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Powracamy!
Trochę czasu nas nie było, ale już 
wracamy. Mamy nadzieję w jeszcze 
lepszym stylu, odświeżonym look’u, 
z ciekawymi treściami. Zresztą, oceńcie 
sami. A potem dajcie nam znać: 
osobiście, telefonicznie, facebookowo, 
mailowo… Piszcie też o tym, co 
chcielibyście zobaczyć w „Moim M” 
oraz podsyłajcie swoje zdjęcia, rysunki, 
opowieści z osiedla – najfajniejsze 
będziemy publikować. Twórzcie gazetę 
razem z nami – bo to Wasze M! Piszcie 
na adres: mojem@ataner.pl 

Redakcja „Mojego M”
Drzwi Otwarte 
Nowy Marcelin i Towarowa 37
Już w sobotę 16 września 2017 r. w godz. 10 - 15  
zapraszamy na Drzwi Otwarte na osiedlu Nowy Marcelin  
oraz w budynku przy ul. Towarowej 37. 
W obu inwestycjach czekać będą na Was nasi doradcy, którzy opro-
wadzą po budynkach, pokażą mieszkania i doradzą w sprawie zaku-
pu, kredytu, wielkości mieszkania itp. 
Dzięki osobistej wizycie w danej inwestycji, możecie ją jeszcze lepiej 
poznać: zobaczyć na żywo mieszkanie, widok z okna, pospacerować 
po okolicy. To idealna okazja, by ocenić standard wykończenia, ocenić 
rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne, czego nie dają wizuali-
zacje w folderach czy na stronie internetowej. Zapraszamy! 

Magazyn Mieszkańców Atanera

Redakcja:  
Magdalena Szulc z zespołem

Kontakt: mojem@ataner.pl

DTP i grafika: Circular Design  
info@circulardesign.eu

Druk:  
Drukarnia Drukma Sp. j.  
biuro@drukma.pl | www.drukma.pl
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ZAMIESZKAJ 
NA SZCZYCIE
NAJWYŻSZY BUDYNEK 
MIESZKALNY W POZNANIU

Położony w samym centrum miasta, obok stacji 
Poznań Główny i Międzynarodowych Targów 
Poznańskich. Za oknem widać zielony park Karola 
Marcinkowskiego. Blisko stąd na zakupy – tuż 

obok jest Avenida Poznań, a nieco dalej – Stary Browar, 
centrum handlu, sztuki i biznesu. Towarowa 39 to jeden 
z najbardziej atrakcyjnych adresów w Poznaniu i kolejny 
budynek Atanera w tej części miasta.

Zakończenie inwestycji planowane jest na przełom 
2019/2020 r. 

Budynek został zaprojektowany w Pracowni 
Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich.

73 m wysokości

22 kondygnacje

180 mieszkań



ARCHITEKTURA

Budynek składać się będzie 
z części:

• wysokiej 22-kondygnacyjnej 
o wysokości aż 73 m, 

• oraz niskiej, 5-kondygnacyjnej 
przeznaczonej na biura. 

W części wysokiej na trzech 
dolnych poziomach znajdą się 
lokale usługowe i biura, a powyżej 
- 180 mieszkań o powierzchni 
od 30 m2 do 140 m2 z balkonami 
i panoramicznymi oknami.

Na dachu budynku będzie 
taras o powierzchni 
180 m2 przeznaczony wy-
łącznie dla mieszkańców, 
gdzie będą mogli odpocząć 
wśród zieleni, z fantastycz-
nym widokiem na Poznań.

Ponadto na parterze wszy-
scy fani sportu będą mogli 
poćwiczyć na siłowni, tak-
że przeznaczonej tylko dla 
mieszkańców budynku.

Pod budynkiem znajdować 
się będzie hala garażowa 
ułatwiająca wygodne par-
kowanie w centrum z 230 
miejscami parkingowymi. 

TARAS FITNESS GARAŻ



POZNANIACY O POZNANIU

Kasia Walczak
Poznań powinien być miastem ludzi aktywnych. Drzemie w nim 
potężny potencjał młodych, kreatywnych osób, które wybrały go 
na miejsce swojej edukacji i wejścia w dorosłe życie. Obok niszo-
wych nurtów kulturalnych (jakie w Poznaniu funkcjonują bardzo 
sprawnie) miasto powinno otworzyć się na dużej skali, masowe 
eventy jak np. koncerty gwiazd światowego formatu. W kontraście 
do intensywnego życia zawodowego młodych ludzi w naszym 
mieście powinny zostać zaaranżowane i stać się ogólnodostępne 
przestrzenie służące relaksowi, aktywnemu wypoczynkowi oraz 
uprawianiu sportów w bezpośrednim kontakcie z naturą. Uwa-
żam, że kreowanie miasta wg potrzeb młodych osób skutecznie 
zapobiegnie starzeniu się społeczności, zachęci do osiedlania się na 
jego terenie i wiązania z nim dłuższej przyszłości oraz wypełni je 
pozytywną energią i atmosferą.

POZ
NAŃ
miasto
marzeń
Co poznaniacy sądzą o swoim 
mieście? Jak im się tu mieszka 
i pracuje? Jakie zmiany są ko-
nieczne, by Poznań stał się ich 
wymarzonym miejscem do życia? 
Zapytaliśmy o to kilku z nich.

Wojtek Pigla
Oczekiwania młodych ludzi to pojemna kategoria. Chcą mieć pra-
cę i fajnie spędzać czas wolny. To pierwsze jest jednak ważniejsze, 
dlatego Poznań powinien inwestować w budowę wizerunku miasta, 
w którym jest praca i godna płaca. To skutek wykształcenia, może 
więc warto przemyśleć stan szkolnictwa wyższego? Trzeba też 
zadbać o rowerzystów - ścieżki, stojaki, przepisy. Nie jest źle, ale 
może być lepiej.



Joanna Domagała
Lubię Poznań za Jezioro Maltańskie, Nowe Zoo, Termy, 
pyszne tajskie restauracje, klimatyczne Stare Miasto i trasy 
biegowe wzdłuż Warty i na Dębinie. To, co na pewno 
uplasowałoby Poznań na wyższej pozycji w moich oczach, 
to więcej ścieżek i stacji rowerowych, większa ilość połączeń 
lotniczych z i do Ławicy, systemowe rozwiązanie dla przy-
wrócenia życia ulicy św. Marcin i miejska polityka zapobiega-
jąca budowaniu kolejnych centrów handlowych oraz nowych 
osiedli mieszkaniowych bez zapewnionej przepisowej liczby 
miejsc parkingowych.

Marcin Domagała
Dla mnie miasto marzeń, jakim mógłby się stać 
Poznań, to miasto z ładem przestrzennym i architek-
tonicznym. Ze znacznie ograniczoną ilością reklam 
w przestrzeni publicznej, ze zrównoważoną zabudową, 
wraz z którą podąża niezbędna architektura. To mia-
sto przyjazne rowerzystom, jak i pieszym. Ze sprawną 
komunikacją miejską, czyste i bezpieczne. Poznań 
w wielu aspektach dąży do tego obrazu, potrzeba jed-
nak wg mnie bardziej zdecydowanych działań urzęd-
ników i większego respektowania prawa, które w wielu 
miejscach jest najzwyczajniej w świecie łamane.

Jagoda Szymkowiak
Mieszkam w Poznaniu od 9 roku życia. Widzę wiele zmian, które 
zaszły w moim rodzinnym mieście. Za co lubię Poznań? Za to, 
że pojawia się coraz więcej ścieżek rowerowych. Ostatnia War-
tostrada jest tego najlepszym przykładem. Nadrzeczne plaże 
miejskie świetnie sprawdzają się latem. Bardzo podoba mi się Enter 
Festival, który pięknie wpisuje się swoim klimatem w naturalne 
otoczenie jeziora Rusałka. Na pochwałę zasługuje idea innych fe-
stiwali muzycznych takich jak SpringBreak albo Etno Port. Poznań 
się rozwija, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia. Bardzo boli mnie 
zaniedbana ulica Św. Marcin, kiedyś serce miasta, dziś niechcia-
na część miasta. Zdecydowanie za dużo powstaje też ostatnimi 
czasy centrów handlowych. A dworzec PKP jest cały czas bardzo 
zaniedbany i brzydki, w momencie kiedy powinien być wizytówką 
mojego miasta.



DESIGN

PINK
Think

Róż opanował świat. Jest w najmodniejszych wnętrzach, stylizacjach bloge-
rek, na Instagramie, w cukierniach… ufff, byle nie przesłodzić! Na szczęście 
róż to także wiele możliwości: od koloru gumy balonowej, poprzez fuksję 
aż do neonowego. Każdy z tych odcieni pasuje do wielu kolorów i stylów. 
Wygląda świeżo, nowocześnie i, w zależności od nasycenia, dodaje ener-

gii lub wycisza. Boisz się nadciągającej jesiennej szarugi za oknem? 
Dodaj sobie koloru tego sezonu: pomaluj ściany na brudny róż, 
wyciągnij z szafy jasną sukienkę, a potem odjedź na cukierko-

wym skuterze w siną dal… A jeśli to dla Ciebie zbyt wiele, 
może skusisz się chociaż na dodatki: różową lampę 

do salonu lub fotel do sypialni? Gwarantujemy 
poprawę nastroju i przetrwanie  

aż do wiosny. 

Za współpracę dziękujemy kartellshop.pl



ARCHITEKTURA
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ŻYCIE NA OSIEDLU

Dialogi 
osiedlowe
cykl spostrzeżeń życiowych opartych 
o życie na poznańskim osiedlu, gdzie 
codziennie rozgrywają się ludzkie 
szczęścia, dramaty i sytuacje 
kuriozalne.
Korzystając z dnia pracy zdalnej w domu, dzwo-
nię do osiedlowego weterynarza.

Ja: Dzień dobry, Jakub Kowalski, moja żona 
Małgorzata kontaktowała się z Państwem 
wczoraj w sprawie kota z takim a takim proble-
mem.

Weterynarz: *w którego głosie wyczuwalna 
była lekka konfuzja* A o którego kota chodzi?

Ja: No naszego czarnego, ślepego, imię w papie-
rach: Samanta. (Jak wszyscy wiemy, imię kota 
w papierach a imię kota w praktyce to często 
dwie różne rzeczy)

Weterynarz: Ale ... pani Małgosia Kowalska ma 
dwa koty, oba brązowo-szare w prążki i żaden 
nie jest ślepy...

Ja: *wzdycha* No bo widzi pan, jest tak, że na 
tym fyrtlu mieszkają dwie Małgorzaty Kowal-
skie, obie blondynki, obie mają koty, obie chodzą 
z tymi kotami do państwa, tylko moja żona 
z czarną ślepą kotką, a moja mama z prążkowa-
nymi.

Weterynarz: A ... wszystko jasne, przepraszam! 
Często mają państwo ten problem?

Ja: Na razie nie, ale czekam, aż ZUS albo skar-
bówka się pomylą.



STREET WEAR

Jak ubierają się poznaniacy? Zawsze 
stylowo! Sprawdźcie sami. Chcesz, by Twoje 
zdjęcie pojawiło się na tej stronie? Wyślij je do 
nas: mojem@ataner.pl



Co skłoniło Cię do założenia bloga 
i skąd nazwa Mum and the city?

Zawsze chciałam utrzymywać się 
z pisania i robiłam wszystko, żeby do-
piąć swego. Kiedy tylko poznałam litery, 
zaczęłam pisać do szuflady, brałam też 
udział we wszelkich możliwych konkur-
sach polonistycznych, aż w końcu zdałam 
na filologię polską. Jednak nie przewidzia-
łam jednego: że ludzie przestaną kupować 
książki! Dzisiaj przeciętny nakład w Polsce 
to 2 tys. egzemplarzy, autor ze sprzedaży 
jednej książki dostaje od 2 do 4 złotych, 
więc szybko przekalkulowałam sobie, że 
za rok-dwa lata pracy mogę dostać… 8 
tys. złotych? I tak - jak większość poloni-
stów z ideałami - wylądowałam na etacie 
w szkole.

A potem urodziłam dziecko i wiedzia-
łam, że jak skończy się mój urlop macie-
rzyński, to nie mam do czego wracać, bo 
był właśnie niż i nauczycieli zwalniali, 
a nie przyjmowali do pracy. Miałam rok, 

żeby coś wykombinować. Właśnie wtedy 
koleżanka pokazała mi blogi parentingo-
we, a raczej modowe blogi dziecięce, bo to 
one były na topie. Pomyślałam nieśmiało: 
“Może też spróbuję? Nic nie tracę!”, o czym 
powiedziałam mężowi przy obiedzie, a że 
mój mąż jest w gorącej wodzie kąpany (pod 
tym względem dobraliśmy się idealnie: ja 
planuję, on robi), jeszcze tego samego dnia 
stworzył moją stronę, po czym powiedział 
do mnie: “Pisz!”.

Nazwę też wymyślił on: jako wielka fan-
ka Carrie Bradshaw nie mogłam nazywać 
się inaczej!

Jak radzisz sobie z hejtem, negatywny-
mi komentarzami?

Nie mam zbyt wielu negatywnych 
komentarzy, bo zawsze staram się dać coś 
wartościowego czytelniczkom, a z drugiej 
strony wydaje mi się, że zebrałam napraw-
dę fajne, mądre kobiety, które nie bawią się 
w hejtowanie.  

Tylko raz trafiłam na typowo upartą 

osobę. Można powiedzieć, że stalkerkę. 
Robiła różne rzeczy: obrażała mnie, pisała 
do firm, z którymi współpracowałam i do 
innych blogerów (podając się za jednego 
z nich), żeby mnie oczernić. Ponieważ nikt 
w sieci nie jest anonimowy, szybko doszłam 
do tego, kto to jest. Wiem, że podobne rze-
czy robiła innym kobietom, które odniosły 
jakiś tam sukces.

Ulegasz blogowym trendom czy wręcz 
przeciwnie, kształtujesz własne?

Kiedy zaczęłam pisać bloga, nie znałam 
żadnych blogów parentingowych poza tymi 
z  modą dziecięcą. Pisałam to, co podpo-
wiada mi serce. Byłam jedną z  pierwszych 
piszących w sieci mam, które odczarowały 
macierzyństwo, pokazały, że hej! Ono wcale 
nie jest takie różowe, jak przedstawiają je na 
reklamach w telewizji!

Jako pierwsza wprowadziłam też na 
bloga rodzinnego zagadnienia dotyczące 
zdrowego stylu życia: od kilku lat inspiruję 
czytelniczki do zmiany nawyków żywie-

Jest jedną z najbardziej znanych blogerek parentingowych, mamą i mieszkanką Poznania. 
Ilona Kostecka, czyli Mum and the city odwiedziła nas na osiedlu Nowy Marcelin i przy okazji 
opowiedziała nam, co lubi w Poznaniu i dlaczego jej blog związany jest z Carrie Bradshaw. 

ILONA KOSTECKA



niowych oraz aktywności fizycznej.
Teraz znowu nie mam czasu czytać 

innych blogów, nie do końca więc wiem, co 
jest “w trendzie”. Piszę o tym, czym aktu-
alnie żyję. Na przykład moja rodzina jest 
niestandardowa, kiedy urodziłam drugie 
dziecko, to mąż poszedł na urlop macie-
rzyński, więc pokazuję czytelniczkom, jak 
stworzyć prawdziwy, partnerski związek. 
W ogóle sprawa równouprawnienia jest mi 
bliska i jestem chyba jedną z nie-
wielu blogerek parentingowych, 
które o tym piszą.

Skoro już o równouprawnie-
niu mowa, to czy czujesz, że 
masz wpływ na decyzje swoich 
czytelników? Czy czujesz się 
influencerką?

Wbrew pozorom pisanie bloga 
dla mam jest ogromną odpowie-
dzialnością. To do mojej skrzynki 
tysiące młodych matek puka o róż-
nych porach dnia i nocy, żeby poga-
dać. Czasami zadają proste pytania, 
typu: jakie krzesełko do karmienia pole-
casz? Co to za smoczek był na zdjęciach 
i gdzie mogę go kupić? Ale bywa też tak, że 
kobiety piszą do mnie, żeby opowiedzieć 
o swojej ciężkiej sytuacji: kryzysie w mał-
żeństwie, braku pracy, kłótniach z teścio-
wą. Muszę je wtedy podtrzymać na duchu 
i wskazać jakąś drogę, jakieś rozwiązanie.

Bywa też tak, że piszą do mnie z różny-
mi problemami zdrowotnymi swoich dzieci 
- zawsze wtedy odsyłam je do lekarza. Ale 
również liczą się z moim zdaniem, bo py-
tają, co na przykład sądzę o szczepieniach? 
Albo czy smaruję dzieci kremami z filtrami 
UV, bo przeczytały gdzieś, że to szkodzi 
i teraz się boją. I ja muszę wtedy sprawdzić 
różne źródła, dać mądrą i wyczerpującą 
odpowiedź (a nie taką na zasadzie: “mi 
się wydaje”), bo wiem, że na tej podstawie 
matki podejmują często kluczowe dla zdro-
wia ich dzieci decyzje.

Niedawno odwiedziłaś osiedle Marce-
lin. Obok trwa budowa osiedla Nowy 
Marcelin, które będzie do niego bardzo 
podobne. Zdradź proszę, co najbar-
dziej ci się na nim podobało, a co byś 
zmieniła?

Śliczne budynki, wysoka jakość mate-
riałów, ale przede wszystkim – lokalizacja. 
Mój osobisty tata, który też jest dewelo-
perem (aktualnie na emeryturze) zawsze 
zazdrościł Atanerowi działek. Najlepszych 
w mieście. Osiedle Marcelin nie jest tu 

wyjątkiem – położone obok lasku Mar-
celińskiego, ale z dobrym dojazdem do 
centrum. Podoba mi się, że na osiedlu jest 
wszystko, czego potrzebujesz – sklepy, 
knajpki, można wyjść w kapciach na kawę 
z kumpelą! Jako mama zwracam też uwagę 
na atrakcje dla dzieci, place zabaw, ogród 
zimowy no i fajnie, że firma myśli o naj-
młodszych mieszkańcach i organizuje takie 
eventy jak np. Dzień Dziecka. 

Czy myślisz, że w blogosferze jest 
jeszcze miejsce na nowe blogi? Co byś 
radziła mamom, które chcą założyć 
własny blog?

Żeby założyły kanał na Youtube, bo jeśli 
chodzi o vlogi rodzicielskie, to jest w tym 
temacie spora nisza do zapełnienia :). A tak 
całkiem serio: blogosfera w ostatnich latach 
bardzo się sprofesjonalizowała. Jest mnóstwo 
pięknych blogów ze zdjęciami jak od foto-
grafa i dobrze napisanymi tekstami. Sama 
widzę, że “wejście” wygląda teraz zupełnie 
inaczej niż jeszcze te trzy-cztery lata temu. 
Wtedy wystarczyło po prostu mieć charakter 
i coś ciekawego do powiedzenia, dzisiaj ludzie 
zakładają blogi z biznesplanem w ręce i sporą 

sumą do zainwestowania na start (w sprzęt 
fotograficzny oraz reklamę na Facebooku). To 
są kwoty rzędu nawet 100-200 tys. złotych! 
Dla mnie kosmos, bo pierwsze reklamy na 
Facebooku zaczęłam puszczać może rok 
temu i wrzucałam wtedy w promocję - uwa-
ga, będzie szał! - całe 2 złote.

Jeśli więc ktoś myśli o prowadzeniu blo-
ga zarobkowo, to powinien do tego podejść 
bardzo profesjonalnie, bo tak do tego pod-

chodzi konkurencja, więc ciężko się 
wybić na jej tle. Jeśli natomiast chce 
pisać, bo po prostu to lubi - pole-
cam, to naprawdę super sprawa!

Twój blog ma w nazwie miasto. 
Czy często poruszasz miejskie 
tematy?

Na blogu przedstawiam po prostu 
miejski styl życia. Piszę o radościach 
mamy w mieście (dostęp do wszel-
kich rozrywek!), ale również o jej 
bolączkach (brak podjazdów, krzywe 
chodniki). Pokazuję fajne miejsca 
dla rodzin z dziećmi i jak my sami 

spędzamy czas wolny. Miasto pojawia się 
na zdjęciach i bardzo często wtedy dostaję 
wiadomości od czytelniczek, które mieszka-
ją lub mieszkały w Poznaniu: “O! Jak fajnie 
widzieć znajome miejsca!” czy też: “Malta! 
Widzę Maltę w tle! Ale piękny ten nasz 
Poznań”. Można powiedzieć, że mój blog jest 
taką wizytówką stolicy Wielkopolski.

Jakie miejsca w Poznaniu najbardziej 
lubisz?

Poznań to w ogóle moje ulubione miasto. 
Kiedy miałam osiem lat, zachorowałam na 
świnkę i mama, która była wtedy w delega-
cji, przywiozła mi książkę Małgorzaty Mu-
sierowicz - “Dziecko piątku”, żebym miała 
jakieś zajęcie w czasie choroby. Od razu 
zakochałam się w mieście, które opisuje 
Musierowicz! Szybko połknęłam pozostałe 
części Jeżycjady i już jako kilkulatka wie-
działam, że będę kiedyś mieszkać właśnie 
w Poznaniu. To miasto kocham przede 
wszystkim za zieleń: obojętnie w któ-
rej części mieszkasz, zawsze możesz się 
wybrać na spacer z dziećmi. Ze względu na 
sentyment uwielbiam Park Sołacki (w koń-
cu Borejkówny chodziły tutaj na randki!), 
często biegam też w okolicach Malty, gdzie 
odkrywam niesamowicie malownicze 
miejsca wokół Nowego Zoo i Stawów Cybi-
ny. Moimi ulubionymi miejscówkami jest 
również Stary Browar i hipsterska Śródka, 
która całkiem niedawno naprawdę ładnie 
nam rozkwitła. 

 ZNANI POZNANIACY

Byłam jedną  
z pierwszych piszących 

w sieci mam, 
które odczarowały 

macierzyństwo.



NEWSY MIEJSKIE

Koncert La La Land
Kiedy: 16-17.11.2017
Gdzie: Sala Ziemi/ MTP

Zwycięzca 6-ciu Oskarów, między innymi za najlepszą ścieżkę dźwiękową i najlepszą piosenkę 
oraz 7-miu Złotych Globów w tym za najlepszy film. LA LA LAND opowiada historię Mii (Emma 
Stone), młodej aspirującej aktorki i Sebastiana (Ryan Gosling), wybitnego muzyka jazzowego, 
który zmaga się z codziennością by złączyć koniec z końcem w mieście znanym z miażdżenia 
nadziei i łamania serc. Akcja odbywa się współcześnie w Los Angeles, a oryginalna muzyka 
o życiu codziennym eksploruje radość i ból w spełnianiu marzeń. Dzięki zachowaniu unikal-
nych, nagranych wokali Emmy Stone, Ryana Goslinga i Johna Legenda z ścieżki dźwiękowej fil-
mu, łącząc je z muzykami na żywo, możemy zbudować jedyne w swoim rodzaju doświadczenie 
koncertowe, powiedział Richard Kraft, dyrektor koncertu. Ścieżka dźwiękowa do projekcji filmu 
wykonana zostanie na żywo przez orkiestrę symfoniczną i zespół jazzowy. Trasa „La La Land 
in Concert” obejmie kilkanaście krajów, między innymi Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, 
Kanadę, Meksyk, Włochy, Niemcy, Polskę, Turcję. 

It HURTS me
Kiedy: 19.11.2017
Gdzie: MTP

W tym roku mija już siedem lat od kiedy Europę opanował hit „Won-
derful Life” z ich debiutanckiej płyty „Happiness”. Od tego czasu Hurts 
stali się jednym z najpopularniejszych europejskich duetów muzyki 
pop XXI wieku. Ich kolejne przeboje „Stay”, „Better Then Love”, „Some 
Kind Of Heaven” czy „Lights” podbiły listy przebojów w większo-
ści krajów Europy, w Polsce przynosząc im platynowe i złote płyty. 
W samym 2016 roku Hurts sprzedali ponad 100 tys. biletów na swoje 
koncerty, stając się jednym z najbardziej dochodowych zespołów bry-
tyjskich ostatniej dekady.

Zapowiadaną na 28 września płytę ‘Desire’ promuje singiel ‘Beautiful 
Ones’, któremu towarzyszy przejmujący i prowokujący klip. Wywołują-
cy skrajne emocje obraz jest ‘świętowaniem indywidualności’ – nie brak 
w nim skrajnych emocji, od nienawiści, miłości, brutalności po piękno.

W październiku zespół wyruszy w swoją największą dotychczasową 
trasę koncertową obejmującą w 10 tygodni prawie 30 występów.

Polska Noc Kabaretowa
Kiedy: 11.11.2017
Gdzie: Hala Widowiskowo – Sportowa Arena

Polska Noc Kabaretowa 2017 to kolejna już edycja 
tego wyjątkowego show kabaretowego. Tym razem 
organizatorzy zaskoczą nie tylko składem, ale także 
tematyką widowiska, a przede wszystkim ogromem 
premierowych skeczy, które zaprezentuje czołówka 
polskiej sceny kabaretowej. Na scenie zobaczymy 
Paranienormalnych, Kabaret Skeczów Męczących, 
Kabaret Moralnego Niepokoju, Jerzego Kryszaka 
oraz Kabaret K2 w premierowych programach. Pro-
wadzeniem Polskiej Nocy Kabaretowej 2017 zajmie 
się Kabaret Nowaki.



BIBLIOTECZKA ATANERA

Koncert Imany
Kiedy: 16.10.2017
Gdzie: MTP

Po sukcesie ubiegłorocznych koncertów w Polsce wokalistka 
wraca ponownie! Imany, obok Zaz, jest uważana za jedno z naj-
większych objawień francuskiej sceny ostatnich lat. Jej muzyka 
określana jest jako połączenie akustycznego folku oraz soulowego 
bluesa. Młodziutka Francuzka do Paryża trafiła prosto z Nowego 
Jorku, gdzie odnosiła sukcesy jako modelka. Po przeprowadzce do 
Europy wybrała jednak drogę muzyczną i błyskawicznie oczaro-
wała kontynent swoim zjawiskowym głosem. Już pierwszy album 
wokalistki, „The Shape of a Broken Heart”, wydany w 2011 roku, 
pokrył się platyną we Francji, Grecji i Polsce. Podobnym sukcesem 
cieszyły się single „You Will Never Know” czy „Don’t Be So Shy” 
z drugiej płyty.

Poznań Game Arena 
Kiedy: 06- 08.10.2017
Gdzie: MTP

Odwiedź największe w Polsce i w tej części Europy Targi Gier kom-
puterowych, Rozrywki i Multimediów. Przeżyj 3 dni pełne emocji 
na legendarnym już święcie dla wszystkich graczy i baw się dobrze 
niezależnie od poziomu doświadczenia! Czekają na Ciebie premie-
rowe pokazy najlepszych gier, ponad 850 stanowisk do gry, liderzy 
rynku gier komputerowych i wiele innych!

Deyan Sudjic  
„Język miast” 
Czym właściwie jest 
miasto? Co stanowi o jego 
charakterze? W jaki sposób 
powstawały miasta i jak 
się zmieniały? Na czym 
polega rywalizacja między 
miastami? Co znaczy dla 
miasta tłum i jego gniew?
Odwołując się m.in. 
do historii, urbanistyki 
i ekonomii, Deyan Sudjic 
rozkłada miasto na czynniki 
pierwsze. Pokazuje, jak 
rozumieć jego strukturę, 
funkcjonowanie i rozwój. 
Podaje dziesiątki przykładów 
z historii i współczesności, 
a przy tym nie ogranicza 
się do jednego regionu 
czy kontynentu, pisze 
m.in. o Nowym Jorku 
lat 50., starożytnym Ur 
w Mezopotamii, XIX-
wiecznym Londynie, 
XX-wiecznym Stambule, 
współczesnym Mumbaju, 
Szanghaju czy Kairze. 
Pasjonująca, napisana 
z werwą i dociekliwością 
panorama miejskości.



 Czym jest najem okazjonalny?
Uciążliwi najemcy, którzy zalegają z opłatami 

mogą stanowić problem nie tylko w przypadku 
egzekwowania należności, ale również w związku 
z zajmowaniem lokalu po rozwiązaniu umowy 
najmu. Receptą na tego typu zagrożenia może 
być dla właściciela lokalu tzw. najem okazjonalny. 
W odróżnieniu od zwykłej umowy najmu, najem 
okazjonalny pozwala na szybkie usunięcie najemcy 
z mieszkania, bez konieczności prowadzenia 
długotrwałego postępowania eksmisyjnego oraz 
ponoszenia kosztów sądowych z nim związanych.

Kto może skorzystać z najmu okazjonalnego?
Najem okazjonalny jest szczególnym rodzajem 

najmu przewidzianym dla osób fizycznych zawie-
rających umowę niezwiązaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. W praktyce dotyczy 
zatem najmu lokalu wyłącznie na cele mieszkaniowe 
na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10 lat. 
Oczywiście, po wygaśnięciu terminu, możliwe jest 
zawarcie umowy na kolejny czas oznaczony. Za każ-
dym razem należy jednak pamiętać o granicy 10 lat.

Jak skonstruować umowę?
Umowę należy zawierać w formie pisemnej 

i trzeba do niej załączyć: 
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarial-

nego, w którym poddaje się egzekucji i zobo-
wiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu 
używanego na podstawie umowy najmu oka-
zjonalnego w terminie określonym w żądaniu 
opuszczenia lokalu,

2)  wskazanie przez najemcę innego lokalu, w któ-
rym będzie mógł zamieszkać w przypadku 
wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia 
lokalu,

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby 
posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym 

najemca mógłby zamieszkać, o wyrażeniu 
zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim 
zamieszkujących w lokalu.

Fakt zawarcia umowy najmu okazjonalne-
go zgłasza się naczelnikowi urzędu skarbowego 
właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania 
właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia 
najmu. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje 
brakiem przysługiwania szczególnych uprawnień 
przewidzianych dla właściciela lokalu, a umowa 
ma charakter zwykłej umowy najmu uregulowanej 
przepisami Kodeksu cywilnego. 

W jaki sposób eksmitować najemcę?
Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu 

okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie 
nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy 
żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie 
opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem 
właściciela. Gdy najemca nadal nie opuszcza lokalu 
we wskazanym terminie, właściciel składa do sądu 
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi 
notarialnemu, a po nadaniu klauzuli wszczyna po-
stępowanie egzekucyjne. Zrealizowanie takiej formy 
umożliwia właścicielowi pominięcie postępowania 
eksmisyjnego, które w wielu przypadkach jest dłu-
gotrwałe i wymaga poniesienia dodatkowych opłat. 

Co zyskuje właściciel lokalu?
Najem okazjonalny, który umożliwia pomi-

nięcie postępowania sądowego o eksmisję, może 
znacznie uprościć i przyspieszyć zmianę najemcy. 
Takie rozwiązanie zapewnia również ograniczenie 
kosztów sądowych związanych z procesem i za-
pewnia skuteczne opróżnienie lokalu z uciążliwych 
najemców w krótkim czasie. 

Karolina Pukańska – Dura

PORADA PRAWNA

Najem okazjonalny

Zaległości w zapłacie 
czynszu, zajmowanie 
mieszkania pomimo 
rozwiązania umowy, 
naruszanie porządku 
przez lokatora i brak 
wywiązywania się 
z postanowień umowy 
najmu – pomocnym 
narzędziem 
zapewniającym 
bezpieczeństwo 
wynajmującemu 
i uniknięcie konfliktu 
z najemcą może 
okazać się zawarcie 
umowy najmu 
okazjonalnego. 

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?



FELIETON

 A Ty znasz człowieka zza ściany?
Każdy dzisiaj gdzieś pędzi i nie zwracamy uwagi na drugą 

osobę. Kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej. Pamiętam, 
kiedy byłam małą dziewczynką, mieszkaliśmy w 13-pię-

trowym bloku z wielkiej płyty. Masa mieszkań i nawet nie mam 
pojęcia, ilu ludziu tam mieszkało, ale wszyscy się znali. Niektó-
rzy żyli ze sobą lepiej, inni gorzej. Nazwiska jednak każdy znał 
i wszystkie blokowe newsy szybko rozchodziły się po piętrach. 
Sąsiad zawsze zagadał rodziców przy windzie i każdy mówił so-
bie dzień dobry. Nie wszyscy się lubili, bo czasem ten spod piątki 
urządzał drakę czy coś, ale jakoś tak wspólnie dbali o otoczenie. 
Taka mała społeczność. Ba, w bloku to nawet dzieci były, można 
powiedzieć “wspólne”. Choć kto wie, może po sąsiedzkich impre-
zach można to rozumieć dosłownie w niektórych przypadkach… 
Tak czy inaczej, wszyscy nas pilnowali. Mama od razu wiedziała, 
jak coś się wywinęło na podwórku. Nie było zmiłuj. 

Teraz wszyscy z nosami w smartfonach przemierzają osiedlo-
we uliczki. „Dzień dobry” wydaje się szczytem uprzejmości, 
bo częściej jednak ze spuszczoną głową ludzie mijają się bez 
słowa. Każdy broni swojej prywatności, choć w internecie ob-
naża się bez skrępowania.  Nawet nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, ilu ciekawych ludzi mamy wokół siebie! Dziwne czasy 
nastały. Umywanie rąk od wszystkiego, a bo to nie moje i nie 
moja sprawa. A przecież razem można zdziałać naprawdę 
dużo. Czy takie społeczności sąsiedzkie istnieją dzisiaj i są 
w ogóle możliwe do utworzenia? 

Wystarczy chcieć i spróbować nawiązać kontakt. Do tego 
przydatny będzie jakiś punkt wspólny, coś, co połączy ludzi. 
Przez wiele lat nie miałam pojęcia o tym, kto mieszka za ścia-

ną. Co zabawne, nie mieszkam w ogromnym bloku. W naszej 
klatce mamy łącznie 6 rodzin, a ja ludzi nie znałam! Jakoś nie 
czułam potrzeby nawiązywania kontaktu i byłam tym typem 
chroniącym prywatność. Im mniej wiesz, tym lepiej. Aż doszło 
do tego, że w 4 rodzinach, w tym u nas, pojawiły się dzieci, 
mniej więcej w tym samym czasie. I tu już kontaktu nie dało 
się unikać. Przypadkowe spotkania na placach zabaw, mijanie 
się z dzieciakami na klatce i sam fakt, że dzieci do siebie lgnę-
ły, to wszystko przełamało lody. 

Teraz dopiero widzę, jak cenna jest ta nasza mała spo-
łeczność. Panowie spotykają się przed garażem, wspólnie 
umówimy się na piknik, spędzimy razem wieczór, maluchy 
szaleją i odwiedzają się wzajemnie. Z innymi sąsiadami 
porozmawiamy o psach, jak spotkamy się na spacerze. 
Wymieniamy się kluczami, kiedy ktoś wyjeżdża, pomagamy 
w codziennych sprawach, pożyczamy potrzebne rzeczy. 
Każdy chce i widzi chęci z drugiej strony. Choć nic nie 
wskazywało na to, że tak zżyjemy się ze sobą, to dzisiaj 
za nic nie wymieniłabym moich sąsiadów. A najcenniejsza 
w tym wszystkim jest bezinteresowność i świadomość, 
że mamy na kogo liczyć i to zaraz za ścianą. 

Iza Bluszcz - mama i blogerka. Jestem pracującą 
mamą, która pisze o swoich perypetiach rodzin-
nych, zawodowych i dzielę się przemyśleniami do-
tyczącymi otaczającego świata. Odwiedź mojego 
bloga bizimummy.pl

Sąsiedzi. Dla jednych są 
utrapieniem, dla innych 
społecznością, do któ-
rej należą, a dla wielu 
anonimowymi osobami, 
które mijają na osie-
dlu. Normalne dzisiaj 
jest to, że nie wiemy, 
kto mieszka za ścianą. 
Może i z widzenia zna-
my człowieka, ale czy 
potrafimy powiedzieć 
o nim coś więcej? 



Risotto z dynią piżmową   
i duszoną wołowiną
Przepis na cztery porcje
Czas przygotowania 20 min

Składniki:
- ryż Arborio - 350g
- por – 1 szt
- białe wino wytrawne – 300ml
- bulion z młodych warzyw - 1l
- dynia piżmowa -1- kg
- wołowina – 500g
- ser Parmigiano-Reggiano - 100g 
- dwie łyżki masła
- łyżka oliwy z oliwek
- szczypta soli 
- szczypta pieprzu

Wołowinę kroimy  na kawałki i obsmażamy 
na łyżce oliwy z oliwek. Następnie doprawiamy 
odrobiną soli i pieprzu.  Na drugiej patelni 
klarujemy masło i dodajemy wcześniej pokrojone 
krążki pora. Czekamy aż wszystkie cząstki pora 
dokładnie się zeszklą, po czym dosypujemy 
odpowiednią porcję ryżu Arborio. Ryż z porem 
mieszamy przez około minutę i na sam koniec 
zalewamy białym winem.  Całość pozostawiamy 
na wolnym ogniu, aż do całkowitego odparowania. 
Dodajemy uprzednio przygotowaną wołowinę, 
drobno pokrojoną dynię oraz świeży tymianek. 
Wszystko podlewamy gorącym bulionem 
doprowadzając ryż do odpowiedniej miękkości.  
Do przygotowanych składników wsypujemy 
połowę tartego parmezanu i starannie mieszamy. 
Tak przygotowane danie podajemy na głębokim 
talerzu posypując je pozostałą porcją parmezanu.

KULINARIA

ul. Towarowa 41, budynek ATANER, tel. 61 226 28 02



Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!
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