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PLACE IN MY HEAD

ENKLAWA NA
UKOŃCZENIU
Nigdy nie zajmowaliśmy się
dziennikarstwem śledczym
na łamach „PLACE’a”, więc tekst
o Fundacji Śląskie Centrum
Hematologii i Transplantacji Szpiku to
fenomen w czteroletniej historii
naszego wydawnictwa. Ba! Fenomen
na skalę całej branży prasy
customowej, która zwykle opisuje
wyłącznie to, co piękne i przyjemne.

JUŻ TEJ JESIENI DO ENKLAWY
KRYSZTAŁOWEJ WPROWADZĄ SIĘ
PIERWSI SENIORZY. SPRAWDZAMY,
JAKIE UDOGODNIENIA BĘDĄ MIELI
DO DYSPOZYCJI
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Archiwum

Wydawanie periodyku na zamówienie
to co innego niż pisanie na zlecenie
i temat przejęcia mieszkania – tzw.
szpitala domowego przez wybitnego
lekarza, prof. Sławomirę KyrczKrzemień potraktowaliśmy w stu
procentach rzetelnie, z maksymalną
dozą profesjonalizmu i umiejętności,
które zdobywaliśmy w innych,
„tradycyjnych” redakcjach.
Jak mawiał prof. Władysław
Bartoszewski: „Jeśli nie wiesz jak się
zachować, to na wszelki wypadek
zachowaj się przyzwoicie” i kiedy
sami rozważaliśmy, czy mimo
szczerego oburzenia powinniśmy się
zająć tym tematem oraz czy jest to
właściwe miejsce, aby wybrzmiał,
przypomnieliśmy sobie tę maksymę.
Zapraszam do lektury!
Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny
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prOfesOr zabrała
MieszKanie

MisTrz
arChiTeKTury

miEszkAniE dLA PACjEntów Po
PrzEszCzEPiE szPiku trAFiło
w PrywAtnE rĘCE
Po pierwotnej idei szpitala
domowego pozostał niesmak,
nadszarpnięte zaufanie do lekarzy
i pytanie, czy warto pomagać.
Po około roku funkcjonowania
mieszkania dla pacjentów
katowickiego Oddziału Hematologii
i Transplantacji Szpiku prof.
Sławomira Kyrcz-Krzemień
niespodziewanie przejęła
nieruchomość i przepisała ją
na córkę

EnErgooszCzĘdnośĆ
A niEbAnALnA ArChitEkturA
Razem z katowickim oddziałem SARP
prezentujemy kolejnego mistrza
architektury – Paula de Ruitera
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CO z TĄ szTuKĄ?
nA śLąsku PotrzEbujEmy wiELu
gALErii sztuki wsPółCzEsnEj
z PrAwdziwEgo zdArzEniA –
pisze dr hab. Grzegorz Hańderek
z katowickiej ASP

38
wiosna 2016

PLACE

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
5

MY PLACE
K. Rzeszowska@DAGMA PHOTO

OD PASJI
DO BIZNESU
O TYM, JAK ZMIENIĆ PASJĘ W ŹRÓDŁO DOCHODU OPOWIADA
GRZEGORZ SIKORSKI – FOTOGRAF I BIZNESMEN, TWÓRCA
STUDIA FOTOGRAFICZNEGO DAGMA PHOTO
ROZMAWIA: bArtłomiEj wnuk
ZDJĘCIA: grzEgorz sikorski ORAZ
kAtArzynA rzEszowskA – DAGMA PHOTO

GRZEGORZ SIKORSKI
Założyciel studia Dagma
Photo specjalizującego się
w profesjonalnej fotografii
produktowej i reklamowej.
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Bartłomiej Wnuk: Nie dalej jak pod koniec stycznia całą Polskę obiegło zdjęcie ziemniaka
na czarnym tle, które szczęśliwy autor sprzedał
za równowartość jednego miliona euro. Dzięki
temu wiem, dlaczego poważny biznesmen chwycił za aparat i zainwestował w profesjonalne
studio fotograficzne.
Grzegorz Sikorski: To nie tak. Fotografia jest
przede wszystkim pasją, która towarzyszy
mi od wielu, wielu lat. Ostatnio zmieniły się
jednak dwa aspekty tej pasji – postawiłem
na profesjonalizację działania i zacząłem
wcielać w życie zamiar uczynienia z pasji
źródła dochodu. Pracuję również nad rozpoznawalnością marki Dagma Photo. Ziemniaków nie fotografuję i w nagłe zainteresowanie rynkiem fotografii artystycznej nie
wierzę.

Jest aż tak źle?
Na świecie dobra fotografia jest w cenie, ale
kwoty rzędu miliona czy kilku milionów euro
za zdjęcie dotyczą wyłącznie jednostkowych
przypadków. Brytyjskie studio, z którym
współpracuję podczas sesji wyjazdowych,
specjalizuje się w fotografii artystycznej i sprzedaje swoje prace po 5-10 tys. funtów, ale takie
kwoty w polskich realiach trzeba włożyć między bajki. Jest wprawdzie kilka rodzimych nazwisk, które dobrze radzą sobie na świecie,
ale polscy odbiorcy wciąż nie cenią aż tak wysoko artystycznych walorów fotografii.

Łatwiej sprzedać w kraju drogi obraz niż drogie
zdjęcie?
Polska klasa średnia nie jest dość zamożna,
a jednostki, które stać na to, aby wydawać
pieniądze na sztukę wciąż są bardziej skłonne, żeby kupić mebel do łazienki za 20 tys.
zł, niż obraz czy zdjęcie za 5 tys. zł. Jeszcze
nie czują takiej potrzeby, ale moim zdaniem
stopniowo będzie się to zmieniać. Stąd właśnie przed paru laty powstał pomysł otwarcia galerii sztuki (Dagma Art), a niedawno
studia fotograficznego.

W pańskim studio będzie miejsce na fotografię
artystyczną?
Rynek usług fotograficznych jest obecnie wyjątkowo nasycony. Bardzo łatwo jest znaleźć
w swoim otoczeniu kogoś, kto fotografuje le-

POLSKA KLASA
ŚREDNIA NIE JEST
DOŚĆ ZAMOŻNA,
A JEDNOSTKI,
KTÓRE STAĆ NA TO,
ABY WYDAWAĆ
PIENIĄDZE
NA SZTUKĘ WCIĄŻ
SĄ BARDZIEJ
SKŁONNE, ŻEBY
KUPIĆ MEBEL
DO ŁAZIENKI ZA
20 TYS. ZŁ, NIŻ
OBRAZ CZY ZDJĘCIE
ZA 5 TYS. ZŁ
piej lub gorzej i za różne pieniądze. Wyróżnikiem staje się jakość zdjęć, a o tej decyduje
zarówno wykorzystywany sprzęt, jak i późniejsza obróbka. To dlatego postanowiłem zainwestować w najlepszy sprzęt – aparat Phase
One i profesjonalne oświetlenie studyjne firmy Broncolor. Wszystko to z myślą o zleceniach komercyjnych, ale oczywiście – z takimi warunkami – grzechem zaniechania byłoby odstąpienie do prowadzenia równolegle
prac artystycznych. Przynajmniej od czasu
do czasu i głównie po to, by budować rozpoznawalną wśród klientów estetykę i markę.

Skoro o budowaniu mowa. Tuż obok biurowca
Dagmy, przy ul. Bażantów powstaje nowe centrum mieszkaniowo-usługowe, w którym ma się
znaleźć także nowa siedziba Dagma Photo –
trzykondygnacyjne studio fotograficzne.
Nie potrzebujemy aż trzech kondygnacji – część powierzchni zajmie centrum
szkoleniowe, które przeprowadzi się z naszej dotychczasowej siedziby. Nie zmienia
to faktu, że wyposażenie studia będzie dorównywało najlepszym tego typu obiektom
na świecie. Oprócz zaawansowanego technicznie oświetlenia, planujemy w studio
m.in. stworzenie możliwości fotografowania
dużych obiektów i budowę specjalistycznego akwarium do fotografii podwodnej.

Co to takiego?
Konstrukcja, która pozwoli realizować sesje
podwodne z bardzo komfortowej dla foto-

grafa perspektywy, bo zza szyby akwarium.
Takie rozwiązanie niesie też szereg korzyści
z ustawieniem światła, ale przyznaję, że akurat ten element projektu wciąż kalkuluję
pod względem opłacalności.

Czy tak zaawansowane studio ma sens w czasach, w których sesja zdjęciowa to mniej więcej
połowa czasu, który trzeba poświęcić na pracę
nad zdjęciem?
Oczywiście, że ma sens i myślę, że zgodzi
się ze mną każdy fotograf, który realizuje sesje produktowe, modowe, czy beauty. To
proste – potrzebujemy do obróbki jak najlepszego jakościowo materiału. A co
do czasu późniejszej obróbki, to oczywiście
ma pan rację – postprodukcja jednego
zdjęcia typu beauty, w którym każdy detal
musi ściśle odpowiadać wizji fotografa
i oczekiwaniom klienta to często kilka godzin pracy.

Nie razi pana współczesne umiłowanie wielu
czołowych fotografów do nadmiernego retuszu?
Jestem głęboko przekonany, że to nie tyle
skłonność samych fotografów, co ich klientów. Proszę zwrócić uwagę, że nawet w czołowych magazynach modowych dziewczyny na okładkach są często „porcelanowe” – mają nienaturalnie gładkie lico i wyjątkowo błyszczące oczy – to obecnie bardzo
często spotykany sposób retuszu.

Kiedy Philippe Halsman w 1948 roku wykonywał
fotografię Salvadora Dali „Dali Atomicus” do jej
stworzenia potrzebował sześciu godzin pracy,
kilkudziesięciu litrów wody, trzech kotów, krzesła i 28 podskoków Dalego, aby uzyskać genialny kadr. Dziś pewnie wystarczyłby dobry
program graficzny. Czy w tym kontekście nie tęskni pan za fotografią analogową?
Nie tęsknię, bo od czasu do czasu do niej
wracam. Z przykrością stwierdzam jednak,
że po pierwsze liczba punktów, w których
można wywołać materiał analogowy jest
bardzo ograniczona, a po drugie te, które
wciąż funkcjonują często zaliczają wpadki.
Nie przypominam sobie, żebym jeszcze kilkanaście lat temu kiedykolwiek otrzymał z laboratorium posklejany materiał. Teraz niestety to się zdarza.
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Zdjęcie typu beauty, do którego modelkę przygotowywano przez ponad trzy godziny. Retusz zdjęcia zajął tyle samo czasu. Na nietypowy
pomysł wykorzystania biżuterii w kształcie skarabeusza wpadła autorka fotografii.
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Mniej więcej. Na pewno nie zabraknie twórców, którzy z powodów snobistycznych, artystycznych czy marketingowych zechcą się
tak wyrażać, ale świat idzie do przodu i fotografia analogowa nie wyjdzie już z niszy.

Są tacy, którzy twierdzą, że traci przez to duszę.
Zróżnicowanie cenowe (i jakościowe)
w przypadku sprzętu cyfrowego jest ogromne i na pewno nie będę nikogo przekonywał, że gorszym sprzętem można zrobić lepsze zdjęcia. Jeśli ktoś potrafi fotografować
i kupi dobry sprzęt to może z jego pomocą
uzyskać zaskakujące efekty. A jeśli już koniecznie szuka aparatu z tym „czymś”, to polecam Leicę – sam korzystam z takiego aparatu podczas podróży i efekty zawsze pozytywnie mnie zaskakują.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ
FOTOGRAFÓW DAGMA PHOTO

Co w nim jest takiego szczególnego?
Optyka oferująca niespotykaną już dzisiaj
plastykę. No i kompaktowe rozmiary, które
pozwalają na swobodne przemieszczanie
się po świecie.

Jak poznaje się świat z perspektywy profesjonalnych sesji fotograficznych?
Przeciętnego zjadacza chleba na wakacjach napędzają fotograficznie popularne
media społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram, gdzie miarą sukcesu danego zdjęcia jest liczba polubień przez „znajomych”. Tymczasem komercyjne sesje fotograficzne to po prostu żmudna praca.
Po wybraniu miejsca, modelek, makijażystek i skompletowaniu sprzętu, trzeba z całym towarzystwem dojechać na miejsce
i na dodatek liczyć na łut szczęścia w postaci udanej pogody.
Grzegorz Sikorski@DAGMA PHOTO

Klisza będzie tym w fotografii, co płyta winylowa w muzyce?

PRZECIĘTNEGO
ZJADACZA CHLEBA
NA WAKACJACH
NAPĘDZAJĄ
FOTOGRAFICZNIE
POPULARNE MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE, TAKIE JAK
FACEBOOK CZY
INSTAGRAM, GDZIE
MIARĄ SUKCESU
DANEGO ZDJĘCIA
JEST LICZBA
POLUBIEŃ PRZEZ
„ZNAJOMYCH”.
TYMCZASEM
KOMERCYJNE
SESJE
FOTOGRAFICZNE
TO PO PROSTU
ŻMUDNA PRACA

Zdjęcie typu surreal fashion. Niełatwo pozować w 30-stopniowym upale, a co dopiero na rozgrzanym do 45 stopni piasku. Takie wrażenia
temperaturowe – uczucie nieznośnego skwaru – towarzyszyły modelce i fotografowi przez niemal cztery godziny sesji zdjęciowej.
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Na bardzo wdzięcznej fotograficznie Islandii
bardzo wieje, jest zimno, a pogoda w ciągu
godziny potrafi zmienić się kilkukrotnie. Ze
względu na temperaturę i podmuchy zimnego wiatru modelki w zwiewnych strojach mogą pracować bez przerwy tylko kilkanaście
minut. Jeśli do tego dodamy konieczność
rozstawiania i chowania oświetlenia
przy opadach deszczu nawracających nawet co kwadrans, to w efekcie sesja może
dłużyć się w nieskończoność. Ale oczywiście bywa też prosto i pięknie.

Piękne modelki są elementem każdego pańskiego zdjęcia.
Poza bardzo wczesnymi latami mojego życia nigdy nie interesował mnie fotoreportaż
i typowa fotografia podróżnicza. Jeśli ulica
czy plaża – to tylko jako tło dla człowieka.
Wiele zdjęć z mojego portfolio powstało bez
konkretnego zamówienia. Robiłem je dla
przyjemności, a że lubię piękne kobiety, to
właśnie je fotografuję. n

Grzegorz Sikorski@DAGMA PHOTO

POSTPRODUKCJA
JEDNEGO ZDJĘCIA
TYPU BEAUTY TO
CZĘSTO KILKA
GODZIN PRACY

Zdjęcie typu surreal fashion. Stroje do tej sesji były przygotowywane przez niemal kwartał przez specjalne studio krawieckie. Sesja zdjęciowa na
kamienistej plaży przyciągnęła mnóstwo gapiów. Idealne ułożenie materiału „niesionego wiatrem” udało się uzyskać po kilku godzinach pracy.
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PLACE TO LIVE

WSZYSTKIE PLACE
NASZEGO MIASTA
Arkadiusz Ławrywianiec

ttt

OSIEDLE BAŻANTOWO NAGRODZONE
PODCZAS 4 DESIGN DAYS W MCK
Za nami 4 Design Days – największe w tej części Europy wydarzenie
rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa.
W dniach 11-14 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach nie zabrakło stoiska Osiedla Bażantowo, na którym firma
Millenium Inwestycje prezentowała swoją najnowszą ofertę
mieszkaniową: Bażantowo Południe, nowe centrum handlowo-usługowe
oraz Enklawę Kryształową. Podczas Housemarket Silesia Awards 2016
spółka świętowała zwycięstwo w kategorii Deweloper, a samo
Bażantowo w kategorii Osiedle Mieszkaniowe. – Bażantowo to miejsce
tworzone z pasją przez wiele lat. Mamy jeszcze trochę wolnej
przestrzeni, więc obiecujemy dalsze projekty – mówili podczas gali Piotr
Płoskoń i Jacek Piwkowski z zarządu Millenium Inwestycje Sp. z o.o.
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OSIEDLE PONOWNIE
W MIĘDZYNARODOWYM CENTRUM
KONGRESOWYM
Stoisko Bażantowa ponownie stanie
w MCK podczas Targów Mieszkaniowych
„Na swoim”, które odbędą się w dniach
od 15 do 17 kwietnia.

ZOBACZ RELACJĘ Z 4 DESIGN
DAYS W NASZYM KANALE
NA YOUTUBE

wiosna 2016

Grzegorz Goik/Unikaj Zdjęć

W TEGOROCZNYM MECZU ZAGRALI:
DZIENNIKARZE

ADAM NAWAŁKA NIE PODAŁ JESZCZE NAZWISK PIŁKARZY, KTÓRYCH
ZABIERZE NA MISTRZOSTWA EUROPY 2016 WE FRANCJI. 9 MARCA
POWINIEN BYŁ UWAŻNIE OBSERWOWAĆ KATOWICE, GDZIE NA BOISKU
SPOTKAŁY SIĘ DRUŻYNY RZECZNIKÓW I DZIENNIKARZY I JAK CO
ROKU WALCZYŁY O 1% DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z NASZEGO REGIONU. TYM RAZEM GÓRĄ BYLI DZIENNIKARZE
To już szósta edycja turnieju, w którym dziennikarze i rzecznicy starali się pokazać,
która profesja przyciąga osoby bardziej utalentowane sportowo. Po siatkówce
(2011), strzelaniu (2012), squashu (2013), badmintonie (2014) i koszykówce (2015)
w tym roku zmierzyli się w kolejnej dyscyplinie – futsalu. Tym razem wygrali dziennikarze, a o zwycięstwie przesądziły rzuty karne.
Zawody odbyły się 9 marca w Bażantowo Sport i podobnie jak co roku promowały
ideę pozostawienia 1% podatku organizacjom pożytku publicznego z naszego regionu. Mecz komentował katowicki radny Krzysztof Pieczyński znany z zamiłowania
do piłki nożnej. Głównym Partnerem tegorocznych zawodów był TAURON Dystrybucja.

RZECZNICY
Rafał Jankowski – NSZZ Policjantów,
Cezary Orzech – Katowice Airport,
Krzysztof Trzosek – Tyski Sport,
Rafal Łysy – UM Sosnowiec,
Mirosław Rusecki – ASP w Katowicach,
Paweł Doś – Politechnika Śląska,
Jacek Szymik-Kozaczko – Uniwersytet Śląski
w Katowicach,
Marek Kiczka – Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach,
Marcin Marzyński – TAURON Dystrybucja,
Waldemar Bojarun – UM Katowice.

KATOWICE KREATYWNYM
MIASTEM UNESCO

CHIŃSKIE
PRZYSTANKI

Z końcem 2015 roku Katowice
dołączyły do prestiżowej Sieci
Miast Kreatywnych UNESCO,
która łączyła do tej pory
9 ośrodków: 6 w Europie
(Bolonia, Gandawa, Glasgow,
Hanower, Mannheim i Sewilla)
oraz 3 pozaeuropejskie (Bogota
w Kolumbii, Hamamatsu
w Japonii i Brazzaville w Kongo).
Katowice są pierwszym Miastem
Muzyki z Europy ŚrodkowoWschodniej i drugim,
po Krakowie (Miasto Literatury),
Miastem Kreatywnym w Polsce.

W piątek 22 kwietnia
w Młodzieżowym Domu
Kultury nr 1 w Tychach
odbędzie się premiera
książki prof. Henryka Goika „Chińskie przystanki”.
Premierze będzie towarzyszył wernisaż wystawy
fotograficznej pod tym
samym tytułem. Autorami zdjęć są Henryk Goik
i Piotr Płoskoń. Początek
o godz. 17.30. Wstęp
wolny.

Henryk Goik, Piotr Płoskoń

RZECZNICY VS.
DZIENNIKARZE,
CZYLI 1% DLA ŚLĄSKA

Michalina Bednarek – Gazeta Wyborcza,
Tomasz Ciesielski – TVN 24,
Piotr Girczys – Polska Agencja Prasowa,
Adrian Leks – Telewizja TVS,
Marcin Hirnyk – Radio Piekary,
Paweł Pawlik – Onet.pl,
Jacek Sroka – Dziennik Zachodni,
Michał Cader – TVP3 Katowice,
Wojciech Marczyk – RMF MAXXX,
Krzysztof Bąk – Polsat News,
Bartłomiej Wnuk – Magazyn PLACE.
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KRYSZTAŁOWA
ENKLAWA
PRZESTRZEŃ IDEALNA
DLA SENIORA
Z UPŁYWEM CZASU KAŻDY Z NAS SIĘ ZMIENIA. ZMIANY ZACZYNAJĄ SIĘ
OD NASZEGO CIAŁA, POTRZEB I SYTUACJI FINANSOWEJ. WSZYSTKO TO
PRZEKŁADA SIĘ NA PRZESTRZEŃ, KTÓRĄ KSZTAŁTUJEMY; CHCEMY ABY
NASZE MIEJSCE NA ZIEMI ZMIENIAŁO SIĘ RAZEM Z NAMI. ENKLAWA
KRYSZTAŁOWA NA OSIEDLU BAŻANTOWO TO PROPOZYCJA DLA SENIORÓW,
KTÓRZY JAK NAJDŁUŻEJ CHCĄ SIĘ CIESZYĆ SAMODZIELNOŚCIĄ
W PRZESTRZENI SKROJONEJ DO ICH POTRZEB
TEKST: łukAsz rEsPondEk

OD KOŁYSKI, PRZEZ FRAGMENT
PODŁOGI DO ZABAWY DOCHODZIMY
DO WŁASNEGO POKOJU. POTEM
PRZEPROWADZAMY SIĘ –
NA STUDIACH DO KAWALERKI,
POTEM DO MIESZKANIA, ABY
OSTATECZNIE ZAMIENIĆ JE
NA WIĘKSZE LUB DOM. KIEDY
JEDNAK DZIECI WYPROWADZAJĄ
SIĘ, STWORZONA PRZESTRZEŃ
JEST ZA DUŻA I POTRZEBUJEMY
KOLEJNEJ ZMIANY

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

INTEGRACJA. Biblioteczka, kominek, kącik
karciany i szachowy
oraz taras to miejsca,
które sprzyjają spotkaniom. Bo po co spędzać cały czas
samotnie, skoro
zostało jeszcze tyle
rzeczy do zrobienia
i tematów
do omówienia, gdzie
lepiej się nimi
podzielić, jak nie
w salonie klubowym?
No, może tylko w letnim ogrodzie usytuowanym tuż
przy budynkach Enklawy Kryształowej, gdzie
znajdzie się park,
oczko wodne i oświetlone ścieżki spacerowe z ławeczkami.

wiosna 2016

BEZPIECZEŃSTWO Elegancki
i komfortowy salon i przytulna sypialnia? Oczywiście, że tak!
A do tego coś dla naszego bezpieczeństwa – system przywoławczy zainstalowany w każdym
mieszkaniu i połączony z całodobowym centrum monitoringu.
Dzięki temu mieszkamy komfortowo i „po swojemu”, a na dodatek
mamy pewność, że otrzymamy natychmiastową pomoc w przypadku nagłego pogorszenia stanu
zdrowia.

KRYSZTAŁOWA TAKŻE
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NIEZALEŻNOŚĆ Koordynator
zadba o codzienne potrzeby,
takie jak: sprzątanie, pomoc
w zakupach czy rezerwacja biletu
na wymarzony koncert, ale to
od mieszkańców zależy czy skorzystają z jego pomocy.
Niezależność to m.in. możliwość
wyboru. Dlaczego nie zamówić
jednego dnia kosza zakupów, by
w kolejnym skorzystać z atrakcji
pobliskiego centrum sportowego?

Arc
hiw
um

BUDYNKI ENKLAWY
KRYSZTAŁOWEJ SĄ
W PEŁNI DOSTOSOWANE
DO POTRZEB OSÓB
STARSZYCH, ALE
Z POWODZENIEM MOGĄ
W NICH ZAMIESZKAĆ
NIEPEŁNOSPRAWNI
RUCHOWO. O POTRZEBY
MIESZKANIOWE TAKICH OSÓB
ZAPYTALIŚMY ANNĘ WANDZEL,
DYREKTOR ŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo konieczne są m.in. szersze parkingi, które umożliwiają im swobodny dostęp do samochodu.
Ważne są też szerokie drzwi wejściowe oraz
dostosowane do wózków chodniki, brak schodów oraz odpowiednio szerokie drzwi do klatki
i mieszkania. W samym mieszkaniu istotne są
natomiast gniazdka elektryczne na odpowiednich wysokościach, a w łazienkach, które powinny być odpowiednio przestronne – prysznice bez brodzików oraz odpowiedni system
uchwytów. Szafy natomiast muszą posiadać
system teleskopów, które ułatwiają osobom
na wózku dostęp do ubrań.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ

Biuro sprzedaży
Millenium Inwestycje Sp. z o.o.
Katowice, ul. Hierowskiego 2 | tel. 32 205 95 00
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl
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WSZĘDZIE DOBRZE, ALE

W DOMU
NAJLEPIEJ I TYLKO OD CIEBIE
ZALEŻY W JAKI SPOSÓB
ZADBASZ O JEGO I SWOJE
BEZPIECZEŃSTWO
KIEDY WRACAMY DO DOMU, CHCEMY
CZUĆ SIĘ W NIM BEZPIECZNIE. CZASEM
JEDNAK MOŻE WYDARZYĆ SIĘ COŚ
NIESPODZIEWANEGO, CO ZAKŁÓCI NASZ
SPOKÓJ – KRADZIEŻ, POŻAR, POWÓDŹ...
W JEDNEJ CHWILI KAŻDY Z NAS MOŻE
STRACIĆ DACH NAD GŁOWĄ I DOROBEK
CAŁEGO ŻYCIA. DLATEGO WARTO
POMYŚLEĆ O ODPOWIEDNIM
UBEZPIECZENIU – PISZE MAREK ŻAK
Z EVEREST UBEZPIECZENIA

Żadne towarzystwo ubezpieczeniowe nie
uchroni naszego majątku przed kataklizmem
naturalnym. To zawsze i każdemu może się
zdarzyć. Jednakże dobrze skonstruowana
polisa ubezpieczeniowa sprawi, że szybko
i bezboleśnie zostaną naprawione szkody,
a my nie poniesiemy żadnych związanych
z tym kosztów. Jak zatem wybrać takie ubezpieczenie?

UBEZPIECZENIE SKROJONE
NA MIARĘ
Poszukiwania warto rozpocząć od precyzyjnego określenia własnych potrzeb: co i w jakim zakresie chcemy objąć ochroną, czego
obawiamy się najbardziej (np. pożaru, kradzieży, zalań). Towarzystwa ubezpieczeniowe
z reguły proponują wiele odmian i wariantów
ubezpieczeń mieszkań i domów. Różnią się
one zakresem, wysokością składki, sumą
ubezpieczenia, a także doborem opcji dodatkowych. Dzięki temu mamy możliwość znale-

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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zienia oferty dopasowanej do naszych indywidualnych potrzeb. Pamiętajmy, że nie warto sugerować się wyłącznie ceną. Tania polisa zazwyczaj zapewnia bardzo wąski zakres
ochrony, który okaże się niewystarczający
w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia. Pamiętajmy, że podejmujemy decyzję
niezwykle ważką i strategiczną, dotyczącą zabezpieczenia dorobku życia. Dlatego nie
spieszmy się i analizujmy wszystko dokładnie.

OC W ŻYCIU PRYWATNYM DLA
WIĘKSZEGO SPOKOJU
Obejmując ochroną mieszkanie lub dom,
warto dokupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Dzięki niemu będziemy mieli zagwarantowaną
pomoc w sytuacji, gdy to my wyrządzimy komuś szkodę. Może się to okazać przydatne
nie tylko w miejscu zamieszkania, lecz także
podczas ferii czy wakacji, jeśli zamierzamy
wypoczywać w wynajętym mieszkaniu. Gdy-

JEŚLI KTOŚ ZALEJE TWOJE
MIESZKANIE – spokojnie,
ubezpieczyłeś je. Ale co jeśli to twoja
pralka się zepsuje i zalejesz
mieszkanie sąsiada?
JEST MINUSOWA
TEMPERATURA I NA
CHODNIKU PRZED TWOIM
DOMEM ROBI SIĘ ŚLISKO,
a sąsiadka akurat wtedy wraca
z ciężkimi zakupami do domu. Łatwo
może się poślizgnąć i złamać nogę.
O całym zdarzeniu możesz
dowiedzieć się dopiero wtedy, gdy
sąsiad przyniesie ci do zapłacenia
niemały rachunek.
ODWIEDZIŁA CIĘ CIOCIA
Z AMERYKI? Nieważne, że to
ciocia, gdy niechcący wylejesz na nią
gorącą herbatę. Takie poparzenia są
uporczywe i wymagają szybkiej
pomocy lekarza.
ZA OKNEM SZALEJE
WICHURA? To oczywiście nie twoja
wina. Ale gdy kolorowa doniczka
spadnie z twojego balkonu
na zaparkowany poniżej samochód
i go zarysuje lub wgniecie, właściciel
może pociągnąć cię
do odpowiedzialności.
CZY WIESZ, ŻE GDY
WBIEGNIESZ NA JEZDNIĘ
I SPOWODUJESZ STŁUCZKĘ
dwóch zmuszonych do nagłego
hamowania samochodów wina jest
wyłącznie twoja? Przecież umiesz
sobie wyobrazić, ile to kłopotu,
nerwów i pieniędzy.

byśmy przypadkiem coś w nim zniszczyli lub
zepsuli, wówczas ubezpieczyciel pokryje
koszty usunięcia szkód. Otrzymamy też
od niego pomoc prawną, o ile zajdzie potrzeba. OC może obejmować szkody wyrządzone zarówno przez nas, jak przez nasze dzieci, a nawet psa. n

Katowice, ul. Robotnicza 6
tel. 32 202 79 36
www.everestubezpieczenia.pl
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PLACEARCHITEKTURY

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
A NIEBANALNA
ARCHITEKTURA
MISJĄ ARCHITEKTA PAULA DE RUITERA Z PEWNOŚCIĄ JEST
OCHRONA ŚRODOWISKA, REKOMPENSOWANIE STRAT ENERGII,
CZY TEŻ STWORZENIE ODPOWIEDNIEJ PRZESTRZENI DLA
CZŁOWIEKA. JEDNAK TRZEBA ZAUWAŻYĆ, ŻE NASZ KOLEJNY
MISTRZ, TWORZY RÓWNIEŻ PRZEDE WSZYSTKIM PIĘKNĄ
ARCHITEKTURĘ – ARCHITEKTURĘ PEŁNĄ RYTMU, SYMETRII
I PROPORCJI. ARCHITEKTURĘ, KTÓRA USPOKAJA, I KTÓRA
INSPIRUJE. TYLKO TRZEBA JĄ NAJPIERW ZOBACZYĆ

MISTRZOWIE ARCHITEKTURY

Gościem kolejnego wykładu z cyklu
„Mistrzowie Architektury” będzie Paul de Ruiter.
Spotkanie odbędzie się 18 marca o godz. 18
w Muzeum Śląskim.

K

Kiedy widzimy szklaną bryłę Willi Kogelhof, ostatnie, co przychodzi na myśl,
to energooszczędność. A jednak: Paul
de Ruiter, holenderski architekt, już
od 1994 roku udowadnia, że estetyka
i zrównoważone wykorzystanie energii
nie wykluczają się wzajemnie.
Czyste, szlachetne bryły jego projektu
nie są zniekształcone panelami
fotowoltaicznymi, a ogrody nie zostały
przekopane, aby stworzyć miejsce dla
pomp ciepła. Paul de Ruiter oferuje
przeszklone przestrzenie z widokiem
na stawy migracyjne ptaków czy atrialną klatkę schodową, która równoważy
komfort termiczny w całym budynku. n

VILLA KOGELHOF
Szklana fasada zapewniająca otwartą przestrzeń mieszkalną wykorzystuje nowoczesne
systemy wentylacji w celu utrzymania komfortu klimatycznego w budynku. Przy użyciu
właściwych innowacji technicznych z każdego materiału można stworzyć energooszczędny i komfortowy dom.

Paul de Ruiter Architects

TEKST: PAuLinA AdAmCzyk, sArP

AFSLUITDIJK
Ikona inżynierii hydrotechnicznej –
chroniąca Holandię przed morzem. Konieczna renowacja 35-kilometrowej zapory daje wiele możliwości: rozwój nowoczesnych technologii i stworzenie nowych doznań przestrzennych dla
odwiedzających.

POLAK BUILDING/ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM
Parter budynku jest dostępny dla wszystkich – studentów
i przechodniów. Można udać się do fryzjera, na zakupy albo
do kawiarni. Przestrzenne schody prowadzą do serca
budynku – atrium na pierwszym piętrze – gdzie zaczyna się
uniwersytet.

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

Na południu Katowic powstają nowe
przestrzenie handlowo-usługowe.
W znakomitym miejscu, pomiędzy ulicą
Bażantów i Puchały tuż przy
projektowanej pętli szybkiego tramwaju
i centrum przesiadkowym typu park &
ride. Nowa część Centrum Handlowego
Bażantowo – bo o niej mowa – będzie
gotowa już we wrześniu 2017 roku.

NOWY BUDYNEK CENTRUM
HANDLOWEGO BAŻANTOWO TO:

3100 mkw. powierzchni biurowej
3300 mkw. powierzchni
handlowo-usługowej

357 miejsc parkingowych

Komercjalizacja
nieruchomości
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Parter budynku jest w całości
zaprojektowany jako convenience
retail park i ma stanowić uzupełnienie
istniejącego Centrum Handlowego
Bażantowo. Wszystkie projektowane
lokale będą miały niezależne wejścia
z zewnątrz budynku, duże przeszklone
witryny oraz możliwość dogodnej
aranżacji.

Millenium Inwestycje Sp. z o.o. | Katowice, ul. Hierowskiego 2
| tel. 32 205 95 00 | e-mail: l.raba@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl
wiosna 2016

Katowice, CH Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A, CH E. Leclerc, ul. Gen. W. Jankego 15D
Mikołów, CH Auchan, ul. Gliwicka 3

www.optyk-okulista.pl

PLACEDIZAJNU

ŁAZIENKA DLA
INDYWIDUALISTÓW
O ŁAZIENCE DLA INDYWIDUALISTÓW PISZE MAREK ZIĘBA,
KONSULTANT DS. OBSŁUGI INWESTYCJI MERA DESIGN
Arkadiusz Ławrywianiec

P

rzed Państwem aranżacja łazienki,
która pokazuje trendy panujące
w 2016 roku. To propozycja dla indywidualistów, którzy chcą podkreślić
swój styl i cieszyć się funkcjonalnością zastosowanych rozwiązań.
Zacznijmy od podstaw – płytek imitujących kamień calacata o rozmiarze
60 x 120, często wybieranych do średnich
i dużych łazienek.
Odkryliśmy je na ostatnich targach w Bolonii. Uczestniczymy w nich systematycznie, aby oferować najnowsze trendy panujące w architekturze wnętrz. W ofercie mamy kilkadziesiąt rodzajów tych płytek, które różnią się między sobą wzorem, kolorem, formatem, sposobem wykończenia
i rysunkiem żyłek. Tutaj zestawiamy je do-

Hurtownia Mera
Tychy, ul. Przemysłowa 70,
tel. (32) 780 11 00
www.mera.eu

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

datkowo z niezwykle pożądaną mozaiką
oktagonalną.
Na pierwszym planie widzimy wannę wolnostojącą, dzięki której niedużym kosztem
możemy uzyskać efekt łazienki typu spa.
Już pomieszczenie o wymiarach 3x3 m
może nam dać poczucie luksusu w łazience wykorzystywanej na co dzień. Aby podkreślić jej ekskluzywny wygląd, proponujemy wybór baterii wolnostojącej oraz
umywalki o nieregularnym kształcie, które
razem dają wrażenie indywidualności.
Efektu luksusu i elegancji dopełnia żyrandol zamiast klasycznego oświetlenia i lustro wykonane w całości z tafli szkła (łącznie z ramą). Omawianą aranżację można zobaczyć na żywo w Mera Design
w Nowym Roździeniu w Katowicach. n

SALON MERA DESIGN
W NOWYM ROŹDZIENIU
Salon Mera Design w Nowym Roździeniu oferuje produkty należące do asortymentu premium, głównie z Włoch
i Hiszpanii. Klienci mogą wybierać spośród kolekcji płytek ceramicznych dostępnych na polskim rynku, ale też takich, których nie znajdą w żadnym innym polskim salonie. Poza płytkami salon oferuje także m.in.: ceramikę sanitarną czołowych światowych producentów, armaturę, kompletną ofertę oświetlenia, tapety, tynki ozdobne, systemy
nagłośnienia, a nawet biokominki.

Showroom Katowice
Katowice, Nowy Roździeń,
Al. Roździeńskiego 199,
tel. (32) 493 18 50, www.mera-design.eu

wiosna 2016
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MIESZKANIE
DLA PACJENTÓW PO PRZESZCZEPIE
SZPIKU TRAFIŁO W PRYWATNE RĘCE
PO PIERWOTNEJ IDEI SZPITALA DOMOWEGO POZOSTAŁ NIESMAK, NADSZARPNIĘTE
ZAUFANIE DO LEKARZY I PYTANIE, CZY WARTO POMAGAĆ. PO OKOŁO ROKU
FUNKCJONOWANIA MIESZKANIA DLA PACJENTÓW KATOWICKIEGO ODDZIAŁU HEMATOLOGII
I TRANSPLANTACJI SZPIKU PROF. SŁAWOMIRA KYRCZ-KRZEMIEŃ NIESPODZIEWANIE
PRZEJĘŁA NIERUCHOMOŚĆ I PRZEPISAŁA JĄ NA CÓRKĘ

Magdalena Gaik

TEKST: bArtłomiEj wnuk
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BARDZO KRÓTKA HISTORIA
SZPITALA DOMOWEGO

„Lekarska etyka w Katowicach, czyli lokum
dla pacjentów po przeszczepie szpiku trafiło w prywatne ręce”, „Profesor przejmuje
mieszkanie” – to tytuły artykułów, które kolejno ukazały się w portalu wGospodarce.pl
(23.01.2016) i na pierwszej stronie katowickiego dodatku do „Gazety Wyborczej”
(11.02.2016). Dziennikarze donoszą
w nich, że w październiku 2014 r. do zarządu Fundacji Śląskie Centrum Hematologii
i Transplantacji Szpiku wpłynęło pismo
od pełnomocnika prof. Sławomiry Kyrcz-Krzemień, który twierdził, że stan finansowy Fundacji uległ zdecydowanemu pogor-

szeniu, co miało zagrozić zwrotowi pożyczki (600 tys. zł plus odsetki).
W piśmie, do którego dotarliśmy, padają
dwie propozycje: przeniesienia własności
mieszkania przy ul. Dąbrowskiego 24/4
w Katowicach na prof. Kyrcz-Krzemień lub
spłaty 70 proc. udzielonej pożyczki z jednoczesnym skróceniem dotychczasowego terminu wymagalności do końca 2015 roku.
Tymczasem umowa nie przewidywała możliwości wcześniejszego wypowiedzenia i dawała Fundacji 83 miesiące na spłatę długu.
Zgodnie z tym, termin spłaty pożyczki upływał w listopadzie 2017 roku.

W grudniu 2013 r. cieszyliśmy się
na łamach „PLACE’a”
(Zima 2013/2014) z otwarcia tzw.
szpitala domowego przy Oddziale
Hematologii i Transplantacji Szpiku
SP Szpitala Klinicznego im. Andrzeja
Mielęckiego ŚUM w Katowicach.
Szpital domowy to mieszkanie –
baza noclegowa przystosowana
do potrzeb osób po przeszczepach
szpiku, które pochodzą z odległych
miejscowości i po opuszczeniu
Oddziału wymagają nadzoru Poradni
Transplantacji Szpiku (kilka tygodni
po przeszczepie pacjenci nie
potrzebują już całodobowego
pobytu w szpitalu).
Powierzchnia szpitala domowego
to 178 mkw. – osiem dwuosobowych
nowoczesnych pokojów.
Główny atut to lokalizacja –
usytuowanie w Katowicach
przy ul. Dąbrowskiego 24/4, czyli
naprzeciwko Oddziału Hematologii
i Transplantacji Szpiku. O pierwszej
tego typu inicjatywie w Polsce
informują najważniejsze media.
Fundacja Śląskie Centrum
Hematologii i Transplantacji Szpiku,
pomysłodawca i właściciel
mieszkania triumfuje, a wraz z nią
szereg osób, firm i instytucji, które
zaangażowały się w remont szpitala
domowego. Wśród nich są prof.
Sławomira Kyrcz-Krzemień, która
pożyczyła Fundacji pieniądze
na zakup mieszkania oraz spółka
Millenium Inwestycje – deweloper
Osiedla Bażantowo, która
nadzorowała i częściowo
sfinansowała jego remont.

ZOBACZ MATERIAŁ
O OTWARCIU
SZPITALA
DOMOWEGO
W TVN24
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KOBIETA-ANIOŁ
– POMOGLIŚMY, BO
PROFESOR UJĘŁA MNIE
SWOIM GESTEM
I HISTORIAMI UBOGICH
PACJENTÓW – MÓWI PIOTR
PŁOSKOŃ,
WSPÓŁWŁAŚCICIEL FIRMY
DEWELOPERSKIEJ
MILLENIUM INWESTYCJE
SP. Z O.O.
Sami realizujemy szereg
projektów społecznych, ale
zwykle nie angażujemy się
w działania charytatywne innych
podmiotów. W tym przypadku
przekonała mnie osoba
ówczesnego prezesa
Fundacji – prof. Mirosława
Markiewicza, z którym znamy się
od lat i którego darzę absolutnym
zaufaniem (nasze rodziny znają
się od trzech pokoleń). Nie bez
znaczenia był również
„filantropijny” gest prof. Sławomiry
Kyrcz-Krzemień, która
zaangażowała swoją zdolność
kredytową, aby Fundacja mogła
kupić mieszkanie.
Pomyślałem – anioł nie kobieta.
Wielkie wrażenie zrobiły na mnie
również opowieści o ubogich
pacjentach, które słyszałem
u prof. Kyrcz-Krzemień –
mężczyźnie, który z powodu
braku pieniędzy na hotel nocował
w zaparkowanym pod Oddziałem
samochodzie. Oraz inny
przypadek – kobiety nocującej
na dworcu kolejowym. Wszystko
to przekonało mnie, że idea
szpitala domowego jest słuszna
i trzeba pomóc. Dzisiaj myślę, że
prof. Kyrcz-Krzemień działała
świadomie zabiegając
o fundatorów remontu, nadzorując
go, a następnie rezygnując
z zasiadania w Zarządzie Fundacji
przed oddaniem mieszkania
do użytku. Uważam, że jej
zamysłem było przejęcie go
na własność i przekazanie córce,
która posiada już jedno
mieszkanie w tej kamienicy.
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Prof. Mirosław Markiewicz, ówczesny prezes
Fundacji zlecił wycenę mieszkania, a rzeczoznawca majątkowy 15 października 2014 r.
wycenił jego jego wartość rynkową na 980
tys. zł (finansowany przez Fundację remont
lokalu znacząco zwiększył jego wartość).
Prof. Markiewicz zwrócił się również z prośbą do biura rachunkowego obsługującego
Fundację o przedstawienie jej aktualnego
stanu finansowego i majątkowego. W odpowiedzi padło m.in. zdanie: „rachunek wyników na przestrzeni lat 2010-2014 ma tendencję wzrostową”.
Prezes Mirosław Markiewicz sprzeciwił się
oddaniu mieszkania i złożył rezygnację.
Reszta zarządu (Paulina Reinhard, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Hematologii
i Transplantacji Szpiku i dr Patrycja Zielińska, asystentka oddziału), przewodniczący
rady fundacji (prof. Grzegorz Helbig, pracownik oddziału) oraz członek rady fundacji

ART. 296 KODEKSU KARNEGO
„§ 1. Kto, będąc obowiązany
na podstawie przepisu ustawy, decyzji
właściwego organu lub umowy
do zajmowania się sprawami
majątkowymi lub działalnością
gospodarczą osoby fizycznej, prawnej
albo jednostki organizacyjnej nie
mającej osobowości prawnej, przez
nadużycie udzielonych mu uprawnień
lub niedopełnienie ciążącego na nim
obowiązku, wyrządza jej znaczną
szkodę majątkową, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do lat 5”.

(Marcin Prasałek, zatrudniony w SPSK-M jako prawnik) byli „za”. Czy można to ocenić
jako działanie na szkodę Fundacji? Wszystkich, poza ostatnim łączy jedno: byli i pozostają w zależności służbowej od prof. Sławomiry Kyrcz-Krzemień. Dwa miesiące później
prof. Kyrcz-Krzemień przepisała mieszkanie
na swoją córkę Małgorzatę. – To nikczemność – ocenia Piotr Płoskoń.

SZPITAL I UCZELNIA UMYWAJĄ RĘCE
O komentarz do sprawy prosimy prof. Sławomirę Kyrcz-Krzemień, prof. Mirosława
Markiewicza, aktualny zarząd Fundacji Śląskie Centrum Hematologii i Transplantacji
Szpiku, dyrekcję Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego oraz władze Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego.
ŚUM wie o przejęciu mieszkania – szpitala
domowego przez prof. Kyrcz-Krzemień, ale
tłumaczy, że sprawa dotyczy Fundacji, odrębnego podmiotu prawa. „Niemniej, skierowane do wiadomości Uczelni przez Zarząd Fundacji wyjaśnienia w pełni uzasadniają podjęte działania oraz eliminują jakiekolwiek wątpliwości prawne w tym zakresie” – czytamy
w piśmie przesłanym przez Agatę Kalafarską,
rzeczniczkę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W podobnym tonie wypowiadają się
władze Szpitala, nie dostrzegając wątku
etycznego postawy swoich pracowników.
W odpowiedzi od aktualnego Zarządu Fundacji (według Krajowego Rejestru Sądowego w jego skład wchodzą: prezes Patrycja
Zielińska i wiceprezes Paulina Reinhard,
a w skład rady Fundacji: Grzegorz Helbig
i Marcin Prasałek) czytamy, że: „przeniesienie własności mieszkania zapewniło konty-

wiosna 2016

CZYTAJ WIĘCEJ
O SZPITALU
DOMOWYM

Mieszkanie przed i po remoncie.
Remont sfinansowany przez
Fundację Śląskie Centrum
Hematologii i Transplantacji
Szpiku podwyższył wartość
mieszkania z 600 tys. do 980 tys. zł

nuację działalności fundacji na rzecz pacjentów poprzez nieprzerwane udostępnianie mieszkania chorym i ich rodzinom
na dotychczasowych warunkach”.
Aktualnego rozwiązania broni także prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień. „Zgodnie z deklaracjami, które złożyłam 31.10.2014r tj. z chwilą
przeniesienia nieruchomości w poczet spłaty długu oraz aby nie było konfliktu interesów
przekazaniem w formie darowizny na córkę,
które ją obowiązują, nie ma żadnych przeszkód aby Fundacja, jeśli będzie mogła zwrócić mi koszty udzielonej w roku 2010 pożyczki, mogła odkupić mieszkanie” – czytamy
w odpowiedzi na nasze pytania (pisownia
oryginalna). Czy aby na pewno?

POJAWIAJĄ SIĘ NIEŚCISŁOŚCI
Tymczasem mieszkanie należące obecnie
do córki prof. Sławomiry Kyrcz-Krzemień – Małgorzaty sprawia wrażenie wyłączonego z użycia. Wieczorami nie świecą się
w nim światła, a kiedy badający sprawę reporterzy „Uwagi TVN” sprawdzają czy mieszkają w nim pacjenci, nikt nie otwiera im drzwi.
Pojawia się też druga nieścisłość – zarząd
Fundacji pisze, że prof. Mirosław Markiewicz
przychylił się do propozycji przeniesienia własności nieruchomości (podobną relację
przedstawia w pisemnych wyjaśnieniach prof.
Sławomira Kyrcz-Krzemień). Tymczasem, relacja prof. Markiewicza jest zupełnie inna i…
podparta dokumentami. Na „Liście obecności z posiedzenia rady i zarządu Fundacji
z dnia 20 października 2014 roku” nie ma jego podpisu. Nie znajdujemy go również
pod „Protokołem” z tego spotkania (na wstępie do odpowiedzi Fundacja zaproponowała
przedstawienie „swoich” dokumentów, ale mi-

mo kilkukrotnej mailowej próby umówienia
się na spotkanie przez redakcję „PLACE’a”,
ze strony Fundacji nie doszło do żadnej interakcji; z kolei dzwoniąc na numer podany
na stronie Fundacji www.chits.pl, słyszeliśmy
jedynie komunikat: „nie ma takiego numeru”).
Prof. Markiewicz zwraca również uwagę
na aspekt finansowy: „W październiku
2014 r. wszystkie zobowiązania związane
z kapitalnym remontem i wyposażeniem
mieszkania były spłacone, a na koncie Fundacji znajdowało się ponad 177 tys. zł (…).
Fundacja po otwarciu mieszkania zaczęła
uzyskiwać przychody z najmu lokali,
w 2014 r. dodatkowo z wpłat 1 proc. odpisów podatkowych. Poprawiający się stan finansowy Fundacji znalazł odzwierciedlenie
w raportach finansowych publikowanych
na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej: zysk netto w 2013 r. wyniósł
53 tys. zł, a w 2014 r. aż 193 tys. zł.”.

CO Z TYM ROZLICZENIEM?
W przesłanych do naszej redakcji odpowiedziach Fundacja odniosła się do różnicy pomiędzy wartością mieszkania po remoncie
a wysokością udzielonej pożyczki, ale bez
konkretów: „Fundacja spłaciła zobowiązanie względem Pani Profesor Kyrcz-Krzemień, jak również dokonała korzystnego
z punktu widzenia interesów Fundacji rozliczenia wszystkich nakładów poczynionych
na mieszkanie w ramach zawartej umowy
najmu mieszkania (...). Wszystkie nakłady
poczynione na mieszkanie przez Fundację
podlegają zwrotowi a sama Fundacja ma
w dalszym ciągu tytuł prawny do korzystania
zarówno z samego mieszkania, jak i tych nakładów na potrzeby realizacji swoich celów

statutowych bez ponoszenia z tego tytułu
kosztów po swojej stronie (...) i zgodnie
z umową stan taki będzie się utrzymywał
do końca 2018 roku”. Niestety, nie poznaliśmy szczegółów porozumienia, na którego
mocy w dalszym ciągu zdaniem Fundacji
ma działać szpital domowy.

PYTANIA BEZ ODPOWIEDZI
Jak wynika z dokumentów, nieprawdą jest,
że stan finansowy Fundacji uległ znaczącemu pogorszeniu i trudno zatem powiedzieć,
co było prawdziwą przyczyną nagłego żądania przeniesienia własności mieszkania
na prof. Kyrcz-Krzemień, która z kolei przepisała je na 22-letnią córkę, prezes zarejestrowanej w Bielsku firmy Cellmedica, mającej
swój oddział w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 24/1 (według KRS spółka ta prowadzi działalność z zakresu m.in. praktyki lekarskiej, działalności szpitali i badań naukowych w dziedzinie biotechnologii).
Córka prof. Kyrcz-Krzemień zyskała na własność mieszkanie o wartości o ponad 200
tys. zł większej niż wartość i koszt zaciągniętych kredytów. Ani Fundacja, ani prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień nie przedstawiły nam
szczegółów rozliczenia tej kwoty.
Nie wiemy także, dlaczego Fundacja i prof.
Kyrcz-Krzemień twierdzą, że prof. Mirosław
Markiewicz przychylił się do propozycji przeniesienia własności nieruchomości skoro jego podpisu nie ma ani pod „Protokołem”,
ani na „Liście obecności z posiedzenia rady
i zarządu Fundacji z dnia 20 października 2014 roku”.
Jedno jest pewne – będziemy bacznie śledzić dalsze losy mieszkania przy ul. Dąbrowskiego 24/4 w Katowicach. n
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NA KOŃCU ŚWIATA, CZYLI
W KRAINIE
DŁUGIEJ BIAŁEJ CHMURY
NA DŁUGO PRZED TYM, JAK W NOWEJ ZELANDII POJAWIŁA SIĘ DRUŻYNA PIERŚCIENIA,
KRAINA DŁUGIEJ BIAŁEJ CHMURY MIAŁA SŁAWĘ JEDNEGO Z NAJPIĘKNIEJSZYCH MIEJSC
ŚWIATA. I CHOĆ TURYSTYCZNY BOOM ZACZĄŁ SIĘ RAZEM Z EKRANIZACJĄ PIERWSZEJ CZĘŚCI
TRYLOGII TOLKIENA, TO JUŻ „NASZ” FRANZ MAURER NAJPIERW WYSZEDŁ Z WIĘZIENIA
„ZA DOLARY BRATA Z NOWEJ ZELANDII”, BY W KOŃCOWEJ SCENIE POINFORMOWAĆ
PRZYJACIELA, ŻE JEST TAM – „TAK JAKBY W RAJU”
TEKST I ZDJĘCIA: bArtłomiEj wnuk
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ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z NOWEJ
ZELANDII

JAK TANIO DOLECIEĆ

P

rawie jedną trzecią powierzchni Nowej Zelandii zajmują parki narodowe i inne obszary chronione. Flora
i fauna wysp są na tyle endemiczne, że
mieszkańcy strzegą ich, jakby były świadkami zdarzeń z Księgi Rodzaju, a nie jedynie
scenografią do dwóch filmowych trylogii – „Władcy Pierścieni” i „Hobbita”. Kontrola bioorganiczna na granicy jest bardzo drobiazgowa i czasochłonna; a na wyspy nie
wjadą ani świeże warzywa czy owoce, ani
ubrudzony sprzęt do nurkowania, ani buty
z drobinami ziemi na podeszwach (jeśli wieziemy ze sobą namiot, możemy być pewni,
że straż graniczna rozłoży go na lotnisku
i w razie podejrzeń zatrzyma na kwarantannę). Na tym jednak kończy się rygor wyspiarzy i zaczyna wszechobecny luz.

KIWI – WOLNE PTAKI
Kiwi bowiem, to nie tylko gapowaty ptak
nielot – symbol Nowej Zelandii, ale i potoczne określenie Nowozelandczyków. Jeśli Polak ma samochód po to, by dojeżdżać do pracy, Norweg – by po pracy zapakować na dach swój kajak i popływać
wzdłuż fiordu, to przeciętny Kiwi sprawia
wrażenie, jakby samochód był mu potrzebny wyłącznie do holowania dużej, ciężkiej
łodzi motorowej, na której spędza cały
dzień ze swoją rodziną. Ludzie są serdeczni i otwarci do tego stopnia, że kiedy w autobusie dwóch Kiwi prowadzi zawziętą dyskusję, pozostali pasażerowie ochoczo włączają się do rozmowy, jeśli tylko zainteresuje ich jakiś wątek.

Ceny biletów lotniczych do Nowej
Zelandii potrafią przyprawić o zawrót
głowy. Kiedy wpiszemy
w wyszukiwarkę hasło
Katowice – Auckland – Katowice,
otrzymamy propozycje
przekraczające grubo ponad
20-25 tys. zł za osobę. Dlatego,
podróżując na drugi koniec świata,
warto zaplanować eskapadę
przynajmniej pół roku wcześniej.
Dzięki temu, nawet w środku sezonu
dotrzemy do Krainy Długiej Białej
Chmury i z powrotem za ok. 5 tys. zł;
np. liniami Lufthansa i Air New
Zealand z przesiadkami
we Frankfurcie i Szanghaju lub Tokio
(inne popularne trasy wiodą przez
Dubaj lub – „w drugą stronę” – przez
Los Angeles).
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KONIECZNIE TRZEBA ZOBACZYĆ
Przylądek Reinga – mistyczne
miejsce, gdzie łączą się wody
Pacyfiku i Morza Tasmana, a według
Maorysów dusze przodków
odchodzą w zaświaty.
Bay of Islands – zatoka
z najcieplejszą wodą w całej Nowej
Zelandii (można tu popływać
z dzikimi delfinami butlonosymi).
Punakaiki – skały naleśnikowe
o niesamowitych formach, których
etiologia do dziś nie znalazła
przekonującego wytłumaczenia
wśród geologów.
Auckland – największe miasto Nowej
Zelandii.
Cathedral Cove – jedna
z najpiękniejszych plaż świata
okolona łukiem z piaskowca.
Hobbiton Movie Set – miejsce, gdzie
Peter Jackson ulokował Hobbiton.
Waitomo Caves – jasknie, w których
w kompletnej ciemności można
obserwować sklepienie usiane
świetlikami.

AOTEAROA
Większość turystów wyobraża sobie krajobrazy Nowej Zelandii zgodnie ze schematem: plaże, skały, zielone pastwiska, góry
w oddali i piękne słońce w górze. I… prawie
wszystko się zgadza. W języku rdzennych
mieszkańców wysp, Maorysów, Nowa Zelandia to Aotearoa, czyli „Kraina Długiej Białej Chmury”. Jednakże, o ile nie ma się pecha i śledzi prognozy pogody, można stąd
przywieźć zdjęcia, które dorównują rajskiemu wyobrażeniu. Ze względu na silne promieniowanie UV (powietrze jest tu czystsze
niż w innych rejonach świata) nietrudno
z kolei spalić sobie skórę, więc oprócz aparatu warto mieć zawsze przy sobie (na sobie) krem z filtrem.

ŚLADAMI DRUŻYNY PIERŚCIENIA
Rzesza odwiedzających Nową Zelandię to
entuzjaści literatury J. R. R. Tolkiena i filmów
Petera Jacksona. To typ turysty, którego zachwyca wszystko i wszędzie (nawet te plenery, które w głównej mierze powstały
w komputerze i naprawdę trudno doszukać
się związku konkretnych miejsc z poszczególnymi kadrami). Bez względu na stopień
sentymentu do fantastyki, zdecydowanie
warto odwiedzić dwa miejsca – Hobbiton
Movie Set w miejscowości Matamata oraz
filmowy Mordor, czyli Park Narodowy Tongariro. Spacer szlakiem Tongrariro Apline
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Crossing prowadzi wzdłuż spektakularnego
wulkanu – Mt Ngauruhoe – czyli filmowej
Góry Przeznaczenia i wiedzie do Emerald
Lakes – turkusowych jezior zanurzonych
w księżycowym krajobrazie spowitym oparami siarki. Hobbiton, jak sama nazwa wskazuje, jest sielankowym zakątkiem, w którym
mieści się najsłynniejsza „nora” świata – Bag End, czyli dom Bilbo i Froda Bagginsów.

PÓŁNOC – POŁUDNIE
Wybierając się do Nowej Zelandii, trzeba
uwzględnić w planie obie wyspy – północną
i południową i koniecznie przynajmniej jedną przeprawę promową oszałamiającą Cieśniną Cooka (nie bez kozery przeprawa jest
określana mianem najpiękniejszej na świecie). Jak podzielić czas pomiędzy wyspy – to już rzecz gustu. Dla miłośników niesamowitych plaż oazą szczęścia będzie północ – Northland, dla wielbicieli gór i spotkań
z dziką przyrodą (m.in. z pingwinami, papugami, lwami morskimi i fokami) – południe.
Zarówno północ, jak i południe ucieszą miłośników wina – w regionie Martinborough
na północy, Waipara i Otago na południu
znajdują się najważniejsze winnice produkujące nowozelandzką odmianę pinot noir.
Ważne, by cała podróż nie trwała krócej niż
trzy tygodnie, bo pewnie nie często przyjdzie nam odwiedzać miejsce odległe o prawie 18 tys. km od Polski. n

Rotorua – region pełen atrakcji
geotermalnych: gorących źródeł,
bulgoczących basenów błotnych,
gejzerów – w tym Pohutu, który
wybucha na wysokość nawet 30
metrów! To także jeden
z ważniejszych ośrodków kultury
maoryskiej.
Tongariro Alpine Crossing – spacer
po terenie wulkanicznym wzdłuż
filmowej Góry Przeznaczenia
i turkusowych jezior Emerald Lakes.
Hot Water Beach – plaża, na której
gorące źródła mieszają się z wodą
oceanu.
Wellington – stolica Nowej Zelandii,
w której warto zobaczyć narodowe
muzeum (The Papa) i z której można
przeprawić się Cieśniną Cooka
na południową wyspę.
Christchurch – „miasto
pomarańczowych ludzi”, które
po trzęsieniu ziemi w 2011 roku
wciąż powstaje z ruin.
Park Narodowy Abela
Tasmana – dziesiątki kilometrów tras
biegnących wzdłuż wybrzeża
o złotym piasku.
Milford Sound – najpiękniejszy fiord
w Nowej Zelandii, ze względu
na kontakt z dziką przyrodą –
szczególnie ciekawy z perspektywy
kajaka.
Fox Glacier, Franz Joseph
Glacier – przepiękne lodowce.
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STRONA PRAWA

PODZIAŁ MAJĄTKU
WSPÓLNEGO, A KREDYT
HIPOTECZNY
ROZWÓD NIE ZAWSZE OZNACZA DEFINITYWNY KONIEC RELACJI PRAWNYCH,
JAKIE ŁĄCZYŁY MAŁŻONKÓW. CZĘSTO BATALIA MIĘDZY BYŁYMI MAŁŻONKAMI
ROZPOCZYNA SIĘ NA NOWO W ZWIĄZKU Z PODZIAŁEM WSPÓLNEGO MAJĄTKU.
O TYM, JAK W TRAKCIE ROZWODU PORADZIĆ SOBIE Z PODZIAŁEM MAJĄTKU
I ZOBOWIĄZAŃ KREDYTOWYCH PISZĄ RADCA PRAWNY MARTYNA MISZCZYK-MAZEK
I ADWOKAT PAWEŁ GOIK
Arc
hiw
um

PAWEŁ GOIK, ADWOKAT
MARTYNA MISZCZYK-MAZEK,
RADCA PRAWNY

O ile małżonkowie nie zawarli umowy majątkowej małżeńskiej (potocznie zwanej intercyzą), od chwili zawarcia małżeństwa określone składniki majątkowe wyszczególnione
w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wchodzą w skład ich majątku wspólnego. W trakcie podziału majątku wspólnego – co do zasady – dorobek małżonków dzieli się po połowie. Tak dzieje się także w przypadku nieruchomości. Nie zawsze oznacza to jednak,
że każdy z małżonków otrzymuje po połowie
udziału w prawie własności nieruchomości.
Gdy podział fizyczny nieruchomości nie jest
możliwy, a sąd nie postanowi również
o sprzedaży nieruchomości i podziale uzyskanej sumy pomiędzy małżonków, jedynym rozwiązaniem pozostaje przyznanie nieruchomości jednemu z nich z równoczesnym obowiązkiem spłacenia udziału przypadającego na drugiego małżonka.
Problem pojawia się jednak przede wszystkim w odniesieniu do nieruchomości obciążonych kredytem hipotecznym. W przypad-

ku przyznania nieruchomości jednemu
z małżonków z obowiązkiem dokonania
spłaty wobec drugiego małżonka (jego
udziału w nieruchomości), problem dalszego spłacania kredytu przez oboje małżonków pozostaje aktualny. To dlatego, że
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy podziale majątku małżonków
uwzględnia się jedynie jego aktywa. Nie ulega wątpliwości, że kredyt hipoteczny stanowi pasywa obciążające daną nieruchomość. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, wartość niespłaconego kredytu odliczona zostanie od wartości nieruchomości – tym samym zmniejszy się wysokość
spłaty na rzecz byłego małżonka. Takie rozwiązanie nie powoduje jednak, że kredyt hipoteczny przestaje obciążać oboje byłych
małżonków.
W powyższej sytuacji możliwe jest zawarcie
umowy o przejęcie długu na podstawie
przepisów Kodeksu cywilnego. Umowa ta
polega na tym, że małżonek, któremu zo-

stała przyznana nieruchomość (obciążona hipoteką) może zawrzeć z drugim małżonkiem umowę, w której zobowiązuje się
do przejęcia długu wynikającego z umowy
kredytu hipotecznego. Wówczas drugi małżonek (ten, wobec którego ma nastąpić lub
nastąpiła spłata jego udziału w nieruchomości) zostaje zwolniony z długu.
Należy jednak mieć na uwadze, że do ważności takiej czynności prawnej konieczne
jest wyrażenie przez wierzyciela zgody
na przejęcie długu. Jeżeli wierzyciel, którym jest bank nie wyrazi takiej zgody, wówczas małżonków – pomimo zniesienia
współwłasności – nadal będzie obciążać
wspólne spłacanie kredytu. W przypadku
braku spłaty rat kredytowych przez małżonka, który otrzymał mieszkanie, bank potencjalnie może zawrócić się o spłatę zadłużenia do drugiego małżonka (temu małżonkowi przysługiwać będzie oczywiście roszczenie regresowe w stosunku do współmałżonka). n
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LIFTING PODCZERWIENIĄ
Z WIEKIEM DRASTYCZNIE SPADA ILOŚĆ KOLAGENU W SKÓRZE.
POJAWIAJĄ SIĘ ZMARSZCZKI I BRUZDY, SKÓRA ZACZYNA WIOTCZEĆ,
TRACI ELASTYCZNOŚĆ I STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ PODATNA
NA DZIAŁANIE SIŁY GRAWITACJI. PROCES TEN MOŻNA JEDNAK
POWSTRZYMAĆ, A ISTNIEJĄCE JUŻ ZMARSZCZKI I NIEDOSKONAŁOŚCI
ZLIKWIDOWAĆ. NIE TYLKO PRZY POMOCY SKALPELA

Termolifting Zaffiro to bezpieczna i bezbolesna metoda odmładzania skóry za pomocą podczer wieni. Głowica urządzenia
Zaffiro, emitując promieniowanie podczerwone o długości fali od 750 do 1800 nm,
podgrzewa głębokie warstwy skóry właściwej do temperatury ok. 65 st. C. Jednocześnie wierzchnie warstwy skóry są chłodzone tak, aby zabieg był w pełni komfortowy. Podgrzane i podrażnione włókna kolage nowe w dolnych warstwach skóry
gwałtownie kurczą się do pier wotnej długo ści. W efekcie skó ra za gęszcza się.
Zmianom ule ga również jej struktura – zmarszczki zo sta ją wy gła dzo ne,
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po termoliftingu twarzy – poprawia się jej
owal. Zabieg natychmiast zwiększa napięcie i elastyczność skóry. Rezultaty są odczu walne i widoczne gołym okiem już
po paru chwilach.
Drugim, długofalowym skutkiem termoliftingu Zaffiro jest pobudzenie i stymulowanie
fibroblastów do produkcji nowych włókien
kolagenowych. Pod wpływem zabiegu
zwiększona zostaje o około 30 proc. produkcja kolagenu, co daje efekt poprawy
gęstości skóry i liftingu. Proces tworzenia
się kolagenu następuje stopniowo, stąd
końcowy efekt odmłodzenia skóry uzyskujemy od 3 do 6 miesięcy po zabiegu. n

wiosna 2016

DLA URODY I RELAKSU
Archiwum

NOWOŚĆ! PRZEŁOMOWA
PIELĘGNACJA SKÓRY GENEO
Skóra twarzy po zimie wymaga szczególnej
troski. Zmęczona i pozbawiona blasku, potrzebuje dotlenienia i odżywienia. Z pomocą przychodzi Geneo – zabieg, który pozwala osiągnąć potrójny rezultat pielęgnacyjny. Efekt Geneo powstaje po połączeniu
na powierzchni skóry opatentowanej przez
Pollogen kapsułki Capsugen i żelu bogatego w składniki odżywcze. Geneo inicjuje
skuteczne oczyszczanie i złuszczanie skóry. Następnie, wytwarzając niezliczoną ilość
małych bąbelków bogatych w CO2, wywołuje fizjologiczną reakcję organizmu zwaną
efektem Bohra. W jej następstwie zwiększa
się przepływ krwi w naczyniach włoskowatych, intensyfikuje się metabolizm komórek,
a skóra ulega dotlenieniu od wewnątrz. Zabieg występuje w dwóch opcjach:
NeoRevive – odmłodzenie skóry (redukcja
zmarszczek i ujędrnienie skóry, zmniejszenie porów, poprawa gęstości i odżywienia
skóry, zdrowszy i bardziej promienny wygląd skóry) i NeoBright – rozjaśnienie i odżywienie skóry (rozświetlenie i promienny
wygląd skóry, naturalne dotlenienie i nawilżenie skóry, wyrównanie kolorytu, poprawa
gęstości i odżywienia skóry).

Innowacyjne
Urządzenie Zaffiro

Grazia to niezwykły salon kosmetyczny,
w którym czekają na Państwa inspirujące doznania. Zamiłowanie do estetyki towarzyszące nam w codziennej pracy pozwoliło stworzyć piękne miejsce pełne
intymności i spokoju, w którym aromatyczny zapach świec i dźwięki relaksującej muzyki łączą się i tworzą odpowiedni nastrój do wypoczynku. Nasz zespół
to wyłącznie doświadczone osoby,
z ogromną wiedzą i apetytem na dalszy
rozwój. Oferujemy szeroki wybór zabiegów, które przeprowadzamy w oparciu
o innowacyjne rozwiązania. Nie zapominamy o przyjaznej atmosferze, która także składa się na maksymalne odprężenie.
Pragnęliśmy stworzyć miejsce, w którym
moglibyśmy spełnić oczekiwania
wszystkich naszych wymagających
Klientów, więc postanowiliśmy rozwinąć
naszą działalność. Poszerzamy nie tylko
metraż, ale także zakres wykonywanych
usług. Dotychczas skupialiśmy się głównie na aspektach zewnętrznych naszego ciała, oferując zabiegi na twarz, dłonie, czy stopy. Dziś wiemy, dzięki nowym
technologiom, że aby wyeksponować
nasze piękno, musimy o nie zawalczyć,
dostając się w głąb naszej skóry. Dlatego w naszym Instytucie Urody Grazia
znajdą Państwo kompleksowe zabiegi
umożliwiające pełną regenerację i odnowę skóry. Zapraszamy do skorzystania
m.in. z nowości na rynku kosmetycznym, jaką jest termolifting Zaffiro.
Która z Pań nie marzy o maksymalnym
wygładzeniu zmarszczek powstałych
na skutek upływu lat? Nasz Instytut Urody Grazia wychodzi naprzeciw, wprowadzając przełomową technologię Geneo
by Pollogen, która wykorzystuje naturalne mechanizmy organizmu, zapewnia
uzyskanie jednocześnie 3. efektów pielęgnacyjnych – złuszczania, wchłaniania, dotlenienia.

Katowice, ul. Puchały 6/6
tel. 32 255 63 07, 608 068 277
www.grazia-bazantowo.pl
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DOBRANA
PARA
TRENING I ZABIEGI NA CIAŁO
WRAZ Z POCZĄTKIEM WIOSNY WIELE OSÓB ZACZYNA DBAĆ O SYLWETKĘ. WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE TRENING
UZUPEŁNIANY ZABIEGAMI NA CIAŁO DAJE SZYBSZE I BARDZIEJ SPEKTAKULARNE EFEKTY – RADZI MAŁGORZATA
ŁUKASZEWSKA Z BAŻANTOWO BEAUTY & SPA
Podobnie jak nie ma jednego cudownego
ćwiczenia, które idealnie wymodeluje całą
sylwetkę, tak nie istnieje jeden, jedyny, wyjątkowy zabieg, który zredukuje cellulit, tkankę
tłuszczową i ujędrni skórę. Dlatego warto
spróbować kilku, szczególnie w czasie, kiedy intensyfikujemy nasze treningi, bo efekty
przyjdą ze zdwojoną mocą!

ENDOMASAŻ PRÓŻNIOWY Z RF I IR
Cztery technologie w jednej głowicy działają wielopłaszczyznowo, intensyfikując tym
samym osiągane efekty. Energia RF ogrzewa tkankę podskórną i powoduje kurczenie
włókien kolagenowych, co prowadzi do widocznego ujędrnienia skóry. Endomasaż
przyspiesza metabolizm tłuszczów, a podciśnienie próżniowe pobudza przepływ limfy.
Efektem jest widoczna poprawa jakości skóry i zniwelowanie jej niedoskonałości.

PODCIŚNIENIOWA LIPOSUKCJA
ULTRADŹWIĘKOWA
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Intensywny masaż, o dynamicznych ruchach, wykonywany na napiętych mięśniach. Połączony z użyciem odpowiednich
preparatów zawierających substancje aktywne, pozwala zmniejszyć widoczną „skórkę pomarańczową” i ujędrnić skórę.

Pod wpływem działania ultradźwięków rozbiciu ulegają ścianki komórek tłuszczowych – adipocytów. Prowadzi to do redukcji
tkanki tłuszczowej w wybranych obszarach,
a tym samym skutecznie modeluje sylwetkę.

ALGO-SLIMMING TREATMENT
THALGO
Zabieg wyszczuplający, remineralizujący
i przeciwcellulitowy, na bazie 100-proc. mikronizowanej algi morskiej bogatej w minerały, witaminy i mikroelementy. Celem zabiegu jest detoksykacja, redukcja tkanki tłuszczowej i eliminacja nadmiaru wody z tkanek.
Zabieg składa się z trzech etapów: peelingu
całego ciała, aktywnej maski oraz masażu.

MEZOTERAPIA MIKROIGŁOWA
Ujędrniająca ceremonia przywracająca sprężystość i napięcie skóry z wykorzystaniem rollera.
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MASAŻ ANTYCELLULITOWY

MASAŻ BAŃKĄ CHIŃSKĄ
BAŻANTOWO BEAUTY & SPA
MAŁGORZATA ŁUKASZEWSKA
Bażantowo Beauty & Spa
Małgorzata Łukaszewska mieści się
w budynku Bażantowo Sport
na poziomie -1. W miłej, pełnej
relaksu atmosferze oferuje
kosmetykę pielęgnacyjną twarzy,
zabiegi aparaturowe, masaże
(klasyczne, relaksacyjne,
regeneracyjne i inne), ceremonie
relaksacyjno-odżywcze na ciało,
redukcję cellulitu i modelowanie
sylwetki, depilację oraz pielęgnację
dłoni i stóp. Oferta skierowana jest
zarówno do pań, jak i panów.

To zabieg, który poprawia ukrwienie, przyspiesza metabolizm, zmniejsza obrzęk,
oczyszcza organizm z toksyn oraz pomaga
w walce z cellulitem. n

Katowice, ul. Pijarska 3
(Bażantowo Sport, poziom -1)
tel. 32 444 63 00
www.sport.bazantowo.pl
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BYĆ JAK KATE MIDDLETON
33-LETNIA KATE MIDDLETON, KTÓRA NIEDAWNO
PO RAZ DRUGI ZOSTAŁA MAMĄ, POTRAFI ZACHWYCIĆ
ŚWIEŻĄ CERĄ BEZ ŚLADU ZMĘCZENIA NAWET KILKA
GODZIN PO PORODZIE. WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO, ŻE
ZA TYM EFEKTEM STOI SZTAB SPECJALISTÓW,
JEDNAK TAJEMNICA JEJ DZIEWCZĘCEGO UROKU JEST
DOSTĘPNA NIE TYLKO DLA KSIĘŻNICZEK. SPOSOBEM
NA ZACHOWANIE MŁODZIEŃCZEGO WYGLĄDU STAŁY
SIĘ KOSMETYKI ZAWIERAJĄCE JAD PSZCZELI, KTÓRE
OKRZYKNIĘTE ZOSTAŁY NATURALNĄ ALTERNATYWĄ
DLA BOTOKSU – PISZE MGR FARMACJI MARZENA
PŁASZCZYK, KIEROWNIK APTEKI VITALIS
Właściwości jadu pszczelego znane są
od stuleci, lecz pierwotnie głównie ze względu na swoje przeciwzapalne i antybakteryjne
działanie. Obecnie wykorzystuje się go pomocniczo m.in. w leczeniu reumatyzmu, stanów zapalnych mięśni oraz w walce z chorobami skórnymi. To ostatnie zastosowanie doprowadziło naukowców do rozpoczęcia eksperymentów w dziedzinie kosmetologii. Dzięki temu od niedawna możemy korzystać z cudownych właściwości jadu pszczelego zawartego np. w kremach bądź maseczkach.
Jego stężenie w kosmetykach jest absolutnie bezpieczne dla ludzi. Wpływa dobroczynnie na zwiększenie produkcji kolage-

Również na polskim rynku rozpoczęła
się moda na kosmetyki na bazie apitoksyny. Jednym z największych jego
stężeń wyróżnia się serum do twarzy
skinChemists, które posiada w swoim
składzie także pomocnicze substancje
odżywcze i nawilżające, jak miód manuka i kwas hialuronowy. Miód jest kolejnym kosmetycznym hitem – zawiera
szereg witamin i minerałów, działa
przeciwzapalnie, delikatnie antybakteryjnie i przeciwutleniająco. Świetnie
uzupełnia odmładzające działania jadu
Podczas badania konsumenckiego testy wykazały, że aż 99 proc.
użytkowniczek zauważyło pozytywną
różnicę w wyglądzie skóry. To wynik,
o którym na razie tylko pomarzyć mogą inni producenci kosmetyków przeciwzmarszczkowych. Kosmetyk jest też
chwalony za obłędny zapach i eleganckie opakowanie, które estetycznie
prezentuje się
w łazience.
Dzięki serum
z jadem pszczelim, kuracje odmładzające
przestały być
luksusem zarezerwowanym
dla celebrytów
i członków rodziny królewskiej. Teraz
każda kobieta
może poczuć
się jak księżniczka.
Materiały producenta

SEKRET PIĘKNA
KSIĘŻNEJ CAMBRIDGE

KOSMETYKI Z JADEM
PSZCZELIM W POLSCE
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nu oraz elastyny, czyli białek odpowiedzialnych za odnawianie komórek oraz ich nawadnianie, a także prawidłową elastyczność skóry.
Kosmetyki zawierające apitoksynę (bo tak
brzmi naukowa nazwa jadu) pomagają
w utrzymaniu zdrowego kolorytu skóry. Cera staje się bardziej ukrwiona i ujędrniona,
a płytkie zmarszczki i linie zostają wypełnione. W rezultacie skóra zyskuje na elastyczności i promienności.
Aby efekty odmładzania były w pełni widoczne, kuracja powinna trwać co najmniej
28 dni. Podczas stosowania specyfików może pojawić się delikatne, krótkotrwałe mro-

wienie, które jest jak najbardziej naturalną
reakcją na tę substancję. Kosmetyki z jadem odpowiednie są dla wszystkich typów
cery, za wyjątkiem osób uczulonych na jad.
Co ważne, jego pozyskiwanie odbywa się
w sposób całkowicie ekologiczny – pszczołynie tracą swoich żądeł i nie odczuwają jakiejkolwiek szkody. n

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 32 255 31 62
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ALERGIA
MITY Z ZAKRESU ALERGOLOGII OBALA DR N. MED.
WIESŁAW TASZAKOWSKI, ALERGOLOG Z CENTRUM
MEDYCZNEGO SIGNUM

FAKT/MIT
ttt

F

MOŻNA BYĆ UCZULONYM
NA DRUGĄ OSOBĘ. W literaturze

przedmiotu opisywane są przypadki nietolerancji wydzielin drugiego
człowieka. Brytyjscy naukowcy badali
przypadki reakcji alergicznej u kobiet
uczulonych na nasienie swoich partnerów.
Badacze wysnuli hipotezę, jakoby w przypadku uczulenia na nasienie, substancją
wywołującą alergię była pewna glikoproteina wytwarzana w prostacie.

F

BIERNE PALENIE WYWOŁUJE
ASTMĘ. Bierne palenie należy

do czynników ryzyka astmy,
a w przypadku osób chorych –
zdecydowanie pogarsza ich stan. Ponad 80 proc. chorych twierdzi, że bierne
palenie wywołuje u nich silne objawy.

F

WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY
MOŻE WYSTĄPIĆ U KOGOŚ,
KTO NIE MIAŁ WCZEŚNIEJ
ŻADNEJ REAKCJI ALERGICZNEJ.

Wstrząs anafilaktyczny w wielu przypadkach jest pierwszym objawem alergii. I to
wyjątkowo groźnym – osoby, które nie
wiedzą, że są uczulone nie mają przy sobie adrenaliny, której wstrzyknięcie ratuje
życie w takiej sytuacji. Nieprzygotowani,
możemy jedynie zadzwonić po pogotowie
i ułożyć chorego w pozycji leżącej z nogami uniesionymi w górę.

F

JEDNA ALERGIA MOŻE POCIĄGAĆ ZA SOBĄ KOLEJNE.
W przypadku nieleczonych alergii

na pokarmy i pyłki z czasem ilość alergenów, na które reagujemy powiększy się
i w praktyce czas występowania objawów
(w przypadku pyłkownicy) zwiększy się np.
z dwóch do sześciu miesięcy w roku.

M

ABY POZBYĆ SIĘ ALERGII,
ALERGIK POWINIEN PRZEBYWAĆ WŚRÓD ALERGENÓW, KTÓRE GO UCZULAJĄ.

Przebywanie wśród alergenów nasila objawy alergii. Podstawą w alergologii jest odstawienie alergenu na bok. Oczywiście,
od pewnych alergenów się nie ucieknie
(takich, jak np. kurz), ale już w przypadku
alergii pokarmowej można unikać spożywania produktów, które nas uczulają. Podobnie w przypadku alergii pyłkowych,
zniwelować objawy alergii można m.in.
unikając spacerów w dni o wysokim stężeniu pyłków, czy wyjeżdżając nad morze,
gdzie ze względu na wilgotność jest mniej
alergenów.

M

ASTMATYK NIE POWINIEN
ZAWODOWO UPRAWIAĆ
SPORTU. Wielu mistrzów olim-

pijskich miało astmę. Sztandarowym przykładem jest pływak Mark Spitz, zdobywca
siedmiu medali w czasie jednych Igrzysk
Olimpijskich (Monachium 1972). Astma
często występuje podczas wysiłku, ale niezwykle rzadko podczas pływania. Co innego bieganie, ale i na to są sposoby. Warto
skonsultować się z lekarzem, który poinformuje, w jaki sposób przygotować się
do wzmożonej aktywności fizycznej.

F

U ALERGIKA UCZULONEGO
NA PYŁKI BRZOZY MOŻE WYSTĄPIĆ REAKCJA ALERGICZNA PO ZJEDZENIU JABŁKA. U alergika

uczulonego na pyłki brzozy może wystąpić reakcja alergiczna po zjedzeniu jabłek, gruszek i innych owoców
pestkowych, a także kiwi, marchewki czy
selera. Dzieje się tak, ponieważ są to tzw.
alergeny krzyżowe. Badania wskazują, że
ponad połowa osób uczulonych na pyłki
roślin, po spożyciu pokarmów reagujących krzyżowo, może mieć reakcję alergiczną.

F

ALERGIKIEM MOŻE ZOSTAĆ
KAŻDY Z DNIA NA DZIEŃ.

Skłonność do alergii jest dziedziczna. W przypadku predyspozycji, czyli
pozytywnego wywiadu alergologicznego
(uczuleni są już mama, tata i rodzeństwo)
ryzyko pojawienia się alergii jest bardzo
duże i może wystąpić w dowolnym czasie.

F

UCZULENI NA KURZ POWINNI
SPĘDZAĆ WAKACJE W GÓRACH. Morze i wilgoć nie służą

uczulonym na roztocza kurzu domowego.
Z kolei wysokie góry, powyżej pięter roślinności, gdzie stężenie roztoczy jest niższe, to dobry pomysł na wakacje dla
uczulonych na kurz. Należy jednak zwracać uwagę na wybór miejsca noclegowego – w domkach letniskowych mogą
występować roztocza magazynowe, które
także wywołują reakcję alergiczną. n

Katowice – Bażantowo, ul. Hierowskiego 70A
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37 | www.signum-katowice.pl
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ULTRADŹWIĘKI
ZAMIAST SKALPELA
– czyli co ma Medycyna Estetyczna do grawitacji
MEDYCYNA ESTETYCZNA PRZEŻYWA ROZKWIT. WKRACZA W OBSZARY NIEGDYŚ
ZAREZERWOWANE WYŁĄCZNIE DLA CHIRURGII PLASTYCZNEJ. KIEDYŚ LIFTING, CZY
LIPOSUKCJĘ WYKONYWAŁ CHIRURG PLASTYK. TERAZ RÓWNIE SKUTECZNY EFEKT MOŻNA UZYSKAĆ
ZA POMOCĄ BEZINWAZYJNYCH LUB MAŁOINWAZYJNYCH ZABIEGÓW, KTÓRE MAJĄ TĄ PRZEWAGĘ, ŻE NIE TYLKO
ZMIENIAJĄ WYGLĄD, ALE REGENERUJĄ RÓWNIEŻ SKÓRĘ – ZAUWAŻA DR KRYSTYNA LUBELSKA, SPECJALISTA
DERMATOLOG, WŁAŚCICIELKA KLINIKI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ SKIN LASER LUBELSCY
W kwestii bezpieczeństwa i skuteczności zabiegów, medycyna estetyczna jest bezsprzecznie królową. Nie tylko tradycyjny lifting znalazł godnych następców w medycynie estetycznej. Jedną z najnowszych technologii, jest Vaser Lipo – ultradźwiękowa liposukcja. Fale lokalizują tkankę tłuszczową,
zamieniają ją w emulsję, która zostaje następnie odessana za pomocą specjalnej,
cieniutkiej sondy. Ten bezpieczny zabieg,
jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym, bez narkozy i gwałtownego usuwania
tkanki tłuszczowej. Co więcej, nieuszkodzoKlinika Skin Laser Lubelscy (wcześniej
Skin Laser Studio) może pochwalić
się jedną z najlepszych ofert w Polsce
w zakresie medycyny estetycznej.
W ofercie Skin Laser Lubelscy
dostępne są najnowocześniejsze
urządzenia m.in. do liposukcji
ultradźwiękowej, odmładzania bez
skalpela, przeszczepu włosów oraz
różnego typu zabiegi laserowe,
usuwające owłosienie, blizny
i redukujące procesy starzenia.

ne komórki z takiego zabiegu to doskonały
materiał do przeszczepów. W pełni naturalny i przyswajalny, po prostu najlepszy bo
własny. Może służyć do wypełniania i modelowania twarzy, dłoni, piersi, czy pośladków.

LIFTING, CZYLI GRAWITACJA
W RYZACH
Niezwykle popularny jest również zabieg liftingu Ulthera i nićmi liftingującymi PDO.
W przypadku zabiegu Ulthera, skalpel zastąpiły z powodzeniem ultradźwięki. Efekt
widoczny jest od razu. Dodatkowo ultradźwięki wyemitowane za pomocą specjalistycznego sprzętu do ściśle ustalonych
warstw skóry, stymulują produkcję kolagenu jeszcze kilka miesięcy po zabiegu. Ulthera z powodzeniem zastępuje lifting chirurgiczny. Podobnie jak w przypadku zastosowania nici liftingujących PDO.
Po tych zabiegach nie ma obrzęku ani
szwów. Efekt widoczny jest od razu. A dalsza metamorfoza odbywa się stopniowo,
każdego dnia. Dzień po dniu skóra odbudowuje kolagen, staje się jędrniejsza
i młodnieje.

DR KRYSTYNA LUBELSKA
Specjalista dermatolog z 24-letnim
doświadczeniem w Medycynie
Estetycznej. Właścicielka największej
na Śląsku Kliniki Medycyny
Estetycznej Skin Laser Lubelscy.
Doświadczenie zdobywała m.in.
w prestiżowych Klinikach w Nowym
Jorku, Wiedniu, Heidelbergu
i Paryżu. Specjalizuje się w leczeniu
trudnych przypadków z zakresu
medycyny estetycznej.

1
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NA POCZĄTKU XXI WIEKU, PODOBNIE JAK STO LAT WCZEŚNIEJ,
WRÓCILIŚMY DO UTOPIJNYCH IDEI WIDZENIA SZTUKI, JAKO
CZEGOŚ W CZYM ŻYJEMY. SZTUKA PRZESTAŁA BYĆ WYŁĄCZNIE
PRZESTRZENIĄ UMOWY, KTÓRĄ ZAWIERAMY, WCHODZĄC
DO GALERII. DZIĘKI STREET ARTOWI, DZIAŁANIOM SPOŁECZNYM
REALIZOWANYM POPRZEZ SZTUKĘ I SCENOGRAFII ROZUMIANEJ
JAKO ZAGOSPODAROWYWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ,
STAŁA SIĘ TYM, W CZYM ŻYJEMY NA CO DZIEŃ.
ALE CZY TO ZNACZY, ŻE GALERIE STAŁY SIĘ ZBĘDNE?

A

Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych nie są
już tylko dostarczycielami zbiorów do muzeów.
Oczywiście sztuka pojęta tradycyjnie: grafika,
malarstwo, rzeźba – koniec końców ląduje
w muzeach i prywatnych kolekcjach, ale coraz
silniej zaznacza się działalność artystyczna,
której rezultatem nie jest postać materialna.
Przykład. Parę lat temu jedna z naszych
pracowniczek naukowych realizowała działania
społeczne poprzez sztukę. Pracowała
z więźniarkami z Lublińca, a następnie pokazała
ich prace. Materiałem rzeźbiarskim był więc
w tym przypadku człowiek. Ale czy to wszystko
oznacza, że nie potrzebujemy już galerii?
Imponująca nowa siedziba NOSPR sprawiła,
że wielu ludzi zaczęło odczuwać potrzebę
obcowania z muzyką klasyczną. Dlaczego
podobnego zrywu nie wywołało nowe Muzeum
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DR HAB. GRZEGORZ
HAŃDEREK
Jeden z czołowych polskich grafików.
Profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach (pełni także funkcję
prorektora ds. kształcenia i studentów
uczelni). Wielokrotnie nagradzany
w kraju i za granicą.

Śląskie? Odpowiedzi warto poszukać kilkaset
kilometrów stąd, w Berlinie, gdzie działa
mnóstwo bardzo sprofilowanych galerii, które
funkcjonują w twórczym sporze
merytorycznym.
Właśnie w stymulowaniu różnorodności widzę
perspektywę rozwoju zainteresowania sztuką.
Pierwszą jaskółką w regionie jest bytomska
Kronika, która funkcjonuje z powodzeniem
od lat. To typ galerii z bardzo sprecyzowanym
programem – jest przez to niezwykle kontrowersyjna, prowokująca otoczenie do dyskusji.
Niestety Kronika jest jedna, a patrząc na potencjał regionu, takie galerie powinny być w każdym mieście; z kolei w samych Katowicach powinno działać przynajmniej dziesięć takich instytucji. Bez tego nie wzbudzimy w ludziach zainteresowania sztuką, kupowaniem obrazów
i tworzeniem kolekcji. n

wiosna 2016
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FESTIWAL
KATOWICE
KULTURA NATURA
ttt

13-22 mAjA
NOSPR
Bilety: 10-60 zł (za koncert)
Przed nami druga edycja Festiwalu Katowice Kultura Natura, czyli w sumie
dziesięć koncertów, których hasłem
przewodnim będzie tym razem „Duchowość”. Festiwal rozpocznie się od koncertu „Symfonia Turangalila” Oliviera
Messiaena. Przed katowicką publicznością wystąpi Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Alexandra Liebreicha, której towarzyszyć
będą Matan Porat (fortepian) i Valérie
Hartmann-Claverie (fale martenota).
W kolejnych dniach usłyszymy m.in.

Mahler Chamber Orchestra, sopran Claire Booth, grę na fortepianie Grygory'ego
Sokolova oraz pieśń romantyczną w wykonaniu Franza-Josefa Seliga i Gerolda
Hubera.

Koncert finałowy będzie z kolei świętem dla
entuzjastów jazzu. Na scenie pojawi się
amerykański muzyk Charles Lloyd i Wild
Man Dance Orchestra. Laureat NEA Jazz
Masters zagra w Katowicach 22 maja.

Carlos Pericas

KATOWICE JAZZART FESTIVAL

ttt

25-30 kwiEtniA
m.in. JazzClub Hipnoza, NOSPR, Drzwi
Zwane Koniem
Karnety: 180-200 zł
UNESCO ogłosiło 30 kwietnia
Międzynarodowym Dniem Jazzu. Z tej
okazji w Katowicach organizowany jest
JazzArt Festival. W tym roku czeka nas
trzecia edycja imprezy. Do tej pory
w Mieście Ogrodów zagrali m.in. Polar
Bear, Roberto Fonsceca, Eric Truffaz, Neil
Cowley i Jan Garbarek. Jak podkreślają
organizatorzy, prawdziwe nasilenie
muzycznych gwiazd nastąpi jednak w tym
roku. Wśród zaproszonych muzyków
znaleźli się m.in.: skandynawski zespół
The Thing, izraelska wokalistka Yasmin
Levy, belgijski Brussels Jazz Ochestra
„Graphicology” (pierwszy koncert

w Polsce) i Jack DeJohnette, który tym
razem zagra na fortepianie. Poza muzyką
czekają nas pokazy filmowe i spotkania
z ciekawymi gośćmi – w Katowicach
pojawi się również Andrey Henkin,
założyciel kultowego magazynu The New
York City Jazz Record.

KULT ANPLAKT

ttt

2 kwiEtniA
Sala koncertowa CKK
Bilety: 90-130 zł
Legenda polskiego rocka wraca do serii
akustycznych koncertów. W 2010 roku
pierwszy raz mogliśmy usłyszeć jak grupa
Kazika Staszewskiego brzmi w wersji „bez
prądu” (trasa z 2010 roku została
udokumentowana i wydana
na płytach, CD, DVD, blu-ray, a także
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ttt

ttt

23 kwiEtniA
MegaClub
Bilety: 44 zł w przedsprzedaży
i 50 zł w dniu koncertu

18 mAjA
Teatr Śląski
Bilety: 75-120 zł

Po 16 latach Kaliber 44 wydał swój
kolejny krążek. Joka i Abradab powrócili
w lutym na płycie „Ułamek tarcia”,
na której gościnnie pojawili się Grubson,
Gutek oraz Rahim. W dniu premiery
raperzy pojawili się na katowickim rynku,
w kwietniu przeniosą się w naturalne dla
nich środowisko – zamiast na scenie
w centrum miasta, zagrają w klubie.

PENDRAGON

Legenda brytyjskiego rocka
progresywnego wyruszy wiosną 2016
roku w trasę koncertową pod szyldem
„The Masquerade Overture 20th
Anniversary Tour”. Zespół Nicka Berretta
będzie świętować 20. rocznicę wydania
płyty, którą zarówno fani, jak i krytycy
uznają za jedną z najciekawszych
w dorobku Brytyjczyków. Trasa
obejmuje 9 europejskich państw,
a koncert w Katowicach będzie jedynym
w Polsce.
materiały prasowe

na winylach). Wydawnictwo osiągnęło
nawet status diamentowej płyty. Wraz
z początkiem wiosny Kult ponownie rusza
w trasę po największych polskich
miastach. I podobnie jak w przypadku
dorocznej „tradycyjnej” jesiennej trasy
koncertowej, nie mogło zabraknąć
przystanku w Katowicach.

KALIBER 44

HEY

ttt

31 mArCA
Kinoteatr Rialto
Bilety: 57-67 zł
Zespół, którego liderką jest Katarzyna Nosowska, pracuje aktualnie nad kolejnym albumem studyjnym pt.
„BŁYSK”. Zanim płyta trafi na sklepowe półki, muzycy odwiedzą siedem miast na serii koncertów „przedBŁYSK”.
Nowe utwory Hey zaprezentuje w katowickim Rialto.

PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:
BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Bażantów 2 / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice,
ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Hierowskiego 70 / SALON OPTYCZNY SIGNUM CH LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / SALON
OPTYCZNY SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINIC
Katowice, ul. Kościuszki 255 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 /
ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice,
ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTO KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTO SOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2 / PORSCHE
INTER AUTO Rybnik, Brzezińska 27 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice,
ul. Bocheńskiego 125 / LELLEK PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / TEATR ŚLĄSKI
Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDOZabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12
/ PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka 103 / 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 / IN CORPORE Katowice,
ul. Bażantów 2 / DUDA CLINIC Katowice, ul. Kołodzieja 8 / A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 / CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / NOSPR Katowice,
pl. W. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 (Bayla, Estee Lauder, Wójcik, iSpot, 4Faces, Mount Blanc, Tescoma,
Pretty One, Douglas, Tommy Hilfiger, Wittchen) / GALEN REHABILITACJA Katowice, ul. Pijarska 3 / GALEN ORTOPEDIA Bieruń, ul. Jerzego 6 / LAB TEST Katowice,
ul. Bazantów 47/2 / OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 / MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199 / SKIN LASER LUBELSCY
Katowice, ul. Mickiewicza 14
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KATOWICE – PODLESIE
Millenium Inwestycje Sp. z o.o. • 40-750 Katowice • ul. Hierowskiego 2
• 32 205 95 00 • e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl • www.bazantowo.pl

