, rozmarynem i chili

60 min

łatwe

Składniki i akcesoria

Sposób przyrządzenia

– 400 g makaronu garganelli
– 400 g mięsa wołowego
– 5 ml oliwy z oliwek
– ½ pęczka natki pietruszki
– kalafior
– 20 g tartego parmezanu
– 4 małe suszone papryczki chili
– sól, pieprz, rozmaryn do smaku

1. Kalafior kroimy na małe kawałki. Gotujemy przez 5 minut w dużej ilości osolonej
wody. Odcedzamy, pozostawiając wodę.
2. Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu w tej samej wodzie, w której
gotował się kalafior. Odcedzamy.
3. Wołowinę kroimy w cienkie paski, wrzucamy na rozgrzaną patelnię wraz z oliwą
z oliwek, smażymy do zrumienienia, dodając: sól, pieprz, rozmaryn oraz chili
według uznania – do smaku.
3. Przed zakończeniem smażenia wołowiny dodajemy wcześniej ugotowany kalafior.
Smażymy przez około 5 minut, następnie dodajemy ugotowany makaron oraz
drobno posiekaną natkę pietruszki. Mieszamy przez chwilę aż wszystkie składniki
dobrze się połączą.
5. Na koniec posypujemy tartym parmezanem. Gotowe danie rozkładamy na talerze.

La Tavola
Katowice, ul. Bażantów 6

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

T: 32 603 60 64
E: biuro@latavola.pl

www.latavola.pl
www.facebook.com/latavolakatowice

lato 2018
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ZOBACZ, JAKIE JESZCZE
WINA POLECA MATEUSZ
PORĘBA

Z CZYM DO WINA?
Spośród wszystkiego, co jemy i pijemy, wino jest najbardziej
zróżnicowanym produktem. To bogactwo sprawia, że
istnieje bardzo wiele możliwości łączenia win i potraw.
Sztuka dobierania jednego do drugiego pozwala pełniej
odczuć smak – opowiada Mateusz Poręba z Salonu M&P
Alkohole i Wina Świata

N

iektóre połączenia kulinarno-winiarskie cieszą się sławą już
od dawna – na przykład piersi z kaczki oraz wino ze szczepu
pinot noir. Wybitni przedstawiciele pinot noir pochodzą z winnicy Tabalí na północy Chile, z chłodnych regionów. Tabali Vetas
Blancas Pinot Noir to klasa sama w sobie. Lekkość, owocowość
i miękkie taniny świetnie się zgrywają z mięsistością kaczej piersi
i z odrobiną naturalnego tłuszczu obecnego w tym rodzaju mięsa. Wino jest złożone. Dwanaście miesięcy starzenia się w dębowej beczce, wapienne gleby nadające trunkowi pięknej mineralności oraz sprzyjająca temu szczepowi chłodna bryza oddalone-

Salon M&P Alkohole i Wina Świata

Arc
hiw
um

go o dwanaście kilometrów oceanu, składają się na niezwykle
bogaty pod względem aromatu efekt końcowy. Bardzo dobre pinoty znajdziemy również na półkach burgundzkich oraz nowozelandzkich. Producenci Albert Bichot oraz Waipara West są ekspertami w rozpieszczaniu podniebień miłośników wina.
Do cięższych mięs, na przykład do steków, polecamy malbeca,
najlepiej wersję Pascual Toso Malbec Alta; do innych mięs grillowanych również nada się doskonale. Jego szczególnymi atutami są: koncentracja aromatów, struktura, intensywność oraz elegancja. n

Katowice, Bażantów 6B
T. 690 489 631

E. katowicebazantowo@wina-mp.pl
www.wina-mp.pl
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PO JAPOŃSKU

Z HIRADO SUSHI

Złota rada
Do rozgniatania
paluszków najlepiej
założyć rękawiczki
foliowe – surimi nie
będą kleiły się
do palców. Rolka
bardzo dobrze
smakuje zawinięta
w nori sojowe.

Kani
Potrawa, którą przygotowuje się na bazie surimi, czyli paluszków krabowych.
To sposób przyrządzania mięsa w Japonii, który ma na celu nadać mu dany kształt
trudne

50 min

Składniki i akcesoria

Sposób przyrządzenia

– ryż do sushi
– nori – prasowane algi
– surimi – paluszki krabowe
– czerwona papryka
– cebula dymka
– majonez
– sos sriracha
– sos sojowy
– ocet ryżowy
– cukier i sól
– dodatki: wasabi, imbir
– mata bambusowa do rolowania
– ostry nóż bez ząbków
– pałeczki lub palce

1. Zaczynamy od płukania ryżu. Robi się to kilkukrotnie w celu wypłukania skrobi. Ryż
po ugotowaniu w proporcji 1: 1.2 (ryż-woda), zalewamy doprawionym octem ryżowym
i mieszamy co jakiś czas aż wystygnie.
2. Przygotowujemy sałatkę: surimi rozgniatamy na płasko, kroimy w drobne paski
i wrzucamy do miski, następnie kroimy w małą kostkę paprykę oraz siekamy zieloną
część cebuli dymki, całość mieszamy z majonezem oraz doprawiamy: pieprz, sos
sojowy, sos sriracha. Sałatkę można przyrządzić według własnego uznania z użyciem
innych warzyw.
3. Wyklejamy ryż na nori.
4. Układamy wyklejoną algę ryżem do góry na matce bambusowej oraz kładziemy
na niej przygotowaną sałatkę.
5. Całość skręcamy z odpowiednim naciskiem i tak przygotowaną rolkę kroimy
w krążki.
6. Podajemy z wasabi, imbirem oraz sosem sojowym.

Hirado Sushi
Katowice, ul. Bażantów 6C

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

T: 793 005 732
E: sushihirado@gmail.com

www.hiradosushi.pl
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PO HISZPAŃSKU

Z ALBENCĄ

Gambas al ajillo
W południowej i środkowej Hiszpanii nie ma praktycznie baru, w którym nie serwuje
się tego dania. Krewetki w oliwie i czosnku można podawać zarówno jako
przystawkę, jak i danie główne. Albenca posiada je w swojej karcie

10 min

łatwe

Składniki i akcesoria

Sposób przyrządzenia

– 100g krewetek
– 8 łyżek hiszpańskiej oliwy z oliwek extra virgin
– 1 papryczka chili
– 1 ząbek czosnku
– 50 ml białego wytrawnego wina
– kilka kropel soku z cytryny
– natka pietruszki
– łyżka masła
– szczypta soli

1. Do głębokiej patelni wlewamy oliwę, wrzucamy pokrojony
czosnek.
2. Kiedy czosnek zacznie „skakać”, powoli wrzucamy krewetki.
3. Dodajemy wino, a po wyparowaniu alkoholu – masło.
4. Skrapiamy danie cytryną i wrzucamy natkę pietruszki.
5. Przed podaniem solimy.

Albenca
Katowice, ul. Bażantów 6B

T: 517 443 126
E: albenca@albenca.pl

www.facebook.com/restauracja.albenca
www.instagram.com/restauracja_albenca
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SPORTU

SPORTOWE LATO
– SPRAWDZONY
PROGRAM
NA WAKACJE
25 czerwca startuje kolejna edycja wielkiej wakacyjnej przygody
w Bażantowo Sport – „Sportowe lato”. W sumie z programu
półkolonii z 5-letnią historią skorzystało już ponad 5 tys. dzieci

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

lato 2018

W

tym roku można wybierać spośród trzech grup zainteresowań: tenis, gimnastyka
& taniec oraz piłka. Dodatkowo, w programie każdej grupy są zajęcia na basenie
i ściance wspinaczkowej, kręgle, badminton, tenis stołowy oraz gry i zabawy. Stałym punktem każdego dnia w Bażantowo Sport jest także drugie śniadanie i obiad z podwieczorkiem. Cena tygodniowego turnusu to 699 zł. n

program sprawdzony przez
ponad 5000 dzieci!
Terminy:
25.06-29.06
02.07-06.07
09.07-13.07
16.07-20.07
23.07-27.07

30.07-03.08
06.08-10.08
13.08-17.08
20.08-24.08
27.08-31.08

W programie:

Sportowe lato to świetna zabawa!
Mówi Ala (9 lat), uczestniczka wakacyjnych półkolonii w Bażantowo Sport
To moje piąte lato w Bażantowie i jak zwykle będę w grupie tenisowej. Najbardziej
lubię jednak zajęcia na basenie. Codziennie możemy się wypluskać do woli! Dla
mnie te półkolonie to świetna zabawa – przed wyjazdem na wakacje mogę potrenować pływanie i wspinaczkę. Mam nadzieję, że w tym roku będzie ten sam fajny pan
(trener – przyp. red.), co rok temu!

– trening z trenerem 2 godziny
dziennie w dyscyplinach:
TENIS / GIMNASTYKA& TANIEC /
PIŁKA
– basen – codziennie!
– kręgle
– badminton, tenis stołowy
– ścianka wspinaczkowa*
– gry i zabawy
– zawody
– obiad dwudaniowy
z podwieczorkiem
– Godz. 8-16! (opcja dodatkowej
płatnej opieki 16-17)
– w programie każdej grupy są
codzienne zajęcia na basenie oraz
kręgle, badminton, tenis stołowy
i ścianka wspinaczkowa
– cena 699 zł /turnus
* wybrane turnusy
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PRZYGOTOWANIE
DO PORODU
I CHUSTONOSZENIE
Dziecko noszone w chuście na pewno nabawi się wad postawy?
Każda kobieta potrzebuje znieczulenia podczas porodu? Rodzące
zawsze są agresywne? Mity z zakresu chustonoszenia
i przygotowania do porodu obala Ewa Damas, położna z Centrum
Medycznego Signum

M DZIECKO NOSZONE W CHUŚCIE

NA PEWNO NABAWI SIĘ WAD POSTAWY.

Dobrze zachustowane dziecko przybiera
naturalną postawę kifozy, opierając się
o noszącego. Takie ułożenie ciała dziecka sprawia, że kręgosłup nie jest obciążony, a pozycja zgięciowo-odwiedzeniowa
jest odpowiednia dla rozwijających się
stawów biodrowych dziecka – zapobiega
wadom postawy. Chustonoszenie ma też
istotne skutki psychologiczne: dzieci są
mniej nieufne wobec świata i rośnie ich
pewność siebie.

Archiw
um
Sig
nu
m

POGROMCY
ZDROWOTNYCH MITÓW

lekarz i położna. W takim przypadku
znieczulenie spełni swoją rolę – ulży
matce i przyspieszy poród. Porody, podczas których znieczulenie jest podane
zbyt wcześnie, często kończą się cesarskim cięciem.

wskazania do pierwszego cesarskiego
cięcia), to kobieta, która pierwsze dziecko urodziła po cesarskim cięciu może
urodzić kolejne siłami natury – o tym decyduje jednak lekarz, oceniając m.in.
grubość blizny.

F PORÓD DRUGIEGO DZIECKA TRWA

F KOBIETY PODCZAS PORODU STAJĄ

KRÓCEJ NIŻ PIERWSZEGO. Licząc

od pierwszych regularnych skurczy, poród pierwszego dziecka to statystycznie 6-8 godzin. Drugiego i każdego
kolejnego – 2-3 godziny.

F KOBIETA W CIĄŻY NIE POWINNA LA-

M DZIECKO MOŻE WYPAŚĆ Z CHUSTY

TAĆ SAMOLOTEM. W pierwszym

W TRAKCIE NOSZENIA. Prawidłowo

zawiązana chusta zapobiega wypadnięciu dziecka. Dlatego tak ważna jest nauka prawidłowych wiązań i skorzystanie
z porad eksperta.

F WIĄZANIE CHUSTY JEST TRUDNE. Po-

czątkowo wiązanie chusty wydaje
się trudne, dlatego jeszcze raz podkreślam – warto skorzystać z porad eksperta. Po krótkim szkoleniu cały proces
będzie się wydawał prosty i naturalny.

M

i trzecim trymestrze ciąży podróż
samolotem jest niewskazana. Jeśli przyszła mama musi jednak przebyć
sporą odległość, to krótki lot samolotem jest bezpieczniejszy niż długa podróż samochodem. Przed zakupem
biletu trzeba jednak zapoznać się z regulaminem wybranej linii lotniczej, ponieważ może wymagać zaświadczenia
o bezproblemowym przebiegu ciąży lub
wręcz zakazywać ciężarnej wejścia
na pokład.

M KAŻDA KOBIETA POTRZEBUJE ZNIE-

CZULENIA PODCZAS PORODU. Jeśli po- M PO CESARSKIM CIĘCIU KOBIETA NIE
MOŻE URODZIĆ KOLEJNEGO DZIECKA
ród odbywa się siłami natury, to ważne
SI
ŁA
MI
NATURY. Jeśli nie ma przeciwjest, aby podać znieczulenie w odpowiednim momencie – o czym decydują

SIĘ AGRESYWNE. Poród to sytu-

M

acja, której towarzyszy duży
stres i ogromne emocje. Aktualne standardy opieki okołoporodowej
i porody rodzinne sprawiły, że pacjentki
są spokojniejsze niż dawniej.

DROBNE KOBIETY ZAWSZE MAJĄ
M CESARKI. Wszystko zależy od fi-

zjologicznego ustawienia główki,
wielkości dziecka i prawidłowej budowy
miednicy. Jeśli dziecko nie jest zbyt duże, to są szanse na naturalny przebieg
porodu nawet w przypadku bardzo
drobnych kobiet.

NAJLEPIEJ RODZIĆ W POZYCJI PÓŁLEŻĄCEJ. Pacjentka zawsze poM win
na mieć możliwość wyboru
pozycji do rodzenia. A „tradycyjna”, półleżąca nie należy do najlepszych. Aktualnie polecane są pozycje wertykalne,
na przykład z użyciem krzesełka porodowego. n

wskazań (należy rozważyć, jakie były

Katowice, ul. Bażantów 6C
T. 32 35 000 35 | www.signum-katowice.pl
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

lato 2018

materiał reklamowy

ZACHOWAJ
MŁODZIEŃCZĄ ENERGIĘ

Jedną z rzeczy, na którą skarżą się ludzie po przekroczeniu 40 i 50 roku życia jest uczucie braku energii.
Nie musi tak być. Stosując suplement Bio-Quinon Active Q10 Gold, można utrzymać energię w naturalny
sposób, dostarczając do organizmu koenzym Q10 i witaminę C, składnik odżywczy, który pomaga
organizmowi utrzymać prawidłowy poziom energii

D

laczego ludzie mieliby pozostać mniej
aktywnymi z upływem czasu? Bio-Quinon Active Q10 Gold pomaga utrzymać produkcję energii tak, aby wystarczyło
jej na wszystkie codzienne rodzaje aktywności: obowiązki domowe, długi spacer, mecz
tenisa czy pracę w ogródku.

który ma znaczenie w utrzymaniu prawidłowego poziomu energii. Bio-Quinon Active
Q10 Gold został wybrany jako oficjalny produkt referencyjny (złoty standard) Międzynarodowego Stowarzyszenia Koenzymu
Q10.

Fakty o suplemencie Bio-Quinon ACTIVE Q10 Gold
Preferowany przez naukowców
Bio-Quinon Active Q10 Gold jest suplementem popularnym wśród osób kontrolujących wagę ciała i preparatem zawierającym
wyjątkowe połączenie czystego koenzymu
Q10 i witaminy C – składnika odżywczego,

Suplement Bio-Quinon Active Q10 Gold został wprowadzony w Europie ponad 25 lat
temu. Obecnie produkt jest wiodącą marką
wśród preparatów zawierających koenzym
Q10 z uwagi na jego udokumentowaną jakość:

• Zawiera czysty koenzym Q10 w postaci
identycznej, w jakiej występuje w organizmie (fermentacja drożdżowa)
• Został udokumentowany w blisko 100
opublikowanych badaniach naukowych
• Jest zamknięty w elastycznych kapsułkach, chroniących przed światłem i promieniowaniem UV
• Zalecany przez naukowców z uwagi
na niezawodną jakość i bezpieczeństwo
• Zawiera witaminę C aktywną biologicznie
• Jest produktem referencyjnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Koenzymu
Q10 (ICQA) n
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W TYM MIEJSCU
ROZWINIESZ
SWÓJ POTENCJAŁ
Wiele pisaliśmy już o Personalnym Centrum Rozwoju In
Corpore, które od kilku miesięcy działa w Centrum
Handlowym Bażantowo. Wreszcie przyszła pora na
odwiedziny w miejscu, w którym każdy może rozwinąć swój
potencjał. Po placówce, która proponuje prawdziwy fitness
dla ducha oprowadziła nas dr Iwona Sosnowska-Wieczorek,
dyrektor Centrum i prezes Fundacji In Corpore
Tekst i zdjęcia: Paweł Szałankiewicz

N

a co dzień to miejsce tętni życiem od rana do wieczora, pracując kompleksowo nad metamorfozą swoich podopiecznych. Do dyspozycji pacjentów Centrum są najwybitniejsi
specjaliści z różnych dziedzin medycyny i nie tylko: neurolodzy,
psychiatrzy, psychoterapeuci, terapeuci uzależnień, psychologowie, fizjoterapeuci, neurologopedzi, coachowie, specjaliści jogi
i medytacji, choreoterapeuci, dietetycy, trenerzy zdrowego stylu
życia, specjaliści ds. wizerunku, a nawet stomatolodzy. Dlatego
z dr Iwoną Sosnowską-Wieczorek, dyrektorem Centrum i prezesem Fundacji In Corpore spotykamy się wczesnym rankiem
i od razu ruszamy na spacer po najnowszych przestrzeniach In
Corpore, które zostały stworzone wyłącznie dla dorosłych pacjentów. n

W tym pomieszczeniu bóle głowy czy
kręgosłupa konsultowane są przez
fizjoterapeutów, dentystów, neurologów
i psychologów. Wszystko po to, aby znaleźć
prawdziwą przyczynę dolegliwości, ustalić
priorytety i zaproponować usługi, które
poprawią dobrostan pacjentów.
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W zachodniej części dziedzińca Centrum
Handlowego Bażantowo jest wejście i recepcja
Personalnego Centrum Rozwoju In Corpore.
Stąd pacjenci są kierowani na konsultacje
prowadzone przez szereg specjalistów,
a następnie na najwłaściwszą dla nich terapię,
która pozwoli rozwinąć im skrzydła.

W pełni wyposażony gabinet
stomatologiczny, to element holistycznego
podejścia Personalnego Centrum Rozwoju
In Corpore. Tu leczy się nie tylko przyczyny
dolegliwości bólowych, ale i kompleksy.
Piękny uśmiech to pierwszy krok
do prawdziwej metamorfozy.
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Poza recepcją przy wejściu jest też
miejsce w samym sercu Centrum, które
zapewnia więcej intymności podczas
oczekiwania na spotkanie ze specjalistą.

Tym, co wyróżnia Personalne
Centrum Rozwoju In Corpore –
podobnie jak znane i cenione
Centrum Diagnostyki
i Terapii – jest holistyczne
podejście do pacjenta, które
usprawnia terapię i czyni ją
bardziej skuteczną. Człowiek
zdrowy i silny nie tylko dobrze
wygląda, ale i emanuje
pozytywną energią.

Innowacyjne metody oparte
o terapie typu Biofeedback,
Cranio-Sacralną, Tomatis,
Johansen, Forbrain wpływają
korzystnie na poprawę
koncentracji i samopoczucia.

In Corpore współpracuje z kancelarią prawną
i wyspecjalizowanym
biurem consultingowym, które pomaga organizacjom trzeciego
sektora, instytucjom
publicznym oraz przedsiębiorcom w aplikowaniu o środki finansowe
pochodzące ze źródeł
zewnętrznych (m.in.
z Unii Europejskiej).

Personalne Centrum Rozwoju In Corpore
Katowice, ul. Bażantów 2
T. 883 310 337 |
E. info@personalnecentrumrozwoju.pl
www.personalnecentrumrozwoju.pl
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ZMIENIAMY
MYŚLENIE
O OGRODACH

M

m

Pokazujemy, jak sadzić pomidory. Dzieci dostają
konewkę i rękawiczki. Po kilku tygodniach przychodzą
i zabierają plony do domu. Wszystko to dzieje się
w ścisłym centrum Katowic, przy ul. Warszawskiej. Tam
właśnie działamy. W pierwszym w śródmieściu ogrodzie
społecznym

Arc
hiw
u

EMILIA MAKÓWKA
Społeczniczka, inicjatorka
ogrodów społecznych
na Warszawskiej i Cynkowej
w Katowicach, organizatorka cyklu
pokazów filmów dokumentalnych
o tematyce ekologicznej,
tłumaczka języka duńskiego,
politolożka

Marchołt to imprezowa historia Katowic.
Kojarzy się z Dżemem, Rawą Blues
i muzykami legendarnego Genesis, którzy
bawili się tam po koncercie w Spodku. Nie
chcemy tego zmieniać. Nadaliśmy natomiast
placowi przy budynku nieco inny charakter.
Splot szczęśliwych okoliczności sprawił, że
wokół projektu ogrodu społecznego zebrało
się kilkoro ludzi z pasją. Poprosiliśmy
o wsparcie działającą w piwnicy Spółdzielnię
Socjalną Honolulu, która prowadzi lokal
„Drzwi Zwane Koniem” i po kilku miesiącach
pojawiły się skrzynki z sadzonkami.
W pierwszym sezonie trochę
eksperymentowaliśmy. Nie wszystko się
przyjęło. Drugi sezon to już obfitsze plony.
Sadzimy głównie warzywa i zioła: pomidory,
paprykę, ogórki, miętę, tymianek, oregano.
Mamy kilka osób, które stale korzystają
z ogrodu, ale najwięcej jest tych, które
przychodzą raz lub dwa. Zasadzić,
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pooglądać, popytać. Zobaczyć, jak to działa.
Część z nich wraca do domu nie tylko
z warzywami, ale też z pomysłem na podobne
miejsce. W ten sposób zmieniamy podejście
ludzi do myślenia o ogrodach. Nie
wykorzystujemy przestrzeni na stawianie tylko
ławki i śmietnika. Oczekujemy czegoś więcej,
realizujemy eksperyment socjologiczny,
edukujemy.
Wygląd ogrodu społecznego, jego działanie
i charakter upraw, to wybór społeczności
lokalnej, która decyduje się go założyć. Takie
miejsce świetnie może służyć spotkaniom, ale
też wyciszeniu i odpoczynkowi w samotności.
Dowolność jest pełna. W Katowicach
w ostatnim czasie powstało sporo takich
ogrodów. Nie są może tak medialne jak ogród
przy Warszawskiej, ale prężnie działają
na przykład na Koszutce. Jak widać,
społeczna potrzeba obcowania z zielenią jest
coraz większa. n
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GUNS N’ ROSES
9 LIPCA
Stadion Śląski, Chorzów
Bilety: od 220 zł

Zespół Guns N’Roses będzie pierwszą
grupą muzyczną, która sprawdzi, jak
brzmi Stadion Śląski po modernizacji. Występ zespołu będzie jednym z kilkunastu,
które odbędą się w ramach tegorocznej
części trasy „Not In This Lifetime Tour”.
Po koncercie inaugurującym trasę 3
czerwca na berlińskim Olympiastadion,
kultowa kapela zagra m.in. w Danii, Wiel-

kiej Brytanii, Francji, Włoszech, Belgii,
Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwecji,
Niemczech oraz w Polsce.
Pierwsza europejska część trasy „Not In
This Lifetime Tour” to ponad million sprzedanych biletów w 2017 roku i tytuł najbardziej udanej trasy rockowej minionego roku. To dowodzi, że zespół-legenda wciąż
jest w formie.

90'FESTIVAL

TAURON NOWA MUZYKA KATOWICE

lll

lll

21 LIPCA, GODZ. 15
Dolina Trzech Stawów, Katowice
Bilety: od 99 złotych

OD 28 CZERWCA DO 1 LIPCA
Strefa Kultury, Katowice
Bilety: od 169 zł
(karnet czterodniowy: 389 zł)

Rynek muzyczny nie zapomniał o latach 90.
Dowodem na ciągłą popularność tych
brzmień są tłumy fanów bawiących się
przy muzyce Scootera, Dr Albana, Vengaboys czy Mr President. Festiwal, który
przeniósł się z Bielska-Białej do Katowic
znów przypomni przeboje lat 90., ich klimat
i niepowtarzalny urok. W tym roku na scenie, która stanie w Dolinie Trzech Stawów
zagrają m.in. Captain Hollywood Project, 2
Unlimited, Brooklyn Bounce, Whigfield,
LayZee – Mr. President, Magic Affair,
East 17, Solid Base, I&I (Kasia Metza oraz
Thomas), DJ Tonka.
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Katowice znów staną się miastem nowej muzyki. Od 28 czerwca do 1 lipca w Strefie Kultury rozbrzmią pulsujące dźwięki festiwalu
Tauron Nowa Muzyka. W malowniczej scenerii zaprezentują się najciekawsi debiutanci
i najwięksi klasycy współczesnej elektroniki,
ale także artyści jazzowi, rockowi i hiphopowi.
Tauron Nowa Muzyka Katowice to jedna z najważniejszych imprez muzycznych
w kraju, rozpoznawana i doceniana także poza Polską. Podczas 13. edycji nie zabraknie
gwiazd z absolutnego topu. Jednym z największych wydarzeń festiwalu będzie z pew-

Skład Guns N' Roses tworzą obecnie Axl
Rose (wokal, fortepian), Duff McKagan
(bas), Slash (gitara prowadząca), Dizzy
Reed (klawisze), Richard Ferrer (perkusja)
i Melissa Reese (klawisze). Jako support
przed koncertem głównej gwiazdy wystąpią grupy Volbeat i Tyler Bryant & The
Shakedown.

arch.

nością występ brytyjskiego producenta ukrywającego się pod pseudonimem Mura Masa, którego chwytliwe połączenie tanecznej
elektroniki, futurystycznego soulu i popu oraz
trapu, grime i jungle podbiło w ostatnich latach serca i umysły fanów z całego świata.
Festiwal zainauguruje Carl Craig, który zagra
z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, a zakończy koncert Sampha. Tegoroczny line-up tworzą m.in. Nightmares On
Wax, Soil & „Pimp” Sessions, Jordan Rakei
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full band, Jazz Band Młynarski-Masecki, Nosowska, Errosmith, Red Axes, DJ Stingray,
Halal & Relaxer, Photay, Varg, Alex Niggemann i 47 soul.

OFF FESTIVAL

lll
OD 3 DO 5 SIERPNIA
Dolina Trzech Stawów, Katowice
Karnet na wszystkie dni: 330 zł
Dolina Trzech Stawów na początku sierpnia
będzie muzycznym epicentrum, z którego
wypływają dźwięki muzyki alternatywnej.
Wszystko za sprawą Artura Rojka i jego OFF
Festivalu. Na kilku scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów – absolutnie wyjątko-

wych, unikalnych, poszukujących. Gwiazdami tegorocznej edycji będą m.in. amerykański indie rockowy zespół Grizzly Bear, legenda norweskiego punk rocka Turbonegro,
Clap Your Hands Say Yeah, John Maus, Aldous Harding, Marlon Williams, Egyptian Lover, Big Freedia, Wojciech Bąkowski, Sensations’ Fix, Harry Merry, Gary War i coL i wielu
innych.
OFF Festival, jak podkreślają organizatorzy,
powstał w 2006 roku nie po to, by się wszystkim podobać, ale po to, by intrygować, zadawać pytania, oburzać, prowokować do dyskusji, inspirować. Na ten festiwal przyjeżdża się
po to, aby odkryć nową fascynującą muzykę
lub zobaczyć legendy światowej muzyki alternatywnej, które występują po raz pierwszy
w Polsce.

TAKE 6, TRIBUTE TO AL JARREAU

lll
6 LIPCA, GODZ. 20
NOSPR Katowice
Bilety: od 100 zł
Take 6 to sześciu śpiewających a capella wirtuozów muzyki gospel, r&b, jazz i pop. Są laureatami aż dziesięciu nagród Grammy oraz
wielu innych wyróżnień. Współpracowali
ze Stevie Wonderem, Whitney Houston, Rayem Charlesem czy Quincy Jonesem, zaszczycali Gale Oscarowe i Gale Prezydenckie. Wydali kilkadziesiąt znakomitych płyt.
Na specjalnym koncercie w NOSPR złożą
hołd swojemu przyjacielowi, wielkiemu, niedawno zmarłemu wokaliście – Al Jarreau.
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TAKŻE W WERSJI ONLINE
ŚCIĄGNIJ BEZPŁATNY PROGRAM
QR CODE READER NA IOS, ANDROID I WINDOWS

SKANUJ KODY
I ZOBACZ ZDJĘCIA, KTÓRE NIE ZMIEŚCIŁY SIĘ NA PAPIERZE
ORAZ SŁUCHAJ WYWIADÓW

ZAPRASZAMY NA

WWW.MAGAZYNPLACE.PL
PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:
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, Piotr i Paweł, Biuro Podróży Olivier's Travels), 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) / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, ul. Hierowskiego 2 / OPTYK OKULISTA SIGNUM CH AUCHAN
Mikołów, ul. Gliwicka3 / JAZZ CLUB HIPNOZAKatowice, pl. Sejmu Śląskiego2 / ZIĘBA CLINICKatowice, ul. Kościuszki255 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK
Katowice, ul. Powstańców 43 / 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, Drogowa Trasa Średnicowa 2 / LEXUS Katowice,
ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 125 / AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / TEATR
ŚLĄSKI Katowice, Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINIC Dębowe Tarasy, Katowice, ul.
Baildona12 / 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. Kołodzieja8/NOSPR Katowice, pl. W. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 / GALEN REHABILITACJA
Katowice, ul. Pijarska 3 / OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 / MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199 / COMPASS POOLS
POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31 / SKODA AUTO ŚLIWKAKatowice, ul. Kościuszki 94 / SKODA AUTO ŚLIWKA Sosnowiec, ul. 3 Maja 60 / KLINIKA MEDYCYNY
ESTETYCZNEJ DR N. MED. KATARZYNA SKWARA-GUZIKOWSKAKatowice, ul. Bażantów 41B/1
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PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE

RYSUNKI: MARTYNA JANIK
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KOMPLEKSOWE USŁUGI DENTYSTYCZNE
NAJWYŻSZE STANDARDY MEDYCZNE
INNOWACYJNE METODY LECZENIA
SPECJALISTYCZNE KONSULTACJE

> STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
> ORTODONCJA
w tym aparaty INVISALIGN
> STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA
> ENDODONCJA
> PROTETYKA
> STOMATOLOGIA ESTETYCZNA
> CHIRURGIA
> PERIODONTOLOGIA
> HIGIENIZACJA

TELEFON RECEPCJA
+48 882 760 958
APO Stomatologia Sp. z o.o.
40-668 Katowice
ul. Bażantów 2
biuro@apostomatologia.pl
/APOstomatologia

