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ALEKSANDRA I MICHALINA DROZD
Jaka matka, taka córka?

Dr n. med. Aleksandra Drozd stworzyła Dentesticę. Teraz w gabinecie pracuje też jej córka – Michalina. Stomatologia od zawsze była w centrum życia rodzinnego



Całkowicie nowy Range Rover Evoque stanowi wyrafinowany  
przykład ewolucji pierwowzoru, który zapoczątkował klasę 
luksusowych, kompaktowych SUV-ów.
 
Jego minimalistyczny design nadwozia przyciąga wzrok,
zaś nowoczesne wnętrze stanowi przykład dbałości o każdy detal.
Nowy Evoque został wyposażony w system multimedialny
Touch Pro Duo z dwoma ekranami dotykowymi, cyfrowe lusterko
wsteczne ClearSight czy system ‘transparentnej maski.
 
Nowy model dołącza do rodziny Land Rover z gamą
nowoczesnych, 2-litrowych silników Ingenium z układem hybrydowym
MHEV o mocy od 150KM do 300KM, łącząc niezrównane
dziedzictwo Range Rover z najnowocześniejszą technologią.

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym od 6,3l/100km, emisja CO2 od 165 g/km. Przykładowa kalkulacja dla modelu Range Rover Evoque w cenie katalogowej 155 900 zł brutto: 
opłata wstępna 10%, okres użytkowania 36 miesięcy, limit przebiegu 60 000km, rata miesięczna 1 559 zł netto/miesięcznie. Powyższe ma charakter informacyjny i nie stanowi 
oświadczenia gwarancyjnego ani oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

CAŁKOWICIE NOWY
RANGE ROVER EVOQUE

OD 1.559 ZŁ NETTO/MIES.
W OFERCIE PREMIUM LEASE

British Automotive Silesia  
ul. Lotnisko 81, Katowice

ba-silesia.landrover.pl

DZięk UE my!

„Katowice przemieniły się z miasta 
brudnego i zaniedbanego w oazę kultury, 
kolebkę ogromnych imprez” – zauważają 
główne bohaterki naszego wiosenno-let-
niego magazynu. 1 maja świętowaliśmy 
15-lecie wstąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej i warto przy okazji odnotować,  
że wielu inwestycji, które tak bardzo 

poprawiły standard życia w Katowicach 
i innych miastach regionu nie byłoby, 

gdyby nie pieniądze z Brukseli. 
Polska była bardzo ważnym krajem,  

a silna pozycja Jerzego Buzka czy Donal-
da Tuska to personalne wisienki  

na torcie, które pokazywały wszystkim, 
z kim i z jakim krajem cała wspólnota 
państw wiąże nadzieje na odegranie 
istotnej roli w integracji europejskiej. 

W skali kraju ekonomiczny bilans człon-
kostwa w Unii Europejskiej jest niezwykły 
– w ciągu 15 lat Polska otrzymała ponad 

107,5 mld euro więcej niż wpłaciła  
do unijnej kasy. Zyskała najwięcej spo-

śród państw członkowskich UE. 
Niestety, m.in. wraz z wyprowadzeniem 

sztandarów Unii z gabinetu prezesa rady 
ministrów, ta pozycja osłabła. Efekt? 

Nadchodząca perspektywa finansowa – 
w porównaniu z budżetem na lata 2014-
2020, w perspektywie 2021-2027 Polska 

ma dostać o 23 proc. mniej pieniędzy. 
Czego zabraknie w Katowicach 

przyszłości?

Bartłomiej Wnuk
Redaktor Naczelny
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POZNALIŚMY OSTATECZNY kształt trasy TRAMWAJU NA POŁUDNIE
W marcu wreszcie ujrzał światło dzienne dokładny opis przebiegu linii 

tramwajowej na południe Katowic – z pętli w Brynowie do pętli przy Centrum 
Handlowym Bażantowo

SOPOTORIUM NA ZDROWIE
Goście Sopotorium poprawią stan zdrowia  

i zamieszkają w komfortowych warunkach czterogwiazdkowego hotelu

15 lat z mistrzami ARCHITEKTURY
Spotkania z mistrzami architektury odbywają się już od 15 lat. W tym czasie 
Katowice odwiedziło 60 architektów. Ostatnio: Wolfram Putz, współzałożyciel 

pracownik GRAFT i Andy Bow z Foster+Partners

WSZYSTKIE SMAKI BAŻANTOWA
PLACEK smakuje wybornie! Oto recenzje potraw serwowanych przez  

restauracje w Centrum Handlowym Bażantowo
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Jaka matka, taka córka?

MY
PLACE

Michalina Drozd

Manager gabinetu Dentestica, pasjonatka nowych techno-
logii. Studentka Politechniki Śląskiej na Wydziale Inżynierii 
Biomedycznej, główny wydawca TEDxKatowice. W firmie 
zajmuje się wdrażaniem nowych rozwiązań zakresu techno-
logii, zarządzania i social media management.

Dr n. med. Aleksandra Drozd

Właścicielka Dentestica, lekarz prowadzący i ko-
ordynujący leczenie wszystkich pacjentów kliniki. 
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (dziś 
Śląski Uniwersytet Medyczny). Zajmuje się głów-
nie stomatologią zachowawczą, stomatologią 
estetyczną, protetyką oraz leczeniem periodon-
tologicznym i implantologicznym. Członek PSI/
ICOI Oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii  
Laserowej. Studiuje Medycynę estetyczną dla 
lekarzy.
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Dr n. med. Aleksandra Drozd stworzyła Dentesticę – wyjątkowe miejsce na mapie Katowic. Te-
raz w gabinecie pracuje też jej córka – Michalina. Stomatologia od zawsze była w centrum życia 
rodzinnego. Jak daleko pada jabłko od jabłoni? Co decyduje, że lubimy małe, rodzinne firmy? 
Zgłębiając tę niezwykłą relację, rozmawiamy z matką i córką oraz odwiedzamy ważne dla nich 
miejsca w Katowicach. Oczywiście z uśmiechem!

ROZMAWIA: Bartłomiej Wnuk
ZDJĘCIA: Bartłomiej Zylla



że jestem bardzo emocjonalnie związana z firmą, a rozwi-
janie jej sprawia mi dużą satysfakcję. 
 
PLACE: Ile uśmiechu jest w relacjach, kiedy 
łączy się życie rodzinne z zawodowym?
Dr Aleksandra Drozd: Sporo! Zajmujemy się uśmiechem 
zawodowo, same mamy bardzo zadbane zęby, więc 
uśmiechamy się najczęściej, jak tylko można. Poza 
tym, skoro tak dużo nas łączy, to jest więcej okazji, aby 
spędzać czas razem. No i wreszcie: jeśli praca jest twoją 
pasją, to nigdy nie pracujesz!

Michalina Drozd: Pamiętam, że będąc dzieckiem zapyta-
łam mamę, jak można czerpać satysfakcję z „dłubania” 
w zębach, a dzisiaj widzę, że leczenie ludzi to jedna 
z najwspanialszych rzeczy, jakie można robić w życiu. 

PLACE: Eksperci od zarządzania twierdzą, że 
firmy rodzinne mają inną specyfikę. Tu nie liczy 
się szybki zysk, a trwanie, dobre relacje z pra-
cownikami, inny, głębszy rodzaj przywiązania 
klienta. Jak przełożyć te intymne, ciepłe rodzin-
ne emocje na budowanie wyjątkowych relacji 
ze współpracownikami i pacjentami? 
Dr Aleksandra Drozd: Kobiety z natury, bo taka jest 
nasza biologiczna rola, charakteryzuje ciepło i opie-
kuńczość. I właśnie takie są kobiety sukcesu (choć 
bywają postrzegane jako zimne i zdecydowane). Dla 
nas Dentestica to naturalne przedłużenie tego, co mamy 
w domu. Dlatego to rodzinne ciepło emanuje na całe 
nasze otoczenie. I odgrywa ważną rolę podczas spo-
tkania  z pacjentem. Bo nie przychodzi do nas chory 
ząb, a człowiek, który ma problem i żeby mu naprawdę 

PLACE: Jaka matka, taka córka. Niedaleko 
pada jabłko od jabłoni. Ile prawdy jest w tych 
powiedzeniach?
Dr Aleksandra Drozd: W naszym przypadku sporo. Obie 
jesteśmy silnymi kobietami ukierunkowanymi na cel, dla 
których bardzo ważne są: miłość, radość, spokój i opie-
kuńczość.

Michalina Drozd: Jesteśmy bardzo podobne, ale jedno-
cześnie cudownie się różnimy. Dzięki temu, możemy się 
uzupełniać i tym lepsze są efekty naszej wspólnej pracy.

PLACE: Czy jest recepta na sukces wychowaw-
czy, na macierzyństwo i dobre relacje z dziec-
kiem?
Dr Aleksandra Drozd: Rodzicielstwo to ten obszar, 
na który nie ma recepty. To najpiękniejsze i zarazem 
najtrudniejsze wyzwanie przed jakim stawia nas życie. 
Tu nie ma schematów, ale na pewno z jednej strony po-
trzebny jest szacunek, empatia i pomoc, a z drugiej sta-
wianie wyzwań. Trzeba tylko pamiętać, żeby były realne 
i nie przysłaniały tego, co najważniejsze. Bo w pierwszej 
kolejności trzeba dziecko wspierać, kochać i chwalić.

Michalina Drozd: Wprawdzie nie mam dzieci i doświad-
czenia wychowawczego, ale różnica pomiędzy mną 
a moją siostrą to 9 lat i jesteśmy zupełnie inne, więc jeśli 
ktoś myśli, że wychował jedno dziecko i ma na to patent, 
to niestety jest w błędzie.

PLACE: Jak to jest, kiedy firma znajduje się 
w centrum życia rodzinnego?
Dr Aleksandra Drozd: Jak to w życiu: jednocześnie fajnie 
i niefajnie. Kiedy cała rodzina angażuje się w życie firmy, 
to wiadomo, o czym będzie mówić np. przy niedzielnym 
obiedzie. Kiedy miałam pierwszy gabinet na Powstańców 
w Katowicach – w samym centrum miasta, Michalina 
była mała, przychodziła do mnie po szkole i odrabiała 
w nim zadania.

Michalina Drozd: Odrabiałam lekcje w pokoju socjal-
nym, za ścianą było pomieszczenie techniczne a w nim 
kompresor. Kiedy mama go włączała był ogromny huk 
i we wszystkich zeszytach były takie... szarpnięcia, jakby-
śmy mieszkały na terenach sejsmicznych. Efekt jest taki, 

Jesteśmy bardzo podobne, ale jednocześnie cudownie się 
różnimy. Dzięki temu, możemy się uzupełniać i tym lepsze 
są efekty naszej wspólnej pracy
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Pamiętam, że będąc dzieckiem zapytałam mamę, jak moż-
na czerpać satysfakcję z „dłubania” w zębach, a dzisiaj wi-
dzę, że leczenie ludzi to jedna z najwspanialszych rzeczy, 
jakie można robić w życiu 

pomóc, musimy mu się przyjrzeć holistycznie. Właśnie 
taka idea towarzyszyła mi, gdy tworzyłam gabinet i tak 
dobierałam zespół lekarzy, abyśmy się wzajemnie uzu-
pełniali i świadczyli kompleksową pomoc. 

Michalina Drozd: Pacjenci to cenią. Przyprowadzają 
swoje żony, mężów, mamy, ojców – w efekcie leczą się 
u nas całe rodziny.

PLACE: Miarą tych relacji z pacjentami są 
wieloletnie znajomości. Ilu obecnych pacjentów 
gabinetu Dentestica pamięta jego pierwsze dni 
w sąsiedztwie Osiedla Bażantowo?
Dr Aleksandra Drozd: Jakieś 200-300 osób. Kiedy prze-
nosiliśmy się z centrum Katowic na południe, Dentestica 
to były trzy osoby: moja higienistka Kasia, asystenka 
Dorota i ja. W branży jest taki przesąd, że, aby gabinet 

odniósł sukces w nowym miejscu, to pierwszym pacjen-
tem musi być mężczyzna. Pomogłyśmy szczęściu i tak 
ustawiłyśmy leczenie, że pierwszy w drzwiach Dentestici 
pojawił się pan Marcin, który kończył serię zabiegów 
rozpoczętych w gabinecie na Powstańców. 

PLACE: Jak bardzo zmieniło się to miejsce 
na mapie Katowic, a wraz z nim Dentestica?
Dr Aleksandra Drozd: Pojawiliśmy się w pobliżu Bażan-
towa jako piewsza stomatologia. Osiedle się rozrastało, 
powstawały kolejne enklawy, centrum handlowe, centrum 
sportowe. I my także się rozrośliśmy. Najpierw dołączyła 
do nas fantastyczna rejestratorka – pani Wirginia, potem 
pani Kasia, a następnie pani Magda, higienistka. Dalej 
byli lekarze: dr Włodarczyk, dr Zaraska, dr Barabasz 
i dr Rajchel. Aż w końcu przyszedł czas na Michalinę.

Dentestica

Dentestica to gabinet z 20-letnim doświadczeniem, który 
pierwotnie funkcjonował pod nazwą Stomatologia Rodzinna. 
Dziś jest miejscem, które zrzesza najlepszych specjalistów 
i dysponuje najnowocześniejszym sprzętem, dostarczając 
pacjentom najwyższą jakość usług z zakresu stomatologii. 
Pacjenci, którzy odwiedzają klinikę Dentestica, zapominają 
o bólu i lęku, który dotychczas towarzyszył im przy okazji 
każdej wizyty u stomatologa. 

Starannie dobrany zespół Dentestica, to gwarancja kompleksowej pomocy. Bo nie choruje sam ząb, ale człowiek



For Mom’s Smile — podaruj zdrowie 
swojej mamie

Zastanawiasz się nad tym, co mogłoby 
uszczęśliwić Twoją mamę i wywołać 
szczery (i piękny) uśmiech na jej twa-
rzy? Podaruj jej to, co najważniejsze, 
czyli zdrowie! Dentestica – klinika pro-
wadzona przez matkę i córkę, przygo-
towała wyjątkową propozycję prezentu 
nie tylko na Dzień Matki— voucher For 
Mom’s Smile. Szerokie możliwości per-
sonalizacji zakładają wybór dowolnej 
kwoty lub konkretnej usługi.

MY
PLACE
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Michalina Drozd: Zajmuję się wszystkim, co się dzieje 
wokół firmy. Dbam, aby wszystkie wartościowe nowinki 
technologiczne były do dyspozycji naszych pacjentów 
i odciążam mamę  w obszarach pozamedycznych, tak 
aby miała czas na to, co kocha najbardziej – leczenie.

PLACE: Jakie jeszcze miejsca w stolicy Śląska 
są dla pań szczególnie ważne?
Michalina Drozd: Katowice przemieniły się z miasta brud-
nego i zaniedbanego w oazę kultury, kolebkę ogromnych 
imprez. Kiedy kilkanaście lat temu mama zawoziła mnie 
do przedszkola, przejeżdżałyśmy przez rondo i zawsze 
był przed nim dramatyczny korek. To było iście piekielne 
miejsce. Jak pojawiły się wizualizacje tunelu, to wzięłam 
je za spełnienie marzeń. Nie podejrzewałabym, że w 
najbliższym sąsiedztwie powstaną Narodowa Orkiestra 
Symfoniczna Polskiego Radia, Międzynarodowe Centrum 
Kongresowe, Muzeum Śląskie. 

Dr Aleksandra Drozd: Szczególnym miejscem jest też 
Koszutka. Obie tam się urodziłyśmy, tam wciąż mieszka 
Babcia moich córek a moja Mama, którą regularnie 
odwiedzamy. Przepięknie było patrzeć, jak zmieniały się 
Katowice w tym rejonie, kiedy powstawała Strefa Kultury. 
Jako rdzenne Ślązaczki niezmiernie doceniamy to, jak 
powstawało nowe z uszanowaniem tego, co jest naszym 
dziedzictwem.

Zwierzęta to wspólna pasja matki i córki. Jak 
podkreślają: – Łączy nas potrzeba opieki i dbania 
o tych, którzy są wokół nas. 
Na zdjęciu z psami ze schroniska w Sosnowcu-Mi-
lowicach, gdzie w ramach wolontariatu można m.in. 
wyprowadzać czworonogi na spacery

Aleksandra i Michalina często spacerują po Strefie Kultury w Kato-
wicach. – Jako rdzenne Ślązaczki niezmiernie doceniamy to, jak po-
wstawało nowe z uszanowaniem tego, co jest naszym dziedzictwem
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Poznaliśmy ostateczny 
kształt trasy tramwaju 
na południe

Nowa myjnia 
samochodowa 
w Bażantowie

Początek przebudowy węzła Murckowska

W marcu wreszcie ujrzał światło dzienne dokładny 
opis przebiegu linii tramwajowej na południe Katowic 
– z pętli w Brynowie do pętli przy Centrum Handlowym 
Bażantowo. Było to konieczne, bo Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska rozpoczęła tzw. ocenę oddziały-
wania tej inwestycji na środowisko. Początkowo linia 
tramwajowa na południe miała być gotowa w 2020 r., 
ale teraz wiadomo, że to nierealne. Nieoficjalnie mówi 
się o 2022 r.

Ostatecznie, tramwaj na południe Katowic 
ma biec od pętli w Brynowie ul. Rzepakową, 
przecinając ul. Kolejową – i dalej za pobli-
skim supermarketem. Tu linia zacznie skrę-
cać w stronę torów. Dalej, tunelem, omijając 
zabudowania, dotrze do końca ul. Bolesława 
Prusa – Górnośląskiego Centrum Medycz-
nego. Potem tramwaj pojedzie wzdłuż ul. 
Ziołowej i krótko wzdłuż ul. Cegielnia-Murcki. 
Dalej, w stronę ul. Bażantów linia zostanie 
poprowadzona w pobliżu domów jednoro-
dzinnych przy ul. Zakątek i ul. Krynicznej. Od 
Krynicznej aż do skrzyżowania ul. Radoc-
kiego i Bażantów, tramwaj pojedzie wzdłuż 
ciepłociągu. Dalej ul. Bażantów aż do pętli 
kilkaset metrów dalej.
Trójkątna pętla Kostuchna (to kolejna zmia-

na) powstanie przy skrzyżowaniu ul. Bażan-
tów z ul. Głuszców. Rezygnacja z budowy 
tradycyjnej pętli tramwajowej na rzecz tzw. 
trójkąta torowego, oznacza, że aby zmienić 
kierunek, motorniczy będzie musiał wjechać 
tyłem na ślepy tor i dopiero później będzie 
mógł ruszyć przodem w przeciwną stronę. 
Dodatkowo, powstaną tu przystanki auto-
busowo-tramwajowe, miejsca dla ładowa-
nia autobusów elektrycznych, budynek dla 
kierowców i motorniczych, parking rowerowy 
oraz dla samochodów na 250 miejsc.

Auto Aqua Park to nazwa nowej myjni 
samochodowej przy ul. Zabłockiego. 
Myjnia ma trzy stanowiska samoob-
sługowe, oraz pełne zaplecze deta-
ilingowe 

Ruszyła największa inwestycja drogowa w Katowicach od 13 lat – przebudowa DK81 na wysokości Giszowca

Cała inwestycja składa się z dwóch za-
sadniczych części. Pierwsza to budowa 
nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg 
krajowych – ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 
73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa 
ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 
do ul. Górniczego Stanu. Ten etap uspraw-
ni skomunikowanie ponadlokalne obszaru 
południowej części aglomeracji katowickiej 
z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru 
południowo-wschodniej części Katowic, które 
zyskają połączenie z drogami krajowymi oraz 
centrum miasta. Z kolei druga część inwe-
stycji obejmuje rozbudowę istniejącego dziś 
węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK86) 
z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki i Koli-

stą, obsługującego ruch lokalny.
Na duże zmiany w organizacji ruchu muszą 
przygotować się zarówno katowiczanie, jak 
i mieszkańcy metropolii, którzy dojeżdżają 
do Katowic do pracy. Szczegóły na stronie: 
www.katowice.eu
Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, 
z czego aż 210 mln zł to dofinansowanie 
pozyskane w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. Komplek-
sowa przebudowa tego węzła drogowego 
zakończy się w pierwszej połowie 2021 roku. 
Utrudnienia dla kierowców znacząco zmniej-
szą się w pierwszej połowie 2020 roku, 
kiedy do użytku zostaną oddane pierwsze 
bezkolizyjne połączenia DK86 z DK81.

Dokładnie rok temu rozmawialiśmy na łamach magazynu  
PLACE z prezydentem Katowic o komunikacji w mieście

Wizualizacja przebiegu lini tramwajowej 
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Rzecznicy vs Dziennikarze, czyli 1% dla Śląska
Od 9 lat rzecznicy prasowi i dziennikarze zachęcają na rozmaitych arenach sportowych do przekazywania  
1% podatku lokalnym organizacjom pożytku publicznego. W tym roku szczególnie polecali Fundację PETRALANA 
(www.fundacjapetralana.eu), która była także głównym partnerem zawodów curlingowych 

Z dachem czy bez?

Naładuj swój samochód 
w Bażantowie

Brytyjska marka wie wszystko o tworzeniu 
najbardziej stylowych i eleganckich grand to-
urerów. Efekt? Najnowszy GT Convertible jest 
esencją luksusu i prezentuje się znakomicie 
zarówno „z”, jak i „bez” dachu. Pod długą 
maską samochodu umieszczono znany z GT 

silnik W12 o pojemności 6 litrów. Jednostka 
współpracuje z 8-biegową, dwusprzęgłową 
przekładnią, oferując 635 KM maksymalnej 
mocy, czyli tyle samo, co w wersji z twardym 
dachem. Osiągi? 333 km/h prędkości mak-
symalnej i 3,7 s od 0 do 100 km/h.

Na terenie osiedla powstały dwie stacje ła-
dowania samochodów elektrycznych. Pierw-
sza znajduje się przed Bażantowo Sport, 
natomiast drugą umieszczono na parkingu 
Centrum Handlowego Bażantowo od strony 
ul. Zabłockiego. Stacje w Bażantowie są czę-
ścią sieci, którą na terenie Katowic uruchomił 
Tauron. Łącznie w stolicy Śląska znajdują się 
23 takie punkty. 

Mecz odbył się 23 marca na Lodowisku Tafla 
w Gliwicach. Dla większości zawodników 
były to pierwsze ślizgi w tej, jak się okazało, 
niezwykle wciągającej dyscyplinie. W meczu 
wzięli udział rzecznicy reprezentujący m.in. 
Politechnikę Śląską, Uniwersytet Ekonomicz-
ny, Związek Szpitali Powiatowych Wojewódz-
twa Śląskiego, Muzeum Śląskie i Centrum 
Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowi-
cach.   
Z kolei w drużynie dziennikarzy zagrali 
reprezentanci m.in. Dziennika Zachodniego, 
Gazety Wyborczej, Radia TOK FM, Radia 
Katowice i portalu Onet.pl.

Fot. Paweł Szałankiewicz

Dach składa się w 19 sekund. Nie trzeba się nawet zatrzymywać, bo funkcja działa do prędkości 50 km/h
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Dzięki Bentley Katowice, wprost z salonu samochodowego Poznań Motor Show do Bażantowa 
przyjechał jedyny w kraju Bentley Continental GT Convertible 

Od kilku miesięcy właściciele samochodów elektrycznych 
mogą naładować swoje pojazdy na Osiedlu Bażantowo

WSZYSTKIE
PLACE

Zobacz więcej zdjęć 
z przejażdżki po 

Bażantowie



15

PLACE
TO LIVE

Ma 74 lata, a przed nim 
pierwszy w życiu triatlon

Latem, pan Andrzej co drugi dzień biega lub jeździ na rowerze.  
Większość treningów odbywa się w Bażantowie i okolicach

Śledźcie z nami pierwszy triatlon 
pana Andrzeja

Na zawodach w Dolinie Trzech Stawów  
na pewno nie zabraknie naszej redakcji.  
Jeśli chcecie śledzić start Andrzeja Czubały,  
74-latka z Bażantowa w pierwszych w życiu 
zawodach triatlonowych, koniecznie zaglądajcie 
na stronę magazynu PLACE na Facebooku.

Andrzej Czubała, razem z żoną Hanną wprowadzili się do En-
klawy Kryształowej jako jedni z pierwszych – późną jesienią 
2016 roku. W tym roku miną trzy lata odkąd opuścili swoje 
stare mieszkanie na Zadolu. – Zamieszkać w Bażantowie, 
to było zawsze nasze marzenie. Trudno to wytłumaczyć, ale 
coś po prostu nas tu ciągnęło – mówili na łamach naszego 
magazynu wiosną 2017 r.

Nie być ostatnim
Wcześniej, na osiedlu zamieszkał syn państwa Czubałów – 
zaprawiony w bojach iron man, który za jednym zamachem 
pokonuje 3,86 km wpław, 180,2 km na rowerze i 42,195 km 
biegiem. – Nigdy nie lubiłem biegać, ale zacząłem obser-
wując syna, aż w końcu wystartowałem w moich pierwszych 
zawodach „Zdążyć przed rakiem”. Zawsze celem było dobre 
samopoczucie, nigdy wynik – mówi Andrzej Czubała, ale 
po chwili dodaje z uśmiechem: – No, może żeby nie być 
ostatnim. 
I nigdy nie był ostatni. Co więcej, kategorie wiekowe 
w przypadku większości imprez biegowych kończą się na 
60-65 latach, więc w swojej – nieoficjalnej pan Andrzej nie-
mal zawsze jest pierwszy. Zawsze może też liczyć na wska-
zówki od syna. – Kiedy tylko zacząłem biegać, syn wyposa-
żył mnie w pulsometr i odpowiednie obuwie, żebym nie 
zrobił sobie krzywdy – wspomina Andrzej Czubała.

Plan treningowy 74-latka
Bliskość Bażantowo Sport i okoliczne ścieżki rowerowe 
sprawiły, że poza bieganiem, 70-latek zaczął też pływać, 
chodzić na siłownię i jeździć na rowerze. – Zimą częściej 
pływam, biegam na bieżni i ćwiczę według wskazówek 
jednego z trenerów. Latem, co drugi dzień biegam lub jeżdżę 
na rowerze. I czuję się z tym na tyle dobrze, że postanowiłem 
sprawdzić się w triatlonie, podczas zawodów w Dolinie Trzech 
Stawów – zdradza pan Andrzej. Żeby być sklasyfikowanym 
w zawodach, musi w czasie poniżej 2,5 godziny pokonać 
dystans 750 m wpław, 22,5 km na rowerze i 5 km biegiem. 
To wyzwanie przed nim już 25 sierpnia. 

ENKLAWA KRYSZTAŁOWA

Enklawa Kryształowa to kompleks budynków 
przeznaczonych dla seniorów, którzy chcą cieszyć 
się niezależnością, a w razie potrzeby mieć dostęp 
do całodobowego serwisu świadczonego przez 
wykwalifikowanych pracowników. 

Typowy triatlon seniora? Apteka – lekarz – kościół. Ale nie w tym przypadku. Andrzej Czubała 
ma 74 lata i szykuje się do startu w pierwszych zawodach triatlonowych w życiu. 25 sierpnia 
w katowickiej Dolinie Trzech Stawów będzie musiał pokonać dystans: 750 m wpław, 22,5 km 
na rowerze i 5 km biegiem. Do zawodów przygotowuje się w Bażantowie i okolicach, nieopo-
dal swojego mieszkania w Enklawie Kryształowej

TEKST i ZDJĘCIA: Paweł Szałankiewicz

Dowiedz się więcej 
o Enklawie 

Kryształowej



Wiele osób zaskakuje informacja, że Kato-
wice to trzecie najbardziej zielone miasto 
w Polsce. Lasy, parki i stawy stanowią prawie 

połowę powierzchni stolicy województwa śląskiego. 
Jest to jeden z ważniejszych czynników zapewniających 
wysoką jakość życia w mieście. Doceniają to zarówno 
sami katowiczanie, jak i osoby, które przeprowadzają 
się do stolicy województwa śląskiego. 

Eksperci podkreślają, że w Katowicach duży nacisk 
kładzie się na tzw. przemysł czasu wolnego. - 

Jako Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO mamy szeroką 
ofertę wydarzeń kulturalnych, sportowych. Natomiast 
dla wielu katowiczan bardzo ważna jest także możliwość 
rodzinnego wypoczynku na łonie natury 

– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.  

W katowickiej Dolinie Trzech Stawów, porównywa-
nej przez wiele osób do nowojorskiego Central Parku, 
warto założyć rolki i przetestować prawie 4-kilometro-
wą rolkostradę lub wypożyczyć kajak. Można też tam 
spotkać setki biegaczy i wziąć udział w wielu imprezach 

biegowych, w których tradycyjnie wspólnie uczestniczą 
wytrawni zawodnicy i amatorzy. Natomiast najwięk-
szą letnią atrakcją dla dzieci jest tu wodny plac zabaw. 
Warto podkreślić, że podobna inwestycja powstała tak-
że na południu Katowic przy ul. Biedronek. Wodny plac 
zabaw to przestrzeń umożliwiająca wspólne, rodzinne 
spędzanie czasu. Jest on podzielony na strefy dla młod-
szych i starszych dzieci. Obiekt jest ogrodzony, znaj-
dziemy tam miejsca do wypoczynku, ale także zaplecze 

sanitarne. Obiekt w Piotrowicach zostanie otwarty 
za kilka tygodni i będzie bezpłatną i otwartą atrakcją dla 
wszystkich.

Południe miasta cieszy się wielką popularnością wśród 
rowerzystów. W całym mieście jest 180 km dróg i tras 
rowerowych, o osoby nie mające jednośladów mogą 
skorzystać z największej w województwie sieci wypoży-
czalni rowerów miejskich rozsianych po całym mieście. 
Już dziś w systemie zarejestrowanych jest już 41 tys. 
mieszkańców. Rowerem warto pojechać do Parku Zadole, 
w którym uruchomiono tężnię solankową. Jest to inwe-
stycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego, 
w którym zwyciężyła jako projekt ogólnomiejski uzyskując 

ponad 15 tys. głosów. W opinii specjalistów przebywanie 
w tężni jest pomocne w czasie leczenia schorzeń gór-
nych dróg oddechowych czy nadciśnienia tętniczego. 
Wszystko to za sprawą powietrza, które jest nasycone 
solankowym aerozolem. Ta atrakcja także jest dostępna 
bezpłatnie. 

Warto przypomnieć, że tuż obok tężni trwa budo-
wa jednego z trzech basenów miejskich. Prace nad 
realizacją basenów przy ul. Kościuszki i przy ul. Hallera 
ruszyły w połowie 2017 roku, natomiast przy ul. Wcza-
sowej przy Parku Zadole kilka miesięcy później. Decyzję 
o realizacji tej inwestycji podjął prezydent Katowic 
Marcin Krupa umieszczając ją w swoim programie 

wyborczym „Umowie z mieszkańcami Katowic”. Obecnie 
na wszystkich basenach mamy zaawansowane prace 
budowlane.

– Baseny w Katowicach nabierają kształtów. Prace 
budowlane w Brynowie i Burowcu powinny zakończyć się 
jeszcze w tym roku. Następnie czeka nas etap procedur 
odbiorowych i uruchamiania aparatury – tak by z po-
czątkiem przyszłego roku móc obiekty udostępnić miesz-
kańcom.  W przyszłym roku uruchomimy także basen 
w Zadolu 

– mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

- Zależy mi na tym, by całe rodziny mogły aktywnie spę-
dzać czas wolny. Dlatego w projektach każdego z basenów 
znajdują się m.in.: 6-torowy basen sportowy o wymiarach 
25x16 m, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci 
wyposażony w atrakcje, trybuny dla widzów, zjeż-
dżalnia,gabinety odnowy biologicznej (w basenie przy 
ul. Wczasowej), siłownia (w basenach przy ul. Hallera 
i ul. Kościuszki), pełnowymiarowe sale sportowe, sau-
ny. Podjąłem także decyzję o preferencyjnej cenie dla 
mieszkańców Katowic, którzy zapłacą za bilet o połowę 
mniej – 8 złotych za bilet normalny i 4 zł za bilet ulgowy 

– dodaje prezydent.

ponad 15 tys. głosów. W opinii specjalistów przebywanie - Zależy mi na tym, by całe rodziny mogły aktywnie spę-

Katowice – 
 dobre miejsce do życia

Wodny plac zabaw w Dolinie Trzech Stawów. 
W tym sezonie podobny zostanie otwarty 
przy ul. Biedronek
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PLACE
ARCHITEKTURY

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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PLACE
FOTOGRAFII

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

Już w czerwcu Galeria Katowice przeniesie swoich gości 
w świat konceptualnej fotografii Beaty Mendrek. Razem 
z artystką zajrzymy do środka, dotkniemy tajemnicy  
i zarazem zwyczajności tego, co ukryte wewnątrz. „Ko-
kony obrastają, otulają, chronią. Pozwalają na powolne 
dojrzewanie myśli. Dają możliwość przeczekania w ciszy, 
niezauważenie i wewnętrznie. Z zewnątrz szare i niecie-
kawe, nie przyciągają uwagi, nie poruszają i nie zachwy-
cają” – pisze fotografka. 

– Każdy wytwarza czasem kokon – pancerz ochronny pozwalający na „przezimowa-
nie” myśli, emocji, doznań – uważa Beata Mendrek, której fotografie w czerwcu będzie 
można zobaczyć w Galerii Katowice

Spotkania z mistrzami architektury odbywają się już od 15 lat. W tym czasie, na zaproszenie 
katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, stolicę Górnego Śląska 
odwiedziło 60 architektów. Ostatnio: Wolfram Putz, współzałożyciel pracowni GRAFT i Andy 
Bow, partner w Foster+Partners

Tekst: Jessica Kufa

Wernisaż wystawy Beaty Mendrek odbędzie się 6 czerwca o godz. 18:30 w Galerii 
Katowice ZPAF Okręg Śląski przy ul. św. Jana 10 (II piętro). Ekspozycję będzie 
można oglądać do końca czerwca, od środy do piątku w godz. 17-20.

Beata Mendrek – członek zarządu Okręgu  
Śląskiego ZPAF, wykładowca w szkołach fotografii 
w Katowicach, Zabrzu i Tychach, organizatorka 
kursów i warsztatów fotograficznych. Jej prace 
znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego  
w Katowicach, Śląskiej Kolekcji Fotografii  
Artystycznej w Katowicach, Muzeum Miejskiego  
w Sosnowcu oraz w kolekcjach prywatnych.

Kokony obrastają, otulają, chronią15 lat z mistrzami architektury

Już od 15 lat cykl spotkań z mistrza-
mi architektury nieprzerwanie cieszy 
się popularnością wśród studentów, 
architektów i osób zainteresowanych 
projektowaniem. W każdym wykładzie 
bierze udział od 400 do 600 osób.

Tegoroczny cykl wykładów rozpoczął się 28 marca 
od spotkania z Wolframem Putzem, współzałoży-
cielem pracowni architektonicznej GRAFT. Biuro 
powstało w 1998 roku z inicjatywy Larsa Krüc-
keberga, Wolframa Putza i Thomasa Willemeita. 
Dzisiaj posiada siedziby w Los Angeles, Berlinie  
i Pekinie. Ważną ideą dla architektów GRAFT jest 
multidyscyplinarność, architektura jako hybryda 
kultur, technologii, lokalności i globalności oraz 
tradycji i nowoczesności. To wszystko jest próbą 
uchwycenia płynnej tożsamości. Architekci czynią 
ze swoich projektów narzędzia łączące tzw. kulturę 
wysoką i popkulturę, filozofię z myślą potoczną, 
sport ze sztuką. 

Kolejnym z mistrzów, którzy tej wiosny odwiedzili Katowice był Andy 
Bow, partner w Foster+Partners. Architekturę tej pracowni można 
określić jako zrównoważoną i racjonalną. Pracownia wybiera techno-
logie i strategie projektowania, myśląc o ich wpływie na środowisko, 
ale termin ten rozumie bardzo szeroko, stosuje go bowiem także                 
w znaczeniu społecznym. Wiele pracowni chwali się interdyscyplinarną 
zespołową pracą. Foster+Partners idą jednak znacznie dalej, angażu-
jąc się w działania na rzecz równego dostępu do zawodu i zarobków 
dla kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi i współ-
czesnym formom niewolnictwa.

Fot. Maciej Spiess

Fot. pracownia GRAFT

Fot. pracownia Foster+Partners
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SOPOT NA 
ZDROWIE
Urokliwy nadbałtycki kurort zachęca 
do przyjazdu nie tylko ze względu 
na szerokie piaszczyste plaże i naj-
dłuższe drewniane molo w Europie, 
ale również z uwagi na swoje walory 
kuracyjne

TEKST: Jacek Piwkowski 

Dowiedz się więcej 
o Sopotorium
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Realna poprawa stanu zdrowia 
w komfortowych warunkach
Mówi Lucjan Lewandowski, 
dyrektor SOPOTORIUM Medical Resort

Chcemy zerwać ze stereotypem pobytu kuracyjnego  
w siermiężnych warunkach sanatoryjnych molochów, 
ale nie zamierzamy też być luksusowym hotelem             
z paraleczniczą ofertą. Nasi goście będą mieli możliwość 
realnie poprawić stan zdrowia i kondycję psychofizyczną 
w wielospecjalistycznej, nowoczesnej bazie zabiegowej 
z komfortowym zapleczem noclegowym w standardzie 
czterogwiazdkowego hotelu. W przyjaznej atmosferze 
kuracjusze będą otoczeni opieką najlepszych specjalistów 
z zakresu balneologii i fizjoterapii. A to wszystko zaled-
wie kilka kroków od plaży, w bezpośrednim sąsiedztwie 
sopockich błoni. To zupełnie nowa jakość w sektorze 
turystyki medycznej i kuracyjnej w Polsce. 

O tym, że Sopot jest idealnym miejscem, by zadbać  
o swoje zdrowie, wiadomo od co najmniej 200 lat. 

Kurort z tradycją
W 1819 roku w małej rybackiej wiosce, składającej się  
z kilku glinianych chat, powstał pierwszy Warmbad, czyli 
zakład kąpielowy. Wyposażony był w dwie drewniane 
wanny, do których wodę morską donoszono wiadrami, 
a następnie podgrzewano. Z leczniczych kąpieli chętnie 
korzystali mieszczanie z pobliskiego Gdańska. Popular-
ność Sopotu szybko rosła, a wraz z nią w kolejnych la-
tach powstawały nowe obiekty kuracyjne m.in. Kurhaus, 
czyli dom zdrojowy, zbudowany z inicjatywy Jeana 
Georga Haffnera, francuskiego lekarza uchodzącego  
za założyciela nadmorskiego kurortu.

Czyste powietrze i lecznicze wody
Miasto do dziś zachowało swoje uzdrowiskowe cechy. 
Współczesny Sopot należy do liderów rankingów czy-
stości powietrza. Tym zdecydowanie wyróżnia się wśród 
polskich uzdrowisk, które w większości zlokalizowane 
są w regionach, gdzie zwłaszcza w okresie zimowym, 
jakość powietrza jest fatalna. A w Sopocie powietrze 
nie dość, że wyjątkowo czyste, to jeszcze wzbogacone 
dobroczynnym jodowym aerozolem. W XX wieku oferta 
kuracyjna miasta wzbogaciła się o Zdrój św. Wojciecha, 
z którego wydobywana jest solanka bromkowa  
o unikalnych leczniczych właściwościach – zwłaszcza 
w odniesieniu do chorób reumatycznych i dolegliwości 
skórnych.  

Nowa kuracyjna jakość
Z tego źródła solankę czerpać będzie również SOPOTO-
RIUM Medical Resort, najnowszy projekt spółki Mille-
nium Inwestycje, twórcy unikalnego Osiedla Bażantowo 
w Katowicach i właściciela największego na Śląsku cen-
trum sportowego z zakładem rehabilitacji. SOPOTORIUM 
ma ambicję nawiązać do najlepszych tradycji sopockich 
zakładów balneologicznych.

Otwarcie wiosną 2020 r.

SOPOTORIUM Medical Resort przyjmie pierwszych 
gości wiosną 2020 roku. Baza zabiegowa w zakre-
sie balneoterapii będzie wykorzystywała sopocką so-
lankę. Kuracjusze wypoczywający w SOPOTORIUM, 
mieszkańcy i goście Sopotu, będą mogli korzystać 
m.in. z hydroterapii, fizjoterapii, fizykoterapii, fitote-
rapii i porad dietetyka. Obiekt będzie specjalizował 
się w proilaktyce i leczeniu narządu ruchu, układu 
krążenia (nadciśnienia), górnych dróg oddechowych, 
obciążeń cywilizacyjnych, optymalizacji masy ciała, 
zaburzeń endokrynologicznych i alergologicznych. 
Nad holistycznym podejściem do kuracjuszy będzie 
czuwał wyspecjalizowany zespół terapeutyczny skła-
dający się z lekarzy, rehabilitantów, dietetyka  
i psychologa.



MALEDIWY, 
JAKICH 
NIE ZNACIE
TEKST i ZDJĘCIA: Bartłomiej Wnuk
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Malediwy to 22 atole, składające się 
z blisko 1200 wysp, z czego 110 to 
wyspy-resorty a 200 – wyspy zamieszkałe 
przed lokalną ludność

Stolica Malediwów nie jest porośnięta palmami. Nie 
można tu wylegiwać się w bikini na piaszczystej plaży. 
Dlaczego? Male ma jedną – w dodatku sztuczną – 
plażę, a korzystają z niej co najwyżej ubrane w burkini 
sunnitki. Trudno tu o błogi spokój – najmniejsza stolica 
świata jest jednocześnie jednym z najgęściej zaludnio-
nych miast naszego globu i – choć można ją przemie-
rzyć spacerem w ciągu kilkunastu minut – nad spacery 
mieszkańcy przedkładają jazdę motocyklem. Nad zatło-
czonym i zakorkowanym miastem góruje złota kopuła 
meczetu, który jest równocześnie siedzibą Ministerstwa 
ds. Islamu. Nieopodal meczetu znajduje się siedziba 
Sądu Najwyższego. To stąd w lutym ubiegłego roku woj-
sko i policja wyprowadziły dwóch sędziów, którzy – ku 
niezadowoleniu urzędującego prezydenta – zdecydowali 
się wypuścić z więzienia przywódców opozycji. I tak 
ówczesny prezydent Abdullah Yameen Abdul Gayoom 
wprowadził na rajskich wyspach stan wyjątkowy, wywo-
łując poruszenie u touroperatorów na całym świecie.

Choć Malediwy od 865 lat są krajem 
islamskim i każdy obywatel Malediwów 
jest muzułmaninem, niewielu turystów 
odwiedzających ten zakątek świata ma 
szansę się o tym przekonać. Nurkując 
z rekinami-młotami, wygrzewając się na 
białych plażach odległych atoli  
i smakując wino w odciętych od świata 
resortach, nie da się w pełni poznać 
Malediwów. A rajskie wyspy mają też 
drugie – niezwykle ciekawe – oblicze. 

Centrum Islamskie to największy meczet w Male. Nosi imię Muhammada Thakurufaanu Al Auzama, narodowego bohatera, który sprzeciwił się 
narzuceniu Malediwom chrześcijaństwa przez Portugalczyków  

Drugi artykuł ratyfikowanej w 2008 roku Konstytucji Malediwów okre-
śla Malediwy jako suwerenną, niezależną, demokratyczną republikę 
opartą na zasadach islamu. Konstytucja gwarantuje wolność wypo-
wiedzi, pod warunkiem, że wypowiadane słowa nie stoją  
w sprzeczności z zasadami islamu

Zobacz więcej 
zdjęć z Malediwów



Największe więzienie kraju, w którym piasek jest tak 
biały jak uśmiechy mieszkańców, znajduje się nieopodal 
stolicy w Atolu Kaafu, na Maafushi. Tutaj więziony był 
m.in. Mohamed Nasheed, były prezydent kraju. Tutaj też, 
zdaniem Amnesty International, torturowano więźniów 
politycznych.
Rozsiane kilkadziesiąt kilometrów od stolicy wysepki, 
gdzie mieszkają obywatele Malediwów, powoli otwie-
rają się na turystów. Ci zaś mają szansę przyjrzeć się 
Malediwom takim, jakie są: poza kurortami, w sennych 
miasteczkach, gdzie na ulicach bawią się dzieci, muezin 
nawołuje do modlitwy, kobiety słuchają kazań immamów 
a mężczyźni przy faloodzie z zapartym tchem śledzą 
kolejne rozgrywki Premier League. 

Czym jest wydziedziczenie?
Wydziedziczenie to nie tylko pominięcie kogoś 
w testamencie, a całkowite pozbawienie oso-
by uprawnionej prawa do zachowku.

Czy wydziedziczyć można tylko dziecko?
Przepis art. 1008 kodeksu cywilnego wska-
zuje nam, że spadkodawca może pozbawić 
prawa do zachowku w testamencie zstępnych, 
czyli oprócz dziecka – również wnuki, małżon-
ka i rodziców.

Czy wydziedziczenie można odwołać?
Wydziedziczenie może zostać odwołane 
w każdym czasie za pomocą testamentu – 
poprzez sporządzenie nowego lub odwołanie 
poprzedniego. Natomiast w orzecznictwie 

przyjęło się, że przebaczenie bez względu na formę 
uchyla wydziedziczenie.  

Czy wydziedziczenie należy uzasadnić?
Uzasadnienie wydziedziczenia jest wręcz obo-
wiązkowe. Muszą istnieć konkretne i poważne 
przesłanki zawinione przez spadkobiercę. 
Sporządzając testament, należy bezwzględnie 

się na nie powołać, aby prawidłowo pozbawić kogoś 
przysługujących mu praw. Do powodów wydziedzicze-
nia należą sytuacje, gdy wydziedziczony wbrew woli 
spadkodawcy postępuje uproczywie w sposób sprzecz-
ny z zasadami współżycia społecznego, gdy dopuścił 
się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych 
mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, 
zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci oraz, 
gdy uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy 
obowiązków rodzinnych.

Czy przed wydziedziczeniem można się 
bronić?
Istnieją cztery sposoby na uchronienie się 
przed wydziedziczeniem. Pierwszym z nich 
jest podważenie czy unieważnienie testamen-

tu, zawierającego postanowienie o wydziedziczeniu. Po-
stępowanie nie należy do najłatwiejszych, ale też nie jest 
niemożliwe. Następnym sposobem jest przebaczenie. 
Nie ma tutaj żadnej definicji tego określenia. Wystarcza, 
że spadkodawca po prostu wybacza spadkobiercy. Aby 
wykluczyć negatywne skutki sporządzonego testamen-
tu, spadkodawca musi sporządzić nowy testament lub 
odwołać poprzedni. Tak naprawdę wszystko zależy 
od naszej argumentacji i powołanych świadków. Należy 
również wskazać, że postanowienie o wydziedziczeniu 
może okazać się nieprawdziwe. Tutaj na nas spoczy-
wa obowiązek wykazania, iż spadkodawca zmierzał 
do tego, aby nas pokrzywdzić, a zarzuty są nieprawdzi-
we. Ostatnim sposobem jest poszukiwanie błędu popeł-
nionego przez spadkodawcę. W testamentach sporzą-
dzonych u notariusza rzadko się zdarzają, natomiast  
w pisemnych i ustnych często może czegoś zabraknąć.
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Przestępstwa narkotykowe to poważny problem rajskich wysp. Za przemyt, handel oraz posiadanie narkotyków grozi więzienie

27 

Male – najmniejsza stolica świata jest jednocześnie jednym z 
najgęściej zaludnionych miast naszego globu i – choć można ją 
przemierzyć spacerem w ciągu kilkunastu minut – nad spacery 
mieszkańcy przedkładają jazdę motocyklem

Wysypisko śmieci na Malediwach znajduje się na wyspie Thilafushi. Mieszkańcy wysepek próbują sobie jednak radzić z nadmiarem odpadów... 
paląc śmieci

STRONA
PRAWA

Wydziedziczenie to nie tylko pominięcie kogoś 
w testamencie, a całkowite pozbawienie prawa 
do zachowku. To radykalne działanie, dlatego 
bezwzględnie wymaga uzasadnienia i konkret-
nych, poważnych przewinień spadkobiercy wo-
bec spadkodawcy – pisze Rafał Kolano, radca 
prawny

PYTAŃ
O WYDZIE-
DZICZENIE5
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LA TAVOLA
ALBENCA

Schabowy tworzony
z poszanowaniem włoskich tradycji

Militarny rodowód 
hiszpańskiego chłodnika

Aby zrozumieć, czym jest kotlet schabowy z mięsa świń 
rasy Duroc, musimy cofnąć się do roku 1927. Właśnie 
wtedy w Stanach Zjednoczonych z krzyżówki świń 
pochodzenia hiszpańskiego, gwinejskiego oraz portu-
galskiego wyhodowano nową rasę. Cechuje ją bardzo 
dobra jakość mięsa, które stanowi około 60 proc. całej 
tuszy. Do Włoch rasa Duroc dotarła kilka lat później 
(w Polsce pojawiła się dopiero w latach 70. XX wieku), 
by wzmocnić istniejące już tam rasy i po kolejnych 
etapach rozwoju stworzyć nową – Duroc Rosso Scuro 
(ciemnoczerwona Duroc), którą rozpowszechniono w ca-
łej Europie. Jej mięso jest zwarte, delikatne, mamurko-
wate, bezwonne i soczyste. 

Rodowód gazpacho sięga czasów starożytnego Rzymu, 
kiedy ekspansja cesarstwa rozciągała się na obszar 
niemal całej Europy. Jednym z podbitych regionów była 
Andaluzja, uważana dzisiaj za ojczyznę gazpacho. Jed-
nak jej dzisiejsza wersja różni się od tej, jaką karmiono 
rzymskie wojska. Danie – zwane wtedy posca – przy-
gotowywano, mieszając wodę z wytrawnym winem lub 
odrobiną octu winnego oraz ziołami i przyprawami. Zupa 
nie była zbyt pożywna, ale dzięki dużej zawartości wita-
miny C chroniła legionistów przed szkorbutem, a także 
oczyszczała przewód pokarmowy z toksyn i bakterii. Kil-
kaset lat później jej smak zaczęli wzbogacać Maurowie, 
którzy przybyli do południowej części Hiszpanii.
Dzisiaj, kiedy myślimy o kuchni hiszpańskiej, to gazpa-
cho jest jednym z tych dań, które od razu przychodzą 
nam na myśl. Myliłby się jednak ten, kto myśli, że popu-

Na bazie tego mięsa oraz włoskich tradycji, szef kuchni 
restauracji La Tavola opracował unikalny w smaku kotlet 
schabowy. – Pomysł, który doprowadził mnie do opraco-
wania tego dania, zrodził się z rodzaju produktu połą-
czonego ze sposobem przygotowania, który maksymal-
nie podnosi jego walory smakowe – podkreśla Carlo 
Bognolo. 

Danie pieczone jest w niskiej temperaturze, dzięki czemu 
każdy składnik ma wzmocniony, bogatszy smak. Czuć to 
w każdym kawałku mięsa, które mimo sposobu piecze-
nia jest nadal miękkie i soczyste.

larny chłodnik wszędzie smakuje tak samo. Każdy re-
gion, miasto, wieś czy rodzina ma swój własny, oryginal-
ny przepis na tę zupę. Nie różni się on jednak od innych 
rodzajem składników, ale sposobem ich przygotowania  
i porcjowania w trakcie przygotowywania dania. Podsta-
wą są trzy warzywa: pomidory, papryka i ogórek.

Restauracja Albenca również pokusiła się o przygoto-
wanie własnej wersji gazpacho, co poprzedziły próby 
różnych przepisów przywiezionych wprost z Półwyspu 
Iberyjskiego. W Bażantowie postawiono na bardzo 
dobrą jakość produktów, które podkreślają wyjątkowy, 
niepowtarzalny smak dania. Dzięki temu gazpacho jest 
wyraziste w smaku, sycące i doskonale gasi pragnienie. 
To najlepsza rzecz, jaką zjecie zwłaszcza w upalne dni.

Kotlet schabowy przygotowywany z mięsa świń rasy Duroc to jedno z bar-
dziej wykwintnych dań, jakie oferuje dzisiaj kuchnia włoska. Korzenie dania 

sięgają jednak obu Ameryk

Pierwsze skrzypce grają tu pomidory, ogórek i papryka, choć początkowo 
gazpacho – bo o tej zupie mowa, była przygotowywana dla wycieńczonych 

stacjonowaniem w Andaluzji wojsk Cesarstwa Rzymskiego

placek
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HIRADO SUSHI

THAI PAN
Sushi, czyli od konserwacji ryb 

do popularnego dania

Pad Thai – symbol bezkrwawej 
rewolucji w Tajlandii

Na początku sushi służyło do konserwacji ryb – solono 
wypatroszone ryby i napełniano je ugotowanym ryżem, 
który stymulował wytwarzanie kwasu mlekowego, 
głównego środka konserwującego. Fermentacja trwała 
od 2 do 12 miesięcy. Metoda była stosowana przez 
wiele wieków. Z czasem zaczęto szukać sposobów na 
przyspieszenie fermentacji. Na przełomie XV i XVI wieku 
Japończycy opracowali nową metodę przyspieszonej 
fermentacji, która skróciła czas dojrzewania do kilku dni 
i pozwoliła na spożywanie ryżu wraz z rybą.     
W późniejszym okresie, zaczęto podawać nama-nare, 
częściowo sfermentowaną rybę układaną na wierzchu 
miseczki z ryżem. Ten sposób skrócił czas przygotowy-
wania posiłków o połowę.

Rewolucja nastąpiła jednak w XIX wieku za sprawą 
Hanaya Yohei. Dzięki niemu pojawił się nowy typ sushi, 
hanaya-zushi, czyli ręcznie formowane podłużne bloczki 
ryżu z położonym na nich plastrem ryby lub owocem 
morza. Obecnie znamy je pod nazwą nigiri. Yohei zaczął 
doprawiać ryż octem, który miał imitować smak fermen-
tacji, co znacząco skróciło czas przygotowania posiłku. 
Co więcej, konsumenci polubili nowy, świeży smak, któ-
ry był znacznie lepszy od smaku fermentującego ryżu, 
do którego byli przyzwyczajeni. 

Na pytanie, jakie są najbardziej znane dania kuchni 
tajskiej, większość odpowiada zupa Tom Yum oraz Pad 
Thai. To drugie danie ma stosunkowo krótką historię, 
a jego korzenie sięgają Chin. Pad Thai stało się popular-
ne na przełomie lat 30. i 40. XX wieku. Do jego rozpo-
wszechnienia przyczynił się ówczesny premier Tajlandii 
Plaek Pibulsonggram, który przeprowadził w Tajlandii 
rewolucję niemal w każdej dziedzinie życia – od systemu 
rządów, przez kulturę – aż po wykreowanie narodowego 
dania. Pad Thai miało być właśnie elementem nowej, taj-
skiej tożsamości, zrywającej z wpływami Chin. Paradok-
salnie jednak – każdy składnik Pad Thai oraz sposób 
przyrządzania dania – jednoznacznie wskazują na jego 
chiński rodowód. 

Za stworzeniem Pad Thai kryły się również pobudki 
ekonomiczne. Ryż – podstawowy produkt żywieniowy 
Tajlandii – świetnie nadawał się na eksport. Niestety kry-
zys gospodarczy i powodzie, które nawiedziły Trajlandię, 

Hanaya Yohei, nazywany ojcem sushi, miał wielki wpływ 
również na obecną formę podawania sushi. Jako pierw-
szy zaczął doprawiać ryż octem i wasabi oraz wypro-
mował smak tuńczyka, podając go z sosem sojowym. 
Co ważniejsze, wymyślił technikę ręcznego formowania 
sushi, która polegała na formowaniu ryżu za pomocą 
kilku zgrabnych ruchów dłoni. Jest ona wykorzystywana 
do dzisiaj przez sushi masterów. 

Z sushi zazwyczaj jest tak, że albo się je kocha i ubó-
stwia, albo się go nie lubi. Wszystko zależy od tego, jak 
zaczniemy swoją przygodę z tym japońskim przysma-
kiem. Kiedy po raz pierwszy odwiedziliśmy Hirado Sushi 
w Centrum Handlowym Bażantowo, polecono nam, aby 
zacząć od Sake Grill Philadelphia. Składa się ona m.in. 
z grillowanej ryby, dzięki czemu przypadnie do gustu 
tym, którzy obawiają się smaku surowej ryby. Można 
pójść dalej i poszerzyć wachlarz smaków, zamawiając 
zestaw I, w którym znajdziemy Sake Nigri, Ebi Nigri oraz 
Philadelphia Yellow. To idealny set dla jednej osoby – nie 
za duży, ale dający już całkiem niezły przekrój smakowy, 
po którym – nawet jeśli nie wszystkie elementy przy-
padną nam do gustu – zechcemy spróbować kolejnych 
smaków.

mogły ten plan pokrzyżować. Stąd władzom zależało 
na zmniejszeniu krajowego spożycia ryżu poprzez po-
pularyzację dania opartego na makaronie – produkowa-
nym z gorszego sortu ziaren ryżu. 

Niezależnie jednak od historii powstania, Pad Thai stał 
się kultowym i najbardziej rozpoznawalnym daniem 
kuchni tajskiej. Choć można go przyrządzać na róż-
ne sposoby, w restauracji Thai-Pan dostaniemy danie 
stworzone z oryginalnych składników. Smak Pad Thai 
docenimy zwłaszcza wtedy, gdy zjemy je od razu po 
przyrządzeniu. Poczujemy sos, który składa się z czte-
rech przenikających się smaków: słodkiego, kwaśnego, 
słonego i pikantnego, który wzbogaca smak krewetek, 
warzyw czy kiełków fasoli mung. To sprawia, że do tego 
dania będziemy wracać jak najczęściej niezależnie, czy 
jesteśmy w Bażantowie, czy w innej części świata. 

Sushi w takiej postaci i kształcie, jaki dziś znamy, nie liczy sobie więcej niż 
200 lat. Niemniej metody konserwowania ryb w soli i ryżu sięgają V wieku 

przed naszą erą

Czy z połączenia polityki i… kuchni może powstać coś dobrego? Tak!  
A najlepszym tego przykładem jest Pad Thai – najpopularniejsze danie 

kuchni tajskiej 
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10 turnusów!

najbogatszy 
program!

W PROGRAMIE:
• 30h dydaktycznych / tydzień!
• 2h dziennie trening z trenerem z dyscyplin:
   TENIS / GIMNASTYKA&TANIEC / PIŁKA
• basen – codziennie!
• kręgle
• badminton, tenis stołowy
• ścianka wspinaczkowa*
• gry i zabawy
• zawody
• pełne wyżywienie: 2 śniadanie, 
   obiad 2 daniowy, podwieczorek
• Godz. 8-16! (+ opcja dodatkowej 
   płatnej opieki 16-17)
• zajęcia w grupach 10-15 os.
• dla dzieci od 6lat

* wybrane turnusy

PÓŁKOLONIE
SPORTOWE LATO 
w Bażantowo Sport

Bażantowo Sport  | ul.Pijarska 3 | 40-750 Katowice | Tel.: +48 (32) 350 20 93 | e-mail: sport@bazantowo.pl

www.sport.bazantowo.pl

programsprawdzonyprzez 2500dzieci!

Wino do 
każdego smaku
Sushi, gaspacho, pad thai, mięso rasy Duroc?  
Te dania potrzebują odpowiedniego towarzystwa. 
Wina do potraw wymienionych na poprzednich stro-
nach poleca Mateusz Poręba z salonu win i alkoholi 
M&P w Centrum Handlowym Bażantowo

Lupaia Montepulciano

Bardzo bogate wydanie szczepu Montepulciano, z pełną strukturą, 
ładnie wkomponowaną beczką, świetnie zgra się ze schabowym 
przygotowanym z mięsa rasy Duroc. Mięso to charakteryzuje się 
niską zawartością tłuszczu, co uwydatni owoc wina. Dodatkowa 
wyrazistość, to z kolei zasługa starzenia sur lie – „na osadzie”.

Pradorey Rosado Barrica

Chłodnik – danie lekkie, ale wyraziste, wymaga odpowiedniego 
kompana. Proponujemy niezwykłe różowe wino z Ribery del Du-
ero, oparte na tempranillo i merlocie. Ten ostatni zmiękcza pięknie 
ten trunek. Całość, dzięki starzeniu w beczce, zyskała dodatkowo 
nuty balsamiczne, nieco przyprawowe, które dopełniają dominują-
cy aromat malin i truskawek. 

Weinbiet Gewurztraminer

Ten aromatyczny szczep, ujmujący zapachem róży i liczi, z delikat-
ną słodyczą w tle, stanowi doskonałe towarzystwo dla sushi, czy 
to w wydaniu pikantnym, czy też nie. Lekka struktura i orzeźwiający 
charakter sprawiają, że to wino jest kompanem, który uwydatnia  
w sushi to, co najlepsze.

Vouvray Demi-Sec

Szczep Chenin Blanc w swojej ikonicznej odsłonie.  
W aromacie dominujące zielone jabłuszko, z nutą słodyczy, ale 
bardzo świeże i orzeźwiające, dopełnione akcentami miodu i kwia-
tów. Słodycz świetnie odpowie na wyrazistość pad thai, natomiast 
bogaty aromat sprawi, że wino nie „zniknie”, ale doskonale dopełni 
smak całości.
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Rośnie zapotrzebowanie na głęboki relaks i szybką rege-
nerację. Wszystko przez stres i przebodźcowanie, które 
są efektem długotrwałej niedrożności informacyjnej. 

Odpowiedź na stres i przebodźcowanie
Odpowiedzią na to jest floating i choć nie ma dobrego, 
dosłownego tłumaczenia słowa „floating”, mówi się  
o „unoszeniu się na wodzie” a nawet „lewitacji”. Floating 
to nic innego, jak izolacja od środowiska zewnętrzne-
go w kapsule floatingowej napełnionej ciepłą wodą              
(w temperaturze ciała) i kosmetyczną solą Epsom. Roz-
twór ma wyporność znacznie większą niż Morze Martwe 
i pozwala na unoszenie się na wodzie przy braku gra-
witacji, światła, dźwięków czy zapachów. Wszystko to 
tworzy zupełnie unikatowe środowisko gwarantujące naj-
głębsze odprężenie i pełną rewitalizację ciała i umysłu.

Od histerycznego śmiechu po łzy szczęścia
Śmiało można rzec, że floating jest najwyższą formą 
relaksu, jaką można uzyskać na ziemi w warunkach gra-
witacji. Pierwsze odczucia balansują od histerycznego 
śmiechu po łzy szczęścia. Bardzo często podczas sesji 
na skutek całkowitego rozluźnienia organizmu dochodzi 
do zaśnięcia – mózg nie znajdując wokół żadnych bodź-
ców, po prostu się „wyłącza”. Ze względu na szerokie 
zastosowanie, odbiorcami terapii są przede wszystkim 
przedstawiciele różnych branż i zawodów, zwłaszcza 
tych, w których ludzie funkcjonują w warunkach stresu 
i psychicznego zmęczenia np: bankowcy, traderzy, dy-
rektorzy i prezesi firm, kadra menadżerska, pracownicy 
korporacji, informatycy, księgowi – ludzie pracujący in-
tensywnie, pod presją, w warunkach ciągłego skupienia 
i długotrwałej koncentracji.

Świat sportu pokochał floating
Floating ma ogromne zastosowanie kliniczne przy róż-
nych chorobach i dolegliwościach oraz stanowi wyjątko-
wy sposób na osiągnięcie relaksu. Kapsuły do floatingu 
można znaleźć w ośrodkach odnowy biologicznej, 
ekskluzywnych hotelach i w prywatnych posiadłościach. 
Odkąd zauważono, że terapia REST zwiększa sukcesy 
zawodowe w świecie profesjonalnego sportu, korzystają 
z niej również sportowcy wielu dyscyplin, np. zawodnicy 
futbolu amerykańskiego, członkowie klubów piłkarskich 
(m.in. AC Milan), kolarze, siatkarze, i tenisiści (floating 
zapewnia wsparcie w czasie treningów, regenerację 
potreningową oraz odpowiednio przygotowuje psycholo-
gicznie).

Zastosowanie kliniczne
Ze względu na znakomite efekty przeciwbólowe, rege-
neracyjne terapia dobrze służy wszystkim korzystającym 
z rehabilitacji, skracając znacznie czas jej trwania, a ob-
niżane dzięki temu koszty leczenia idą w parze z szyb- 
szym powrotem do zdrowia. Floating dobrze wspiera 
osoby z lekką depresją, a także cierpiące na bezsen-
ność.

Mimo że początki floatingu sięgają lat 50. XX wieku, w Polsce nadal korzystanie z kapsuł, 
które pozwalają w pełni odciąć się od bodźców świata zewnętrznego to przeżycie, którego 
doświadczyli nieliczni. Pora to zmienić – kapsuły do floatingu  pojawią się w Centrum Han-
dlowym Bażantowo już w lipcu.  Będzie tam można każdego dnia korzystać z sesji floatin-
gowych jak również zapoznać się z ofertą handlową oraz złożyć zamówienie na wybrany 
przez siebie model urządzenia

Tekst: Paweł Krzywański

Floating zapewnia  
najgłębsze odprężenie  
i pełną rewitalizację  
ciała i umysłu

FLOATING POLAND już w LIPCU w Bażantowie!

FLOATING POLAND – pod takim szyldem już w lipcu 
w budynku CUBE w Centrum Handlowym Bażantowo 
powstanie punkt, w którym będzie można kupić kap-
sułę do floatingu lub spróbować zabiegu na miejscu.        
FLOATING POLAND to ponad 300 mkw. powierzchni,  
4 pomieszczenia do sesji floatingu, recepcja, biuro 
sprzedaży, poczekalnia oraz pomieszczenia przed-  
i pofloatingowe. 

PLACE
RELAKSU

Floating, czyli 
relaks absolutny Z HISTORII FLOATINGU

Za pomysłodawcę Terapii Ograniczonej 
Stymulacji Środowiskowej REST, którą jest 
właśnie floating, uznaje się amerykańskiego 
psychiatrę, psychoanalityka, neurobiolo-
ga, filozofa i pisarza – dra Johna C. Lilly. 
Prowadził on szerokie badania nad ludzką 
świadomością przy użyciu różnych metod. 
To właśnie on w 1954 roku, w NIMH (Na-
tional Institute of Mental Health), pragnąc 
dokonać pełnej izolacji ludzkiego umysłu 
od bodźców zewnętrznych, rozpoczął pracę 
nad pierwszą na świecie kabiną do floatin-
gu. Był to prostej budowy wyciemniony oraz 
dźwiękoszczelny zbiornik wypełniony ciepłą 
słoną wodą (o temperaturze zbliżonej do 
ludzkiego ciała). W tym zbiorniku na długie 
godziny zamykał swoich pacjentów. Jako 
pierwsi z kabiny korzystali właśnie John  
C. Lilly oraz jego koledzy naukowcy. Okaza-
ło się, że mimo prostoty pierwszego zbiorni-
ka, jego użytkownicy osiągali stan pełnego 
relaksu i spokoju. Na podstawie wieloletnich 
badań i obserwacji powstała terapia REST 
(Restricted Environmental Stimulation Thera-
py), znana z tej nazwy do dziś. W kolejnych 
latach były prowadzone dalsze badania, 
wprowadzane udoskonalenia. W końcu, 
w latach 70. po wielu próbach, stworzona 
została profesjonalna kapsuła do floatingu.
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Drożdże wzbogacone w chrom mogą 
ograniczyć ochotę na słodyczeChirurgia przewodu 

pokarmowego

Przestań się ganić za słaby 
charakter. Przestań mieć do sie-
bie pretensje. Niepohamowana 
ochota na słodycze i słodzo-
ną żywność nie musi być obja- 
 wem braku silnej woli, a niedo-
boru chromu. Ludzie, u których 
występuje niedobór  tego pier-
wiastka zwykle mają bardzo sil-
ną potrzebę jedzenia słodyczy, 
więc nie traktuj się zbyt ostro.

Skąd ta ciągła ochota na słodycze?
Jeśli problemem jest niedobór 
chromu w organizmie, możesz 
w łatwy sposób skorygować 
problem. Istnieje jeden prosty 
sposób na biochemiczny brak 
równowagi, a do tego odpo-
wiedni w każdym przypadku! 
Wystarczy przyjmować drożdże 
wzbogacone w chrom w postaci 
suplementu.

Pijąc gorącą herbatę, możemy się 
nabawić raka przełyku. 

Picie gorącej herbaty czy innych 
płynów o bardzo wysokiej tempera-
turze nie należy do znanych czynni-
ków ryzyka złośliwych nowotworów 
przełyku. Natomiast, prawdą jest, 
że spożywanie gorących płynów 
nie sprzyja zdrowiu – zwiększa  
ryzyko wystąpienia chorób za-
palnych przełyku, o oparzeniu 
śluzówek języka i jamy ustnej nie 
wspominając. W skrajnych przy-
padkach, przyjęcie gorącego płynu 
może prowadzić do termicznego 
oparzenia przełyku i na tym podło-
żu, do zbliznowacenia jego ścian. 
Konsekwencja to zwężenie światła 
przełyku i problemy z przełykaniem 
oraz zwracaniem pokarmów.

Objawy zgagi można pomylić  
z objawami zawału serca.  

Piekący ból za mostkiem, który 
powszechnie nazywamy zgagą 
bywa mylony z bólem wieńcowym, 
najczęściej dolnej lub tylnej ściany 
serca.

Problemy z przełykaniem są symp-
tomem raka żołądka. 

Problemy z przełykaniem współ-
istniejące ze spadkiem masy ciała 

Organizmowi brakuje energii
Każdy posiłek zawiera pewną 
ilość cukru i ten cukier jest 
istotnym źródłem energii dla 
komórek. Aby uniknąć rozkła-
du cukru wewnątrz komórek, 
organizm produkuje insulinę, 
która w normalnych warunkach 
pomaga metabolizować cukier 
wewnątrz komórek. Aby tak się 
stało, potrzebny jest chrom, 
ponieważ chrom i insulina dzia-
łają razem jako zespół. Chrom 
„odblokowuje” komórki od we-
wnątrz, pomagając insulinie      
w transporcie cukru do komórek 
z większą prędkością. W wa-
runkach niedoboru chromu ten 
mechanizm działa nieprawidło-
wo i komórki nie otrzymują tyle 
energii, ile potrzebują do nor-
malnego funkcjonowania.

należą do klasycznych objawów 
raka przełyku. Symptomem raka 
żołądka mogą być nie tyle proble-
my z przełykaniem, co zaburzenia 
pasażu treści pokarmowej. Mówiąc 
wprost: pacjent z rakiem żołądka 
wymiotuje, czego przyczyną jest 
przeszkoda mechaniczna – roz-
wijający się guz. Ten najpierw 
zwęża, aż w końcu zamyka światło 
żołądka. Jeśli towarzyszy temu 
spadek wagi ciała, to koniecznie 
i jak najszybciej należy odwiedzić 
lekarza. Tak dzieje się najczęściej, 
gdy guz jest zlokalizowany w miej-
scu, w którym żołądek łączy się    
z dwunastnicą.

Ostry ból brzucha to bez wyjątku 
sygnał, że cierpimy na poważną 
chorobę.

Ostry ból brzucha nie musi być 
symptomem ciężkiej, przewlekłej 
choroby, ale na pewno sygnali-
zuje problem, z powodu którego 
niezwłocznie należy udać się do 
lekarza. Ostry ból brzucha może 
być początkiem rozwijającego się 
ostrego zapalenia wyrostka ro-
baczkowego, symptomem choroby 
wrzodowej czy zatoru lub zakrzepu 
naczynia krwionośnego odpowie-
dzialnego za ukrwienie jelit. 

Najłatwiejszy test na świecie
Problemy z nadwagą połączone 
z potrzebą jedzenia słodyczy 
mogą być objawem niedoboru 
chromu. Jeśli ochota na sło-
dycze występuje zwykle po-
południami, a w następstwie 
pojawia się uczucie silnego 
zmęczenia, nawet po zjedzeniu 
posiłku, prawdopodobnie jest 
to związane z tym, że cukier 
jest skupiony we krwi zamiast 
przedostawać się do komórek, 
gdzie jest potrzebny. Można 
wykonać prosty test, przyjmując 
suplement chromu przez kilka 
tygodni i obserwując własny 
organizm. 

Czuć się lepiej, wyglądać lepiej
Jeśli rzeczywiście wystąpił 
niedobór chromu, suplement 
będzie mieć wpływ na ape-
tyt. Zniknie przymus jedzenia 
słodyczy, ponieważ zwiększone 
spożycie chromu poprawia 
wrażliwość na własną insulinę, 
a po rezygnacji ze słodyczy jest 
większe prawdopodobieństwo 
utraty wagi. Ustabilizowanie 
poziomu cukru we krwi (tzn. 
gdy cukier może być wchłonię-
ty z krwiobiegu i przeniesiony 
do wnętrza komórek) zmniej-
sza ryzyko rozwoju cukrzycy 
typu 2, której ryzyko wzrasta 
u osób ze zbyt dużą ilością 
tłuszczu trzewnego, podwyższo-
nym poziomem cukru we krwi, 
nadciśnieniem, podwyższonym 
poziomem cholesterolu we krwi 
i innymi objawami słabego me-
tabolizmu.

Każdy choć raz w życiu powinien 
wykonać kolonoskopię. 

Jeśli wywiad rodzinny jest obcią-
żający – to znaczy, jeśli wśród 
rodziców, dziadków czy rodzeń-
stwa wystąpił rak jelita grubego 
– to badanie należy wykonać już 
w okolicy 40. roku życia. Jeśli nie, 
to profilaktycznie dopiero 10 lat 
później. Z jednym zastrzeżeniem: 
w przypadku wystąpienia objawów 
sugerujących krwawienie do prze-
wodu pokarmowego, należy 
niezwłocznie odwiedzić lekarza, 
a ten może zdecydować o wykona-
niu gastroskopii lub kolonoskopii 
w trybie pilnym. 

Warto obserwować własny 
stolec. 

Zarówno nieprawidłowy kolor, 
jak i niewłaściwa konsystencja 
stolca mogą stanowić podstawę 
do wszczęcia diagnostyki, dlate-
go warto go obserwować. Stolec 
smolisty (czarny) jest najczęściej 
objawem krwawienia do górnego 
odcinka przewodu pokarmowego 
– żołądka i dwunastnicy. Żywoczer-
wona, świeża krew w stolcu może 
z kolei wskazywać na rozwój raka 
odbytnicy lub obecności guzków 
krwawniczych odbytu.

Czy czujesz przez cały czas nieodpartą ochotę na coś słodkiego? Czy podjadasz między posiłkami? 
Suplement chromu do codziennego stosowania może rozwiązać ten problem, a nawet pomóc w utracie wagi

materiał reklamowy
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Czy pijąc gorącą herbatę, możemy się nabawić raka 
przełyku? A może problemy z przełykaniem są sympto-
mem raka żołądka? Mity od faktów oddziela dr n. med. 
Jakub Ciosek, chirurg z Centrum Medycznego Signum 

Katowice,  ul. Bażantów 6C
T. 32 35 000 35 I www.signum-katowice.pl
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2-4 SIERPNIA
Dolina Trzech Stawów, Katowice

Na OFFa przyjeżdża się, by odkryć 
nową fascynującą muzykę lub 
po raz pierwszy w Polsce zoba-
czyć legendy światowej muzyki 
alternatywnej. W tym roku głównie 
dla Foals, Stereolab, Octavian 
i Ammar 808, ale także m.in. po   
to, by zobaczyć, jak Dezerter gra 
„Underground out of Poland” czy 
Trio Jazzowe Marcina Maseckiego. 
OFF Festival Katowice to wyda-
rzenie kompletne. Prócz świetnej 
muzyki serwowanej w przyjaznym 
otoczeniu warto zwrócić uwagę 
na wydarzenia towarzyszące – 
spotkania i dyskusje z autorami 

Robotyczni wizjonerzy z Düssel-
dorfu w Katowicach! Kraftwerk 
otwiera program tegorocznej 14. 
edycji festiwalu Tauron Nowa 
Muzyka Katowice. Już 21 czerwca 

książek w Kawiarni Literackiej, 
Kino czy PiaskOFFnicę, specjalną 
strefę dla najmłodszych, położoną                   
w najcichszym zakątku festiwalowe-
go terenu, w której pod okiem opie-
kunów i animatorów, dzieci mają 
możliwość brać udział w warszta-
tach i wspólnych zabawach.

będziemy mieli okazję obcować                       
z muzyczną wizją przyszłości, która 
stała się teraźniejszością. To oni 
zainspirowali Aphex Twina, Davida 
Bowie, Depeche Mode, Daft Punk, 

New Order i innych artystów. Wciąż 
pozostają niezwykle aktualni. Dzięki 
połączeniu muzyki, performance’u 
i technologii występy Kraftwerk 
to multimedialne dzieło sztuki. 

TAURON Nowa Muzyka 
20-22 czerwca

Strefa Kultury, Katowice

Fot. Peter Boettcher

Fot. materiały prasowe Foals

OFF FESTIVAL

29 maja, godz. 17:30 i 20:30
NOSPR, Katowice

Po raz pierwszy z orkiestrą sym-
foniczną wystąpi w naszym kraju 
Chris Botti. 28 maja będziemy 
mogli podziwiać tego wirtuoza 
trąbki w Katowicach na koncercie, 
w którym towarzyszyć mu będzie 
Narodowa Orkiestra Symfoniczna 
Polskiego Radia. W ciągu ostatnich 
trzydziestu lat Botti występował 
na największych scenach i współ-
pracował z największymi gwiaz-
dami na całym świcie. Do tej elity 
zaliczają się: Sting, Lady Gaga, 
Michael Bublé, Aretha Franklin, 
Paul Simon, Steven Tyler, czy Frank 
Sinatra.

Chris Botti z NOSPR

Pełny stadion symfonicznie

Ogromny sukces przyszedł na długo przed pierwszym 
koncertem. Bilety wyprzedały się na pniu i ten scena-
riusz powtarzał się w przypadku każdego kolejnego 
występu artystów w towarzystwie orkiestry NOSPR.

Teraz, gdy przygoda Miuosha z projektami symfonicz-
nymi kończy się, były dwie opcje: ruszyć w trasę lub 
zorganizować jeden duży koncert. Podróżowanie z kilku-
dziesięcioma muzykami tak wziętej orkiestry jak NOSPR 
jest niemal niewykonalne, dlatego stanęło na jednym 
gigantycznym koncercie. I tak, 9 czerwca zagramy 
na Śląskim.

Projekt Miuosh x JIMEK x NOSPR  od początku wyma-
gał odwagi. Zaczęło się od ówczesnej dyrektor NOSPR 
– Joanny Wnuk-Nazarowej, która pozwoliła, żeby w wy-
chuchanych murach nowiusieńkiej siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 
zabrzmiał hip-hop bez cenzury. NOSPR odmawiał wielu 
wielkim tego świata, a przystał na współpracę z nami. 
Teraz porwaliśmy się na Stadion Śląski i wszystko wska-
zuje na to, że zapełnimy go po brzegi.

Największa wartość słuchania dobrej muzyki to  
obcowanie z dozą kontrastowości, bogactwem kolorów i 
technik. Ale też ze świeżością, a tę do brzmienia czerw-
cowego koncertu wniesie chociażby pogłos.    
W programach do modelowania akustyki zaczyna się 
od szafy, pokoju, dużego pomieszczenia itd., ale zawsze 
ostatnim presetem jest stadion. Jestem ogromnie ciekaw 
tego, jak ten materiał wybrzmi w tym miejscu.

Ten projekt od początku wymagał odwagi. Zaczęło się od ówczesnej dyrektor NOSPR, 
która pozwoliła, żeby w 2015 roku w wychuchanych murach nowiusieńkiej siedziby  
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach zabrzmiał hip-hop 
bez cenzury. Po ponad 5 latach zabrzmi jeszcze potężniej, na Stadionie Śląskim  
w Chorzowie – pisze Radzimir Dębski, kompozytor, dyrygent i producent muzyczny

Miuosh, JIMEK, Smolik, NOSPR na Śląskim
9 czerwca Miuosh, JIMEK, Smolik i NOSPR zaprezentują swój wspólny projekt – „Scenozstąpienie” na Stadionie 
Śląskim. To ostatni koncert w ramach współpracy katowickiego rapera z Orkiestrą NOSPR, która rozpoczęła 
się w 2015 r. i okazała się ogromnym sukcesem. Wszystkie bilety na trybuny zostały wyprzedane. W sprzedaży 
zostały ostatnie wejściówki na płytę w cenie od 99 zł.
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Patroni medialniSponsor NOSPR  
i projektu akustyki sali koncertowej

NOSPR współfinansują Partner motoryzacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska www.pois.gov.pl

9 czerwca 2019 
ND | godz. 18:00
SALA KONCERTOWA NOSPR

Mistrzowski Koncert Kameralny

MARC-ANDRÉ  
HAMELIN fortepian

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),  
ul. Bażantów 4 (Thai-Pan, Instytut Urody Grazia), ul. Bażantów 6 (La Tavola, Albenca, Hirado Sushi, Kawiarnia Srebrna Łyżeczka, Gar-
mażeria Art Menu, Piekarnia-Cukiernia Wygorzele, Ekodelikatesy Natura i Zdrowie, Guapo-Guapa Kids Fashion Shop, Biuro Podró-
ży Itaka, Przychodnia Weterynaryjna iVet, Biuro Podróży Olivier’s Travels) / MILLENIUM INWESTYCJE Katowice, ul. Hierowskiego 
2 / OPTYK OKULISTA SIGNUM CH AUCHAN Mikołów, ul. Gliwicka 3 / JAZZ CLUB HIPNOZA Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 2 / 
ZIĘBA CLINIC Katowice, ul. Kościuszki 255 / PEUGEOT PIETRZAK Katowice, ul. Bocheńskiego 100 / ENERGOMONTAŻ-POŁU-
DNIE Katowice, ul. Mickiewicza 15 / BIURO CENTRUM Katowice, ul. Mickiewicza 29 / MG CENTRUM Katowice, ul. Kolejowa 54 / POR-
SCHE INTER AUTO KATOWICE Świętochłowice, DTŚ 2 / LEXUS Katowice, ul. Roździeńskiego 208 / RENAULT PIETRZAK Katowice,  
ul. Bocheńskiego 125 / AUTO-BOSS Chorzów, DTŚ 51 / FILHARMONIA ŚLĄSKA Katowice, ul. Sokolska2 / TEATR ŚLĄSKI Katowice, Rynek 10 
/ GALERIA SZYB WILSON Katowice, ul. Oswobodzenia 1 / KOPALNIA GUIDO Zabrze, ul. 3 Maja 93 / PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZ-
NY 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. Kołodzieja 8 / NOSPR Katowice, pl. Kilara 1 / DAGMA ART Katowice, ul. Puchały 4 / GALEN REHABILITA-
CJA POLSKA Katowice, ul. Szarych Szeregów 31 / SKODA AUTO ŚLIWKA Katowice, ul. Kościuszki 94 / SKODA AUTO ŚLIWKA Sosnowiec,  
ul. 3 Maja 60 / DENTESTICA Katowice, ul. Armii Krajowej 190B/1 / BRITISH AUTOMOTIVE SILESIA Katowice, ul. Lotnisko 81

7 (premiera), 8, 9, 11, 12 czerwca
Teatr Śląski, Katowice

Laureaci Paszportu POLITYKI, 
Wiktor Rubin i Jolanta Janiczak, 
znani ze swych spektakli, w których 
przyglądają się ikonicznym posta-
ciom, takim, jak: Tadeusz Kantor, 
Caryca Katarzyna, Rasputin, hra-
bina Batory czy Adam Mickiewicz 
i Andrzej Towiański, tym razem 
pytają o postać Kurta Gerrona – 
niemieckiego aktora i reżysera 

Jeden z najbardziej rozpoznwal-
nych gitarzystów sceny blues-
-rockowej po raz kolejny zawita 
do Polski. Tym razem Joe Bona-
massa zagra w katowickim Spodku 
w ramach promocji swojego naj-
nowszego albumu „Redemption”. 
Płyta zebrała na całym świecie 
bardzo dobre recenzje, a sam 
muzyk wyraźnie pokochał śląską 
publiczność – koncert w Katowi-
cach odbędzie się zaledwie nieco 
ponad rok po ostatnim występie 
artysty w Zabrzu.22 maja, godz. 20:00

Spodek, Katowice

żydowskiego pochodzenia, który 
prowadził kabaret w obozie koncen-
tracyjnym Theresienstadt, a następ-
nie na zlecenie nazistów nakręcił 
tam film propagandowy. To okazja 
do zadania pytań o związki sztuki     
i polityki, a także zaangażowanie ar-
tystów w czasach kryzysu. Premiera 
w Teatrze Śląskim 7 czerwca.

KURT GERRON

JOE BONAMASSA
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