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Zdjęcie: Grzegorz Sikorski (GPS), DAGMA PHOTO

CITY PLACEMENT
Zarówno William Wyler, kręcąc scenę
z udziałem Audrey Hepburn
i Gregory’ego Pecka przy Ustach
Prawdy, jak i Federico Fellini,
umieszczając przepiękną Anitę
Ekberg w Fontannie di Trevi nie
przypuszczali, że uwiecznione przez
nich obrazy będą powodem, dla
którego tysiące turystów zechcą
odwiedzić Rzym właśnie
po obejrzeniu „Rzymskich wakacji”
czy „Słodkiego życia”. Dziś skłonności
kinomanów do set jetting, czyli
podróżowania do miejsc znanych
z filmów czy seriali są motorem
rozwoju turystyki i miast, które coraz
częściej stają się planami filmowymi.
Także Katowice chciałyby poddać się
city placement.
O tym, kto ostatnio kręcił w stolicy
województwa śląskiego przeczytają
Państwo w jesiennym numerze
„PLACE”. Tym razem zabierzemy
Państwa do pewnego garażu
w Bażantowie, gdzie kręcono nowy
film Pawła Borowskiego, odwiedzimy
plan zdjęciowy kalendarza DAGMA
PHOTO i wraz z Katarzyną Janowską
zaprosimy na deski teatru, gdzie 5
listopada startuje XVIII Ogólnopolski
Festiwal Sztuki Reżyserskiej
Interpretacje.
Zapraszam do lektury!
Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny
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Od wscHOdu dO zacHOdu włOcH
Zapraszamy na zdjęciową przejażdżkę po Włoszech tropem
„DAGMA PHOTO 60’s Italian Fashion Tour”. Najnowszy projekt
katowickiego studia fotograficznego inspirowany jest
niepowtarzalnym włoskim klimatem i modą lat 60.

BażantOwO POłudnie
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MY PLACE
Dominik i Michał Świerkotowie

HAMER
TIME
OD MNIEJ WIĘCEJ TRZECH LAT TRWA HAMER TIME – CZAS KAROLINY HAMER, NIEPEŁNOSPRAWNEJ
PŁYWACZKI Z TYCHÓW. BO CHOĆ OSTATNI DUŻY SUKCES SPORTOWY ODNIOSŁA W 2011 ROKU,
WSZĘDZIE JEJ PEŁNO. PROWOKOWAŁA SZUKAJĄC SPONSORA, ROZBIERAŁA PARAOLIMPIJCZYKÓW
DO ZDJĘĆ W KALENDARZU I NAMAWIAŁA ZNANYCH DO POPARCIA TRANSMISJI IGRZYSK
PARAOLIMPIJSKICH W TELEWIZJI PUBLICZNEJ. OSTATNIO ZNÓW ZASKOCZYŁA I W CIĄGU 42 DNI
POBIŁA 15 REKORDÓW POLSKI. EFEKT? POWOŁANIE DO POLSKIEJ KADRY PARAOLIMPIJSKIEJ
I WYJAZD NA IGRZYSKA DO RIO DE JANEIRO – MIASTA, W KTÓRYM ODNIOSŁA NAJWAŻNIEJSZE
SUKCESY W KARIERZE. – RIO TO MOJE MIEJSCE MOCY – MÓWI PŁYWACZKA, I DODAJE: – TYLKO
WPUŚĆCIE MNIE DO WODY, A POKAŻĘ NA CO MNIE STAĆ
ROZMAWIA: bArtłomiEJ wnuK
ZDJĘCIA: rAdosłAw KAŹmiErCzAK, dominiK i miCHAł ŚwiErKotowiE

Bartłomiej Wnuk: Jeśli szesnastokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy jedzie
na Igrzyska Paraolimpijskie do Rio de Janeiro,
to rozumiem, że bez medalu nie wróci?
Karolina Hamer: Sportowo jest świetnie: starty kontrolne pokazały świetną dyspozycję,
w ciągu 42 dni pobiłam 15 rekordów Polski.
Na papierze, w konkurencji 150 metrów stylem zmiennym, jestem piąta na świecie – za Meksykanką, Chinką, Włoszką
i Ukrainką. Ale to Igrzyska, stres startowy osiąga maksimum i w ostatnich sekundach
przed startem chyba każdy sportowiec walczy przede wszystkim z samym sobą. Faktem jest, że mimo wielu sukcesów na mistrzostwach świata i Europy, nie mam ani jednego
medalu Igrzysk Paraolimpijskich, które były
dla mnie dotąd niezwykle pechowe.

Czujesz, że tym razem się uda?
Emocjonalnie, Rio to moje miejsce mocy,
które – poza wspaniałymi widokami – daje
możliwość spotkania z fenomenalnymi,
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uśmiechniętymi ludźmi, dla których sport
jest integralną częścią życia. W 2009 roku
dało mi również cztery medale mistrzostw
świata. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ostateczny sukces sportowy zależy
od wielu czynników, ale spodziewam się
wszystkiego… najlepszego. Tylko wpuśćcie
mnie do wody, a pokażę na co mnie stać!

Jakim sposobem, Ty – 35-latka – znów nadążasz w wodzie za nastolatkami?
Sport paraolimpijski jest sportem wyczynowym, a ja pracuję tylko z najlepszymi. W czasie całej kariery sportowej pracowały ze
mną rzesze fizjoterapeutów, rehabilitantów
i specjalistów, ale dopiero teraz dzięki treningom z Michałem Bronaszewskim znacząco
wzmocniłam mięśnie dolnej części ciała. Poprawiłam też jego ułożenie w wodzie.
Ale do torpedy jednak jeszcze trochę mi
brakuje (śmiech). Do współpracy zaprosiłam również wybitny pływacki autorytet – panią Hannę Klimek-Włodarczak, trenerkę-ko-

ordynatorkę kadry olimpijskiej podczas
igrzysk w Atlancie i Sydney. To był przełom.

A pomyśleć, że miałaś być księgową…
Urodziłam się z niedowładem nóg, więc moi
rodzice chcieli mi dać dobry zawód; chcieli żebym została księgową lub tłumaczem angielskiego. Ale stało się inaczej: tata nauczył mnie
pływać, kiedy miałam cztery lata. Mama zawsze powtarzała: „pływaj tylko tam, gdzie
masz grunt”, a ja zawsze w sekundę wypływałam na głęboką wodę i wychodziłam, jak byłam sina z zimna. Dzisiaj wiem, że już wtedy
pływanie to była dla mnie wolność. W wodzie
miałam spokój i nikt ode mnie nic nie chciał.

Woda była (i jest) także Twoim rehabilitantem.
Pierwsze siedem lat mojego życia było jedną wielką rehabilitacją. Mówiono, że nigdy
nie będę chodzić, a ja miałam konkretny cel:
nigdy nie usiąść na wózku. Efekt jest taki, że
rodzice mnie usprawnili, a ja wywalczyłam
swoją odrębność i podążam własną drogą.
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TAM, GDZIE NIE
ZNAJDUJĘ
ZROZUMIENIA, NIE
ZATRZYMUJĘ SIĘ.
SZKODA ENERGII.
LEPIEJ DAWAĆ JĄ
TAM, GDZIE WIESZ, ŻE
WRÓCI DO CIEBIE.
WIERZĘ W TO CAŁYM
SERCEM

KAROLINA HAMER

Wiedziałam, że chcę pływać i pływam. Dzisiaj uważam, że każde ograniczenie tkwi
w głowie. Ułomność jest wtedy, kiedy nie
szukamy celu i pasji w życiu, kiedy ktoś, kto
marzy o byciu dziennikarzem zostaje księgowym, kiedy nie realizuje swojego planu
na życie tylko cudzy.

przyszło, żeby być gdzieś wcześniej. Dodatkowo nigdy nie dotknął mnie brak tolerancji.
Wręcz przeciwnie – kiedy w czwartej klasie
wychowawczyni powiedziała: „Karolina jedziemy w góry, ty nie jedziesz”, moja klasa
powiedziała: „Jeśli Karolina nie może, my też
nie jedziemy”. I pojechałam.

Ty po prostu chodzisz trochę wolniej niż inni.

Niezależnie od wyniku sportowego do Rio jedziesz jako zwyciężczyni. Jako pierwsza tak
głośno i wyraźnie mówiłaś o potrzebie transmisji telewizyjnych z Igrzysk Paraolimpijskich

A że zawsze się wszędzie spóźniam, to moje nogi są doskonałym usprawiedliwieniem
(śmiech). Jeszcze w życiu do głowy mi nie

Niepełnosprawna pływaczka,
multimedalistka mistrzostw świata
(2002, 2009, 2010 r.) i Europy
(2001, 2009, 2011 r.). Zaangażowana
w walkę na rzecz obecności
sportowców niepełnosprawnych
w mediach i zainteresowania biznesu
sportem niepełnosprawnych.
Laureatka wielu prestiżowych nagród,
m.in. Nagrody Najlepszego
Sportowca z Niepełnosprawnością
Ruchową w Polsce oraz wyróżnienia
Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego za łączenie
działalności społecznej
z uprawianiem sportu.
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Jak wyglądały przygotowania Karoliny
do Rio 2016 można się przekonać,
odwiedzając jej kanał w serwisie You
Tube. Codzienne treningi i starty
w zawodach pływackich śledził
bowiem fotograf Radosław
Kaźmierczak, prywatnie przyjaciel
Karoliny, autor teledysku do utworu
„Role Playing Life” rapera Bisza.

RIO TO MOJE MIEJSCE MOCY.
WŁAŚNIE TAM W 2009 ROKU
ZDOBYŁAM CZTERY MEDALE
MISTRZOSTW ŚWIATA.
OCZYWIŚCIE ZDAJĘ SOBIE
SPRAWĘ Z TEGO, ŻE OSTATECZNY
SUKCES SPORTOWY ZALEŻY
OD WIELU CZYNNIKÓW, ALE
SPODZIEWAM SIĘ WSZYSTKIEGO…
NAJLEPSZEGO

Radosław Kaźmierczak

PRZYGOTOWANIA DO RIO 2016
UWIECZNIONE W TELEDYSKU

ZOBACZ TELEDYSK

ZAWSZE SIĘ
WSZĘDZIE SPÓŹNIAM
I MOJE NOGI SĄ
DOSKONAŁYM
USPRAWIEDLIWIENIEM.
JESZCZE W ŻYCIU
DO GŁOWY MI NIE
PRZYSZŁO, ŻEBY BYĆ
GDZIEŚ WCZEŚNIEJ

i tym razem Telewizja Polska pokaże imprezę.
Ale najpierw walczyłaś o siebie.

91 REPREZENTANTÓW
NA PARAOLIMPIJSKICH
ARENACH, W TYM TRZECH
ZE ŚLĄSKA

monialna i… ogromne zainteresowanie mediów.

To znaczy?

Kiedy po igrzyskach w Londynie okazało się, że
nie dostaniesz stypendium sportowego zaczęłaś
szukać sponsora, wystawiając dwuznaczne
ogłoszenie w jednym z portali…
W 2013 roku byłam pod ścianą i szukałam
sponsorów, którzy pomogą mi w sfinansowaniu dalszych treningów. Umalowałam się,
a znajoma fotografka zrobiła ładne zdjęcie.
Takie „cute”. Całość, opatrzona hasłem „Karolina Hamer – sponsoring” wylądowała
na ówczesnej Tablicy. Efekt? Kilka propozycji spędzenia wspólnie nocy, jedna matry-

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Właśnie po fali publikacji pojawiła się m.in. Fundacja Bażantowo, która pomogła ci w przygotowaniach m.in. do mistrzostw świata
w Montrealu.
Fundacja Bażantowo i firma Akson, z którą
jestem związana do dzisiaj oraz cała rzesza
ludzi z dobrą energią, którzy pomagali mi
jak potrafili. Bardzo szybko pojawiły się zaproszenia na różne „babskie” spotkania
motywacyjne w Warszawie, a tam – już
podczas pierwszego z nich – okazało się,
że pływanie nie jest moim jedynym talentem.

Byłem, widziałem – wiwatująca sala. Nagle okazało się, że ludzie Cię słuchają, że masz głos.
Poszłam za ciosem, bo problem niedofinansowania sportu niepełnosprawnych to problem systemowy. Postanowiłam zawalczyć
po raz kolejny o uwagę mediów, a za ich pośrednictwem tym razem trafić także do wielkiego biznesu i powalczyć o pierwszy duży
projekt ze sportowcami niepełnosprawnymi.
Tak powstał kalendarz PARAOLIMPIJCZYCY 2015, do którego rozebrało się 12 sportowców niepełnosprawnych. Kilka miesięcy
później z trójką innych paraolimpijczyków
cieszyliśmy się z partnerstwa z ogromną firmą z branży energetycznej. I co ważne, ten
projekt trwa nadal.
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Ale Ciebie już w nim nie ma?
Nie miałam (i nie mam) swojej fundacji, musiałam wybierać i popełniłam błąd.

Żałujesz?
Jeżeli nie znajduję zrozumienia, nie zatrzymuję się. Szkoda energii. Lepiej dawać ją
tam, gdzie wiesz, że wróci do ciebie. Wierzę
w to całym sercem.

Przy okazji premiery kalendarza Paraolimpijczycy 2015, która odbyła się w Bażantowo Sport (zresztą podobnie jak sesja zdjęciowa) zwróciłaś uwagę
na to, że nie będzie wsparcia wielkiego biznesu bez
transmisji Igrzysk Paraolimpijskich w telewizji publicznej. Jedziesz do Rio i proszę – są transmisje.

Uważam, że to konieczne, bo da impuls zmianie w postrzeganiu nas – paraolimpijczyków.
Nagle pan Zdzichu z panem Rychem przekonają się, że emocje podczas kibicowania
sportowcowi niepełnosprawnemu z orzełkiem na piersi nie różnią się od tych, które
przeżywali w sierpniu, podczas Igrzysk
Olimpijskich. A to otworzy wiele drzwi, bo przecież kibicują przy piwku i czipsach, a rano
ubierają dres i idą na siłownię czy pobiegać.

Kiedy to się stanie, ojców (i matek) sukcesu będzie wiele…
A ja wierzę, że ktoś wstanie i powie, że głośno o paraolimpijczykach zaczęło się mówić od Karoliny Hamer. ■

Według danych Polskiego Komitetu
Paraolimpijskiego w skład Polskiej
Reprezentacji weszło 91 sportowców,
którzy od 7 do 18 września walczyli
o medale na tych samych arenach,
które były świadkami sierpniowych
Igrzysk Olimpijskich. Oprócz Karoliny
Hamer, zawodniczki sekcji pływackiej
Startu Katowice, z Województwa
Śląskiego w stawce znaleźli się także
panowie – dyskobol Mirosław Madzia
i kulomiot Janusz Rokicki. Cała trójka
znalazła się w kalendarzu
PARAOLIMPIJCZYCY 2015, którego
mecenasem było Bażantowo Sport
i którego promocję wsparła Fundacja
Bażantowo.

OD REDAKCJI
Wywiad z Karoliną Hamer przeprowadziliśmy na kilka dni przed wyjazdem Polskiej Reprezentacji Paraolimpijskiej
do Rio de Janeiro, ale oddaliśmy ten numer do druku tuż po starcie pływaczki
na Igrzyskach w jej koronnej konkurencji 150 metrów stylem zmiennym. Karolina Hamer zakwalifikowała się do finału,
ale nie zdobyła medalu.
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Archiwum

▼▼▼
Wyzwaniem dla architekta
Ireneusza Wasiewicza było
przeniesienie
modernistycznej idei
Osiedla Bażantowo
w podmiejskie tereny
Podlesia. Projektant nie
chciał przy tym naruszać
obecnego charakteru
sąsiedztwa. Dlatego
podczas prac sięgnął
do doświadczeń
architektury holenderskiej,
która słynie z tego, w jaki
sposób łączy współczesne
koncepcje z tradycją

BAŻANTOWO POŁUDNIE
– PIERWSZE DOMY JUŻ
GOTOWE. RUSZA KOLEJNY
ETAP BUDOWY
SPÓŁKA MILLENIUM INWESTYCJE – DEWELOPER
OSIEDLA BAŻANTOWO – ZAKOŃCZYŁA BUDOWĘ
PIERWSZYCH DOMÓW JEDNORODZINNYCH
W KATOWICACH-PODLESIU. DOCELOWO, NOWE
OSIEDLE UTWORZĄ 73 DOMY JEDNORODZINNE
ROZMIESZCZONE W 12 SZEREGACH
NA POWIERZCHNI PONAD 2 HA. DOMY NA OSIEDLU
BAŻANTOWO POŁUDNIE MAJĄ ZRÓŻNICOWANĄ
POWIERZCHNIĘ (OD 106 DO 150 MKW.), PODOBNIE
JAK DZIAŁKI (OD 200 DO 400 MKW.). ZABUDOWA
SZEREGOWA ŁĄCZY ZE SOBĄ TRADYCYJNĄ
ARCHITEKTURĘ ORAZ WSPÓŁCZESNY DESIGN, CO
SPRAWIA, ŻE OSIEDLE DOSKONALE KOMPONUJE
SIĘ Z KAMERALNYM CHARAKTEREM OKOLICY

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O BAŻANTOWIE
POŁUDNIE
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Przy ulicy Mlecznej w katowickim Podlesiu powstaje Bażantowo
Południe – doskonałe miejsce do zamieszkania dla osób, które
z jednej strony chcą odpocząć od zgiełku miasta, a z drugiej nie
chcą rezygnować z zalet, jakie daje im mieszkanie w stolicy
aglomeracji
Architektura budynków
przy ulicy Mlecznej łączy
prostą bryłę
z dwuspadowymi
dachami, dzięki czemu
ogranicza skośne ściany
piętra. Aby uzyskać
wysoki standard
akustyczny, każdy dom
posiada niezależne ściany
i jest oddzielony od innych
budynków w szeregu

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
jesień 2016

W JAKI SPOSÓB FOTOGRAFOWAĆ
ARCHITEKTURĘ? CO ZROBIĆ, ABY UCHWYCIĆ
PIĘKNO OTACZAJĄCYCH NAS BUDYNKÓW?
MIŁOŚNICY FOTOGRAFII DOWIEDZIELI SIĘ
TEGO 10 WRZEŚNIA PODCZAS FOTOSPACERU
W BAŻANTOWIE
Przewodnikiem podczas fotograficznego spaceru był
Arkadiusz Ławrywianiec, ceniony fotoreporter, członek
Związku Polskich Artystów Fotografików, współautor
reaktywowanego konkursu Śląskiej Fotografii Prasowej.
Na osiedlu wprowadził uczestników w świat tajników
fotografii architektury. Dodatkową niespodzianką była
zaaranżowana w podziemiach powstającego właśnie
drugiego budynku Centrum Handlowego Bażantowo
sesja zdjęciowa „samochód i modelka”. Dzięki
uprzejmości Porsche Sosnowiec uczestnicy mogli
poznać techniki fotografii studyjnej, wykonując zdjęcia
czerwonego audi A5 oraz ślicznej Patrycji.
Warsztaty połączone były z konkursem fotograficznym,
we wrześniu czekamy na zgłoszenia w trzech
kategoriach: fotografia kolorowa, fotografia czarno-biała
oraz samochód i modelka. Jury konkursu nagrodzi
autorów najlepszych z nich. Swoją nagrodę wręczą
również internauci. Najlepsze zdjęcia będziecie mogli
zobaczyć na facebookowym profilu PLACE oraz
w następnym numerze naszego magazynu!

TRZY PIANINA W CENTRUM KATOWIC CZEKAJĄ AŻ KTOŚ NA NICH ZAGRA
Na początku września w centrum Katowic
stanęły trzy pianina promujące tytuł Miasta
Muzyki UNESCO, na których każdy może
zagrać. Pierwsze znajdziemy w holu
głównym dworca PKP, drugie stoi
w siedzibie Miasta Ogrodów przy pl. Sejmu
Śląskiego, a trzecie w Supersamie. Pomysł
nie jest nowy. Podobne instrumenty można
znaleźć w takich miastach, jak m.in.: Paryż,
Londyn, Monachium, Nowy Jork i Boston.
Jako pierwszy na ulicy pianino postawił
brytyjski artysta Luke Jerram w 2008 roku.
Instalację nazwał: „Play Me, I’m Yours”.
Od tego czasu w sumie na 1,5 tys.
pianinach na całym świecie zagrało już
ponad 10 mln ludzi, w tym wybitni
muzycy – m.in. Jamie Cullum, James
Rhodes, Roberto Bravo González i London
Symphony Orchestra.

Arkadiusz Ławrywianiec

WSZYSTKIE PLACE
NASZEGO MIASTA

FOTOSPACER
W BAŻANTOWIE

Piotr Kalsztyn

PLACE TO LIVE
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UROCZYSTE
OTWARCIE
MUSIMY ZMIENIĆ SWOJE
PRZYZWYCZAJENIA – MÓWI
RYSZARD WILCZYŃSKI, BYŁY
WOJEWODA OPOLSKI,
TWÓRCA PROGRAMU
„SPECJALNA STREFA
DEMOGRAFICZNA”

ENKLAWY KRYSZTAŁOWEJ
W ENKLAWIE KRYSZTAŁOWEJ NA OSIEDLU BAŻANTOWO MIESZKAJĄ JUŻ PIERWSI SENIORZY.
WKRÓTCE ZAPYTAMY ICH O WRAŻENIA. TYMCZASEM PRZEDSTAWIAMY RELACJĘ
Z UROCZYSTEGO OTWARCIA, KTÓRE UŚWIETNIŁA OBECNOŚĆ WIELU ZNAMIENITYCH GOŚCI
ZAJMUJĄCYCH SIĘ POLITYKĄ SENIORALNĄ
TEKST I ZDJĘCIA: Piotr KALsztyn

Mieszkańcy Enklawy Kryształowej będą mogli spotykać się w salonie klubowym

MIĘKKIE PROJEKTY DLA SENIORÓW – MÓWI MARCIN KRUPA,
PREZYDENT KATOWIC
Wstęgę przecinali prof. Marian Zembala, Marcin Krupa – prezydent Katowic i Piotr Płoskoń, współwłaściciel spółki Millenium Inwestycje

E

nklawa Kryształowa to kompleks budynków przeznaczonych dla seniorów,
którzy chcą się cieszyć samodzielnością, a w razie potrzeby mieć dostęp do całodobowego serwisu świadczonego przez wykwalifikowanych pracowników. W pierwszym
budynku zamieszkali już seniorzy, w kolejnych

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

dwóch trwają prace wykończeniowe, a w planach jest jeszcze budowa czwartego.
Na pierwszy rzut oka Enklawa Kryształowa niczym nie różni się od pozostałej zabudowy
osiedla – nowoczesna architektura, brak barier i przyjazne otoczenie z wyjątkowym
terenem parkowym: z ławeczkami, ścieżkami

spacerowymi i elementami małej architektury. Unikalność Enklawy tkwi we wnętrzach. To
wspomniany serwis, a więc możliwość wezwania wszelkiej pomocy przez całą dobę (za
pomocą jednego przycisku!) oraz części
wspólne, w których będą się mogli spotykać
mieszkańcy np. salon klubowy. ■

jesień 2016

Tworząc przedwyborczą „Umowę z mieszkańcami Katowic”, zwróciłem szczególną uwagę
na kwestie senioralne, bo niełatwe wyzwania podeszłego wieku dotkną prędzej czy później
każdego z nas. Na początku postanowiłem zebrać wszelkie informacje w zakresie tego, co
miasto dla seniorów już robiło. Okazało się, że funkcjonowało wiele ciekawych projektów
mających na celu np. integrację pokoleń, aktywizację seniorów i przyciąganie ich
do miejskich przestrzeni. Niestety, okazało się, że informacje o takich wydarzeniach często
do potencjalnych beneficjentów nie docierały. Dlatego od dwóch lat tworzymy informator,
w którym szczegółowo opisujemy prowadzone przez miasto działania na rzecz seniorów,
by zwiększać liczbę osób biorących w nich udział.

Model Bażantowa jest absolutnie
uniwersalny na kilku płaszczyznach.
Pierwsza, to kwestia senioralna;
druga – model urbanizacyjny
tworzenia zbilansowanej struktury
miejskiej pod względem
środowiskowym, społecznym
i ekonomicznym; a trzecia – model
biznesowy rozwijania
i komponowania usług publicznych.
W całym świecie zachodnim
struktury senioralne wbudowuje się
w normalnie funkcjonujące struktury
demograficzne, zapobiegając
sytuacji synchronicznego starzenia
się nowo powstałych osiedli.
Niestety Bażantowo to u nas
chlubny wyjątek. Ale nie winiłbym za
to wszystkich deweloperów.
Najpierw potrzebujemy działań
edukacyjnych, bo niektóre
problemy mogą się okazać
nierozwiązywalne, jeśli nie zmienimy
pewnych przyzwyczajeń i będziemy
upierać się, żeby do końca swoich
dni mieszkać w mieszkaniu
za dużym, niefunkcjonalnym,
najeżonym barierami, daleko
od dzieci. Warto edukować, że
największym kapitałem seniora jest
nieruchomość, a model
zapisywania jej dzieciom jest
kontrproduktywny dla jednej
i drugiej strony – zasoby zostaną
zużyte, a problemy starości zostaną.
Kluczem do zapewnienia zadbanej
starości jest alokacja, ale
do podjęcia takiej decyzji potrzeba
wiedzy, że się to opłaca i że da się to
zrobić. Taką wiedzę trzeba kierować
do osób w wieku 55 plus oraz
do dzisiejszych 40-latków, ich dzieci.
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ZDROWIE JEST ZBYT CENNE, BY POZOSTAWIAĆ JE JEDYNIE
LEKARZOM – MÓWI PROF. JAN DUŁAWA, ORDYNATOR ODDZIAŁU
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I METABOLICZNYCH GÓRNOŚLĄSKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO W KATOWICACH–OCHOJCU

POWOLI BUDUJEMY TRADYCJĘ
DBANIA O SENIORÓW – MÓWI
PROF. MARIAN ZEMBALA,
LEKARZ, KARDIOCHIRURG, BYŁY
MINISTER ZDROWIA
Mimo dużej dostępności na świecie,
w Polsce model Enklawy Kryształowej
niestety nie jest jest jeszcze rozpowszechniony. I nie usprawiedliwiają
nas tłumaczenia, że za drogi, że dla elit
bo jako społeczeństwo nie robimy nic,
żeby zmniejszyć te bariery. Pięć lat spędziłem w Holandii, gdzie tego typu rozwiązania są naturalne, a w sposobie życia zapisało się, że rodzice w pewnym
wieku przygotowują sobie miejsce
na starość, często w sąsiedztwie zamieszkania swojego dziecka.
Poprzez takie miejsca jak osiedle
Bażantowo, budujemy tradycję dbania
o seniorów w naszym kraju. Jeśli w pewnym wieku myślimy o samochodzie, żeby się swobodnie poruszać, o domu – by zapewnić komfort rodzinie, tak
przychodzi czas, że musimy pomyśleć
o zabezpieczeniu rodziców na starość.
Każdy człowiek w jesieni swojego życia
chce mieć poczucie spełnienia, że zrobił coś dla innych oraz harmonii, którą
daje kontakt z przyrodą, spacery, samodzielność i możliwość spotykania się zarówno ze swoimi równolatkami, jak
i ludźmi młodymi.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ
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Rośnie zagrożenie działaniem niepożądanym leków, na które szczególnie narażone
są osoby starsze. Amerykanie policzyli, że aktualnie jest to trzecia przyczyna
zgonów (po chorobach serca i naczyń krwionośnych oraz nowotworach). I nie
chodzi tu bynajmniej o błędy medyczne (bo działanie niepożądane jest immanentną
częścią działania leków), a o leki, które należą się choremu z powodów
medycznych. Osobiście uważam, że przyczyn należy szukać w medykalizacji życia
i fragmentaryzacji medycyny. Bo czymże jest zdrowie, jak nie błogostanem
fizycznym, psychicznym, emocjonalnym, duchowym i społecznym i czy jest
łatwiejszy sposób, by je odzyskać niż zażycie pigułki zapisanej przez lekarza?
Medykalizacja sięga momentami granic absurdu, a szczególnie złe konsekwencje
przynosi osobom starszym narażonym na spożywanie ogromnych ilości leków.
Warto tu przywołać wyliczenia, z których wynika, że przy ośmiu przyjmowanych
lekach prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych przynajmniej
jednego z nich wynosi 100 procent. Przyjmując osiem różnych pigułek dziennie,
mamy więc pewność, że efektem będzie kolejna choroba. Upewnia mnie to
w przekonaniu, że lekarzem jest się wtedy, kiedy odejmuje się leki, a nie dodaje
kolejne i tej odpowiedzialności trzeba uczyć współczesnych medyków. Musimy
pamiętać, że na starość pracujemy od dzieciństwa i to od naszego stylu życia
w 50 proc. zależy nasze zdrowie (a tylko ok. 20 proc. od medycyny; pozostałe
składowe to geny i środowisko). Pamiętajmy: nasze zdrowie jest zbyt cenne,
by pozostawiać je wyłączenie lekarzom.

Przy okazji uroczystego otwarcia Enklawy Kryształowej odbyła się konferencja
poświęcona tematyce senioralnej. Do agendy weszły takie zagadnienia, jak:
„Założenia integracji pokoleń w przestrzeni urbanistycznej”, „Czym jest
nowoczesne mieszkanie z serwisem”, „Technologie w służbie seniora” oraz
„Usługi świadczone w zakresie opieki i komfortu”. W dyskusji brali udział m.in.
Jacek Piwkowski – wiceprezes Millenium Inwestycje, prof. Jan Duława,
Elżbieta Grzeczka – dyrektor Senior Residence, prof. Marian Zembala, Marcin
Krupa, dr n. med. Piotr Bednarski – dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji

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
jesień 2016
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Olaf Tryzna

Włodzimierz Szyrle

FILMOWCY W BAŻANTOWIE, CZYLI

KATOWICE WYMYŚLONE
NA NOWO
AKCJA THRILLERA „JA TERAZ KŁAMIĘ” W REŻYSERII PAWŁA BOROWSKIEGO TOCZY SIĘ
W RETROFUTURYSTYCZNYM ŚWIECE. BOHATEROWIE ZOSTAJĄ WCIĄGNIĘCI W INTRYGĘ, W KTÓREJ NIC NIE
JEST TAKIE, JAKIE SIĘ WYDAJE, A CIĄG DRAMATYCZNYCH WYDARZEŃ PROWADZI DO ZASKAKUJĄCEGO
FINAŁU. CZĘŚĆ ZDJĘĆ DO TEJ ZDUMIEWAJĄCEJ PRODUKCJI FILMOWEJ POWSTAŁA W KATOWICACH
NA OSIEDLU BAŻANTOWO
W filmie „Ja teraz kłamię” zobaczymy
m.in.: Maję Ostaszewską, Rafała
Maćkowiaka, Roberta Więckiewicza,
Mariana Dziędziela, Agatę Buzek,
Joannę Kulig i Adama Woronowicza

W filmie zadebiutuje Paulina Walendziak. 22-letnia studentka łódzkiej filmówki do tej
pory była znana głównie miłośnikom piosenki aktorskiej. Na swoim koncie ma
występy w Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, Studenckim Festiwalu
Piosenki w Krakowie oraz Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu
Olaf Tryzna

Włodzimierz Szyrle

TEKST: Piotr KALsztyn
ZDJĘCIA: włodzimiErz szyrLE, oLAF tryznA

Ola
f Tr

yzn
a

„Ja teraz kłamię” jest koprodukcją polsko-holenderską. Zdjęcia do filmu realizowano
w Łodzi i Katowicach. Jedna ze scen nakręcona została także na podziemnym
parkingu w Bażantowie

W

polskich filmach kreacja świata
przedstawionego od podstaw
jest rzadkością. Rodzimi filmowcy częściej decydują się na tworzenie obrazów realistycznych, odwołujących się
do aktualnych problemów społecznych albo do wydarzeń historycznych. Podejmując trud zbudowania realiów swojej fabuły
od fundamentów, reżyser „Ja teraz kłamię”
Paweł Borowski, musiał liczyć się z tym, że
przed nim tytaniczna praca do wykonania.
Praca o tyle trudna, że zastosowanie stylistyki łączącej estetykę retro z futurystycznymi koncepcjami w polskim kinie również
należy do rzadkości.
– Świat „Ja teraz kłamię” to świat wymyślony, który mógłby istnieć naprawdę, gdyby
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wydarzenia w przeszłości potoczyły się innym torem. Stanowi niejako równoległą rzeczywistość – mówi o produkcji Rafał Maćkowiak, filmowy Mat, którego spotkaliśmy
podczas wizyty na planie w Bażantowie.
W „Ja teraz kłamię” świat przedstawiony nie
jest bardzo udziwniony, nie jest też mroczny. Nie wygląda jak drugie Gotham City – miasto znane z adaptacji komiksów
o człowieku nietoperzu. Jest natomiast niejednoznaczny. Dynamiką relacji między bohaterami rządzi zarówno dobro, jak i zło.
– Postać, którą gram – filmowy Mat z zawodu jest aktorem i scenarzystą. Pewne traumatyczne wydarzenie odcisnęło na nim
piętno. Wraz z żoną Celią są zdesperowani,
podatni na manipulacje. Mat szuka uciecz-

RAFAŁ MAĆKOWIAK
Aktor filmowy, telewizyjny i teatralny
(ur. 1975 r.). Absolwent warszawskiej
Akademii Teatralnej. Znany z serialu
„Londyńczycy” oraz z takich filmów,
jak m.in.: „Kochaj i rób co chcesz”,
„33 sceny z życia”, „Głośniej od bomb”
i „Disco polo”. Za rolę w filmie „33
sceny z życia” był nominowany
do Orła, Polskiej Nagrody Filmowej –
Orła w kategorii: najlepsza
drugoplanowa rola męska.
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ki w alkoholu – opowiada Rafał Maćkowiak.
Zdaniem aktora, przestrzenie Katowic doskonale wpisały się w retrofuturystyczną
stylistykę i zdały egzamin jako plan filmowy.
– W mieście znajdziemy elementy, które
kojarzą nam się z nowoczesnością, jak
chociażby Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Są też takie, które bynajmniej nie
są futurystyczne, ale mogłyby istnieć właśnie w takim równoległym świecie, to np.
wnętrza katowickiego Centrum Kultury, stare studio telewizyjne lub charakterystyczna Superjednostka. Miasto ma bardzo dobry klimat do tego filmu. Świetnie łączy
przeszłość z teraźniejszością i ucieka poza wszelkie schematy. ■

Reżyserem filmu jest Paweł Borowski. Jego poprzedni film pt. „Zero” był nominowany do nagrody Złotego Lwa podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na planie najnowszego obrazu reżysera nie zabrakło znanych nazwisk

KATOWICE NA SREBRNYM EKRANIE
„Ja teraz kłamię” to niejedyny film, który kręcono ostatnio w Katowicach.
Na przełomie maja i czerwca szczęśliwcy mogli zobaczyć przechadzających się
po mieście Johna Malkovicha i dziewczynę Bonda – Bérénice Marlohe, aktorów,
których do swojej „Doliny bogów” ściągnął reżyser Lech Majewski. Zdjęcia do filmu
opowiadającego historię najbogatszego człowieka na Ziemi powstawały m.in.
w Muzeum Śląskim i siedzibie Sądu Okręgowego.
Miastu marzy się jednak o wiele więcej. Od 2011 roku i koncertu Woody’ego Allena
w ówczesnym Centrum Kultury Katowice, naszym włodarzom marzy się filmowa
pocztówka ze stolicy Górnego Śląska sygnowana nazwiskiem mistrza komedii.
Ostatnio, prezydent Katowic zachęcał także twórców sagi „Transformers”
do zniszczenia Spodka czy Superjednostki w kolejnej produkcji z serii.
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DOTYK I SMAK

TAJLANDII
Bartłomiej Wnuk

PIOTR SIKORSKI PRZYWIÓZŁ DO KATOWIC DOTYK I SMAK TAJLANDII.
OD SIEDMIU LAT PROWADZI W CENTRUM HANDLOWYM BAŻANTOWO
SALON MASAŻU TAJSKIEGO I RESTAURACJĘ THAI-PAN

Otwarta kuchnia restauracji Thai-Pan. To tutaj klienci mogą podglądać pracę kucharzy

CZEMU NIE RESTAURACJA?

Piotr Sikorski (z lewej), właściciel Centrum Terapii Duszy i Ciała oraz restauracji Thai-Pan

HISTORIA, KTÓRA ZACZĘŁA SIĘ
W AZJI
Jak wielu ówczesnych biznesmenów,
w 1989 roku po raz pierwszy wyleciałem
do Singapuru w interesach i tuż po wyjściu
z samolotu zauroczyłem się Azją, a zwłaszcza specyficznym zapachem tamtejszej ziemi. Ten zapach jest ciągle we mnie, jego
moc pozwoliła przez prawie trzy dekady zachwycać się historią, kulturą, obyczajami
i całym spektrum smaków orientu.
Tajlandia – do niedawna Syjam – jako jedyne państwo w Azji południowo-wschodniej
nie było nigdy okupowane. Stąd może ten
uśmiech na twarzach Tajów oraz ich narodowa duma. Tajowie masaż wywodzący się
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z Indii w ciągu stuleci dopracowali medycznie, a imigranci z krajów ościennych wraz ze
swoimi unikalnymi przepisami wzbogacili
kuchnię tajską o nową jakość. Makaron dotarł do Tajlandii wraz z Chińczykami, podobnie jak sposoby obróbki cieplnej oraz techniki przygotowywania potraw. Wszystko
przez Chiny... Kiedy Chiny zalały rynek oceanem śmieci, jakość straciła na wartości, poczułem pustkę w portfelu, ból w głowie i kręgosłupie.

NAJPIERW BYŁ MASAŻ
Znając jego skuteczność i z tęsknoty
za ulgą, którą przynosił, postanowiłem otworzyć w Katowicach salon masażu tajskiego.

Długo szukałem właściwej lokalizacji. Z jednej strony nie chciałem takiej, która byłaby
zupełnie anonimowa dla klientów; z drugiej – ścisłe centrum wykluczyłem od razu,
bo zależało mi na lokalizacji, gdzie można
bez problemu zaparkować. Z prostego powodu: klient, jadąc na masaż, musi zapomnieć o problemach, żeby doświadczyć
ulgi, przyjemności oraz uzyskać pomoc fizyczną i terapeutyczną; nie można przysparzać mu nowych problemów, choćby tak
błahych, jak brak miejsca parkingowego.
Ostatecznie, mój wybór padł na Centrum
Handlowe Bażantowo. Priorytet był jasny:
stworzyć przestrzeń, w której klient czułby
się jak w Tajlandii, żadnych kompromisów.
Z Azji przyjechały więc nie tylko łóżka, fote-
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Jakież było moje zdziwienie, gdy po raz
pierwszy spotkałem się z zarządem centrum
handlowego i okazało się, że Azja jest naszą
wspólną pasją. Mimo że nigdy wcześniej nie
prowadziłem nawet salonu masażu, na którego otwarcie byłem zdecydowany, poproszono mnie, abym rozważył także możliwość
otworzenia restauracji tajskiej (o tym, jak
prowadzi się restaurację również wtedy nie
miałem pojęcia!). Perswazja była skuteczna i tym sposobem, w październiku 2009 roku otworzyłem salon masażu, a w styczniu 2010 roku restaurację. Dzisiaj nie tylko
prowadzę restaurację, ale też dwa salony
masażu – w Bażantowie i w Warszawie.

W SYNERGII Z OSIEDLEM
Pierwszy kwartał funkcjonowania był trudny,
ale potem wieść o restauracji się rozniosła
i katowiczanie zasmakowali w kuchni tajskiej. Dzisiaj 70 proc. odwiedzających restaurację to stali klienci. Wielu z nich po raz
pierwszy wpadło coś zjeść przy okazji wizyty na osiedlu, ale są też tacy, którzy przyjeżdżają specjalnie dla mnie i dziwią się, że
„za restauracją” jest takie wspaniałe osiedle.
Salon masażu potrzebował więcej czasu,

ale coraz więcej ludzi podróżuje do Tajlandii, a po powrocie pielęgnuje u mnie piękne
wspomnienia z krainy uśmiechu, ludzi cieszących się każdą chwilą. Obecnie, moja restauracja jest jedyną w Polsce z wyróżnieniem Wandee Culinary Art School, jednej
z trzech najlepszych szkół kucharskich
w Tajlandii. Niedawno postanowiłem pójść
za ciosem i sam zapisałem się na kurs. ■

BIZNES DOBRZE PRZYSTRZYŻONY
W sąsiedztwie restauracji Thai-Pan działa
Studio Fryzur Agnieszka & Robert Tokarczyk. – Szukając najlepszego lokalu
na naszą działalność, mieliśmy kilka priorytetów: funkcjonalność pomieszczeń,
miejsca parkingowe dla nas i dla klientów,
bezpieczeństwo oraz ogólny dobry wizerunek okolicy. To wszystko znaleźliśmy
w Centrum Handlowym Bażantowo – wylicza Robert Tokarczyk. – Dzięki stale rozrastającemu się osiedlu dostaliśmy też znakomite perspektywy rozwoju naszego biznesu – dodaje.

Katowice, ul. Puchały 6
tel. 601 584 044
www.thai-pan.pl

Restauracja Thai-Pan szczyci się
wyróżnieniem Wandee Culinary Art
School, jednej z trzech najlepszych
szkół kucharskich w Tajlandii
Piotr Kalsztyn

le, obrazy, rzeźby czy drzwi, ale także masażystki. Pierwszą obsadę pomógł mi skompletować przyjaciel z Tajlandii.

ODWIEDŹ STRONĘ
THAI-PAN
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PIOTR, PAWEŁ
I BAŻANTOWO

na dobry początek roku
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O DOBREJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY SIECIĄ PIOTR I PAWEŁ ORAZ CENTRUM
HANDLOWYM BAŻANTOWO PISZE MATEUSZ RADECKI Z DEPARTAMENTU
MARKETINGU PIOTR I PAWEŁ SA

Z legitymacją
szkolną/studencką

Blisko dziesięć lat temu, na przełomie roku 2007 i 2008, nasza sieć nabierała wiatru
w żagle, zakładając wiele nowych sklepów,
a jeden z nich właśnie w Centrum Handlowym Bażantowo. Było to dla nas kluczowe,
pierwsze otwarcie w Katowicach. Dziś posiadamy już 3 sklepy w mieście, a cała sieć liczy
sobie 134 placówki na terenie całego kraju – ponad trzy razy więcej niż pod koniec 2007 roku.
Wpływ na wybór lokalizacji w przypadku Bażantowa miała bardzo perspektywiczna okolica – umiejscowienie w rozwijającej się części miasta, bliskość wielu osiedli, a także stosunkowo łatwy dojazd. W obecnej chwili nie
bez znaczenia dla naszej sieci są także inicjatywy, jakie realizują prężni zarządcy centrum handlowego. Z niecierpliwością czeka-

my przede wszystkim na finalizację nowych
inwestycji, które powiększą obiekt, co – mamy nadzieję – pozytywnie wpłynie na liczbę
odwiedzających. Ogromnym optymizmem
napawa nas także perspektywa powstania
pętli szybkiego tramwaju i budowy centrum
przesiadkowego park & ride przy CH Bażantowo. Nowe połączenie szynowe niewątpliwie będzie dodatkowym, pozytywnym impulsem dla rozwoju całej okolicy, co bardzo nas
cieszy.
Funkcjonowanie sklepu w takiej lokalizacji
obok niewątpliwych zalet i szans jest dla nas
także sporym wyzwaniem. Miasto i okolica
rozwijają się, powstaje także coraz więcej nowych sklepów. W naszej sieci od zawsze,
bez względu na okoliczności, stawiamy jednak na jakość i atrakcyjność asortymentu,

który pozwala Klientom na znalezienie
wszystkiego, czego potrzebują. Staramy się
także, aby ceny oferowanych produktów były zawsze konkurencyjne i zachęcały kupujących do zakupów. Wierzymy jednak, że pomimo rosnącej wokół konkurencji, współpracując z takim partnerem jak Centrum Handlowe Bażantowo, jeszcze długo będziemy
mogli gościć w naszym sklepie mieszkańców Katowic. ■

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 516 202 247
www.piotripawel.pl

20%

Katowice, ul. Hierowskiego 70 (CH Bażantowo), tel. 32 35 000 38 | Katowice, ul.Gen.W.Jankego 15d (CH Leclerc), tel. 32 78 190 95
Mikołów, ul. Gliwicka 3 (CH Auchan), tel. 32 73 699 60

facebook.com/optyksignum
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

taniej
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www.optyk-okulista.pl
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PLACE TO SEE
EKSKLUZYWNY
KALENDARZ
NA 2017 ROK

Na przedmieściach Rzymu znajduje się mała, urokliwa miejscowość Ostia, gdzie życie toczy
się przede wszystkim na ulicach. Starsze siostry Olivia i Beatrice zajmują głównie ploteczki,
podczas gdy najmłodsza – Kateryna, została jak zwykle odesłana do prac domowych

Efektem projektu
„DAGMA PHOTO 60’s
Italian Fashion Tour”
będzie ekskluzywny
kalendarz na 2017 rok.
Zdjęcia do kalendarza
zostały wykonane przez
Grzegorza Sikorskiego
przy współpracy
z siedmioma modelkami
z Polski, Włoch i Ukrainy.
Tłem fotografii były
urokliwe zakątki Wenecji,
Rzymu, Ostii, Sorento,
Portofino oraz Positano.
Niepowtarzalny klimat
lat 60. został oddany
dzięki strojom
zaprojektowanym
i wykonanym przez firmę
Furelle z Katowic.
Kalendarz „DAGMA
PHOTO 60’s Italian
Fashion Tour” będzie
można nabyć w DAGMA
PHOTO oraz w Galerii
DAGMA ART w grudniu
br. Bezpłatnie otrzymają
go klienci i partnerzy
biznesowi spółki
DAGMA.

Trudno uznać wyjazd do Włoch za kompletny bez
odwiedzenia Wenecji! A skoro już tam dotarliśmy, to nie
trzeba było zbyt długo namawiać Kateryny na małą
wycieczkę gondolą

30 LAT DAGMY
W 2017 roku DAGMA będzie
świętować 30-lecie swojego
istnienia. Pod jedną marką firma
prowadzi kilka działalności.
Przy ul. Bażantów 4/2
na Osiedlu Bażantowo posiada
swoje biuro, zajmujące się
dystrybucją i sprzedażą
rozwiązań bezpieczeństwa IT.
W tym samym budynku mieści
się również Autoryzowane
Centrum Szkoleniowe DAGMA,
specjalizujące się w szkoleniach
biznesowych oraz IT, a także
agencja fotograficzna DAGMA
PHOTO. W budynku obok
zlokalizowana jest galeria
DAGMA ART, oferująca m.in.
giclée, tj. kopie obrazów
sygnowane i indywidualizowane
przez autorów.

OD WSCHODU DO
ZACHODU WŁOCH
ZAPRASZAMY NA ZDJĘCIOWĄ PRZEJAŻDŻKĘ PO WŁOSZECH TROPEM „DAGMA PHOTO 60’S
ITALIAN FASHION TOUR”. NAJNOWSZY PROJEKT KATOWICKIEGO STUDIA FOTOGRAFICZNEGO
INSPIROWANY JEST NIEPOWTARZALNYM WŁOSKIM KLIMATEM I MODĄ LAT 60.
TEKST I ZDJĘCIA: grzEgorz siKorsKi

W

ąskie, pustoszejące w południe
uliczki, kolorowe elewacje budyn ków i pie kielnie moc ne
espresso. To kilka cech cha rakte rystycznych dla Włoch. Uroku dodają wieczorne biesiady mieszkańców oraz
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wszechobecne skutery, po które równie
chętnie co turyści sięgają tamtejsi emeryci oraz biznesme ni. Stu dio DAGMA
PHOTO postanowiło osadzić plan swojej
ostatniej sesji zdjęciowej właśnie we Włoszech i posłużyć się tamtejszą architektu-

rą do przywołania uroku powracającej teraz mody lat 60. W poszukiwaniu ciekawych kadrów, DAGMA PHOTO odwiedziła wschodnie i zachodnie wybrzeże
Włoch. Zdjęcia zre alizowano również
w stolicy tego pięknego kraju. ■

jesień 2016

Dzisiaj wielki dzień Beatrice! Jest silną, niezależną
dziewczyną i do ślubu postanowiła pojechać sama na swoim
ulubionym skuterze

Wspólne „selfie” autora zdjęć i Valentiny – współorganizatorki
rzymskiego etapu wyprawy fotograficznej

Katowice, ul. Bażantów 4/2
tel. 32 793 12 82
www.dagmaphoto.com
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WŁOCHY OD KUCHNI

EXTREMALNIE W SIECI
EXTREME CODING REALIZUJE UNIKALNE PROJEKTY STRON I SKLEPÓW INTERNETOWYCH ORAZ TWORZY
APLIKACJE MOBILNE. WIELE LAT PRACY PRZY REALIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW I PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI W WIELKIEJ BRYTANII POZWOLIŁO FIRMIE NABYĆ DOŚWIADCZENIE I WSZECHSTRONNĄ WIEDZĘ
Z ZAKRESU RYNKU BRYTYJSKIEGO ORAZ MARKETINGU ONLINE, KTÓRA JEST W PEŁNI WYKORZYSTYWANA PRZY
REALIZACJI AKTUALNYCH PROJEKTÓW – MÓWI MICHAŁ RAJEWICZ, CEO EXTREME CODING
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ROZMAWIA: mArtA roKitA

ŚWIEŻE SKŁADNIKI, WSPANIAŁE SMAKI I RODZINNA ATMOSFERA PODCZAS POSIŁKÓW
SPRAWIAJĄ, ŻE WIELU PRÓBUJE ODTWORZYĆ KLIMAT WŁOSKIEJ KUCHNI RÓWNIEŻ
W SWOICH DOMACH. JAK CZERPAĆ PRZYJEMNOŚĆ Z DOBRODZIEJSTW CUCINA
ITALIANA TAKŻE PO POWROCIE Z URLOPU WE WŁOSZECH? – OPOWIADA MARTA RAJ,
WŁAŚCICIELKA BOSKO-WŁOSKO, FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ SPRZEDAŻĄ
WYSOKOGATUNKOWYCH PRODUKTÓW KUCHNI WŁOSKIEJ I ORGANIZACJĄ WARSZTATÓW
KULINARNYCH

Marta Rokita: Skąd nazwa „Extreme Coding”?
Michał Rajewicz: Mieliśmy 10 dni na stworzenie sklepu internetowego wraz z projektem
graficznym. Zleceniodawcą był klient z USA,
który ruszał z kampanią reklamową obejmującą kilka stanów. Każdy z nas przepracował
w ciągu 10 dni około 150 godzin. Stworzenie
w tak krótkim czasie funkcjonalnego i satysfakcjonującego klienta projektu było naprawdę wyczerpującym i wręcz ekstremalnym
zadaniem – stąd nazwa.

Dlaczego na siedzibę firmy wybraliście Katowice?
Od początku współpracowaliśmy z programistami z Polski, więc otwarcie biura w Katowicach pozwoliło pracować wszystkim w jednym
miejscu. Dodatkowo Śląsk wydał mi się świetnym miejscem, w którym zachodzą nieustannie pozytywne zmiany. Kojarzony głównie
z kopalniami, obecnie stanowi nowoczesną
część Polski, skupiającą firmy mające świeże
podejście do biznesu. Katowice przez ostatnie
cztery lata stały się zupełnie innym miastem.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Jakie ciekawe projekty realizowaliście dla
polskich klientów?
Każdy projekt jest dla nas ciekawy i stanowi
wyzwanie. Do wszystkich podchodzimy indywidualnie. Mamy w swoim portfolio projekty
zrealizowane dlaśląskich firm, jak np. strona Osiedla Bażantowo lub studia fotograficznego Dagma Photo. Naszymi klientami są
również kancelarie adwokackie z Katowic,
dla których kreujemy unikalne wizerunki online.

W jaki sposób wasze doświadczenia z Wielkiej
Brytanii przekładają się na pracę z polskimi
klientami?
Nasze doświadczenie na rynku brytyjskim
pozwala nam na pomoc, doradzanie oraz
prowadzenie kampanii online w UK dla polskich firm. Dla jednego z naszych klientów
Bolix SA prowadzimy kompleksową kampanię wprowadzającą nowe produkty na rynek
brytyjski oraz irlandzki. Wkrótce będziemy ją
również rozszerzać na rynek francuski.

Wszystkie działania są efektywnie prowadzone dzięki naszemu know-how zdobytemu
przy współpracy z brytyjskimi klientami.
Moja wieloletnia znajomość oraz współpraca z Andrew Firthem – CEO Ascensor, jednej z większych agencji reklamowych
w Wielkiej Brytanii, zaowocowała połączeniem naszych firm. Podnieśliśmy przez to
jakość usług przy międzynarodowych realizacjach.

Kuchnia włoska nie traci na popularności
i zdobywa kolejnych miłośników prostotą
i wyrafinowaniem jednocześnie. O czym
musimy pamiętać, by móc rozkoszować się
nią w pełni?
– Najważniejsza jest jakość stosowanych
produktów. Tu nie ma miejsca na ustępstwa.
Większość ulubionych włoskich dań składa
się z niewielu składników, za to muszą być
one najwyższej klasy. Efekt tych starań oczarowuje – mówi Marta Raj.

Strony, sklepy, aplikacje i marketing online – to
dość duża różnorodność.

JAK WYBRAĆ NAJLEPSZĄ OLIWĘ?

Nie nazwałbym tego różnorodnością – według mnie to świadczenie kompleksowej
usługi pozwalającej stworzyć i promować
dany projekt. Skupiamy się na wizerunku
oraz biznesie online naszych klientów. Pozwala nam to zachować świeże podejście,
niezbędne do stworzenia dobrej i wyróżniającej się strony czy aplikacji. Nasze projekty
są unikalne i tak pochodzimy do kolejnych,
nowych zleceń. ■

Kuchnia włoska słynie ze wspaniałej oliwy
z oliwek. To nieocenione źródło zdrowia
i smaku. Najlepsza – ta z pierwszego tłoczenia. Musi pochodzić od sprawdzonego dostawcy i posiadać określone parametry – inaczej jest tylko zwykłym tłuszczem roślinnym.
Producenci „marketowych” oliw często podają na opakowaniu, że oliwki, z których wytło-
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czono oliwę pochodzą „z krajów UE”. Dla nas
to komunikat, że oliwa jest niewiadomego pochodzenia i prawdopodobnie wątpliwej jakości. Etykieta najczęściej też nie informuje o dacie rozlewania, podając jedynie datę przydatności do spożycia. Oliwa utrzymuje swoje wyjątkowe właściwości do ok. 2 lat od daty rozlania, więc informacja ta ma duże znaczenie.
Podczas zbiorów, oliwki trzeba jak najszybciej przetworzyć – inaczej psują się i tracą
swoje najcenniejsze właściwości. Wskaźnikiem, który określa jakość oliwy jest kwasowość. Przyjmuje się, że oliwy, których stopień kwasowości nie przekracza 0,3% traktowane są jako te wyższej jakości. Miano
„extravergine” stosuje się tylko wtedy, gdy
kwasowość nie przekracza 0,8%.
Oliwy dużych koncernów wytwarzane
na masową skalę są „anonimowe” i zatracają swoją wspaniałą moc! – Warto dotrzeć
do lokalnych producentów, posiadających
własne gaje oliwne i kontrolowany proces
produkcji. Takie rodzinne gospodarstwa

udało nam się znaleźć min. w regionie Molise, skąd sprowadzamy doskonałej jakości
oliwy o kwasowości 0,23%, aromatyzowane i naturalne. – opowiada Marta
Raj. – Stamtąd sprowadzamy również m.in.
doskonałą mąkę do pasty, pizzy i innych
dań włoskich. Polecamy także nasze
warsztaty z włoskimi szefami kuchni dla
dzieci i dorosłych, które są świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu
z prawdziwą kuchnią włoską.
Zachęcam do zapoznania się z ofertą Bosko-Włosko oraz odwiedzenia strony internetowej, gdzie pojawiają się artykuły oraz ciekawostki na temat kultury i kuchni Włoch. ■

tel. 506 809 022 (Marta Raj)
www.bosko-wlosko.pl
www.sklep.bosko-wlosko.pl
e-mail: sklep@bosko-wlosko.pl
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ŁAZIENKA, KTÓRA MÓWI:
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JESTEŚ W DOMU
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O CIEPŁEJ DOMOWEJ ŁAZIENCE WYKOŃCZONEJ DREWNEM PISZE MAREK ZIĘBA,
KONSULTANT DS. OBSŁUGI INWESTYCJI MERA DESIGN

T

ym razem przedstawiam łazienkę w rodzinnym, domowym klimacie – zupełnie inną od
chłodnych aranżacji znanych chociażby z hoteli, ale wciąż elegancką
i oszczędną w formie.
Pracując nad projektem pamiętaliśmy,
że łazienka to pomieszczenie, które
pierwsze wita i ostatnie żegna domowników, więc musi stanowić kwintesencję wszystkich dobrych emocji związanych z domem. Stąd połączenie płytek: czarny kamień na podłodze, który
wynieśliśmy także na jedną ze ścian,
biała cegła i – przede wszystkim – drewno. Oryginalny wąski format oraz struktura płytek imitujących
drewno sprawia, że jak w przypadku
naturalnego materiału, nie znajdziemy
tu dwóch takich samych elementów.
Całość dopełnia wanna wolnostojąca – taka jak u babci – oraz stalowy
podest pod umywalkę, którego forma
nawiązuje do wiklinowego splotu.
Do tego, obowiązkowo, bateria ścienna i, opcjonalnie, lampa w stylu industrialnym, która świetnie wpisuje się
w rustykalną i nowoczesną zarazem
przestrzeń. Oryginalne żarniki w kilku
oprawach dodają polotu stylizacji i stanowią ciekawą wycieczkę w stronę klimatów industrialnych.
Zapraszam do oglądania ekspozycji
w salonie Mera Design w Nowym Roździeniu. ■

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,
te. 32 780 11 00
www.mera.eu

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Showroom Katowice
Katowice, Nowy Roździeń,
Al. Roździeńskiego 199,
tel. 32 493 18 50,
www.mera-design.eu
jesień 2016
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WYRÓŻNIA NAS TECHNOLOGIA –
MÓWI KRZYSZTOF GOŚCIŃSKI,
DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY
COMPASS POOLS POLSKA

Yacht Pool – basen kąpielowy z wbudowaną wanną SPA, która stylistyką nawiązuje do dziobu luksusowego jachtu. Jedyny na świecie
basen, który otrzymał w 2014 roku prestiżową nagrodę za design Red Dot oraz iF Design Award

Nie ma znaczenia, czy potrzebujesz basenu do zabawy dla siebie i swoich bliskich czy
przestrzeni do intensywnych treningów pływackich. W żadnym basenie nie poczujesz się
lepiej niż we własnym

BASEN
ODROBINA RAJU
W TWOIM DOMU
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WYOBRAŹ SOBIE SWÓJ IDEALNY DOM. OGRÓD PEŁEN
ŚMIECHU NAJMŁODSZYCH, TARAS W SŁOŃCU OCZEKUJĄCY
PRZYJACIÓŁ. WEWNĄTRZ WSZYSTKO O CZYM MARZYSZ.
CZEGO NIE MOGŁOBY W NIM ZABRAKNĄĆ? WIĘKSZOŚĆ
Z NAS ODPOWIE – BASENU – PISZE JOANNA WYBRANIEC
Z COMPASS POOLS POLSKA

K

reujemy przestrzeń wokół siebie
zgodnie z tym, co naszym zdaniem jest najlepsze dla nas i naszych najbliższych. W chwilach relaksu
wracamy do miejsc, gdzie naprawdę
odpoczywaliśmy. Relaks kojarzymy z zabawą, nastrojem swobody, poczuciem wyjątkowości. Chcemy część tego wyobrażenia
przenieść do Waszych domów. Sprawić,
by wspólne chwile spędzane rodzinnie, czy
w gronie przyjaciół, miały tę wyjątkową
oprawę. A gdyby Wasz dom wyposażyć
w basen? Każdego dnia można by mieć
odrobinę wakacyjnego raju we własnym
domu.
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Każdy dzień wykorzystujemy maksymalnie,
pracujemy dłużej i więcej, wolne chwile chcemy spędzać aktywnie. Budując dom, coraz częściej aranżujemy przestrzeń tak, by znalazło się
w niej także miejsce przeznaczone na aktywny
relaks. Coraz częściej wyposażamy domy
w saunę lub minisiłownię i coraz chętniej budujemy w naszych domach baseny. Niewielki
ogrodowy basen lub basen znajdujący się wewnątrz budynku nie tylko w znacznym stopniu
podniosą wartość nieruchomości, ale też wpłyną na sposób spędzania wolnego czasu.
Jeśli będziemy już w posiadaniu basenu, bardzo szybko zauważymy, że wraz z pojawieniem się wody zmieniają się nasze rytuały, a

nowy nabytek staje się centrum życia rodzinnego i towarzyskiego. Czy jednak oczywista
przyjemność posiadania basenu musi zostać
okupiona długą i męczącą budową i ogromnymi kosztami? Budowa będzie znacznie łatwiejsza, gdy wykorzystamy technologię basenów kompozytowo-ceramicznych. Czas instalacji basenu w naszym domu lub ogrodzie,
od momentu wyboru niecki do pierwszej kąpieli, wyniesie do sześciu tygodni. Takie niecki oferowane są w Polsce przez Firmę Compass Pools Polska. Firma wykorzystuje najnowszą technologię, stosując włókna węglowe do wzmocnienia struktury niecki, zwiększając odporność materiału na ściskanie, po-
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dobnie jak ma to zastosowanie w przypadku
budowy samolotów. Dzięki zastosowaniu włókien węglowych, zwiększa się również stabilność basenu. Takie niecki basenowe sprzedawane są w najróżniejszych wzorach, dzięki
czemu każdy znajdzie basen odpowiedni do
swoich oczekiwań i budżetu.
Na ostateczny koszt inwestycji, oprócz rozmiaru i typu niecki, będą miały wpływ wszystkie te elementy, które umilą i ułatwią nam życie podczas codziennego korzystania z
naszego kąpieliska.
Mimo iż sezon kąpielowy w Polsce trwa
od maja do października, liczba instalacji
basenowych w kraju z roku na rok rośnie.
Sezon, w którym możemy korzystać z basenu ogrodowego znacznie wydłużymy, wykorzystując zadaszenia, dzięki którym nasz

basen stanie się basenem całorocznym.
Techniczne rozwiązania, jakie proponuje
Compass Pools, gwarantują nam utrzymanie wody w basenie w idealnym stanie,
przy zaangażowaniu niedużych środków finansowych w skali roku. Baseny Compass
Pools to baseny samoczyszczące, dzięki
zastosowaniu systemu VANTAGE. Ciekawym rozwiązaniem w ofercie Compass Pools jest zatapialna roleta basenowa Rolo
Cover. Gwarantuje ona maksymalną wydajność energetyczną oraz pełne bezpieczeństwo basenu. Może wytrzymać ciężar małego zwierzęcia, dziecka a nawet dorosłej
osoby. Jeśli chciałbyś, aby Twój basen był
wyposażony w przeciwprąd, który uatrakcyjni trening pływacki – nie ma sprawy! Baseny Compass Pools dają taką możliwość.

Compass Pools Polska oferuje 28 modeli niecek kompozytowo-ceramicznych. Nasze baseny mogą być instalowane w każdym domu i w każdym ogrodzie. Co ważne, baseny Compass Pools, posiadają dożywotnią gwarancję
na konstrukcję. W naszej ofercie znajdują się niecki w 11 różnych kształtach i kilku wielkościach. Długość basenów mieści się w przedziale od 4,5m do 13m, natomiast szerokość od 3m do 4,5m. Baseny Compass Pools zróżnicowane są
również pod względem głębokości. Każda instalacja jest niepowtarzalna – Klient
wybiera model niecki, a także kolor z palety 12 barw, które nawiązują do barwy
wybrzeży takich miejsc, jak: Madagaskar, Zanzibar czy Seszele. Basen może
mieć odcień wody od piaskowej, przez
delikatny błękit, aż po intensywny szmaragd. Do najważniejszych zalet stosowanych przez nas rozwiązań należą: szybka i prosta instalacja (nie wymagająca
betonowych fundamentów i trwająca
maksymalnie kilka dni), ekskluzywna błyszcząca paleta barw Bi-Luminate
tworząca wrażenie niesamowitej głębi
koloru i połysku oraz pierwszy na świecie system samooczyszczenia i cyrkulacji wody w basenie VANTAGE.
W naszym biurze w Katowicach,
przy ulicy Szarych Szeregów 31, nasi
Klienci mogą obejrzeć w instalacji zewnętrznej, w pełni działający basen
Compass Pools.

Nie ma znaczenia, czy potrzebujesz basenu do zabawy dla siebie i swoich bliskich
czy przestrzeni do intensywnych treningów
pływackich. W żadnym basenie nie poczujesz się lepiej niż we własnym. ■

Katowice, ul. Szarych Szeregów 31
tel. 668 230 500
e-mail: biuro@compasspools.pl
www.facebook.com/compasspoolspolska
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HOLLYWOOD
JAK O SKÓRĘ DBAJĄ GWYNETH PALTROW, MICHELLE PFEIFFER I KYLIE MINOGUE
– PISZE MARZENA PŁASZCZYK Z APTEKI VITALIS

WIĘCEJ NATURY W NATURZE
Kolejnym hitem jest śluz ślimaka, od lat używany przez Azjatki. Teraz trend ten zyskuje
coraz szersze grono zwolenniczek także
wśród gwiazd Hollywood. Jedną z nich jest
Katie Holmes. Co niezwykłego jest w śluzie?
Szereg witamin, alantoina, antybiotyki, proteiny i wiele innych drogocennych składników.
Dzięki nim skóra staje się odżywiona, blizny
i zmiany trądzikowe zostają zredukowane,
a oznaki starzenia się skóry zahamowane.
A może jednak placenta? Choć nazwa
brzmi egzotycznie, placenta to nic innego
jak łożysko. W kosmetyce używany jest wyciąg z łożysk zwierzęcych, niezwykle bogaty
w witaminy i liczne substancje odżywcze,
które wykazują dobroczynny wpływ na dojrzałą skórę. Gorącymi zwolenniczkami pla-
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AlexDarg

Niewątpliwą zwolenniczką osobliwych trendów w pielęgnacji skóry jest zachwycająca
Gwyneth Paltrow. Jaki jest sekret jej urody?
Bardzo prosty i trochę przerażający: jad węża
oraz jad pszczeli, dzięki którym – jak twierdzi
aktorka – udaje jej się zachować gładką cerę.
Jad węża zawiera silny enzym, który poraża
mięśnie ofiary. Podobny efekt daje jego syntetyczny odpowiednik używany w kosmetyce – delikatnie blokuje mikroskurcze mięśni
twarzy, redukując istniejące zmarszczki i zapobiegając powstawaniu nowych. Jad węża
jest popularnym składnikiem odmładzającym polecanym m.in. przez Angelinę Jolie,
Victorię Beckham czy Fergie.
A co łączy Michelle Pfeiffer, Kylie Minogue
oraz wspomnianą już Paltrow? Wszystkie
stosują zabiegi z wykorzystaniem jadu
pszczelego, który zwiększa produkcję kolagenu oraz elastyny, odpowiedzialnych za poprawę sprężystości skóry. Sprawia, że cera
staje się lepiej ukrwiona, jędrna, a drobne
zmarszczki zostają wypełnione. Jad jest odpowiedni dla każdego rodzaju cery, jednak
uważać powinny osoby reagujące alergicznie na ukąszenia owadów.

centy są Eva Longoria oraz Jennifer Lopez,
dla których jest ona sposobem na gładką
i pełną blasku skórę.

SEKRET W ZASIĘGU RĘKI
Na pielęgnację skóry gwiazdy Hollywood potrafią wydać fortunę. Są jednak tańsze i równie skuteczne sposoby na zachowanie młodego wyglądu. Firmy kosmetyczne wciąż się
prześcigają w propozycjach, zapełniając rynek coraz nowocześniejszymi produktami,
jak np. marka skinChemists, która oferuje
m.in. kosmetyki z odzwierzęcymi składnikami. Ich głównym zadaniem jest odmłodzenie
skóry i spłycenie zmarszczek, by każda kobieta mogła poszczycić się piękną cerą. Serum z jadem węża oraz jadem pszczelim tej
firmy wyróżniają się na tle innych wysokim
stężeniem głównych składników. Serum ze
śluzem ślimaka redukcje zmarszczki, regeneruje naskórek i wydłuża trwałość makijażu, a placenta dodatkowo naprawia uszkodzenia skóry powstałe przez upływający
czas. Wszystkie te produkty wzbogacone są
o szereg składników o działaniu pielęgnacyjnym, odżywczym i nawilżającym, jak olejki,
miód czy wyciągi roślinne. ■

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 32 255 31 62
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UROLOGIA
MITY Z ZAKRESU UROLOGII OBALA LEK.
MED. MICHAŁ FRYCZKOWSKI, UROLOG
Z CENTRUM MEDYCZNEGO SIGNUM

FAKT/MIT
▼▼▼

M

PACJENTAMI UROLOGA SĄ
WYŁĄCZNIE MĘŻCZYŹNI.

Z porad urologów korzystają
zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Lekarze tej specjalności zajmują się zabiegowym i farmakologicznym leczeniem
schorzeń urologicznych, nowotworów
czy kamicy, które występują u pacjentów
obojga płci.

F/M

WSTRZYMYWANIE MOCZU
JEST NIEZDRO-

WE. Problemem jest nietrzymanie moczu. Wstrzymywanie moczu
do momentu, w którym możliwe będzie
jego komfortowe wydalenie jest czymś
normalnym. Ale oczywiście bez przesady!

powodu: razem z wydalaniem wydzieliny stercza pozbywamy się obecnych
tam bakterii.

M

TRZYMANIE LAPTOPA
NA KOLANACH I KOMÓRKI
W KIESZENI SPODNI POWODUJE NIEPŁODNOŚĆ. Powtarzając ten

mit, pacjenci zwykle mają na myśli promieniowanie, które emitują te urządzenia. Jednakże badania nigdy nie
potwierdziły związku z trzymaniem komórki w kieszeni spodni i niepłodnością.
Jest natomiast związek między ciepłem
emitowanym przez laptopa i obniżeniem
płodności, ale dotyczy to wyłącznie ekstremów – sytuacji, które trwałaby miesiącami.

TY. Częsta masturbacja może co najwyżej „chronić” przed zapaleniem
prostaty, a to z czysto mechanicznego

F

PICIE PIWA ZAPOBIEGA KAMICY NERKOWEJ. Piwo jest diure-

tykiem i jego działanie zwiększa
diurezę (objętość wydalanego moczu),
a więc można powiedzieć, że pośrednio
zapobiega kamicy nerkowej. Mam jednak złą wiadomość dla piwoszy, którzy
w tych słowach znaleźli usprawiedliwienie dla swojej słabości: o wiele lepszym
diuretykiem niż piwo jest… woda.

M
M

PATRZENIE W OGIEŃ MOŻE
WYWOŁAĆ MOCZENIE NOCNE. … a swędzenie stóp to za-

powiedź podróży. To oczywiście bzdura.

M

M

MASTURBACJA MOŻE
OCHRONIĆ MĘŻCZYZNĘ
PRZED RAKIEM PROSTA-

nych kolarze są predestynowani do przerostu czy zwapnień prostaty.

CZĘSTA JAZDA NA ROWERZE POWODUJE NIEPŁODNOŚĆ I CHOROBY UKŁADU
MOCZOWO-PŁCIOWEGO U MĘŻCZYZN. Nie ma prostego związku przy-

czynowo-skutkowego, ale faktem jest, że
przez miliony mikrourazów mechanicz-

SAMOBADANIE JEST WYŁĄCZNIE DOMENĄ KOBIET.

Samobadanie jest najważniejsze w profilaktyce raka jądra u mężczyzn. Jest wysoce wskazane
w przypadku mężczyzn w grupie wiekowej od 20 do 40 lat. ■

Katowice, ul. Hierowskiego 70A
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37 | www.signum-katowice.pl
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SPORTOWIEC
POWINIEN MIEĆ TO WE KRWI
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REGULARNE BADANIA PROFILAKTYCZNE POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ
W PLANIE TRENINGOWYM KAŻDEGO SPORTOWCA. O TYM, KIEDY OSOBY
AKTYWNE FIZYCZNIE POWINNY WYKONAĆ MORFOLOGIĘ KRWI, BADANIE
ENZYMÓW WĄTROBOWO-SERCOWYCH I POZIOMU BIAŁKA
– PISZE MGR NADIA NICPOŃ Z LABORATORIUM LAB-TEST

BADANIA LABORATORYJNE
U OSÓB AKTYWNYCH FIZYCZNIE
– morfologia krwi,
– ogólne badanie moczu,
– enzymy wątrobowo- sercowe
(ALT, AST),
– kinaza keratynowa (CK),
– poziom elektrolitów (Na, K),
– poziom magnezu, wapnia, żelaza,
cynku,
– poziom glukozy na czczo,
– poziom kreatyniny,
– poziom białka,
– lipidogram na czczo,
– hormon tarczycy (TSH),
– białko ostrej fazy (CRP)

Aktywność fizyczna jest bardzo ważnym
elementem zdrowego i szczęśliwego życia.
Niedostateczna ilość wysiłku fizycznego
prowadzi do wielu problemów zdrowotnych, schorzeń i skutkuje obniżonym samopoczuciem.
Bez względu na wiek rozpocznij lub kontynuuj swoją przygodę ze sportem. Niech będzie Twoim sposobem na życie. Oczekując
wspaniałych rezultatów, zacznij stopniowy
wysiłek od sprawdzenia obecnego stanu
zdrowia i kondycji organizmu. Profilaktyka
to doskonałe narzędzie do uzyskania dobrej formy. Regularne badania profilaktyczne powinny znaleźć się w planie treningowym osób, które zaczynają i tych, które już
regularnie uprawiają sport. Nie zapominajmy, że diagnostyka laboratoryjna na podstawie uzyskanych i odpowiednio zinterpretowanych parametrów określa aktualną

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

kondycję naszego organizmu, a w przypadku pewnych nieprawidłowości – wskaże ich przyczynę. Zestaw badań w profilu
dla osób aktywnych fizycznie diagnozuje
poszczególne układy, narządy, ocenia gospodarkę elektrolitową i pier wiastkową
oraz lipidową organizmu, ocenia pracę serca i mięśni.
Badanie krwi najlepiej przeprowadzić
w okresie, kiedy nie zaczynamy intensywnych treningów, eliminując tym samym
czynniki zakłócające wyniki badań:
– wysiłek umiarkowany obniża stężenie
glukozy, cholesterolu, trójglicerydów,
– wysiłek przekraczający normalne wytrenowanie powoduje wzrost stężenia: białka, kreatyniny, kinazy kreatynowej, ALP,
LDH, ALT,
– wysiłek skrajny daje objawy podobne
do urazu.

Rozsądnym podejściem jest wykonanie badań zarówno przed okresem przygotowawczym, podczas przygotowań do startów, jak
i w okresie startowym. Warto też badać się
przy wprowadzaniu wszelkich zmian dietetycznych, kuracji suplementami czy lekami.
Istniejąca możliwość porównania poszczególnych parametrów, pozwoli na naturalne
monitorowanie zachodzących zmian oceny wpływu bodźców treningowych, wczesne wykrycie różnych niedoborów zaburzeń metabolicznych lub nieprawidłowej
funkcji niektórych narządów. ■

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
Katowice, ul. Bażantów 47
tel. 32 206 02 61, 605 553 334
www.lab-test.katowice.pl
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STOP!
PRZEMOC. STOP! TO HASŁO TEGOROCZNEGO FESITWALU
INTERPRETACJE. INSPIRACJĄ DO JEGO WYBORU, A CO
ZA TYM IDZIE – DO WYBORU SPEKTAKLI KONKURSOWYCH,
BYŁA NARASTAJĄCA W EUROPIE I NA ŚWIECIE FALA
PRZEMOCY NA TLE RELIGIJNYM, POLITYCZNYM,
RASOWYM. ZAMACHY DOKONYWANE W IMIĘ RÓŻNYCH
„IZMÓW”. POCZUCIE NIEPOKOJU, NIESTABILNOŚCI
I ROZCHYBOTANIA ŚWIATA, KTÓRE ZNALAZŁO ODBICIE
W SPEKTAKLACH TEATRALNYCH

KATARZYNA JANOWSKA
Dziennikarka telewizyjna, radiowa
i prasowa; dyrektor artystyczna
Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki
Reżyserskiej Interpretacje.
W latach 2011 – 2015 dyrektor kanału TVP
Kultura, aktualnie redaktor naczelna działu
kultura w Onet.pl

36. RAWA BLUES FESTIVAL

K

▼▼▼

Kiedy trzy lata temu zostałam dyrektorką
artystyczną Interpretacji, festiwal był w impasie.
Potrzebował odświeżenia formuły.
Zaproponowałam rezygnację z ograniczenia
wiekowego uczestników, możliwość udziału
w konkursie autorów spektakli mistrzowskich
z poprzednich lat, prezentację spektaklu
z zagranicy w ramach pokazów mistrzowskich.
Udało nam się zaprosić do Katowic spektakle
tak wybitnych twórców, jak Nekrosius i Lew
Dodin. Nowością było także wprowadzenie
hasła, wokół którego budujemy program
festiwalu. Dodaliśmy przeglądy spektakli
młodych twórców. Kolejną zmianą było
poszerzenie formuły festiwalu o debaty
i działania społeczne, czyli Reaktor. Od dawna
wiadomo, że festiwale artystyczne nie mogą
już sprowadzać się do przeglądu spektakli czy
filmów. Na liczących się imprezach toczą się
dyskusje światopoglądowe, tworzy się
społeczność, dla której festiwal to okazja
do wymiany poglądów, pojawiają się nowe
pomysły, które owocują działaniami
na przyszłość. Dziś nie podaje się odbiorcom
sztuki na tacy.
Udział w kulturze to uczestnictwo,
zaangażowanie, dialog między artystami

a widzami, wpisanie sztuki w tkankę
społeczną. Postanowiłam zmieniać
„Interpretacje” w tym kierunku. Stąd pomysł
na działania społeczne w ramach Reaktora,
projektu autorstwa Katarzyny Mazurkiewicz.
Reaktor rusza co roku kilka tygodni
przed festiwalem. W ramach Reaktora
wystawiono spektakle w różnych miejscach
Katowic. Ich twórcy walczyli o Mały Laur
Konrada. W koprodukcji festiwalu i Reaktora
powstały dwa duże spektakle „December
Palace” oraz „Witom, Żegnom”.
Moim zamysłem było otwarcie Interpretacji
na twórców i krytyków z zagranicy. I już
przy drugiej edycji zaowocowało to wizytą 20
gości z zagranicy, w tym dyrektora festiwalu
w Edynburgu (największy tego typu festiwal
w Europie, dyrektor przyjął nasze zaproszenie
i był po raz pierwszy w Katowicach) i szefa
festiwalu w Adelajdzie.
Festiwal rozwijamy i rozbudowujemy, dodając
co roku nowy element. W tym roku mają to być
warsztaty prowadzone przez Pawła
Miśkiewicza i Barbarę Hanicką. Obie edycje
cieszyły się wspaniałą frekwencją, uznaniem
środowiska i bardzo dobrymi recenzjami
w mediach. ■
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30 wrzEŚniA i 1 PAŹdziErniKA 2016
NOSPR i Spodek, Katowice
Bilety: 150 – 300 zł (30.09)
i 80 – 369 zł (1.10)
Rawa Blues – największy na świecie
bluesowy festiwal organizowany w zamkniętym pomieszczeniu, laureat najbardziej prestiżowej nagrody bluesowej „Keeping The Blues Alive” – odbędzie się w tym roku w dniach 30 wrze-

BEN WEAVER NA FESTIWALU ARS
CAMERALIS

▼▼▼
19 ListoPAdA, godz. 19
Spencer Pub, Katowice
Bilety: 20 zł

śnia i 1 października. Impreza rozpocznie się koncertami w siedzibie NOSPR;
drugiego dnia fani bluesa będą mogli posłuchać znakomitości gatunku w Spodku.
– Znów postawiłem na różnorodność.
Chcę pokazać jak najszerszą paletę bluesa. Od tradycyjnego chicagowskiego,
po symfoniczne brzmienia. Szerszą reprezentację niż na ostatnich edycjach festiwalu będą mieli polscy wykonawcy. Będzie też absolutna nowość: warsztaty gita-

rowe, które poprowadzi Albert Lee – zapowiada Irek Dudek, organizator festiwalu.
Największymi gwiazdami tegorocznej
„Rawy” będą: trzykrotny laureat nagrody
Grammy Keb’ Mo’, żywa legenda gitary
Albert Lee i najnowszy nabytek słynnej
wytwórni Alligator – Toronzo Cannon.
Z headlinerami o największą uwagę publiczności zawalczą Shakin’ Dudi oraz,
po raz pierwszy po ponad dwóch dekadach na festiwalowej scenie – Dżem.

o rezygnacji z tras koncertowych wymagających poruszania się samochodem.
Od tej pory stara się grać tylko tam, gdzie
może dojechać rowerem. Do Katowic
przyleci co prawda samolotem, ale po mieście poruszać się będzie jednośladem.

nie jest to wcale płyta dla dzieci. Raczej dla
dorosłych dzieci, dla tych, którzy mają dzieci
i dla wszystkich, którzy byli kiedyś dziećmi.
Spięty prezentuje głęboką problematykę codzienności w tonie zatroskanym, z pewną
dozą dydaktyzmu – co pozostaje w kontraście do warstwy muzycznej. Jest to najbardziej spontanicznie i żywiołowo stworzona
płyta w dotychczasowym dorobku grupy,
a do tego bardzo melodyjna i śpiewna.

LAO CHE
Program 25. edycji festiwalu Ars Cameralis powoli się wypełnia (warto zaglądać
na stronę: www.arscameralisfestiwal.pl).
Ben Weaver to trzeci, po Julii Holter i Richmond Fontaine, artysta, który dołączył
do składu tegorocznej edycji. Weaver to
człowiek wszechstronny – poeta, muzyk
folkowy, ekologiczny aktywista i rowerowy
trubadur. To ostatnie określenie w pełni
oddaje podejście Weavera do swojej misji.
W 2010 roku bowiem, po 13 latach spędzonych w trasie, artysta podjął decyzję

▼▼▼
16 PAŹdziErniKA, godz. 20
MegaClub w Katowicach
Bilety: 45 (przedsprzedaż) i 55 zł
Lao Che, jeden z najciekawszych zespołów
polskiej sceny muzycznej powróci w październiku do Katowic, by ponownie przedstawić materiał ze swojej ostatniej płyty pt.
„Dzieciom”. Choć tytuł albumu nawiązuje
do Brzechwy i jego „Brzechwa dzieciom”,

JEAN MICHEL JARRE

▼▼▼
6 PAŹdziErniKA, godz. 18
Spodek, Katowice
Bilety: 149 – 579 zł
Jeden z najpopularniejszych twórców
w dziejach muzyki elektronicznej, Fran-
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cuz – Jean-Michel Jarre, po sześciu latach
znów wystąpi w Polsce. Ogłoszona
w 2016 roku światowa trasa „Electronica”,
rozpoczyna się jesienią i promuje najnowszy album Jarre'a o takim samym tytule.
Jarre znany jest z oszałamiających efektów wizualnych stosowanych przy użyciu
najnowocześniejszych technologii, które
obejrzały miliony ludzi na całym świecie.
Nowe show po raz kolejny zapowiada się
jako prawdziwie wciągająca muzyczna podróż i pierwszy od kilku lat koncert w katowickim Spodku artysty tego formatu.

VIDEO GAMES LIVE

▼▼▼
15 i 16 ListoPAdA, godz. 19.30
NOSPR w Katowicach
Bilety: 60 – 150 zł
W listopadzie po raz drugi do NOSPR zawita Video Games Live – najsłynniejsza trasa
koncertowa muzyki z gier video, stworzona
w 2005 roku przez Tommy’ego Tallarico, legendę branży oraz laureata licznych nagród. VGL od lat podróżuje po całym świe-

cie, dając koncerty w najbardziej prestiżowych salach koncertowych z udziałem najsłynniejszych orkiestr symfonicznych. Ich
koncerty to jednak więcej niż sama muzyka – to spektakularne widowisko z synchronicznymi projekcjami video oraz pokazem
świateł, które od wielu lat niezmiennie przyciąga całe rzesze entuzjastów muzyki z gier.
Ich występy w Katowicach (zagrają
w NOSPR dwukrotnie) będą gratką szczególnie dla fanów najlepszej polskiej produkcji – „Wiedźmina”, ponieważ uświetni je premiera muzyki z gry w wykonaniu VGL.

PLACE
także w wersji Online
ŚCIĄGNIJ BEZPŁATNY PROGRAM
QR CODE READER NA IOS, ANDROID I WINDOWS

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

ZAPRASZAMY NA

WWW.MAGAZYNPLACE.PL
PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:
BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Bażantów 2 / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice,
ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Hierowskiego 70 / SALON OPTYCZNY SIGNUM CH LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / SALON
OPTYCZNY SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINIC
Katowice, ul. Kościuszki 255 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 /
ALTUS Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice,
ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTO KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTO SOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2 / PORSCHE
INTER AUTO Rybnik, Brzezińska 27 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice,
ul. Bocheńskiego 125 / LELLEK PORSCHE Katowice, ul. Kochłowicka 103 AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / TEATR ŚLĄSKI
Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDOZabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12
/ PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka 103 / OLD TIMERS GARAGE Katowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWA Katowice,
ul. Armii Krajowej 79 / FERRARI KATOWICE ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZ Sosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMA Katowice, ul. Bażantów 4/2 / IN CORPORE Katowice,
ul. Bażantów 2 / DUDA CLINIC Katowice, ul. Kołodzieja 8 / A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 / CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / NOSPR Katowice,
pl. W. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 (Bayla, Estee Lauder, Wójcik, iSpot, 4Faces, Mount Blanc, Tescoma,
Pretty One, Douglas, Tommy Hilfiger, Wittchen) / GALEN REHABILITACJA Katowice, ul. Pijarska 3 / GALEN ORTOPEDIA Bieruń, ul. Jerzego 6 / LAB TEST Katowice,
ul. Bazantów 47/2 / OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 / MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199 / SKIN LASER LUBELSCY
Katowice, ul. Mickiewicza 14 / EXTREME CODING Katowice, ul. Słowackiego 13/ COMPASS POOLS POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31
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RYSUNKI: MARTYNA JANIK
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PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE

RYSUNKI: MARTYNA JANIK
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NOWA INWESTYCJA
W BAŻANTOWIE

NOWOCZESNY OBIEKT MIESZKALNO-USŁUGOWY
powstaje na terenie pomiędzy ulicą Bażantów a Puchały w Katowicach

millenium inwestycje sp. z o.o. • 40-750 katowice • ul. Hierowskiego 2
• 32 205 95 00 • e-mail: sprzedaz@bazantowo.pl • www.bazantowo.pl

