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PLACE IN MY HEAD

STOP CZYTANIU

Czy ta nie roz wi ja wy obraź nię? Nie -
praw da, czy ta nie ogłu pia. Bo po co
ko mu te wszyst kie bzdu ry o cza ro -
dzie jach i hob bi tach. Li te ra tu ra fak tu?
Przez nią umie ra las. A po za tym:
szko da cza su na książ ki – spiesz my
się prze glą dać sna py, tak szyb ko od -
cho dzą.
Ży cie w krę gu kul tu ry książ ki to war -
tość, któ ra w ubie głym ro ku by ła ob ca
po nad po ło wie Po la ków (w tym pew -
nie bę dzie po dob nie). Jed nak że, jak
mó wi prof. Jan Ma lic ki, dy rek tor Bi -
blio te ki Ślą skiej (i głów ny bo ha ter te -
go nu me ru ma ga zy nu PLACE), ślą -
skie jest in ne. Tu się czy ta. 
Zapraszam więc do lektury!

Bar tło miej Wnuk
Re dak tor Na czel ny

bytrozszerzony
warchitekturze
rAzEm z kAtOwICkIm OddzIAłEm
sArP-u PrzEdstAwIAmy mAsAhAru
tAkAsAkIEgO, kOLEjnEgO
z mIstrzów ArChItEktury

24

Jaksukces,totylko
wbażantowie!
PrEzEntujEmy syLwEtkI
AktuALnyCh I PrzyszłyCh
nAjEmCów CEntrum hAndLOwEgO
bAżAntOwO OrAz hIstOrIę ICh
bIznEsu

18–20

takdbao formę
IgA OdrzywOłEk POkAzAłA
nAm kILkA swOICh
uLubIOnyCh ćwICzEń,
którE kAżdy mOżE
sAmOdzIELnIE wykOnAć
w sIłOwnI

30



PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO zima 2016
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WYDAWAŁOBY SIĘ, ŻE ŚWIĘTO OPOWIEŚCI PRZYPADA W GRUDNIU – W TYM MIESIĄCU KUPUJEMY
W PREZENCIE KSIĄŻKI I KORZYSTAJĄC Z CHWILI CISZY, ZANURZAMY SIĘ W NARRACJI. OKAZUJE SIĘ

JEDNAK, ŻE W NASZYM REGIONIE OPOWIEŚĆ ŻYJE CAŁY ROK. W UBIEGŁYM ROKU, TYLKO
W BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH, MIESZKAŃCY ŚLĄSKIEGO WYPOŻYCZYLI AŻ 18,5 MLN

KSIĄŻEK – NAJWIĘCEJ, W PORÓWNANIU Z INNYMI WOJEWÓDZTWAMI. O TYM, CO I DLACZEGO
CZYTAMY, ROZMAWIAMY Z PROF. JANEM MALICKIM, DYREKTOREM BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ

ROZMAWIA: bArtłOmIEj wnuk
ZDJĘCIA: ArkAdIusz łAwrywIAnIEC

PROF. JAN MA LIC KI
Bi blio te karz, hi sto ryk li te ra tu ry, kie row nik Za kła du Hi sto -
rii Li te ra tu ry Śre dnio wie cza i Re ne san su Uni wer sy te tu
Ślą skie go w Ka to wi cach. Lau re at na gród „Lux ex Si le -
sia” i „Ślą skie go Szma rag du”. Wy kła dał m.in. w Pra dze,
Brnie, Rzy mie, Cam brid ge, Ne apo lu, Sankt Pe ters bur -
gu i Wil nie. Od 1991 r. dy rek tor Bi blio te ki Ślą skiej. Do -
pro wa dził do wy bu do wa nia i otwar cia w 1998 r. no wej
sie dzi by Bi blio te ki, któ ra do dziś na le ży do naj no wo cze -
śniej szych na świe cie.
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Bar tło miej Wnuk: „Ślą skie. Tu się czy ta”. Co by
pan po wie dział na ta kie ha sło pro mo cyj ne wo je -
wódz twa?
Prof. Jan Ma lic ki: To bar dzo do bre ha sło, bo
fak tycz nie je ste śmy li de rem w ska li Pol ski,
je śli cho dzi o czy tel nic two. Wo je wódz two
ślą skie ma ok. 4,4 mln miesz kań ców, a tyl ko
w bi blio te kach pu blicz nych wy po ży czo no
w cią gu ro ku 18,5 mln ksią żek. Za zna czam:
w pu blicz nych, czy li w bi blio te kach gmin -
nych, po wia to wych, miej skich i w Bi blio te ce
Ślą skiej. A oprócz nich dzia ła ją prze cież bi -
blio te ki szkol ne, aka de mic kie, pa ra fial ne,
pry wat ne, cy fro we i in ne, np. pro wa dzo ne
przez in sty tu ty na uko we. 

Książ ka wciąż jest dla nas atrak cyj na?
Zde cy do wa nie tak, a po twier dze nia szu kał -
bym do dat ko wo na ryn ku księ gar skim. Bo
je śli wiel kie wy daw nic twa przy jeż dża ją naj -
pierw do Ka to wic, póź niej do Kra ko wa,
a na koń cu do Wro cła wia i wy da ją spo re pie -
nią dze, aby za zna czyć swo ją obec ność
pod czas trzech du żych im prez tar go wych,
to zna czy, że ma ją w tym swój in te res. 

Jed no cze śnie z da nych Bi blio te ki Na ro do wej
wy ni ka jed na bru tal na praw da: w mi nio nym ro -
ku 4,7 mln Po la ków nie prze czy ta ło żad nej
książ ki. 

Da ne te mó wią o gru pie, któ ra nie czu je się
osa dzo na w krę gu kul tu ry książ ki. Nie
chciał bym jed nak, że by po wta rza no, że
w Pol sce się nie czy ta, bo to nie upraw nio ne
ge ne ra li zo wa nie (choć fak tycz nie są wo je -
wódz twa, któ re nie chlub nie od sta ją od resz -
ty). W ran kin gu Bi blio te ki Na ro do wej ślą skie
zaj mu je pierw sze miej sce pod wzglę dem
czy tel nic twa i ja ko lu dzie stąd po win ni śmy
być z te go dum ni.

Co cie ka we, naj wyż sze czy tel nic two w kra ju nie
idzie w pa rze z naj wyż szym od set kiem osób
z wyż szym wy kształ ce niem. Skąd więc na sze
za mi ło wa nie do książ ki? Tu za wsze wie le się
dzia ło i lu dzie stąd w na tu ral ny spo sób są za nu -
rze ni w opo wie ści?
Ślą skie jest wy jąt ko we, po nie waż u nas za -
wsze na praw dę się czy ta ło. Książ ka po ja -
wia ła się bar dzo wcze śnie w ży ciu lu dzi
na tych te re nach. Już w mo men cie chrztu
dziec ko otrzy my wa ło ksią żecz kę i ten pre -
zent usta na wiał w je go ży ciu kul tu rę książ ki.
Bar dzo sil ny był – i wciąż jest! – hi sto ryzm ro -
dzin ny, ro zu mia ny nie ty le ja ko pa mięć o naj -
waż niej szych hi sto rycz nie wy da rze niach,
ale ja ko pa mięć o wła snej ro dzi nie: ży ją cej
tu – w prze szło ści i te raz. Bez po li tu ry po li -
tycz nej. Wpi su jąc się w to zja wi sko, od 10 lat
pro wa dzi my z Ra diem Ka to wi ce ak cję,

w efek cie któ rej po wsta ło mnó stwo ksią żek
wspo mnie nio wych. Dzię ki tym wspo mnie -
niom do cie ra my do źró deł, któ re wzbo ga ca -
ją ten świat. A Bi blio te ka Ślą ska jest miej -
scem, w któ rym gro ma dzi my te za pi sy pa -
mię ci – tu jest miej sce dla ca łej prze szło ści
i przy szło ści. Dla przy kła du: kil ka lat te mu
otrzy ma li śmy ca łą ko lek cję do ku men tów,
zdjęć i pa mięt ni ków od pra wnu ka czło wie -
ka, któ ry bu do wał ko lej w Bra zy lii. Wy da li -
śmy al bum, zor ga ni zo wa li śmy wy sta wę i pu -

ŚLĄSKIE.
TU SIĘ CZYTA

  
W RANKINGU
BIBLIOTEKI
NARODOWEJ ŚLĄSKIE
ZAJMUJE PIERWSZE
MIEJSCE
POD WZGLĘDEM
CZYTELNICTWA
I JAKO LUDZIE STĄD,
POWINNIŚMY BYĆ
Z TEGO DUMNI



To tek sty pi sa ne, ale nie czy ta ne. Je śli wy po -
ży cza się pół mi lio na ksią żek i wśród wy po -
ży cza nych prak tycz nie nie ma tych po zy cji,
to zna czy, że roz je cha ły się dwie sfe ry – wiel -
kiej pro mo cji i prak ty ki czy tel ni czej. Kie dy to -
czy ły się dys ku sje na te mat ka no nu ślą skie -
go, to nie dys ku to wa łem, ale spraw dzi łem,
jak wska zy wa ne po zy cje funk cjo nu ją
w obie gu czy tel ni czym. To po wie dzia ło mi
wszyst ko. A prze cież na sza hi sto ria, szcze -
gól nie ta „ma ła”, jest nie prze bra nym zdro -
jem te ma tów, aso cja cji, in spi ra cji.

Na przy kład?
Od lat na ma wiam pi sa rzy i fil mow ców
do opo wie dze nia hi sto rii Ma rii Cu ni tii – ko -
bie ty, któ ra w XVII wie ku ży ła w By czy nie
na Opolsz czyź nie i zaj mo wa ła się astro no -

mią, m.in. po pra wia jąc ob li cze nia Ja na Ke -
ple ra. Udo wod ni ła w nich, że wiel ki astro -
nom był nie pre cy zyj ny. Po pra wia jąc go,
prze sy ła ła swo je ob li cze nia do gdańsz cza -
ni na Ja na He we liu sza. Jej pra ca uka za ła się
dru kiem w 1650 ro ku. Do dziś dnia za cho -
wa ły się trzy eg zem pla rze – wszyst kie są tu -
taj w Bi blio te ce Ślą skiej. Sma ku hi sto rii do -
da je fakt, że jej na zwi skiem na zwa no je den
z kra te rów na Księ ży cu.

To mo gła by być nie sa mo wi ta po wieść! W kul tu rze an -
glo sa skiej o tej po rze ro ku czy ta się „Opo wieść wi gi -
lij ną” Dic ken sa. Co z ro dzi mej twór czo ści po le cił by
pan na ten czas?
Ja ko hi sto ryk za pa trzo ny w „sta ro żyt no ści
ro dzi mej” po wie dział bym, że naj le piej prze -
czy tać „Lu dy cje wie śne” z 1544 ro ku – ko -

lę dy i opo wie ści do ty czą ce ob rzę dów zwią -
za nych ze świę ta mi Bo że go Na ro dze nia.
Cho ciaż pol sz czy zna bar dzo się jed nak
zmie ni ła od te go cza su i oba wiam się, że
bez od po wied nie go przy go to wa nia czy tel -
nik nie miał by wiel kiej ra do ści z tej lek tu ry.
Pa mię taj my jed nak, że o ile li te ra tu ra XV-
i XVI-wiecz na mo że być dla nas nie zro zu -
mia ła, to XVII-wiecz ne ko lę dy i pa sto rał ki
śpie wa my do dziś dnia. War to też się gnąć
do „Pa mięt ni ków” Al brych ta Ra dzi wił ła,
w któ rych opi su je dziw ne wy da rze nia, ja kie
roz gry wa ły się w noc wi gi lij ną, kie dy chło pi,
nie wie rząc w ma gicz ność no cy, pró bo wa li
skry cie pę dzić pi wo. Z ko lei z li te ra tu ry XX-
wiecz nej po le cam ma ło zna ne „Baj ki bia ło -
-czer wo ne” Ana to la Kra ko wiec kie go, prze -
pięk ne opo wie ści o Bo żym Na ro dze niu
w Pol sce pi sa ne z per spek ty wy da le kiej Pa -
le sty ny. Ja ko mi ło śnik li te ra tu ry dla tych, któ -
rzy ma ją wię cej cza su, do rzu cił bym do dat -
ko wo „Księ gi Ja ku bo we” Ol gi To kar czuk.
Na 912 stro nach au tor ka przed sta wia barw -
ny świat Rze czy po spo li tej Oboj ga Na ro -
dów, jak że in ny od te go z „Try lo gii” Sien kie -
wi cza, na któ rej wy cho wu je się nas, Po la -
ków.

Cze go ży czył by pan czy tel ni kom na świę ta?
Przede wszyst kim spo ko ju w do mu i po -
za nim. Ale też li te ra tu ry po ry wa ją cej. Ta kiej,
któ ra przy cią gnie uwa gę, po zwo li za cho wać
dy stans wo bec współ cze sno ści, cie szyć się
pięk nym sło wem, nie li tyl ko po praw nym.
Książ ki, któ ra da nam pre tekst do spo koj ne -
go, swo bod ne go wy ci sze nia się w ra mach
wła sne go wnę trza, ro dzi ny i oto cze nia. �

blicz ne spo tka nie ze spu ści zną. Ro dzi na zy -
ska ła god ne upa mięt nie nie przod ka, a kul -
tu ra pol ska jesz cze jed ne go czło wie ka, cho -
rzo wia ni na, któ ry za pi sał się w hi sto rii in ne -
go, jak że od le głe go kra ju.

W 2016 ro ku na li stach be st sel le rów znaj dzie -
my m.in. opo wieść o cza ro dzie ju, kil ka kry mi na -
łów, książ ki ku char skie, po rad ni ki o tym, jak
żyć i jak sprzą tać – lub wręcz prze ciw nie – nie
dać się sprzą ta niu. Co mó wią o nas na sze wy bo -
ry lek tu ro we?
Za cznij my od te go, że w sa mej tyl ko Bi blio te -
ce Ślą skiej dzia ła oko ło stu ze spo łów, sku pio -
nych w dys ku syj nych klu bach książ ki.
Na spo tka nia Ślą skie go Waw rzy nu Li te rac -
kie go przy cho dzą do świad cze ni czy tel ni cy,
go to wi dys ku to wać na wet o spra wach warsz -
ta to wych i to gro no już od 18 lat wy bie ra naj -
lep szą książ kę ro ku, a je go wy bo ry zwy kle
nie róż nią się od roz strzy gnięć w naj bar dziej
pre sti żo wych kon kur sach li te rac kich. In ne
sku pia ją się na przy kład wo kół kon kret ne go
ga tun ku li te rac kie go, np. pa mięt ni ków czy re -
por ta ży, któ rym po świę ca ją swój czas. W ska -
li wo je wódz twa, w ubie głym ro ku naj chęt niej
czy ta nym au to rem był Ma riusz Szczy gieł,
a pa trząc na ge no lo gię ksią żek, któ re się uka -
zu ją, to re por ta że zde cy do wa nie dzier żą pal -
mę pierw szeń stwa. Współ cze sny czy tel nik
wy raź nie lu bi ten styk li te ra tu ry i fak to gra fii, co
z dru giej stro ny nie ro ze rwal nie łą czy się
z tym, że co raz czę ściej do la mu sa od cho dzi
kla sycz ny mo del nar ra cyj no ści. 

Za kła dam więc, że nie zdzi wi ła pa na Li te rac ka Na -
gro da No bla dla Bo ba Dy la na?
Więk szość osób po de szła do tej na gro dy
z dy stan sem, in ni z lek ce wa że niem, a dla
mnie to po pro stu znak no wej ja ko ści, któ ra
się stwa rza. Dy lan nie jest wy łącz nie rock ma -
nem. Po dob nie jak – przy kład z na sze go po -
dwór ka – Ma ciej Ma leń czuk, któ ry na pi sał
świet ne „Cham stwo w pań stwie”, ro dzaj eks -
pre sji, imi ta cji kul tu ro wej sty li zo wa nej na po -
emat oświe ce nio wy. Obec ny sta tus do rob ku
Agniesz ki Osiec kiej to ko lej ny prze jaw zmian,
któ re do ko nu ją się na na szych oczach. Ca ła
rzecz nie po le ga wy łącz nie na tym, że by na -
pi sać i wy dać, bo w do bie self -pu bli shin gu
nie ma z tym więk sze go pro ble mu. Praw dzi -
wa war tość tkwi w tym, by na pi sać, wy dać,
ale też tra fić do czy tel ni ka. Być czy ta nym.

Jak ra dzą so bie z tym ro dzi mi pi sa rze? Li te ra tu ra pi -
sa na na Ślą sku, przez Ślą za ków, ale nie ko niecz nie
w gwa rze ślą skiej?

Do brym przy kła dem jest Szcze pan Twar -
doch, któ re go twór czość sta no wi li te ra tu rę
pierw szej pró by. Twar doch ma swój styl i wi -
zję, któ ra mie ści się w prze ła my wa niu pew -
nych re guł li te rac kich; tnie nar ra cję i na za -
sa dzie li te rac kie go pat chwor ku bu du je no -
wą ja kość es te tycz ną. Na pew no jest jed -
nym ze współ cze snych nam twór ców, któ ry
ma szan sę wej ścia na sta łe do ka no nu li te -
ra tu ry ogól no pol skiej i ślą skiej; bez zna cze -
nia, ja kie bę dą kon tek sto we in ter pre ta cje.
Mnie in te re su je sam tekst, a je śli tekst i styl
są roz po zna wal ne, to zna czy, że jest twór cą
wy ra zi stym, któ ry zna lazł swo ją dro gę. Twór -
ca mu si mieć wła sne ob li cze. 

A co z li te ra tu rą pi sa ną na Ślą sku, o Ślą sku,
przez Ślą za ków, po ślą sku?
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DZIĘKI
WSPOMNIENIOM
DOCIERAMY
DO ŹRÓDEŁ, KTÓRE
WZBOGACAJĄ TEN
ŚWIAT. A BIBLIOTEKA
ŚLĄSKA JEST
MIEJSCEM,
W KTÓRYM
GROMADZIMY TE
ZAPISY PAMIĘCI – TU
JEST MIEJSCE DLA
CAŁEJ PRZESZŁOŚCI
I PRZYSZŁOŚCI

  
CAŁA RZECZ NIE POLEGA
WYŁĄCZNIE NA TYM, ŻEBY
NAPISAĆ I WYDAĆ, BO
W DOBIE SELF-
PUBLISHINGU NIE MA
Z TYM WIĘKSZEGO
PROBLEMU. PRAWDZIWA
WARTOŚĆ TKWI W TYM, BY
NAPISAĆ, WYDAĆ, ALE TEŻ
TRAFIĆ DO CZYTELNIKA
I BYĆ CZYTANYM
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WSZYSTKIE PLACE 
NASZEGO MIASTA
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BAŻANTOWO BYŁO JEDNYM Z PARTNERÓW 45.
URODZIN SPODKA. NA URODZINOWYM KONCERCIE
BAWIŁO SIĘ BLISKO 7 TYS. OSÓB! 
Świętowanie rozpoczęło się od Dnia Otwartego. We
wspólnej zabawie, zwiedzaniu i rozmowach o Spodku
udział wzięło 3 tys. osób. Potem, na jednej scenie
wystąpili: Lady Pank, Cree, Marek Piekarczyk, Miuosh,
Kaliber44 i Myslovitz. Artyści oraz zespół Takton Band
zabrali publiczność w sentymentalną podróż. Zabrzmiały
utwory, które śpiewał cały Spodek, zespołów takich, jak:
Metallica, Depeche Mode, Deep Purple, czy wokalistów:
Erica Claptona, Leonarda Cohena i Joe Cockera. Całość
poprowadzili dziennikarze znani z radiowej Trójki – Piotr
Baron i Piotr Stelmach. Urodziny zakończył wieczorny
bankiet z udziałem ponad 1,5 tys. przedstawicieli świata
kultury, rozrywki, sportu, nauki i biznesu.

BAŻANTOWO NA 45.
URODZINACH SPODKA

Rabbiterapia nie jest tak znana, jak dogoterapia, ale jest
równie skuteczna. W Senior Residence na Osiedlu
Bażantowo, przy pomocy królików, już od dwóch lat
prowadzona jest jedyna w Polsce forma terapii osób
starszych chorujących na demencję. Seniorzy w głębokiej
demencji, którzy na co dzień są całkowicie zamknięci
w sobie, zaczynają rozmawiać z królikami, głaskać je
i cieszyć się ich obecnością. 

PIONIERSKA TERAPIA
W SENIOR RESIDENCE

Wraz z nadejściem chłodnych dni katowiczanie pożegnali
się z palmami stojącymi na rynku, które okazały się być
jednym z najbardziej charakterystycznych elementów
krajobrazu miasta. Drzewa z gliwickiej palmiarni spędzą
zimę na lodowisku Jantor. Na rynek wrócą późną wiosną.

POŻEGNANIE Z PALMAMI

Z okazji 120. urodzin Teatru Zagłębia po każdą 120.
osobę, która kupi bilet na spektakl w danym miesiącu,
przyjedzie samochód z salonu Porsche Sosnowiec
i zabierze ją wraz z osobą towarzyszącą
na przedstawienie. Akcja zaczęła się we wrześniu i potrwa
do lutego.

LIMUZYNĄ DO TEATRU

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

www.optyk-okulista.pl



nad cho dzi po ra na pierw szy wie czo rek za -
po znaw czy...

Pierw szy? 
Z sa lo nu klu bo we go bę dą też ko rzy sta li
miesz kań cy po zo sta łych bu dyn ków, któ re
wej dą w skład En kla wy Krysz ta ło wej. 

Czym na co dzień ży je to miej sce?
Za miast prze by wać w sa mot no ści we wła -
snym miesz ka niu, lu dzie przy cho dzą na ka -
wę i pi ją ją w to wa rzy skie są sia dów, czy ta ją
przy ko min ku, pa no wie uma wia ją się na
wspól ne oglą da nie me czów re pre zen ta cji
przy piw ku. Mie li śmy też pierw szą im pre zę
uro dzi no wą. Nor mal ne ży cie, jak w nor mal -
nym do mu.

Czujesz się gospodynią Enklawy Kryształowej?
To chy ba naj lep sze sło wo opi su ją ce to
wszyst ko, czym się tu taj zaj mu ję. Aran żu ję
wspól ną prze strzeń, po ma gam w or ga ni za cji
cza su i roz wią zy wa niu co dzien nych pro ble -
mów miesz kań ców: or ga ni zu ję za ku py,
sprzą ta nie, po moc w drob nych pra cach do -
mo wych np. przy bi ja nie gwoź dzi. Co waż ne,
wy rę cza nie w sprzą ta niu nie jest dro gie.
Koszt sprzą ta nia ma łe go miesz ka nia to 35 zł,
a wy nie sie nia śmie ci 2 zł.

Ja kie są pierw sze wra że nia tych, któ rzy się tu -
taj wpro wa dzi li?

Miesz kań cy czu ją się jak u sie bie, bo ca -
ły ser wis świad czy nie wiel kie gro no zna -
nych im osób. I co cie ka we, nie tę sk nią
do miejsc, z któ rych się wy pro wa dzi li.
Nawet,  gdy zo sta wia ją du że do my z wła -
sny mi ogro da mi, bo wcze śniej mu sie li
sa mi za wszyst ko pła cić, wszyst ko or ga -
ni zo wać. A te raz dzie lą się czę ścią prze -
strze ni z in ny mi i ko rzy sta ją z niej bez pro -
ble mo wo. Wresz cie mo gą po świę cić
czas na to, na co do tych czas go nie wy -
star cza ło. �
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PLACE TO LIVE

ŚWIĘTA 
W ENKLAWIE

KRYSZTAŁOWEJ
W KOMFORTOWYM SALONIE KLUBOWYM ENKLAWY KRYSZTAŁOWEJ ZAPANOWAŁ JUŻ

ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ.  O CODZIENNOŚCI TEGO MIEJSCA ROZMAWIAMY Z LUCYNĄ KOŁODZIEJ,
KTÓRA PROWADZI RECEPCJĘ, SALON I POMAGA MIESZKAŃCOM W CODZIENNYCH

SPRAWUNKACH

ROZMAWIA: dOrOtA FILOsEk
ZDJĘCIA: PIOtr kALsztyn

ENKLAWA KRYSZTAŁOWA

Enklawa 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 pozostałych trwają
prace wykończeniowe, a w planach
jest budowa czwartego budynku. 

Do ro ta Fi lo sek: Na pierw szy rzut oka En kla wa
Krysz ta ło wa ni czym nie róż ni się od po zo sta łej
czę ści osie dla. Tym cza sem wcho dzi my do środ -
ka i jest re cep cja, cho in ka, ko mi nek...
Lu cy na Ko ło dziej: Ca łe Ba żan to wo to no -
wo cze sna ar chi tek tu ra i brak ba rier, co po -
ma ga nie tyl ko oso bom star szym czy nie -
peł no spraw nym, ale tak że np. ro dzi nom
z ma ły mi dzieć mi w wóz kach. Uni kal ność
Krysz ta ło wej tkwi we wnę trzu i ser wi sie za -

pew nia ją cym kom fort dnia co dzien ne go.
To też moż li wość we zwa nia wszel kiej po -
mo cy przez ca łą do bę (za po mo cą jed ne -
go przy ci sku) oraz czę ści wspól ne. Miej -
sca, w któ rych spo ty ka ją się miesz kań -
cy – sa lon klu bo wy, w któ rym je ste śmy
i przy ja zne oto cze nie z ła wecz ka mi, ścież -
ka mi spa ce rowy mi i ele men ta mi ma łej ar -
chi tek tu ry, któ re oży ją wraz z przyjściem
wio sny.

Życie, to słowo-klucz do tego, co nas otacza. Pojawiły
się świąteczne de ko ra cje, na pół kach sta nę ły książ -
ki, za pło nął ko mi nek i co rusz ktoś się za trzy mu je, że -
by za mie nić z to bą kil ka słów.
Po ło wa bu dyn ku jest już za miesz ka ła, po zo -
sta li miesz kań cy są na eta pie ostat nich ro -
bót wy koń cze nio wych. Książ ki, któ re po ja -
wi ły się na pół kach na le żą do miesz kań -
ców, któ rzy słusz nie za ło ży li, że mo gą się
prze cież po dzie lić ni mi z in ny mi. Chy ba

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

Biuro sprzedaży 
DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ
O ENKLAWIE
KRYSZTAŁOWEJ
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BAŻANTOWO
W OBIEKTYWIE

ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ, W TYM NUMERZE MAGAZYNU „PLACE” PREZENTUJEMY WIĘCEJ ZDJĘĆ
Z FOTOSPACERU, KTÓRY 10 WRZEŚNIA ZORGANIZOWALIŚMY RAZEM Z CENTRUM HANDLOWYM

BAŻANTOWO. JEGO UCZESTNICY DOWIEDZIELI SIĘ, W JAKI SPOSÓB FOTOGRAFOWAĆ
ARCHITEKTURĘ I CO ZROBIĆ, ABY UCHWYCIĆ PIĘKNO OTACZAJĄCYCH NAS BUDYNKÓW. 

MY NATOMIAST ZOBACZYLIŚMY ZNANE NAM OBIEKTY Z ZUPEŁNIE INNEJ PERSPEKTYWY

PLACE TO LIVE

MICHAŁ HUĆ – I MIEJSCE W KATEGORII FOTOGRAFIA KOLOROWA
– Fotografia Michała świetnie oddaje spostrzegawczość z jaką autor wydobył światło, z pozoru banalnej klatki
schodowej – mówił podczas obrad jury Arkadiusz Ławrywianiec

TOMASZ MAKULA – I MIEJSCE W KATEGORII FOTOGRAFIA CZARNO-BIAŁA
– Monochromatyczne zdjęcie Tomasza Makuli jest doskonale zakomponowane i nosi w sobie cechy uniwersalne. Tak samo jak
jest wspaniałą fotografią, mogłoby być doskonałą grafiką – uzasadnia wybór jury Arkadiusz Ławrywianiec

Nagroda internautów – Katarzyna Esnekier
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PLACE TO LIVE

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. Michał Huć triumfował także w kategorii:
samochód i modelka, której partnerem był dealer Audi –
salon Porsche Sosnowiec

Paweł Derek – wyróżnienie w kategorii fotografia czarno-biała

Joanna Ciepły – wyróżnienie w kategorii
fotografia kolorowa
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NZOZ, któ ry pro wa dzi dzia ła nia fi nan so wa -
ne przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia,
w tym m.in. re ha bi li ta cję słu chu i mo wy dla
dzie ci; Nie pu blicz na Po rad nia Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz na, któ ra re ali zu je m.in.
wcze sne wspo ma ga nie roz wo ju oraz Fun -
da cja In Cor po re, któ ra pro wa dzi, pro mu je
i wspo ma ga dzia ła nia ba daw cze, dia gno -
stycz ne, te ra peu tycz ne i edu ka cyj ne oraz
szko le nio we, a jej ce lem jest po moc dzie -
ciom, mło dzie ży oraz do ro słym za gro żo -
nym wy klu cze niem spo łecz nym z dys funk -
cja mi oraz nie peł no spraw no ścia mi. Jej
dzia ła nia ukie run ko wa ne są tak że na ulep -
sza nie warsz ta tu pra cy na uczy cie li po przez
or ga ni zo wa nie róż nych form do sko na lą -
cych oraz kwa li fi ka cyj nych. W Ba żan to wie
funk cjo nu je rów nież In sty tut Eks per tyz Psy -
cho lo gicz no -Są do wych, któ ry ofe ru je dia -
gno sty kę i opi nio wa nie w spra wach są do -
wych do ty czą cych m.in. wła dzy ro dzi ciel -
skiej, re la cji ro dzin nych, dys funk cjo nal no -
ści ro dzi ny oraz opie ki nad dziec kiem. 
– To bar dzo spe cja li stycz na ofer ta, dla te go
trud no po wie dzieć, aby śmy dzia ła li tyl ko lo -
kal nie, czy na wet re gio nal nie, ale bar dzo ce -
ni my so bie bli skość osie dla, któ re two rzą
głów nie mło de ro dzi ny z dzieć mi. Ma ją ten
kom fort, że mo gą ko rzy stać z na sze go
wspar cia na co dzień. In Cor po re to świat po -
zy tyw ne go my śle nia o roz wo ju, w któ rym
każ dy mo że li czyć na pro fe sjo nal ną po moc
i wspar cie – pod su mo wu je dr So snow ska -
-Wie czo rek. �

BUSINESSPLACE

MODELOWA PLACÓWKA
In Cor po re opie ku je się po nad ty sią cem
dzie ci z re gio nu, kra ju, a na wet z za gra ni cy.
Spe cja li ści z róż nych dzie dzin nie tyl ko dia -
gno zu ją mło dych pod opiecz nych, ale też wy -
zna cza ją kie run ki ich te ra pii – tak że w do -
mach, przed szko lach i szko łach pod opiecz -
nych. Ta kie – ho li stycz ne po dej ście to znak
roz po znaw czy pla ców ki i jej wi zy tów ka.
Wszyst ko dzia ła mo de lo wo do te go stop nia,
że ja ko wzór sta wia ne jest na wet w Niem -
czech i Sta nach Zjed no czo nych, a Uni wer -
sy te ty z Bo chum i Mia mi chcą pra co wać wła -
śnie ze spe cja li sta mi z In Cor po re.

SZYBKO I HOLISTYCZNIE

– Je śli dziec ko nie chęt nie cho dzi do szko -
ły, ma kło po ty w na uce lub cią gnie ogo ny

z ma te ma ty ki, to nie mu si ozna czać, że jest
le ni we. Cza sem mo że oka zać się, że zma -
ga się z po waż niej szym pro ble mem. Sys te -
mo wo znaj dzie pro fe sjo nal ną opie kę, ale to
wy ma ga du że go wy sił ku ro dzi ców. Naj -
pierw mu szą od na leźć się w sys te mie, że by
wie dzieć gdzie, z ja kiej po mo cy i na ja kich
za sa dach mo gą sko rzy stać; po tem mu szą
tę po moc zor ga ni zo wać, co wią że się
z ocze ki wa niem na wi zy ty i po dró ża mi. Pa -
cjent sta je się pe ten tem – mó wi dr Iwo -
na So snow ska -Wie czo rek, dy rek tor Cen -
trum Dia gno sty ki i Te ra pii In Cor po re, pre -
zes Fun da cji In Cor po re, lo go pe da i te ra -
peu ta ro dzin ny. – U nas pa cjent wszyst ko
do sta je na miej scu i to już pod czas pierw -
szej wi zy ty. Czas, szcze gól nie w przy pad ku
naj młod szych dzie ci, ma nie ba ga tel ne zna -
cze nie w pro ce sie le cze nia scho rzeń, ale

naj więk sze zna cze nie ma po dej ście ho li -
stycz ne, któ re wy ra ża się w moż li wo ści eks -
pre so wych kon sul ta cji po mię dzy eks per ta -
mi róż nych spe cjal no ści (le ka rza mi, te ra -
peu ta mi) oraz w za pew nie niu wa chla rza
me tod i form po mo cy, z wy ko rzy sta niem
nie zwy kle sku tecz nych i spraw dzo nych
na ryn ku in no wa cji te ra peu tycz nych – tłu -
ma czy dr Iwo na So snow ska -Wie czo rek.

OD POCZĄTKU W BAŻANTOWIE

Hi sto ria In Cor po re nie ro ze rwal nie wią że się
z Ba żan to wem. Dziś ma fi lie w Dą bro wie
Gór ni czej i Czę sto cho wie, a la da chwi la
otwo rzy trze cią – w Kra ko wie. Jed nak to w
miej sco wym Cen trum Han dlo wym Ba żan -
to wo In Cor po re wy ty cza ło swo ją dro gę do
suk ce su. Przy ul. Ba żan tów 2 dzia ła ją:

Dzięki finansowaniu z trzech źródeł (w tym z NFZ), Centrum oferuje pełną dostępność swoich usług

Pod opieką In Corpore jest ponad tysiąc dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym m.in. z autyzmem, niepełnosprawnościami,
zaburzeniami emocjonalnymi i koncentracji, nadpobudliwością psychoruchową oraz z zaburzeniami słuchu i mowy, w tym

z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i afazją. Podopieczni stanowią grupę wiekową od poczęcia do dorosłości
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ODWIEDŹ STRONĘ 
IN CORPORE

KIEDY WARTO ODWIEDZIĆ
FACHOWCÓW
Rodziców powinny zaniepokoić takie
objawy, jak: zaburzenia koncentracji,
brak mowy lub problemy
z prawidłową wymową, rozumieniem
i interpretacją poszczególnych
dźwięków, słów a nawet
wieloczłonowych poleceń. Jeśli
rozwój dziecka przebiega w sposób
nietypowy, dziecko ma trudności
z nabywaniem sprawności
motorycznej, pisaniem, czytaniem,
liczeniem, jeśli jest drażliwe
i nadpobudliwe lub osowiałe
i wycofane, jeśli ma problemy
z koordynacją ruchową, bądź jeśli
dziecko przejawia trudności
emocjonalne, źle funkcjonuje
w grupie – to znak, że potrzebuje
wsparcia specjalisty. Pomoc mogą
otrzymać nie tylko dzieci, ale także
młodzież i dorośli.

Katowice, ul. Bażantów 2
tel. 664 300 069
www.centrumincorpore.pl

IN CORPORE
MODELOWO HOLISTYCZNE

CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII IN CORPORE TO JEDNA Z NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH
PLACÓWEK W POLSCE OFERUJĄCYCH KOMPLEKSOWĄ POMOC DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNĄ.

DZIŚ MA FILIE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I CZĘSTOCHOWIE, A LADA CHWILA OTWORZY
TRZECIĄ – W KRAKOWIE. JEDNAKŻE, HISTORIA SUKCESU IN CORPORE ZACZĘŁA SIĘ I TOCZY PRZEDE

WSZYSTKIM TUTAJ – W CENTRUM HANDLOWYM BAŻANTOWO

Badania przesiewowe realizowane przez In
Corpore wykazały, że prawie połowa (!)

dzieci w wieku przedszkolnym ma deficyt
w słyszeniu obwodowym lub centralnym

JAK SUKCES TO TYLKO

W BAŻANTOWIE! 

Prezentujemy ludzi i firm
y

związane z Centrum

Handlowym Bażantowo

oraz historię ich biznesu

TEKST: bArtłOmIEj wnuk
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W na szej re stau ra cji naj waż niej sza bę dzie
kuch nia. To tu taj po wsta ną nie zli czo ne wy -
wa ry, emul sje, so sy, sma ki, fu zje sub stan cji,
wo ni, ko lo rów i struk tur. Tu taj do świad czą
Pań stwo kuch ni wło skiej w no wym spoj rze -
niu, kuch ni mię dzy na ro do wej in spi ro wa nej
po dró ża mi na Pół wy sep Ape niń ski,
do Chin, Ja po nii, Au stra lii, Ko rei, Taj lan dii,
Wiet na mu i na Wy spy Fi dżi. Ra zem z do -
świad czo nym gro nem ku cha rzy bę dzie my
pra co wać wy łącz nie z wy ko rzy sta niem
świe żych pro duk tów, więc da nia bę dą
zmie nia ły się se zo no wo. 

Po tra wy nie zmien nie ser wo wa ne bę dą w to -
wa rzy stwie naj lep szych wło skich win, któ -
re – po dob nie jak naj lep sze wło skie pro -
duk ty i wła sno ręcz nie przy go to wa ne ma ka -
ro ny – bę dzie moż na rów nież za brać ze so -
bą do do mu. 
Chce my, aby lo kal żył ra zem ze spo łecz no -
ścią, dla któ rej bę dzie my przy go to wy wać
warsz ta ty ku li nar ne i in ne for my wspól ne go
spę dza nia cza su z naj lep szą kuch nią w ro -
li głów nej. Aby do sto so wać się do po trzeb
od wie dza ją cych Cen trum Han dlo we Ba -
żan to wo, bę dzie my cze kać na go ści w na -

szej ka wiar ni już od godz. 10. Z ko lei
o godz. 12 bę dzie star to wać kuch nia. Ca -
łość bę dzie czyn na do ok. godz. 22.
Po wierzch nia ca łe go lo ka lu to po nad
200 mkw., któ re w cie płych mie sią cach bę -
dzie my do dat ko wo po więk szać o li czą cy
po nad 120 mkw. ogró dek let ni. Ca łość bę -
dzie za pro jek to wa na ze sma kiem, osa dzo -
na w di zja ner skich, lo fto wych wnę trzach,
w któ rych kró lo wać bę dą ta kie ma te ria ły,
jak: be ton, szkło, inox i drew no.
Wkrót ce zdra dzę Pań stwu wię cej szcze gó -
łów na te mat no wych sma ków Ba żan to wa.�
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NOWE SMAKI 
W BAŻANTOWIE

W NOWEJ CZĘŚCI CENTRUM HANDLOWEGO BAŻANTOWO NA PONAD
200 METRACH KWADRATOWYCH W DIZAJNERSKICH, LOFTOWYCH
WNĘTRZACH POWSTANIE RESTAURACJA Z KAWIARNIĄ. PIERWSZE

SZCZEGÓŁY NA TEMAT NOWEGO LOKALU ZDRADZAJĄ JEGO
WŁAŚCICIELE – BARBARA ZAKRZEWSKA I ANDREA FUCCARO

Archiwum Barbary Zakrzewskiej

BUSINESSPLACE

JAK SUKCES TO TYLKO

W BAŻANTOWIE! 

Przedstawiamy

najemców nowej części

Centrum Handlowego

Bażantowo. Otwarcie już

jesienią 2017 roku!



 Odbieraj prezenty!

Prezenty dla Wszystkich!  
 

 
 10 000 zł  500zł

200pkt
 

Navishopper

200pkt
200 zł  
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STRONA PRAWA

Za leż no ści są czę ścią rze czy wi sto ści spół ek
i war to tę rze czy wi stość do brze po znać.
W obec nym pra wie nie ma prze ciw wska zań
do za wie ra nia „nie na zwa nych” umów kon -
cer no wych; co wię cej, umo wy te są na zy wa -
ne w usta wie umo wa mi o prze ka zy wa niu zy -
sków. 
Ustawa nie precyzuje jednak, jak ta ką umo -
wę na le ży kon stru ować i ja kim zmia nom ule -
gną obo wiąz ki or ga nów w efek cie jej za war -
cia. Bez kom pe tent ne go wspar cia praw ne -
go, za rząd cy nie de cy du ją się na wpro wa -
dza nie tych umów w życie, re zy gnu jąc z do -
bro dziej stwa kształ to wa nia ich tre ści.
Ko rzy ści w za wie ra niu umów o prze ka zy wa -
niu zy sków na le ży upa try wać w mak sy ma li -

za cji zy sku spół ki do mi nu ją cej. Po żą da ny
efekt moż na osią gnąć po przez trans fe ro wa -
nie zy sku ze sta bil nej fi nan so wo i or ga ni za -
cyj nie spół ki za leż nej, w któ rej par ty cy pu je
spół ka do mi nu ją ca. 
Co cie ka we, wła ści cie le spół ki, któ rzy fak -
tycz nie od da li kon tro lę nad nią swo im
menedżerom, za cho wu ją upraw nie nia de cy -
zyj ne w spra wie trans fe ro wa nia zy sku. Za -
tem, ca ły pro ces nie spro wa dza się wy łącz -
nie do te go, że ka dra za rzą dza ją ca mak sy -
ma li zu je swo je zy ski. Prze ciw nie, in te re sy
wła ści cie li i me ne dże rów zbie ga ją się. Z te -
go wy ni ka, że trans fer za so bów z da nej fir my
re ali zo wa ny jest przez wła ści cie la z wy ko rzy -
sta niem wie dzy i do świad czeń osób za trud -

nio nych w spół ce i to w ce lu osią gnię cia
obo pól nych ko rzy ści. 
Nie za leż nie od po wyż sze go, ża den ze
wspól ni ków nie lu bi do kła dać pry wat nych
środ ków na realizację – często kosztownych
– inwestycji spółki. Udzie la nie po ży czek
z ka pi ta łów wła snych nie za wsze się opła ca.
Kie dy do rąk spół ki do mi nu ją cej tra fia bez -
po śred nio zysk spół ki za leż nej na stro je
wspól ni ków do ka pi ta li zo wa nej spół ki znacz -
nie po pra wia ją się. Ry zy ko go spo dar cze
przy szłych in we sty cji ob ni ża się, bo wiem od -
cho dzą zmar twie nia zwią za ne ze zwro tem
środ ków i ich wy so kim opro cen to wa niem.
Nie ba nal ni in we sto rzy po tra fią za spo ko ić in -
te re sy obu stron ta kiej umo wy. �

Archiwum

TRANSFEROWANIE
ZYSKÓW W GRUPACH
KAPITAŁOWYCH
O INTRATNEJ WSPÓŁPRACY MAŁYCH Z DUŻYMI,
CZYLI O TRANSFEROWANIU ZYSKÓW W GRUPACH
KAPITAŁOWYCH POMIĘDZY SPÓŁKAMI DOMINUJĄCĄ
I ZALEŻNĄ – PISZE RAFAŁ KOLANO, RADCA PRAWNY

Kancelaria Radcy Prawnego Rafała Kolano
Katowice, ul. Jagiellońska 6/17
tel. 32 201 07 10
www.radcy-prawni.com.pl
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MASAHARU TAKASAKI POCHODZI Z KAGOSHIMY NA WYSPIE
KYUSHU, UZNAWANEJ ZA KOLEBKĘ CYWILIZACJI JAPOŃSKIEJ.
JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ ORYGINALNYCH JAPOŃSKICH
ARCHITEKTÓW I AUTOREM SZEREGU NIEZWYKŁYCH BUDYNKÓW
W CAŁEJ JAPONII. KONCEPCJE JAPOŃSKIEGO ARCHITEKTA
ZAWIERAJĄ W SOBIE ORYGINALNE POŁĄCZENIE MOTYWÓW
ORGANICZNYCH I MITOLOGICZNYCH. TAKASAKI SAM OPISUJE
SWOJĄ ARCHITEKTURĘ JAKO „BYT ROZSZERZONY”,
POWSTAJĄCY W WYNIKU KONCENTRACJI WEWNĘTRZNEJ
ŚWIADOMOŚCI LUDZKIEJ I ENERGII NATURY, ŁĄCZĄCY OGÓŁ
LUDZKOŚCI Z KOSMOSEM

TEKST: tAdEáš gOryCzkA, kAbInEt
ArChItEktury w OstrAwIE

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

Takasaki stosuje w pracy tradycyjne japońskie środki
kaligraficzne (węgiel namoczony w wodzie). – Dzisiaj jest
tendencja do projektowania wszystkiego od początku
do końca w komputerze, co prowadzi do ujednolicenia języka
architektury – mówi Takasaki. Uważa, że w związku z tym
kiedyś nadejdzie czas, w którym oprogramowanie całkowicie
zastąpi architektów. Wszystko to sprawia, że chce
konsekwentnie ufać swojej dłoni. 

W praktyce budowlanej
architekta duże znaczenie
odgrywa również element
społeczny, w ramach
którego mieszkańcy
sąsiadujący z inwestycją,
którą projektuje Takasaki,
mają wpływ na ostatczny
kształt budynku. W ten
sposób projektuje również
budynki użyteczności
publicznej, np. projekt
przedszkola zbudowanego
na betonowych palach
ponad ziemią zakłada
możliwość organizacji
placu zabaw dla dzieci pod
budynkiem.

MISTRZOWIE ARCHITEKTURY
Gościem kolejnego wykładu z cyklu
„Mistrzowie Architektury” będzie Masaharu
Takasaki. Spotkanie odbędzie się 8 grudnia
o godz. 18 w Muzeum Śląskim, które jest
współorganizatorem wydarzenia.

BYT ROZSZERZONY
MASAHARU TAKASAKIEGO

Inspiracja tradycją
japońską nie ogranicza
się w przypadku
Takasakiego tylko
do techniki manualnej
przy projektowaniu.
Hōryū-ji jest najstarszym
zachowanym,
drewnianym budynkiem
nie tylko w Japonii, ale
również na świecie. Ta
buddyjska świątynia
liczy ponad 1000 lat
i stanowi dla
Takasakiego inspirację
konstrukcyjną.

PLACEARCHITEKTURY

Masaharu Takasaki prócz ciągłego poszukiwania
nowych dróg w architekturze, dużo uwagi
poświęca konstrukcjom odpornym na działania
żywiołów. Przełomowymi dla działalności
projektanta były tsunami i katastrofa w elektrowni
atomowej Fukushima w 2011 roku. Od tego
czasu jest bardzo zaangażowany w odbudowę
osiedli mieszkaniowych regionu. 

PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO zima 2016
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PLACE TO SEE

ZANURZONY W PROMIENIACH ZACHODZĄCEGO
SŁOŃCA OSLOFJORD. EDVARD MUNCH, STAJE

NA WZGÓRZU EKEBERG, WIDZI BŁĘKITNO-CZARNY
FIORD, NAD KTÓRYM ZAWISŁY CHMURY „NICZYM

KREW I JĘZYKI OGNIA”. KILKA DNI PÓŹNIEJ
POWSTAJE JEDEN Z NAJBARDZIEJ PRZEJMUJĄCYCH

OBRAZÓW W HISTORII SZTUKI, IKONA
EKSPRESJONIZMU – „KRZYK”. OBRAZ, KTÓRY JEST

EMBLEMATEM NORWEGII – KRAJU SUROWEGO
I NIEPOKOJĄCO PIĘKNEGO

TEKST I ZDJĘCIA: mAłgOrzAtA kOLskA

Sły ną ce ze wspa nia łe go tar gu z owo -
ca mi mo rza, ru chli we, han ze atyc kie
Ber gen; bo ga te nor dyc ką kul tu -

rą – śla da mi Hen dri ka Ib se na, Edvar da
Mun cha i Edvar da Grie ga – Oslo; tęt nią ce
stu denc kim ży ciem Tron dhe im – to fan ta -
stycz ne, war te od wie dze nia mia sta. Jed nak
tym, co czy ni Nor we gię ab so lut nie nie zwy -
kłym miej scem na po dróż ni czej ma pie jest
su ro we pięk no na tu ry. 

STO ŁO WAĆ SIĘ W KRÓ LE STWIE
SZTOK FI SZA 

Po ło żo ny za ko łem pod bie gu no wym ar chi -
pe lag Lo fo tów to praw dzi wa per ła Nor we gii.
To tu moż na spa ce ro wać bia ły mi pia ska mi
Ut ta kle iv – naj bar dziej ro man tycz nej pla ży
Eu ro py (we dług „The Ti mes”), spró bo wać
ży cia nor we skie go ry ba ka, węd ku jąc
i miesz ka jąc w tra dy cyj nej chat ce na pa -
lach – ror bu czy skosz to wać spe cja łu nor -
we skiej kuch ni – sztok fi sza. Po dróż po Lo fo -
tach to od wie dza nie uro kli wych mia ste -
czek – Hen nig sva er – roz miesz czo nej na kil -
ku roz rzu co nych wy sep kach We ne cji Lo fo -
tów, sły ną cej z pysz nych cy na mo no wych
bu łe czek osa dy – Å i oto czo ne go ska li sty mi
gó ra mi Re ine. 

WSPIĄĆ SIĘ NA AM BO NĘ I JĘ ZYK
TROL LA 

Nor we gia to wy ma rzo ne miej sce dla mi ło -
śni ków trek kin gu, gór skich wę dró wek i…
eks tre mal nej fo to gra fii. Trzy lo ka li za cje za -
słu gu ją na szcze gól ną uwa gę tych, któ rzy
po raz pierw szy uzbro je ni w bu ty gór skie
i apa rat od wie dza ją kraj wi kin gów. To: Pre -
ike sto len, Kje rag bol ten i Trol l tun ga. Dwie
pierw sze de sty na cje wzno szą się nad ma -
low ni czym Ja snym Fior dem, nie opo dal sto -
li cy nor we skie go prze my słu naf to we -
go – Sta van ger. Pre ike sto len, zwa ne ina czej
Am bo ną, jest sto sun ko wo ła two do stęp ne.
Do tar cie do tej gra ni to wej pół ki skal nej
nad Ly se fjor dem zaj mu je oko ło 1,5 godz.
mar szu. Wię cej wy sił ku, do świad cze nia
i zim nej krwi wy ma ga wspię cie się na znaj -
du ją cy się do dru giej stro nie fior du Kje rag -
bol ten – głaz, któ ry za kli no wał się ok. 1000
me trów nad prze pa ścią. Naj bar dziej wy ma -
ga ją ce dla pie chu rów jest zdo by cie Trol l tun -
ga. Cze go jed nak nie ro bi się dla do bre go
uję cia! Wzno szą cy się 700 me trów nad je -
zio rem Rin ge dal svat net Ję zyk Trol la zo stał
uzna ny przez „The Huf fing ton Post” jed nym
z naj bar dziej prze ra ża ją cych miejsc do zro -
bie nia sel fie. 

PRZE PŁY NĄĆ NAJ WĘŻ SZY FIORD
ŚWIA TA

Fior dy moż na nie tyl ko po dzi wiać z gó ry. Moż -
na je tak że prze pły nąć lub – prze wio sło wać.
Do brym po cząt kiem przy go dy z ka ja kar -
stwem mor skim jest wy ciecz ka wzdłuż naj węż -
sze go fior du świa ta –Nærøyfjor du. Nie sa mo -
wi te wra że nie nawio słu ją cym zpew no ścią zro -
bi tak że ozdo bio ny srebr ny mi wo do spa da mi
Ge iran ger fjord. Znaj du ją cy się na li ście świa to -
we go dzie dzic twa UNESCO fiord wart jest
prze pły nię cia po za se zo nem (z uwa gi na spo -
ry ruch pro mów utrud nia ją cych wio sło wa nie). 

ZO BA CZYĆ NORD KAPP I WY PAS RE -
NI FE RÓW

Nie zwy kłe szczę ście ma ją ci, któ rzy zdo ła ją
do trzeć na pół noc ny kra niec kon ty nen tal nej
Europy – Nordkapp i spoj rzeć w dal. Sma -
ga ny wia trem Przy lą dek Pół noc ny czę sto
spo wi ty jest chmu ra mi, któ re unie moż li wia -
ją po dzi wia nie bez kre su Oce anu Atlan tyc -
kie go, two rząc nie zwy kłą at mos fe rę te go
miej sca. Au rę ta jem ni czo ści wo kół Nord -
kapp po tę gu je su ro wy kra jo braz oraz sta da
re ni fe rów wy pa sa nych tu przez rdzen nych
miesz kań ców tych te re nów – Sa amów. �

Największy lodowiec w Europie to majestatyczny Jostedalsbreen

W KRAINIE
FIORDÓW

Lofoty. Z Reinebringen roztacza się widok na Reine i niemal 
na całą wyspę Moskenesøy

Lysefjord. Wejście na Kjeragbolten to
wyzwanie. Stąd odlatują, rzucając się

w przepaść, uprawiający wingsuit
ludzie-wiewiórki 

Nærøyfjord, Lofoty czy Wybrzeże
Helgeland – tu warto wybrać się

kajakiem

Wodospad Mardalsfossen to jeden
z dziesięciu najwyższych wodospadów

Europy
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ŁAZIENKA TO PIERWSZE MIEJSCE, DO KTÓREGO UDAJEMY SIĘ PO PRZEBUDZENIU
I JEŚLI TYLKO CHCEMY ŻYĆ W HARMONII Z NATURĄ, POWINNIŚMY ROZPOCZĄĆ
DZIEŃ W OTOCZENIU DREWNA I KAMIENIA – PISZE MAREK ZIĘBA, KONSULTANT

DS. OBSŁUGI INWESTYCJI MERA DESIGN

NATURA 
W RZECZY SAMEJ

W przed sta wio nej eks po zy cji
do mi nu ją płyt ki do sko na le
imi tu ją ce ka mień. Two rzą

wra że nie su ro wo ści i po czu cie prze by -
wa nia w eg zo tycz nym miej scu. Płyt ki te
nie po wie la ją wad imi to wa ne go ma te ria -
łu, m.in. je go wa gi i ce ny. Co waż ne, wy -
stę pu ją w for ma tach: 120x120, 120x60,
20x120 i 45x90 cm, dzię ki cze mu każ dy
pro jek tant mo że stwo rzyć nie po wta rzal -
ne wnę trze. Do peł nie niem eks po zy cji
jest drew no po dob na płyt ka o na tu ral -
nym ko lo rze, z imi ta cja mi sę ków, któ ra
z ko lei da je po czu cie przy tulne go cie -
pła, miej sca do re lak su.
W kom po zy cji pły tek istot ną ro lę od gry wa
oświe tle nie, któ re w bar wie zim nej czy ni płyt -
ki chłod ny mi, uwy pu kla jąc struk tu rę ka mie -

nia, a w bar wie cie płej – ujed no li ca po -
wierzch nię na po sadz ce.
W ta kim oto cze niu, na trysk nie mógł wy glą -
dać ina czej: ukry te ele men ty wy po sa że nia,
gię ta szy ba ka bi ny i no wa tor ski od pływ za -
mon to wa ny w ścia nie pod kre śla ją ob raz
miej sca, któ re po win no się ko ja rzyć z na tu -
ral nym wo do spa dem.
Przy sło wio wą wi sien ką na tor cie są ba te rie
ścien ne wło skie go producenta – Fima Car -
lo Frat ti ni (z 7-let nią gwa ran cją), z któ rych
wo da wy pły wa ni czym stru my ki spo mię dzy
skał. Ob raz prze strze ni do peł nia umy wal ka
RAK Ce ra mic, któ ra przy bra ła for mę owal -
ne go gła zu.
Za pra szam do zo ba cze nia tej i in nych eks -
po zy cji w sa lo nie Me ra De sign w No wym
Roź dzie niu. �

PLACEDIZAJNU

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

Showroom Katowice
Katowice, Nowy Roździeń, 
al. Roździeńskiego 199, 
tel. 32 493 18 50,
www.mera-design.eu

Archiwum
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SALON MERA DESIGN
W NOWYM ROŹDZIENIU

Salon Mera Design w Nowym
Roździeniu oferuje produkty należące
do asortymentu premium, głównie
z Hiszpanii i Włoch. Klienci mogą
wybierać spośród kolekcji płytek
ceramicznych dostępnych na polskim
rynku, ale też takich, których nie
znajdą w żadnym innym polskim
salonie. Poza płytkami salon oferuje
także m.in. ręcznie wykonane lampy
oparte na włoskim wzornictwie,
ceramikę sanitarną włoskich
projektantów, systemy nagłośnienia
i oświetlenia, a nawet biokominki.
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PLACESPORTU

IGA
ODRZYWOŁEK:
TAK DBAM
O FORMĘ
W TYM ROKU POLSKIE MEDIA OBWOŁAŁY JĄ

NAJPIĘKNIEJSZĄ POLSKĄ TENISISTKĄ.
MOWA O IDZE ODRZYWOŁEK, NA CO DZIEŃ
TRENERCE TENISA W BAŻANTOWO SPORT.

PRZED ZBLIŻAJĄCĄ SIĘ ZIMĄ ZAPYTALIŚMY
JĄ, JAK DBA O FORMĘ. POKAZAŁA NAM
KILKA SWOICH ULUBIONYCH ĆWICZEŃ,

KTÓRE KAŻDY MOŻE SAMODZIELNE
WYKONYWAĆ W SIŁOWNI

TEKST I ZDJĘCIA: PIOtr kALsztyn

IGA ODRZYWOŁEK
Iga Odrzywołek jest 21-letnią
studentką fizjoterapii w Górnośląskiej
Wyższej Szkole Handlowej.
Mieszkańcy Bażantowa znają ją lepiej
z kortów tenisowych Bażantowo
Sport, gdzie trenuje adeptów tenisa
(jest również doradcą dietetycznym).
Na swoim koncie zgromadziła ponad
20 medali Mistrzostw Polski, była
również numerem jeden na listach
rankingowych.

WY KRO KI Z OB CIĄ ŻE NIEM Aby wy rzeź -
bić mię śnie ud i po ślad ków, war to wy ko ny wać
wy kro ki z ob cią że niem. Na le ży zła pać w obie
rę ce han tle (np. trzy ki lo gra mo we) i w ten spo -
sób ener gicz nie „spa ce ro wać” przez trzy mi -
nu ty. Ćwi cze nie po wta rza my trzy ra zy,
po każ dej se rii, ro biąc mi nu to wą prze rwę.

ĆWICZENIA Z TAŚMAMI TRX
Ćwiczenia z taśmami TRX wzmacniają
mięśnie bez obciążania stawów
i kręgosłupa. Łapiemy uchwyty
wyprostowanymi w łokciach rękami
i odchylamy taśmy przed siebie. Następnie
uginamy ręce i opieramy się na pasach.
Przypomina to nieco tradycyjne pompki.
Ćwiczenia wykonujemy w czterech seriach,
po dziesięć powtórzeń każda.

PLANK Ćwiczenie inaczej
nazywane deską. Przyjmujemy
pozycję jak do pompek,
przy czym opieramy się nie
na dłoniach, lecz na łokciach.
W takiej pozycji należy wytrzymać
przez 30 sekund, ćwiczenie
powtarzamy pięć razy. Deska
wzmacnia praktycznie wszystkie
nasze mięśnie.

ĆWICZENIA NA
SUWNICY Aby mieć
smukłe nogi, warto
wykonywać ćwiczenia
na suwnicy. Trzy serie
po dwadzieścia razy.
Pamiętajmy jednak, aby
każdą z nóg ćwiczyć
osobno!

POD NO SZE NIE SZTAN -
GI W PRZY SIA DZIE Na -
le ży wy ko nać trzy se rie po
dwa dzie ścia po wtó rzeń. Za -
leż nie od kon dy cji, gryf od
sztan gi moż na od po wied -
nio ob cią żyć, tak aby wa żył
oko ło pię ciu ki lo gra mów.
Ćwi cze nie świet nie kształ tu -
je po ślad ki.

ROWEREK Trening kończymy 20 minutami
na rowerze stacjonarnym. Trening kardio
pomoże nam spalić zbędne kalorie!

PAMIĘTAJCIE 
O WŁAŚCIWEJ DIECIE!
Dba jąc o sie bie, nie mo że my za po mi -
nać o od po wied niej die cie. Waż ne jest
nie tyl ko to, co je my, ale rów nież jak czę -
sto. Naj le piej jeść pięć po sił ków dzien -
nie (w tym trzy więk sze), z któ rych naj -
waż niej sze jest śnia da nie. W przy pad ku
Igi wy glą da ono tak: – Jesz cze
przed po sił kiem wy pi jam wo dę z cy try -
ną, któ ra po bu dza tra wie nie. Czę sto mo -
im pierw szym po sił kiem jest owsian ka.
Do da ję do niej mle ko (za wie ra ją ce mak -
sy mal nie 0,5 proc. tłusz czu), łyż kę mio -
du i ba na na. A do te go cy na mon, któ ry
po bu dza spa la nie tłusz czu – mó wi tre -
ner ka.

BRZUSZ KI Bu du jąc mię śnie
brzu cha, nie mo że my za po mi -
nać o brzusz kach. Nie mu szą
to być jed nak te tra dy cyj ne,
zna ne z za jęć WF-u. Moż -
na rów nież tre no wać brzusz ki
sko śne lub z unie sio ny mi no -
ga mi. Brzusz ki ro bi my
w ośmiu se riach, po jed nej
mi nu cie każ da.



Kąpiel w sau nie to praw do po dob nie
naj bar dziej na tu ral ny z za bie gów
wel l ness. Kto raz za jął miej sce

na ław ce sau ny, te go niełatwo skło nić do po -
wsta nia. Dzię ki tech nicz nym roz wią za niom
fir my KLAFS, wy ko rzy stu jąc nie wiel ką po -
wierzch nię do mu, każ dy mo że za pew nić so -
bie i swo im naj bliż szym moż li wość re lak su
we własnej saunie. 

SAUNA DO SYPIALNI I BIURA

No wa sau na S1 fir my KLAFS, któ ra otrzy ma -
ła na gro dę RedDot De sign Award 2016, pa -
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PLACE RELAKSU

NAWET NAJKRÓTSZA KĄPIEL W SAUNIE DAJE NAM POCZUCIE
CAŁKOWITEGO RELAKSU. ABY JEDNAK DOŚWIADCZYĆ

OPTYMALNEGO ODPRĘŻENIA, NALEŻY KĄPIEL W SAUNIE
NAPRAWDĘ CELEBROWAĆ, BEZ POŚPIECHU, DELEKTUJĄC SIĘ

WSZYSTKIMI ZMYSŁAMI – PISZE JOANNA WYBRANIEC

su je po pro stu wszę dzie. To pierw sza
na świe cie sau na, któ ra za spra wą na ci śnię -
cia jed ne go gu zi ka, skła da się, zu peł nie jak
obiek tyw apa ra tu! W peł ni za mknię ta ma za -
le d wie 60 cm głę bo ko ści, ni czym zwy czaj -
na sza fa, a już po 20 se kun dach roz su wa się
do roz mia ru za pew nia ją ce go jej peł ną funk -
cjo nal ność. Skła da jąc się z trzech ele men -
tów, któ re wy su wa ją się z sie bie na wza jem,
pra wie trzy krot nie zwięk sza swo ją głę bo kość! 
Ka bi nę sau ny S1 KLAFS moż na wy po sa żyć
w roz kła da ną le żan kę, któ ra umoż li wi ko rzy -
sta nie z sau ny dwóm oso bom le żą cym obok
sie bie, po dwa ja jąc w ten spo sób po wierzch -

nię le że nia. Sau na S1 KLAFS zo sta ła za pro -
jek to wa na ja ko kom plet ny, sa mo wy star czal -
ny sys tem. Sau na mo że zo stać za in sta lo wa -
na w ga bi ne cie, sy pial ni czy sa lo nie. Mo że
po sia dać szkla ny front lub front peł ny zli co -
wa ny z sza fą za bu do wa ną wo kół sau ny. 

ODROBINA LUKSUSU W OGRODZIE

Je śli dys po nu jesz ogro dem, to fan ta stycz -
nym roz wią za nie jest sau na TALO. Sa mo -
dziel nie sto ją cy do mek z sau ną w ogro dzie
da je wię cej niż tyl ko po zy tyw ne, zdro wot ne
od dzia ły wa nie sau ny. W oto cze niu na tu ral -

ne go śro do wi ska na no wo od kry je my swój
ogród, a dzię ki róż nym pro jek tom i roz wią za -
niom, in dy wi du al nie do pa su je my sau nę
do je go wa run ków. TALO cha rak te ry zu je się
mod nym de si gnem i ofe ru je wszyst ko, co
mu si po sia dać no wo cze sna sau na ogro do -
wa: moc ną izo la cję ter micz ną dla ni skiej
utra ty ener gii oraz wy so kiej ja ko ści materiały
wewnątrz i na zewnątrz (wy ko na na z sy be ryj -
skie go mo drze wia jest wy jąt ko wo od por -
na na każ dą po go dę). Wy star czy za mknąć
oczy i po zwo lić my ślom swo bod nie błą dzić.
Dla cze go  by więc nie stwo rzyć wła snej, do -
mo wej sau ny? �

PERFEKCJA AŻ PO DETALE DLA
PEŁNEGO ODPRĘŻENIA, TO
MYŚL PRZEWODNIA
PROJEKTANTÓW TWORZĄCYCH
SAUNY I ŁAŹNIE PAROWE FIRMY
KLAFS – MÓWI JACEK NOWICZ,
KIEROWNIK DS. HANDLOWO-
TECHNICZNYCH GEOKRAFT,
PARTNERA FIRMY KLAFS 

W świecie goniących terminów i stałej
dostępności odczuwamy coraz
silniejszą potrzebę prawdziwego
odprężenia. Czy posiadasz w domu
małą saunę, czy tworzysz domową
strefę SPA z sauną, łaźnią parową oraz
basenem, dzięki naszej pomocy
możesz zapewnić sobie i swoim
najbliższym w pełni komfortowe,
nowoczesne i niepowtarzalne domowe
tło dla chwil relaksu. Dla naszych
klientów jesteśmy wsparciem
na każdym etapie projektu domowego
SPA. Zapraszamy do naszego biura
w Katowicach, przy ulicy Szarych
Szeregów 31, gdzie można bliżej
przyjrzeć się rozwiązaniom firmy
KLAFS. Sauna sucha oraz łaźnia
parowa są ozdobą części
wystawienniczej biura.

AKCESORIA, KTÓRE PODKREŚLĄ INDYWIDUALNOŚĆ SAUNY
Wła sną do mo wą sau nę moż na do wol nie wy po sa żyć, wy ko rzy stu jąc do stęp ne ak ce so -
ria, któ re pod nio są w znacz nym stop niu wy jąt ko wość do znań pod czas ką pie li.
AQUAVIVA, to urzą dze nie skon stru owa ne przez ar ty stę me dial ne go, pro fe so ra Wal te ra
Gier sa. To źró dło sty mu la cji bodź ców optycz nych i aku stycz nych, któ re pod czas ką pie li
w sau nie po zwo lą po czuć się tak, jak by śmy sie dzie li w le sie, nad gór skim po to kiem lub
nad mo rzem. Dzię ki ko lo ro we mu oświe tle niu moż na za to pić sau nę w ulu bio nym ko lo -
rze, zmie niać ko lo ry, two rzyć zu peł nie no we od cie nie. Do dat ko wo moż na za sto so wać
sys tem do do mo wej in ha la cji Mi cro salt SaltProX (urzą dze nie znaj dzie za sto so wa nie
w każ dej sau nie i ka bi nie na pod czer wień). Tech no lo gię opra co wa no w ta ki spo sób,
aby w tem pe ra tu rze 30-50 st. C wy two rzy ła sol ny mi kro kli mat. Jesz cze tyl ko gwieź dzi ste
nie bo POLAR, któ re wy cza ro wu je na su fi cie iskrzą ce się gwiaz dy, pod kład mu zycz ny
i uzy sku je my efekt cał ko wi te go od prę że nia w do mo wym za ci szu.

Katowice, ul. Szarych Szeregów 31
tel. 608 052 573, 668 230 500 
e-mail:  info@geokraft.eu

www.facebook.com/compasspoolspolska

Sauna ogrodowa TALO z opcjonalnym tarasem

W ŚWIECIE NOWOCZESNYCH SAUN
DBANIE O ZDROWIE NIE

POWINNO BYĆ LUKSUSEM
JEDNAK MOŻE TAK WYGLĄDAĆ

Archiwum

Archiwum

ODWIEDŹ STRONĘ
COMPASS POOLS POLSKA



IMPLANTOPROTETYKA I STOMATOLOGIA  
STAJĄ SIE CORAZ BARDZIEJ CYFROWE
O NAJNOWSZYCH TECHNOLOGIACH W DUDA CLINIC – SKANOWANIU I WIRTUALNYM 
PLANOWANIU PRAC - PISZE DR MARIUSZ DUDA, SPECJALISTA CHIRURG, 
IMPLANTOLOG I EKSPERT DS. IMPLANTOLOGII ESTETYCZNEJ,  
WŁAŚCICIEL DUDA CLINIC

W implantologii stomatologicznej i protetyce stomatologicznej w ciagu ostatnich lat dokonuje się rewolucja tech-
nologiczna. Pojawiło się wiele nowych metod związanych z najnowszymi technologiami. Powoli odchodzi się od 
klasycznych sposobów planowania prac implantologicznych i protetycznych, zamiast wycisków stosujemy cyfro-
we skanery, na nowoczesnych drukarkach wykonujemy potrzebne modele, korony tymczasowe czy szablony im-
plantologiczne. Z kolei nowoczesne urządzenia do wycinania CAD - CAM (stomatologiczne frezarki numeryczne) 
pozwalają na precyzyjne wycinanie koron i mostów porcelanowych. 

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
Tomografia komputerowa pozwala na dokładną, specjalistyczną diagnostykę w implantologii 
i stomatologii. Na cyfrowym obrazie możemy zobaczyć przestrzenny obraz tkanek, dokonać 
odpowiednich pomiarów i zdecydować, czy jest możliwa implantacja lub potrzeba odbudo-
wać dodatkowo kość. Tomografia jest przydatna również w leczeniu endodontycznym, chirur-
gicznym i w każdej dziedzinie stomatologii.

WIRTUALNE PLANOWANIE PRAC
Obrazy i dane cyfrowe z tomografii komputerowej i skanera łączy się w specjalistycznym 
programie. Program pozwala na wirtualne zaplanowanie przyszłych miejsc dla implantów  
i zaprojektowanie przyszłego uzupełnienia protetycznego. Można precyzyjnie zaprojektować 
wielkość, kształt oraz kolor zębów, które wkrótce zostaną odbudowane.

SKANOWANIE
Skanowanie jest nieinwazyjnym i całkowicie bezbolesnym badaniem wykorzystującym spe-
cjalny skaner wewnątrzustny, który dzięki wiązce światła przenosi warunki panujące w ja-
mie ustnej na język komputerowy. Urządzenie tworzy przestrzenne, kolorowe obrazy zębów  
i dziąseł na ekranie komputera. Obrazy te można dowolnie powiększać, obracać i dzięki 
temu pacjent może dokładnie zobaczyć, jak wygląda sytuacja w ustach przed rozpoczęciem 
leczenia

SZABLONY DO NAWIGACJI, DRUKOWANIE,
W wielu przypadkach możliwe jest po wirtualnym zaplanowaniu zabiegu, kiedy mamy okre-
ślone pozycje implantów, wykonanie szablonu do nawigacji implantologicznej. Specjalne sza-
blony do nawigacji implantologicznej wykonujemy z użyciem drukarek cyfrowych. W takiej 
sytuacji implanty wprowadza się bezpłatowo, bez rozcinania dziąseł. Dzięki temu zabieg im-
plantacji jest minimalnie inwazyjny.

WYCINANIE CAD - CAM
Ostateczne prace protetyczne - licówki, korony i mosty na zębach własnych lub korony  
i mosty na implantach coraz częściej wykonujemy w technice cyfrowej. Na podstawie wirtual-
nego projektu elementy protetyczne wycina się ze specjalnych, barwionych bloków cyrkonu 
i nadaje się gotowym pracom indywidualny dla pacjenta charakter. Takie pełnoceramiczne 
korony i mosty mają dużą trwałość i są bardzo precyzyjnie dopasowane do zębów pacjenta.

NATYCHMIASTOWE KORONY I MOSTY
Znając dokładne położenie implantów w programie wirtualnym możliwe jest wcześniejsze za-
projektowanie tymczasowego uzupełnienia protetycznego i wykonanie go już przed przepro-
wadzeniem zabiegu. Pacjent siadając na fotelu, bezpośrednio po założeniu implantów może 
otrzymać nowe uzupełnienie protetyczne i wszytko odbywa się na tej samej wizycie. Taka 
zaawansowaną metodę można dzisiaj zastosować w wielu przypadkach.

Rozwój technologii, a w szczególności systemów cyfrowych powiększa możliwości leczenia stomatologicznego  
i implantologicznego. Dokładne planowanie, minimalnie inwazyjne zabiegi z użyciem szablonów do nawigacji implan-
tologicznej, precyzyjnie wykonane indywidualne prace protetyczne - zwiększają bezpieczeństwo i przewidywalność 
leczenia. Dzisiaj możemy znacznie skrócić czas trwania zarówno zabiegu jak i całego, kompleksowego leczenia, co 
niewątpliwie podnosi komfort pacjentów podczas kompleksowego leczenia stomatologicznego i implantologicznego.

DR N. MED. MARIUSZ DUDA
Specjalista chirurg, implantolog i ekspert ds. implantologii estetycznej, właściciel Duda Cli-
nic. Współzałożyciel i aktualny prezydent PSI – Polskiego Stowarzyszenia Implantologiczne-
go oraz wiceprezydent ICOI – International Congress of Oral Implantologists. Uznany w Polsce  
i zagranicą wykładowca z zakresu implantologii stomatologicznej.

ul. Kołodzieja 8
40-749, Katowice
tel. 32 253 01 09
www.dudaclinic.com
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MPO OBIEDZIE DZIECKO
MUSI SIĘ NAPIĆ CZEGOŚ
CIEPŁEGO. 

Picie nie może zastąpić jedzenia,
dlatego od małego należy uczyć dzieci,
że pijemy raczej po zakończeniu posiłku,
a nie w jego trakcie. Ważne jest też to,
co dajemy dzieciom do picia. To
powinien być płyn obojętny, czyli
najlepiej woda, która nie powoduje
zaburzeń łaknienia. Temperatura tego
płynu nie ma większego znaczenia.

FDZIECI NIE POWINNY JEŚĆ
GRZYBÓW. Dzieci nie powinny
jeść grzybów, bo grzyby nie są

niezbędnym elementem diety, a ich
spożywanie niesie ogromne ryzyko
zatrucia. W przypadku dzieci oznacza
ono stan bezpośredniego zagrożenia
życia, a trzeba pamiętać, że znalezienie
dawcy dla dziecka jest o wiele
trudniejsze niż dla dorosłego.

MKWAŚNE MLEKO MOŻE
ZNISZCZYĆ
U NIEMOWLĄT KOSMKI

JELITOWE. Wręcz przeciwnie,
kwaśne mleko jest bardzo zdrowe.

W diecie mniejszych niemowląt nie
jest niezbędne, ale nie powinno też
szkodzić. W diecie większych
niemowląt (od 10 miesiąca życia)
wręcz powinny znajdować się
produkty oparte na kwaszonym mleku:
biały ser, jogurt naturalny lub
maślanka.

F DLA DZIECKA BARDZO
WAŻNA JEST
REGULARNOŚĆ POSIŁKÓW.

Dzieci bardzo lubią unormowany rytm
posiłków. To najczęściej dorośli
zaburzają go przekąskami. Wtedy
dziecko nie chce jeść posiłków
zasadniczych i dochodzimy do sytuacji,
kiedy dieta opiera się głównie
na przekąskach.

MCOCA-COLA JEST
NAJLEPSZA
NA WYMIOTY. Jeśli

dziecko jest w stanie przyjąć płyn i nie
zwymiotować, to każdy osłodzony płyn
(cukier przywraca prawidłowy tor
biochemiczny) będzie pomagał
na wymioty, zwłaszcza jeśli dodatkowo
będzie zimny.

F DZIECI NIE POWINNY JEŚĆ
CUKIERKÓW TRUFLOWYCH.
Cukierki truflowe zawierają

domieszkę alkoholu, ale dzieci nie
powinny jeść nie tylko takich cukierków,
ale w ogóle słodyczy. Słodycze są im
zupełnie niepotrzebne. Dziecko
nieprzyzwyczajone do takiej dużej ilości
cukru, samo się z natury nie upomni,
wystarczy mu słodycz owoców.

MDZIECKO KARMIONE
PIERSIĄ NIE POTRZEBUJE
DODATKOWEGO ŹRÓDŁA

WITAMIN. Aktualne zalecenia
zakładają, że dzieci karmione piersią
wymagają dodatkowego podawania
witamin D i K.

F/MNA
BIEGUNKĘ
POMAGA

GOTOWANA MARCHEWKA LUB
WODA Z MĄKĄ. Wody z mąką nie
polecam, ale gotowaną marchewkę
jak najbardziej. Zawiera bardzo dobrą
konstrukcję składników dietetycznych:
pożądane węglowodany i błonnik. Nie
likwiduje jednak przyczyn, lecz
niweluje skutki. �

Katowice, ul. Hierowskiego 70A
tel. 32 35 000 34 / 35 / 36 / 37  |  www.signum-katowice.pl

Archiwum Signum

POGROMCY ZDROWOTNYCH MITÓW

FAKT/MIT

���

MITY Z ZAKRESU GASTROLOGII DZIECIĘCEJ OBALA 
DR N. MED. AGNIESZKA KRZYWICKA Z CENTRUM
MEDYCZNEGO SIGNUM

GASTROLOGIA
DZIECIĘCA

PLACEBO
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Dzie sięć lat te mu ra zem z Blu estra cją gra li śmy
kon cert w pio tro wic kim klu bie Blus. Nie sa mo wi -
ty lo kal. Kli mat tych czte rech ścian, opo wie ści
wła ści cie la – Heń ka Bia li ka i mu zy ka. Wte dy
po sta no wi łem po szu kać in nych lo ka li w Ka to wi -
cach, któ re wy peł nia duch blu esa. Chcia łem
do wie dzieć się, gdzie mie ścił się mi tycz ny klub
Puls z „We hi ku łu Cza su”. Stop nio wo za czą łem
od kry wać no we miej sca, każ de z wła sny mi,
obłęd ny mi hi sto ria mi. Oka za ło się, że ta kie
miej sca jak Blus, Puls czy Le śni czów ka to wła -
śnie praw dzi wa hi sto ria. Każ de z nich mia ło tak
ogrom ny wpływ na współ cze sną mu zy kę, że
za słu gu ją na ja kieś upa mięt nie nie. Tak po wstał
po mysł stwo rze nia Szla ku Ślą skie go Blu esa.
Za ło że nie jest bar dzo pro ste – ze bra li śmy
w jed ną ca łość wszyst kie roz sia ne po ca łym
Ślą sku miej sca, w któ rych swo je pierw sze mu -
zycz ne kro ki sta wiał Dżem, SBB, Krzak czy
Cree. Mu zy ka jest ży wą tkan ką, dla te go Szlak

Ślą skie go Blu esa to nie en cy klo pe dia prze nie -
sio na na sym bo licz ne ta bli ce pa miąt ko we.
Po Szla ku opro wa dza ją dźwię ki i au ten tycz ne
wspo mnie nia osób, któ re two rzy ły hi sto rię każ -
de go z tych klu bów. Po ru sza nie się tro pem
blu esa umoż li wia spe cjal na apli ka cja mul ti me -
dial na, za po mo cą któ rej moż na bę dzie od two -
rzyć wspo mnie nia mu zy ków o każ dym z klu -
bów, któ re na prze strze ni ostat nich 50 lat go -
ści ły np. Ryś ka Rie dla, Jan ka „Kyk sa” Skrze ka,
czy Ir ka Dud ka. 
Pro jekt, któ ry po wsta je dzię ki wspar ciu In sty tu -
cji Kul tu ry Ka to wi ce Mia sto Ogro dów oraz Pre -
zy den ta Mar ci na Kru py, jest roz wo jo -
wy – w pierw szym ro ku funk cjo no wa nia udo -
stęp ni li śmy hi sto rie pierw szych dzie się ciu klu -
bów, w prze cią gu naj bliż szych 2 lat pla nu je my
ozna czyć na Szla ku bli sko 40 miejsc, któ re bu -
do wa ły fun da men ty mu zy ki po cho dzą cej ze
Ślą ska (do ce lo wo, nie tyl ko blu eso wej). �

WOJCIECH MIREK
Pomysłodawca Szlaku Śląskiego Bluesa,

event manager, organizator licznych

koncertów i wydarzeń artystycznych

w całej Polsce. Uczestniczył w realizacji

m.in. Męskiego Grania, Miuosh XV, 35-

lecia grupy Dżem.

archiwum Wojciecha Mirka

SZLAKIEM
ŚLĄSKIEGO
BLUESA
ŚLĄSK JEST MIEJSCEM, GDZIE NARODZIŁO SIĘ WIELE
MUZYCZNYCH LEGEND. TO TUTAJ PIERWSZY RAZ
PRZED PUBLICZNOŚCIĄ WYSTĘPOWAŁY TAKIE ZESPOŁY,
JAK: DŻEM, CREE, CZY SBB. NIE MOŻEMY O TYM
ZAPOMINAĆ, A W ZACHOWANIU DOBREJ PAMIĘCI POMOŻE
SZLAK ŚLĄSKIEGO BLUESA. JAK W „WEHIKULE CZASU”
POWRÓCIMY DO KULTOWYCH KLUBÓW, KTÓRE ZNIKNĘŁY
JUŻ Z MUZYCZNEJ MAPY ŚLĄSKA

D

PLACE KULTURY

PORANEK NOWOROCZNY
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8 styCznIA 2017 rOku
NOSPR, Katowice
Bi le ty: od 70 do 100 złotych

W styczniu Narodowa Orkiestra
Symfoniczna Polskiego Radia zaprosi na
kolejny koncert z cyklu Poranków
Noworocznych. Tym razem gośćmi or kie -
stry bę dą so pra nist ka Ka ri na Skrze szew -
ska i te nor Adam So bie raj ski. W dru gą
nie dzie lę no we go ro ku pu blicz ność bę -
dzie mia ła oka zję wy słu chać zna nych i lu -
bia nych utwo rów zna ko mi tych twór ców
wie deń skich. W pro gra mie kon cer tu znaj -
dą się uwer tu ry, arie i du ety z ope re tek
Fran za Lehára i Im re Kálmána – wiel kich
kom po zy to rów ope ret ki wie deń skiej wę -
gier skie go po cho dze nia. Za pul pi tem dy -
ry genc kim sta nie José Maria Florêncio. 

AUKSO I ZAKOPOWER

���

28 styCznIA 2017 rOku
NOSPR, Katowice
Bi le ty: od 40 do 100 złotych

Za ko po wer to ist nie ją ca od po nad 10 lat for -
ma cja roc ko wo -fol ko wa, je den z naj bar dziej
ener ge tycz nych ze spo łów na pol skim ryn ku
mu zycz nym. W swo im repertuarze
kultywuje tradycje podhalańskie, za rów no
w war stwie wo kal nej (tek sty śpie wa ne nie -

kie dy gó ral ską gwa rą), jak i w do bo rze in -
stru men tów. Wio dą cą po sta cią ze spo łu jest
skrzy pek i wo ka li sta Se ba stian Kar piel -Bu -
łec ka, a kom po zy to rem, aran że rem i pro du -
cen tem nagrań – Mateusz Po spie szal ski.
Tym ra zem w bu dyn ku NOSPR ze spół wy -
stą pi wraz z or kie strą ka me ral ną AUKSO. To
nie pierw sze spo tka nie ar ty stów, dwa la ta te -
mu za gra li wspól nie podczas koncertu „Ser -
ce za ser ce”, zor ga ni zo wa ne go przez Fun -
da cję Roz wo ju Kar dio chi rur gii w Za brzu.

SYMPHONICA

���
4 LutEgO 2017 rOku
Katowice Miasto Ogrodów
Bilety: od 40 do 90 złotych

„Sym pho ni ca” to mul ti me dial ne wi do wi sko
z mu zy ką ta kich ze spo łów, jak: Me tal li ca,

10 mAr CA 2017 rO ku
Spodek, Ka to wi ce
Bi le ty: od 59 zło tych

Musical Metro to jedno z niewielu
wydarzeń teatralnych w Polsce, które
można określić za pomocą przy -

miotnika: „kultowy”. Już od 25 lat Me tro
przy ku wa uwa gę od bior ców w ca łym
kra ju. Spek takl zo stał wy sta wio ny po -
nad 950 ra zy i przy cią gnął na wi dow nię
pra wie mi lion wi dzów. Z oka zji ju bi le -
uszu, mu si cal bę dzie moż na zo ba czyć
na naj więk szej ka to wic kiej sce nie – w le -

gen dar nym Spodku. Ak to rzy te atru Buf -
fo tym ra zem wy stą pią na sce nie z dy na -
micz ną sce no gra fią, spe cjal nie przy go -
to wa ną na tra sę 25-le cia mu si ca lu.
W Ka to wi cach zo ba czy my m.in. Na ta szę
Urbań ską, Ja nu sza Jó ze fo wi cza, Ma riu -
sza Czaj kę i Ar tu ra Cham skie go. 

���

materiały prasowe

METRO
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PLACE KULTURY

PLACE Magazyn Osiedla Bażantowo znajdą Państwo w następujących miejscach:

BAŻANTOWO SPORT Katowice, ul. Bażantów 2 / CENTRUM HANDLOWE BAŻANTOWO Katowice, ul. Bażantów 2 / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, 
ul. Hierowskiego 2 / CENTRUM MEDYCZNE SIGNUM Katowice, ul. Hierowskiego 70 / SALON OPTYCZNY SIGNUM CH LECLERC Katowice, ul. Jankego 15d / SALON
OPTYCZNY SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / PATIO PARK Katowice, ul. Kościuszki 101 / ZIĘBA CLINIC
Katowice, ul. Kościuszki 255 / BANK PKO Katowice, ul. Uniwersytecka 13 / BRE BANK Katowice, ul. Powstańców 43 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 /
ALTUSKatowice, ul. Uniwersytecka 13 / ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIEKatowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUMKatowice,
ul. Kolejowa 54 / PORSCHE INTER AUTO KATOWICE, Świętochłowice, Drogowa Średnicowa 2 / PORSCHE INTER AUTO SOSNOWIEC, ul. Jabłoniowa 2 / PORSCHE
INTER AUTO Rybnik, Brzezińska 27 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / AUTOKOPEX Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice, 
ul. Bocheńskiego 125 / LELLEK PORSCHEKatowice, ul. Kochłowicka 103  AUTO-BOSSChorzów DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska 2 /  TEATR ŚLĄSKI
Katowice Rynek 10 / GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDOZabrze, ul. 3 Maja 93 / DENTIM CLINICDębowe Tarasy, Katowice, ul. Baildona 12
/ PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY EURO-CENTRUM Katowice, ul. Ligocka 103 / OLD TIMERS GARAGE Katowice, ul. Jankego 132 / SARA SARANOWA Katowice,
ul. Armii Krajowej 79 / FERRARI KATOWICE ul. Bocheńskiego 109 / MERCEDES-BENZSosnowiec, ul. Daimlera 1 / DAGMAKatowice, ul. Bażantów 4/2 / IN CORPORE Katowice,
ul. Bażantów 2 / DUDA CLINIC Katowice, ul. Kołodzieja 8 / A4 BUSINESS PARK Katowice, ul. Francuska 42 / CUSTOMFORM Katowice, ul. Gliwicka 275 / NOSPR Katowice, 
pl. W. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALERIA KATOWICKA Katowice, ul. 3 Maja 30 (Bayla, Estee Lauder, Wójcik, iSpot, 4Faces, Mount Blanc, Tescoma, 
Pretty One, Douglas, Tommy Hilfiger, Wittchen) / GALEN REHABILITACJA Katowice, ul. Pijarska 3 / GALEN ORTOPEDIA Bieruń, ul. Jerzego 6 / LAB TEST Katowice, 
ul. Bażantów 47/2/ OPTIMED Katowice, ul. Armii Krajowej 65 / MERA Tychy, ul. Przemysłowa 70 / MERA DESIGN Katowice, al. Roździeńskiego 199  / SKIN LASER LUBELSCY
Katowice,  ul. Mickiewicza 14 / EXTREME CODING Katowice, ul. Słowackiego 13/ COMPASS POOLS POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31 /  HOTEL MONOPOL
Katowice, ul. Dworcowa 5 / HOTEL NOVOTEL Katowice, al. Roździeńskiego 16

Ni rva na, Pe arl Jam, De ep Pur ple, AC/DC,
Guns N' Ro ses i Ae ro smith. Jest to po dróż
po nie zwy kłym świe cie ar ty stycz nych do -
znań, w któ rym po tę ga elek trycz nych gi tar
współ gra z sub tel nym śpie wem ope ro wym
oraz brzmie niem or kie stry sym fo nicz nej.
Ca ło ści do peł nia ją wi zu ali za cje i sta ran nie
do pra co wa ne efek ty sce nicz ne. Dźwięk,
ruch, ob raz i świa tło two rzą wy jąt ko wy, me -
ta fi zycz ny spek takl. W tej nie zwy kłej opra -
wie usły szeć moż na po nad cza so we roc ko -
we i me ta lo we bal la dy, in stru men tal ne
dzie ła gi gan tów gi ta ry oraz peł ne nie po ko -
ju kom po zy cje nur tu grun ge. Ar ty ści wy -
stę pu ją cy w pro jek cie to zwy cięz cy i lau re -
aci pol skie go ta lent show „The Vo ice of
Po land”: Da mian Uke je i Mo ni ka Pi lar czyk.

Go ścin nie na sce nie po ja wi się Mał go rza -
ta Ostrow ska. 

QUEEN SYMFONICZNIE

���
18 mArCA 2017 rOku
Dom Muzyki i Tańca, Zabrze
Bi le ty: od 95 do 150 złotych

25 lat te mu od szedł Fred die Mer cu ry. Po -
zo sta ła je go mu zy ka – słu cha na i aran żo -
wa na wciąż na no wo w hoł dzie ar ty ście.
W mar cu 2017 r. usły szy my utwo ry le gen -
dar ne go wo ka li sty w nie co dzien nym wy -
ko na niu. Pod czas dwu czę ścio we go kon -
cer tu na sce nie wy stą pi po nad 60 ar ty -

stów i za pre zen tu je naj wy bit niej sze utwo -
ry Qu een w aran ża cjach z udzia łem Hol ly -
łódz kiej Or kie stry Fil mo wej. Pro jekt Qu -
een Sym fo nicz nie to dwu go dzin ny spek -
takl po dzie lo ny na dwie czę ści, z naj wspa -
nial szy mi kom po zy cja mi Qu een. Fi nał wy -
stę pu uświet ni tak że wy stęp so li sty – śpie -
wa ją ce go ak to ra, któ ry wcie li się w ro lę
Fred die go Mer cu ry’ego. Ze spół wy stą pi
z no wym pro gra mem, do któ re go włą czo -
no m.in.     „Bi cyc le Ra ce”, „Ano ther One Bi -
tes The Dust”, „Un der Pres su re” zna ne
z wy ko na nia z Da wi dem Bo wie oraz wy jąt -
ko wą kom po zy cję „Bar ce lo na”, któ rą
Fred die Mer cu ry na grał wraz z hisz pań -
ską śpie wacz ką ope ro wą Mont ser rat Ca -
bal le.
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SKANUJ KODY
I ZOBACZ ZDJĘCIA, KTÓRE NIE ZMIEŚCIŁY SIĘ NA PAPIERZE 

ORAZ SŁUCHAJ WYWIADÓW



PLACE MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO zima 2016

RYSUNKI: MARTYNA JANIK

PLACE ZABAW PTASIE TRELE W BAŻANTOWIE
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Partner 
motoryzacyjny

Sponsor NOSPR  
 

koncertowej  

sala koncertowa NOSPR
plac Wojciecha Kilara 1, Katowice www.nospr.org.pl

3 lutego 2017  
 godz. 19.30

Symphonieorchester 
des Bayerischen  
Rundfunks

Mariss Jansons  
dyrygent

Pinchas Zukerman 
dyrygent i solista

8 lutego 2017  
 godz. 19.30

Royal Philharmonic  
Orchestra



domwceniemieszkania
katowice–Podlesie

milleniuminwestycjesp.zo.o.• 40-750katowice• ul.hierowskiego2
• 322059500• e-mail:sprzedaz@bazantowo.pl• www.bazantowo.pl


