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PLACE IN MY HEAD

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. 

Wydawanie periodyku na zamówienie
to co innego niż pisanie na zlecenie
i temat przejęcia mieszkania – tzw.
szpitala domowego przez wybitnego
lekarza, prof. Sławomirę Kyrcz-
Krzemień 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!

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny
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38

prOfesOr zabrała
MieszKanie
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

MisTrz
arChiTeKTury
EnErgooszCzĘdnośĆ
A niEbAnALnA ArChitEkturA
Razem z katowickim oddziałem SARP
prezentujemy kolejnego mistrza
architektury – Paula de Ruitera

CO z TĄ szTuKĄ?
nA śLąsku PotrzEbujEmy wiELu
gALErii sztuki wsPółCzEsnEj
z PrAwdziwEgo zdArzEniA –
pisze dr hab. Grzegorz Hańderek
z katowickiej ASP

ENKLAWA NA
UKOŃCZENIU

24

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

Archiwum
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SKANUJ KODY
I ZOBACZ ZDJĘCIA, KTÓRE NIE ZMIEŚCIŁY SIĘ NA PAPIERZE 

ORAZ SŁUCHAJ WYWIADÓW
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O TYM, JAK ZMIENIĆ PASJĘ W ŹRÓDŁO DOCHODU OPOWIADA
GRZEGORZ SIKORSKI – FOTOGRAF I BIZNESMEN, TWÓRCA

STUDIA FOTOGRAFICZNEGO DAGMA PHOTO

OD PASJI
DO BIZNESU

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.

K. Rzeszowska@DAGMA PHOTO
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Bar tło miej Wnuk: Nie da lej jak pod ko niec stycz -
nia ca łą Pol skę obie gło zdję cie ziem nia ka
na czar nym tle, któ re szczę śli wy au tor sprze dał
za rów no war tość jed ne go mi lio na eu ro. Dzię ki
te mu wiem, dla cze go po waż ny biz nes men chwy -
cił za apa rat i za in we sto wał w pro fe sjo nal ne
stu dio fo to gra ficz ne.
Grze gorz Si kor ski: To nie tak. Fo to gra fia jest
przede wszyst kim pa sją, któ ra to wa rzy szy
mi od wie lu, wie lu lat. Ostatnio zmieniły się
jednak dwa aspekty tej pasji – postawiłem
na profesjonalizację działania i zacząłem
wcielać w życie zamiar uczynienia z pasji
źródła dochodu. Pra cu ję rów nież nad roz -
po zna wal no ścią mar ki Dag ma Pho to. Ziem -
nia ków nie fo to gra fu ję i w na głe za in te re so -
wa nie ryn kiem fo to gra fii ar ty stycz nej nie
wie rzę. 

Jest aż tak źle?
Na świe cie do bra fo to gra fia jest w ce nie, ale
kwo ty rzę du mi lio na czy kil ku mi lio nów eu ro
za zdję cie do ty czą wy łącz nie jed nost ko wych
przy pad ków. Bry tyj skie stu dio, z któ rym
współ pra cu ję pod czas se sji wyjazdowych,
specjalizuje się w fotografii artystycznej i sprze -
da je swo je pra ce po 5-10 tys. fun tów, ale ta kie
kwo ty w pol skich re aliach trze ba wło żyć mię -
dzy baj ki. Jest wpraw dzie kil ka ro dzi mych na -
zwisk, któ re do brze ra dzą so bie na świe cie,
ale pol scy od bior cy wciąż nie ce nią aż tak wy -
so ko ar ty stycz nych wa lo rów fo to gra fii.

Ła twiej sprze dać w kra ju dro gi ob raz niż dro gie
zdję cie?
Pol ska kla sa śred nia nie jest dość za moż na,
a jed nost ki, któ re stać na to, aby wy da wać
pie nią dze na sztu kę wciąż są bar dziej skłon -
ne, że by ku pić me bel do ła zien ki za 20 tys.
zł, niż ob raz czy zdję cie za 5 tys. zł. Jesz cze
nie czu ją ta kiej po trze by, ale mo im zda niem
stop nio wo bę dzie się to zmie niać. Stąd wła -
śnie przed pa ru la ty po wstał po mysł otwar -
cia ga le rii sztu ki (Dag ma Art), a nie daw no
stu dia fo to gra ficz ne go.

W pań skim stu dio bę dzie miej sce na fo to gra fię
ar ty stycz ną?
Ry nek usług fo to gra ficz nych jest obec nie wy -
jąt ko wo na sy co ny. Bar dzo ła two jest zna leźć
w swo im oto cze niu ko goś, kto fo to gra fu je le -

piej lub go rzej i za róż ne pie nią dze. Wy róż ni -
kiem sta je się ja kość zdjęć, a o tej de cy du je
za rów no wy ko rzy sty wa ny sprzęt, jak i póź niej -
sza ob rób ka. To dla te go po sta no wi łem za in -
we sto wać w naj lep szy sprzęt – apa rat Pha se
One i pro fe sjo nal ne oświe tle nie stu dyj ne fir -
my Bronco lor. Wszyst ko to z my ślą o zle ce -
niach ko mer cyj nych, ale oczy wi ście – z ta ki -
mi wa run ka mi – grze chem za nie cha nia by ło -
by od stą pie nie do pro wa dze nia rów no le gle
prac ar ty stycz nych. Przy naj mniej od cza su
do cza su i głów nie po to, by bu do wać roz po -
zna wal ną wśród klien tów es te ty kę i mar kę.

Sko ro o bu do wa niu mo wa. Tuż obok biu row ca
Dag my, przy ul. Ba żan tów po wsta je no we cen -
trum miesz ka nio wo -usłu go we, w któ rym ma się
zna leźć tak że no wa sie dzi ba Dag ma Pho to –
trzy kon dy gna cyj ne stu dio fo to gra ficz ne. 
Nie po trze bu je my aż trzech kon dy gna -
cji – część po wierzch ni zaj mie cen trum
szko le nio we, któ re prze pro wa dzi się z na -
szej do tych cza so wej sie dzi by. Nie zmie nia
to fak tu, że wy po sa że nie stu dia bę dzie do -
rów ny wa ło naj lep szym te go ty pu obiek tom
na świe cie. Oprócz za awan so wa ne go tech -
nicz nie oświe tle nia, pla nu je my w stu dio
m.in. stwo rze nie moż li wo ści fo to gra fo wa nia
du żych obiek tów i bu do wę spe cja li stycz ne -
go akwa rium do fo to gra fii pod wod nej.

Co to ta kie go?
Kon struk cja, któ ra po zwo li re ali zo wać se sje
pod wod ne z bar dzo kom for to wej dla fo to -

gra fa per spek ty wy, bo zza szy by akwa rium.
Ta kie roz wią za nie nie sie też sze reg ko rzy ści
z usta wie niem świa tła, ale przy zna ję, że aku -
rat ten ele ment pro jek tu wciąż kal ku lu ję
pod wzglę dem opła cal no ści. 

Czy tak za awan so wa ne stu dio ma sens w cza -
sach, w któ rych se sja zdję cio wa to mniej wię cej
po ło wa cza su, któ ry trze ba po świę cić na pra cę
nad zdję ciem?
Oczy wi ście, że ma sens i my ślę, że zgo dzi
się ze mną każ dy fo to graf, któ ry re ali zu je se -
sje pro duk to we, mo do we, czy be au ty. To
pro ste – po trze bu je my do ob rób ki jak naj -
lep sze go ja ko ścio wo ma te ria łu. A co
do cza su póź niej szej ob rób ki, to oczy wi ście
ma pan ra cję – post pro duk cja jed ne go
zdję cia ty pu be au ty, w któ rym każ dy de tal
mu si ści śle od po wia dać wi zji fo to gra fa
i ocze ki wa niom klien ta to czę sto kil ka go -
dzin pra cy.

Nie ra zi pa na współ cze sne umi ło wa nie wie lu
czo ło wych fo to gra fów do nad mier ne go re tu szu?
Je stem głę bo ko prze ko na ny, że to nie ty le
skłon ność sa mych fo to gra fów, co ich klien -
tów. Pro szę zwró cić uwa gę, że na wet w czo -
ło wych ma ga zy nach mo do wych dziew czy -
ny na okład kach są czę sto „por ce la no -
we” – ma ją nie na tu ral nie gład kie li co i wy jąt -
ko wo błysz czą ce oczy – to obec nie bar dzo
czę sto spo ty ka ny spo sób re tu szu.

Kie dy Phi lip pe Hal sman w 1948 ro ku wy ko ny wał
fo to gra fię Sa lva do ra Da li „Da li Ato mi cus” do jej
stwo rze nia po trze bo wał sze ściu go dzin pra cy,
kil ku dzie się ciu li trów wo dy, trzech ko tów, krze -
sła i 28 pod sko ków Da le go, aby uzy skać ge nial -
ny kadr. Dziś pew nie wy star czył by do bry
pro gram gra ficz ny. Czy w tym kon tek ście nie tę -
sk ni pan za fo to gra fią ana lo go wą?
Nie tę sk nię, bo od cza su do cza su do niej
wra cam. Z przy kro ścią stwier dzam jed nak,
że po pierw sze licz ba punk tów, w któ rych
moż na wy wo łać ma te riał ana lo go wy jest
bar dzo ogra ni czo na, a po dru gie te, któ re
wciąż funk cjo nu ją czę sto za li cza ją wpad ki.
Nie przy po mi nam so bie, że bym jesz cze kil -
ka na ście lat te mu kie dy kol wiek otrzy mał z la -
bo ra to rium po skle ja ny ma te riał. Te raz nie -
ste ty to się zda rza.

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
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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.



Kli sza bę dzie tym w fo to gra fii, co pły ta wi ny lo -
wa w mu zy ce?
Mniej wię cej. Na pew no nie za brak nie twór -
ców, któ rzy z po wo dów sno bi stycz nych, ar -
ty stycz nych czy mar ke tin go wych ze chcą się
tak wy ra żać, ale świat idzie do przo du i fo to -
gra fia ana lo go wa nie wyj dzie już z ni szy. 

Są ta cy, któ rzy twier dzą, że tra ci przez to du szę.
Zróż ni co wa nie ce no we (i ja ko ścio we)
w przy pad ku sprzę tu cy fro we go jest ogrom -
ne i na pew no nie bę dę ni ko go prze ko ny -
wał, że gor szym sprzę tem moż na zro bić lep -
sze zdję cia. Je śli ktoś po tra fi fo to gra fo wać
i ku pi do bry sprzęt to mo że z je go po mo cą
uzy skać za ska ku ją ce efek ty. A je śli już ko -
niecz nie szu ka apa ra tu z tym „czymś”, to po -
le cam Le icę – sam ko rzy stam z ta kie go apa -
ra tu pod czas po dró ży i efek ty za wsze po zy -
tyw nie mnie za ska ku ją.

Co w nim jest ta kie go szcze gól ne go?
Opty ka ofe ru ją ca nie spo ty ka ną już dzi siaj
pla sty kę. No i kom pak to we roz mia ry, któ re
po zwa la ją na swo bod ne prze miesz cza nie
się po świe cie. 

Jak po zna je się świat z per spek ty wy pro fe sjo -
nal nych se sji fo to gra ficz nych?
Prze cięt ne go zja da cza chle ba na wa ka -
cjach na pę dza ją fo to gra ficz nie po pu lar ne
me dia spo łecz no ścio we, ta kie jak Fa ce bo -
ok czy In sta gram, gdzie mia rą suk ce su da -
ne go zdję cia jest licz ba po lu bie ń przez „zna -
jo mych”. Tym cza sem ko mer cyj ne se sje fo -
to gra fic   z ne to po pro stu żmud na pra ca.
Po wy bra niu miej sca, mo de lek, ma ki ja ży -
stek i skom ple to wa niu sprzę tu, trze ba z ca -
łym to wa rzy stwem do je chać na miej sce
i na do da tek li czyć na łut szczę ścia w po sta -
ci uda nej po go dy.

9

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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PRZECIĘTNEGO
ZJADACZA CHLEBA
NA WAKACJACH
NAPĘDZAJĄ
FOTOGRAFICZNIE
POPULARNE MEDIA
SPO ŁECZ NO ŚCIO -
WE, TAKIE JAK
FACEBOOK CZY
INSTAGRAM, GDZIE
MIARĄ SUKCESU
DANEGO ZDJĘCIA
JEST LICZBA
POLUBIEŃ PRZEZ
„ZNAJOMYCH”.
TYMCZASEM
KOMERCYJNE
SESJE
FOTOGRAFICZNE
TO PO PROSTU
ŻMUDNA PRACA

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ
FOTOGRAFÓW DAGMA PHOTO



Na bar dzo wdzięcz nej fo to gra ficz nie Is lan dii
bar dzo wie je, jest zim no, a po go da w cią gu
go dzi ny po tra fi zmie nić się kil ku krot nie. Ze
wzglę du na tem pe ra tu rę i po dmu chy zim ne -
go wia tru mo del ki w zwiew nych stro jach mo -
gą pra co wać bez prze rwy tyl ko kil ka na ście
mi nut. Je śli do te go do da my ko niecz ność
roz sta wia nia i cho wa nia oświe tle nia
przy opa dach desz czu na wra ca ją cych na -
wet co kwa drans, to w efek cie se sja mo że
dłu żyć się w nie skoń czo ność. Ale oczy wi -
ście by wa też pro sto i pięk nie. 

Pięk ne mo del ki są ele men tem każ de go pań skie -
go zdję cia.
Po za bar dzo wcze sny mi la ta mi mo je go ży -
cia ni gdy nie in te re so wał mnie fo to re por taż
i ty po wa fo to gra fia po dróż ni cza. Je śli uli ca
czy pla ża – to tyl ko ja ko tło dla czło wie ka.
Wie le zdjęć z mo je go port fo lio po wsta ło bez
kon kret ne go za mó wie nia. Ro bi łem je dla
przy jem no ści, a że lu bię pięk ne ko bie ty, to
wła śnie je fo to gra fu ję. n

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO wiosna 2016

MY PLACE

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.

Grzegorz Sikorski@DAGMA PHOTO

POSTPRODUKCJA
JEDNEGO ZDJĘCIA
TYPU BEAUTY TO
CZĘSTO KILKA
GODZIN PRACY

Grze gorz Si kor ski@DAGMA PHOTO
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PLACE TO LIVE

WSZYSTKIE PLACE 
NASZEGO MIASTA

ttt

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.

OSIEDLE BAŻANTOWO NAGRODZONE
PODCZAS 4 DESIGN DAYS W MCK

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
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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 Środkowo-
Wschodniej i drugim,
po Krakowie (Miasto Literatury),
Miastem Kreatywnym w Polsce.

KATOWICE KREATYWNYM
MIASTEM UNESCO

W pią tek 22 kwiet nia
w Mło dzie żo wym Do mu
Kul tu ry nr 1 w Ty chach
od bę dzie się pre mie ra
książ ki prof. Hen ry ka Go -
ika „Chiń skie przy stan ki”.
Pre mie rze bę dzie to wa -
rzy szył wer ni saż wy sta wy
fo to gra ficz nej pod tym
sa mym ty tu łem. Au to ra -
mi zdjęć są Hen ryk Go ik
i Piotr Pło skoń. Po czą tek
o godz. 17.30. Wstęp
wol ny.

CHIŃSKIE
PRZYSTANKI

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 szó sta edy cja tur nie ju, w któ rym dzien ni ka rze i rzecz ni cy sta ra li się po ka zać,
któ ra pro fe sja przy cią ga oso by bar dziej uta len to wa ne spor to wo. Po siat ków ce
(2011), strze la niu (2012), squ ashu (2013), bad min to nie (2014) i ko szy ków ce (2015)
w tym ro ku zmie rzy li się w ko lej nej dys cy pli nie – fut sa lu. Tym ra zem wy gra li dzien ni -
ka rze, a o zwy cię stwie prze są dzi ły rzu ty kar ne.
Za wo dy od by ły się 9 mar ca w Ba żan to wo Sport i po dob nie jak co ro ku pro mo wa ły
ideę po zo sta wie nia 1% po dat ku or ga ni za cjom po żyt ku pu blicz ne go z na sze go re -
gio nu. Mecz ko men to wał ka to wic ki rad ny Krzysz tof Pie czyń ski zna ny z za mi ło wa nia
do pił ki noż nej. Głów nym Part ne rem te go rocz nych za wo dów był TAURON Dys try -
bu cja.
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RZECZNICY VS.
DZIENNIKARZE, 
CZYLI 1% DLA ŚLĄSKA

W TEGOROCZNYM MECZU ZAGRALI:

DZIENNIKARZE

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.

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.
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PLACE TO LIVE

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

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

TEKST: łukAsz rEsPondEk

INTEGRACJA. Bi blio -
tecz ka, ko mi nek, ką cik
kar cia ny i sza cho wy
oraz ta ras to miej sca,
któ re sprzy ja ją spo tka -
niom. Bo po co spę -
dzać ca ły czas
sa mot nie, skoro
zostało jeszcze tyle
rzeczy do zrobienia
i tematów
do omówienia, gdzie
lepiej się nimi
podzielić, jak nie
w salonie klubowym?
No, mo że tyl ko w let -
nim ogro dzie usy tu -
owa nym tuż
przy bu dyn kach En kla -
wy Krysz ta ło wej, gdzie
znaj dzie się park,
oczko wod ne i oświe -
tlo ne ścież ki spa ce ro -
we z ła wecz ka mi.
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Millenium Inwestycje Sp. z o.o. 
Katowice,  ul. Hierowskiego 2 | tel.  32 205 95 00 
e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl | www.bazantowo.pl

Biuro sprzedaży 

KRYSZTAŁOWA TAKŻE
DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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 nie peł no spraw nych ru cho wo ko -
niecz ne są m.in. szer sze par kin gi, któ re umoż li -
wia ją im swo bod ny do stęp do sa mo cho du.
Waż ne są też sze ro kie drzwi wej ścio we oraz
do sto so wa ne do wóz ków chod ni ki, brak scho -
dów oraz od po wied nio sze ro kie drzwi do klat ki
i miesz ka nia. W sa mym miesz ka niu istot ne są
na to miast gniazd ka elek trycz ne na od po wied -
nich wy so ko ściach, a w ła zien kach, któ re po -
win ny być od po wied nio prze stron ne – prysz ni -
ce bez bro dzi ków oraz od po wied ni sys tem
uchwy tów. Sza fy na to miast mu szą po sia dać
sys tem te le sko pów, któ re uła twia ją oso bom
na wóz ku do stęp do ubrań. 

Archiwum

NIEZALEŻNOŚĆ Ko or dy na tor
za dba o co dzien ne po trze by,
takie jak: sprzą ta nie, po moc
w za ku pach czy re zer wa cja bi le tu
na wy ma rzo ny kon cert, ale to
od miesz kań ców za le ży czy sko -
rzy sta ją z je go po mo cy.
Niezależność to m.in. możliwość
wyboru. Dlaczego nie zamówić
jednego dnia kosza zakupów, by
w ko lej nym sko rzy stać z atrak cji
po bli skie go cen trum spor to we go?

BEZPIECZEŃSTWO Ele ganc ki
i kom for to wy sa lon i przy tul na sy -
pial nia? Oczy wi ście, że tak!
A do te go coś dla na sze go bez -
pie czeń stwa – sys tem przy wo ław -
czy za in sta lo wa ny w każ dym
miesz ka niu i po łą czo ny z ca ło do -
bo wym cen trum mo ni to rin gu.
Dzię ki te mu miesz ka my kom for to -
wo i „po swo je mu”, a na do da tek
ma my pew ność, że otrzy ma my na -
tych mia sto wą po moc w przy pad -
ku na głe go po gor sze nia sta nu
zdro wia.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ
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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

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE

NAJLEPIEJ I TYLKO OD CIEBIE
ZALEŻY W JAKI SPOSÓB
ZADBASZ O JEGO I SWOJE
BEZPIECZEŃSTWO

Żad ne towarzystwo ubezpieczeniowe nie
uchro ni na sze go ma jąt ku przed ka ta kli zmem
na tu ral nym. To za wsze i każ de mu mo że się
zda rzyć. Jed nak że do brze skon stru owa na
po li sa ubez pie cze nio wa spra wi, że szyb ko
i bez bo le śnie zo sta ną na pra wio ne szko dy,
a my nie po nie sie my żad nych zwią za nych
z tym kosz tów. Jak za tem wy brać ta kie ubez -
pie cze nie? 

UBEZPIECZENIE SKROJONE
NA MIARĘ

Po szu ki wa nia war to roz po cząć od pre cy zyj -
ne go okre śle nia wła snych po trzeb: co i w ja -
kim za kre sie chce my ob jąć ochro ną, cze go
oba wia my się naj bar dziej (np. po ża ru, kra -
dzie ży, za lań). To wa rzy stwa ubez pie cze nio we
z re gu ły pro po nu ją wie le od mian i wa rian tów
ubez pie czeń miesz kań i do mów. Róż nią się
one za kre sem, wy so ko ścią skład ki, su mą
ubez pie cze nia, a tak że do bo rem opcji do dat -
ko wych. Dzię ki te mu ma my moż li wość zna le -

zie nia ofer ty do pa so wa nej do na szych in dy -
wi du al nych po trzeb. Pa mię taj my, że nie war -
to su ge ro wać się wy łącz nie ce ną. Ta nia po li -
sa za zwy czaj za pew nia bar dzo wą ski za kres
ochro ny, któ ry oka że się nie wy star cza ją cy
w przy pad ku wy stą pie nia okre ślo ne go zda -
rze nia. Pa mię taj my, że po dej mu je my de cy zję
nie zwy kle waż ką i stra te gicz ną, do ty czą cą za -
bez pie cze nia do rob ku ży cia. Dla te go nie
spiesz my się i ana li zuj my wszyst ko do kład nie. 

OC W ŻYCIU PRYWATNYM DLA
WIĘKSZEGO SPOKOJU

Obej mu jąc ochro ną miesz ka nie lub dom,
war to do ku pić ubez pie cze nie od od po wie -
dzial no ści cy wil nej w ży ciu pry wat nym. Dzię -
ki nie mu bę dzie my mie li za gwa ran to wa ną
po moc w sy tu acji, gdy to my wy rzą dzi my ko -
muś szko dę. Mo że się to oka zać przy dat ne
nie tyl ko w miej scu za miesz ka nia, lecz tak że
pod czas fe rii czy wa ka cji, je śli za mie rza my
wy po czy wać w wy na ję tym miesz ka niu. Gdy -

by śmy przy pad kiem coś w nim znisz czy li lub
ze psu li, wów czas ubez pie czy ciel po kry je
kosz ty usu nię cia szkód. Otrzy ma my też
od nie go po moc praw ną, o ile zaj dzie po trze -
ba. OC mo że obej mo wać szko dy wy rzą dzo -
ne za rów no przez nas, jak przez na sze dzie -
ci, a na wet psa. n

PLACE TO LIVE

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.

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

Archiwum

W DOMU
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Kie dy wi dzi my szkla ną bry łę Wil li Ko -
gel hof, ostat nie, co przy cho dzi na myśl,
to ener go osz częd ność. A jed nak: Paul
de Ru iter, ho len der ski ar chi tekt, już
od 1994 ro ku udowadnia, że estetyka
i zrównoważone wykorzystanie energii
nie wykluczają się wzajemnie. 
Czy ste, szla chet ne bry ły je go pro jek tu
nie są znie kształ co ne pa ne la mi
fotowoltaicznymi, a ogrody nie zostały
przekopane, aby stworzyć miejsce dla
pomp ciepła. Paul de Ru iter ofe ru je
prze szklo ne prze strze nie z wi do kiem
na sta wy mi gra cyj ne pta ków czy atrial -
ną klat kę scho do wą, któ ra rów no wa ży
kom fort ter micz ny w ca łym bu dyn ku. n

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

TEKST: PAuLinA AdAmCzyk, sArP

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

K
VIL LA KO GEL HOF
Szkla na fa sa da za pew nia ją ca otwar tą prze -
strzeń miesz kal ną wy ko rzy stu je no wo cze sne
sys te my wen ty la cji w ce lu utrzy ma nia kom -
for tu kli ma tycz ne go w bu dyn ku. Przy uży ciu
wła ści wych in no wa cji tech nicz nych z każ de -
go ma te ria łu moż na stwo rzyć ener go osz -
częd ny i kom for to wy dom.

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

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
A NIEBANALNA
ARCHITEKTURA

AFSLUITDIJK 
Ikona inżynierii hydrotechnicznej –
chroniąca Holan dię przed mo rzem. Ko -
niecz na re no wa cja 35-ki lo me tro wej za -
po ry da je wie le moż li wo ści: roz wój no -
wo cze snych technologii i stwo rze nie no -
wych do znań 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.

PLACEARCHITEKTURY
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BUSINESSPLACE

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.

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.

NOWY BUDYNEK CENTRUM
HANDLOWEGO BAŻANTOWO TO:

3100mkw. powierzchni biurowej 

3300mkw. powierzchni

handlowo-usługowej

357miejsc parkingowych

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

Komercjalizacja
nieruchomości



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

www.optyk-okulista.pl
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O ŁAZIENCE DLA INDYWIDUALISTÓW PISZE MAREK ZIĘBA,
KONSULTANT DS. OBSŁUGI INWESTYCJI MERA DESIGN

ŁAZIENKA DLA
INDYWIDUALISTÓW

Przed Pań stwem aran ża cja ła zien ki,
któ ra po ka zu je tren dy pa nu ją ce
w 2016 ro ku. To propozycja dla in -

dy wi du ali stów, któ rzy chcą pod kre ślić
swój styl i cie szyć się funk cjo nal no ścią za -
sto so wa nych roz wią zań.
Za cznij my od pod staw – pły tek imi tu ją -
cych ka mień ca la ca ta o roz mia rze
60 x 120, czę sto wy bie ra nych do śred nich
i du żych ła zie nek. 
Od kry li śmy je na ostat nich tar gach w Bo -
lo nii. Uczest ni czy my w nich sys te ma tycz -
nie, aby ofe ro wać naj now sze tren dy pa nu -
ją ce w ar chi tek tu rze wnętrz. W ofer cie ma -
my kil ka dzie siąt ro dza jów tych pły tek, któ -
re róż nią się mię dzy so bą wzo rem, ko lo -
rem, for ma tem, spo so bem wy koń cze nia
i ry sun kiem ży łek. Tu taj ze sta wia my je do -

dat ko wo z nie zwy kle po żą da ną mo zai ką
okta go nal ną. 
Na pierw szym pla nie wi dzi my wan nę wol -
no sto ją cą, dzię ki któ rej nie du żym kosz tem
mo że my uzy skać efekt ła zien ki ty pu spa.
Już po miesz cze nie o wy mia rach 3x3 m
mo że nam dać po czu cie luk su su w ła zien -
ce wy ko rzy sty wa nej na co dzień. Aby pod -
kre ślić jej eks klu zyw ny wy gląd, pro po nu -
je my wy bór ba te rii wol no sto ją cej oraz
umy wal ki o nie re gu lar nym kształ cie, któ re
ra zem da ją wra że nie in dy wi du al no ści. 
Efektu luk su su i ele gan cji do peł nia ży ran -
dol za miast kla sycz ne go oświe tle nia i lu -
stro wy ko na ne w ca ło ści z ta fli szkła (łącz -
nie z ra mą). Oma wia ną aran ża cję moż -
na zo ba czyć na ży wo w Me ra De sign
w No wym Roź dzie niu w Ka to wi cach. n

PLACEDIZAJNU

SA LON ME RA DE SIGN 
W NO WYM ROŹ DZIE NIU

Sa lon Me ra De sign w No wym Roź dzie -
niu ofe ru je pro duk ty na le żą ce do asor -
ty men tu pre mium, głów nie z Włoch
i Hisz pa nii. Klien ci mo gą wy bie rać spo -
śród ko lek cji pły tek ce ra micz nych do -
stęp nych na pol skim ryn ku, ale też ta -
kich, któ rych nie znaj dą w żad nym in -
nym pol skim sa lo nie. Po za płyt ka mi sa -
lon ofe ru je tak że m.in.:    ce ra mi kę sa ni -
tar ną czo ło wych świa to wych pro du cen -
tów, ar ma tu rę, kom plet ną ofer tę oświe -
tle nia, ta pe ty, tyn ki ozdob ne, sys te my
na gło śnie nia, a na wet bio ko min ki.

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

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

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

MIESZKANIE 
DLA PACJENTÓW PO PRZESZCZEPIE
SZPIKU TRAFIŁO W PRYWATNE RĘCE

TEKST: bArtłomiEj wnuk
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„Le kar ska ety ka w Ka to wi cach, czy li lo kum
dla pa cjen tów po prze szcze pie szpi ku tra fi -
ło w pry wat ne rę ce”, „Pro fe sor przej mu je
miesz ka nie” – to ty tu ły ar ty ku łów, któ re ko -
lej no uka za ły się w por ta lu wGo spo dar ce.pl
(23.01.2016) i na pierw szej stro nie ka to wic -
kie go do dat ku do „Ga ze ty Wy bor czej”
(11.02.2016). Dzien ni ka rze do no szą
w nich, że w paź dzier ni ku 2014 r. do za rzą -
du Fun da cji Ślą skie Cen trum He ma to lo gii
i Trans plan ta cji Szpi ku wpły nę ło pi smo
od peł no moc ni ka prof. Sła wo mi ry Kyrcz -
-Krze mień, któ ry twier dził, że stan fi nan so -
wy Fun da cji uległ zde cy do wa ne mu po gor -

sze niu, co mia ło za gro zić zwro to wi po życz -
ki (600 tys. zł plus od set ki). 
W pi śmie, do któ re go do tar li śmy, pa da ją
dwie pro po zy cje: prze nie sie nia wła sno ści
miesz ka nia przy ul. Dą brow skie go 24/4
w Ka to wi cach na prof. Kyrcz -Krze mień lub
spła ty 70 proc. udzie lo nej po życz ki z jed no -
cze snym skró ce niem do tych cza so we go ter -
mi nu wy ma gal no ści do koń ca 2015 ro ku.
Tym cza sem umo wa nie prze wi dy wa ła moż -
li wo ści wcze śniej sze go wy po wie dze nia i da -
wa ła Fun da cji 83 mie sią ce na spła tę dłu gu.
Zgod nie z tym, ter min spła ty po życz ki upły -
wał w li sto pa dzie 2017 ro ku.
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BARDZO KRÓTKA HISTORIA 
SZPITALA DOMOWEGO
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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PLACEBOJU

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.

Prof. Mi ro sław Mar kie wicz, ów cze sny pre zes
Fun da cji zle cił wy ce nę miesz ka nia, a rze czo -
znaw ca ma jąt ko wy 15 paź dzier ni ka 2014 r.
wy ce nił je go je go war tość ryn ko wą na 980
tys. zł (fi nan so wa ny przez Fun da cję re mont
lo ka lu zna czą co zwięk szył je go war tość).
Prof. Mar kie wicz zwró cił się rów nież z proś -
bą do biu ra ra chun ko we go ob słu gu ją ce go
Fun da cję o przed sta wie nie jej ak tu al ne go
sta nu fi nan so we go i ma jąt ko we go. W od po -
wie dzi pa dło m.in. zda nie: „ra chu nek wy ni -
ków na prze strze ni lat 2010-2014 ma ten -
den cję wzro sto wą”.
Pre zes Mi ro sław Mar kie wicz sprze ci wił się
od da niu miesz ka nia i zło żył re zy gna cję.
Resz ta za rzą du (Pau li na Re in hard, pie lę -
gniar ka od dzia ło wa Od dzia łu He ma to lo gii
i Trans plan ta cji Szpi ku i dr Pa try cja Zie liń -
ska, asy stent ka od dzia łu), prze wod ni czą cy
ra dy fun da cji (prof. Grze gorz Hel big, pra -
cow nik od dzia łu) oraz czło nek ra dy fun da cji

(Mar cin Pra sa łek, za trud nio ny w SPSK -M ja -
ko praw nik) by li „za”. Czy moż na to oce nić
ja ko dzia ła nie na szko dę Fun da cji? Wszyst -
kich, po za ostat nim łą czy  jed no: by li i po zo -
sta ją w za leż no ści służ bo wej od prof. Sła wo -
mi ry Kyrcz -Krze mień. Dwa mie sią ce póź niej
prof. Kyrcz -Krze mień prze pi sa ła miesz ka nie
na swo ją cór kę Mał go rza tę. – To nik czem -
ność – oce nia Piotr Pło skoń. 

SZPITAL I UCZELNIA UMYWAJĄ RĘCE

O ko men tarz do spra wy pro si my prof. Sła -
wo mi rę Kyrcz -Krze mień, prof. Mi ro sła wa
Mar kie wi cza, ak tu al ny za rząd Fun da cji Ślą -
skie Cen trum He ma to lo gii i Trans plan ta cji
Szpi ku, dy rek cję Sa mo dziel ne go Pu blicz ne -
go Szpi ta la Kli nicz ne go im. An drze ja Mie lęc -
kie go oraz wła dze Ślą skie go Uni wer sy te tu
Me dycz ne go.
ŚUM wie o prze ję ciu miesz ka nia – szpi ta la
do mo we go przez prof. Kyrcz -Krze mień, ale
tłu ma czy, że spra wa do ty czy Fun da cji, od ręb -
ne go pod mio tu pra wa. „Nie mniej, skie ro wa -
ne do wia do mo ści Uczel ni przez Za rząd Fun -
da cji wy ja śnie nia w peł ni uza sad nia ją pod ję -
te dzia ła nia oraz eli mi nu ją ja kie kol wiek wąt pli -
wo ści praw ne w tym za kre sie” – czy ta my
w pi śmie prze sła nym przez Aga tę Ka la far ską,
rzecz nicz kę Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go. W po dob nym to nie wy po wia da ją się
wła dze Szpi ta la, nie do strze ga jąc wąt ku
etycz ne go po sta wy swo ich pra cow ni ków.
W od po wie dzi od ak tu al ne go Za rzą du Fun -
da cji (we dług Kra jo we go Re je stru Są do we -
go w je go skład wcho dzą: pre zes Pa try cja
Zie liń ska i wi ce pre zes Pau li na Re in hard,
a w skład rady Fundacji: Grze gorz Hel big
i Mar cin Pra sa łek) czy ta my, że: „prze nie sie -
nie wła sno ści miesz ka nia za pew ni ło kon ty -

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”.
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nu ację dzia łal no ści fun da cji na rzecz pa -
cjen tów po przez nie prze rwa ne udo stęp nia -
nie miesz ka nia cho rym i ich ro dzi nom
na do tych cza so wych wa run kach”. 
Ak tu al ne go roz wią za nia bro ni tak że prof. Sła -
wo mi ra Kyrcz -Krze mień. „Zgod nie z de kla ra -
cja mi, któ re zło ży łam 31.10.2014r tj. z chwi lą
prze nie sie nia nie ru cho mo ści w po czet spła -
ty dłu gu oraz aby nie by ło kon flik tu in te re sów
prze ka za niem w for mie da ro wi zny na cór kę,
któ re ją obo wią zu ją, nie ma żad nych prze -
szkód aby Fun da cja, je śli bę dzie mo gła zwró -
cić mi kosz ty udzie lo nej w ro ku 2010 po życz -
ki, mo gła od ku pić miesz ka nie” – czy ta my
w od po wie dzi na na sze py ta nia (pi sow nia
ory gi nal na). Czy aby na pew no?

PO JA WIA JĄ SIĘ NIE ŚCI SŁO ŚCI

Tym cza sem miesz ka nie na le żą ce obec nie
do cór ki prof. Sła wo mi ry Kyrcz -Krze -
mień – Mał go rza ty spra wia wra że nie wy łą -
czo ne go z uży cia. Wie czo ra mi nie świe cą się
w nim świa tła, a kie dy ba da ją cy spra wę re -
por te rzy „Uwa gi TVN” spraw dza ją czy miesz -
ka ją w nim pa cjen ci, nikt nie otwie ra im drzwi.
Po ja wia się też dru ga nie ści słość – za rząd
Fun da cji pi sze, że prof. Mi ro sław Mar kie wicz
przy chy lił się do pro po zy cji prze nie sie nia wła -
sno ści nie ru cho mo ści (po dob ną re la cję
przed sta wia w pi sem nych wy ja śnie niach prof.
Sła wo mi ra Kyrcz -Krze mień). Tym cza sem, re -
la cja prof. Mar kie wi cza jest zu peł nie in na i…
pod par ta do ku men ta mi. Na „Li ście obec no -
ści z po sie dze nia ra dy i za rzą du Fun da cji
z dnia 20 paź dzier ni ka 2014 ro ku” nie ma je -
go pod pi su. Nie znaj du je my go rów nież
pod „Pro to ko łem” z te go spo tka nia (na wstę -
pie do od po wie dzi Fun da cja za pro po no wa ła
przed sta wie nie „swo ich” do ku men tów, ale mi -

mo kil ku krot nej ma ilo wej pró by umó wie nia
się na spo tka nie przez re dak cję „PLA CE’a”,
ze stro ny Fun da cji nie do szło do żad nej in te -
rak cji; z ko lei dzwo niąc na nu mer po da ny
na stro nie Fun da cji www.chits.pl, sły sze li śmy
je dy nie ko mu ni kat: „nie ma ta kie go nu me ru”).
Prof. Mar kie wicz zwra ca rów nież uwa gę
na aspekt fi nan so wy: „W paź dzier ni ku
2014 r. wszyst kie zo bo wią za nia zwią za ne
z ka pi tal nym re mon tem i wy po sa że niem
miesz ka nia by ły spła co ne, a na kon cie Fun -
da cji znaj do wa ło się po nad 177 tys. zł (…).
Fun da cja po otwar ciu miesz ka nia za czę ła
uzy ski wać przy cho dy z naj mu lo ka li, 
w 2014 r. do dat ko wo z wpłat 1 proc. od pi -
sów po dat ko wych. Po pra wia ją cy się stan fi -
nan so wy Fundacji zna lazł od zwier cie dle nie
w ra por tach fi nan so wych pu bli ko wa nych
na stro nach Mi ni ster stwa Pra cy i Po li ty ki
Spo łecz nej: zysk net to w 2013 r. wy niósł
53 tys. zł, a w 2014 r. aż 193 tys. zł.”.

CO Z TYM ROZLICZENIEM?

W przesłanych do na szej re dak cji od po wie -
dziach Fun da cja od nio sła się do róż ni cy po -
mię dzy war to ścią miesz ka nia po re mon cie
a wy soko ścią udzie lo nej po życz ki, ale bez
kon kre tów: „Fun da cja spła ci ła zo bo wią za -
nie wzglę dem Pa ni Pro fe sor Kyrcz -Krze -
mień, jak rów nież do ko na ła ko rzyst ne go
z punk tu wi dze nia in te re sów Fun da cji roz li -
cze nia wszyst kich na kła dów po czy nio nych
na miesz ka nie w ra mach za war tej umo wy
naj mu miesz ka nia (...). Wszyst kie na kła dy
po czy nio ne na miesz ka nie przez Fun da cję
pod le ga ją zwro to wi a sa ma Fun da cja ma
w dal szym cią gu ty tuł praw ny do ko rzy sta nia
za rów no z sa me go miesz ka nia, jak i tych na -
kła dów na po trze by re ali za cji swo ich ce lów

sta tu to wych bez po no sze nia z te go ty tu łu
kosz tów po swo jej stro nie (...) i zgod nie
z umo wą stan ta ki bę dzie się utrzy my wał
do koń ca 2018 ro ku”. Nie ste ty, nie po zna li -
śmy szcze gó łów po ro zu mie nia, na któ re go
mo cy w dal szym cią gu zda niem Fun da cji
ma dzia łać szpi tal do mo wy.

PY TA NIA BEZ OD PO WIE DZI

Jak wy ni ka z do ku men tów, nie praw dą jest,
że stan fi nan so wy Fun da cji uległ zna czą ce -
mu po gor sze niu i trud no za tem powiedzieć,
co by ło praw dzi wą przy czy ną na głe go żą da -
nia prze nie sie nia wła sno ści miesz ka nia
na prof. Kyrcz -Krze mień, któ ra z ko lei prze pi -
sa ła je na 22-let nią cór kę, pre zes za re je stro -
wa nej w Biel sku fir my Cel l me di ca, mającej
swój oddział w Ka to wi cach przy ul. Dą brow -
skie go 24/1 (we dług KRS spół ka ta pro wa -
dzi dzia łal ność z za kre su m.in. prak ty ki le kar -
skiej, dzia łal no ści szpi ta li i ba dań na uko -
wych w dzie dzi nie bio tech no lo gii).
Cór ka prof. Kyrcz -Krze mień zy ska ła na wła -
sność miesz ka nie o war to ści o po nad 200
tys. zł więk szej niż war tość i koszt za cią gnię -
tych kre dy tów. Ani Fun da cja, ani prof. Sła wo -
mi ra Kyrcz -Krze mień nie przed sta wi ły nam
szcze gó łów roz li cze nia tej kwo ty. 
Nie wie my tak że, dla cze go Fun da cja i prof.
Kyrcz -Krze mień twier dzą, że prof. Mi ro sław
Mar kie wicz przy chy lił się do pro po zy cji prze -
nie sie nia wła sno ści nie ru cho mo ści sko ro je -
go pod pi su nie ma ani pod „Pro to ko łem”,
ani na „Li ście obec no ści z po sie dze nia ra dy
i za rzą du Fun da cji z dnia 20 paź dzier ni -
ka 2014 ro ku”.
Jed no jest pew ne – bę dzie my bacz nie śle -
dzić dal sze lo sy miesz ka nia przy ul. Dą brow -
skie go 24/4 w Ka to wi cach. n

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

CZYTAJ WIĘCEJ 
O SZPITALU 
DOMOWYM
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PLACE TO SEE

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



Pra wie jed ną trze cią po wierzch ni No -
wej Ze lan dii zaj mu ją par ki na ro do -
we i in ne ob sza ry chro nio ne. Flo ra

i fau na wysp są na ty le en de micz ne, że
miesz kań cy strze gą ich, jak by by ły świad ka -
mi zda rzeń z Księ gi Ro dza ju, a nie je dy nie
sce no gra fią do dwóch fil mo wych try lo -
gii – „Wład cy Pier ście ni” i „Hob bi ta”. Kon tro -
la bio or ga nicz na na gra ni cy jest bar dzo dro -
bia zgo wa i cza so chłon na; a na wy spy nie
wja dą ani świe że wa rzy wa czy owo ce, ani
ubru dzo ny sprzęt do nur ko wa nia, ani bu ty
z dro bi na mi zie mi na po de szwach (je śli wie -
zie my ze so bą na miot, mo że my być pew ni,
że straż gra nicz na roz ło ży go na lot ni sku
i w ra zie po dej rzeń za trzy ma na kwa ran tan -
nę). Na tym jed nak koń czy się ry gor wy spia -
rzy i za czy na wszech obec ny luz.

KI WI – WOL NE PTA KI

Ki wi bo wiem, to nie tyl ko ga po wa ty ptak
nie lot – sym bol No wej Ze lan dii, ale i po -
tocz ne okre śle nie No wo ze land czy ków. Je -
śli Po lak ma sa mo chód po to, by do jeż -
dżać do pra cy, Nor weg – by po pra cy za pa -
ko wać na dach swój ka jak i popływać
wzdłuż fiordu, to prze cięt ny Ki wi spra wia
wra że nie, jak by sa mo chód był  mu po trzeb -
ny wy łącz nie do ho lo wa nia du żej, cięż kiej
ło dzi mo to ro wej, na któ rej spę dza ca ły
dzień ze swo ją ro dzi ną. Lu dzie są ser decz -
ni i otwar ci do te go stop nia, że kie dy w au -
to bu sie dwóch Ki wi pro wa dzi za wzię tą dys -
ku sję, po zo sta li pa sa że ro wie ocho czo włą -
cza ją się do roz mo wy, je śli tyl ko za in te re su -
je ich ja kiś wą tek.
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JAK TANIO DOLECIEĆ
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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ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z NOWEJ
ZELANDII
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AOTE AROA

Więk szość tu ry stów wy obra ża so bie kra jo -
bra zy No wej Ze lan dii zgod nie ze sche ma -
tem: pla że, ska ły, zie lo ne pa stwi ska, gó ry
w od da li i pięk ne słoń ce w gó rze. I… pra wie
wszyst ko się zga dza. W ję zy ku rdzen nych
miesz kań ców wysp, Ma ory sów, No wa Ze -
lan dia to Aote aroa, czy li „Kra ina Dłu giej Bia -
łej Chmu ry”. Jed nak że, o ile nie ma się pe -
cha i śle dzi pro gno zy po go dy, moż na stąd
przy wieźć zdję cia, któ re do rów nu ją raj skie -
mu wy obra że niu. Ze wzglę du na sil ne pro -
mie nio wa nie UV (po wie trze jest tu czyst sze
niż w in nych re jo nach świa ta) nietrud no
z ko lei spa lić so bie skó rę, więc oprócz apa -
ra tu war to mieć za wsze przy so bie (na so -
bie) krem z fil trem.

ŚLA DA MI DRU ŻY NY PIERŚCIENIA

Rze sza od wie dza ją cych No wą Ze lan dię to
en tu zja ści li te ra tu ry J. R. R. Tol kie na i fil mów
Pe te ra Jack so na. To typ tu ry sty, któ re go za -
chwy ca wszyst ko i wszę dzie (na wet te ple -
ne ry, któ re w głów nej mie rze po wsta ły
w kom pu te rze i na praw dę trud no do szu kać
się związ ku kon kret nych miejsc z po szcze -
gól ny mi ka dra mi). Bez wzglę du na sto pień
sen ty men tu do fan ta sty ki, zde cy do wa nie
war to od wie dzić dwa miej sca – Hob bi ton
Mo vie Set w miej sco wo ści Ma ta ma ta oraz
fil mo wy Mor dor, czy li Park Na ro do wy Ton ga -
ri ro. Spa cer szla kiem Ton gra ri ro Apli ne

Cros sing pro wa dzi wzdłuż spek ta ku lar ne go
wul ka nu – Mt Ngau ru hoe – czy li fil mo wej
Gó ry Prze zna cze nia i wie dzie do Eme rald
La kes – tur ku so wych je zior za nu rzo nych
w księ ży co wym kra jo bra zie spo wi tym opa -
ra mi siar ki. Hob bi ton, jak sa ma na zwa wska -
zu je, jest sie lan ko wym za kąt kiem, w któ rym
mie ści się naj słyn niej sza „no ra” świa -
ta – Bag End, czy li dom Bil bo i Fro da Bag -
gin sów.

PÓŁ NOC – PO ŁU DNIE

Wy bie ra jąc się do No wej Ze lan dii, trze ba
uwzględ nić w pla nie obie wy spy – pół noc ną
i po łu dnio wą i ko niecz nie przy naj mniej jed -
ną prze pra wę pro mo wą osza ła mia ją cą Cie -
śni ną Co oka (nie bez ko ze ry prze pra wa jest
okre śla na mia nem naj pięk niej szej na świe -
cie). Jak po dzie lić czas po mię dzy wy -
spy – to już rzecz gu stu. Dla mi ło śni ków nie -
sa mo wi tych plaż oa zą szczę ścia bę dzie pół -
noc – Nor th land, dla wiel bi cie li gór i spo tkań
z dzi ką przy ro dą (m.in. z pin gwi na mi, pa pu -
ga mi, lwa mi mor ski mi i fo ka mi) – po łu dnie.
Za rów no pół noc, jak i po łu dnie ucie szą mi -
ło śni ków wi na – w re gio nie Mar tin bo ro ugh
na pół no cy, Wa ipa ra i Ota go na po łu dniu
znaj du ją się naj waż niej sze win ni ce pro du ku -
ją ce no wo ze landz ką od mia nę pi not no ir.
Waż ne, by ca ła po dróż nie trwa ła kró cej niż
trzy ty go dnie, bo pew nie nie czę sto przyj -
dzie nam od wie dzać miej sce od le głe o pra -
wie 18 tys. km od Pol ski. n

PLACE TO SEE

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.

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

O ile mał żon ko wie nie za war li umo wy ma jąt -
ko wej mał żeń skiej (po tocz nie zwa nej in ter cy -
zą), od chwi li za war cia mał żeń stwa okre ślo -
ne skład ni ki ma jąt ko we wy szcze gól nio ne
wKo dek sie ro dzin nym iopie kuń czym wcho -
dzą w skład ich ma jąt ku wspól ne go. W trak -
cie po dzia łu ma jąt ku wspól ne go – co doza -
sa dy – do ro bek mał żon ków dzie li się popo -
ło wie. Tak dzie je się tak że w przy pad ku nie -
ru cho mo ści. Nie za wsze ozna cza to jed nak,
że każdy z małżonków otrzy mu je popo ło wie
udzia łu w pra wie wła sno ści nie ru cho mo ści.
Gdy po dział fi zycz ny nie ru cho mo ści nie jest
moż li wy, a sąd nie po sta no wi rów nież
o sprze da ży nie ru cho mo ści i po dzia le uzy -
ska nej su my po mię dzy mał żon ków, je dy -
nym roz wią za niem po zo sta je przy zna nie nie -
ru cho mo ści jed ne mu z nich z rów no cze -
snym obo wiąz kiem spła ce nia udzia łu przy -
pa da ją ce go na dru gie go mał żon ka.
Pro blem po ja wia się jed nak przede wszyst -
kim w od nie sie niu do nie ru cho mo ści ob cią -
żo nych kre dy tem hi po tecz nym. W przy pad -

ku przy zna nia nie ru cho mo ści jed ne mu
z mał żon ków z obo wiąz kiem do ko na nia
spła ty wo bec dru gie go mał żon ka (je go
udzia łu w nie ru cho mo ści), pro blem dal sze -
go spła ca nia kre dy tu przez obo je mał żon -
ków po zo sta je ak tu al ny. To dla te go, że
zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi pra -
wa przy po dzia le ma jąt ku mał żon ków
uwzględ nia się je dy nie je go ak ty wa. Nie ule -
ga wąt pli wo ści, że kre dyt hi po tecz ny sta no -
wi pa sy wa ob cią ża ją ce da ną nie ru cho -
mość. Zgod nie z ak tu al nym orzecz nic -
twem, war tość nie spła co ne go kre dy tu od li -
czo na zo sta nie od war to ści nie ru cho mo -
ści – tym sa mym zmniej szy się wy so kość
spła ty na rzecz by łe go mał żon ka. Ta kie roz -
wią za nie nie po wo du je jed nak, że kre dyt hi -
po tecz ny prze sta je ob cią żać obo je by łych
mał żon ków.
W po wyż szej sy tu acji moż li we jest za war cie
umo wy o prze ję cie dłu gu na pod sta wie
prze pi sów Ko dek su cy wil ne go. Umo wa ta
po le ga na tym, że mał żo nek, któ re mu zo -

sta ła przy zna na nie ru cho mość (ob cią żo -
na hi po te ką) mo że za wrzeć z dru gim mał -
żon kiem umo wę, w któ rej zo bo wią zu je się
do prze ję cia dłu gu wy ni ka ją ce go z umo wy
kre dy tu hi po tecz ne go. Wów czas dru gi mał -
żo nek (ten, wo bec któ re go ma na stą pić lub
na stą pi ła spła ta je go udzia łu w nie ru cho -
mo ści) zo sta je zwol nio ny z dłu gu.
Na le ży jed nak mieć na uwa dze, że do waż -
no ści ta kiej czyn no ści praw nej ko niecz ne
jest wy ra że nie przez wie rzy cie la zgo dy
na prze ję cie dłu gu. Je że li wie rzy ciel, któ -
rym jest bank nie wy ra zi ta kiej zgo dy, wów -
czas mał żon ków – po mi mo znie sie nia
współ wła sno ści – na dal bę dzie ob cią żać
wspól ne spła ca nie kre dy tu. W przy pad ku
bra ku spła ty rat kre dy to wych przez mał żon -
ka, któ ry otrzy mał miesz ka nie, bank po ten -
cjal nie mo że za wró cić się o spła tę za dłu że -
nia do dru gie go mał żon ka (te mu mał żon -
ko wi przy słu gi wać bę dzie oczy wi ście rosz -
cze nie re gre so we w sto sun ku do współ -
mał żon ka). n

PAWEŁ GOIK, ADWOKAT

MARTYNA MISZCZYK-MAZEK,
RADCA PRAWNY

Archiwum

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
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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

Ter mo li fting Zaf fi ro to bez piecz na i bez bo -
le sna me to da od mła dza nia skó ry za po -
mo cą pod czer wie ni. Gło wi ca urzą dze nia
Zaf fi ro, emi tu jąc pro mie nio wa nie pod czer -
wo ne o dłu go ści fa li od 750 do 1800 nm,
pod grze wa głę bo kie war stwy skó ry wła -
ści wej do tem pe ra tu ry ok. 65 st. C. Jed no -
cze śnie wierzch nie war stwy skó ry są chło -
dzo ne tak, aby za bieg był w peł ni kom for -
to wy. Pod grza ne i po draż nio ne włók na ko -
la ge no we w dol nych war stwach skó ry
gwał tow nie kur czą się do pier wot nej dłu -
go ści. W efek cie skó ra za gęsz cza się.
Zmia nom ule ga rów nież jej struk tu -
ra – zmarszcz ki zo sta ją wy gła dzo ne,

po ter mo li ftin gu twa rzy – po pra wia się jej
owal. Za bieg na tych miast zwięk sza na pię -
cie i ela stycz ność skó ry. Re zul ta ty są od -
czu wal ne i wi docz ne go łym okiem już
po pa ru chwi lach.
Dru gim, dłu go fa lo wym skut kiem ter mo li ftin -
gu Zaf fi ro jest po bu dze nie i sty mu lo wa nie
fi bro bla stów do pro duk cji no wych włó kien
ko la ge no wych. Pod wpły wem za bie gu
zwięk szo na zo sta je o oko ło 30 proc. pro -
duk cja ko la ge nu, co da je efekt po pra wy
gę sto ści skó ry i li ftin gu. Pro ces two rze nia
się ko la ge nu na stę pu je stop nio wo, stąd
koń co wy efekt od mło dze nia skó ry uzy sku -
je my od 3 do 6 mie się cy po za bie gu. n
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DLA URO DY I RE LAK SU

Gra zia to nie zwy kły sa lon ko sme tycz ny,
w któ rym cze ka ją na Pań stwa in spi ru ją -
ce do zna nia. Za mi ło wa nie do es te ty ki to -
wa rzy szą ce nam w co dzien nej pra cy po -
zwo li ło stwo rzyć pięk ne miej sce peł ne
in tym no ści i spo ko ju, w któ rym aro ma -
tycz ny za pach świec i dźwię ki re lak su ją -
cej mu zy ki łą czą się i two rzą od po wied -
ni na strój do wy po czyn ku. Nasz ze spół
to wy łącz nie do świad czo ne oso by,
z ogrom ną wie dzą i ape ty tem na dal szy
roz wój. Ofe ru je my sze ro ki wy bór za bie -
gów, któ re prze pro wa dza my w opar ciu
o in no wa cyj ne roz wią za nia. Nie za po mi -
na my o przy ja znej at mos fe rze, któ ra tak -
że skła da się na mak sy mal ne od prę że -
nie.
Pra gnę li śmy stwo rzyć miej sce, w któ rym
mo gli by śmy speł nić ocze ki wa nia
wszyst kich na szych wy ma ga ją cych
Klien tów, więc po sta no wi li śmy roz wi nąć
na szą dzia łal ność. Po sze rza my nie tyl ko
me traż, ale tak że za kres wy ko ny wa nych
usług. Do tych czas sku pia li śmy się głów -
nie na aspek tach ze wnętrz nych na sze -
go cia ła, ofe ru jąc za bie gi na twarz, dło -
nie, czy sto py. Dziś wie my, dzię ki no wym
tech no lo giom, że aby wy eks po no wać
na sze pięk no, mu si my o nie za wal czyć,
do sta jąc się w głąb na szej skó ry. Dla te -
go w na szym In sty tu cie Uro dy Gra zia
znaj dą Pań stwo kom plek so we za bie gi
umoż li wia ją ce peł ną re ge ne ra cję i od no -
wę skó ry. Za pra sza my do sko rzy sta nia
m.in. z no wo ści na ryn ku ko sme tycz -
nym, ja ką jest ter mo li fting Zaf fi ro. 
Któ ra z Pań nie ma rzy o mak sy mal nym
wy gła dze niu zmarsz czek po wsta łych
na sku tek upły wu lat? Nasz In sty tut Uro -
dy Gra zia wy cho dzi na prze ciw, wpro wa -
dza jąc prze ło mo wą tech no lo gię Ge neo
by Pol lo gen, któ ra wy ko rzy stu je na tu ral -
ne me cha ni zmy or ga ni zmu, za pew nia
uzy ska nie jed no cze śnie 3. efek tów pie -
lę gna cyj nych – złusz cza nia, wchła nia -
nia, do tle nie nia.

Katowice, ul. Puchały 6/6
tel. 32 255 63 07, 608 068 277

www.grazia-bazantowo.pl

NOWOŚĆ! PRZEŁOMOWA
PIELĘGNACJA SKÓRY GENEO

Skó ra twa rzy po zi mie wy ma ga szcze gól nej
tro ski. Zmę czo na i po zba wio na bla sku, po -
trze bu je do tle nie nia i od ży wie nia. Z po mo -
cą przy cho dzi Ge neo – za bieg, któ ry po -
zwa la osią gnąć po trój ny re zul tat pie lę gna -
cyj ny. Efekt Ge neo po wsta je po po łą cze niu
na po wierzch ni skó ry opa ten to wa nej przez
Pol lo gen kap suł ki Cap su gen i że lu bo ga te -
go w skład ni ki od żyw cze. Ge neo ini cju je
sku tecz ne oczysz cza nie i złusz cza nie skó -
ry. Na stęp nie, wy twa rza jąc nie zli czo ną ilość
ma łych bą bel ków bo ga tych w CO2, wy wo -
łu je fi zjo lo gicz ną re ak cję or ga ni zmu zwa ną
efek tem Boh ra. W jej na stęp stwie zwięk sza
się prze pływ krwi w na czy niach wło sko wa -
tych, in ten sy fi ku je się me ta bo lizm ko mó rek,
a skó ra ule ga do tle nie niu od we wnątrz. Za -
bieg wy stę pu je w dwóch opcjach:
NeoRevive – od mło dze nie skó ry (re duk cja
zmarsz czek i ujędr nie nie skó ry, zmniej sze -
nie po rów, po pra wa gę sto ści i od ży wie nia
skó ry, zdrow szy i bar dziej pro mien ny wy -
gląd skó ry) i NeoBright – roz ja śnie nie i od -
ży wie nie skó ry (roz świe tle nie i pro mien ny
wy gląd skó ry, na tu ral ne do tle nie nie i na wil -
że nie skó ry, wy rów na nie ko lo ry tu, po pra wa
gę sto ści i od ży wie nia skó ry).

Innowacyjne
Urządzenie Zaffiro

Archiwum
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Po dob nie jak nie ma jed ne go cu dow ne go
ćwi cze nia, któ re ide al nie wy mo de lu je ca łą
syl wet kę, tak nie ist nie je je den, je dy ny, wy jąt -
ko wy za bieg, któ ry zre du ku je cel lu lit, tkan kę
tłusz czo wą i ujędr ni skó rę. Dla te go war to
spró bo wać kil ku, szcze gól nie w cza sie, kie -
dy in ten sy fi ku je my na sze tre nin gi, bo efek ty
przyj dą ze zdwo jo ną mo cą!

EN DO MA SAŻ PRÓŻ NIO WY Z RF I IR

Czte ry tech no lo gie w jed nej gło wi cy dzia ła -
ją wie lo płasz czy zno wo, in ten sy fi ku jąc tym
sa mym osią ga ne efek ty. Ener gia RF ogrze -
wa tkan kę pod skór ną i po wo du je kur cze nie
włó kien ko la ge no wych, co pro wa dzi do wi -
docz ne go ujędr nie nia skó ry. En do ma saż
przyspiesza me ta bo lizm tłusz czów, a pod ci -
śnie nie próż nio we po bu dza prze pływ lim fy.
Efek tem jest wi docz na po pra wa ja ko ści skó -
ry i zni we lo wa nie jej nie do sko na ło ści.

PODCIŚNIENIOWA LIPOSUKCJA
ULTRADŹWIĘKOWA

Pod wpły wem dzia ła nia ul tra dź wię ków roz bi -
ciu ule ga ją ścian ki ko mó rek tłusz czo -
wych – adi po cy tów. Pro wa dzi to do re duk cji
tkan ki tłusz czo wej w wy bra nych ob sza rach,
a tym sa mym sku tecz nie mo de lu je syl wet kę.

ALGO-SLIMMING TREATMENT
THALGO

Za bieg wy szczu pla ją cy, re mi ne ra li zu ją cy
i prze ciw cel lu li to wy, na ba zie 100-proc. mi -
kro ni zo wa nej al gi mor skiej bo ga tej w mi ne -
ra ły, wi ta mi ny i mi kro ele men ty. Ce lem za bie -
gu jest de tok sy ka cja, re duk cja tkan ki tłusz -
czo wej i eli mi na cja nad mia ru wo dy z tka nek.
Za bieg skła da się z trzech eta pów: pe elin gu
ca łe go cia ła, ak tyw nej ma ski oraz ma sa żu.

ME ZO TE RA PIA MI KRO IGŁO WA 

Ujędr nia ją ca ceremonia przy wra ca ją ca sprę ży -
stość ina pię cie skó ry zwy ko rzy sta niem rol le ra.

MASAŻ AN TY CEL LU LI TO WY

In ten syw ny ma saż, o dy na micz nych ru -
chach, wy ko ny wa ny na na pię tych mię -
śniach. Po łą czo ny z uży ciem od po wied nich
pre pa ra tów za wie ra ją cych sub stan cje ak -
tyw ne, po zwa la zmniej szyć wi docz ną „skór -
kę po ma rań czo wą” i ujędr nić skó rę.

MA SAŻ BAŃ KĄ CHIŃ SKĄ

To za bieg, któ ry po pra wia ukrwie nie, przy -
spie sza me ta bo lizm, zmniej sza obrzęk,
oczysz cza or ga nizm z tok syn oraz  po ma ga
w wal ce z cel lu li tem. n

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

Ka to wi ce, ul. Pi jar ska 3 
(Ba żan to wo Sport, po ziom -1)
tel. 32 444 63 00
www.sport.ba zan to wo.pl 

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.

Archiwum



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

BYĆ JAK KATE MIDDLETON
SEKRET PIĘKNA 
KSIĘŻNEJ CAMBRIDGE

Wła ści wo ści ja du pszcze le go zna ne są
od stu le ci, lecz pier wot nie głów nie ze wzglę -
du na swo je prze ciw za pal ne i an ty bak te ryj ne
dzia ła nie. Obec nie wy ko rzy stu je się go po -
moc ni czo m.in. w le cze niu reu ma ty zmu, sta -
nów za pal nych mię śni oraz w wal ce z cho ro -
ba mi skór ny mi. To ostat nie za sto so wa nie do -
pro wa dzi ło na ukow ców do roz po czę cia eks -
pe ry men tów w dzie dzi nie ko sme to lo gii. Dzię -
ki te mu od nie daw na mo że my ko rzy stać z cu -
dow nych wła ści wo ści ja du pszcze le go za war -
te go np. w kre mach bądź ma secz kach. 
Je go stę że nie w ko sme ty kach jest ab so lut -
nie bez piecz ne dla lu dzi. Wpły wa do bro -
czyn nie na zwięk sze nie pro duk cji ko la ge -

nu oraz ela sty ny, czy li bia łek od po wie dzial -
nych za od na wia nie ko mó rek oraz ich na -
wad nia nie, a tak że pra wi dło wą ela stycz -
ność skó ry. 
Ko sme ty ki za wie ra ją ce api tok sy nę (bo tak
brzmi na uko wa na zwa ja du) po ma ga ją
w utrzy ma niu zdro we go ko lo ry tu skó ry. Ce -
ra sta je się bar dziej ukrwio na i ujędr nio na,
a płyt kie zmarszcz ki i li nie zo sta ją wy peł nio -
ne. W re zul ta cie skó ra zy sku je na ela stycz -
no ści i pro mien no ści.
Aby efek ty od mła dza nia by ły w peł ni wi docz -
ne, ku ra cja po win na trwać co naj mniej
28 dni. Pod czas sto so wa nia spe cy fi ków mo -
że po ja wić się de li kat ne, krót ko trwa łe mro -

wie nie, któ re jest jak naj bar dziej na tu ral ną
re ak cją na tę sub stan cję. Ko sme ty ki z ja -
dem od po wied nie są dla wszyst kich ty pów
ce ry, za wy jąt kiem osób uczu lo nych na jad.
Co waż ne, je go po zy ski wa nie od by wa się
w spo sób cał ko wi cie eko lo gicz ny – pszczo -
ły nie tra cą swo ich żą deł i nie od czu wa ją ja -
kiej kol wiek szko dy. n

KOSMETYKI Z JADEM
PSZCZELIM W POLSCE
Rów nież na pol skim ryn ku roz po czę ła
się mo da na ko sme ty ki na ba zie api -
tok sy ny. Jed nym z naj więk szych je go
stę żeń wy róż nia się se rum do twa rzy
skinChemists, któ re po sia da w swo im
skła dzie tak że po moc ni cze sub stan cje
od żyw cze i na wil ża ją ce, jak miód ma -
nu ka i kwas hia lu ro no wy. Miód jest ko -
lej nym ko sme tycz nym hi tem – za wie ra
sze reg wi ta min i mi ne ra łów, dzia ła
prze ciw za pal nie, de li kat nie an ty bak te -
ryj nie i prze ciw u tle nia ją co. Świet nie
uzu peł nia od mła dza ją ce dzia ła nia ja du
Pod czas ba da nia kon su menc kie go te -
sty wy ka za ły, że aż 99 proc.
użyt kow ni czek za uwa ży ło po zy tyw ną
róż ni cę w wy glą dzie skó ry. To wy nik,
o któ rym na ra zie tyl ko po ma rzyć mo -
gą in ni pro du cen ci ko sme ty ków prze -
ciw zmarszcz ko wych. Ko sme tyk jest też
chwa lo ny za obłęd ny za pach i ele -
ganc kie opa ko wa nie, któ re es te tycz nie
pre zen tu je się
w ła zien ce.
Dzię ki se rum
z ja dem pszcze -
lim, ku ra cje od -
mła dza ją ce
prze sta ły być
luk su sem za re -
zer wo wa nym
dla ce le bry tów
i człon ków ro -
dzi ny kró lew -
skiej. Te raz
każ da ko bie ta
mo że po czuć
się jak księż -
nicz ka.

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 32 255 31 62
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FMOŻNA BYĆ UCZU LO NYM
NA DRU GĄ OSO BĘ. W li te ra tu rze
przed mio tu opi sy wa ne są przy -

pad ki nie to le ran cji wy dzie lin dru gie go
czło wie ka. Bry tyj scy na ukow cy ba da li
przy pad ki re ak cji aler gicz nej u ko biet
uczu lo nych na na sie nie swo ich part ne rów.
Ba da cze wy snu li hi po te zę, ja ko by w przy -
pad ku uczu le nia na na sie nie, sub stan cją
wy wo łu ją cą aler gię by ła pew na gli ko pro te -
ina wy twa rza na w pro sta cie.

FBIERNE PA LE NIE WY WO ŁU JE
AST MĘ. Bier ne pa le nie na le ży
do czyn ni ków ry zy ka ast my,

a w przy pad ku osób chorych –
zdecydowanie po gar sza ich stan. Po -
nad 80 proc. cho rych twier dzi, że bier ne
pa le nie wy wo łu je u nich sil ne ob ja wy.

FWSTRZĄS ANA FI LAK TYCZ NY
MO ŻE WY STĄ PIĆ U KO GOŚ,
KTO NIE MIAŁ WCZE ŚNIEJ

ŻAD NEJ RE AK CJI ALER GICZ NEJ.
Wstrząs ana fi lak tycz ny w wie lu przy pad -
kach jest pierw szym ob ja wem aler gii. I to
wy jąt ko wo groź nym – oso by, któ re nie
wie dzą, że są uczu lo ne nie ma ją przy so -
bie ad re na li ny, któ rej wstrzyk nię cie ra tu je
ży cie w ta kiej sy tu acji. Nie przy go to wa ni,
mo że my je dy nie za dzwo nić po po go to wie
i uło żyć cho re go w po zy cji le żą cej z no ga -
mi unie sio ny mi w gó rę.

F JEDNA ALER GIA MO ŻE PO CIĄ -
GAĆ ZA SO BĄ KO LEJ NE.
W przy pad ku nie le czo nych aler gii

na po kar my i pył ki z cza sem ilość aler ge -
nów, na któ re re agu je my po więk szy się
i w prak ty ce czas wy stę po wa nia ob ja wów
(w przy pad ku pył kow ni cy) zwięk szy się np.
z dwóch do sze ściu mie się cy w ro ku. 

MABY PO ZBYĆ SIĘ ALER GII,
ALER GIK PO WI NIEN PRZE -
BY WAĆ WŚRÓD ALER GE -

NÓW, KTÓ RE GO UCZU LA JĄ.
Prze by wa nie wśród aler ge nów na si la ob ja -
wy aler gii. Pod sta wą w aler go lo gii jest od -
sta wie nie aler ge nu na bok. Oczy wi ście,
od pew nych aler ge nów się nie uciek nie
(ta kich, jak np. kurz), ale już w przy pad ku
aler gii po kar mo wej moż na uni kać spo ży -
wa nia pro duk tów, któ re nas uczu la ją. Po -
dob nie w przy pad ku aler gii pył ko wych,
zni we lo wać ob ja wy aler gii moż na m.in.
uni ka jąc spa ce rów w dni o wy so kim stę że -
niu pył ków, czy wy jeż dża jąc nad mo rze,
gdzie ze wzglę du na wil got ność jest mniej
aler ge nów. 

MASTMATYK NIE PO WI NIEN
ZA WO DO WO UPRA WIAĆ
SPOR TU. Wie lu mi strzów olim -

pij skich mia ło ast mę. Sztan da ro wym przy -
kła dem jest pły wak Mark Spitz, zdo byw ca
sied miu me da li w cza sie jed nych Igrzysk
Olim pij skich (Mo na chium 1972). Ast ma
czę sto wy stę pu je pod czas wy sił ku, ale nie -
zwy kle rzad ko pod czas pły wa nia. Co in ne -
go bie ga nie, ale i na to są spo so by. War to
skon sul to wać się z le ka rzem, któ ry po in -
for mu je, w ja ki spo sób przy go to wać się
do wzmo żo nej ak tyw no ści fi zycz nej. 

F U ALER GI KA UCZU LO NE GO
NA PYŁ KI BRZO ZY MO ŻE WY -
STĄ PIĆ RE AK CJA ALER GICZ -

NA PO ZJE DZE NIU JABŁ KA. U aler gi ka
uczu lo ne go na pył ki brzo zy mo że wy stą -
pić re ak cja aler gicz na po zje dze niu ja -
błek, gru szek i in nych owo ców
pest ko wych, a tak że ki wi, mar chew ki czy
se le ra. Dzie je się tak, po nie waż są to tzw.
aler ge ny krzy żo we. Ba da nia wska zu ją, że
po nad po ło wa osób uczu lo nych na pył ki
ro ślin, po spo ży ciu po kar mów re agu ją -
cych krzy żo wo, mo że mieć re ak cję aler -
gicz ną.

FALERGIKIEM MO ŻE ZO STAĆ
KAŻ DY Z DNIA NA DZIEŃ.
Skłon ność do aler gii jest dzie -

dzicz na. W przy pad ku pre dys po zy cji, czy li
po zy tyw ne go wy wia du aler go lo gicz ne go
(uczu le ni są już ma ma, ta ta i ro dzeń stwo)
ry zy ko po ja wie nia się aler gii jest bar dzo
du że i mo że wy stą pić w do wol nym cza -
sie.

F UCZULENI NA KURZ PO WIN NI
SPĘ DZAĆ WA KA CJE W GÓ -
RACH. Mo rze i wil goć nie słu żą

uczu lo nym na roz to cza ku rzu do mo we go.
Z ko lei wy so kie gó ry, po wy żej pię ter ro -
ślin no ści, gdzie stę że nie roz to czy jest niż -
sze, to do bry po mysł na wa ka cje dla
uczu lo nych na kurz. Na le ży jed nak zwra -
cać uwa gę na wy bór miej sca noc le go we -
go – w dom kach let ni sko wych mo gą
wy stę po wać roz to cza ma ga zy no we, któ re
tak że wy wo łu ją re ak cję aler gicz ną. n

Ka to wi ce – Bażantowo, ul. Hie row skie go 70A 
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37  |  www.signum-katowice.pl
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MITY Z ZAKRESU ALERGOLOGII OBALA DR N. MED.
WIESŁAW TASZAKOWSKI, ALERGOLOG Z CENTRUM
MEDYCZNEGO SIGNUM

ALERGIA
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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

37

ULTRADŹWIĘKI
ZAMIAST SKALPELA 
– czyli co ma Medycyna Estetyczna do grawitacji

W kwe stii bez pie czeń stwa i sku tecz no ści za -
bie gów, me dy cy na es te tycz na jest bez -
sprzecz nie kró lo wą. Nie tyl ko tra dy cyj ny li -
fting zna lazł god nych na stęp ców w me dy cy -
nie es te tycz nej. Jed ną z naj now szych tech -
no lo gii, jest Va ser Li po – ul tra dź wię ko wa li -
po suk cja. Fa le lo ka li zu ją tkan kę tłusz czo wą,
za mie nia ją ją w emul sję, któ ra zo sta je na -
stęp nie ode ssa na za po mo cą spe cjal nej,
cie niut kiej son dy. Ten bez piecz ny za bieg,
jest wy ko ny wa ny w znie czu le niu miej sco -
wym, bez nar ko zy i gwał tow ne go usu wa nia
tkan ki tłusz czo wej. Co wię cej, nie usz ko dzo -

ne ko mór ki z ta kie go za bie gu to do sko na ły
ma te riał do prze szcze pów. W peł ni na tu ral -
ny i przy swa jal ny, po pro stu naj lep szy bo
wła sny. Mo że słu żyć do wy peł nia nia i mo de -
lo wa nia twa rzy, dło ni, pier si, czy po ślad ków. 

LIFTING, CZYLI GRAWITACJA
W RYZACH 

Nie zwy kle po pu lar ny jest rów nież za bieg li -
ftin gu Ul the ra i nić mi li ftin gu ją cy mi PDO.
W przy pad ku za bie gu Ul the ra, skal pel za -
stą pi ły z po wo dze niem ul tra dź wię ki. Efekt
wi docz ny jest od ra zu. Do dat ko wo ul tra dź -
wię ki wy emi to wa ne za po mo cą spe cja li -
stycz ne go sprzę tu do ści śle usta lo nych
warstw skó ry, sty mu lu ją pro duk cję ko la ge -
nu jesz cze kil ka mie się cy po za bie gu. Ul -
the ra z po wo dze niem za stę pu je li fting chi -
rur gicz ny. Po dob nie jak w przy pad ku za -
sto so wa nia ni ci li ftin gu ją cych PDO.
Po tych za bie gach nie ma obrzę ku ani
szwów. Efekt wi docz ny jest od ra zu. A dal -
sza me ta mor fo za od by wa się stop nio wo,
każ de go dnia. Dzień po dniu skó ra od bu -
do wu je ko la gen, sta je się jędr niej sza
i młod nie je. 

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.

Klinika 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. 
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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

Śląskie? Odpowiedzi warto poszukać kilkaset
kilometrów stąd, w Berlinie, gdzie działa
mnóstwo bardzo sprofilowanych galerii, które
funkcjonują w twórczym sporze
merytorycznym.

Wła śnie w sty mu lo wa niu róż no rod no ści wi dzę
per spek ty wę roz wo ju za in te re so wa nia sztu ką.
Pierw szą ja skół ką w re gio nie jest by tom ska
Kro ni ka, któ ra funk cjo nu je z po wo dze niem
od lat. To typ ga le rii z bar dzo spre cy zo wa nym
pro gra mem – jest przez to nie zwy kle kon tro -
wer syj na, pro wo ku ją ca oto cze nie do dys ku sji.
Nie ste ty Kro ni ka jest jed na, a pa trząc na po ten -
cjał re gio nu, ta kie ga le rie po win ny być w każ -
dym mie ście; z ko lei w sa mych Ka to wi cach po -
win no dzia łać przy naj mniej dzie sięć ta kich in -
sty tu cji. Bez te go nie wzbu dzi my w lu dziach za -
in te re so wa nia sztu ką, ku po wa niem ob ra zów
i two rze niem ko lek cji. n

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.

ArchiwumCO Z TĄ
SZTUKĄ
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
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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

Carlos Pericas

13-22 mA jA
NOSPR
Bi le ty: 10-60 zł (za kon cert)

Przed na mi dru ga edy cja Fe sti wa lu Ka -
to wi ce Kul tu ra Na tu ra, czy li w su mie
dzie sięć kon cer tów, któ rych ha słem
prze wod nim bę dzie tym ra zem „Du cho -
wość”. Fe sti wal roz pocz nie się od kon -
cer tu „Sym fo nia Tu ran ga li la” Oli vie ra
Mes sia ena. Przed ka to wic ką pu blicz no -
ścią wy stą pi Na ro do wa Or kie stra Sym fo -
nicz na Pol skie go Ra dia pod ba tu tą Ale -
xan dra Lie bre icha, której to wa rzy szyć
bę dą Ma tan Po rat (for te pian) i Valérie
Hart mann -Cla ve rie (fa le mar te no ta).
W ko lej nych dniach usły szy my m.in.

Mah ler Cham ber Or che stra, so pran Cla -
ire Bo oth, grę na for te pia nie Grygory'ego
So ko lo va oraz pieśń ro man tycz ną w wy -
ko na niu Fran za -Jo se fa Se li ga i Ge rol da
Hu be ra.

Kon cert fi na ło wy bę dzie z ko lei świę tem dla
en tu zja stów jaz zu. Na sce nie po ja wi się
ame ry kań ski mu zyk Char les Lloyd i Wild
Man Dan ce Or che stra. Lau re at NEA Jazz
Ma sters za gra w Ka to wi cach 22 ma ja.

FESTIWAL
KATOWICE
KULTURA NATURA
ttt

materiały organizatora
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PLACE KULTURY

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 /
ALTUSKatowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIEKatowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUMKatowice,
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 PORSCHEKatowice, ul. Kochłowicka 103  AUTO-BOSSChorzów 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-BENZSosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMAKatowice, 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

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.

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

ttt

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

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

ttt

18 mAjA
Teatr Śląski
Bilety: 75-120 zł

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.
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RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW

KATOR



PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO wiosna 2016

RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE
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13—22 V 2016
kulturanatura.eu nospr.org.pl

nospr współfinansująorganizator partner sponsor nospr i projektu akustyki 
sali koncertowej 

partner strategiczny 
nospr 
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Millenium Inwestycje Sp. z o.o. • 40-750 Katowice • ul. Hierowskiego 2
• 32 205 95 00 • e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl • www.bazantowo.pl

nowE osiEdLE domów
jEdnorodzinnyCh

KATOWICE – PODLESIE


