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HA ŁAS MAS

„Ryk zgłod nia łych au to mo bi li”, „huk
ol brzy mich tram wa jów”, „ga lo pu ją -
ce po szy nach lo ko mo ty wy” i „po li -
fo nicz ne przy pły wy re wo lu cji”. Tak
miej ski ha łas z lu bo ścią opi sy wa li
fu tu ry ści. I choć ich ma ni fe sty już
prze brzmia ły, miej ski „ha łas
mas” – by naj mniej nie. Wręcz prze -
ciw nie – z de ka dy na de ka dę je go
na tę że nie ro śnie.
Jak wy ni ka z ba dań CBOS, aż 71
proc. Po la ków od czu wa uciąż li wy,
mę czą cy ha łas. Ha łas do ku cza
nam w róż nych śro do wi -
skach – na uli cach, w pra cy,
w środ kach lo ko mo cji, w su per mar -
ke tach, a na wet w do mach czy
miej scach wy po czyn ku. O tym, ja ki
ma na nas wpływ prze czy ta ją Pań -
stwo w roz mo wie z Iwo ną So snow -
ską -Wie czo rek, lo go pe dą,
specjalistką re ha bi li ta cji słu chu
i mo wy, dyrektorką Cen trum Dia -
gno sty ki i Te ra pii In Cor po re. 
Je śli chcą Pań stwo od po cząć
od zgieł ku mia sta, pro szę wy brać
się wraz z na mi w po dróż na Ra pa
Nui – naj bar dziej od da lo ną od cy -
wi li za cji wy spę świa ta lub… do Ba -
żan to wa wraz z bo ha te ra mi ko mik -
su „Pta sie tre le w Ba żan to wie”.

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

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 
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MY PLACE 

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 

PRZEBODŹCOWANI

Bar tło miej Wnuk: Jak to się sta ło, że do cze ka li -
śmy cza sów, w któ rych na co dzień do cie ra
do nas ty le bodź ców, że nie któ rzy lu dzie pła cą
za to, że za my ka się ich w ciem nym, wy głu szo -
nym po miesz cze niu, w któ rym nic nie sły szą
i nic nie wi dzą?
Dr Iwo na So snow ska -Wie czo rek: Tem po ży -
cia jest za stra sza ją ce, a ilość dys trak to rów,
któ re do nas do cie ra ją po wo du je we wnętrz -
ny cha os. Nie tyl ko u osób do ro słych, ale też
u dzie ci, któ re po win ny na tu ral nie prze cho -
dzić przez wszyst kie eta py roz wo jo we w od -
po wied nich dla nich wa run kach, a nie ste ty
tem po ży cia współ cze snych do ro słych prze -
kła da się wprost na oko licz no ści wzro stu
ma łych dzie ci. 

Zatem nasze dzieci będą stałymi bywalcami
w pomieszczeniach deprywacji
sensorycznej?
Ja ko „do brzy ro dzi ce” ro bi my wszyst ko, aby
roz wój na szych dzie ci prze bie gał har mo nij -
nie, za pew nia jąc im ty le wra żeń, że za miast
wspie rać ich roz wój, roz kła da my go
na czyn ni ki pierw sze. My ślę tu o za baw -
kach, po zy tyw kach, ko lo rach wo kół łó żecz -
ka – licz bie sty mu la to rów, któ re we dług ro -
dzi ców ma ją przy spie szyć roz wój ich dziec -
ka, a dzia ła ją wręcz od wrot nie. Cza sa mi zbyt
ko lo ro we, na chal ne śro do wi sko wy star czy,

aby dziec ko by ło roz draż nio ne, nie grzecz ne
i płacz li we. Ma łe dziec ko naj pierw po win no
po le żeć w ko ko ni ku i przy tu lać się do swo -
jej ma my, a do pie ro po tem wy cho dzić eks -
pan syw nie w świat. 

Skąd ta „na chal ność” ro dzi ców?
Nie ma my cza su dla dzie ci, co raz czę ściej
już w naj wcze śniej szych eta pach roz wo ju
dziec ka po ja wia ją się opie kun ki, więc, w na -

szym po ję ciu, sta ra my się zre kom pen so wać
brak cie pła i do ty ku za mien ni ka mi w po sta -
ci za ba wek, a to do ni cze go do bre go nie
pro wa dzi. Prze bodź co wa ne dziec ko mu si
po tem ko rzy stać ze wspar cia te ra peu tów,
psy cho lo gów, któ rzy sys te ma ty zu ją sty mu -
la to ry, że by te jak naj le piej za czę ły dzia łać
na dziec ko. 
Na dal szym eta pie roz wo ju do brym przy kła -
dem dys trak to ra jest prze rwa w szko le, kie -
dy na tę że nie dźwię ków jest po rów ny wal ne
do ha ła su pa nu ją ce go w fa bry kach. 

A co z na mi, do ro sły mi?
Je śli cho dzi o do ro słych, to jest do kład nie tak
sa mo. Na wet nie zda je my so bie spra wy, jak
licz ba dys trak to rów, któ re do nas do cie ra ją
de gra du je na sze funk cjo no wa nie. Dłu gi czas
prze by wa nia w ha ła sie spra wia, że je ste śmy
nad re ak tyw ni, po bu dze ni, nie po tra fi my skon -
cen tro wać się na wy ko ny wa nych za da niach.
Dla te go, tak jak za czę li śmy już dbać o na szą
kon dy cję fi zycz ną, tak po win ni śmy za dbać
o spo kój du cho wy, roz wój in te lek tu al ny, mą -
dre go spo da ro wa nie cza sem.

Nie ste ty szko ła nas te go nie na uczy ła i chy ba
wciąż nie uczy?
Naj cu dow niej sze jest to, że się pięk nie róż -
ni my. Nie ste ty w pol skim sys te mie szkol nym

  
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



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 cho dzi nie ste ty o to, że by nas wszyst -
kich ujed no li cić. Bo ani nie są tu mi le wi dzia -
ne jed nost ki wy bit ne, dla których trze ba
stwo rzyć spe cjal ny pro gram, ani dzie ci z róż -
ny mi dys har mo nia mi roz wo jo wy mi, a ta kich
dzie ci jest ca łe mnó stwo.

Mnó stwo, to zna czy ile?
Z ba dań, któ re prze pro wa dzi li śmy w przed -
szko lach w Ka to wi cach i Sie mia no wi cach
Ślą skich wy ni ka, że po nad po ło wa dzie ci
od bie ga od nor my, a ich za cho wa nie jest
na ty le nie ty po we, że wy ma ga dal szej dia -
gno sty ki. Po prze pro wa dze niu dia gno sty ki
oka za ło się, że to dzie ci z za bu rze nia mi
prze twa rza nia, au ty zmem, nad po bu dli wo -
ścią psy cho ru cho wą, ze spo łem Asper ge ra.
To dzie ci, któ re bę dą funk cjo no wa ły w gru -
pie ró wie śni czej, bę dą się in te gro wa ły, ale
pod wa run kiem spe cjal ne go wspar cia ze
stro ny przed szko la i na uczy cie li. A tym bra -
ku je nie ste ty spe cja li stycz ne go przy go to wa -
nia. To nie jest za rzut, ale sy gnał, że ca ły
czas mu si my się do sko na lić. Po stęp me -
dycz ny spra wia, że z jed nej stro ny mo że my
dia gno zo wać dys funk cje du żo wcze śniej,
a z dru giej – że co raz wię cej wcze śnia ków
ma szan sę na nor mal ne ży cie, w któ rym –
ow szem, po ja wią się pew ne opóź nie -
nia – ale przy od po wied nim wspar ciu, mo -
gą być ni we lo wa ne. 

Skąd aż ta ka ska la pro ble mu?
Nie peł no spraw no ści za wsze wy stę po wa ły,
ak tu al nie dzię ki me dycz nym, dia gno stycz -
nym i tech no lo gicz nym moż li wo ściom, moż -
na je wcze śniej wy kryć. Jesz cze dwie de ka -
dy te mu wa dy słu chu wy kry wa no u dziec ka
na pod sta wie je go za cho wań, więc dia gno -
sty ka by ła od 3 do 7 ro ku ży cia. Tym cza sem,
w ostat nich la tach ba da nia słu chu są wy ko -
ny wa ne tuż po uro dze niu, dzię ki cze mu
od ra zu moż na uru cho mić in stru men ty
wspar cia: apa ra ty słu cho we, im plan ty, te ra -
pie. Dzię ki te mu rozwój dzieci z wadami słu -
chu jest zbli żo ny do nor my, pod czas, gdy
kie dyś mie li śmy do czy nie nia z cięż ką nie -
peł no spraw no ścią. 

Zwięk sza się licz ba dzie ci z róż ny mi de fi cy ta mi,
któ re kie dyś ży ły w izo la cji, a dzi siaj mo gą funk -

cjo no wać w ogól no do stęp nych szko łach i przed -
szko lach? 
Spra wia ją w nich pew ne trud no ści wy cho -
waw cze, bo wy ma ga ją do sto so wa nia oko -
licz no ści do ich po trzeb psy cho fi zycz nych,
ale jed no cze śnie nie są na ty le wy ma ga ją -
ce, by mu sia ły, jak kie dyś, ko rzy stać z pla có -
wek spe cjal nych. Wy star czy odro bi na cier -
pli wo ści i wie dzy, któ re ele men ty roz wo ju
trze ba wsta wić na swo je miej sce, że by ca -
łość za gra ła. A je śli na uczy ciel nie wie, jak
po móc ta kie mu dziec ku, to ono jed no cze -
śnie nie ma po czu cia bezpieczeństwa.
Pojawiają się: agre sja, ner wi ce szkol ne,
a na wet za cho wa nia su icy dal ne.

A jak my – do ro śli mo że my so bie po móc w co -
dzien nym funk cjo no wa niu?
Tak jak dba się o kon dy cję fi zycz ną, wy gląd
ze wnętrz ny, tak po win no się za dbać o kon dy -
cję psy chicz ną, har mo nię po mię dzy sfe rą za -
wo do wą a cza sem wol nym. Zna leźć swój
spo sób na od re ago wa nie, po ukła dać so bie
co dzien ność. W tym wszyst kim bar dzo po -
ma ga co ach, psy cho te ra peu ta, ale cią gle po -
ku tu je prze świad cze nie, że są to roz wią za nia
za re zer wo wa ne dla tych nie udol nych, któ rzy

nie ra dzą so bie psy chicz nie. Są też in ne moż -
li wo ści, do stęp ne zresz tą w In Cor po re, ta kie
jak me to da To ma ti sa i te ra pia Bio fe ed back,
któ re do sty mu lo wu ją, do ła do wu ją nasz mózg
i wpły wa ją na na sze do bre sa mo po czu cie.

Jak kon kret nie dzia ła ją?
Pe wien biz nes men zgło sił się do nas na te ra -
pię me to dą To ma ti sa, w któ rej po bu dza my
mózg za po mo cą dźwię ków o wy so kiej czę -
sto tli wo ści (któ re do star cza my do or ga ni zmu
po przez prze wod nic two kost ne i po wietrz ne),
że by po pra wić ja kość swo je go wy sła wia nia

  
Z BA DAŃ, KTÓ RE
PRZE PRO WA DZI LI -
ŚMY W PRZED SZKO -
LACH W KA TO WI CACH
I SIE MIA NO WI CACH
ŚLĄ SKICH WY NI KA,
ŻE PO NAD PO ŁO WA
DZIE CI OD BIE GA
OD NOR MY, A ICH ZA -
CHO WA NIE JEST
NA TY LE NIE TY PO WE,
ŻE WY MA GA DAL -
SZEJ DIA GNO STY KI

MY PLACE 



się (za ci nał się, ją kał). Już w trak cie te ra pii
oka za ło się, że pro blem jest dru go rzęd ny, bo
To ma tis spra wił, że je go otwar tość na in te rak -
cje mię dzy ludz kie tak się po więk szy ła, że po -
tra fił do pro wa dzić do pod pi sa nia wie lu ko -
rzyst nych kon trak tów. Bar dzo spek ta ku lar ne
efek ty tej te ra pii są też u dzie ci, bo one się
uczą i od ra zu wi dzą, że szyb ciej od ra bia ją za -
da nie, szyb ciej przy swa ja ją wie dzę, czę ściej
zgła sza ją się do od po wie dzi.

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

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 moż li wo ści sku pie nia się na ja kim kol -
wiek dźwię ku jest dla mó zgu sy tu acją nie -
nor mal ną, a po miesz cze nie, o któ rym pan
wspo mniał jest uni ka to we i po trak tuj my je
ja ko cie ka wost kę. Po wszech ny pro blem do -
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TAK JAK DBA SIĘ
O KONDYCJĘ
FIZYCZNĄ, WYGLĄD
ZEWNĘTRZNY, TAK
POWINNO SIĘ
ZADBAĆ O KONDYCJĘ
PSYCHICZNĄ,
HARMONIĘ POMIĘDZY
SFERĄ ZAWODOWĄ
A CZASEM WOLNYM



ty czy na tę że nia dźwię ków. Te o na tę że niu
po wy żej 85 dB uwa ża się za nie bez piecz -
ne, zwłasz cza po prze kro cze niu cza so wej
gra ni cy eks po zy cji na ha łas. Na ha łas o na -
tę że niu 85 dB mo że my być na ra że ni przez
mak sy mal nie osiem go dzin dzien nie, ale
na 100 dB – mak sy mal nie jed ną go dzi nę
dzien nie. Przyha ła sie napo zio mie140-150 dB
wy star czy nie speł na 5 mi nut, by ha łas cał ko -
wi cie spa ra li żo wał or ga nizm (wy wo łu jąc
mdło ści oraz za bu rze nia błęd ni ka i ko or dy na -
cji ru cho wej).

Co za tem ro bić, np. w mie ście, gdzie nie spe cjal -
nie ma my moż li wość uciecz ki od ha ła su ge ne ro -
wa ne go przez ruch ulicz ny? Za głu szyć ha łas
mu zy ką w słu chaw kach?
W ten spo sób do cho dzi my do pa ru in nych
kwe stii: py ta nia, co zro bić w sy tu acji, kie dy
ja kiś bo dziec nas roz pra sza, utrud nia kon -
cen tra cję oraz py ta nia o dłu go trwa łe uszko -
dze nie słu chu wy wo ła ne przez sta łe prze by -
wa nie w ha ła sie czy słu cha nie gło śnej mu -
zy ki w słu chaw kach, szcze gól nie tzw. do ka -
na ło wych.

Za cznij my od kon cen tra cji.
Sko ro nie mo że my wy eli mi no wać bodź ca,
to mu si my na uczyć się go lek ce wa żyć. Je śli
nie ra dzi my z tym so bie sa mi, to z po mo cą
przy cho dzi te ra pia Bio fe ed back, któ ra po -
przez se rię ćwi czeń wy ko ny wa nych si łą wo -
li po ma ga wy tre no wać nasz umysł tak, aby
nie wy trą ca ły go z rów no wa gi roz ma ite
bodź ce, by od ciął się od dys trak to rów.

A co z uszko dze niem słu chu?
Dzi siaj, od po gor sze nia słu chu, któ re wpły -
wa na ja kość funk cjo no wa nia spo łecz ne -
go, do mo men tu zgło sze nia się do spe cja -
li sty mi ja sie dem lat. Jest więc spo ro
do zro bie nia w kwe stii świa do mo ści spo -
łecz nej z za kre su hi gie ny sły sze nia. Stąd
kam pa nia „Od ucha do ucha”, któ rą pro -
wa dzi Fun da cja In Cor po re czy Ty go dnie
Słu chu, ja kie or ga ni zu je cy klicz nie w Kra -
ko wie i Ka to wi cach. Po za tym, tak jak uży -
wa my ma se czek, gdy jest smog, tak być
mo że po win ni śmy za cząć uży wać sto pe -
rów, gdy jest ha łas? �  

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2017

MY PLACE 

  
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

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

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 wKa to wi cach od by ły się132 se -
sje z udzia łem 700 pre le gen tów. Dys ku sjom
na te ma ty zwią za ne m.in. z po zy cją Pol ski
naare nie mię dzy na ro do wej, roz wo jem go spo -
dar czym czy in we sty cja mi przy słu chi wa ło się9
ty się cy osób, w tym 660 przed sta wi cie li me -
diów. To fre kwen cyj ny re kord.
– Ta róż no rod ność spoj rze nia na po ru sza ne
przez nas te ma ty sta no wi ogrom ną war tość
te go przed się wzię cia, ge ne ru je po my sły i po -
zwa la ob ser wo wać tren dy, któ re bę dą od dzia -
ły wać na go spo dar kę w naj bliż szym cza -
sie – uwa ża Woj ciech Kuś pik, pre zes Gru py

PTWP, ini cja tor Eu ro pej skie go Kon gre su Go -
spo dar cze go.
Wśród te ma tów wio dą cych pod czas EKG na -
la zły się m.in. no wy po mysł na Eu ro pę – prze -
mia ny po li tycz ne wUnii, go spo dar ka poBre xi -
cie, kry zys wpo strze ga niu li be ral ne go ka pi ta li -
zmu i hie rar chia war to ści w go spo dar ce w do -
bie no wych po ko leń pra cow ni ków. W agen -
dzie Kon gre su nie za bra kło rów nież se sji po -
świę co nych fi nan som, in no wa cjom, tech no lo -
gii, ener ge ty ce, gór nic twu, sa mo rząd no ści ipo -
li ty ce re gio nal nej, in fra struk tu rze, nie ru cho mo -
ściom czy ochro nie zdro wia.

Bartłomiej Wnuk
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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 ra mach do rocz nych roz li czeń z fi sku sem
w ubie głym ro ku Po la cy prze ka za li or ga ni -
za cjom po żyt ku pu blicz ne go (OPP)
617,5 mln zł, 60 mln wię cej niż rok wcze -
śniej. Więk szość tych pie nię dzy tra fi ła do du -
żych fun da cji o ogól no pol skim za się gu dzia -
ła nia, ko rzy sta ją cych na co dzień z ogrom ne -
go wspar cia środ ków ma so we go prze ka -
zu. – Po przez or ga ni za cję do rocz ne go me czu
zwra ca my uwa gę na po trze by ma łych, lo kal -

nych or ga ni za cji, któ re nie ma ją wy star cza ją cej
si ły prze bi cia, by do trzeć do po dat ni ków z ko -
mu ni ka tem o swo ich dzia ła niach – tłu ma czy
Bar tło miej Wnuk, or ga ni za tor me czu Rzecz ni -
cy vs. Dzien ni ka rze, czy li 1% dla Ślą ska.
W ha li, gdzie na sza re pre zen ta cja trzy la ta te -
mu zdo by ła mi strzo stwo świa ta, tym ra zem
gó rą by li dzien ni ka rze, któ rzy wy gra li 3:1.
Głów nym part ne rem wy da rze nia był
TAURON Dys try bu cja.

Grzegorz Goik
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WSZYSTKIE PLACE 

INAUGURACJA SILESIA
FASHION DAY W DUDA CLINIC

Po nad sześć dzie się ciu go ści mo gło oglą dać m.in. po ka zy naj now -
szych ko lek cji Na ta shy Pa vlu chen ko i MUSES. By ła to tak że oka zja
do przyj rze nia się obo wią zu ją cym tren dom w mo dzie mę skiej i pre -
zen ta cji two rze nia ko stiu mu na mo del ce. 
Oka zję do za pre zen to wa nia swo je go sty lu mia ły też mar ki wspie ra -
ją ce wy da rze nie głów ne. Dla mi ło śni ków mo to ry za cji przy go to wa -
no po kaz fla go wych mo de li BMW. Spo re za in te re so wa nie bu dzi ła
też sa ma kli ni ka oraz dzia łal ność dok to ra Ma riu sza Du dy, któ ry
m.in. mó wił o wy ko rzy sty wa niu nowych technologii w protetyce.

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. 

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 li ście in we sty cji dro go wych, któ re otrzy ma ją do fi nan so wa nie z Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko zna la zły się dwa ka -
to wic kie pro jek ty obej mu ją ce prze bu do wę DK nr 81. Cał ko wi ta kwo -
ta do fi nan so wa nia to aż 450 mln zł. 
Pierw szy pro jekt do ty czy roz bu do wy dwóch od cin ków DK nr 81 (ul.
73 Puł ku Pie cho ty) i 86 (ul. Pszczyń ska) o łącz nej dłu go ści 3,62 km.
Dru ga in we sty cja zlo ka li zo wa na jest w Pio tro wi cach i obej mu je roz -
bu do wę od cin ka DK nr 81 (ul. Ko ściusz ki) o dłu go ści 1,44 km wraz z
bu do wą dwu po zio mo we go wę zła bez ko li zyj ne go na skrzy żo wa niu
ul. Ar mii Kra jo wej z tzw. ron dem tur bi no wym, dwu pa so wym, umoż li -
wia ją cym po przez DK nr 86 do jazd do A4. 
O po trze bie tych in we sty cji na na szych ła mach mó wi li m.in. Mar cin
Kru pa, pre zy dent Ka to wic oraz pio tro wic ki rad ny, Krzysz tof Pie czyń -
ski. – To bar dzo waż ny krok dla po pra wy sy tu acji ko mu ni ka cyj nej mia -
sta  – uwa ża rad ny. – In we sty cja w na szej dziel ni cy po zwo li od dzie lić
ruch lo kal ny od po nad lo kal ne go m.in. w kie run ku Mi ko ło wa, Żor i Wi -
sły. Mam na dzie ję, że to znacz nie uspraw ni ruch z dziel nic po łu dnio -
wych do śród mie ścia  – do da je.

Archiwum Duda Clinic
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JAK SUKCES TO TYLKO

W BAŻANTOWIE! 

Prezentujemy ludzi i firm
y

związane z Centrum

Handlowym Bażantowo

oraz historię ich biznesu

Ka ta rzy na Ka nia wraz z mę żem po -
dró żo wa li od za wsze – po Eu ro pie
prze waż nie na wła sną rę kę, a w dal -

sze re jo ny świa ta z biu ra mi po dró ży. Kie dy
nada rzy ła się oka zja po sta no wi li prze kuć pa -
sję w biz nes, wy na ję li lo kal w Cen trum Han -
dlo wym Ba żan to wo i po wie si li szyld – Oli -
vier's Tra vels. 
– Po cząt ki by ły bar dzo trud ne. Ra zem z ap -
te ką, przy chod nią oraz „Pio trem i Paw łem”
prak tycz nie roz krę ca li śmy to miej -
sce – wspo mi na Ka ta rzy na Ka nia. Te raz,
po de ka dzie, pu sty wów czas par king
przed Cen trum Han dlo wym pę ka w szwach
od ra na do póź ne go wie czo ra. A już za kil ka
lat, dzię ki pę tli tram wa jo wej, po wy ma rzo ne
wcza sy klien ci bę dą przy jeż dża li już nie tyl -
ko sa mo cho da mi.

– Nasz klient jest świa do my; do kład nie wie,
cze go chce, miesz ka w oko li cach Ko stuch -
ny, Za rze cza, Pod le sia i Pio tro wic. Sta le przy -
by wa też miesz kań ców sa me go Ba żan to wa.
Wo kół du żo się bu du je, a już za chwi lę otwo -
rzy się no wa część Cen trum Han dlo we go.
A im więk sza do stęp ność usług w jed nym
miej scu, tym klient chęt niej przyj dzie – mó -
wi To masz Ka nia. 
A ja kie kie run ki do mi nu ją w po dró żach z Oli -
vie rem?
– La tem, przede wszyst kim eu ro pej skie:
Gre cja i Hisz pa nia. Co raz wię cej osób wra -
ca do Egip tu, na po pu lar no ści zy sku ją też
Emi ra ty Arab skie i Oman. Zi mą z ko lei tu ry -
ści naj czę ściej wy bie ra ją cie płe kra je – Taj -
lan dię, Do mi ni ka nę i Zan zi bar. Ogrom ną po -
pu lar no ścią cie szą się też wy jaz dy, któ re sa -

mi or ga ni zu je my – obo zy spor to we i ję zy ko -
we la tem i nar ciar skie zi mą (la da chwi la za -
cznie my przyj mo wać za pi sy na 2018
rok!) – wy li cza Ka ta rzy na Ka nia.
Oli vier's Tra vels roz wi ja się ra zem z miej -
scem, w któ rym biu ro po wsta ło. Ma swo ich
sta łych klien tów, któ rzy dzie lą się ra do ścią
po dró żo wa nia i ma rze nia mi o miej scach,
któ re chcie li by od wie dzić i zo ba czyć.  �

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

TEKST: BArtłomiEj Wnuk

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 32 353 02 03
www.olivierstravels.pl
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BUSINESSPLACE

Le d wie po ja wi ły się w Ba żan to wie,
a od ra zu od nio sły suk ces. Za nim jed -
nak to na stą pi ło, trze ba by ło pod jąć

de cy zję. A ta nie by ła ła twa. – Pierw sza do -
strze gła nas pa ni Be ata Han dwer ker z Cen -
trum Me dycz ne go Si gnum. Po lu bi ła na sze
bu kie ty, do ce ni ła ja kość kwia tów i... opo wie -
dzia ła onas wMil le nium. W ten spo sób do sta -
ły śmy za pro sze nie do Cen trum Han dlo we go
Ba żan to wo, ale nie od ra zu je przy ję ły śmy. Na -
sza kwia ciar nia ist nia ła wów czas oddwóch lat
i ba ły śmy się ta kie go zo bo wią za nia. Po dłu -
gich ne go cja cjach, osta tecz nie po sta no wi ły -
śmy za ry zy ko wać – wspo mi na An na Wy so -
kiń ska, któ ra ra zem z cór ką Pau li ną pro wa dzi
Kwia ciar nię Se kre ty Na tu ry. 
Pa nie po sta no wi ły spró bo wać no wych rze -
czy, roz wi nąć asor ty ment po nad to, co jest

stan dar dem każ dej kwia ciar ni. Spro wa dzi ły
więc kwia ty, któ re Po la cy wi dy wa li do tąd tyl -
ko w fil mach, pro gra mach przy rod ni czych
i pod czas eg zo tycz nych po dró ży. I to się
spraw dzi ło. Te raz czu ją się pew niej i od kil ku
mie się cy ich kwia ciar nia dzia ła na dwu krot -
nie więk szej po wierzch ni, któ ra po zwa la jesz -
cze le piej wy eks po no wać kwia ty.
– Z per spek ty wy kil ku lat, każ dy ko lej ny rok
jest lep szy. Klien ci chęt nie wra ca ją, da rzą
nad za ufa niem i od cza su do cza su da ją bar -
dzo wy ma ga ją ce za da nia. Zda rza się bo -
wiem, że oprócz za ku pu bu kie tów pro szą
nas o ozdo bie nie lo ka li czy pa ko wa nie pre -
zen tów. Naj bar dziej nie ty po wym zle ce niem
by ło ozdo bie nie… ko nia! – mó wi Pau li na Wy -
so kiń ska. Dla mat ki i cór ki nie ma jed nak rze -
czy nie moż li wych. 

We flo ry sty ce jest tzw. kla sy ka, ale z za sa dy
do bry bu kiet po wi nien mó wić w spo sób in dy -
wi du al ny do oso by ob da ro wy wa nej. Do dat -
ko wo, po dob nie jak w mo dzie, pa nie Wy so -
kiń skie mu szą po dą żać za tren da mi. Jesz cze
nie daw no kró lo wa ły pa ste le, te raz na to pie są
po lne kwia ty. – Z cza sem zmie nia ją się tak że
na sze pry wat ne upodo ba nia. Ak tu al nie ja
naj bar dziej lu bię ja skry, a Pau li na ane mo -
ny – mó wi An na Wy so kiń ska. �
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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?

TEKST: BArtłomiEj Wnuk

Katowice, ul. Hierowskiego 70
tel. 601 508 577
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 PLACE TO LIVE 

96,47 m2 32,82 m2

105,44 m2

191,78 m2

93,31 m2

194,63 m2

166,20 m2 63,92 m2 63,92 m263,9 m2 80,65 m2

351,30 m2

425,43 m2

165,9 m2 225,18 m2

57,77 m2

224,88 m2

63,63 m2 62,88 m2

146,66 m2
23,40 m2

41,57 m2

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

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

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 

Tumoż na szyb ko i wy god nie zro -
bić za ku py i sko rzy stać z sze ro -
kiej ofer ty usług. Nie moż na się

zgu bić – do stęp do wszyst kich lo ka li jest ła -
twy, a zmo to ry zo wa ny klient za wsze znaj -
dzie miej sce na par kin gu.
Su per mar ket Piotr i Pa weł, punk ty usłu go -
we, ban ki, przy chod nia zdro wia, sa lo ny ko -
sme tycz ny i fry zjer ski oraz ap te ka – za chę -
ca ją do czę stych od wie dzin i spę dza nia cza -
su w kom for to wych wa run kach. 
Ofer tę Cen trum Han dlo we go Ba żan to wo
już od wrze śnia te go ro ku uzu peł nią no we
lo ka le han dlo we i usłu go we usy tu owa ne
w no wej czę ści cen trum – w bu dyn ku Cu be.
Par ter bu dyn ku zo stał za pro jek to wa ny ja ko
co nve nien ce re ta il park – każ dy lo kal bę dzie
miał nie za leż ne wej ścia i du że prze szklo ne
wi try ny.
W no wej czę ści Cen trum Han dlo we go Ba -
żan to wo znaj dzie się ka wiar nia, re stau ra cje
z kuch nią hisz pań ską, wło ską oraz sushi.   

Część usłu go wa wzbo ga ci się o pral nię
oraz o kli ni kę we te ry na ryj ną. W bu dyn ku
Cu be klien ci Cen trum Han dlo we go Ba żan -
to wo bę dą mogli zasmakować w świeżym
pieczywie z piekarni. Bę dzie moż na tak że
zro bić za ku py w dro ge rii, skle pie spor to -
wym, bu ti ku z odzie żą dzie cię cą czy skle pie
ze sprzę tem RTV i AGD.
We wschod nim skrzy dle obiek tu na po -
wierzch ni prawie 1,4 tys. mkw i na trzech po -
zio mach zlo ka li zo wa ne bę dzie  pro fe sjo nal -
ne ate lier  fo to gra ficz ne  DAGMA FOTO,
gdzie oprócz tra dy cyj ne go po miesz cze nia
stu dyj ne go, znaj do wać  się bę dą rów nież
sa le m.in. do fo to gra fii pro duk to wej oraz
prze szklo ne akwa rium – do fo to gra fii pod -
wod nej.
Usy tu owa na nie opo dal pę tla szyb kie go tram -
wa ju oraz sta cja prze siad ko wa park&ri de
z pew no ścią uła twią klien tom z oko licz nych
dziel nic ko rzy sta nie z ofer ty Cen trum Han dlo -
we go Ba żan to wo. �

TEKST: dorotA fiLosEk



17

96,47 m2 32,82 m2

105,44 m2

191,78 m2

93,31 m2

194,63 m2
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351,30 m2
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165,9 m2 225,18 m2
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146,66 m2
23,40 m2

41,57 m2
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LOKALIZACJA
UL. BAŻANTÓW

POWIERZCHNIA
3,5 TYS. MKW

LICZBA LOKALI
25

LICZBA MIEJSC
PARKINGOWYCH
350

DATA OTWARCIA
WRZESIEŃ 2017R.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ROZBUDOWIE CH
BAŻANTOWO
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PLACE TO LIVE

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

WEJDŹ NA NASZĄ STRONĘ
WWW I PRZYGOTUJ WŁASNĄ
KOPERTĘ ŻYCIA

Ko per ta ży cia to for mu larz z naj waż -
niej szy mi da ny mi zdro wot ny mi,
któ ry cho wa się do lo dów ki (po -

nie waż to sprzęt, któ ry jest nie mal w każ -
dym do mu i ła two go zi den ty fi ko wać). Lo -
dów kę, w któ rej jest ko per ta na le ży
oznaczyć „Koperta życia”, by ratownicy
medyczni wiedzieli, że znaj du je się w niej
for mu larz z in for ma cja mi me dycz ny mi. Do -
dat ko wo, do ko per ty moż na scho wać in ny
do ku ment z waż ny mi da ny mi, np. wy pis ze
szpi ta la.

Co wpi sać w po szcze gól nych ru bry kach?
Je śli to pro blem, to war to po pro sić o po -
moc le ka rza z przy chod ni, np. pod czas ru -
ty no wej wi zy ty. – W ko per cie ży cia po win ny
się zna leźć naj waż niej sze in for ma cje o sta -
nie zdro wia. Cho ro by, na któ re cier pi my, le -
ki któ re przyj mu je my (i ich daw ki) oraz aler -
gie. A do dat ko wo nu me ry kon tak to we
do naj bliż szych, któ rych trze ba po wia do -
mić w ra zie pro ble mów ze zdro wiem – pod -
po wia da lek. med. Ju sty na Ku rzok -Naj bar
z Cen trum Me dycz ne go Si gnum. �
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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 

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

KO PER TA ŻY -
CIA War to ją
mieć, je śli miesz -
ka my sa mot nie,
ale w En kla wie
Krysz ta ło wej jest
wie le in nych po zio -
mów za bez pie -
czeń

KLUCZ
DO MIESZ KA -
NIA jest zde po no -
wa ny w
bez piecz nym miej -
scu. W ra zie po -
trze by mo że
po słu żyć służ bom
ra tow ni czym
w szyb kim do sta -
niu się do oso by,
któ ra po trze bu je
po mo cy

JED NO NA CI -
ŚNIĘ CIE
PRZY CI SKU
łą czy z ca ło do bo -
wą re cep cją.
W ra mach sys te -
mu przy wo ław cze -
go do stęp na jest
rów nież kon sul ta -
cja me dycz na

USŁU GI PIE LĘ -
GNA CYJ NO -
-OPIE KUŃ CZE
aran żu je oso bi sty
kon sjerż. W ra zie
przej ścio wych kło -
po tów ze zdro wiem,
moż na się sku pić
wy łącz nie na po wro -
cie do peł ni sił

OSO BI STY
KON SJERŻ to
oso ba, któ rej
miesz kań cy En kla -
wy Krysz ta ło wej
mo gą po wie rzyć
wszyst kie szcze gó -
ły do ty czą ce sta nu
swo je go zdro wia.
Za wsze w go to wo -
ści do po mo cy,
w sy tu acji awa ryj -
nej – słu ży wspar -
ciem

PO CO SIĘ
NA RA ŻAĆ?
Naj le piej za po -
bie gać, np. pro -
sząc o po moc
w co dzien nych
czyn no ściach
per so nel En kla wy
Krysz ta ło wej
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PLACE FOTOGRAFII

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

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski / www.zpaf.katowice.pl

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

NIEZIEMSKI KOMFORT, 
KOSMICZNA PRZESTRZEŃ
Superb w Twoim zasięgu

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.

www.autosliwka.pl

4 letni pakiet przeglądów

AUTO ŚLIWKA - Twoja Škoda

SOSNOWIEC
ul. 3 Maja 60

KATOWICE
ul. Kościuszki 94

ZABRZE
ul. Szkubacza 4

NIEZIEMSKI STYL. KOSMICZNA PRZESTRZEŃ.

Klasę premium rozpoznasz bezbłędnie każdym zmysłem: nieziemski styl, kosmiczna przestrzeń wnętrza, doskonałe 

ŠKODĘ Superb. Klasa premium stała się dostępna. Model gotowy na jazdę próbną już czeka na Ciebie w Salonie ŠKODY.
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STRONA PRAWA

W mar cu we szły w ży cie no we prze pi sy usta -
wy o Kra jo wej Ad mi ni stra cji Skar bo wej.
W istot ny spo sób re for mu je ona ad mi ni stra -
cję po dat ko wą, skar bo wą i cel ną. Zmie nia
jej or ga ni za cję, try by, a tak że umun du ro wa -
ną for ma cję, ja ką jest Służ ba Cel no -Skar bo -
wa.
Po li cja skar bo wa, jak na zwa no ją w me -
diach, zaj mu je się te raz nie tyl ko kon tro lą cel -
no -skar bo wą. Jej za da niem jest roz po zna -
wa nie, wy kry wa nie, za po bie ga nie, zwal cza -
nie oraz ści ga nie prze stępstw i wy kro czeń
skar bo wych. Za li czyć na le ży do nich zwłasz -
cza dzia ła nie w zor ga ni zo wa nej gru pie prze -
stęp czej, oszu stwo czy fał szer stwo, je że li po -
wo du ją one znacz ny uszczer bek w fi nan -
sach pu blicz nych. 
Ich wy kry cie upraw nia Służ bę Cel no -Skar -
bo wą do ści ga nia bez prze ka zy wa nia spra -
wy pro ku ra tu rze. W ra mach kon tro li cel no -
-skar bo wej, funk cjo na riu szom ma ją przy słu -
gi wać sze ro kie upraw nie nia – mo gą oni do -
ko ny wać czyn no ści prze słu cha nia kon tro lo -
wa ne go, prze szu ki wać oso by i lo ka le, za trzy -

my wać za rów no oso by, jak i mie nie. Funk -
cjo na riu sze w ści śle okre ślo nych przy pad -
kach bę dą mie li pra wo uży cia środ ków przy -
mu su bez po śred nie go.
War to też za zna czyć, że kon tro la skar bo wa
mo że roz po cząć się już w mo men cie prze -
ka za nia pod mio to wi, któ re go do ty czy – sto -
sow ne go upo waż nie nia. Przed wej ściem
w ży cie no wej usta wy był to tryb szcze gól ny,
sto so wa ny wy łącz nie, gdy za cho dzi ło uza -
sad nio ne po dej rze nie, że pod miot go spo -
dar czy do pusz cza się prze stępstw skar bo -
wych lub gdy In spek tor Urzę du Kon tro li
Skar bo wej był świad kiem prze stęp stwa
bądź wy kro cze nia. Wte dy mógł wszcząć
kon tro lę na pod sta wie oka za nia le gi ty ma cji
służ bo wej. Sied mio dnio wy ter min, któ ry mu -
siał zo stać do cho wa ny od mo men tu do rę -
cze nia upo waż nie nia do chwi li wszczę cia
kon tro li, po zwa lał przed się bior com przy go -
to wać nie zbęd ne do ku men ty, któ re czę sto
mo gą znaj do wać się w róż nych miej scach
ak tyw no ści przed się bior cy. Od 1 mar ca br.
ta kiej moż li wo ści nie ma.

 Spraw dza ni po dat ni cy bę dą mo gli na to -
miast w trak cie kon tro li do ko nać ko rek ty
de kla ra cji w ter mi nie 14 dni od da ty do rę -
cze nia upo waż nie nia do kon tro li (do tych -
czas mie li na to za le d wie ty dzień). Na mo -
cy no wych prze pi sów, sko ry go wa ną de -
kla ra cję zło żyć bę dzie moż na rów nież
po prze pro wa dze niu i do rę cze niu wy ni -
ków kon tro li. Je że li or gan kon tro li go nie
uwzględ ni, zo sta nie ono prze kształ co ne
w po stę po wa nie po dat ko we, któ re za koń -
czy się de cy zją.
 Jak wi dać, zmian jest spo ro. Z jed nej stro -
ny za ist nia ła uza sad nio na oba wa,
że mun du ro wa for ma cja bę dzie pu kać
do drzwi uczci wych przed się bior ców,
trak tu jąc ich z gó ry jak prze stęp ców skar -
bo wych. Z dru giej jed nak stro ny, moż li -
wość sko ry go wa nia de kla ra cji po dat ko -
wych, na wet w trak cie kon tro li, da je moż -
li wość na pra wy błę dów i omy łek po dat ni -
ków. Z ca łą pew no ścią re for ma do pro wa -
dzi do uszczel nie nia sys te mu skar bo we -
go pań stwa. �

Archiwum

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

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kolano
Katowice, ul. Jagiellońska 6/17
tel. 32 201 07 10
www.radcy-prawni.com.pl
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Artykuł sponsorowany



PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO lato 2017

PLACE TO SEE

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 Pi to O Te He nua – pę pek świa ta al bo Ra -
pa Nui – wiel ka zie mia. Tak o swo im do mu
ma wia ją miesz kań cy naj bar dziej od izo lo wa -
nej na świe cie wy spy. Wy spa Wiel ka noc -
na – jak na zwa li ją Eu ro pej czy cy, któ rzy do bi li
do jej brze gów w wiel ka noc ną nie dzie lę 1722
ro ku  – to miej sce wy jąt ko we. Na sy co ne ener -
gią przy wią za nych do tej zie mi lu dzi, nie zna ją -
ce po śpie chu i enig ma tycz ne – znie wy ja śnio -
ną do dziś prze szło ścią, nie od czy ta nym pi -
smem ron go ron go i peł ne py tań oprzy szłość.

TA JEM NI CZE DZIE DZIC TWO

Tu ry ści od wie dza ją Ra pa Nui, że by do -
świad czyć ta jem ni cy. Wy spę ochra nia ją po -
są gi moai – ważące kil ka ton po do bi zny
przod ków, któ re – we dług wie rzeń wy spia -
rzy – mia ły sku piać bo ską moc – ma nę. Wy -
rzeź bio ne przed wie ka mi z wul ka nicz nych
skał w ka mie nio ło mach Ra no Ra ra ku, mo -
ai sto ją na roz miesz czo nych wzdłuż brze -
gów wy spy pod wyż sze niach – ahu i spo glą -
da ją w głąb lądu. Część spo czy wa obok,
prze wró co na przez wiatr, po tęż ne fa le al bo
na wet przez sa mych rzeź bia rzy. Jak fi gu ry
zna la zły się na po stu men tach? Miesz kań cy

Ra pa Nui wie rzą, że po są gi sa me prze szły
na swo je miej sca. Ar che olo dzy na to miast
prze ści ga ją się w two rze niu teo rii wy ja śnia -
ją cych spo sób trans por tu po są gów w od le -
głe za kąt ki wy spy. 
Po byt na Ra pa Nui nie przy po mi na wa ka cji
w po pu lar nym ku ror cie. Tu ry sta wciąż mo że
zgłę biać se kre ty ty sią ca ka mien nych ko lo -
sów, pła sko rzeźb z wi ze run ka mi czło wie ka -
-pta ka, wsłu chi wać się w le gen dy o kró lu Ho -
tu Ma tua. Mo że ce le bro wać swój po byt: od -
kry wać ta jem ni ce wy ga słe go kra te ru Ra no
Kau, po dzi wiać uro ki jed nej z naj pięk niej -
szych na świe cie plaż – Ana ke ny i de lek to -
wać się sma kiem do sko na łych ana na sów
z tu tej szych upraw. Nie jest kon su men tem,
jest piel grzy mem. Ob cu jąc z po li ne zyj ską
kul tu rą – bio rąc udział w kon cer tach, po ka -
zach ta necz nych, po zna jąc lo kal ną sztu -
kę – wciąż ma wra że nie, że do ty ka praw dzi -
we go dzie dzic twa Ra pa Nui. 

WAL KA O NIE POD LE GŁĄ 
PRZY SZŁOŚĆ

Na prze ciw ko naj bar dziej luk su so we go ho -
te lu na wy spie osie dli li się zwo len ni cy au -

to no mii Ra pa Nui. Za miesz ku ją ca we
wznie sio nym z bla chy fa li stej squ acie ro -
dzi na Hi to – Clan Hi to ran gi – wal czy
o zwrot spor nych grun tów, na któ rych po -
wstał ho tel. Pro wi zo rycz ne ścia ny po kry te
są slo ga na mi, za po mo cą któ rych lo ka to -
rzy „Ho te lu Pi ra ta” upo mi na ją się o pra wo
rdzen nych Po li ne zyj czy ków do ich ziem.
Miesz kań cy Ra pa Nui wy ty ka ją Chi lij czy -
kom ro sną cą za leż ność eko no micz ną,
oskar ża ją o la ta uzur pa cji, na wo łu ją do re -
flek sji nad zgub nym wpły wem ma so wej
tu ry sty ki na eko sys tem wy spy. Z ro ku
na rok co raz gło śniej wy po wia da ją swo je
ra cje. Kil ka lat te mu przez kil ka dni oku po -
wa li je dy ne lot ni sko na wy spie – Ma ta ve ri,
usi ło wa li za blo ko wać bu do wę ho te lu, de -
mon stru jąc na uli cach Han ga Roa,
a po stłu mie niu za mie szek przez po li -
cję – na swo ich do mach wy wie si li de kla -
ra cje pro te stu. Nie pod le gło ścio we zry wy
miesz kań ców wciąż po zo sta ją je dy nie tu -
ry stycz ną cie ka wost ką. Bia ło -czer wo -
na fla ga Ra pa Nui z po do bi zną ło dzi re imi -
ro po wie wa na wie trze, a raj ska wy spa po -
środ ku Pa cy fi ku po zo sta je w rę kach lu dzi
z kon ty nen tu. �

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

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
człowiekowi-
ptakowi

Miesz kań cy Ra -
pa Nui pie lę gnu -
ją pa mięć
o swo ich po li ne -
zyj skich ko rze -
niach. Choć
naj ła twiej do ga -
dać się tu w ję zy -
ku hisz pań skim –
ca stel la no, spo ra
gru pa wy spia rzy
wciąż mó wi w ję -
zy ku ra pa nui

ZOBACZ WIĘCEJ
ZDJĘĆ Z WYSPY
WIELKANOCNEJ
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PLACE RELAKSU

„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

SZCZYT
POROZUMIENIA

Ma jo we przed po łu dnie. Czo mo -
lung ma po słusz nie wy ko nu je
wszyst kie po le ce nia pa ni Agniesz -

ki. Nie za wsze tak by ło. Spa ce ro wa nie z mło -
dym psem wy ma ga od po wied niej cier pli wo -
ści. – Bar dzo du żo za le ży od wła ści cie la
i pra cy z psem: szko le nia, wy cho wy wa nia,
ucze nia. Cha rak ter zwie rzę cia to spra wa dru -
go rzęd na – tłu ma czy tre ner ka. Ale czy ta ki
po słusz ny pies jest szczę śli wy? – Przede
wszyst kim wzra sta je go po czu cie bez pie -
czeń stwa. A ono dla czwo ro no ga jest naj -
waż niej sze – pod kre śla. 

NA SPA CER

Mi ja my ko lej ne czę ści osie dla. Czo mo ob -
ser wu je lu dzi, sa mo cho dy, bu dyn ki. To wła -
śnie pod czas spa ce rów czu je się naj le -
piej. – W miej scach, któ re pies zna do sko na -
le nie mo że do świad czać ty lu bodź ców, któ -
re roz wi ja ją je go oso bo wość – pod kre śla.
Dłu gość i in ten syw ność spa ce ru po win na
za le żeć nie ty le od ra sy psa, co od je go wzro -
stu i eta pu roz wo ju. – Młod szy pies po trze bu -
je ru chu i ak tyw no ści fi zycz nej. Star sze mu
war to na to miast za pew nić wię cej wspar cia
psy chicz ne go. Ge ne ral nie le piej wyjść
z psem kil ka ra zy dzien nie na kró cej niż ro -
bić je den dłu gi spa cer w cią gu dnia.
Wcho dzi my na łą kę. Czo mo ma oka zję apor -
to wać. Ak tyw ność jest bar dzo waż na, pies
mu si się wy bie gać. Dla te go naj le piej za brać
ze so bą za baw ki i pysz ne na gro dy, a w cie -
plej sze dni rów nież wo dę. No i bez względ nie
wo recz ki na od cho dy. – Za wsze za le cam in -

ten syw niej szy ruch w pierw szej czę ści spa -
ce ru. W dru giej naj le piej psa wy ci szyć, aby
nie wra cał roz e mo cjo no wa ny do do mu, bo
wte dy trud no nad nim za pa no wać – przy zna -
je pa ni Agniesz ka. – Smycz ścią ga my tyl ko
psom, któ re je ste śmy w sta nie wy wo łać.
W prze ciw nym ra zie nie po win no się te go ro -
bić – mó wi tre ner ka.

NA SPO TKA NIE

Czo mo lung ma znów jest na smy czy. Lin ka
ma oko ło 200 cen ty me trów. To opty mal na
dłu gość, któ ra z jed nej stro ny da je swo bo dę
i spra wia, że spa cer jest przy jem ny, a z dru -
giej stro ny po zwa la za cho wać kon tro lę, gdy
sta nie się coś nie po ko ją ce go. Kie ru je my się
w stro nę Cen trum Han dlo we go. Czo mo nie
pro te stu je. Mi ja my in ne go czwo ro no -
ga – wiel ki la bra dor cią gnie swo je go wła ści -
cie la. – To je den z pod sta wo wych pro ble -
mów, z ja ki mi lu dzie do nas tra fia ją. Nie są
w sta nie za pa no wać nad swo imi pu pi la -
mi – przy zna je Agniesz ka Pa che -Waś. – Po -
ma ga my ta kim wła ści cie lom, pra cu je my
z opie ku na mi, zmie nia my naj pierw ich po dej -
ście. Znaj du je my też od po wied nią mo ty wa -
cję dla psa – mó wi. 
Czo mo i la bra dor wy raź nie zaso bą prze pa da -
ją. Przy sta je my nachwi lę. – Wostat nich la tach
ogrom ną fu ro rę ro bi ła so cja li za cja zwie rząt.
Efek ty jed nak nie za wsze są do bre. Wszyst ko
mu si mieć umiar – za zna cza pa ni Agniesz ka.
Na za koń cze nie ba wi my się w szu ka nie i po -
wta rza my kil ka sztu czek i ko mend. Czo mo
wy glą da na zmę czo ną. Wra ca my. �

TEKST: łukAsz rEsPondEk
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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

Bartłomiej Wnuk

Bartłomiej Wnuk
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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

INSPIRACJE
Z BLISKIEGO WSCHODU

De ko ra cja, o któ rej mo wa jest sto so wa na nie tyl -
ko w ła zien ce. Sze ro ka ga ma pły tek do stęp -
nych w na szej ofer cie umoż li wia za sto so wa nie

ich rów nież w kuch ni, sa lo nie, ho lu czy na klat ce scho -
do wej. Prak tycz nie każ de po miesz cze nie mo że my
upięk szyć w ten wła śnie spo sób. 
Po zo sta je tyl ko kwe stia do bra nia od po wied nie go
tła do wy ra zi stych i ja skra wych ko lo rów. W pre zen -
to wa nej ła zien ce zde cy do wa li śmy się na płyt ki
o du żym for ma cie 60x120 cm przy po mi na ją ce ka -
mien ne pły ty oraz na płyt ki drew no po dob ne da ją -
ce po czu cie cie pła i bez pie czeń stwa.
Ca łość od da je kli mat ła zien ki ro dem z po łu dnia Eu ro -
py, gdzie tak czę sto i ocho czo wy bie ra my się na wa ka -
cje. A sko ro mo wa o sło necz nych kra jach: osiem wi szą -
cych opraw szkla nych do złu dze nia przy po mi na od bi -
cia świa tła w ta fli wo dy. Do te go umy wal ka po sta wio -
na na bla cie i wi szą ca mi sa z de ską ty pu slim, któ ra
spra wia, że utrzy ma nie czy sto ści sta je się ba na łem.
Ta ka kom po zy cja po zwo li nam po czuć się jak na urlo -
pie jesz cze przed wy jaz dem. I co mo że bar dziej istot -
ne: po po wro cie. �

PLACE DIZAJNU

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

Archiwum
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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.
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Le cze nie dzie ci po win no roz po cząć
się od wi zy ty ada pta cyj nej, pod czas
któ rej ma ły pa cjent ma czas na oswo -

je nie się z ga bi ne tem sto ma to lo gicz nym,
sprzę tem, na rzę dzia mi oraz lekarzem
i pozostałym per so ne lem kli ni ki. Ta kie wi zy -
ty ma ją na ce lu zdo by cie za ufa nia dziecka
oraz wywołanie równocześnie pozytywnych
emocji, dzię ki któ rym ga bi net sto ma to lo gicz -
ny bę dzie się ko ja rzył z czymś do brym, a nie
z lę kiem lub stra chem spo wo do wa nym trau -
ma tycz ny mi prze ży cia mi. 
W Du da Cli nic ma li pa cjen ci mo gą za wsze
li czyć na de li kat ne i sku tecz ne znie czu le nie
pod czas każ de go le cze nia. Nie jed no krot nie
tak że za bie gi od by wa ją się z za sto so wa niem
ga zu roz we se la ją ce go. Je że li za kła da my wy -
peł nie nie w zę bie mlecz nym o je go ko lo rze
każ do ra zo wo de cy du je dziec ko. Po wi zy cie
dziel ny pa cjent otrzy mu je na gro dę, do dat ko -
wo mo że zo sta wić od cisk swo jej dło ni

w „Ga le rii Rą czek” na ścianie – a zda rza ją
się tak że od ci ski stóp ki u bar dzo ma łych pa -
cjen tów.
Po za le cze niem, w ofer cie kli ni ki ma my róż -
ne go ro dza ju za bie gi profilaktyczne – la ko -
wa nie, la kie ro wa nie, flu ory za cja. Są to wi zy -
ty cał ko wi cie bez bo le sne. Do dat ko wo wy -
kwa li fi ko wa ne hi gie nist ki sto ma to lo gicz ne
prze pro wa dzą kom plek so wy in struk taż hi -
gie ny ja my ust nej od po wied nio do sto so wa -
ny do wie ku dziec ka.
W Du da Cli nic kła dzie my bar dzo du ży na -
cisk na edu ka cję, dla te go też pro wa dzi my
se rię pre lek cji dla naj młod szych, pod czas
któ rych dzie ci uczą się mię dzy in ny mi pra wi -
dło we go szczot ko wa nia zę bów i za sad zdro -
we go od ży wia nia.
Z na szej kli ni ki dzie ci wy cho dzą za do wo lo -
ne, uśmiech nię te, nie bo ją się le ka rza ani za -
bie gów oraz chęt nie przy cho dzą na na stęp -
ne wizyty. �

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

ZADOWOLONY MAŁY
PACJENT Archiwum Duda Clinic
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MPALACZE 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/MBIAŁKO ŻY WI
RA KA. Ko mór ki
no wo two ro we po -

wsta ją z na szych wcze śniej pra wi dło wo
funk cjo nu ją cych ko mó rek, przez co wy ka -
zu ją do sie bie wie le po do bieństw. Do roz -
wo ju po trze bu ją więc biał ka – po dob nie
jak i ca łej resz ty sub stan cji od żyw czych.
Sa mo biał ko nie mo że być „su per po żyw -
ką” dla ko mó rek no wo two ro wych, to prze -
cież tyl ko biał ko! Wy eli mi no wa nie go
z na szej die ty na pew no spo wo du je nie do -
bór biał ka w na szych pra wi dło wych ko mór -
kach, co do pro wa dzi do osła bie nia ca łe go
or ga ni zmu – je go wal ki z ko mór ka mi no -
wo two ro wy mi a osta tecz nie przy spie szy
roz wój no wo two ru! 

MWITAMINA 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

Archiwum Signum

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW

FAKT/MIT

���

BIAŁKO ŻYWI RAKA? A MOŻE NOWOTWÓR DA SIĘ ZAGŁODZIĆ?
ZDROWOTNE MITY Z ZAKRESU ONKOLOGII OBALA LEK. MED.
MICHAŁ PIĄTEK, ONKOLOG Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

ONKOLOGIA

PLACEBO
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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 RAK MOŻE BYĆ
ZARAŹLIWY. Absolutnie nie
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

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/MRADIO-
I CHEMIOTERA
PIA TO

TRUCIZNA. Jak mawiał Paracelsus
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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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

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).

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?

Materiał reklamowy

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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Za pro si li śmy oko ło 70 ar ty stów. Na ośmiu sce -
nach moż na usły szeć sze ro ki wa chlarz ga tun -
ków – od mu zy ki jaz zo wej, przez sym fo nicz ną,
po elek tro ni kę. Wszyst ko po da je my w bar dzo
wy god ny dla wi dza spo sób. Pro po nu je my re -
laks w ka wiar niach, do bre wi no, miej sca do le -
że nia i sie dze nia. Oraz do brą za ba wę. A tej
moż na szu kać przy sce nach ta necz nych, któ -
re sta no wią sta ły ele ment No wej Mu zy ki. 
Na na szym fe sti wa lu z za ło że nia nie wy stę pu -
ją gwiaz dy. Bar dziej niż na kil ku he adli ne rów,
sta wia my na du żą licz bę róż no rod nych ar ty -
stów. Zda rza ją się oczy wi ście na zwi ska, któ re
są du żym ma gne sem dla pu blicz no ści.
W tym ro ku fa nów przy cią gnie z pew no ścią ir -
landz ka wo ka list ka Ró isín Mur phy, któ ra
wcze śniej wy stę po wa ła w ze spo le Mo lo ko,
a w Ka to wi cach bę dzie pro mo wać swój al -
bum „Ta ke Her Up to Mon to”. In ne moc niej -

sze na zwi ska to m.in. RY X i Her cu les & Lo ve
Af fa iri. 
Od lat je ste śmy wier ni lo ka li za cji fe sti wa lu
na te re nach po by łej Ko pal ni Ka to wi ce. Za -
pra co wa li śmy tro chę na to, że by or ga ni zo wać
go w trzech pięk nych miej scach: Mię dzy na ro -
do wym Cen trum Kon gre so wym, sie dzi bie
NOSPR i w Mu zeum Ślą skim. Stre fa Kul tu ry
to ogrom ny atut fe sti wa lu. Je go usy tu owa nie
w sa mym cen trum mia sta to sy tu acja wy jąt ko -
wa w ska li eu ro pej skiej – pu blicz ność i sa mi
ar ty ści bar dzo do ce nia ją tę prze strzeń.
Na sza pu blicz ność to gru pa wy se lek cjo no wa -
nych słu cha czy, bo ze wzglę du na sam pro -
gram mu zycz ny, nie przy cho dzą tu lu dzie
przy pad ko wi. To nie tyl ko 20- czy 30-lat ko wie.
To rów nież oso by nie co star sze, któ re doj rza ły
ra zem z na mi i te raz za bie ra ją na na sze kon -
cer ty swo je dzie ci. �

ADAM GODZIEK

właściciel Agencji Artystycznej

Fantomas, More Music Agency ,

event menager, pomysłodawca,

producent i organizator festiwalu

Tauron Nowa Muzyka.

archiwum

FESTIWAL
ZAPRACOWAŁ
NA LOKALIZACJĘ
W STREFIE KULTURY
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

Z

PLACE KULTURY
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IVE MENDES

���
24 CzErWCA, godz. 20
NOSPR, Katowice
Bi le ty: 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

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

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

METAL HAMMER FESTIVAL

���
21 LiPCA, godz. 14
Spodek, Katowice
Bi le ty: od 170 zł

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.

od 4 do 6 siErP niA 
Do li na Trzech Sta wów, Ka to wi ce
Kar net na wszyst kie 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
nawydarzenia towarzyszące, w tym spotkania
idyskusje zautorami książek wKawiarni
Literackiej, naPiaskOFFnicę, specjalną strefę
dla najmłodszych położoną wnajcichszym
zakątku festiwalowego terenu, gdzie
podokiem opiekunów i animatorów, dzieci
mają możliwość brania udziału wwarsztatach
iwspólnych 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

materiały prasowe

OFF FESTIVAL 
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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 AUTOKATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Trasa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTOSOSNOWIEC, 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-CENTRUMKatowice, ul. Ligocka 103 / OLD TIMERS GARAGEKatowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWAKatowice,
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. 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

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 KULTURY

PLACE
także w werSji online

ZAPRASZAMY NA
WWW.MAGAZYNPLACE.PL

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

materiały prasowe
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RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW

KATOR
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RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE
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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


