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PLACE IN MY HEAD

HAŁAS MAS

Szczyt
Porozumienia
AgniEszkA PAChE-WAś ProWAdzi W BAżAntoWiE szkołę EvErEst dLA
PsóW i iCh oPiEkunóW. PodCzAs PrzEChAdzki Po osiEdLu, trEnErkA
dAjE nAm kiLkA CEnnyCh WskAzóWEk, którE WArto WykorzystAć
PodCzAs sPACEru zE sWym PuPiLEm

28

„Ryk zgłodniałych automobili”, „huk
olbrzymich tramwajów”, „galopujące po szynach lokomotywy” i „polifoniczne przypływy rewolucji”. Tak
miejski hałas z lubością opisywali
futuryści. I choć ich manifesty już
przebrzmiały, miejski „hałas
mas” – bynajmniej nie. Wręcz przeciwnie – z dekady na dekadę jego
natężenie rośnie.
Jak wynika z badań CBOS, aż 71
proc. Polaków odczuwa uciążliwy,
męczący hałas. Hałas dokucza
nam w różnych środowiskach – na ulicach, w pracy,
w środkach lokomocji, w supermarketach, a nawet w domach czy
miejscach wypoczynku. O tym, jaki
ma na nas wpływ przeczytają Państwo w rozmowie z Iwoną Sosnowską-Wieczorek, logopedą,
specjalistką rehabilitacji słuchu
i mowy, dyrektorką Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore.
Jeśli chcą Państwo odpocząć
od zgiełku miasta, proszę wybrać
się wraz z nami w podróż na Rapa
Nui – najbardziej oddaloną od cywilizacji wyspę świata lub… do Bażantowa wraz z bohaterami komiksu „Ptasie trele w Bażantowie”.
Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny

Sekrety Sekretów
natury
jAk sukCEs to tyLko
W BAżAntoWiE! PrEzEntujEmy
Ludzi i firmy zWiązAnE z CEntrum
hAndLoWym BAżAntoWo orAz
historię iCh BiznEsu. tym rAzEm
zAPrAszAmy do kWiACiArni
sEkrEty nAtury
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centrum Handlowe
bażantowo –
wSzyStko i bliSko
tutAj BEz PośPiEChu możnA zroBić
zAkuPy, skorzystAć z usług
CEntrum mEdyCznEgo LuB BiurA
Podróży. już WkrótCE CEntrum
hAndLoWE PoWiększy się o noWy
BudynEk – CuBE
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PRZEBODŹCOWANI
JUŻ CO TRZECI CZŁOWIEK NA ŚWIECIE CIERPI Z POWODU NADMIERNEGO HAŁASU. EFEKT? PŁACIMY
ZA TO, ŻE KTOŚ ZAMKNIE NAS W CIEMNYM I WYGŁUSZONYM POMIESZCZENIU DEPRYWACJI
SENSORYCZNEJ, W KTÓRYM MOŻNA ODPOCZĄĆ OD BODŹCÓW. O TYM, I O INNYCH METODACH NA
ZNALEZIENIE RÓWNOWAGI W PRZEBODŹCOWANYM ŚWIECIE ROZMAWIAMY Z DR IWONĄ
SOSNOWSKĄ-WIECZOREK, PREZESEM FUNDACJI IN CORPORE
ROZMAWIA: BArtłomiEj Wnuk
ZDJĘCIA: ArkAdiusz łAWryWiAniEC

Bartłomiej Wnuk: Jak to się stało, że doczekaliśmy czasów, w których na co dzień dociera
do nas tyle bodźców, że niektórzy ludzie płacą
za to, że zamyka się ich w ciemnym, wygłuszonym pomieszczeniu, w którym nic nie słyszą
i nic nie widzą?
Dr Iwona Sosnowska-Wieczorek: Tempo życia jest zastraszające, a ilość dystraktorów,
które do nas docierają powoduje wewnętrzny chaos. Nie tylko u osób dorosłych, ale też
u dzieci, które powinny naturalnie przechodzić przez wszystkie etapy rozwojowe w odpowiednich dla nich warunkach, a niestety
tempo życia współczesnych dorosłych przekłada się wprost na okoliczności wzrostu
małych dzieci.

Zatem nasze dzieci będą stałymi bywalcami
w pomieszczeniach deprywacji
sensorycznej?
Jako „dobrzy rodzice” robimy wszystko, aby
rozwój naszych dzieci przebiegał harmonijnie, zapewniając im tyle wrażeń, że zamiast
wspierać ich rozwój, rozkładamy go
na czynniki pierwsze. Myślę tu o zabawkach, pozytywkach, kolorach wokół łóżeczka – liczbie stymulatorów, które według rodziców mają przyspieszyć rozwój ich dziecka, a działają wręcz odwrotnie. Czasami zbyt
kolorowe, nachalne środowisko wystarczy,
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JAKO „DOBRZY
RODZICE” ROBIMY
WSZYSTKO, ABY
ROZWÓJ NASZYCH
DZIECI PRZEBIEGAŁ
HARMONIJNIE,
ZAPEWNIAJĄC IM
TYLE WRAŻEŃ, ŻE
ZAMIAST WSPIERAĆ
ICH ROZWÓJ,
ROZKŁADAMY GO
NA CZYNNIKI
PIERWSZE
aby dziecko było rozdrażnione, niegrzeczne
i płaczliwe. Małe dziecko najpierw powinno
poleżeć w kokoniku i przytulać się do swojej mamy, a dopiero potem wychodzić ekspansywnie w świat.

Skąd ta „nachalność” rodziców?
Nie mamy czasu dla dzieci, coraz częściej
już w najwcześniejszych etapach rozwoju
dziecka pojawiają się opiekunki, więc, w na-

szym pojęciu, staramy się zrekompensować
brak ciepła i dotyku zamiennikami w postaci zabawek, a to do niczego dobrego nie
prowadzi. Przebodźcowane dziecko musi
potem korzystać ze wsparcia terapeutów,
psychologów, którzy systematyzują stymulatory, żeby te jak najlepiej zaczęły działać
na dziecko.
Na dalszym etapie rozwoju dobrym przykładem dystraktora jest przerwa w szkole, kiedy natężenie dźwięków jest porównywalne
do hałasu panującego w fabrykach.

A co z nami, dorosłymi?
Jeśli chodzi o dorosłych, to jest dokładnie tak
samo. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak
liczba dystraktorów, które do nas docierają
degraduje nasze funkcjonowanie. Długi czas
przebywania w hałasie sprawia, że jesteśmy
nadreaktywni, pobudzeni, nie potrafimy skoncentrować się na wykonywanych zadaniach.
Dlatego, tak jak zaczęliśmy już dbać o naszą
kondycję fizyczną, tak powinniśmy zadbać
o spokój duchowy, rozwój intelektualny, mądre gospodarowanie czasem.

Niestety szkoła nas tego nie nauczyła i chyba
wciąż nie uczy?
Najcudowniejsze jest to, że się pięknie różnimy. Niestety w polskim systemie szkolnym
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IWONA SOSNOWSKA-WIECZOREK
Doktor nauk humanistycznych, prezes
Fundacji In Corpore, dyrektor
Niepublicznej Placówki Doskonalenia
Nauczycieli Fundacji In Corpore, dyrektor
Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore
oraz niepublicznej poradni o tej samej
nazwie; organizatorka wielu inicjatyw
społecznych mających na celu poprawę
jakości życia osób niepełnosprawnych;
organizatorka licznych konferencji
o zasięgu lokalnym, regionalnym
i międzynarodowym dla środowiska
pedagogów, logopedów, psychologów
oraz lekarzy; autorka książek i publikacji
dotyczących leczenia i rehabilitacji
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wciąż chodzi niestety o to, żeby nas wszystkich ujednolicić. Bo ani nie są tu mile widziane jednostki wybitne, dla których trzeba
stworzyć specjalny program, ani dzieci z różnymi dysharmoniami rozwojowymi, a takich
dzieci jest całe mnóstwo.

Mnóstwo, to znaczy ile?
Z badań, które przeprowadziliśmy w przedszkolach w Katowicach i Siemianowicach
Śląskich wynika, że ponad połowa dzieci
odbiega od normy, a ich zachowanie jest
na tyle nietypowe, że wymaga dalszej diagnostyki. Po przeprowadzeniu diagnostyki
okazało się, że to dzieci z zaburzeniami
przetwarzania, autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową, zespołem Aspergera.
To dzieci, które będą funkcjonowały w grupie rówieśniczej, będą się integrowały, ale
pod warunkiem specjalnego wsparcia ze
strony przedszkola i nauczycieli. A tym brakuje niestety specjalistycznego przygotowania. To nie jest zarzut, ale sygnał, że cały
czas musimy się doskonalić. Postęp medyczny sprawia, że z jednej strony możemy
diagnozować dysfunkcje dużo wcześniej,
a z drugiej – że coraz więcej wcześniaków
ma szansę na normalne życie, w którym –
owszem, pojawią się pewne opóźnienia – ale przy odpowiednim wsparciu, mogą być niwelowane.

Skąd aż taka skala problemu?
Niepełnosprawności zawsze występowały,
aktualnie dzięki medycznym, diagnostycznym i technologicznym możliwościom, można je wcześniej wykryć. Jeszcze dwie dekady temu wady słuchu wykrywano u dziecka
na podstawie jego zachowań, więc diagnostyka była od 3 do 7 roku życia. Tymczasem,
w ostatnich latach badania słuchu są wykonywane tuż po urodzeniu, dzięki czemu
od razu można uruchomić instrumenty
wsparcia: aparaty słuchowe, implanty, terapie. Dzięki temu rozwój dzieci z wadami słuchu jest zbliżony do normy, podczas, gdy
kiedyś mieliśmy do czynienia z ciężką niepełnosprawnością.

Zwiększa się liczba dzieci z różnymi deficytami,
które kiedyś żyły w izolacji, a dzisiaj mogą funk-
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Z BADAŃ, KTÓRE
PRZEPROWADZILIŚMY W PRZEDSZKOLACH W KATOWICACH
I SIEMIANOWICACH
ŚLĄSKICH WYNIKA,
ŻE PONAD POŁOWA
DZIECI ODBIEGA
OD NORMY, A ICH ZACHOWANIE JEST
NA TYLE NIETYPOWE,
ŻE WYMAGA DALSZEJ DIAGNOSTYKI
cjonować w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach?
Sprawiają w nich pewne trudności wychowawcze, bo wymagają dostosowania okoliczności do ich potrzeb psychofizycznych,
ale jednocześnie nie są na tyle wymagające, by musiały, jak kiedyś, korzystać z placówek specjalnych. Wystarczy odrobina cierpliwości i wiedzy, które elementy rozwoju
trzeba wstawić na swoje miejsce, żeby całość zagrała. A jeśli nauczyciel nie wie, jak
pomóc takiemu dziecku, to ono jednocześnie nie ma poczucia bezpieczeństwa.
Pojawiają się: agresja, ner wice szkolne,
a nawet zachowania suicydalne.

A jak my – dorośli możemy sobie pomóc w codziennym funkcjonowaniu?
Tak jak dba się o kondycję fizyczną, wygląd
zewnętrzny, tak powinno się zadbać o kondycję psychiczną, harmonię pomiędzy sferą zawodową a czasem wolnym. Znaleźć swój
sposób na odreagowanie, poukładać sobie
codzienność. W tym wszystkim bardzo pomaga coach, psychoterapeuta, ale ciągle pokutuje przeświadczenie, że są to rozwiązania
zarezerwowane dla tych nieudolnych, którzy

nie radzą sobie psychicznie. Są też inne możliwości, dostępne zresztą w In Corpore, takie
jak metoda Tomatisa i terapia Biofeedback,
które dostymulowują, doładowują nasz mózg
i wpływają na nasze dobre samopoczucie.

Jak konkretnie działają?
Pewien biznesmen zgłosił się do nas na terapię metodą Tomatisa, w której pobudzamy
mózg za pomocą dźwięków o wysokiej częstotliwości (które dostarczamy do organizmu
poprzez przewodnictwo kostne i powietrzne),
żeby poprawić jakość swojego wysławiania
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się (zacinał się, jąkał). Już w trakcie terapii
okazało się, że problem jest drugorzędny, bo
Tomatis sprawił, że jego otwartość na interakcje międzyludzkie tak się powiększyła, że potrafił doprowadzić do podpisania wielu korzystnych kontraktów. Bardzo spektakularne
efekty tej terapii są też u dzieci, bo one się
uczą i od razu widzą, że szybciej odrabiają zadanie, szybciej przyswajają wiedzę, częściej
zgłaszają się do odpowiedzi.

Rozmawiamy o przebodźcowaniu, a tymczasem
okazuje się, że absolutna cisza to też

TAK JAK DBA SIĘ
O KONDYCJĘ
FIZYCZNĄ, WYGLĄD
ZEWNĘTRZNY, TAK
POWINNO SIĘ
ZADBAĆ O KONDYCJĘ
PSYCHICZNĄ,
HARMONIĘ POMIĘDZY
SFERĄ ZAWODOWĄ
A CZASEM WOLNYM

męczarnia. W laboratorium Orifielda w USA jest
pomieszczenie, które pochłania 99,9 proc.
dźwięków i tym samym jest najcichszym
miejscem na ziemi. Po upływie pół godziny
człowiek nie jest w stanie utrzymać się na
własnych nogach i zaczynają się halucynacje.
Rekord w przebywaniu w tej komorze wynosi
45 minut.
Brak możliwości skupienia się na jakimkolwiek dźwięku jest dla mózgu sytuacją nienormalną, a pomieszczenie, o którym pan
wspomniał jest unikatowe i potraktujmy je
jako ciekawostkę. Powszechny problem do-
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NA HAŁAS
O NATĘŻENIU 85 DB
MOŻEMY BYĆ
NARAŻENI PRZEZ
MAKSYMALNIE OSIEM
GODZIN DZIENNIE,
ALE NA 100 DB,
KTÓRE GENERUJE
RUCH ULICZNY –
MAKSYMALNIE
JEDNĄ GODZINĘ
DZIENNIE
Co zatem robić, np. w mieście, gdzie niespecjalnie mamy możliwość ucieczki od hałasu generowanego przez ruch uliczny? Zagłuszyć hałas
muzyką w słuchawkach?
W ten sposób dochodzimy do paru innych
kwestii: pytania, co zrobić w sytuacji, kiedy
jakiś bodziec nas rozprasza, utrudnia koncentrację oraz pytania o długotrwałe uszkodzenie słuchu wywołane przez stałe przebywanie w hałasie czy słuchanie głośnej muzyki w słuchawkach, szczególnie tzw. dokanałowych.

Zacznijmy od koncentracji.
Skoro nie możemy wyeliminować bodźca,
to musimy nauczyć się go lekceważyć. Jeśli
nie radzimy z tym sobie sami, to z pomocą
przychodzi terapia Biofeedback, która poprzez serię ćwiczeń wykonywanych siłą woli pomaga wytrenować nasz umysł tak, aby
nie wytrącały go z równowagi rozmaite
bodźce, by odciął się od dystraktorów.

A co z uszkodzeniem słuchu?

TAK JAK UŻYWAMY
MASECZEK, GDY JEST
SMOG, TAK BYĆ
MOŻE POWINNIŚMY
ZACZĄĆ UŻYWAĆ
STOPERÓW, GDY
JEST HAŁAS?
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

tyczy natężenia dźwięków. Te o natężeniu
powyżej 85 dB uważa się za niebezpieczne, zwłaszcza po przekroczeniu czasowej
granicy ekspozycji na hałas. Na hałas o natężeniu 85 dB możemy być narażeni przez
maksymalnie osiem godzin dziennie, ale
na 100 dB – maksymalnie jedną godzinę
dziennie. Przy hałasie na poziomie 140-150 dB
wystarczy niespełna 5 minut, by hałas całkowicie sparaliżował organizm (wywołując
mdłości oraz zaburzenia błędnika i koordynacji ruchowej).

Dzisiaj, od pogorszenia słuchu, które wpływa na jakość funkcjonowania społecznego, do momentu zgłoszenia się do specjalisty mija siedem lat. Jest więc sporo
do zrobienia w kwestii świadomości społecznej z zakresu higieny słyszenia. Stąd
kampania „Od ucha do ucha”, którą prowadzi Fundacja In Corpore czy Tygodnie
Słuchu, jakie organizuje cyklicznie w Krakowie i Katowicach. Poza tym, tak jak używamy maseczek, gdy jest smog, tak być
może powinniśmy zacząć używać stoperów, gdy jest hałas? ■

lato 2017

9

WSZYSTKIE PLACE
Bartłomiej Wnuk

EKG: RÓŻNORODNOŚĆ
I FREKWENCYJNY REKORD
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KONGRESOWE ORAZ SPODEK PO RAZ
KOLEJNY STAŁY SIĘ MIEJSCEM SPOTKAŃ PRZEDSIĘBIORCÓW,
EKSPERTÓW, POLITYKÓW I LIDERÓW OPINII, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ
W IX EUROPEJSKIM KONGRESIE GOSPODARCZYM.
Przez trzy dni w Katowicach odbyły się 132 sesje z udziałem 700 prelegentów. Dyskusjom
na tematy związane m.in. z pozycją Polski
na arenie międzynarodowej, rozwojem gospodarczym czy inwestycjami przysłuchiwało się 9
tysięcy osób, w tym 660 przedstawicieli mediów. To frekwencyjny rekord.
– Ta różnorodność spojrzenia na poruszane
przez nas tematy stanowi ogromną wartość
tego przedsięwzięcia, generuje pomysły i pozwala obserwować trendy, które będą oddziaływać na gospodarkę w najbliższym czasie – uważa Wojciech Kuśpik, prezes Grupy
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PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Wśród tematów wiodących podczas EKG nalazły się m.in. nowy pomysł na Europę – przemiany polityczne w Unii, gospodarka po Brexicie, kryzys w postrzeganiu liberalnego kapitalizmu i hierarchia wartości w gospodarce w dobie nowych pokoleń pracowników. W agendzie Kongresu nie zabrakło również sesji poświęconych finansom, innowacjom, technologii, energetyce, górnictwu, samorządności i polityce regionalnej, infrastrukturze, nieruchomościom czy ochronie zdrowia.
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Grzegorz Goik

DZIENNIKARZE LEPSI OD
RZECZNIKÓW W SIATKÓWKĘ
RZECZNICY PRASOWI I DZIENNIKARZE PO RAZ SIÓDMY SPOTKALI SIĘ, ABY
SPRAWDZIĆ SWOJE SIŁY W POJEDYNKU NA ZWINNOŚĆ
I WYTRZYMAŁOŚĆ. TYM RAZEM STANĘLI NAPRZECIWKO SIEBIE
POD SIATKĄ, W SPODKU. TO WSZYSTKO PO TO, ABY PROMOWAĆ IDEĘ
ODPISYWANIA 1 PROCENTA PODATKU NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO Z NASZEGO REGIONU.
W ramach dorocznych rozliczeń z fiskusem
w ubiegłym roku Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP)
617,5 mln zł, 60 mln więcej niż rok wcześniej. Większość tych pieniędzy trafiła do dużych fundacji o ogólnopolskim zasięgu działania, korzystających na co dzień z ogromnego wsparcia środków masowego przekazu. – Poprzez organizację dorocznego meczu
zwracamy uwagę na potrzeby małych, lokal-

nych organizacji, które nie mają wystarczającej
siły przebicia, by dotrzeć do podatników z komunikatem o swoich działaniach – tłumaczy
Bartłomiej Wnuk, organizator meczu Rzecznicy vs. Dziennikarze, czyli 1% dla Śląska.
W hali, gdzie nasza reprezentacja trzy lata temu zdobyła mistrzostwo świata, tym razem
górą byli dziennikarze, którzy wygrali 3:1.
Głównym partnerem wydarzenia był
TAURON Dystrybucja.
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WSZYSTKIE PLACE
Archiwum Duda Clinic

450 MLN ZŁ NA
PRZEBUDOWĘ DK 81
PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 81 ZNALAZŁA
SIĘ NA LIŚCIE PROJEKTÓW
INFRASTRUKTURALNYCH, KTÓRE OTRZYMAJĄ
WSPARCIE Z MINISTERSTWA ROZWOJU.
Na liście inwestycji drogowych, które otrzymają dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znalazły się dwa katowickie projekty obejmujące przebudowę DK nr 81. Całkowita kwota dofinansowania to aż 450 mln zł.
Pierwszy projekt dotyczy rozbudowy dwóch odcinków DK nr 81 (ul.
73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km.
Druga inwestycja zlokalizowana jest w Piotrowicach i obejmuje rozbudowę odcinka DK nr 81 (ul. Kościuszki) o długości 1,44 km wraz z
budową dwupoziomowego węzła bezkolizyjnego na skrzyżowaniu
ul. Armii Krajowej z tzw. rondem turbinowym, dwupasowym, umożliwiającym poprzez DK nr 86 dojazd do A4.
O potrzebie tych inwestycji na naszych łamach mówili m.in. Marcin
Krupa, prezydent Katowic oraz piotrowicki radny, Krzysztof Pieczyński. – To bardzo ważny krok dla poprawy sytuacji komunikacyjnej miasta – uważa radny. – Inwestycja w naszej dzielnicy pozwoli oddzielić
ruch lokalny od ponadlokalnego m.in. w kierunku Mikołowa, Żor i Wisły. Mam nadzieję, że to znacznie usprawni ruch z dzielnic południowych do śródmieścia – dodaje.

INAUGURACJA SILESIA
FASHION DAY W DUDA CLINIC
NOWOCZESNE WNĘTRZA DUDA CLINIC ŚWIETNIE
SPRAWDZIŁY SIĘ PODCZAS WIECZORU
ZAPOWIADAJĄCEGO JEDENASTĄ EDYCJĘ SILESIA
FASHION DAY, IMPREZY KULTURALNO-MODOWEJ, KTÓRA
NA STAŁE WPISAŁA SIĘ W EVENTOWY KRAJOBRAZ
KATOWIC.
Ponad sześćdziesięciu gości mogło oglądać m.in. pokazy najnowszych kolekcji Natashy Pavluchenko i MUSES. Była to także okazja
do przyjrzenia się obowiązującym trendom w modzie męskiej i prezentacji tworzenia kostiumu na modelce.
Okazję do zaprezentowania swojego stylu miały też marki wspierające wydarzenie główne. Dla miłośników motoryzacji przygotowano pokaz flagowych modeli BMW. Spore zainteresowanie budziła
też sama klinika oraz działalność doktora Mariusza Dudy, który
m.in. mówił o wykorzystywaniu nowych technologii w protetyce.
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PODRÓŻE OLIVIERA
OLIVIER'S TRAVELS TO OKNO NA ŚWIAT CAŁEGO BAŻANTOWA I OKOLIC. BIURO PODRÓŻY
DZIAŁA W CENTRUM HANDLOWYM OD POCZĄTKU JEGO ISTNIENIA. PROWADZI JE KATARZYNA
KANIA, KTÓRA NAJPIERW ZAMIESZKAŁA WRAZ Z RODZINĄ NA OSIEDLU, A PO PARU LATACH
POSTANOWIŁA PRZEKUĆ SWOJĄ PASJĘ DO PODRÓŻOWANIA W BIZNES

Bartłomiej Wnuk

TEKST: BArtłomiEj Wnuk

K

atarzyna Kania wraz z mężem podróżowali od zawsze – po Europie
przeważnie na własną rękę, a w dalsze rejony świata z biurami podróży. Kiedy
nadarzyła się okazja postanowili przekuć pasję w biznes, wynajęli lokal w Centrum Handlowym Bażantowo i powiesili szyld – Olivier's Travels.
– Początki były bardzo trudne. Razem z apteką, przychodnią oraz „Piotrem i Pawłem”
praktycznie rozkręcaliśmy to miejsce – wspomina Katarzyna Kania. Teraz,
po dekadzie, pusty wówczas parking
przed Centrum Handlowym pęka w szwach
od rana do późnego wieczora. A już za kilka
lat, dzięki pętli tramwajowej, po wymarzone
wczasy klienci będą przyjeżdżali już nie tylko samochodami.

– Nasz klient jest świadomy; dokładnie wie,
czego chce, mieszka w okolicach Kostuchny, Zarzecza, Podlesia i Piotrowic. Stale przybywa też mieszkańców samego Bażantowa.
Wokół dużo się buduje, a już za chwilę otworzy się nowa część Centrum Handlowego.
A im większa dostępność usług w jednym
miejscu, tym klient chętniej przyjdzie – mówi Tomasz Kania.
A jakie kierunki dominują w podróżach z Olivierem?
– Latem, przede wszystkim europejskie:
Grecja i Hiszpania. Coraz więcej osób wraca do Egiptu, na popularności zyskują też
Emiraty Arabskie i Oman. Zimą z kolei turyści najczęściej wybierają ciepłe kraje – Tajlandię, Dominikanę i Zanzibar. Ogromną popularnością cieszą się też wyjazdy, które sa-

mi organizujemy – obozy sportowe i językowe latem i narciarskie zimą (lada chwila zaczniemy przyjmować zapisy na 2018
rok!) – wylicza Katarzyna Kania.
Olivier's Travels rozwija się razem z miejscem, w którym biuro powstało. Ma swoich
stałych klientów, którzy dzielą się radością
podróżowania i marzeniami o miejscach,
które chcieliby odwiedzić i zobaczyć. ■

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 32 353 02 03
www.olivierstravels.pl
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SEKRETY
SEKRETÓW NATURY
NIKOGO TAK DŁUGO NIE TRZEBA BYŁO NAMAWIAĆ NA WYNAJĘCIE LOKALU I NIKT TAK
SZYBKO NIE ODNIÓSŁ SUKCESU W CENTRUM HANDLOWYM BAŻANTOWO JAK ANNA I PAULINA
WYSOKIŃSKIE. W CZYM TKWI ICH SEKRET?

Bartłomiej Wnuk

TEKST: BArtłomiEj Wnuk

L

edwie pojawiły się w Bażantowie,
a od razu odniosły sukces. Zanim jednak to nastąpiło, trzeba było podjąć
decyzję. A ta nie była łatwa. – Pierwsza dostrzegła nas pani Beata Handwerker z Centrum Medycznego Signum. Polubiła nasze
bukiety, doceniła jakość kwiatów i... opowiedziała o nas w Millenium. W ten sposób dostałyśmy zaproszenie do Centrum Handlowego
Bażantowo, ale nie od razu je przyjęłyśmy. Nasza kwiaciarnia istniała wówczas od dwóch lat
i bałyśmy się takiego zobowiązania. Po długich negocjacjach, ostatecznie postanowiłyśmy zaryzykować – wspomina Anna Wysokińska, która razem z córką Pauliną prowadzi
Kwiaciarnię Sekrety Natury.
Panie postanowiły spróbować nowych rzeczy, rozwinąć asortyment ponad to, co jest

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

standardem każdej kwiaciarni. Sprowadziły
więc kwiaty, które Polacy widywali dotąd tylko w filmach, programach przyrodniczych
i podczas egzotycznych podróży. I to się
sprawdziło. Teraz czują się pewniej i od kilku
miesięcy ich kwiaciarnia działa na dwukrotnie większej powierzchni, która pozwala jeszcze lepiej wyeksponować kwiaty.
– Z perspektywy kilku lat, każdy kolejny rok
jest lepszy. Klienci chętnie wracają, darzą
nad zaufaniem i od czasu do czasu dają bardzo wymagające zadania. Zdarza się bowiem, że oprócz zakupu bukietów proszą
nas o ozdobienie lokali czy pakowanie prezentów. Najbardziej nietypowym zleceniem
było ozdobienie… konia! – mówi Paulina Wysokińska. Dla matki i córki nie ma jednak rzeczy niemożliwych.

We florystyce jest tzw. klasyka, ale z zasady
dobry bukiet powinien mówić w sposób indywidualny do osoby obdarowywanej. Dodatkowo, podobnie jak w modzie, panie Wysokińskie muszą podążać za trendami. Jeszcze
niedawno królowały pastele, teraz na topie są
polne kwiaty. – Z czasem zmieniają się także
nasze prywatne upodobania. Aktualnie ja
najbardziej lubię jaskry, a Paulina anemony – mówi Anna Wysokińska. ■

Katowice, ul. Hierowskiego 70
tel. 601 508 577

lato 2017
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CENTRUM HANDLOWE
BAŻANTOWO

WSZYSTKO I BLISKO
CENTRUM HANDLOWE
BAŻANTOWO TO MIEJSCE,
W KTÓRYM MIESZKAŃCY
POŁUDNIOWYCH DZIELNIC
KATOWIC SWOBODNIE BEZ
POŚPIECHU ZROBIĄ
CODZIENNE ZAKUPY, A JEŚLI
ZAJDZIE TAKA POTRZEBA
– MAJĄ DO DYSPOZYCJI
ŚWIETNIE WYPOSAŻONE
CENTRUM MEDYCZNE
I RESTAURACJĘ
Z DOSKONAŁĄ KUCHNIĄ
TAJSKĄ

96,47 m2
23,40 m2

32,82 m2
105,44 m2
191,78 m2
2

146,66 m

41,57 m2

351,30 m2

63,9 m2

78,28 m2 66,56 m2 90,15 m2

TEKST: dorotA fiLosEk

Tu

można szybko i wygodnie zrobić zakupy i skorzystać z szerokiej oferty usług. Nie można się
zgubić – dostęp do wszystkich lokali jest łatwy, a zmotoryzowany klient zawsze znajdzie miejsce na parkingu.
Supermarket Piotr i Paweł, punkty usługowe, banki, przychodnia zdrowia, salony kosmetyczny i fryzjerski oraz apteka – zachęcają do częstych odwiedzin i spędzania czasu w komfortowych warunkach.
Ofertę Centrum Handlowego Bażantowo
już od września tego roku uzupełnią nowe
lokale handlowe i usługowe usytuowane
w nowej części centrum – w budynku Cube.
Parter budynku został zaprojektowany jako
convenience retail park – każdy lokal będzie
miał niezależne wejścia i duże przeszklone
witryny.
W nowej części Centrum Handlowego Bażantowo znajdzie się kawiarnia, restauracje
z kuchnią hiszpańską, włoską oraz sushi.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Część usługowa wzbogaci się o pralnię
oraz o klinikę weterynaryjną. W budynku
Cube klienci Centrum Handlowego Bażantowo będą mogli zasmakować w świeżym
pieczywie z piekarni. Będzie można także
zrobić zakupy w drogerii, sklepie sportowym, butiku z odzieżą dziecięcą czy sklepie
ze sprzętem RTV i AGD.
We wschodnim skrzydle obiektu na powierzchni prawie 1,4 tys. mkw i na trzech poziomach zlokalizowane będzie profesjonalne atelier fotograficzne DAGMA FOTO,
gdzie oprócz tradycyjnego pomieszczenia
studyjnego, znajdować się będą również
sale m.in. do fotografii produktowej oraz
przeszklone akwarium – do fotografii podwodnej.
Usytuowana nieopodal pętla szybkiego tramwaju oraz stacja przesiadkowa park&ride
z pewnością ułatwią klientom z okolicznych
dzielnic korzystanie z oferty Centrum Handlowego Bażantowo. ■

Centrum Handlowe Bażantowo
stworzy atrakcyjny i największy
w południowej części Katowic
kompleks handlowy.
Do dyspozycji klientów oddajemy
350 miejsc postojowych i 25
lokali. Nasi nowi najemcy to
między innymi: kawiarnia,
restauracje: hiszpańska, włoska
i sushi, pralnia chemiczna, klinika
weterynaryjna oraz garmażeria
i sklepy: sportowy, piekarnia,
odzież dziecięca, sprzęt RTV
i AGD oraz drogeria.
W zasięgu oddziaływania mieszka
40 tys. osób a w bezpośrednim
sąsiedztwie wciąż przybywa nowych
domów.
WYNAJEM POWIERZCHNI:
Dział Sprzedaży Millenium
Inwestycje Sp. z o.o.
tel. 32 205 95 00
Łukasz Rąba tel. 660 434 082

lato 2017

80,65 m2

LOKALIZACJA

UL. BAŻANTÓW
POWIERZCHNIA

3,5 TYS. MKW
LICZBA LOKALI

25
LICZBA MIEJSC
PARKINGOWYCH

350
DATA OTWARCIA

WRZESIEŃ 2017R.

57,77 m2

93,31 m2
165,9 m2

225,18 m2

194,63 m2
425,43 m2
224,88 m2
166,20 m2

63,92 m2 63,92 m2

63,63 m2

62,88 m2

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ROZBUDOWIE CH
BAŻANTOWO
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ZADBAJ O MINIMUM
BEZPIECZEŃSTWA
PRZYGOTUJ

KOPERTĘ ŻYCIA
IDEA KOPERTY ŻYCIA SPROWADZA SIĘ DO JEDNEGO: DOSTARCZYĆ SŁUŻBOM
RATUNKOWYM INFORMACJE, KTÓRE USPRAWNIĄ UDZIELENIE POMOCY
MEDYCZNEJ. TO SZCZEGÓLNIE WAŻNE W PRZYPADKU OSÓB STARSZYCH, KTÓRE
ŻYJĄ SAMOTNIE I NIE POSIADAJĄ NP. SMARTFONÓW Z DANYMI MEDYCZNYMI
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. KOPERTĘ ŻYCIA MOŻE WYPEŁNIĆ KAŻDY. SENIORZY,
KTÓRZY MIESZKAJĄ W ENKLAWIE KRYSZTAŁOWEJ NA OSIEDLU BAŻANTOWO
MOGĄ DODATKOWO LICZYĆ NA SZEREG INNYCH ZABEZPIECZEŃ
TEKST: łukAsz rEsPondEk
INFOGRAFIKA: EmiL kłosoWski

K

operta życia to formularz z najważniejszymi danymi zdrowotnymi,
który chowa się do lodówki (ponieważ to sprzęt, który jest niemal w każdym domu i łatwo go zidentyfikować). Lodówkę, w której jest koperta należy
oznaczyć „Koperta życia”, by ratownicy
medyczni wiedzieli, że znajduje się w niej
formularz z informacjami medycznymi. Dodatkowo, do koperty można schować inny
dokument z ważnymi danymi, np. wypis ze
szpitala.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Co wpisać w poszczególnych rubrykach?
Jeśli to problem, to warto poprosić o pomoc lekarza z przychodni, np. podczas rutynowej wizyty. – W kopercie życia powinny
się znaleźć najważniejsze informacje o stanie zdrowia. Choroby, na które cierpimy, leki które przyjmujemy (i ich dawki) oraz alergie. A dodatkowo numery kontaktowe
do najbliższych, których trzeba powiadomić w razie problemów ze zdrowiem – podpowiada lek. med. Justyna Kurzok-Najbar
z Centrum Medycznego Signum. ■

WEJDŹ NA NASZĄ STRONĘ
WWW I PRZYGOTUJ WŁASNĄ
KOPERTĘ ŻYCIA

lato 2017

POCZUJ SIĘ NAPRAWDĘ BEZPIECZNIE
W SWOIM MIESZKANIU W ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ
MIESZKAŃCY ENKLAWY KRYSZTAŁOWEJ MOGĄ SIĘ CIESZYĆ PEŁNĄ SAMODZIELNOŚCIĄ,
A JEDNOCZEŚNIE CZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE, JAK MAŁO KTO.
WSZYSTKO DZIĘKI KILKU POZIOMOM ZABEZPIECZEŃ

JEDNO NACIŚNIĘCIE
PRZYCISKU

USŁUGI PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE

łączy z całodobową recepcją.
W ramach systemu przywoławczego dostępna jest
również konsultacja medyczna

aranżuje osobisty
konsjerż. W razie
przejściowych kłopotów ze zdrowiem,
można się skupić
wyłącznie na powrocie do pełni sił

PO CO SIĘ
NARAŻAĆ?

OSOBISTY
KONSJERŻ to

Najlepiej zapobiegać, np. prosząc o pomoc
w codziennych
czynnościach
personel Enklawy
Kryształowej

osoba, której
mieszkańcy Enklawy Kryształowej
mogą powierzyć
wszystkie szczegóły dotyczące stanu
swojego zdrowia.
Zawsze w gotowości do pomocy,
w sytuacji awaryjnej – służy wsparciem

KLUCZ
DO MIESZKANIA jest zdeponowany w
bezpiecznym miejscu. W razie potrzeby może
posłużyć służbom
ratowniczym
w szybkim dostaniu się do osoby,
która potrzebuje
pomocy

KOPERTA ŻYCIA Warto ją
mieć, jeśli mieszkamy samotnie,
ale w Enklawie
Kryształowej jest
wiele innych poziomów zabezpieczeń

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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WIZJA ŚWIATA
W CYFROWYM
OBRAZIE

RELACJE ZACHODZĄCE W OBRAZOWANIU ŚWIATA I JEGO WIZJE OPARTE
NA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGIACH REJESTRACJI OBRAZU – TE
ZAGADNIENIA NURTUJĄ AUTORÓW PRAC, KTÓRE ZOSTAŁY
ZAKWALIFIKOWANE DO WYSTAWY POKONKURSOWEJ CYBERFOTO 2017.
W KATOWICACH BĘDZIE MOŻNA JĄ OGLĄDAĆ JUŻ OD 2 SIERPNIA.
NAJCIEKAWSZE PRACE POLECA ARKADIUSZ ŁAWRYWIANIEC, PREZES
OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW FOTOGRAFIKÓW
ORAZ CZŁONEK JURY KONKURSU

Cyberfoto to największy tego typu
konkurs w Polsce. Promuje
fotografię cyfrową jako sztukę
o szczególnym ładunku
kulturotwórczym. Świetnie
pokazuje też możliwości cyfrowej
kreacji obrazu
fotograficznego – jak
w wyróżnionym cyklu Mirosława
Iskry ze Stanowej Woli „Przyszłość
Przeszłość Teraźniejszość”

W kwietniu po raz dwudziesty wybrano
najlepsze zdjęcia Międzynarodowego
Konkursu Fotografii Cyfrowej Cyberfoto 2017.
Nadesłano na niego 280 prac 60 autorów,
a do wystawy zakwalifikowano 87 prac 36
autorów. Poziom był bardzo wysoki.
Honorowe wyróżnienie Okręgu Śląskiego
Związku Polskich Artystów Fotografików
zdobył cykl Jolanty Krawiec z Bydgoszczy
„Dreamland”

Każda edycja konkursu jest inna i zawiera
nowatorskie elementy. W tym roku pierwszą
nagrodę otrzymała Patrycja Pawęzowska
z Będzina za pracę „Zwiastun 1”,
a drugą – Magdalena Samborska z Pabianic
za „Mitologie domowe”. Trzecia nagroda
trafiła do Marzeny Kolarz z Krakowa za cykl
„O chorobie. Modlitwa i zdrowie” (na zdjęciu).
Wernisaż wystawy Cyberfoto 2017 odbędzie
się 2 sierpnia o godz. 18.30 w galerii
Katowice przy ul. św. Jana 10. Ekspozycję
będzie można oglądać do 25 sierpnia
w środy, czwartki i piątki w godz. 17.00-20.00

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski / www.zpaf.katowice.pl
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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NIEZIEMSKI KOMFORT,
KOSMICZNA PRZESTRZEŃ
Superb w Twoim zasięgu

4 letni pakiet przeglądów
W zależności od wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu łączonym od 4,0 do 7,2 l/100 km, emisja CO2 od 105 do 163 g/km.
Informacje dotyczące odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji na stronie www.skoda-auto.pl.

AUTO ŚLIWKA - Twoja Škoda
KATOWICE
ul. Kościuszki 94

SOSNOWIEC
ul. 3 Maja 60

www.autosliwka.pl

ZABRZE
21
ul. Szkubacza 4

STRONA PRAWA

PUK, PUK!
TU POLICJA SKARBOWA
ZADANIEM SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ JEST ROZPOZNAWANIE,
WYKRYWANIE, ZWALCZANIE ORAZ ŚCIGANIE PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ
SKARBOWYCH. O TYM, JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ
FUNKCJONARIUSZOM I JAK MOŻE PRZEBIEGAĆ KONTROLA SKARBOWA –
PISZE RAFAŁ KOLANO, RADCA PRAWNY

W marcu weszły w życie nowe przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.
W istotny sposób reformuje ona administrację podatkową, skarbową i celną. Zmienia
jej organizację, tryby, a także umundurowaną formację, jaką jest Służba Celno-Skarbowa.
Policja skarbowa, jak nazwano ją w mediach, zajmuje się teraz nie tylko kontrolą celno-skarbową. Jej zadaniem jest rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie, zwalczanie oraz ściganie przestępstw i wykroczeń
skarbowych. Zaliczyć należy do nich zwłaszcza działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwo czy fałszerstwo, jeżeli powodują one znaczny uszczerbek w finansach publicznych.
Ich wykrycie uprawnia Służbę Celno-Skarbową do ścigania bez przekazywania sprawy prokuraturze. W ramach kontroli celno-skarbowej, funkcjonariuszom mają przysługiwać szerokie uprawnienia – mogą oni dokonywać czynności przesłuchania kontrolowanego, przeszukiwać osoby i lokale, zatrzy-

mywać zarówno osoby, jak i mienie. Funkcjonariusze w ściśle określonych przypadkach będą mieli prawo użycia środków przymusu bezpośredniego.
Warto też zaznaczyć, że kontrola skarbowa
może rozpocząć się już w momencie przekazania podmiotowi, którego dotyczy – stosownego upoważnienia. Przed wejściem
w życie nowej ustawy był to tryb szczególny,
stosowany wyłącznie, gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że podmiot gospodarczy dopuszcza się przestępstw skarbowych lub gdy Inspektor Urzędu Kontroli
Skarbowej był świadkiem przestępstwa
bądź wykroczenia. Wtedy mógł wszcząć
kontrolę na podstawie okazania legitymacji
służbowej. Siedmiodniowy termin, który musiał zostać dochowany od momentu doręczenia upoważnienia do chwili wszczęcia
kontroli, pozwalał przedsiębiorcom przygotować niezbędne dokumenty, które często
mogą znajdować się w różnych miejscach
aktywności przedsiębiorcy. Od 1 marca br.
takiej możliwości nie ma.
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Sprawdzani podatnicy będą mogli natomiast w trakcie kontroli dokonać korekty
deklaracji w terminie 14 dni od daty doręczenia upoważnienia do kontroli (dotychczas mieli na to zaledwie tydzień). Na mocy nowych przepisów, skorygowaną dekla ra cję złożyć będzie można również
po przeprowadzeniu i doręczeniu wyników kontroli. Jeżeli organ kontroli go nie
uwzględni, zostanie ono przekształcone
w postępowanie podatkowe, które zakończy się decyzją.
Jak widać, zmian jest sporo. Z jednej strony za ist nia ła uza sad nio na oba wa,
że mun du rowa for ma cja bę dzie pu kać
do drzwi uczci wych przed się biorców,
traktując ich z góry jak przestępców skarbowych. Z drugiej jednak strony, możliwość skorygowania deklaracji podatkowych, nawet w trakcie kontroli, daje możliwość naprawy błędów i omyłek podatników. Z całą pewnością reforma doprowadzi do uszczelnienia systemu skarbowego państwa. ■

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kolano
Katowice, ul. Jagiellońska 6/17
tel. 32 201 07 10
www.radcy-prawni.com.pl
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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PLACE TO SEE

IORANA
RAPA NUI
GOSPODARZE POZDRAWIAJĄ RADOSNYMI
OKRZYKAMI: „IORANA”, WRĘCZAJĄ GIRLANDY
KWIATÓW. CIEPŁY WIATR OWIEWA TWARZE,
BEZPAŃSKIE PSY MERDAJĄ OGONAMI. TAK WYSPA
WIELKANOCNA WITA GOŚCI. TYCH, KTÓRZY
PRZYBYLI, ABY ZGŁĘBIAĆ JEJ TAJEMNICĘ
TEKST: mAłgorzAtA koLskA

Te Pito O Te Henua – pępek świata albo Rapa Nui – wielka ziemia. Tak o swoim domu
mawiają mieszkańcy najbardziej odizolowanej na świecie wyspy. Wyspa Wielkanocna – jak nazwali ją Europejczycy, którzy dobili
do jej brzegów w wielkanocną niedzielę 1722
roku – to miejsce wyjątkowe. Nasycone energią przywiązanych do tej ziemi ludzi, nieznające pośpiechu i enigmatyczne – z niewyjaśnioną do dziś przeszłością, nieodczytanym pismem rongorongo i pełne pytań o przyszłość.

TAJEMNICZE DZIEDZICTWO
Turyści odwiedzają Rapa Nui, żeby doświadczyć tajemnicy. Wyspę ochraniają posągi moai – ważące kilka ton podobizny
przodków, które – według wierzeń wyspiarzy – miały skupiać boską moc – manę. Wyrzeźbione przed wiekami z wulkanicznych
skał w kamieniołomach Rano Raraku, moai stoją na rozmieszczonych wzdłuż brzegów wyspy podwyższeniach – ahu i spoglądają w głąb lądu. Część spoczywa obok,
przewrócona przez wiatr, potężne fale albo
nawet przez samych rzeźbiarzy. Jak figury
znalazły się na postumentach? Mieszkańcy
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Rapa Nui wierzą, że posągi same przeszły
na swoje miejsca. Archeolodzy natomiast
prześcigają się w tworzeniu teorii wyjaśniających sposób transportu posągów w odległe zakątki wyspy.
Pobyt na Rapa Nui nie przypomina wakacji
w popularnym kurorcie. Turysta wciąż może
zgłębiać sekrety tysiąca kamiennych kolosów, płaskorzeźb z wizerunkami człowieka-ptaka, wsłuchiwać się w legendy o królu Hotu Matua. Może celebrować swój pobyt: odkrywać tajemnice wygasłego krateru Rano
Kau, podziwiać uroki jednej z najpiękniejszych na świecie plaż – Anakeny i delektować się smakiem doskonałych ananasów
z tutejszych upraw. Nie jest konsumentem,
jest pielgrzymem. Obcując z polinezyjską
kulturą – biorąc udział w koncertach, pokazach tanecznych, poznając lokalną sztukę – wciąż ma wrażenie, że dotyka prawdziwego dziedzictwa Rapa Nui.

WALKA O NIEPODLEGŁĄ
PRZYSZŁOŚĆ
Naprzeciwko najbardziej luksusowego hotelu na wyspie osiedlili się zwolennicy au-

tono mii Ra pa Nui. Zamieszku jąca we
wzniesionym z blachy falistej squacie rodzina Hi to – Clan Hitoran gi – wal czy
o zwrot spornych gruntów, na których powstał hotel. Prowizoryczne ściany pokryte
są sloganami, za pomocą których lokatorzy „Hotelu Pirata” upominają się o prawo
rdzennych Polinezyjczyków do ich ziem.
Mieszkańcy Rapa Nui wytykają Chilijczykom ro snącą zależność ekono miczną,
oskarżają o lata uzurpacji, nawołują do refleksji nad zgubnym wpływem masowej
tu ry sty ki na eko system wyspy. Z ro ku
na rok coraz głośniej wypowiadają swoje
racje. Kilka lat temu przez kilka dni okupowali jedyne lotnisko na wyspie – Mataveri,
usiłowali zablokować budowę hotelu, demon stru jąc na uli cach Han ga Roa,
a po stłu mie niu zamie szek przez po li cję – na swoich domach wywiesili deklaracje protestu. Niepodległościowe zrywy
mieszkańców wciąż pozostają jedynie tury styczną cie kawostką. Bia ło -czer wona flaga Rapa Nui z podobizną łodzi reimiro powiewa na wietrze, a rajska wyspa pośrodku Pacyfiku pozostaje w rękach ludzi
z kontynentu. ■
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ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z WYSPY
WIELKANOCNEJ

Ahu Tongariki to
najbardziej
imponująca
platforma, na
której stoi 15
moai. Latem to
doskonałe
miejsce, aby
obserwować
wschód słońca

Mieszkańcy Rapa Nui pielęgnują pamięć
o swoich polinezyjskich korzeniach. Choć
najłatwiej dogadać się tu w języku hiszpańskim –
castellano, spora
grupa wyspiarzy
wciąż mówi w języku rapanui

Rano Kau jest
jednym z trzech
wygasłych
wulkanów na
wyspie.
Nieopodal
wulkanu mieści
się wioska
Orongo, w której
mieszkańcy
Rapa Nui
jeszcze w XIX
wieku oddawali
cześć
człowiekowiptakowi
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SZCZYT
POROZUMIENIA
„CZOMO ZOSTAŃ” – SŁYCHAĆ POLECENIE. REAKCJA JEST NIEMAL
NATYCHMIASTOWA. CZOMOLUNGMA TO RETRIEVER Z NOWEJ SZKOCJI. JEJ
WŁAŚCICIELKA, AGNIESZKA PACHE-WAŚ, PROWADZI W BAŻANTOWIE SZKOŁĘ
EVEREST DLA PSÓW I ICH OPIEKUNÓW. PODCZAS PRZECHADZKI
PO BAŻANTOWIE, TRENERKA DAJE NAM KILKA CENNYCH WSKAZÓWEK,
KTÓRE WARTO WYKORZYSTAĆ PODCZAS SPACERU ZE SWYM PUPILEM
TEKST: łukAsz rEsPondEk

M

ajowe przedpołudnie. Czomolungma posłusznie wykonuje
wszystkie polecenia pani Agnieszki. Nie zawsze tak było. Spacerowanie z młodym psem wymaga odpowiedniej cierpliwości. – Bardzo dużo zależy od właściciela
i pracy z psem: szkolenia, wychowywania,
uczenia. Charakter zwierzęcia to sprawa drugorzędna – tłumaczy trenerka. Ale czy taki
posłuszny pies jest szczęśliwy? – Przede
wszystkim wzrasta jego poczucie bezpieczeństwa. A ono dla czworonoga jest najważniejsze – podkreśla.

NA SPACER
Mijamy kolejne części osiedla. Czomo obserwuje ludzi, samochody, budynki. To właśnie podczas spacerów czuje się najlepiej. – W miejscach, które pies zna doskonale nie może doświadczać tylu bodźców, które rozwijają jego osobowość – podkreśla.
Długość i intensywność spaceru powinna
zależeć nie tyle od rasy psa, co od jego wzrostu i etapu rozwoju. – Młodszy pies potrzebuje ruchu i aktywności fizycznej. Starszemu
warto natomiast zapewnić więcej wsparcia
psychicznego. Generalnie lepiej wyjść
z psem kilka razy dziennie na krócej niż robić jeden długi spacer w ciągu dnia.
Wchodzimy na łąkę. Czomo ma okazję aportować. Aktywność jest bardzo ważna, pies
musi się wybiegać. Dlatego najlepiej zabrać
ze sobą zabawki i pyszne nagrody, a w cieplejsze dni również wodę. No i bezwzględnie
woreczki na odchody. – Zawsze zalecam in-
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tensywniejszy ruch w pierwszej części spaceru. W drugiej najlepiej psa wyciszyć, aby
nie wracał rozemocjonowany do domu, bo
wtedy trudno nad nim zapanować – przyznaje pani Agnieszka. – Smycz ściągamy tylko
psom, które jesteśmy w stanie wywołać.
W przeciwnym razie nie powinno się tego robić – mówi trenerka.

NA SPOTKANIE
Czomolungma znów jest na smyczy. Linka
ma około 200 centymetrów. To optymalna
długość, która z jednej strony daje swobodę
i sprawia, że spacer jest przyjemny, a z drugiej strony pozwala zachować kontrolę, gdy
stanie się coś niepokojącego. Kierujemy się
w stronę Centrum Handlowego. Czomo nie
protestuje. Mijamy innego czworonoga – wielki labrador ciągnie swojego właściciela. – To jeden z podstawowych problemów, z jakimi ludzie do nas trafiają. Nie są
w stanie zapanować nad swoimi pupilami – przyznaje Agnieszka Pache-Waś. – Pomagamy takim właścicielom, pracujemy
z opiekunami, zmieniamy najpierw ich podejście. Znajdujemy też odpowiednią motywację dla psa – mówi.
Czomo i labrador wyraźnie za sobą przepadają. Przystajemy na chwilę. – W ostatnich latach
ogromną furorę robiła socjalizacja zwierząt.
Efekty jednak nie zawsze są dobre. Wszystko
musi mieć umiar – zaznacza pani Agnieszka.
Na zakończenie bawimy się w szukanie i powtarzamy kilka sztuczek i komend. Czomo
wygląda na zmęczoną. Wracamy. ■
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Bartłomiej Wnuk

Bartłomiej Wnuk

NAJWAŻNIEJSZE RELACJE
Everest działa od 2012 roku i stawia na
relacje, jakie łączą człowieka i psa. Stąd
hasło: „Szczyt porozumienia”, które
towarzyszy firmie niemal od samego
początku. Everst zajmuje się
wspieraniem opiekunów w szkoleniu,
rozwiązywaniu problemów i
wychowywaniu młodych psów. Na
wydzielonym terenie w Bażantowie
prowadzi specjalistyczne szkolenia
sportowe oraz organizuje ogólnopolskie
zawody m.in. w treibballu. Prowadzi też
kursy dla trenerów, psiego fryzjera i hotel
domowy dla jednego psa.

ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ ZE SPACERU
W BAŻANTOWIE
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INSPIRACJE
Z BLISKIEGO WSCHODU
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Archiwum

ŁAZIENKI I POKOJE KĄPIELOWE PODLEGAJĄ TAKIM SAMYM TRENDOM, JAK
INNE DZIEDZINY ARCHITEKTURY. Z REGUŁY MAMY DO CZYNIENIA Z KRÓTKIMI
EPIZODAMI, ALE ZDARZA SIĘ, ŻE DANY MOTYW DEKORACYJNY WRACA
REGULARNIE OD WIELU STULECI. JEDNYM Z TAKICH MOTYWÓW JEST
PATCHWORK, KTÓRY NAWIĄZUJE DO CZASÓW ŚWIETNOŚCI BIZANCJUM CZY
STAROŻYTNEJ GRECJI – PISZE MAREK ZIĘBA, KONSULTANT DS. OBSŁUGI
KLIENTA MERA DESIGN

D

ekoracja, o której mowa jest stosowana nie tylko w łazience. Szeroka gama płytek dostępnych w naszej ofercie umożliwia zastosowanie
ich również w kuchni, salonie, holu czy na klatce schodowej. Praktycznie każde pomieszczenie możemy
upiększyć w ten właśnie sposób.
Pozostaje tylko kwestia dobrania odpowiedniego
tła do wyrazistych i jaskrawych kolorów. W prezento wa nej ła zien ce zde cy do wa li śmy się na płyt ki
o dużym formacie 60x120 cm przypominające kamienne płyty oraz na płytki drewnopodobne dające poczucie ciepła i bezpieczeństwa.
Całość oddaje klimat łazienki rodem z południa Europy, gdzie tak często i ochoczo wybieramy się na wakacje. A skoro mowa o słonecznych krajach: osiem wiszących opraw szklanych do złudzenia przypomina odbicia światła w tafli wody. Do tego umywalka postawiona na blacie i wisząca misa z deską typu slim, która
sprawia, że utrzymanie czystości staje się banałem.
Taka kompozycja pozwoli nam poczuć się jak na urlopie jeszcze przed wyjazdem. I co może bardziej istotne: po powrocie. ■

SALON MERA DESIGN W NOWYM ROŹDZIENIU
Salon Mera Design w Nowym Roździeniu oferuje
produkty należące do asortymentu premium,
głównie z Hiszpanii i Włoch. 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. ręcznie wykonane lampy
oparte na włoskim wzornictwie, ceramikę sanitarną
włoskich projektantów, systemy nagłośnienia
i oświetlenia, a nawet biokominki.

Hurtownia Mera
Tychy, ul. Przemysłowa 70,
tel. 32 780 11 00
www.mera.eu
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Showroom Katowice
Katowice, Nowy Roździeń,
Al. Roździeńskiego 199,
tel. 32 493 18 50, www.mera-design.eu

lato 2017
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ZADOWOLONY MAŁY
PACJENT
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DZIECI NALEŻĄ DO GRUPY NAJTRUDNIEJSZYCH A ZARAZEM
NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH PACJENTÓW. DLATEGO CAŁY
PERSONEL DUDA CLINIC WYJĄTKOWO SIĘ STARA, ABY WIZYTA
MAŁEGO PACJENTA ODBYWAŁA SIĘ W MIŁEJ ATMOSFERZE – PISZE
DR N. MED. MARIUSZ DUDA, SPECJALISTA CHIRURG STOMATOLOG,
IMPLANTOLOG

L

eczenie dzieci powinno rozpocząć
się od wizyty adaptacyjnej, podczas
której mały pacjent ma czas na oswojenie się z gabinetem stomatologicznym,
sprzętem, narzędziami oraz lekarzem
i pozostałym personelem kliniki. Takie wizyty mają na celu zdobycie zaufania dziecka
oraz wywołanie równocześnie pozytywnych
emocji, dzięki którym gabinet stomatologiczny będzie się kojarzył z czymś dobrym, a nie
z lękiem lub strachem spowodowanym traumatycznymi przeżyciami.
W Duda Clinic mali pacjenci mogą zawsze
liczyć na delikatne i skuteczne znieczulenie
podczas każdego leczenia. Niejednokrotnie
także zabiegi odbywają się z zastosowaniem
gazu rozweselającego. Jeżeli zakładamy wypełnienie w zębie mlecznym o jego kolorze
każdorazowo decyduje dziecko. Po wizycie
dzielny pacjent otrzymuje nagrodę, dodatkowo może zostawić odcisk swojej dłoni
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w „Galerii Rączek” na ścianie – a zdarzają
się także odciski stópki u bardzo małych pacjentów.
Poza leczeniem, w ofercie kliniki mamy różnego rodzaju zabiegi profilaktyczne – lakowanie, lakierowanie, fluoryzacja. Są to wizyty całkowicie bezbolesne. Dodatkowo wykwalifikowane higienistki stomatologiczne
przeprowadzą kompleksowy instruktaż higieny jamy ustnej odpowiednio dostosowany do wieku dziecka.
W Duda Clinic kładziemy bardzo duży nacisk na edukację, dlatego też prowadzimy
serię prelekcji dla najmłodszych, podczas
których dzieci uczą się między innymi prawidłowego szczotkowania zębów i zasad zdrowego odżywiania.
Z naszej kliniki dzieci wychodzą zadowolone, uśmiechnięte, nie boją się lekarza ani zabiegów oraz chętnie przychodzą na następne wizyty. ■

lato 2017

* wśród „rączek” jest jedna „stópka” – ale gdzie?:)

ul. Kołodzieja 8, 40-749, Katowice
tel. 32 253 01 09, www.dudaclinic.com
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ONKOLOGIA
BIAŁKO ŻYWI RAKA? A MOŻE NOWOTWÓR DA SIĘ ZAGŁODZIĆ?
ZDROWOTNE MITY Z ZAKRESU ONKOLOGII OBALA LEK. MED.
MICHAŁ PIĄTEK, ONKOLOG Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

FAKT/MIT
▼▼▼

M

PALACZE TYTONIU SĄ
NARAŻENI WYŁĄCZNIE
NA NOWOTWORY PŁUC.

Uważa się, że ok. 30 proc.
nowotworów ma związek z paleniem
papierosów. W XIX wieku, kiedy
palenie papierosów jeszcze nie było
zjawiskiem powszechnym a najczęściej
palono fajkę, rak płuc był bardzo
rzadko spotykany, niemal kazuistyczny.
Papierosy mają wpływ nie tylko
na rozwój raka płuc, ale również
na powstawanie nowotworów
w obrębie głowy i szyi (wargi, jamy
ustnej, gardła oraz krtani), przełyku,
pęcherza moczowego, trzustki
i wątroby.

F

CHUDNIĘCIE TO NORMALNY
STAN TOWARZYSZĄCY
CHOROBIE NOWOTWOROWEJ.

Chudnięcie niemające przyczyny
w diecie czy wzmożonym wysiłku
fizycznym niemal zawsze jest objawem
patologicznym, którego jedną z przyczyn

może być choroba nowotworowa.
Zmiany usytuowane w przewodzie
pokarmowym mogą upośledzać jego
drożność, przez co pojawiają się
zaburzenia wchłaniania, inne
guzy – mogą wydzielać substancje
zmieniające metabolizm, prowadząc
do nadmiernego katabolizmu. Zasada
jest więc prosta: chudniesz bez
przyczyny – zbadaj się.

M

RAKA MOŻNA ZAGŁODZIĆ.

Absolutnie nie tędy droga.
Nowotwór tworzą nasze
własne komórki, które wymknęły się
spod kontroli organizmu – taki bunt.
Chcą więc – podobnie jak
i my – odżywiać się, jakościowo mają
podobne zapotrzebowanie jak pozostałe
komórki, ilościowo mogą mieć „znacznie
większy apetyt”, ze względu na szybszy
metabolizm. Głodząc się, głodzimy więc
nasze własne komórki, a nowotwór i tak
zapewni sobie energię i budulec,
korzystając z naszego ciała. Pacjent
dobrze odżywiony ma większe szanse

na wyzdrowienie, bo organizm ma więcej
sił, żeby walczyć.

F /M

BIAŁKO ŻYWI
RAKA. Komórki

nowotworowe powstają z naszych wcześniej prawidłowo
funkcjonujących komórek, przez co wykazują do siebie wiele podobieństw. Do rozwoju potrzebują więc białka – podobnie
jak i całej reszty substancji odżywczych.
Samo białko nie może być „superpożywką” dla komórek nowotworowych, to przecież tylko białko! Wyeliminowanie go
z naszej diety na pewno spowoduje niedobór białka w naszych prawidłowych komórkach, co doprowadzi do osłabienia całego
organizmu – jego walki z komórkami nowotworowymi a ostatecznie przyspieszy
rozwój nowotworu!

M

WITAMINA B12
STYMULUJE ROZWÓJ
KOMÓREK
NOWOTWOROWYCH. To bardzo

powszechny mit, który ma swoje źródło

Katowice, ul. Hierowskiego 70A
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37 | www.signum-katowice.pl
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w badaniach na zwierzętach – badania
te wykazały u zwierząt korelację między
przyjmowaniem witaminy B12,
a stymulacją komórek nowotworowych.
Badania te nie wskazały jednak
na istnienie takiej zależności
w przypadku ludzi. Kilkakrotnie większe
dawki witaminy B12 ani nie zmniejszają,
ani nie zwiększają ryzyka zachorowania
na chorobę nowotworową.

M

LEWOSKRĘTNA
WITAMINA C HAMUJE
ROZWÓJ CHOROBY
NOWOTWOROWEJ.

Moja wiedza – podobnie jak wiedza
każdego lekarza – powinna być oparta
na faktach medycznych, a do dnia
dzisiejszego nikt nie udowodnił, czy i jaki
wpływ na chorobę nowotworową ma
witamina C, bez względu na to, jak skrętna
by nie była.

M

CHOROBA
NOWOTWOROWA JEST
PRZEDE WSZYSTKIM
UWARUNKOWANA GENETYCZNIE.

Zdecydowanie większe znaczenie niż
geny mają czynniki środowiskowe – to,
jak żyjemy. Te czynniki są
odpowiedzialne za 70-80 proc. chorób
nowotworowych. Uwarunkowania
genetyczne to zaledwie 5-10 proc.
Rzucając palenie, zmniejszymy ryzyko
zachorowania na nowotwór złośliwy
o 1/3, drugie tyle to kwestia stylu życia
i ruchu. To liczby, które działają
na wyobraźnię (a przynajmniej powinny).

M

do powstania choroby nowotworowej,
jak wirus zapalenia wątroby typu B
lub C, które mogą prowadzić
do pierwotnych nowotworów wątroby
lub wirus brodawczaka ludzkiego HPV,
który może prowadzić do raka szyjki
macicy.

M

NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY
TO CHOROBA
ŚMIERTELNA. Nieleczone

nowotwory złośliwe najczęściej
prowadzą do śmierci, ale w porę
zdiagnozowane mogą być całkowicie
wyleczone. Jedne rokują lepiej, jak
nowotwory jądra czy piersi, inne gorzej,
kiedy choroba nowotworowa wywodzi
się np. z płuc lub trzustki.

F

RAK TO CHOROBA
WSPÓŁCZESNOŚCI. Już

starożytni Egipcjanie opisywali
zmiany będące guzami. Nie zmienia to
jednak faktu, że nowotwory złośliwe to
choroba współczesności, bo odsetek
zachorowań jest większy niż
kiedykolwiek wcześniej. Jeszcze
w latach 60. ubiegłego wieku w Polsce
notowano około 60 tys. zachorowań
rocznie. Dzisiaj, ta liczba wzrosła niemal
trzykrotnie. Ta statystyka ma przyczyny
w przede wszystkim w paleniu tytoniu
oraz stylu i – uwaga – długości życia.
Statystycznie żyjemy dłużej i w związku
z tym – rośnie również ryzyko
wystąpienia choroby nowotworowej.

F /M

RADIOI CHEMIOTERA
PIA TO

RAK MOŻE BYĆ
ZARAŹLIWY. Absolutnie nie TRUCIZNA. Jak mawiał Paracelsus

można zarazić się chorobą
nowotworową, nawet przetaczając krew
osoby chorej na nowotwór złośliwy
osobie zdrowej. Ale jest inne
ryzyko – zakażenia czynnikiem, który
może w przyszłości doprowadzić

w XVI wieku: „Cóż jest trucizną?
Wszystko jest trucizną i nic nie jest
trucizną. Tylko dawka czyni, że dana
substancja nie jest trucizną”. Nie inaczej
jest z radio- i chemioterapią.
Odpowiednio stosowane, mogą być

niezwykle efektywną bronią w walce
z nowotworami złośliwymi choć trzeba
pamiętać o ich potencjalnym
niekorzystnym wpływie na nasz
organizm – niemniej jednak
spodziewane korzyści ze stosowanej
chemioterapii czy też radioterapii muszą
przewyższać straty związane
z działaniami ubocznymi.

M

NIE WARTO WYCINAĆ
ZMIAN
NOWOTWOROWYCH, BO
TO PRZYSPIESZY PRZERZUTY.

W przypadku znakomitej większości
zmian podejrzanych o charakter
nowotworowy, aby ustalić rozpoznanie
należy zbadać podejrzaną tkankę
pod mikroskopem (tzw. badanie
cytologiczne lub badanie
histopatologiczne, które jest
wykonywane przez specjalistów
patomorfologii). Konieczne jest więc
uzyskanie materiału do badania (np.
biopsja, podczas której lekarz pobiera
fragment zmienionej tkanki). Tylko
rozpoznanie cytologiczne lub
histopatologiczne uprawnia
do postawienia diagnozy nowotworu
złośliwego! Nie wszystkie zmiany
nowotworowe leczy się, wycinając
zmienioną tkankę. Niektóre nowotwory,
owszem, trzeba wyciąć, ale w inne
wręcz nie sposób zaingerować
chirurgicznie (w leczeniu stosuje się
inne metody takie jak chemioterapia
i/lub radioterapia).

M

KAŻDY WYKRYTY GUZ
JEST RAKIEM. Guzem

nazywamy wszystko to, co ma
kształt, objętość i wyróżnia się wśród
zdrowych tkanek. Dopiero
po przeprowadzeniu badania
cytologicznego lub histopatologicznego
możemy stwierdzić, czy dany guz to
nowotwór złośliwy. ■
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jAk uzuPEłniAć niEdoBór
ELEktroLitóW
W orgAnizmiE?

OGÓLNE OSŁABIENIE, NADCIŚNIENIE, ZABURZENIA
RYTMU SERCA, ZAWROTY GŁOWY– TO TYLKO
NIEKTÓRE OBJAWY, JAKIE MOŻE DAWAĆ
NIEDOBÓR ELEKTROLITÓW. JAK SOBIE RADZIĆ
Z ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI
ELEKTROLITYCZNEJ?
Elektrolity to medyczne określenie dla
jonów soli, które znajdują się w płynach
naszego ciała – w krwi, osoczu i płynach
tkankowych. Ciało ludzkie, aby zdrowo
funkcjonować, musi utrzymywać
odpowiedni poziom jonów soli,
a konkretnie sodu, potasu, wapnia
i magnezu. Odchylenie od normy może
doprowadzić do zaburzeń pracy serca
i układu nerwowego. Elektrolity są bowiem
odpowiedzialne za utrzymywanie napięcia
w błonach komórkowych oraz
za przenoszenie impulsów elektrycznych
(impulsów nerwowych) do innych komórek.

kiedy tracimy elektrolity?
Elektrolity tracimy zazwyczaj podczas
intensywnego treningu. Równowaga
elektrolitów zostaje zaburzona także
podczas walki, jaką nasz organizm stacza
z infekcjami wirusowymi. Aby nasz organizm
zachował równowagę płynów, niedobór
elektrolitów musi zostać uzupełniony.
Objawami niedoboru elektrolitów są m. in.:
ogólne osłabienie, nadciśnienie, zaburzenia

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

rytmu serca (arytmia),
zawroty głowy, omdlenia,
drżenie mięśni.
Charakterystyczne dla
zaburzenia
równowagi
elektrolitycznej są także:
obrzęk kończyn dolnych, senność, utrata
apetytu, mdłości i zaparcia.

jak uzupełnić elektrolity?
Aby uzupełnić niedobór elektrolitów, należy
pić dużo wysoko zmineralizowanej wody;
sięgać po soki pomidorowe, które są
źródłem potasu; stosować dietę bogatą
w sód i potas (jeść pomidory, banany,
suszone morele) oraz magnez (np. pestki
dyni, kakao, migdały). Należy wysypiać
się – spać 8 godzin dziennie. Sposobem
uzupełnienia niedoborów jest także
stosowanie minerałów w tabletkach, np.
chelatów aminokwasowych. Aktywni
powinni pamiętać o piciu napojów
izotonicznych, zawierających chlorek sodu
lub chlorek potasu w przerwach między
ćwiczeniami.

jak nie dopuścić do utraty
elektrolitów w organizmie?
Nie należy trenować podczas upałów czy
decydować się na drastyczne zmiany diety.
Podczas infekcji, objawiających się
gorączką i biegunką, należy przyjmować
dwa razy więcej płynów niż zwykle (ok. 3
litrów wody dziennie).
PRAWIDŁOWE WARTOŚCI
ELEKTROLITÓW W ORGANIZMIE

sód: 3250 mg/L; 142 mmol/L;
potas: 156 mg/L; 4 mmol/L;
magnez: 24 mg/L; 1 mmol/L,;
wapń: 100 mg/L; 2,5 mmol/L.
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FESTIWAL
ZAPRACOWAŁ
NA LOKALIZACJĘ
W STREFIE KULTURY

Z
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Zaprosiliśmy około 70 artystów. Na ośmiu scenach można usłyszeć szeroki wachlarz gatunków – od muzyki jazzowej, przez symfoniczną,
po elektronikę. Wszystko podajemy w bardzo
wygodny dla widza sposób. Proponujemy relaks w kawiarniach, dobre wino, miejsca do leżenia i siedzenia. Oraz dobrą zabawę. A tej
można szukać przy scenach tanecznych, które stanowią stały element Nowej Muzyki.
Na naszym festiwalu z założenia nie występują gwiazdy. Bardziej niż na kilku headlinerów,
stawiamy na dużą liczbę różnorodnych artystów. Zdarzają się oczywiście nazwiska, które
są dużym magnesem dla publiczności.
W tym roku fanów przyciągnie z pewnością irlandzka wokalistka Róisín Murphy, która
wcześniej występowała w zespole Moloko,
a w Katowicach będzie promować swój album „Take Her Up to Monto”. Inne mocniej-

m

KIEDY DWANAŚCIE LAT TEMU RAZEM ZE WSPÓŁPRACOWNIKAMI
ZACZĘLIŚMY ORGANIZOWAĆ FESTIWAL TAURON NOWA MUZYKA
TO OPRÓCZ MUZYKI, KTÓRA OD ZAWSZE BYŁA DLA NAS
ŻYCIOWĄ PASJĄ, CHCIELIŚMY DAĆ LUDZIOM COŚ ŁADNEGO,
DIZAJNERSKIEGO, RÓŻNORODNEGO, ALE TEŻ KAMERALNEGO
I KOMFORTOWEGO. TYCH ELEMENTÓW CO ROKU STARAMY SIĘ
PILNOWAĆ I JESTEŚMY BARDZO KONSEKWENTNI W ICH
ZACHOWANIU

arc
hiw
u

ADAM GODZIEK
właściciel Agencji Artystycznej
Fantomas, More Music Agency ,
event menager, pomysłodawca,
producent i organizator festiwalu
Tauron Nowa Muzyka.

sze nazwiska to m.in. RY X i Hercules & Love
Affairi.
Od lat jesteśmy wierni lokalizacji festiwalu
na terenach po byłej Kopalni Katowice. Zapracowaliśmy trochę na to, żeby organizować
go w trzech pięknych miejscach: Międzynarodowym Centrum Kongresowym, siedzibie
NOSPR i w Muzeum Śląskim. Strefa Kultury
to ogromny atut festiwalu. Jego usytuowanie
w samym centrum miasta to sytuacja wyjątkowa w skali europejskiej – publiczność i sami
artyści bardzo doceniają tę przestrzeń.
Nasza publiczność to grupa wyselekcjonowanych słuchaczy, bo ze względu na sam program muzyczny, nie przychodzą tu ludzie
przypadkowi. To nie tylko 20- czy 30-latkowie.
To również osoby nieco starsze, które dojrzały
razem z nami i teraz zabierają na nasze koncerty swoje dzieci. ■
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OFF FESTIVAL
▼▼▼
od 4 do 6 siErPniA
Dolina Trzech Stawów, Katowice
Karnet na wszystkie dni: 310 zł
Na OFF Festival przyjeżdża się, by odkryć
nową fascynującą muzykę lub zobaczyć
legendy światowej muzyki alternatywnej,
które występują po raz pierwszy w Polsce.
Podczas 12. edycji w Dolinie Trzech
Stawów pojawią się m.in. PJ Harvey, Feist,
Swans, Shellac, Talib Kweli Live, Beak>,
The Black Madonna. Polskę
reprezentować będą m.in. Kwadrofonik +
Artur Rojek, Mitch&Mitch czy PRO8L3M.
Na czterech scenach wystąpi

kilkudziesięciu artystów – absolutnie
wyjątkowych, unikalnych, poszukujących.
Jak co roku warto zwrócić uwagę
na wydarzenia towarzyszące, w tym spotkania
i dyskusje z autorami książek w Kawiarni
Literackiej, na PiaskOFFnicę, specjalną strefę
dla najmłodszych położoną w najcichszym
zakątku festiwalowego terenu, gdzie
pod okiem opiekunów i animatorów, dzieci
mają możliwość brania udziału w warsztatach
i wspólnych zabawach.

OFF Festival powstał w 2006 roku po to,
by intrygować, zadawać pytania, oburzać,
prowokować do dyskusji, inspirować.
Historia festiwalu to dziesiątki, setki,
tysiące dowodów na to, że muzyka
zmienia ludzi. We wcześniejszych
edycjach na festiwalowej scenie wystąpili
już m.in. Iggy Pop, Patti Smith, The
Smashing Pumpkins, Primal Scream, The
Flaming Lips, The National i Public Image
Limited.

materiały prasowe

IVE MENDES

dla bossa novy, którą artystka określiła
jako muzykę, która jest jej domem.

▼▼▼

METAL HAMMER FESTIVAL

24 CzErWCA, godz. 20
NOSPR, Katowice
Bilety: od 120 zł
W sali koncertowej NOSPR wystąpi
brazylijska piękność śpiewająca bossa novy,
popularna w Polsce –Ive Mendes. Jej
zespołowi towarzyszyć będzie kwartet
smyczkowy, a koncert prowadzi Marcin
Kydryński. Mendes, nazywana „brazylijską
Sade” zasłynęła smooth jazzowymi
nagraniami, które wniosły do brazylijskiej
muzyki nowy powiew i zaprezentowały ją
światu.
Piosenkarka od lat współpracuje
z producentem Robinem Millerem.
Dzięki pomocy Millera i wytwórni Mr
Bongo w 2002 ukazał się debiutancki

▼▼▼
21 LiPCA, godz. 14
Spodek, Katowice
Bilety: od 170 zł

album „Ive Mendes”, który okazał się
wielkim sukcesem. Millar wyprodukował
również jej kolejny krążek „Magnetism”,
który już w tydzień po premierze uzyskał
status złotej płyty, a ostatecznie pokrył
się podwójną platyną. W 2016 r. Mendes
wydała album „Bossa Romantica” – hołd

Tego lata także fani mocnych brzmień mają
na co czekać. 21 lipca w katowickim Spodku
po raz ósmy odbędzie się Metal Hammer
Festival – impreza, która w ubiegłych latach
gościła takie gwiazdy, jak m.in. TOOL, Korn
czy Judas Priest. Tym razem
przed miłośnikami growlu zagra brytyjska
ikona gotyckiego metalu – formacja Paradise
Lost. Wystąpią także m.in. Zeal & Ardor,
Myrkur. Headlinerem tegorocznej edycji
festiwalu jest charyzmatyczny
i kontrowersyjny Marilyn Manson.
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KONTENERY KULTURY

▼▼▼
od 16 CzErWCA do 3 WrzEśniA
Park Śląski, Chorzów
Wstęp bezpłatny
Wyspa na Kanale Regatowym znów
ożyje. 16 czerwca ruszają Kontenery
Kultury – projekt wyjątkowo muzyczny,
łapiący oddech w różnych przedsięwzięciach
z pogranicza architektury i designu,
niestroniący od tematyki miejskiej.
Kontenery będą modułowe, mało
inwazyjne, tymczasowe. Siedem
prostych konstrukcji stanie po jednej

stronie wyspy. Vis-à-vis zostanie
rozłożony duży namiot sferyczny,
w którym będą odbywały się koncerty
i wydarzenia artystyczne. Wyspa ma żyć
nie tylko piątkowymi i sobotnimi
koncertami. Zgodnie z ideą, stanie się
mobilnym centrum kultury. Wśród
planowanych atrakcji są m.in. wystawy,
projekcje filmowe, spotkania
z ciekawymi ludźmi, m.in. pisarzami
i filmowcami oraz inne ciekawe
wydarzenia, które zaproponują
członkowie różnych stowarzyszeń,
działających na rzecz poprawy
przestrzeni. Zarówno tej parkowej, jak
i miejskiej.

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
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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 Trasa 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 GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINIC Dębowe 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. Bażantów 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 / COMPASS POOLS POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31 / SKODA AUTO ŚLIWKA Katowice, ul. Kościuszki 94 / SKODA AUTO ŚLIWKA
Sosnowiec, ul. 3 Maja 60 / BIURO RACHUNKOWE MAYER & OLSEN Katowice, ul. Woszczerowicza 25
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