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MARTYNA WOJCIECHOWSKA
Świat nie przestaje mnie zaskakiwać

Po tylu latach w drodze, świat wciąż stoi otworem przed Martyną Wojciechowską. Dlaczego ciągle wraca na Śląsk?
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RANGE ROVER VELAR
ba-silesia.landrover.pl

Range Rover Velar wyznacza nowy standard w zakresie
innowacji i awangardowego wzornictwa – zdobywca
m.in. tytułu „World Car Design of the Year 2018”.

OD 2.399 ZŁ NETTO / MIES.
LAND ROVER PREMIUM LEASE

Nowoczesną sylwetkę samochodu podkreślają reflektory
Matrix-Laser LED czy wysuwane automatycznie klamki drzwi.
Wnętrze wykonane z materiałów najwyższej jakości wzbogacone
zostało o system multimedialny Touch Pro Duo składający się
z dwóch 10-calowych ekranów dotykowych HD.
Wyjątkową linię nadwozia Range Rovera Velar uzupełniają
dynamiczne silniki benzynowe i Diesla o mocy do 300KM,
zawieszenie pneumatyczne czy 22-calowe obręcze aluminiowe.
BRITISH AUTOMOTIVE SILESIA
Ul. Lotnisko 81, Katowice
Tel.: +48 32 706 98 98
Oferta dotyczy wynajmu długoterminowego, wyliczona na podstawie parametrów: Range Rover Velar 2.0 TD4 180KM AWD AT
w cenie 239 900 zł brutto. 1% ceny netto/mies., 10% opłaty wstępnej, okres finansowania 36 miesięcy, roczny limit przebiegu 20 tys. km.
Spalanie w cyklu mieszanym od 5,7 l/100km, emisja CO2 od 151 g/km. Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi
oświadczenia
gwarancyjnego
ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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Szczyt odpowiedzialności

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy
Państwu, aby świąteczny czas był
przepełniony radością, ciepłem i rodzinną
atmosferą. Niech przyniesie odpoczynek
i chwilę wytchnienia od codziennych
obowiązków oraz energię i pomyślność
na cały następny rok.
życzą
Zarząd i Pracownicy Spółek Grupy Millenium

HISTORIE ŚLĄSKICH ARCHITEKTEK
SARP w Katowicach przypomina, jaką rolę w historii rodzimej architektury
odegrały kobiety

23
5 PYTAŃ O WOLNOŚĆ SŁOWA W SIECI
Czy w Internecie można napisać wszystko? Czego można się domagać, jeśli
zostaniemy znieważeni w sieci? Odpowiada Rafał Kolano, radca prawny

25
Noc w saunie
Za nami pierwsze noce saunowe w Bażantowo Sport. Entuzjastyczne
reakcje saunowiczów sprawiły, że Sauna Nights na stałe wpiszą się
w kalendarz wydarzeń centrum sportowego

40

Wypieramy fakt zmian klimatu. Spoglądamy przez ułamek sekundy, po czym odwracamy wzrok. A tymczasem, jeśli nadal będziemy dopuszczać do wzrostu emisji gazów cieplarnianych, to morza pochłoną nie
tylko turystyczne raje, ale i wielkie miasta.
Naomi Klein, nagradzana dziennikarka, autorka światowych bestsellerów, w książce
„To zmienia wszystko” jest radykalna w ocenie: „Skutki niedotrzymywania międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony
klimatu należą do najpotworniejszych
zbrodni w histrorii”.
Katowice – gospodarz tegorocznego
Szczytu Klimatycznego, rok temu – 19
grudnia były miastem z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie (wg
portalu AirVisual). Kiedy Martyna Wojciechowska – główna bohaterka tego numeru
weszła na hałdę w Kostuchnie, powietrze
dosłownie wyciskało łzy. – Ludzie nie myślą
o tym, że paląc w piecach śmieciami, emitują do atmosfery zanieczyszczenia, którymi potem oddychają oni sami i ich dzieci – mówi w rozmowie z Aliną Markiewicz
jedna z najbardziej znanych polskich dziennikarek.
Musimy być radykalni. Dzisiaj chodzi o coś
więcej niż zmiany klimatu. Jeśli jesteśmy
uczciwi wobec samych siebie, mówiąc
o zmianach klimatu, mówimy tak naprawdę
o zmianie całego naszego sposobu życia.
Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny
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ŚWIAT NIE PRZESTAJE
MNIE ZASKAKIWAĆ
Po tylu latach w drodze, świat wciąż stoi przed nią otworem.
Wierzy, że nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego
kroku. Dlaczego wraca na Śląsk? Z Martyną Wojciechowską –
prezenterką, dziennikarką i podróżniczką rozmawia jej
przyjaciółka z Bażantowa – Alina Markiewicz, także
dziennikarka i podróżniczka

Rozmawia: Alina Markiewicz
Zdjęcia: Anna Gondek-Grodkiewicz i archiwum prywatne Martyny Wojciechowskiej

„Kobieta na krańcu świata” w tym roku obchodzi okrągły
jubileusz. 10 lat wyjątkowych historii kobiet, ponad 80
zrealizowanych odcinków, 1,2 mln pokonanych kilometrów
i 650 dni na planie w ciągłej podróży
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MARTYNA WOJCIECHOWSKA
Prezenterka telewizyjna, dziennikarka,
podróżniczka i pisarka; laureatka wielu
nagród, m.in.: Telekamery („Osobowość
telewizyjna”), Wiktora („Wyjątkowa
osobowość”) i Kobiety Roku magazynu
„Twój Styl”. Od zawsze wiedziała, że jej
przeznaczeniem będzie życie
w drodze. 20 lat temu zaczęła swoją
przygodę z telewizją, jako prowadząca
najpopularniejszy polski program
motoryzacyjny „Automaniak”. W 2002 r.,
jako pierwsza kobieta z Europy
Środkowo-Wschodniej ukończyła rajd
Dakar, a rok później rajd Transsyberia.
W 2010 r. zdobyła Koronę Ziemi. Z kolei
rok wcześniej zaczęła realizować
program podróżniczy „Kobieta
na krańcu świata”. Tej jesieni, program
doczekał się dziesiątej serii, powstały
również trzy książki pod tym samym
tytułem.
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Częste wyjazdy, zmiany stref czasowych i klimatycznych sprawiają, że potrzebuję szybko ładować baterie
i tak się składa, że najczęściej przyjeżdżam wtedy
na Śląsk
Alina Markiewicz: Od dekady realizujesz program
„Kobieta na krańcu świata”. Jak to się stało, że
pomiędzy tymi wszystkimi wyjazdami stałaś się
częstym gościem na Śląsku?

prosto do biura National Geographic, gdzie pełniłam funkcję
redaktor naczelnej. To był jeden z najszczęśliwszych okresów
w moim życiu.

Martyna Wojciechowska: W tym roku obchodzimy wyjątkowy
jubileusz programu „Kobieta na krańcu świata” – 10 lat wyjątkowych historii kobiet, ponad 80 zrealizowanych odcinków, 1,2 mln pokonanych kilometrów i 650 dni na planie
w ciągłej podróży. Na te liczby składają się niesamowite wspomnienia. To mój projekt życia, z którego jestem bardzo dumna i traktuję go jak swoje dziecko. Częste wyjazdy, zmiany stref
czasowych i klimatycznych sprawiają jednak, że potrzebuję
szybko ładować baterie i tak się składa, że najczęściej przyjeżdżam wtedy na Śląsk.

A potem już nie było dokąd przyjeżdżać – dom
spłonął niemal doszczętnie w 2008 roku.

W Beskidy i na Jurę?
Do Katowic, a dalej do Bielska, Szczyrku albo, w drugą stronę,
do Podlesic na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Beskidy
i Jura to moje dwa magiczne miejsca, z których zawsze wracam pełna energii do nowych projektów. Podlesice – mój drugi dom mam bliżej, dwie godziny drogi pociągiem od domu
w Warszawie, więc właśnie tu najczęściej chowam się
przed zgiełkiem dużych miast.

Pamiętasz, kiedy dokładnie Podlesice zostały twoim drugim domem?
Oczywiście! Pamiętam nawet dokładną datę: 1 września 2006
roku. Tego dnia poznałam też Ciebie i zaczęła się nasza niezwykła górska przyjaźń. Wtedy też odnalazłam w Podlesicach
swoje miejsce na Ziemi. Krzysiek Wielicki organizował imprezę
z okazji 20. rocznicy zdobycia Korony Himalajów, a ja przyjechałam na nią z Darkiem Załuskim, który był moim partnerem
podczas wspinaczki na Mount Everest i Piotrkiem Morawskim,
najzdolniejszym wówczas himalaistą młodego pokolenia. Wpadliśmy spóźnieni na tę uroczystość, ale zostaliśmy niezwykle
miło przyjęci.

I zostałaś na noc w Podlesicach 38, moim ówczesnym domu, a dziś pensjonacie…
Kiedy obudziłam się rano i spojrzałam przez okno na okoliczne skały, poczułam, że to szczególne miejsce, że już zawsze
będę chciała tu wracać. Od tego momentu przez kilka lat spędzałam w tym domu w Podlesicach każdą wolną chwilę. Były
okresy, że niemal tu mieszkałam. W piątki pracowałam w Warszawie jak najkrócej, wsiadałam w pociąg do Zawiercia i już
po południu byłam w skałach aż do niedzieli wieczór. W poniedziałek rano pierwszym pociągiem wracałam do Warszawy,
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Ale patrz: odbudowałaś go i jest jeszcze wspanialszy. Zresztą
pamiętam każdy etap – kiedy spałyśmy na materacach
w zgliszczach. Kiedy pomagałam ci go odtworzyć, a dookoła
pracowali robotnicy i teraz, kiedy przyjeżdża tu tylu miłośników
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, żeby wypocząć. Mam do tego miejsca i zawsze będę miała ogromny sentyment.

W skałkach na Jurze przygotowywałaś się do wielu górskich wypraw, ale też spędzałaś czas z przyjaciółmi. Pamiętam, jak przyjechałaś na swoją
pierwszą „wyprawę” po urodzeniu córki, właśnie
do Podlesic. Kilka lat później Marysia stawiała tu
pierwsze kroki w skale i poznawała kawałek twoich pasji. Czy myślisz, że dla niej będzie to także
ważne miejsce na mapie świata?
To na Jurze przygotowywałam się do późniejszych, poważniejszych wypraw wysokogórskich, szlifowałam umiejętności wspinaczkowe, jak choćby z Piotrkiem Pustelnikiem
przed wyjazdem na Denali, najwyższy szczyt Ameryki Północnej. Z Arturem Hajzerem ćwiczyliśmy zimą na okolicznych skałach techniki asekuracji i autoratownictwa, traktując Podlesice
jak najlepsze miejsce spotkań w połowie drogi między Katowicami, gdzie mieszkał Artur, a Warszawą skąd dojeżdżałam.
W Podlesicach też zarwałam wiele nocy, spędzając czas
na rozmowach z przyjaciółmi i planując kolejne podróże. Chcę
zapoznać Marysię ze wszystkimi miejscami, które są dla mnie
ważne, pokazać jej kawałek mojej historii. Co z tym zrobi później – zostawiam jej decyzji. Kiedy miała trzy lata, dostała swoją pierwszą linę, uprząż, kask i zaczęłyśmy się razem wspinać
właśnie w Podlesicach.

W ramach eksploracji Śląska wspięłaś się ostatnio
na hałdę w Kostuchnie. Z tego szczytu widać coś
więcej niż zwykle w górach. Co cię zaskoczyło?
To dopiero była wyprawa! I słuszna wysokość: 339 m! (śmiech)
Ekspedycję zakończyłyśmy przecież z pełnym sukcesem mimo potwornego mrozu. Przywiozłam go chyba wtedy prosto ze
Spitsbergenu, bo dosłownie chwilę wcześniej wróciłam z nagrań do 10. jubileuszowego sezonu „Kobiety na krańcu świata”. Mimo wspaniale spędzonego czasu, widok ze szczytu
trochę mnie przytłoczył. Nad miastem wyraźnie było widać

zima 2018/2019

Martyna Wojciechowska i Alina Markiewicz to bratnie dusze. Alina Markiewicz także jest dziennikarką telewizyjną, fanką gór
i podróży oraz właścicielką pensjonatu Podlesice 38 na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

Chcę zapoznać moją
córkę Marysię ze
wszystkimi
miejscami, które są
dla mnie ważne,
pokazać jej kawałek
mojej historii.
Co z tym zrobi
później – zostawiam
jej decyzji

Kiedy Marysia miała trzy lata, dostała od swojej mamy pierwszą linę,
uprząż i kask
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Japonia wdraża program „zero waste”, co opiera się
między innymi na segregacji odpadów na 34 grupy.
My nie potrafimy poradzić sobie z trzema. Wiele pracy
przed nami, a to tylko czubek góry lodowej
unoszący się smog. Zima jest tutaj szara i dusząca. Niestety
wynika to faktu, że mimo wielu akcji edukacyjnych i nagłaśniających problem, ludzie wspomagają ogrzewanie gospodarstw
domowych tym, czego nie segregują. Skutki takich działań są
fatalne. Zanieczyszczone powietrze dosłownie wyciska łzy. Ludzie nie myślą o tym, że paląc w piecach śmieciami, emitują
do atmosfery zanieczyszczenia, którymi potem oddychają oni
sami i ich dzieci. W smogu toną Beskidy, Jura, Katowice.

Ten problem nie dotyczy jednak tylko Śląska. Niestety, ze smogiem zmaga się wiele polskich miast.
Jakie największe wyzwania ekologiczne stoją teraz przed nami?
Wyzwań jest wiele, ale zacznę od tego, co najpilniejsze. 80
procent ludzi w naszym kraju nie segreguje odpadów, co by
znaczyło, że ekologia nas nie obchodzi. A z drugiej strony bardzo żywiołowo reagujemy na przeróżne akcje medialne związane z ochroną naszej planety. Czas przekuć słowa w czyny.
W tej chwili najbardziej pilnym problemem jest segregacja
i przetwarzanie odpadów. To od każdego z nas zależy czy
szkło, plastik, metal lub papier zostaną surowcem do ponownego przetworzenia – co potrafimy robić bardzo skutecznie – czy staną się śmieciami i na zawsze zanieczyszczą naszą
planetę. W Polsce poziom recyclingu odpadów jest szacowany, w zależności od źródła, na poziomie zaledwie 17-26 proc.
W 2020 r. zgodnie z wymogami UE ten poziom musi osiągnąć 50 proc. W przeciwnym razie zapłacimy ogromne kary
i utoniemy w śmieciach. Jak to osiągnąć w niespełna dwa lata? To musi być rewolucja a nie ewolucja, bo na nią nie ma już
czasu. Austriacy są na poziomie 80 proc., Japonia wdraża program „zero waste”, co opiera się między innymi na segregacji
odpadów na 34 grupy. My nie potrafimy poradzić sobie z trzema. Wiele pracy przed nami, a to tylko czubek góry lodowej.

Twój Śląsk to nie tylko Jura, Beskidy i sukces
w zdobyciu hałdy. Myślisz, że Katowice i okolice
mogą być atrakcyjne turystycznie wbrew opinii,
jaka krążyła przez lata o aglomeracji śląskiej?
Oczywiście, że tak. Katowice i cała aglomeracja śląska mają
bardzo dużo do zaoferowania. To miejsce niesłusznie cierpi
przez opinię, która powstała jeszcze kilkanaście lat temu, że
Śląsk tylko fabrykami i blokowiskami stoi. A przecież macie tutaj chociażby piękną, zabytkową dzielnicę Katowic – Nikiszowiec czy Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, która została
wpisana na listę UNESCO. Te i wiele innych miejsc odwiedzają
dziś turyści z całego świata. Las Murckowski to świetny teren
do spacerowania i biegania, a lotnisko sportowe Muchowiec
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może zaoferować wypoczynek i wiele atrakcji pełnych adrenaliny. Katowice to nie jest miejsce, gdzie można się nudzić.
Trzeba tylko się rozejrzeć i zdjąć z pola widzenia tę nieprzychylną łatkę, która do Śląska przylgnęła.

Śląsk ma tę ogromną zaletę, że jest stąd bliżej
w miejsca, które kochasz czyli w Alpy i Dolomity,
kierunki popularne głównie narciarsko. Czytelnicy
pewnie nie uwierzą, że Martyna Wojciechowska
dopiero dwa lata temu trafiła we „włoskie Himalaje” i zakochała się w nich... latem.
To prawda (śmiech)! Jak się okazuje, czasem im bliżej – tym
dalej! Byłam w Himalajach i wielu innych wspaniałych górach,
zdobyłam Koronę Ziemi, odwiedziłam bodaj 140 krajów, ale nigdy wcześniej nie byłam we Włoszech. I choć trudno w to
uwierzyć, to faktycznie do tego wspaniałego kraju i w Dolomity
trafiłam dopiero dwa lata temu. Zresztą dzięki tobie. No i zakochałam się do szaleństwa. Zaczęłyśmy od delikatnych tras
w rejonie Trentino w Arco i mojej pierwszej ferraty z córką Marysią, później była Cortina D’Ampezzo i już ambitniejsze drogi,
jak ta na Tofanę. W tym roku eksplorowałyśmy rejony Val Gardeny i Sella Rondy – miejsca, które z tego co wiem, są bardzo
popularnym kierunkiem dla mieszkańców Śląska podczas ferii
zimowych. Zimą już też planujemy wizytę narciarską w Dolomitach. Całkiem blisko Polski odkryłam górski raj – latem trekkingi, wspinaczka, ferraty, rowery, a zimą narty zjazdowe, skitury,
freeride. Pełne szaleństwo! A ja przekonałam się, że po tylu latach w drodze świat nie przestaje mnie zaskakiwać! I w Europie, i w Polsce, na Śląsku. n

Katowice to nie jest
miejsce, gdzie można się
nudzić. Trzeba tylko się
rozejrzeć i zdjąć z pola
widzenia tę nieprzychylną
łatkę, która do Śląska
przylgnęła
zima 2018/2019
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Millenium Inwestycje ze Śląską
Wielką Nagrodą Budownictwa
Śląska Izba Budownictwa nagrodziła mieszkania dla seniorów w Enklawie Kryształowej. Podczas gali w Operze
Śląskiej, Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa odebrał Krzysztof Lasoń, prezes spółki Millenium Inwestycje.
Paweł Szałankiewicz

23 listopada w Operze Śląskiej
w Bytomiu odbyła się doroczna Gala Budownictwa organizowana przez Śląską Izbę
Budownictwa. Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa Izba postanowiła przyznać spółce
Millenium Inwestycje, którą reprezentował prezes spółki – Krzysztof Lasoń. Nagrodę
przyznano Millenium za profesjonalne przygotowanie i realizację
przedsięwzięcia inwestycyjnego – mieszkań dla seniorów
w Enklawie Kryształowej.
Enklawa Kryształowa to jeden
z pionierskich projektów spółki
Millenium Inwestycje, która
od podstaw zbudowała ekskluzywne Osiedle Bażantowo.
Mieszkania zapewniają seniorom
pełną prywatność i samodzielność, a zamontowany system
przywoławczy pozwala wezwać
pomoc lub uzyskać konsultację
medyczną.
Do dyspozycji mieszkańców jest
pracownik recepcji, który wraz
z wykwalifikowanym i zaufanym
personelem wspiera w codziennych potrzebach.
Ważnym punktem Enklawy jest
elegancki salon klubowy z biblioteką, w którym organizowane są
spotkania mieszkańców.
Paweł Szałankiewicz

Krzysztof Lasoń, prezes Millenium Inwestycje ze Śląską Wielką Nagrodą Budownictwa

Podczas gali nie zabrakło mieszkańców Enklawy Kryształowej

Bażantowo dzieciom
Bańki mydlane, dmuchańce i mnóstwo waty cukrowej – tak
jesienią Bażantowo umilało dzieciom czas.
Podczas cyklu imprez dla najmłodszych, plac
przy ul. Puchały wypełniał się śmiechem dzieci
i gwarem rozmów rodziców. Najmłodsi mieszkańcy
osiedla mogli wyszaleć się do woli na zjeżdżalni,
zrobić sobie brokatowy tatuaż i pomalować buzię,
podczas gdy starsi poznawali swoich sąsiadów.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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Paweł Szałankiewicz

Maraton
indoor
cycling
Kilkadziesiąt osób wzięło
udział w maratonie indoor
cycling, który odbył się 13
października w Bażantowo
Sport. Piękna pogoda
sprawiła, że maraton indoor
cycling stał się maratonem...
outdoor cycling na rowerach
stacjonarnych. Wydarzenie
było dobrą okazją do
przetestowania nowych
rowerów stacjonarnych,
które trafiły na początku
października do Bażantowo
Sport.
Paweł Szałankiewicz

Pobiegli, by zdążyć
przed rakiem
W Parku Zadole 29 września
odbyła się czwarta edycja
„Biegu Zdążyć przed Rakiem”.
Patronem medialnym
wydarzenia był Magazyn
PLACE.

ZOBACZ FOTOREPORTAŻ Z BIEGU

„Bieg Zdążyć przed Rakiem” to impreza, która łączy sportową rywalizację i szczytny cel, jakim jest propagowanie profilaktyki raka
piersi.
W tym roku w biegu głównym wystartowało 456 zawodników,
w tym czteroosobowa reprezentacja Bażantowa Sport. Arkadiusz
Kęska bieg zakończył na 79 miejscu, Anna Mieszczak była 103,
Wojciech Stachowski 117, natomiast Agnieszka Szternal była 359.
Tradycyjnie odbył się również „Dziecięcy Bieg Dla Naszego Zdrowia”, w którym wystartowało 200 uczestników.
Organizatorami „Biegu Zdążyć przed Rakiem” są: Fundacja Zdążyć Przed Rakiem, Centrum Medyczne Tommed oraz katowicki
radny – Krzysztof Pieczyński.
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Paweł Szałankiewicz

Pierwsze
urodziny
BUDYNKU CUBE
Jesienią ubiegłego roku budynek CUBE
Centrum Handlowego Bażantowo otworzył
swoje podwoje dla klientów, najemców
i mieszkańców. W apartamentach pojawili się
pierwsi lokatorzy, głodni zasmakowali
w kuchni nowych restauracji, klienci
odwiedzili sklepy i punkty usługowe.
Wraz z CUBEm świętowały również
dwie restauracje – włoska La Tavola
i hiszpańska Albenca. La Tavola
na swoje urodziny, obchodzone w połowie października, zaprosiła niezwykłego gościa – robota EuGeniusa.
Robot skonstruowany przez firmę General Robotics we wrocławskim Parku
Technologicznym, 20 października
wcielił się w rolę kelnera. Była to
pierwsza wizyta „Gienka” na Śląsku,
co nie uszło uwadze ogólnopolskich
mediów – w tym telewizji TVN24.
Albenca świętowała na początku listopada. Lista atrakcji przygotowanych
dla gości restauracji była długa:
od koncertu zespołu folkowego Pejzaż,
przez warsztaty kulinarne dla dzieci
prowadzone przez Kubę Tomaszczyka – finalistę programu MasterChef Junior, aż po wieczór z DJ-em Mellow.

Carrefour Market, większy prestiż
Wilanów, Konstancin i... Bażantowo! W tych lokalizacjach dotychczasowi klienci Piotra i Pawła będą mogli zrobić codzienne zakupy
w Carrefour Market.

Wilanów
Konstancin

Bażantowo

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Centrum Handlowe Bażantowo w Katowicach jest jednym z trzech miejsc
w Polsce, gdzie francuska marka zdecydowała się przejąć sklepy po sieci
Piotr i Paweł, która przechodzi głęboką restrukturyzację, zmniejszając liczbę
swoich supermarketów o połowę.
Dla klientów robiących na co dzień zakupy w Bażantowie, zmiana oznacza
same korzyści. Asortyment sklepu został powiększony
z 15 tys. do blisko 25 tys. produktów. Poza artykułami z półek średniej
i premium, w Carrefour Market wciąż można nabyć ulubione produkty, znane
wcześniej z Piotra i Pawła. Wprowadzenie części nowych produktów jest
poprzedzane degustacjami, podczas których klienci mogą wyrazić swoją
opinię na ich temat. Dotychczas najbliższy sklep Carrefour Market
z asortymentem marki premium, istniał w krakowskiej Galerii Kazimierz.
Sklepy Carrefour Market z segmentu premium oferujące produkty doskonałej
jakości i w przystępnej cenie, wyróżnia czerwona kolorystyka logo.
zima 2018/2019
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ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ ZSESJI
WBAŻANTOWIE

W prozie będącej pierwowzorem hollywoodzkich produkcji,
agent 007 wybierał bentleye. Gdyby więc Ian Fleming wciąż żył
i pisał kolejne powieści o Bondzie, to ten jeździłby właśnie
Continentalem GT. Ciekawe, jaka intryga sprowadziłaby asa
brytyjskiego wywiadu do garażu podziemnego w budynku
CUBE? A może nie intryga, a kobieta?

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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BENTLEY CONTINENTAL
GT W BAŻANTOWIE
Dżentelmenom nie wypada się spieszyć i rozmawiać
o pieniądzach. Popatrzmy więc na klasyczną elegancję,
urok i styl. Przed Państwem Bentley Continental GT
w Bażantowie
Tekst: Bartłomiej Wnuk
Zdjęcia: Paweł Szałankiewicz

Za udostępnienie
samochodu do sesji
dziękujemy salonowi
Bentley Katowice

Bentley Katowice
www.bentley.katowice.pl
15
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Galeriowce Osiedla Bażantowo w lipcu doczekały się własnego odcinka w Strefie Przestrzeni. Twórcy kanału na YouTube
poświęconego architekturze, urbanistyce i krajobrazowi docenili oryginalność projektu zespołu mieszkaniowego autorstwa
Medusagroup. Parę miesięcy później ta markowa architektura stała się tłem dla najbardziej luksusowego auta klasy GT
na rynku.
Szybki powrót
do domu w Enklawie Modernistycznej? 6 litrów, 12
cylindrów, 900 Nm
momentu obrotowego i jesteśmy.
Tylko, jak tu skończyć podróż, gdy
spod maski co
rusz wydobywa się
głęboki pomruk,
a przyspieszenie
od 0 do 100 km/h
zajmuje zaledwie 3,7 s.

Klasyczne, analogowe
wnętrze nie onieśmiela,
a poszczególne detale
pieszczą zmysły.
Aluminiowe elementy mają
grubość zaledwie 0,6 mm
i są wykończone znanym
ze świata zegarków szlifem
typu Côtes de Genève. Co
ciekawe, aby powstało
wnętrze jednego
Continentala GT, 1 tys.
specjalistów
potrzebuje 100 godzin.
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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PAN
FILIŻANKA
I TAJEMNICE
ŚLĄSKIEJ
PORCELANY

PLACE
TO LIVE

Jarmark staroci w Bytomiu. Wśród tysięcy poszukujących
ciekawostek, skarbów i prawdziwych białych kruków jest Andrzej
Oleński. Handlarze znają go od lat i liczą się z jego zdaniem.
To jeden z największych w Polsce kolekcjonerów filiżanek

Enklawa Kryształowa
Enklawa Kryształowa to
mieszkania dla seniorów.
Budynki Enklawy są
dostosowane do potrzeb
osób starszych
i niepełnosprawnych. Każdy
z mieszkańców jest
właścicielem swojego
mieszkania i sam decyduje
o wszystkich swoich
sprawach, dysponując
czasem według własnego
uznania. Kryształowa
zapewnia pełną prywatność
i samodzielność,
a udogodnienia i serwis
podwyższają komfort życia.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
OENKLAWIE KRYSZTAŁOWEJ

Rozmawia: Łukasz Respondek
Zdjęcia: Paweł Szałankiewicz

ANDRZEJ OLEŃSKI
Z wykształcenia inżynier konstruktor. Obecnie emeryt.
Miłośnik karawaningu i kolekcjoner filiżanek. W jego zbiorach
znajduje się ponad siedemset filiżanek. Większość można
oglądać w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym
w Rudach, spora część wyeksponowana jest w mieszkaniu
kolekcjonera w Bażantowie. Do Enklawy Kryształowej
przeniósł się z Koszutki.

Łukasz Respondek: Pija pan kawę ze swoich
filiżanek?
Andrzej Oleński: Nie, w ogóle ich nie używam. Są bardzo delikatne
i trzeba uważać, żeby ich nie uszkodzić. Na moją kolekcję składają
się z filiżanki najlepszych producentów z kilkudziesięciu
krajów – z Europy, oraz z innych zakątków świata: w tym Meksyku
i z Brazylii. Wśród prawdziwych perełek porcelanowej
pomysłowości są m.in. specjalne filiżanki dla wąsacza i dla
palacza.

Pamięta pan tę pierwszą filiżankę?
Tak naprawdę nie było „tej pierwszej filiżanki”. Miłość do porcelany
odziedziczyłem po matce. Po tym, jak przenieśliśmy się
z przedwojennej Warszawy do Katowic, kolekcja rosła – mama
kupowała porcelanę od Niemców, którzy stąd wyjeżdżali. Po latach,

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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W XIX w. porcelana
była dosyć droga
i świetnie nadawała się
na prezent. Wówczas
zaczęto na niej
drukować życzenia.
Na przykład z okazji
ślubu czy urodzin.
Filiżanek z dedykacją
jest jednak bardzo
niewiele, bo ich
produkcja nie była
łatwa
kiedy z bratem opuszczaliśmy rodzinny dom, mama dała nam
po dwanaście filiżanek. Brat zatrzymał się na kolekcji liczącej
bodaj czternaście sztuk, a ja... zacząłem odwiedzać targi
staroci i przywozić filiżanki z licznych podróży przyczepą. I tak
filiżanki zbieram do dziś.

Podczas naszego spaceru na jarmarku w Bytomiu
widziałem filiżanki warte nawet 1200 zł! Od czego
zależy wartość filiżanki?
To może być naprawdę kosztowne hobby. Niewątpliwe
najdroższe są najstarsze filiżanki. Pierwszą porcelanę
w Europie wyprodukowano w 1709 roku w Miśni. To właśnie
wyroby z tamtejszej fabryki są obecnie wyceniane najwyżej.
Określenie daty produkcji jest jednak bardzo trudne. Służą
do tego katalogi, które pozwalają na ustalenie, kto i kiedy
wyprodukował dany egzemplarz.

była łatwa. Obecnie mam w swojej kolekcji także sporo
śląskiej porcelany – pochodzącej zwłaszcza z kilkunastu
bardzo dobrych wytwórni z Dolnego Śląska.

Sporą część pana zbiorów można też oglądać
w Bażantowie. Jak udało się panu dostosować
mieszkanie do takiej ekspozycji?
Na początku miałem u siebie sto filiżanek – teraz kolekcja,
którą mam w domu liczy już ponad dwieście sztuk.
Przy wyborze mieszkania to był podstawowy problem, który
dodatkowo połączył się z moim staroświeckim przekonaniem,
że gości nie można przyjmować w kuchni. Enklawa
Kryształowa daje możliwość dowolnej aranżacji wnętrza,
a indywidualne potrzeby można sygnalizować już na etapie
projektowym. W związku z tym, wybrałem sobie mieszkanie,
w którym można było postawić ścianę oddzielającą kuchnię
od pokoju. Właśnie na tej ścianie umieściłem moje filiżanki.

Które filiżanki zbiera pan najchętniej?
Te o wyjątkowym kształcie oraz te z dedykacją. W XIX w.
porcelana była dosyć droga i świetnie nadawała się
na prezent. Wówczas zaczęto na niej drukować życzenia.
Na przykład z okazji ślubu czy urodzin. Mam kilka filiżanek,
które pozwalają zidentyfikować zarówno osobę obdarowaną,
jak i tę, która wręczyła niebanalny prezent. Filiżanek
z dedykacją jest jednak bardzo niewiele, bo ich produkcja nie

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Rozmawia pan z sąsiadami o swoich filiżankach?
Mam nawet pseudonim: „Pan Filiżanka”. Zdarzało się, że
pokazywałem moją kolekcję w mieszkaniu sąsiadom, ktoś
przyniósł filiżankę, by dowiedzieć się więcej na jej temat.
Dwukrotnie wraz z sąsiadami pojechaliśmy też
do Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach,
ponieważ chcieli zobaczyć całą kolekcję. n

zima 2018/2019

MAMMOGRAFIA W KATOWICACH
Mammografia – to najskuteczniejsze narzędzie diagnostyczne pozwalające
na wykrycie nowotworu we wczesnym etapie jego rozwoju. Pracownia Mammografii
Ośrodka Medycznego TOMMED w Katowicach to doświadczony personel oraz sprzęt
najnowszej generacji, który tylko od marca 2017 przebadał już ponad 6000 kobiet,
gwarantując rzetelność wykonania badania i interpretacji jego wyników.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI
Ośrodek Medyczny Tommed realizuje bezpłatne badania
MAMMOGRAFICZNE w ramach programu „Populacyjny Program Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi”. Dzięki realizacji programu chcemy pokazać kobietom, jak
ważne są badania profilaktyczne oraz zachęcić je do wykonywania mammografii.
Regularne badanie pozwala wykrywać zmiany nowotworowe na wczesnym
etapie choroby, gdy możliwe jest jej skuteczne leczenie.
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ZNIŻKA NA KOMERCYJNE
BADANIE MAMMOGRAFICZNE
*Zniżka ważna do 31.03.2019 r.
z magazynem PLACE

CO ZWIĘKSZA RYZYKO ZACHOROWANIA?
Ryzyko choroby zwiększają:
• wiek – najwięcej zachorowań występuje u kobiet po 50 roku życia,
• obciążenie genetyczne – choroby w najbliższej rodzinie,
• czynnik hormonalny,
• wieloletnie przyjmowanie hormonalnej terapii zastępczej,
• niewłaściwa dieta, w tym otyłość,
• częste spożywanie alkoholu,
• wcześniejsze choroby piersi.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?
Program skierowany jest do kobiet wieku 50–69 lat, które są najbardziej zagrożone
zachorowaniem na raka piersi.

JAK CZĘSTO MOŻNA ROBIĆ BADANIA
Można zrobić mammografię, jeśli nie robiło się jej w ciągu ostatnich dwóch lat.
UWAGA: możesz otrzymać wskazanie do zrobienia ponownej mammografii po roku,
jeśli występują u ciebie czynniki ryzyka, takie jak rak piersi wśród najbliższych członków
rodziny.

ILE KOSZTUJĄ BADANIA ?
Można zrobić badanie w ramach programu bezpłatnie, jeśli kobieta jest uprawniona do
świadczeń opieki zdrowotnej i kwalifikuje się z uwagi na wiek. Badanie mammografii
można również wykonać komercyjnie – koszt obustronnej mammografii to 90 zł.

JEŚLI MASZ PYTANIA, BĄDŹ CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA BADANIE
Zapraszamy do kontaktu :
PRACOWNIA MAMMOGRAFII CYFROWEJ TOMMED

UL. ŻELAZNA 1 KATOWICE TEL: 795 43 74 88
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PORTRETY SUBIEKTYWNE

Emocjonalne, efemeryczne, odzwierciedlające osobowość postaci – takie są subiektywne portrety
Krzysztofa Gierałtowskiego. Już w lutym będzie można je oglądać w Galerii Katowice
Materiał opracowano na podstawie tekstu Adama Soboty

Wystawa 44 portretów Krzysztofa
Gierałtowskiego to zbiór zdjęć, na których autor
uwiecznił ludzi kultury: aktorów, pisarzy,
malarzy, reżyserów, muzyków. Wśród nich są
takie indywidualności, jak: Tadeusz Brzozowski,
Czesław Miłosz, Kalina Jędrusik, Magdalena
Abakanowicz.

Krzysztof Gierałtowski swoimi portretami
nie dokumentuje fotografowowanych
osób, a próbuje je opowiedzieć
za pomocą fotografii: zinterpretować,
nakreślić ich odrębność. Krzysztof
Gierałtowski portretuje od ponad 40 lat
polską inteligencję – stworzył kolekcję
„Polacy, portrety współczesne”, która liczy
przeszło 500 tys. negatywów. Zdjęcia
z niej pokazywał dotychczas na 52
zagranicznych i 46 krajowych wystawach
indywidualnych i umieścił w 28
światowych i 25 krajowych
renomowanych kolekcjach muzealnych.

Wernisaż wystawy Krzysztofa
Gierałtowskiego odbędzie się
6 lutego 2019 r. o godz. 18.30
w Galerii Katowice ZPAF Okręg
Śląski przy ul. św. Jana 10
(II piętro). Ekspozycję będzie
można oglądać do
28 lutego, od wtorku do piątku
w godz. 17-20.

Krzysztof Gierałtowski jest członkiem
Związku Polskich Artystów Fotografików
ZPAF, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz
Niemieckiego Towarzystwa
Fotograficznego DGPh. Jego prace
znajdują się m.in. w Bibliotece Kongresu
w Waszyngtonie, Museum of Modern Art
w San Francisco, Bibliothèque Nationale
de France i Musée d’Art Moderne de la
Ville w Paryżu. Jest laureatem wielu
nagród w dziedzinie kultury (m.in.
Nagrody C. K. Norwida, Dorocznej
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego). W 2014 Prezydent RP
przyznał mu Krzyż Oficerski Orderu
Odrodzenia Polski.

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski / www.zpaf.katowice.pl
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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HISTORIE ŚLĄSKICH ARCHITEKTEK
Stowarzyszenie Architektów Polskich w Katowicach chce przypomnieć, jaką rolę w historii rodzimej architektury
odegrały kobiety. Zbiera dokumenty przedstawiające osiągnięcia architektek urodzonych między I i II wojną światową,
zgłębia ich życiorysy po to, aby wskazać kobiecy rys w architekturze Górnego Śląska

Tekst: Jessica Kufa

Liczba działających po II wojnie światowej na Górnym Śląsku architektek
jest znacząca. Tylko w katowickim SARP, członkiń stowarzyszenia
urodzonych między 1920 a 1949 rokiem jest ponad setka – 7 z nich
posiadało status twórcy przyznawany przez SARP jako potwierdzenie
wybitnych osiągnięć w dziedzinie architektury. Kobiety były częścią wielu
biur projektowych i równoprawną połową architektonicznych małżeństw,
które często pracowały na wspólny rachunek. Angażowały się także
w działania na rzecz środowiska. Pracowały przy najważniejszych
realizacjach architektonicznych i urbanistycznych.

Ważną postacią w historii śląskiej
architektury jest także Aleksandra
Heine, która od końca lat 60.
pracowała w biurach projektów
w Opolu, Sosnowcu i Katowicach.
Architektka prowadzi autorską
pracownię i angażuje się w pracę
społeczną. Na przełomie lat 70.
i 80. prowadziła zespół
Inwestprojektu Katowice, jednego
z najbardziej cenionych ośrodków
projektowych. Będąc jednym ze
starszych projektantów, tworzyła
przedszkola, żłobki, osiedla
mieszkaniowe oraz Domy
Spokojnej Starości w Opolu
i Dąbrowie Górniczej.

Na Górnym Śląsku za najważniejsze projekty
odpowiedzialne były także urbanistki. Zofia Piękoś była
głównym projektantem kierującycm zespołem, który
pracował nad planem zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Pszczyny. Plan ten uzyskał wyróżnienie
w 1979 roku na Międzynarodowej Wystawie Kobiet
Architektek w Paryżu.

Ludwika Horwath-Gumułowa jest postacią
wyjątkową dla architektury przemysłowej.
Doceniana w kraju i za granicą, brała udział
w licznych seminariach i konferencjach.
Projektowała powierzchnie kopalń oraz
obiektów sportowych i wypoczynkowych.
Do jej najważniejszych realizacji należy
powierzchnia kopalni „Staszic” i towarzyszący
jej projekt humanizacji miejsc pracy.

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

Wymiany uczniów są jednym z elementów wychowawczych, jakie swoim podopiecznym oferuje Zespół Szkół Zakonu
Pijarów Matki Bożej Królowej Szkół Pobożnych w Katowicach. Uczniowie zwiedzają różne regiony Polski i Europy,
zawierają nowe znajomości i poznają inne kultury

archiwum Zespołu Szkół Zakonu Pijarów

Tekst: Łukasz Respondek

DLA STARSZYCH…
Wymiana z pijarską Szkołą w Barcelonie
Escola Pia Balmes
Od dwóch lat w połowie października starsi
uczniowie szkoły pijarskiej mają możliwość
wyjazdu do Barcelony. To okazja, aby doskonalić język angielski, poznać katalońską kulturę i zdobyć nowych przyjaciół. W tym roku
szkolnym już siedemnaścioro uczniów z Katowic wzięło udział w pierwszym etapie wymiany. Podczas pobytu w Hiszpanii młodzież
zwiedziła Barcelonę oraz mniejsze katalońskie miasteczka. Niesamowite wrażenie zro-
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biła na uczniach wioska Poble Espanyol
z wąskimi uliczkami, szlacheckimi pałacami,
miejskim ratuszem oraz zabytkowymi kościołami. Najważniejsza była jednak możliwość przebywania w gronie rówieśników
z innych krajów, wymiana poglądów, uczestniczenie w codziennym życiu rodzinnym
i szkolnym. W kwietniu tego roku Katalończycy gościli w Katowicach.

DLA MŁODSZYCH...
Wymiana z pijarską Szkołą w Elblągu
Od trzech lat młodsi uczniowie szkół pija-

rów w Katowicach i Elblągu na krótki czas
zmieniają miejsce nauki. W połowie października uczniowie z Elbląga przyjeżdżają do Katowic. Zwiedzają region, biorą
udział w niektórych zajęciach szkolnych.
Zawsze duże wrażenie na gościach z województwa warmińsko-mazurskiego robi
zaplecze katowickiej szkoły, w tym m.in.
własna sala gimnastyczna, basen czy
ścianka wspinaczkowa. Z kolei katowiccy
uczniowie, którzy na początku czerwca
wyruszają z rewizytą do Elbląga, zawsze
cieszą się na możliwość zwiedzania Warmii i Trójmiasta. n
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PYTAŃ
O WOLNOŚĆ
SŁOWA W SIECI

Często słyszę absurdalny pogląd, że Internet oznacza
bezkarność. Pozwani broniący się w sprawach
sądowych zwykli mawiać: „przecież napisałem to
na forum, a nie powiedziałem w realu, a w Internecie
można wszystko”. Czy to prawda? Absolutnie
nie – pisze Rafał Kolano, radca prawny

§

Czy w Internecie można napisać wszystko? W Internecie można napisać, co się chce, ale trzeba pamiętać,
że każda wolność wypowiedzi to także konsekwencje – skutki prawne nie będą różnić się od tych, które
dotyczyłyby wyrażenia się w tradycyjnych mediach czy
bezpośrednio. Oczywiście, osobną kwestią jest „anonimowość”
sieci i potencjalny problem z ustaleniem autora wypowiedzi,
a w konsekwencji pociągnięciem go do odpowiedzialności. Ale
dziś to już tylko kwestia czasu.

1
2

Czego można się domagać, jeśli zostaniemy znieważeni w Internecie? Odpowiedzialność może mieć umocowanie w prawie cywilnym, w art. 23 Kodeksu Cywilnego. Dobra osobiste człowieka, a w szczególności:
zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza
i racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ten, czyje
dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania (chyba że nie jest ono bezprawne). W razie dokonanego naruszenia, może także żądać, żeby
osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, by złożyła
oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Może
również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach
ogólnych.

Czy za pomówienie w Internecie można trafić do więzienia? Ochrony można też doszukiwać się w prawie
karnym, w Kodeksie Karnym – rozdz. XXVII: Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Mamy tu zniesławienie, czyli pomówienie kogoś (tak osobę, jak i grupę osób, instytucję itd.) o takie postępowanie lub
właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić
na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu
lub rodzaju działalności. Czyn musi być umyślny i obiektywnie obraźliwy oraz mieć charakter działania. Dla odpowiedzialności karnej za zniesławienie ważnym elementem jest to, czy mamy do czynienia z pomówieniem uczynionym publicznie czy niepublicznie.
Za publiczne zniesławienie grozi bowiem pełna odpowiedzialność – sprawca czynu odpowiada niezależnie od tego, czy głoszony przez niego zarzut był prawdziwy, czy nie. Pomawianie za pomocą środków masowego komunikowania stanowi typ kwalifikowany
przestępstwa zagrożony surowszą sankcją karną, a w najpoważniejszych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności.

3

Co w przypadku, gdy mówimy o kimś prawdę, a ten
mimo wszystko odda sprawę do sądu? Nie popełnia
przestępstwa ten, kto publicznie podnosi lub rozgłasza
prawdziwy zarzut, dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub służący obronie społecznie uzasadnionego interesu. W takiej sytuacji, w postępowaniu sądowym trzeba jednak dowieść, że zarzut jest prawdziwy.

4
5

Czy polubienie lub udostępnienie szkalujących treści
również naraża nas na odpowiedzialność karną?
Naruszenie tak karne, jak i cywilne może mieć formę
słowa, gestu, rysunku itp. Również takie czynności, jak:
„polubienie” czy „udostępnienie” mogą podlegać
ocenie według wyżej wymienionych reguł. n
25
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KATOWICE NAJBARDZIEJ
EKOLOGICZNYM MIASTEM
W POLSCE
O przemianie stolicy katowickiej metropolii rozmawiamy
z prezydentem Marcinem Krupą
Katowice - kiedyś miasto przemysłowe – a dziś mówicie o przemyśle
spotkań. Co to oznacza?
W ostatnich latach zainwestowaliśmy gigantyczne środki w podnoszenie
jakości życia w mieście. Powstała u nas za ponad miliard złotych Strefa
Kultury. Otrzymaliśmy prestiżowy tytuł Miasta Kreatywnego Muzyki
UNESCO jako jedyne miasto w tej części Europy. Postawienie na kulturę
przyniosło owoce i pozwala nam zmieniać wizerunek. Dziś gościmy
tysiące ludzi w ramach naszych międzynarodowych festiwali, wydarzeń
sportowych i biznesowych. To właśnie jest przemysł spotkań.
Co dziś stanowi dla Katowic największe wyzwanie?
Oczywiście, z jednej strony, są to negatywne trendy demograﬁczne,
które dotyczą prawie całego kraju. Z drugiej strony koncentrujemy się na
walce o czyste powietrze. Wiemy, że jakość życia wpływa dziś na decyzję
o wyborze miejsca do studiowania, pracy i zamieszkania. Mamy się czym
chwalić – prawie połowa Katowic to tereny zielone – lasy i parki, mamy
trzeci najniższy w Polsce wskaźnik bezrobocia, zdecydowanie tańsze
mieszkania niż w innych dużych miastach Polski, zapewniamy opiekę
w żłobku i przedszkolu. Cały czas dostrzegamy jednak konieczność
intensyﬁkacji proekologicznych działań.
Katowice zajęły pierwsze mieście w rankingu „najbardziej ekologicznych miast w Polsce”, a także zostały „Eco-Miastem”.
Dla wielu osób było to zaskoczenie.
Oczywiście, z jednej strony, są to negatywne trendy demograﬁczne, które dotyczą prawie całego kraju. Z drugiej strony koncentrujemy
się na walce o czyste powietrze. Wiemy, że jakość życia wpływa dziś na decyzję o wyborze miejsca do studiowania, pracy i zamieszkania.
Mamy się czym chwalić – prawie połowa Katowic to tereny zielone – lasy i parki, mamy trzeci najniższy w Polsce wskaźnik bezrobocia,
zdecydowanie tańsze mieszkania niż w innych dużych miastach Polski, zapewniamy opiekę w żłobku i przedszkolu. Cały czas
dostrzegamy jednak konieczność intensyﬁkacji proekologicznych działań.

EKO Katowice to:

Ţ

Projekt wymiany starych kotłów węglowych

Ţ

Doﬁnansowywanie montażu źródeł odnawialnej energii

Ţ

Ekologiczny transport. Od 2016 roku na ulice Katowic wjechało 90 nowoczesnych autobusów, a do 2020 przybędzie
40 kolejnych – w tym elektryczne.

Ţ

Największa w regionie sieć wypożyczalni rowerowych

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

jesień 2018

materiał promocyjny

KATOWICE ŚLĄSKIM
LIDEREM WALKI
O CZYSTE POWIETRZE!

Wiele miast w Polsce w okresie zimowym zmaga się
z problemem smogu. Specjaliści podkreślają, że aby realnie
zmieniać jakość powietrza należy podejmować przez cały rok
działania systemowe w wielu obszarach. W województwie
śląskim trendy w tym zakresie wyznaczają Katowice –
zarówno pod względem skali działań, jak i zainwestowanych
środków.
Miasto jako pierwsze w Polsce uruchomiło także Miejskie
Centrum Energii, czyli punkt informacyjny dla mieszkańców,
w którym dowiedzą się wszystkiego na temat oszczędzania
energii, wymiany systemów ogrzewania i związanych z tym
miejskich programów wsparcia.
Władze miasta szczególny nacisk położyły na wymianę
starych kotłów węglowych, które są głównym źródłem smogu.
Tzw. „kopciuchy” zastępowane są ogrzewaniem gazowym,
elektrycznym lub nowoczesnymi kotłami węglowymi. –
W ostatnich latach realizacja tego programu dynamicznie
przyspieszyła. Przez trzy lata – tj. od 2015 do 2017 roku - doﬁnansowaliśmy wymianę 1495 źródeł ciepła za ponad 11,5 mln zł, a tylko w tym
roku wpłynęło prawie tyle samo wniosków. W 2016 roku podjąłem także decyzję, by podnieść maksymalną kwotę dotacji na wymianę pieców
do 10 tys. zł. Dzięki temu poziom doﬁnansowania jest jednym z najwyższych w kraju – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic i dodaje, że
dodatkowo w latach 2015-2017 miasto doﬁnansowało kwotą prawie 1,5 mln zł montaż 263 instalacje źródeł odnawialnej energii. Ważną
zmianą wprowadzoną rok temu przez prezydenta Marcina Krupę było podniesienie kwoty dopłaty do zakupy opału z 450 zł do 900 zł dla
najmniej zamożnych mieszkańców. W ten sposób Katowice walczą ze zjawiskiem tzw. „ubóstwa energetycznego”.
Aby działania były skuteczne muszą być realizowane
w wielu sferach. W ostatnich latach Katowice zainwestowały
kilkadziesiąt milionów złotych w termomodernizację budynków
użyteczności publicznej, a w realizacji jest projekt o wartości
100 mln zł polegający na dociepleniu 45 obiektów. W Katowicach
jednym z priorytetowych zadań jest także rozwój komunikacji
publicznej. Trwa budowa czterech centrów przesiadkowych typu
Park and Ride, w ostatnim czasie miasto zakupiło 90 nowych
autobusów za 100 mln zł, a wkrótce rozpocznie się budowa nowej
linii tramwajowej na południe miasta. Dodatkowo w Katowicach
funkcjonuje największa w woj. śląskim sieć rowerów miejskich.
Do walki z niską emisją przyczyniają się też wzmożone kontrole
Straży Miejskiej realizowane m.in. z użyciem drona. O ile
w 2016 roku co szósta kontrola potwierdzała spalanie śmieci –
to w 2017 roku już tylko co szesnasta. Ten spadek pokazuje
efekty działań edukacyjnych i prewencyjnych.
Walka o czyste powietrze w Katowicach przynosi efekty. Średnioroczne stężenie pyłów PM 10 jest niższe niż kilka lat temu, a działania
władz Katowic zostały zauważone w skali ogólnopolskiej – niedawno w rankingu magazynu „Forbes” Katowice zostały uznane
za najbardziej ekologiczne miasto w Polsce. Miasto podejmuje jednak dalsze działania i na walkę ze smogiem przeznaczy do 2030 roku
aż 535 mln zł. Te wszystkie działania zostały zauważone przez Organizację Narodów Zjednoczonych, która przyznała Katowicom statut
organizatora grudniowego Szczytu Klimatycznego COP 24.
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ROZGOŚĆ SIĘ
W SOPOTORIUM
SOPOTORIUM Medical Resort & SPA przyjmie pierwszych gości już za niespełna
dwa lata – wiosną 2020 roku. Obiekt nawiązujący do tradycji przedwojennego
Sopotu, będzie leczył i rehabilitował. Wszystko to w atmosferze dyskretnego
luksusu najlepszych czterogwiazdkowych hoteli
Tekst: Bartłomiej Wnuk

Na parterze obiektu znajdą się m.in. jadalnia, bar, kawiarnia i recepcja

H

otel Marriott, hotel Radisson Blu i Sopockie
Błonia – to najbliżsi sąsiedzi SOPOTORIUM Medical Resort & SPA – ponadstupokojowego obiektu sanatoryjnego, najnowszego projektu spółki Millenium Inwestycje,
dewelopera Osiedla Bażantowo.
Jego bazą zabiegową będzie balneoterapia wykorzystująca solankę bromkową ze
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źródła św. Wojciecha, dzięki któremu Sopot
zyskał status uzdrowiska. Odwołania do tej
tradycji znajdą się w pokojach i apartamentach w postaci zdjęć. Te będą obecne również w przestrzeniach wspólnych, jak jadalnia, bar i basen.
Kuracjusze wypoczywający w SOPOTORIUM
będą mogli korzystać m.in. z hydroterapii, fizjo-

terapii, fizykoterapii, fitoterapii i porad dietetyka.
Obiekt będzie specjalizował się w leczeniu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów,
urazów narządu ruchu, schorzeń neurologicznych, zaburzeń układu krążenia, układu oddechowego, nadciśnienia i zespołów bólowych.
Otwarcie już za niespełna dwa lata – wiosną
2020 roku. n
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Część mieszkalna będzie obejmować aż cztery kondygnacje SOPOTORIUM. Pokoje i apartamenty będą utrzymane w standardzie
hoteli czterogwiazdkowych

Dyskretny luksus i elegancja. Tak będą wyglądały łazienki w pokojach
i apartamentach

Sala ćwiczeń, basen solankowy, wypoczywalnia,
grota solna z tężnią, inhalacje…to tylko część oferty

SOPOTORIUM to
najnowszy projekt
spółki Millenium
Inwestycje,
dewelopera Osiedla
Bażantowo
31

Naturalne, wysokiej jakości kosmetyki
indywidualnie dobrane do potrzeb
Twojej skóry
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Katowice, Bażantów 6C | www.facebook.com/droganatury
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ZOBACZ, JAKIE JESZCZE
WINA POLECA MATEUSZ
PORĘBA

WHISKY CZY KONIAK?
Zimowe wieczory aż proszą się o dobry akompaniament.
Natychmiast myśl mknie ku dwóm bardzo klasycznym
propozycjom: whisky i koniak. Czym różni się jedno od
drugiego? Jak wybrać to, co będzie bardziej odpowiadało
osobie, którą chcę obdarować? Radzi Mateusz Poręba
z salonu M&P Alkohole i Wina Świata

K

oniak jest trunkiem powstałym z winogron, czyli rodzaju
brandy (po polsku „winiak”) o mocy zazwyczaj 40%, pochodzącym z regionu Cognac we Francji. Wyciśnięty sok z owocu winorośli fermentuje, dając wino, które następnie poddaje się
destylacji w tradycyjnych alembikach. Na koniec trunek wlewa
się do dębowych beczek, żeby poprzez proces starzenia produkt
nabrał odpowiedniej złożoności i bogactwa aromatów. Dodatkowo, koniaki są „układane”, to znaczy łączone w wypracowanych
proporcjach z różnych beczek. Dodatkowe atuty dla tego trunku
to konkretna parcela, z której pochodzi, a są dostępne różne rodzaje koniaków z konkretnych roczników i podregionów.
Whisky natomiast powstaje ze zbóż, najczęściej z jęczmienia,
i tuż po destylacji ma około 80% zawartości alkoholu, ale poprzez
proces starzenia w beczkach i czasem poprzez opcję producenta zostaje rozmiękczona do 40%. Tutaj pole do popisu daje receptura (można łączyć różne rodzaje zbóż) i różnorodność be-

Salon M&P Alkohole i Wina Świata

Arc
hiw
um

czek (np. takie, w których wcześniej było wino, inny rodzaj whisky, albo zupełnie nowe beczki). Wszystko ma wpływ na jakość
i smak trunku. Można u nas znaleźć takie rodzaje, które leżakowały w dębie przez ponad 40 lat, a najstarszy dostępny alkohol
pochodzi z początku lat 40. ubiegłego wieku.
Koniaki w strukturze, ogólnie mówiąc, są gładsze, natomiast whisky może się okazać nieco zadziorna, choć tu także nie ma reguły… Który to Państwa styl? Jako przewodnicy na obu tych drogach chętnie posłużą doradcy z M&P Bażantowo.
Przeprowadzą też Państwa po wypełnionych po brzegi półkach
z winem, gdzie ponad tysiąc propozycji czeka na skosztowanie,
by umilić Wam te zimowe, krótkie dni. Do dyspozycji są też inne
rodzaje mocnych alkoholi, takie jak armaniak („starszy brat” koniaku), tequila, mezcal, calvados, ouzo, grappa, i wiele, wiele innych. Zapraszamy do przebierania w tym bogactwie smaków
i aromatów, a my, jak zwykle, służymy pomocą! n

Katowice, Bażantów 6B
T. 690 489 631

E. katowicebazantowo@wina-mp.pl
www.wina-mp.pl
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PO WŁOSKU

Z LA TAVOLĄ

Złota rada
Delikatne mięso
szybko reaguje
na wysoką
temperaturę
i wymaga krótkiej
obróbki cieplnej.

Filet z indyka, purée z ziemniaków i szpinak sauté w sosie grzybowym
La Tavola proponuje typowe danie obiadowe, które z pewnością przypadnie do gustu
wszystkim – bez względu na to, czy są smakoszami kuchni włoskiej, czy nie

40 min

Średnio trudne

Składniki i akcesoria

Sposób przyrządzenia

– 600 g fileta z indyka
– 200 g świeżych podgrzybków
– 500 g ziemniaków
– 100 g świeżego szpinaku baby
– 40 g mąki pszennej
– 30 g białej cebuli
– czosnek
– 20 g masła
– 100 ml śmietany 30%
– 50 ml mleka
– 10 ml oliwy extra vergine
– sól
– pieprz

1. Cebulę i czosnek smażymy na maśle do zrumienienia, dodajemy opłukane
i pokrojone w kostkę grzyby, smażymy ok. 5 minut, zalewamy śmietaną i dusimy
do uzyskania gęstego sosu, doprawiamy do smaku.
2. Filet z indyka kroimy w plastry, doprawiamy, oprószamy mąką, smażymy na oliwie
na wolnym ogniu aż do uzyskania złotego koloru.
3. Ziemniaki myjemy, obieramy, dodajemy sól, gotujemy do miękkości, odcedzamy,
przeciskamy przez praskę, dodajemy mleko, mieszamy.
4. Na rozgrzane masło wrzucamy szpinak, doprawiamy, dusimy ok. 1 min.

La Tavola
Katowice, ul. Bażantów 6

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

T: 32 603 60 64
E: biuro@latavola.pl

www.latavola.pl
www.facebook.com/latavolakatowice
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DANIE FIT

Z NOVĄ BISTRO

Złota rada
Dyni nie obieramy
ze skórki
przed pieczeniem.
Usuwamy jedynie
miąższ z pestkami
i kroimy na kawałki.
Po upieczeniu,
skórka schodzi bez
problemu.

Jesienny krem z pieczonej dyni z batatem i pomarańczą
Dynia to jedno z naszych ulubionych jesiennych warzyw, a pomysły na jej
wykorzystanie chyba nigdy się nie kończą. Jest lekkostrawna i niskokaloryczna,
jednocześnie zawiera całe bogactwo witamin i składników mineralnych

40 min

łatwe

Składniki i akcesoria

Sposób przyrządzenia

– 1,5 kg pokrojonej dyni hokkaido
– 100 g batatów
– pół szklanki soku z pomarańczy
– 1 duża cebula
– 250 ml bulionu drobiowego lub jarzynowego
– 3 łyżki jogurtu greckiego
– oliwa z oliwek
– łyżka oleju kokosowego
– sól morska, pieprz
– imbir (opcjonalnie)

1. Pokrojone kawałki dyni oraz batata umieszczamy w żaroodpornym
naczyniu, skrapiamy oliwą z oliwek i olejem kokosowym. Pieczemy
przez ok. 15-18 minut w piekarniku rozgrzanym do 200 st. C.
2. Posiekaną cebulę wraz z imbirem podsmażamy na oliwie w żeliwnym
garnku. Dodajemy kawałki upieczonej dyni i zalewamy bulionem.
Gotujemy na małym ogniu ok. 12 minut.
3. Zupę odstawiamy z ognia i czekamy aż ostygnie. Całość miksujemy
partiami na gładki krem. Dodajemy jogurt grecki i doprawiamy solą.
4. Na koniec dolewamy sok z pomarańczy i doprawiamy do smaku.
5. Gotowy krem możemy podać w wydrążonej dyni z prażonymi
pestkami i posiekaną pietruszką.

Nova Bistro
Katowice, ul. Pijarska 3

T: 32 722 40 41
E: info@novabazantowo.pl

www.novabazantowo.pl
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PO JAPOŃSKU

Z HIRADO SUSHI

Złota rada
Danie świetnie
nadaje się jako
przystawka na
imprezy domowe.
Najlepiej podawać je
w miseczce.

Tatar z łososia
Tym razem propozycja Hirado Sushi to tatar z łososia. Jest on równie popularny, jak
ten wołowy lub ze śledzia. To szybkie danie najczęściej podawane w formie
przystawki
30 min

Łatwe

Składniki i akcesoria

Sposób przyrządzenia

– ostry nóż bez ząbków
– płat łososia
– por
– sos chilli np. sriracha
– sos sojowy
– pałeczki
– wasabi
– imbir
– czarny pieprz mielony

1. Kawałki łososia kroimy w kostkę, siekamy go, aż będzie delikatny i kremowy.
2. Pora siekamy bardzo drobno, mieszamy z łososiem.
3. Doprawiamy według uznania sosem sojowym, pieprzem oraz sosem chilli.
4. Całość dokładnie mieszamy i bez ugniatania umieszczamy w miseczkach.
5. Tatar można posypać uprażonym sezamem. Może też stanowić składnik sushi.

Hirado Sushi
Katowice, ul. Bażantów 6C

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

T: 793 005 732
E: sushihirado@gmail.com

www.hiradosushi.pl

zima 2018/2019
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PO HISZPAŃSKU

Z ALBENCĄ

Złota rada

Torcik warzywny z serem kozim
Albenca podpowiada, jak zrobić danie bogate w witaminy i składniki odżywcze.
Zadowoleni będą przede wszystkim miłośnicy łączenia zieleniny i warzyw z serem

40 min

Aby pozbyć się goryczki z bakłażana,
należy go uprzednio
posolić. Pod wpływem soli bakłażan
puści sok, który należy dokładnie odcisnąć za pomocą
papierowego ręcznika.

łatwe

Składniki i akcesoria

Sposób przyrządzenia

– 200 g ziemniaków
– 100 g bakłażana
– 9 listków świeżego szpinaku
– 70 g pleśniowego sera koziego
– 100 ml pomidorów pelati
– 1 czerwona papryka

1. Ziemniaki obieramy i kroimy w bardzo cienkie plasterki. Lekko je
podgotowujemy.
2. Bakłażan kroimy w cienkie plasterki i grillujemy z obu stron.
3. Paprykę pieczemy w piecu przez 20 minut w temperaturze 200 st. C
i obieramy ze skóry. Czyścimy z gniazda nasiennego.
4. Pomidory pelati gotujemy w rondelku przez godzinę, dodajemy pieczoną
paprykę, sól i cukier i wszystko blendujemy na gładki sos pomidorowopaprykowy.
5. Torcik układamy warstwami – bakłażan/ziemniaki/liście szpinaku/sos
pomidorowo-paprykowy/ser kozi. Tę czynność powtarzamy 3 razy. Na samą
górę dajemy ser kozi.
6. Całość pieczemy w piekarniku w temperaturze 200 st. C przez ok. 5 minut.

Albenca
Katowice, ul. Bażantów 6B

T: 517 443 126
E: albenca@albenca.pl

www.facebook.com/restauracja.albenca
www.instagram.com/restauracja_albenca
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Złota rada

PO TAJSKU

Z THAI-PAN

Sałatkę można
podawać na zimno
lub na ciepło.
Kurczaka możemy
zastąpić
wieprzowiną bądź
owocami morza.

Glass Noodle Salad
Tajska sałatka Glass Noodle Salad jest bardzo prosta w przygotowaniu
i niskokaloryczna. To świetna propozycja dla osób będących na diecie. Kucharze
z Thai Pan polecają ją także jako przekąskę
15 min

łatwe

Składniki i akcesoria

Sposób przyrządzenia

- 50 g makaronu sojowego (glass noodle)
- 20 g piersi z kurczaka
- 20 g boczniaków
- marchewka
- cebula
- papryczka chili
- zielona cebulka
- pomidorki cherry
- składniki na sos: 3 łyżki soku z cytryny, 2 łyżki sosu
rybnego, cukier trzcinowy do smaku

1. Makaron wkładamy do wrzącej wody i gotujemy przez 5
minut. Kurczaka siekamy, boczniaki rwiemy na paski
i gotujemy.
2. Marchewkę tniemy na cieniutkie paski (najlepszy efekt
uzyskamy, używając obieraczki do warzyw).
3. Pomidorki tniemy na ćwiartki, a cebulę w cienkie pióra,
siekamy chili i zieloną cebulkę. Wszystkie składniki mieszamy.
4. Do soku z cytryny dodajemy sos rybny i odrobinę cukru.
Mieszamy do momentu aż cukier się rozpuści. Zalewamy
sałatkę i gotowe.

Thai-Pan
Katowice, ul. Puchały 6

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

T: 601 584 044
E: restauracja@thai-pan.pl

www.thai-pan.pl

zima 2018/2019
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ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ
ZNOCY SAUNOWYCH

SPORTU

Nocy saunowej towarzyszy
specjalne menu
dopasowane do scenariusza
i charakteru wydarzenia.
Czas trwania imprezy to aż 6
godzin (od 20 do 2 w nocy!)

SAUNA NIGHTS NA STAŁE
ZAGOSZCZĄ W BAŻANTOWO SPORT
Za nami pierwsze noce saunowe w Bażantowo Sport. Goście centrum sportowego
pokochali saunowanie po godzinach

Każdy seans „Nocy podróżniczej”
otulał uczestników innym aromatem. Saunowicze poczuli m.in. klimaty alpejskich szczytów, dalekiej
Azji czy niemieckiej Bawarii. Z kolei, w czasie następnej imprezy dali się pochłonąć przez magiczną
„Noc Andrzejkową”.

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

Sauna Nights na stałe wpisały
się już w kalendarz wydarzeń
w Bażantowo Sport. Nocne
seanse będą dalej organizowanie przez grupę Git-Art raz
w miesiącu. Najbliższe, świąteczne saunowanie już w połowie
grudnia!

zima 2018/2019
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POMYŚL POZYTYWNIE
O SWOIM ROZWOJU

Innowacyjne metody oparte
o terapie typu Biofeedback,
Cranio-Sacralną, Tomatis,
Johansen, Forbrain wpływają
korzystnie na poprawę
koncentracji i samopoczucia.

Personalne Centrum Rozwoju In Corpore, to miejsce, w którym każdy może rozwinąć swój potencjał, poszerzać
horyzonty i zadbać o swój dobrostan, dzięki szerokiej ofercie wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego

W

sparcie co acha czy psy chote ra peuty to rozwiązania nie tylko dla
tych, którzy potrzebują go z powodu konkretnego problemu, ale także dla
lu dzi suk ce su, per fek cjo ni stów, którzy
dzięki niemu mogą zyskać dodatkową
energię. Z roz wią zań do stęp nych w In
Corpore, takich jak metoda Tomatisa czy
terapia Biofeedback, które doładowują
nasz mózg i wpływają na dobre samopoczu cie, od lat ko rzy sta ją biz nes me ni,
dziennikarze, artyści i politycy.
Tym, co wyróżnia Personalne Centrum Rozwoju In Corpore jest holistyczne podejście
do pacjenta, które usprawnia terapię i czyni
ją bardziej skuteczną. Człowiek zdrowy i silny nie tylko dobrze wygląda, ale i emanuje
pozytywną energią. n

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

In Corpore to świat
pozytywnego myślenia
o własnym rozwoju.
Niektórzy chcą rozwinąć swoją
ścieżkę kariery zawodowej,
a inni zadbać o dobrą kondycję
czy formę intelektualną
zima 2018/2019

Bilateralna Integracja
trening zdrowotny

choreoterapia
terapia tańcem i ruchem

praktyka jogi
medycyna zintegrowana

trening interpersonalny
psychoterapia

Grzegorz Szmajda
– wykonując schematy ruchowe, możemy stymulować
nasz mózg, wzmocnić połączenia między półkulami,
osiągając w ten sposób wyższy poziom koordynacyjnych
zdolności motorycznych.
Systematyczne ćwiczenia
bilateralnej integracji wzmacniają też zdolności poznawcze, co przekłada się
na umiejętności skupienia
uwagi, czytania i pisania. Indywidualna rehabilitacja
przy problemach bólowych
stawów, kości i mięśni oraz
trening zdrowotny oparty
na ruchu.

Aleksandra Pyrzyk-Kuta
– ruch oznacza życie, a ciało
jest domem naszej duszy.
Warto zadbać o jego harmonię i piękno.
Choreoterapia to fascynująca
metoda terapii tańcem i ruchem, integrująca ciało,
umysł i ducha.
Taniec jest instrumentem naszej ekspresji, a ciało zawsze
do nas przemawia, nie zawsze jednak poświęcamy należną mu uwagę. Warsztaty
rozwojowe o charakterze terapii przez taniec i ruch
to możliwość wsłuchania się
w głos ciała, potrzeb i emocji.

Maciej Rudziński
– współczesny świat jest bardzo wymagającym partnerem. Wciąż rośnie liczba
spraw do załatwienia, zadań
i wyzwań, które musisz podjąć. Stres i tempo życia powodują, że jesteś zmęczony, nie
możesz zatrzymać gonitwy
myśli, pojawiają się bóle głowy i dolegliwości ciała.
Zmniejsza się sprawność
umysłu, słabnie kondycja fizyczna. Prostym i skutecznym sposobem na
przywrócenie harmonii myśli,
emocji i ciała, na podniesienie efektywności psychofizycznej jest regularna
praktyka jogi.

Julita Błońska-Charchut
– trening interpersonalny
oparty na strukturze oraz
na procesie. Dwa światy, czyli
rodzicielstwo zastępcze – to
tylko przykładowe tematy proponowanych warsztatów. Zapraszamy także na specjalne
autorskie warsztaty dla nauczycieli: zajęcia
socjoterapeutyczne dla dzieci
i młodzieży oraz struktury
charakteru w pracy z dzieckiem i rodzicem. Specjalne
programy adresowane
do środowiska biznesu.

Jak rozwijać własny potencjał
i zwiększyć szanse na sukces
w życiu? O tym rozmawiano podczas
konferencji „Poznaj swój
potencjał – rozwiń skrzydła!”, która
odbyła się 24 października
w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Personalne Centrum Rozwoju In Corpore
Katowice, ul. Bażantów 2
T. 883 310 337 |
E. info@personalnecentrumrozwoju.pl
www.personalnecentrumrozwoju.pl
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WODOROWE TESTY
ODDECHOWE
Wodorowy test oddechowy. Brzmi groźnie? Wcale nie! Mity
dotyczące tego badania obala dr n. med. Agnieszka Krzywicka,
specjalista gastroenterologii dziecięcej z Centrum Medycznego
Signum

WSKAZANIAMI DO WYKONANIA
M WODOROWEGO
TESTU ODDECHOWEGO
(WTO) SĄ CZĘSTE ZADYSZKI.
Do wykonania WTO najczęstszymi
wskazaniami są przewlekłe bóle
brzucha. Drugą grupę objawów stanowią
epizody biegunkowe czy uporczywe
wzdęcia.

DO OKREŚLENIA WYNIKÓW
M WYSTARCZY
JEDNORAZOWE
POBRANIE PRÓBKI POWIETRZA.
Pierwszego pomiaru dokonujemy
na czczo, więc na badanie należy
przyjść, nie przyjmując w danym dniu
żadnych pokarmów. Kolejne odbywają
się po podaniu pacjentowi cukru
przeznaczonego do odpowiedniego
rodzaju testu.

WODOROWY TEST ODDECHOWY
F POZWALA
OKREŚLIĆ, KTÓRE

M

CUKRY WYKLUCZYĆ Z DIETY.
Test jest przede wszystkim

Archiw
um
Sig
nu
m

POGROMCY
ZDROWOTNYCH MITÓW

wykorzystywany w badaniu
nietolerancji dwóch rodzajów cukrów.
Pierwszy to laktoza, czyli cukier
zawarty w mleku i jego przetworach.
Drugi to fruktoza, czyli cukier zawarty
w sokach, owocach, produktach
przetworzonych, cukierniczych
i jogurtach owocowych.

PRZED WYKONANIEM TESTU
F NALEŻY
ODSTAWIĆ WSZYSTKIE
LEKI. Zaleca się, aby WTO
M wykonywać 4 tygodnie
po zakończeniu antybiotykoterapii.
Jeżeli chodzi o inne leki, nie ma
potrzeby ich odstawiania.

M PO BADANIU NIE WYSTĘPUJĄ ŻADNE

NIEPOŻĄDANE SYMPTOMY. Często
w trakcie wykonywania testu,
po obciążeniu cukrem takim jak laktoza
czy fruktoza, obserwujemy objawy,
wynikające z nietolerancji tych cukrów
przez przewód pokarmowy pacjenta.

Mogą wystąpić bóle brzucha, wzdęcia
lub biegunki, także kilka godzin
po wykonaniu testu.

F PO ROZPOZNANIU NIETOLERANCJI

NALEŻY CAŁKOWICIE ZMIENIĆ
SWOJĄ DIETĘ. Pacjenci z rozpoznaną

nietolerancją laktozy powinni
ograniczyć w swojej diecie mleko oraz
jego przetwory i zastąpić je
produktami bezlaktozowymi (co
ciekawe, część może dobrze
tolerować niewielką ilość jogurtu
naturalnego zawierającego laktozę
i najczęściej nie ma problemu
z tolerancją masła). Pacjenci
z nietolerancją fruktozy powinni z kolei
wyeliminować ze swojej diety owoce
zawierające szczególnie dużą ilość
fruktozy oraz wysokoprzetworzone
produkty zawierające syrop
glukozowo-fruktozowy lub syrop
kukurydziany. Mogą za to sięgać
po owoce o małej zawartości fruktozy,
np. cytrusy. n

Katowice, ul. Bażantów 6C
T. 32 35 000 35 | www.signum-katowice.pl
PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO
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materiał reklamowy

JEŚLI JESTEŚ AKTYWNY FIZYCZNIE,
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ WITAMINY C
Witamina C ma dobroczynny wpływ na mięśnie. Im bardziej aktywny fizycznie jesteś, tym bardziej
zwiększa się Twoje zapotrzebowanie na ten konkretny składnik odżywczy

J

eśli uprawiasz sport, jesteś narażony
na urazy mięśni. Dobra rozgrzewka
przed bieganiem, ostrożność przy podnoszeniu ciężarów oraz traktowanie organizmu z szacunkiem – pomogą zapobiec
urazom. Możesz jednak zrobić coś jeszcze, chociaż prawdopodobnie nigdy o tym
nie pomyślałeś.

na próbę. Ta hipoteza została potwierdzona
przez naukowców, którzy podawali witaminę C grupie młodych mężczyzn. W trakcie
badania uczestnicy zostali poproszeni o wykonywanie wymagającej fizycznie pracy – połowa z nich otrzymywała witaminę C,
a druga połowa – pigułki z placebo.

WitaminaC akolagen
Kolagen uelastycznia mięśnie
Czy wiedziałeś, że w Twoich mięśniach
i ścięgnach znajduje się kolagen? Dzięki temu białku różne tkanki Twojego organizmu
zyskują na elastyczności i sile, a przez to
stają się bardziej wytrzymałe i odporne. Im
więcej kolagenu masz w swoich tkankach
miękkich, tym bardziej możesz je wystawiać

Istnieje konkretna przyczyna, dla której naukowcy podawali właśnie witaminę C
uczestnikom badania. Jedną z wielu ważnych właściwości tego składnika odżywczego jest wspieranie produkcji kolagenu w organizmie. Próbki pobrane od młodych mężczyzn uczestniczących w badaniu pokazały również, co nie jest żadną niespodzianką,

że u uczestników przyjmujących suplementy witaminy C, stwierdzono również wyższy
poziom pewnych aminokwasów biorących
udział w syntezie kolagenu.

Suplementy wpostaci tabletek
Witaminy C możemy dostarczać organizmowi, jedząc owoce i warzywa. Szczególnie bogatym źródłem witaminy C są cytrusy, ziemniaki i owoce dzikiej róży. Możesz również
przyjmować suplement diety, taki jak Bio-Witamina C Forte – każda tabletka tego suplementu zawiera aż 750 mg witaminy C. Źródłem witaminy C w tym preparacie jest
askorbinian wapnia, który świetnie nadaje
się do suplementacji – nie jest kwaśny,
a więc jest łagodny dla wyściółki żołądka. n
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ŚWIĄTECZNA
UCIECZKA PRZED
SZTAMPĄ

K

omercyjna muzyka świąteczna to zjawisko
dość osobliwe. Wyeksploatowane do bólu
przeboje w tysiącach aranżacji i wykonań, co
roku mimo wszystko budzą nieustającą sympatię i akompaniują nastrojowi zarezerwowanemu dla tej jedynej okazji w roku. Co prawda
częstotliwość obcowania z nimi nie jest tak
groźna dla zdrowia, jak stan ekstremalnego
przejedzenia przy świątecznym stole, ale czasem warto sięgnąć po płyty naszych ulubionych artystów i poszukać w ich repertuarze
czegoś świątecznego.
Krążek „The Christmas Album” zespołu Jethro
Tull z 2003 roku jest jednym z moich ulubionych albumów świątecznych. Lider zespołu –
kompozytor, wokalista i flecista – Ian Anderson to niezrównany mistrz balansu pomiędzy
syntezą rocka, staroangielskiego folku a nastrojową balladą z celtyckim smaczkiem.
Na tej płycie pokazał, że potrafi też pisać muzykę i teksty pachnące choinką i świątecznymi

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO

m

Muzyka w okresie Bożego Narodzenia, to dla mnie
przede wszystkim płyty, które na co dzień nie kojarzą
się z utworami odtwarzanymi na wiele tygodni
przed świętami w galeriach handlowych. To tacy twórcy,
którzy – owszem – sięgają po ten często ograny
repertuar, ale jedynie po to, żeby zaproponować
ciekawe i niekonwencjonalne wersje
wyeksploatowanych do maksimum szlagierów.

Arc
hiw
u

WOJCIECH ZAMORSKI
Dziennikarz muzyczny. Autor
i gospodarz cotygodniowej audycji
„Muzyczny wehikuł czasu” w Radiu
Katowice. Pracował w radiu
i w telewizji. Prowadził programy
kulturalne, ale przede wszystkim
audycje i programy muzyczne,
m.in. Listę Przebojów Trójki oraz
„100% LIVE” na antenie TVP3
Katowice.

pierniczkami. Utwory z krążka to nie kolędy
z religijnymi odniesieniami, ale luźne piosenki
wpisujące się w świąteczną atmosferę oczekiwania na pierwszą gwiazdkę. Mają w sobie
ten specyficzny nastrój powodujący, że w czasie świąt częściej używamy słów: kocham,
przepraszam, wybaczam i dziękuję.
Na muzyczne święta proponuję też nieco kontrowersyjną niespodziankę, którą swoim fanom przygotował już w październiku geniusz
bluesowej gitary – Eric Clapton. „Happy
Xmas” to kolekcja trzynastu ponadczasowych,
świątecznych szlagierów oraz tylko jedna
kompozycja własna mistrza. Znajdziemy
tu – a jakże! – „White Christmas” oraz „Silent
Night” (w rytmie reggae!) a także, dedykowaną niedawno zmarłemu, szwedzkiemu didżejowi Avicii, nieco kuriozalną wersję „Jingle
Bells”. To właśnie ten artystyczny zabieg wystawił szacunek fanów Claptona na wyjątkowo
trudną próbę. n
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BERLINER PHILHARMONIKER
20 LUTEGO 2019 R., GODZ. 20
NOSPR, Katowice
Bilety: od 70 zł

Jedna z najwspanialszych orkiestr symfonicznych na świecie – Berliner Philharmoniker – w lutym wystąpi w NOSPR. Czołowi europejscy muzycy przywiozą do Katowic interpretację monumentalnej symfonii
oraz nastrojowe brzmienia impresjonistów.
Filharmonicy z Berlina, którzy od początku
istnienia orkiestry współpracują z najwybitniejszymi dyrygentami świata, tym razem

wystąpią pod batutą kanadyjskiego dyrygenta. Maestro Yannick Nézeta-Séguin,
który poprowadzi koncert, jest dyrektorem
muzycznym nowojorskiej The Metropolitan
Opera, montrealskiej Orchestre Métropolitain i dyrygentem Philadelphia Orchestra.
W Katowicach w wykonaniu Berlińczyków
usłyszymy „La mer” Claude’a Debussy’ego i „V Symfonię B-dur” Siergieja Pro-

kofiewa. Claude Debussy w „La Mer”
za pomocą najbardziej wyrafinowanych
środków brzmieniowych i technik oddał
grę światła, ruch i siłę żywiołów – wody
i powietrza. V Symfonia B-dur Siergieja
Prokofiewa to z kolei monumentalne dzieło opiewające „wolnego i szczęśliwego
człowieka, jego potężne siły, jego szlachetność, jego duchową czystość”.

KONCERT SYLWESTROWY 2018

Kings i Dżemu. W koncercie weźmie
udział cały zespół Teatru Rozrywki, gościnnie wystąpi Elżbieta Okupska i – jako prowadzący koncert– Artur Andrus.
Kilkugodzinny koncert wypełni czterdzieści wybranych hitów w nowej oprawie wokalno-instrumentalno-choreograficznej.
Potem odbędzie się zabawa taneczna
na dwóch parkietach.

ci Zbigniewa Wodeckiego, zawita także
do Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Poznania, Szczecina, Lublina, Torunia, Gdyni i Katowic.
Podczas koncertu w Katowicach na scenie pojawią się: Kuba Badach, Igor Herbut, Alicja Majewska, Mariusz Patyra,
Ania Rusowicz, Beata Rybotycka, Zdzisława Sośnicka oraz Sławek Uniatowski.
Ideą koncertów jest spotkanie wykonawców nie tylko z muzyką patrona wydarzenia, ale i z nim samym. Widowiska są bowiem oprawione wyjątkowymi materiałami archiwalnymi. Podczas każdego koncertu nie zabraknie najpiękniejszych duetów, wielkich przebojów z ogromnego
i różnorodnego repertuaru Zbigniewa
Wodeckiego. Pojawią się także muzyczne niespodzianki, a wszystko w nowej odsłonie i wspaniałych, specjalnie przygotowanych aranżacjach.

lll
31 GRUDNIA, GODZ. 21
Teatr Rozrywki, Chorzów
Bilety: od 270 zł
Koncerty sylwestrowe to długoletnia tradycja w Teatrze Rozrywki. Tym razem kończący rok występ zapowiada się wyjątkowo.
Repertuar wybiorą bowiem widzowie, którzy za pośrednictwem mediów społecznościowych utworzą listę przebojów, które wybrzmią na Dużej Scenie w sylwestrową
noc.
Wśród muzycznych propozycji są m.in.
musicale i operetki, polski rock lat 80., piosenki z ulubionych filmów oraz Beatlesi,
Stonesi i inni. Nie zabraknie utworów
z „The Rocky Horror Show” czy „Evity”, piosenek Maanamu, Annie Lennox, Gipsy

TRIBUTE TO: ZBIGNIEW WODECKI
BY WODECKI TWIST FESTIVAL

lll
13 STYCZNIA 2019 R., GODZ. 20.30
NOSPR, Katowice
Bilety: od 90 zł
Po sukcesie koncertu inaugurującego
pierwszą edycję Wodecki Twist Festiwal
w Krakowie, ten wyjątkowy projekt pamię-

47

PLACE

KULTURY

Archiwum

OŻENEK

i odrobinę szczęścia. To, co śmieszne łatwo staje się gorzkie. W myśl gogolowskiej
zasady zostajemy sami ze słynnym zarzutem: „Z czego się śmiejecie? Sami z siebie
się śmiejecie”. W spektaklu wykorzystano
fragmenty „Traviaty” Giuseppe Verdiego
oraz ludowe pieśni rosyjskie.

lll
26 GRUDNIA, GODZ. 17
27 GRUDNIA, GODZ. 19
Teatr Śląski, Katowice
Bilety: od 25 zł
Nikołaj Kolada, jeden z najważniejszych rosyjskich reżyserów i dramaturgów, klasyczną opowieść Gogola traktuje jako pretekst
do rozmowy o bohaterach w świecie
gdzieś pomiędzy Wschodem i Zachodem.
Zostawia widzów z grą stereotypów, grą ról
społecznych, grą konwencjami.
Bohaterowie „Ożenku” są karykaturalni
i mali, ale marzą o wielkich rzeczach. Balansują na granicy kiczu, sztuczności i groteski, uporczywie chcą poczuć sens życia

ROCKOWE KOBIETY

lll
15 LUTEGO 2019 R., GODZ. 18.10
Spodek, Katowice
Bilety: od 69 zł
Po rocznej przerwie w katowickim Spodku
odbędzie się trzecia edycja koncertu Rockowe Kobiety. Tym razem na scenie zobaczy-

my Agnieszkę Chylińską, Kasię Kowalską
i Rudą Red Lips. Podczas koncertu, który
porywa to tańca wystąpią trzy charyzmatyczne rockwomen: była wokalistka zespołu
O.N.A., która postawiła na karierę solową;
laureatka Fryderyków, Super Jedynek i MTV
European Music Awards a jednocześnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów
żeńskich polskiej sceny muzycznej oraz Ruda, która kilka lat temu szturmem podbiła
stacje radiowe hitem „To co nam było”.
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TAKŻE W WERSJI ONLINE
ŚCIĄGNIJ BEZPŁATNY PROGRAM
QR CODE READER NA IOS, ANDROID I WINDOWS

SKANUJ KODY
I ZOBACZ ZDJĘCIA, KTÓRE NIE ZMIEŚCIŁY SIĘ NA PAPIERZE
ORAZ SŁUCHAJ WYWIADÓW
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PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:
BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Pijarska 1, 3 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Bażantów 6C / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul.
Bażantów 2 (Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, Apteka Vitalis, Kwiaciarnia Sekrety Natury, Carrefour Market, Biuro Podróży Olivier's Travels), ul. Bażantów 4 (Thai-Pan, Instytut Urody
Grazia), ul. Bażantów 6 (La Tavola, Albenca, Hirado Sushi, Kawiarnia Srebrna Łyżeczka, Garmażeria Art Menu, Piekarnia-Cukiernia Wygorzele, Ekodelikatesy Natura i Zdrowie, Guapo-Guapa
Kids Fashion Shop, Biuro Podróży Itaka, Przychodnia Weterynaryjna iVet, SHE Women’s Store, Oaza Szczęścia, Okno Art Design, Optyk Okulista Signum) / MILLENIUM INWESTYCJE
Katowice, ul. Hierowskiego 2 / OPTYK OKULISTA SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / OPTYK OKULISTA SIGNUM GALERIA LIBERO Katowice, ul. Kościuszki 229
/ JAZZ CLUB HIPNOZAKatowice, pl. Sejmu Śląskiego2 / ZIĘBA CLINICKatowice, ul. Kościuszki255 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 / BIURO CENTRUM
Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice, ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTO KATOWICE Świętochłowice, Drogowa Trasa Średnicowa 2 / LEXUS Katowice,
ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 125 / AUTO-BOSS Chorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 / TEATR
ŚLĄSKI Katowice, Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINIC Dębowe Tarasy, Katowice, ul.
Baildona12 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka103 / 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 / DUDA CLINIC
Katowice, ul. Kołodzieja8/NOSPR Katowice, pl. W. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 / GALEN REHABILITACJA
Katowice, ul. Pijarska 3 / OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 / MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199 / COMPASS POOLS
POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31 / SKODA AUTO ŚLIWKA Katowice, ul. Kościuszki 94 / SKODA AUTO ŚLIWKA Sosnowiec, ul. 3 Maja 60 / NOVOTEL Katowice,
al. Roździeńskiego 16 / BRITISH AUTOMOTIVE SILESIA Katowice, ul. Lotnisko 81 / TOMMED Katowice, ul. Ziołowa 45 / DENTESTICA Katowice, ul. Armii Krajowej 190B/1
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20 lutego 2019
godz. 20.00
sala koncertowa NOSPR

Berliner Philharmoniker
Yannick Nézet-Séguin dyrygent
program:
Claude Debussy – La Mer
Sergiusz Prokofiew – V Symfonia B-dur op.
100

więcej informacji na www.nospr.org.pl
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