
MAGAZYN MIESZKAŃCÓW ATANERA | Nr 23 Jesień 2018

NOWA INWESTYCJA  
PRZY CYTADELI 

NA PODGÓRNIKU



Towarowa 37 
Budową Roku 2017

Wybudowany przez Ataner budynek przy ul. Towarowej 37 otrzymał tytuł 
„Budowa Roku 2017” (nagroda 1. stopnia) przyznawany corocznie przez 
Polskie Towarzystwo Inżynierów i Techników Budownictwa, Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 
Celem Konkursu jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto 
wyróżniające się wyniki realizacyjne. 
Towarowa 37 ma 17 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne. Jest jednym z 
najwyższych budynków mieszkalnych w centrum Poznania. Budynek wyróżnia 
się nowoczesną, zróżnicowaną formą architektoniczną. Jest położony w bez-
pośrednim sąsiedztwie Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz węzła 
komunikacyjnego PKP i PKS, a także licznych instytucji kultury, handlu, nauki 
i sztuki. Tuż obok budynku znajduje się park im. K. Marcinkowskiego.
Obecnie w jego sąsiedztwie budowany jest kolejny budynek - Towarowa 39 - 
razem stanowić będą kompleks Towarowa. Oba budynki zostały zaprojektowa-
ne w Pracowni Ewy i Stanisława Sipińskich.
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ARCHITEKTURAINWESTYCJA

Poznaj miejsce między Cytadelą a Starym Rynkiem. Stąd wszędzie jest blisko,  
a historia łączy się z nowoczesnością.

Na Podgórniku
Stylowe mieszkania tuż przy Cytadeli

Na Podgórniku to wyjątkowa lokalizacja tuż przy Cytadeli, 
największym poznańskim parku o powierzchni ok. 100 ha. 
Pieszo dojść można stąd do Starego Rynku w 10 minut. 

Z jednej strony budynku roztacza się skwer przy pomniku Armii 
Poznań, z drugiej – Cytadela, gdzie możesz jeździć na rowerze, 
rolkach czy pójść na piknik z przyjaciółmi – każdy miłośnik ak-
tywnego spędzania czasu znajdzie tu coś dla siebie. Na Cytadeli 
znajdują się także restauracje.  

Mieszkańcy obiektu będą mogli poćwiczyć na siłowni prze-
znaczonej tylko dla nich, a ich dzieci skorzystają z placów 
zabaw przy budynku. Obiekt będzie monitorowany, z por-
tierniami ochrony i podziemną halą garażową ułatwiającą 
parkowanie w centrum.

Bliskość poznańskich uczelni, UAM i Collegium da Vinci oraz 
innych atrakcji, sprawiają, że ta okolica tętni życiem. Blisko 

stąd do sklepów i punktów usługowych na sąsiadującym 
osiedlu Atanera przy ul. Kutrzeby. 

Zarazem Na Podgórniku to mała, cicha uliczka schowana 
za drzewami, które widać z okien mieszkań. Tu odnajdziesz 
spokój i wyciszysz się po całym dniu pracy.

W budynku znajdzie się 238 mieszkań o powierzchniach od 
30 do 150 m2. Wszystkie mieszkania będą posiadać prze-
stronne balkony lub tarasy. Tu znajdziesz komfort i relaks 
dla siebie.

Nowoczesna architektura budynku została zaprojektowana 
przez Tadeusza Biedaka i Macieja Szkudlarka.

Już wkrótce w sprzedaży!

Na Podgórniku 
blady świt. 
Ptaków śpiew. 
Chce się żyć.



INWESTYCJA

Nowy Marcelin to osiedle, które powstaje 
na poznańskim Grunwaldzie, tuż obok Lasku 
Marcelińskiego. Osiedle jest dobrze skomu-
nikowane z centrum Poznania. Niedaleko 
znajduje się CH King Cross. 

Ruszyła budowa i sprzedaż mieszkań w trzecim, ostatnim 
już, etapie osiedla, które obejmie 227 mieszkań o po-
wierzchni od 34 m2 do 94 m2. Podobnie jak w poprzednich 

etapach, tu również znajdą się place zabaw, zieleń, monitoring 
oraz podziemne hale garażowe. Na osiedlu są liczne lokale 
usługowe, zatem nie musisz nigdzie jechać, by iść na obiad czy 
do fryzjera. Ponadto na osiedlu znajdzie się centrum sportowe 
z klubem fitness, placem zabaw dla dzieci oraz boiskiem wie-
lofunkcyjnym. 

Nowy Marcelin jest kontynuacją wybudowanego w sąsiedz-
twie przez Ataner Osiedla Marcelin. Jeśli chcesz kupić miesz-
kanie w tej okolicy spiesz się, bowiem to już ostatni etap tego 
osiedla. 

Zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Sprzedaży,  
biuro@ataner.pl, tel. 61 859 40 04. 

Osiedle  

Nowy Marcelin  
 trzeci etap  

już w sprzedaży



DESIGN

Za współpracę dziękujemy sklepowi KARE DESIGN

ARCHITEKTURA
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AtlAs Architektury AtAnerA

Zwykle mówi się, że to kobiety przywiązują większą wagę do 
wystroju wnętrz. Nie oznacza to jednak, że także panom nie jest 

obojętne, jakimi przedmiotami się otaczają. Każdy lubi mieć 
swoje gadżety, które sprawiają, że mieszkanie wydaje się 
bardziej „jego”. Prosta forma, kolorystyka i użyteczność 

to pewnie najważniejsze cechy „męskiego” designu. 
A zbliżający się Dzień Chłopaka to dobra okazja, by 

obdarować najbliższego mężczyznę fajnym 
cackiem… jakim? Sprawdźcie 

nasze propozycje.

DESIGN
męski



ŻYCIE NA OSIEDLU

Dialogi 
osiedlowe
cykl spostrzeżeń życiowych opartych 
o życie na poznańskim osiedlu, gdzie 
codziennie rozgrywają się ludzkie 
szczęścia, dramaty i sytuacje 
kuriozalne.
W osiedlowym sklepie. Stoję w kolejce do kasy, 
przede mną starsza pani. 

Sklepowa: Może jeszcze brokułka? Są 
w promocji, 1.99zł za sztukę. 

Emerytka: Nieee, ależ pani, te wszystkie niby 
świeże warzywa to pryskane GMO i innymi 
nawozami, raka można dostać. Mój chłop 
zmarł, bo jadł samą chemię. Odżywiać trzeba 
się zdrowo i zgodnie z naturą! 

Sklepowa: Rozumiem. Coś jeszcze dla pani? 

Emerytka: L&My niebieskie, 2 paczki. I dwie 
małpki czystej. 

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



DESIGN

Rozróżniamy wiele stylów wnętrzar-
skich, jednak głównymi, które zosta-
ną przedstawione  w tym artykule 

są: styl nowoczesny, minimalistyczny, 
skandynawski, industrialny,  klasyczny 
oraz dwa pochodzące z podobnej grupy 
stylistycznej: shabby chic i prowansalski.

Odnogą stylu nowoczesnego jest minimalizm, który wywodzi się z Japonii. 
Minimalizm to nic innego jak kult prostoty: totalna rezygnacja z ornamentu 
oraz pozostawienie formy czystej i prostej w swoim kształcie i formie. W mi-
nimalizmie królują duże proste płaszczyzny (np. równe płaszczyzny ścian, 
mebli kuchennych z ukrytymi uchwytami, proste w swoim kształcie meble), 
dzięki czemu wnętrze nie narzuca się odbiorcy. Nie spotkamy tu za wiele ele-
mentów dekoracyjnych, a meble tylko te, które są niezbędne i ich obecność 
jest generowana poprzez pełnioną przez nie funkcję. Wszystkie sprzęty AGD 
i RTV są pochowane w szafkach, tak aby nic nie rozpraszało naszej uwagi. Ko-
lory jakimi charakteryzuje się minimalizm również nie rozpraszają- są to kolory 
stonowane, najczęściej w barwach ziemi.

Kolejnym stylem, zupełnie innym od 
poprzednich jest styl skandynawski. Styl 
wziął początek na przełomie XIX i XX w., 
kiedy to szwedzki malarz i architekt wnętrz 
Carl Larsson malował jasne i przestronne 
wnętrza. Aktualnie ta odnoga stylu nowo-
czesnego jest bardzo lubiana i popularna. 
Stylowi skandynawskiemu również towarzy-
szy prostota, funkcjonalność rozwiązań, ale 
też przyjazny i rodzinny charakter, stworzo-
ny poprzez zastosowanie dużej ilości natu-
ralnych materiałów. Styl skandynawski jest 
tym bliższy sercu większości ludzi, odkąd 
powstała dostępna praktycznie wszędzie 
sieć sklepów IKEA. Styl skandynawski 
jednak nadal powinien zostać stylem dość 
surowym, z ograniczoną liczbą dodatków 
i dekoracji. Wyeksponowane powinny być 
naturalne materiały, takie jak: drewniana, 
naturalna podłoga. Dominujące kolory to 
biele, szarości w zestawieniu z ciepłym 
odcieniem drewna.

Stylem, który kompletnie różni się od poprzednich jest styl indu-
strialny. Styl ten wziął swój początek w USA, gdzie Andy Warhol 
przerobił pomieszczenia fabryczne na swoje atelier. Styl industrialny  
charakteryzuje otwarta przestrzeń bez podziałów na poszczególne 
pomieszczenia, duże przeszklenia, które są bardzo wysokie, najlepiej 
na całą wysokość pomieszczenia. Najczęściej uwidoczniony jest 
materiał i konstrukcja budynku: niezasłonięte stalowe kratownice, 
nieobudowane przewody, czy też niezaszpachlowana betonowa czy 
ceglana ściana. Do takiego stylu pasują meble vintage, retro, raczej 
w ciemnych barwach drewna, oraz duża ilość czarnej stali. W tym 
stylu, wnętrza nie są ocieplone, czyli na próżno szukać w nich firan 
czy zasłon.  Kolorami, które dominują są: biel, czerń, szarości, metal, 
brązy (cegła, meble ze starego drewna)

Style we wnętrzach
Każdy z nas dopasowuje styl we wnętrzu do własnych potrzeb, do swojego poczucia estetyki,  do funduszy jakimi dysponuje. 

Dlatego każde wnętrze jest inne, indywidualne, charakterystyczne. Jednakże, aby wnętrze było spójne i harmonijne, warto 
znać podstawowe style wnętrzarskie i potraktować tę wiedzę jako wskazówkę do urządzania własnego „M”.

Stylem, w którym większość ludzi czuje się 
dobrze, jest styl klasyczny.  Każdy może go 
dostosować do własnych potrzeb nie zapomina-
jąc o dwóch najważniejszych hasłach: elegancja 
i harmonia. Styl wywodzi się już z czasów staro-
żytnych, jednak w Polsce najwięcej jest odwołań 
do dworku staropolskiego. Cechami charaktery-
stycznymi są: harmonia, bardzo często symetria, 
dobrą jakością mebli (najczęściej lekko stylizo-
wane), nierzadko sztukaterie ścienne i ozdobne 
listwy, duże kanapy obite w skóry, stylowe 
lampy, strojne żyrandole, portale kominkowe 
oraz eleganckie tapety ścienne. Poprzez kolory 
takie jak: beże, brązy i złamane biele, oraz dużą 
ilość dekoracji, styl ten ma wielu zwolenników. 
Należy jednak pamiętać, że najlepiej prezentuję 
się na dużych przestrzeniach.

Kolejnym stylem, jest cała grupa stylów w której skład wchodzi 
shabby chic. Shabby chic to styl, który wywodzi się z Wielkiej 
Brytanii, z wielkich posiadłości ziemskich. W dosłownym tłuma-
czeniu oznacza „sfatygowany szyk”, a nazwę możemy w rzeczy-
wistości odnosić do cech charakterystycznych tego stylu. Shabby 
chic bowiem łączy produkty stare, antyczne, vintage z  elementa-
mi nowymi, współczesnymi. Dominujące kolory to przede wszyst-
kim pastele na białym tle. Wnętrza powinny obfitować w dużą 
ilość drewna. Nie tylko podłoga powinna być drewniana, ale 
również meble, które z założenia powinny być autentyczne i stare, 
ale najczęściej są to meble postarzane oraz wybarwiane na biało. 
W romantycznych wnętrzach shabby chic znajdziemy dużą ilość 
dekoracji, eleganckiej kryształowej i porcelanowej zastawy, dużą 
ilość polnych kwiatów. Sercem domu jest kuchnia, gdzie powinien 
stanąć duży drewniany stół, dla całej rodziny, a nad nim żyrandol.

Kolejnym stylem z tej grupy jest styl prowansalski. Styl ten 
wywodzi się z południowej Francji, gdzie królują rozległe wiej-
skie tereny. W związku z tym, styl prowansalski charakteryzują 
naturalne materiały, a przede wszystkim kamień (zastosowany na 
ścianach  oraz podłodze), który dobrze izolował budynek. W tym 
stylu drewno jest również docenione i każdy mebel powinien być 
drewniany (najczęściej postarzony i pomalowany na biało). Styl ten 
charakteryzuje się dużą ilością naturalnych dekoracji, takich jak np. 
suszone zioła, wiklinowe kosze, czy ceramiczne naczynia. Dominu-
jącym kolorem jest biel, która mimo wszystko występuje jako tło 
dla kolorów takich jak: błękit, szarość czy oliwkowa zieleń.

Styl nowoczesny jest często mylony 
ze stylem modernistycznym. Należy 
pamiętać, że to nie to samo! Styl 
modernistyczny odnosi się do nurtu 
panującego w architekturze w XXw., 
który zakładał całkowite odejście od 
stylów historycznych oraz odejście 
od jakichkolwiek ornamentów. Głów-
ne założenia modernizmu znakomicie 
opisują słowa Sullivana Form follows 
function (forma wynika z funkcji), 
czy Mies van der Rohe: Less is more 
(mniej znaczy więcej).

Styl nowoczesny, inaczej mówiąc 
współczesny, to nic innego jak styl, 
który obecnie panuje. Dzisiejszy 
styl nowoczesny, jest podobnie jak 
modernizm, pozbawiony ornamentu, 
a dominującymi w nim płaszczyznami 
są płaszczyzny  płaskie, a kształty 
są proste w swojej formie. Stylowi 
nowoczesnemu przyświeca prosto-
ta w połączeniu z zaawansowaną 
technologią. Wnętrza są jasne, z dużą 
ilością światła, a przestrzenie raczej 
duże i otwarte. Kolorami dominują-
cymi są kolory ziemi oraz biele, beże 
oraz szarości. Natomiast najchętniej 
używane materiały to: szkło, drewno 
oraz stal. Klaudia Ostrowska – Firlej, architekt wnętrz. 



 ZNANI POZNANIACY

Co sądzi Pani o akcji #paymetoo i czy ma ona szansę na 
równie duży zasięg co #metoo?

Oczywiście, gdyż problem dotyka kobiet na całym świecie. 
Luka płacowa między kobietami a mężczyznami, jak wynika 
z danych, to ok. 17% (do 18%) w oparciu o średnią płacę dla 
wszystkich zatrudnionych . Skala problemu jest podobna jak 
w Wielkiej Brytanii - jeśli weźmiemy porównywalną metodolo-
gię.  Co istotne „pay gap” utrzymuje się na podobnym poziomie 
przez ostatnie lata. 

Czy w Poznaniu problemy i sytuacja 
kobiet są inne niż w innych polskich 
miastach?

Dlaczego miałoby być inaczej? Pomi-
mo tego, że w Poznaniu bezrobocie jest 
najniższe od lat, to oferty pracy nadal są 
mało atrakcyjne. Na wysokich stanowi-
skach w spółkach samorządowych w 95% 
zajmują je panowie. Wiele pracy przed 
nami, ale też zrozumienia przez mężczyzn, 
ze specjaliści bez względu na płeć powinni 
mieć takie same warunki zatrudnienia 
i płace.

Jak zmienia się w ostatnich latach podejście kobiet i męż-
czyzn do feminizmu i roli kobiety w społeczeństwie? Widzi 
Pani tę zmianę?

Poza ostatnimi 3 latami  byliśmy na dobrej drodze. W 2011 
roku rząd wprowadził kwoty wyborcze, na dzisiaj w parlamencie 
mamy najlepszy wskaźnik, aż 27%  posłów to kobiety. Jeszcze 
sporo pracy przed nami, aby dogonić Europę. Kobiety zawsze 
odgrywały ważną rolę w społeczeństwie, a szczególnie 100 lat 
temu, kiedy to sprawiły, ze Polki otrzymały prawa wyborcze. 
Gonitwa za Europą, aby osiągnąć podobny poziom życia, wiele 
z nas uśpiła, zajęłyśmy się dziećmi, karierami, godziłyśmy się na 
szklane sufity. Ale dzisiaj wiemy, że tego nie chcemy. Wsparcie 
matki, żony, córki, przyjaciółki w drodze zawodowej, społecznej 
lub wyboru zawodu ze strony mężczyzn to oczywisty feminizm.  
Brak zrozumienia istoty feminizmu powoduje nasz dystans. 
Jednak polecam zapoznanie się z misją Stowarzyszenia kongresu 
Kobiet i jej postulatami, to przekonamy się, że te działania są 
nam bardzo bliskie. Mamy kilka tysięcy członkiń w całej Polsce, 
zachęcam do wspólnego działania i spotykania się na Kongre-
sach Kobiet.

Kongres Kobiet to ważna inicjatywa, ale czy to wystarczy 

by zwrócić uwagę na problemy kobiet? Co jeszcze możemy 
zrobić?

Możemy jako społeczeństwo bardzo dużo! To od nas zale-
ży nasz poziom zadowolenia z jakości życia pod warunkiem, 
że będziemy aktywne/aktywni. Tutaj zacznę od podstawowej 
aktywności jaką są wybory samorządowe czy parlamentarne. 
Nasz głos to 1 z milionów posiadających moc! Nasze głosy mogą 
budować autostrady, drogi, szpitale, gospodarkę. Jeśli będziemy 
bierne/bierni, to moc głosów słabnie i ograniczony jest nasz 
wpływ. Posiadanie wpływu to realne rządzenie. Dlatego tak 

ważnym jest, aby kobiety zrozumiały, że 
nikt nie rodzi się SUPERBOHATERKEM/
KĄ, ale zaangażowanie i rozwój daje nam 
nowa moc wiedzy, co czyni nas lepszymi 
od mężczyzn. Nasza wszechstronność i za-
radność jest niedoceniona przez nas same 
a to kapitał doskonały do upominania się 
o swoje. Zaangażowanie się i działanie 
w grupach nieformalnych, stowarzysze-
niach czy fundacjach daje nam większe 
możliwości bycia skutecznymi. Jednak naj-
bardziej skuteczne będziemy, kiedy realnie 
sięgniemy po władzę w samorządach czy 

wejdziemy do parlamentu, aby osiągnąć co najmniej 35%.

Działa Pani głównie w Wielkopolsce. Dlaczego wybrała 
Pani ten region?

Urodziłam się w Poznaniu, tutaj studiowałam i obecnie tutaj 
mieszkam, wiele lat mieszkałam w gminie Czerwonak. Znam 
rożne aspekty życia: od radzenia sobie w korporacji, prowadze-
nia własnej działalności po aktywność społeczną. Jako matka 
pracująca poznałam wiele ograniczeń, ale też  pozwoliło mi to 
szukać rozwiązań, a przede wszystkim dobrze organizować się. 
Dzisiaj jako kobieta wolna od codziennych obowiązków (jestem 
matką dorosłych synów) mogę czas i energię ulokować tam, 
gdzie jest potrzebna. Doświadczenie, wiedza oraz zdolności 
interpersonalne pozwalają mi na dzielenie się wiedzą i łączenie 
różnych środowisk. Czuję się jak magnes, który przyciąga, aby 
się łączyć.

Jakie są Pani ulubione miejsca w Poznaniu?

Mam ich kilka, to m.in. park Wilsona, restauracja Dobra 
i Wino, która jest przedsiębiorstwem ekonomii społecznej, Plac 
Wolności, teatry,  jednak najbardziej lubię moja działkę pod 
Poznaniem. Tam towarzyszy mi spokój, odprężenie i relaks 
podczas prac w ogrodzie..

Nasz głos  
to 1 z milionów 

posiadających moc! 
Nasze głosy mogą 

budować autostrady, 
drogi, szpitale, 

gospodarkę. 

VIOLETTA
RATAJCZAK
O tym, jak zmienia się sytuacja Polek i poznanianek w społeczeństwie, na rynku 
pracy i w domu, co jeszcze można zrobić, by ją poprawić i dlaczego powinno zale-
żeć na tym wszystkim kobietom i mężczyznom rozmawiamy z Violettą Ratajczak, 
pełnomocniczką Wielkopolskiego Kongresu Kobiet.



MIASTO

Poznański street-art ma wiele twa-
rzy – obok wielkoformatowych 
prac międzynarodowych artystów, 

znajdziemy również skromniejsze (ale rów-
nie ciekawe!) realizacje lokalnych twórców 
oraz mieszkańców ukryte w bramach, po-
dwórkach, uliczkach. Piękno neonowych 
szyldów odkryjemy wyłącznie po zmroku, 
a poszukiwanie starych napisów (wybla-
kłych, ukrytych pod warstwą tynku) to 
prawdziwe ćwiczenia z uważności. Ale 
z pewnością warto!

Mapa „Z bliska / Z daleka” to pierwsza 
tego typu inicjatywa w Polsce, w ramach 
której zebrane i opisane zostały murale, 
graffiti, neony i typografia stolicy Wielko-
polski. Dostępna jest już w Poznaniu.

-Chcemy zachęcić mieszkańców i tury-
stów by zeszli z utartych szlaków, zabłą-
dzili i tym samym odkryli zupełnie nowe 

oblicze miasta – bez biletów wstępu 
czy kolejek. Niech publikacja “Z bliska 
/ Z daleka” stanie się dla nich pretek-
stem, by... zgubić się w mieście – mówią 
twórcy mapy.

Na mapie znalazły się m.in. murale 
z poezją m.in. Stanisława Barańcza-
ka, Zbigniewa Herberta czy Krystyny 
Miłobędzkiej, a także przedstawiający 
kinomanów państwa Kalinowskich czy 
mówiący o wsłuchaniu się w prze-
szłość i szanowaniu odmienności mural 
na budynku Collegium da Vinci. Albo 
neony kina Apollo, osiedli Oświecenia 
i Jagiellońskiego czy niemieckie napisy 
z nazwami produktów spożywczych 
czy usług. Na mapie znajdziecie aż 74 
powody, by wyjść z domu i odkryć 
zupełnie nowe oblicze Poznania. Do 
zobaczenia na szlaku!

Pierwsza w Polsce mapa murali 
powstała w Poznaniu

Mapę w wersji elektronicznej można po-
brać na stronie:  
www.zbliskazdaleka.wordpress.com



NEWSY MIEJSKIE BIBLIOTECZKA ATANERA

Szarzejemy. Bezpieczne czernie 
i biele wypełniają krajobraz, nasze 
mieszkania i szafy. Tymczasem 
jesteśmy stworzeni, by żyć wśród 
kolorów.
Kolory mają ogromny wpływ na nasze 
samopoczucie i zdrowie. W białych 
pomieszczeniach częściej się mylimy. 
Barwna architektura sprawia, że 
chętniej ze sobą rozmawiamy, 
a w dobrze dobranym kolorystycznie 
ubraniu czujemy się bardziej 
pewni siebie. Od kilkudziesięciu lat 
miasta, domy i ubrania tracą barwy, 
równocześnie gwałtownie rośnie 
sprzedaż leków antydepresyjnych. 
Bez kolorów jesteśmy jak emocjonalni 
ślepcy. Zauważyli to nawet 
Skandynawowie – mistrzowie czarno-
białego minimalizmu i recept na dobre 
życie. Norweska dizajnerka Dagny 
Thurmann-Moe alarmuje: najwyższy 
czas rozpocząć kolorową rewolucję. 
Na przykładach własnych projektów 
pokazuje, jak wykorzystywać 
kolory w architekturze, wnętrzach 
i własnej szafie, by żyło nam się lepiej 
i przyjemniej.

Co: Within Temptation
Kiedy: 26.10.2018
Gdzie: Sala Ziemi MTP, ul. Głogowska 19

Holenderska grupa Within Temptation zagra koncert 26 paździer-
nika 2018 r. w Poznaniu (Sala Ziemi MTP) oraz 27 października 
w Warszawie (Torwar). Muzycy promować będą swój najnowszy 
album. Koncertowo formacja supportowała Iron Maiden, grając 
z grupą w Paryżu i Zurychu, odbyła także część trasy z Ram-
mstein. W 2014 roku formacja nagrała singiel z jednym z polskich 
muzyków – Piotrem Roguckim, wokalistą zespołu Coma. „Gdy 
napisaliśmy utwór Whole World Is Watching czuliśmy, że dobrze 
by w nim zabrzmiał fajny, mocny męski głos. Pełen energii, ale 
również emocji głos Piotra idealnie pasował do tego kawałka, 
dlatego jesteśmy niezmiernie zadowoleni z efektu” – komentuje 
wokalistka Sharon den Adel. Utwór ukazał się na krążku „Hydra”.

W listopadzie tego roku wokalistka Sharon den Adel wydała 
pierwszy solowy album pod pseudonimem My Indigo. Promuje 
go singiel o takim samym tytule, do którego ukazało się również 
poruszające video.

Grupa powróci do Polski z nową płytą, której premiera zapo-
wiedziana jest na początek 2018 roku. Będzie to siódmy krążek 
w dorobku Within Temptation, a trasa koncertowa obejmie aż 33 
miasta, w tym Poznań i Warszawę.

Co: Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza
Kiedy: 14.10.2018
Gdzie: Poznań

To już 19 edycja poznańskiego Maratonu. Tego-
roczny zwycięzca otrzyma 12 tysięcy złotych, dru-
gi na mecie zawodnik otrzyma 8 tysięcy złotych, 
a biegacz plasujący się na trzecim miejscu otrzyma 
6 tysięcy złotych. Start zaplanowano z ulicy Grun-
waldzkiej, a metę wzorem poprzednich edycji na 
Placu Św. Marka na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich. 

Co: Kortez
Kiedy: 19.11.2018
Gdzie: Sala Ziemi MTP, ul. Głogowska 19

Kortez to jeden z najbardziej uznanych artystów 
młodego pokolenia. Jego koncerty przyciągają tłumy 
fanów, którzy doceniają muzyczną wrażliwość i głęboki, 
lekko szorstki głos. Tej jesieni Kortez zagra kilkadziesiąt 
koncertów o retrospektywnym charakterze. Większość 
z nich odbędzie się w dużych, wygodnych salach z miej-
scami siedzącymi. Będzie można na nich posłuchać 
wybranych piosenek ze wszystkich dotychczasowych 
wydawnictw Korteza.

Trasę HEJ WY poprzedzi ukazanie się „Mini domu” 
(premiera 21.09.2018), który jest zbiorem EPek pocho-
dzących z podwójnie platynowego albumu „Mój dom”. 
Na płycie znajdą się także dwa nowe utwory: „Hej wy” 
i „Jak stare drzewa”.

Co: Ania Dąbrowska – The Best Of
Kiedy: 29.11.2018
Gdzie: Sala Ziemi MTP, ul. Głogowska 19

Ania Dąbrowska powraca z nową trasą koncertową! 
W listopadzie ukazała się jej płyta zatytułowana „The 
Best Of”. Album to kompilacja największych przebojów, 
która zawiera 15 utworów pokazujących pełen przekrój 
i ewolucję jej muzycznego stylu.

Listę utworów na „The Best Of” otwierają single z jej 
avant-popowego, delikatnie elektronicznego debiutu. 
Znajdziemy na niej wszystkie przeboje z okresu fascy-
nacji stylem retro – akustyczne, nawiązujące do polskiej 
muzyki lat 60. i 70. piosenki z „Kilku historii na ten sam 
temat”, nieco bardziej eklektyczne, zagłębiające się raz 
w estetykę lat 50. („Nigdy więcej nie tańcz ze mną”), raz 
w epokę disco („W spodniach czy w sukience”) utwory 
z jej trzeciego albumu, a także „Bang Bang” z albumu 
„Ania Movie” z filmowymi piosenkami. 

Ania Dąbrowska jest jedną z najbardziej utalentowa-
nych polskich piosenkarek ostatniej dekady. Wokalistka, 
kompozytorka, autorka tekstów, producentka. Do-
tychczas nagrała 7 płyt, z których każda uzyskał status 
Platynowej Płyty. Uznanie dla jej talentu wyraża aż 
dziewięć Fryderyków, a melodie i teksty jej autorstwa 
mają w swoim katalogu m.in. Maryla Rodowicz, Mo-
nika Brodka, Beata Kozidrak, Ania Wyszkoni, Andrzej 
Piaseczny czy Krzysztof Krawczyk.

fot. Adam Ciereszko



PORADA PRAWNA FELIETON

Co nowego? 
W sierpniu Prezydent podpisał Ustawę 

o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów. Zgodnie z Ustawą z dniem 
1 stycznia 2019 roku  prawo użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe ma z mocy prawa zostać 
przekształcone w prawo własności tych 
gruntów. Wyczekiwana przez wielu miesz-
kańców zmiana przepisów wkrótce wejdzie 
w życie. 

Ustawa dotyczy gruntów zabudowa-
nych wyłącznie budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi lub budynkami miesz-
kalnymi wielorodzinnymi, w których co 
najmniej połowę liczby lokali stanowią 
lokale mieszkalne – czyli dotyczyć ma 
zdecydowanej większości osiedli mieszka-
niowych.

Co to oznacza w praktyce 
dla mieszkańców? 

Dotychczas właściciele lokali zobowią-
zani byli do wnoszenia corocznej opłaty 
od użytkowania wieczystego przez okres 
nawet do 99 lat. Jeśli ustawa zostanie 
uchwalona, to właściciel lokalu będzie 

ponosił cykliczną, roczną opłatę prze-
kształceniową jedynie przez okres 20 lat, 
a wysokość opłaty przekształceniowej 
będzie równa dotychczasowej opłacie 
rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. 
Obowiązek wnoszenia opłaty rocznej z 
tytułu użytkowania wieczystego dla takich 
osób przestanie istnieć. 

Bonifikaty. 
Korzystnym rozwiązaniem będzie 

również możliwość jednorazowego 
wniesienia wszystkich opłat za prze-
kształcenie i tym samym uzyskania 
obniżki opłaty wnoszonej jednorazo-
wo nawet do 60% w odniesieniu do 
nieruchomości należących do Skarbu 
Państwa – natomiast w odniesieniu do 
nieruchomości należących do gminy to 
gmina będzie ustalała wysokość obniżki. 
Z bonifikat będą mogły skorzystać tylko 
osoby fizyczne będące właścicielami bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych 
lub lokali mieszkalnych oraz spółdziel-
nie mieszkaniowe. 

Piotr Szulc – radca prawny

Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności

 

Niech ktoś jej zamknie buzię!
Przyswajanie dużej ilości literatury dziecięcej od pierw-
szych miesięcy życia skutkuje tym, że nasze dziecko gada 
jak najęte. Nie przegadasz jej, a jakakolwiek dyskusja 
przyprawia nas o ból głowy. Zawsze ma coś do powiedze-
nia i zwykle w nieodpowiednim momencie. I jeszcze jak 
ona mówi?! Mówi po prostu pięknie. Aż sama czasem nie 
dowierzam, kiedy użyje nowych, trudnych słów. Rozkłada-
my ręce, no bo przecież nie powiemy jej, że te mądre (bo 
tak o nich mówiliśmy) książki kłamią. Pozamiatane. Jajko 
mądrzejsze od kury.

Ty też oszalejesz na punkcie książek
Nie myśl sobie, że książki dla dzieci są tylko dla dzieci. Są 
też dla rodziców. Najpierw nieśmiało wkroczysz w świat 
dziecięcych opowiadań, a potem przepadniesz! Będziesz 
szukać konkretnych autorów i ilustratorów, będziesz ku-
pować kolejne części do kolekcji i zachwycać się nowymi 
przygodami ulubionych bohaterów. Godziny spędzisz przed 
regałami w księgarniach i na poszukiwaniach perełek w In-
ternecie. Przeczytasz tysiące recenzji i komentarzy innych 
mam. Będziesz szukać wydarzeń z książkami w tle, przed-
stawień, wystaw, maskotek. Nie uwolnisz się od tego, bo 
oto książki dla dziecka zawładnęły twoim światem. Ja nie 
potrafię przejść obojętnie obok księgarni. Obłęd totalny!

Gdzie są moje pieniądze?!
Skoro już ześwirowałaś na punkcie książek dla dzieci, to 
możesz zapomnieć o nowych butach. Twoje potrzeby scho-
dzą na dalszy plan, bo wizyta w księgarni będzie ważniej-
sza. Każde wolne pieniądze będziesz wydawać na książki. 
To jest nałóg, a walka z nim nie ma sensu. Cały czas będzie 
ci mało. Próbuję to jakoś okiełznać, wiesz? Powtarzam so-

bie bez przerwy w myślach “Izka, dzisiaj nie kupisz żadnej 
książki”. I to nawet działa przez chwilę. Potem nie wiem 
jakim cudem, ale przed moimi oczami ukazuje się regał 
z literaturą dziecięcą i… 5 dych poszło się rypać, bo jak 
szalona przebieram między dostępnymi pozycjami i szukam 
perełek. Nie potrafię zachować zdrowego rozsądku.

Wciąż mało miejsca
Gdzieś to wszystko trzeba pomieścić, więc licz się z tym, że 
one będą wszędzie! Półki, regały, szafki, stoły... Wszystko 
zawalone książkami dziecka! Książkę znajdziesz w kuchni, 
bo przy śniadaniu trzeba było obejrzeć obrazki. W salonie, 
bo tam wygodnie. W sypialni, bo to najlepsze miejsce do 
czytania. Na regale między waszymi książkami też coś się 
zapłącze. W pokoju dziecka już w ogóle nie ma miejsca, ale 
to nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić kolejne. A w twojej 
torebce miauczy Kicia kocia, bo wczoraj byliście u lekarza, 
więc czekając na wizytę zawsze fajnie poczytać. Twoje 
dziecko tak bardzo pokocha wspólne czytanie i oglądanie 
obrazków, że wszędzie będzie je zabierało ze sobą.

To jak, jesteś gotowa, aby zmierzyć się z tymi problemami? 
Odważysz się na ten poważny krok, który zmieni Wasze 
życie? Bo wiesz, gdybym mogła cofnąć się w czasie to… 
bez zastanowienia znów powiedziałabym “dzisiaj poczyta-
my książeczkę”. Uwielbiam ten czas i biorę na klatę wszyst-
kie zmory z nim związane. No to miłego czytania do snu!

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

Chcesz czytać dziecku książki? 
Najpierw przeczytaj, czym to grozi.

Niby czytać dzieciom trzeba. 
A czy ktoś pomyślał o konse-
kwencjach czytania? Ja te konse-
kwencje właśnie ponoszę i lekko 
nie jest! Nawet nie pamiętam, 
kiedy zaczęliśmy, ale zdecydo-
wanie powinniśmy byli dobrze to 
przemyśleć. Nie zdawaliśmy sobie 
sprawy z tego, że zdanie “dzisiaj 
poczytamy książeczkę” zmieni 
nasze życie na zawsze… Jak?  
Oto nasze czytelnicze zmory:



KULINARIA

Labija - Galeria MM
ul. Św. Marcin 24
61-805 Poznań

pon. - pt.:   9:00 - 21:00
soboty: 10:00 - 20:00
niedziele: 10:00 - 19:00

Chcesz więcej? 
Polub nas na Facebook-u!

Tagliatelle Gamberii
Składniki:
 150 g makaronu tagliatelle
 5 surowych krewetek w pancerzach
 5 pomidorków daktylowych
 20 ml oliwy z oliwek
 2 ząbki czosnku
 50 ml białego wina
 1/10 kostki masła
 5 g natki pietruszki
 pieprz i sól do smaku

Przygotowanie:
Rozgrzej na patelni oliwę z oliwek 
i dodaj dwa ząbki czosnku 
pokrojonego w plasterki. Następnie 
włóż na patelnię pomidorki daktylowe 
przekrojone na pół. Pomidorki należy 
delikatnie docisnąć, aby puściły 
odrobinę soku. W międzyczasie 
gotuj makaron w osolonej wodzie 
przez ok. 4 minuty. Makaronu nie 
należy płukać po ugotowaniu. Kiedy 
patelnia jest wystarczająco rozgrzana, 
dodaj krewetki w całości i smaż po 
1 minucie z każdej strony. Krewetki 
dopraw do smaku solą i pieprzem. 

Wlej 50 ml białego wina i poczekaj 
aż alkohol wyparuje. Jeśli wino 
zredukowało się zbyt mocno, można 
dolać odrobinę wody pozostałej po 
ugotowaniu makaronu. Na patelnię 
z pomidorkami i krewetkami zalanymi 
białym winem, włóż makaron 
i dopraw kilkoma plasterkami zimnego 
masła oraz posiekaną natką pietruszki. 
Wszystkie składniki dokładnie 
mieszaj aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji sosu. Tak przyrządzone 
Tagliatelle Gamberii wyłóż na talerz 
i podawaj z listkami natki pietruszki. 
Smacznego!



zapraszamy od
21.09.2018
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