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INTELIGENTNE
MIESZKANIA
NA PODGÓRNIKU

Wiecha

na Towarowej 39
W budynku mieszkalno-biurowym przy ul. Towarowej 39 osiągnęliśmy
docelową wysokość 73 metry i zakończyliśmy stan surowy otwarty.
“Wiechę” zawiesza się, gdy cieśle zakończą wszystkie prace żelbetowe
związane z wykonaniem najwyższego punktu budynku.
Towarowa 39 to jeden z najbardziej atrakcyjnych adresów w Poznaniu
i czwarty budynek Atanera przy moście Dworcowym.
Budynek składać się będzie z części wysokiej: 22 - kondygnacyjnej
o wysokości 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 do
140 m2 z balkonami i panoramicznymi
oknami. Na dachu budynku znajdzie
się taras widokowy dla mieszkańców.
Budynek został zaprojektowany
w Pracowni Architektonicznej Ewy
i Stanisława Sipińskich i zostanie
oddany do użytku w październiku
2020 roku.
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INWESTYCJA

Inteligentne mieszkanie

Na Podgórniku

Na Podgórniku to nowa inwestycja Atanera realizowana tuż obok poznańskiej
Cytadeli. W budynku znajdzie się 238 mieszkań o powierzchniach od 30 do 150
m2, które będą miały możliwość podłączenia systemu inteligentnego sterowania.
Wyobraź sobie, że nie musisz wyłączać światła, gdy wychodzisz z domu, czekać aż mieszkanie się ogrzeje, gdy na dworze jest zimno
ani opuszczać rolet, gdy idziesz spać. Twoje
inteligentne mieszkanie zrobi to za Ciebie.
W każdym z nich oferujemy możliwość podłączenia systemu inteligentnego sterowania
ABB-free@home® (przygotowana instalacja
elektryczna). Żaluzje, oświetlenie, ogrzewanie,
klimatyzacja, domofon — teraz można w łatwy sposób zdalnie sterować tymi funkcjami
za pomocą smartfona, laptopa lub przełącznika na ścianie. Większa wygoda. Wyjątkowy
komfort. Wysoka oszczędność energii.
Z ABB-free@home® możesz podnosić i opuszczać żaluzje, oświetlać poszczególne pomieszczenia i zmieniać w nich temperaturę w zależności od potrzeb. Oferuje wiele dodatkowych

funkcji, jak na przykład symulacja obecności
domowników w mieszkaniu podczas gdy są
na wakacjach, co zwiększa bezpieczeństwo
i zmniejsza ryzyko potencjalnego włamania.
W naszym Biurze Sprzedaży możesz na żywo
sprawdzić, jak korzystać z systemu i jak jeszcze
lepiej żyć wygodnie i ekologicznie.
Na Podgórniku to wyjątkowa lokalizacja tuż
przy Cytadeli, największym poznańskim parku.
Pieszo dojść można stąd do Starego Rynku
w 10 minut. 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.
Budynek zostanie ukończony w marcu 2021 r.
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DESIGN

a samopoczucie
Jak design produktów wpływa na samopoczucie? Czy piękno ma wpływ na poczucie szczęścia?

P

ozornie nieistotne elementy, jak
kolor ścian czy rodzaj mebli, mają
duży wpływ na nasze życie osobiste,
zawodowe, a także na codzienne samopoczucie. W ciągu ostatnich kilkunastu
lat podejście Polaków do aranżacji wnętrz
uległo istotnym zmianom. Jeszcze do
niedawana, urządzając mieszkanie kierowaliśmy się głównie tym, by było ono
praktyczne, a każde z pomieszczeń spełniało swoją rolę. Obecnie chcemy, by było
„nasze” – nie tylko zaspokajało oczekiwania pod względem funkcjonalności, ale
również odzwierciedlało nasz charakter
i osobowość.
Coraz częściej przykładamy dużą wagę
do aranżacji wnętrz – bawimy się nią,
próbujemy nowości, a nawet zatrudniamy projektanta wnętrz, który ma nam
pomóc w osiągnięciu wymarzonego
efektu finalnego. Czerpiemy przyjemność z procesu kreowania wyglądu naszych wnętrz. Mieszamy style, eksperymentujemy. Stale poszukujemy i staramy

się zagospodarować sobie przestrzeń,
która oprócz walorów estetycznych
będzie także funkcjonalna i ułatwi nam
życie. Wybieramy nowe technologie,
sprytne urządzenia – zaczynamy coraz
bardziej otwierać się na inteligentne sterowanie mieszkaniem czy inne nowinki
technologiczne. Przy tym zwracamy też
uwagę na jakość produktów – stawiamy
na coś, co przetrwa lata. Połączenie
piękna i funkcjonalności to recepta na
jakość i nowoczesny styl życia.
Wygląd otoczenia wpływa na samopoczucie, co potwierdzają badania
wykonane przez dr. Simona Moore’a,
członka Brytyjskiego Towarzystwa
Psychologicznego i opublikowane
w raporcie „Jak piękniejsze otoczenie wpływa na nasze samopoczucie”.
W przeprowadzonym eksperymencie
badano reakcje uczestników podczas
oglądania przedmiotów codziennego
użytku (np. dzbanków do kawy, zegarków, długopisów) określonych jako

„piękne”, „funkcjonalne” lub „piękne
i funkcjonalne”. Patrzenie na przedmioty „piękne i funkcjonalne” wywoływało
pozytywne emocje, takie jak spokój
i zadowolenie. Jednocześnie, aż o jedną
trzecią malały uczucia negatywne,
np. złość i rozdrażnienie. Przedmioty
codziennego użytku, które były „funkcjonalne”, ale nie piękne, wzmagały
natomiast złe emocje o 23%. „Biorąc
pod uwagę rosnący trend globalnej
urbanizacji, wpływ pięknego otoczenia
na jednostki, społeczności i społeczeństwa staje się coraz ważniejszy. Istnieje
coraz więcej dowodów sugerujących,
że estetyczne zmiany w danej przestrzeni będą skutkować pozytywnymi
zmianami w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego mieszkańców” –
mówi dr Moore.
Powodem zmiany wystroju wnętrza nie
jest konieczność, to, że stare meble się
zniszczyły czy coś przestało działać, tylko chęć mieszkania ładniej i wygodniej.
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ARCHITEKTURA

Atlas Architektury Atanera
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W 2019 roku obchodzimy setną rocznicę założenia Bauhausu, szkoły
projektowania, która dała początek nowoczesności w światowej architekturze i wzornictwie. Szkołę założył w 1919 roku w Weimarze architekt
Walter Gropius. Powstała z połączenia Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły
Rzemiosł. Wykładowcami byli w niej m.in. Paul Klee, Wassily Kandinsky,
Laszlo-Moholy-Nagy, Oskar Schlemmer, Marcel Breuer.
W Bauhausie, szkole opartej na racjonalnym i funkcjonalnym myśleniu,
przyszli architekci, projektanci, malarze i graficy uczyli się wspólnie.
Sztuka, rzemiosło i technika były w niej ściśle powiązane. Obiekty powstałe dla Bauhausu dziś znajdują się na liście UNESCO jako ikony
klasycznego modernizmu. Bauhaus trwał tylko 14 lat, ale nadal
nie przestaje inspirować architektów, designerów i artystów.
Podstawą stylu Bauhausu jest prostota, oszczędność
formy, odrzucenie zbędnej dekoracyjności, funkcjonalność, zgodnie z hasłem „forma
wynika z funkcji”.
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STREET WEAR

ŻYCIE NA OSIEDLU

Dialogi
osiedlowe
cykl spostrzeżeń życiowych opartych
o życie na poznańskim osiedlu, gdzie
codziennie rozgrywają się ludzkie
szczęścia, dramaty i sytuacje
kuriozalne.
Późny kapitalizm, Polska, dwie 30parolatki, na
oko Nowa Polska Klasa Średnia (tak, to Wy).
NPKS1: Widziałam wczoraj na YouTube filmik,
jak jeden ojciec z USA ukarał syna za bycie
chuliganem w szkole.
NPKS2: Co mu zrobił?
NPKS1: Wyobraź sobie, że kazał mu iść
piechotą do szkoły.
NPKS2: Daleko?
NPKS1: Pół godziny. Pół godziny z buta.
NPKS2: Matko. Ja bym czegoś takiego dziecku
nie zrobiła.
NPKS1: No ja też nie, ja dużo rozumiem
np. zabrać tablet, ale żeby mi dziecko się
rozchorowało albo żeby je jakiś rowerzysta
rozjechał jak będzie szło? Nigdy. Ci
Amerykanie to jacyś pogięci są zupełnie.

Jak ubierają się poznaniacy? Zawsze
stylowo! Sprawdźcie sami. Chcesz, by Twoje
zdjęcie pojawiło się na tej stronie? Wyślij je do
nas: mojem@ataner.pl
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WIOSNĄ WSIĄDŹ NA…
MIEJSKĄ HULAJNOGĘ
Można już korzystać z systemu elektrycznych hulajnóg na minuty. To kolejna, po rowerach,
samochodach i skuterach, forma współdzielonych pojazdów w Poznaniu. Wiosna już za
chwilę, więc warto poznać ten sposób na przemieszczanie się po mieście.

- Kolejna firma wprowadza do Poznania
nowoczesne rozwiązania świetnie funkcjonujące w innych miastach europejskich. Jesteśmy jednym z pierwszych
miast w Polsce, które będą miały takie
hulajnogi i to od razu ich konkretną liczbę, 200 sztuk - mówił Jacek Jaśkowiak,
prezydent Miasta Poznania. W ramach
łączenia różnych form transportu, przy
krótkich dystansach do kilku kilometrów,
jest to z pewnością ekologiczna alternatywa dla samochodu zajmująca przede
wszystkim niewiele miejsca. Korzyścią
jest z pewnością to, że nie trzeba ich
oddawać na stacjach.
Początkowo na ulice Poznania trafi kilkaset hulajnóg firmy Lime. Liczba pojazdów
będzie stopniowo zwiększana w zależności od zapotrzebowania użytkowników
i zainteresowania mieszkańców.

Jak korzystać?
Najpierw trzeba zainstalować bezpłatną
aplikację Lime ze sklepu AppStore i Google Play. Można w niej zlokalizować
hulajnogę, sprawdzić poziom naładowania i prognozowany zasięg elektrycznej
hulajnogi. Przejazdy można opłacać na
dwa sposoby - albo podpiąć pod usługę
kartę płatniczą/ kredytową, z której
pobierane będą pieniądze po zakończeniu jazdy, albo doładować nasze konto
Lime z góry. Przy doładowaniu za 100
zł dostajemy gratis 5 zł, natomiast przy
250 zł - 15 zł.
Żeby wypożyczyć hulajnogę trzeba ją
zlokalizować na mapie w aplikacji, a następnie w przestrzeni miejskiej. Należy
kliknąć na przycisk skanowania w dolnej
części aplikacji i poszukać kodu QR
umieszczonego na kierownicy. Jeśli nie
da się go zeskanować, można wpisać go
ręcznie. Jeśli jest natomiast zbyt ciemno
- skorzystać z latarki. Wypożyczenie
kosztuje 2 złote za rozpoczęcie jazdy
i 50 groszy za każdą jej minutę.
Aktywowana hulajnoga sygnalizuje
swoją gotowość zaświeceniem się
czerwonych światełek z tyłu, a także
uruchomieniem prędkościomierza,
który pokazuje również stan naładowania akumulatora. Za przyspieszenie
odpowiada manetka pod prawą ręką,
a hamujemy podobną manetką po lewej
stronie kierownicy. Pojazdy wyposażone

są też w dzwonek, który oprócz funkcji
sygnalizacyjnej na drodze pomaga również w jej zlokalizowaniu. Po skończonej
jeździe wystarczy wybrać opcję blokady
w aplikacji.
Hulajnogi osiągają maksymalną prędkość 25 kilometrów na godzinę, mają zasięg maksymalnie 35 kilometrów i silnik
o mocy 250 Watt.

Ładowanie hulajnóg
Hulajnogi będą dostępne przez cały rok.
Dzięki temu, że są zbierane i ładowane,
Lime może kontrolować ile urządzeń
jest dostępnych w mieście i reagować
na przykład w przypadku obfitych opadów śniegu.
Każdej nocy rozładowane hulajnogi
Lime będą zbierane z ulic, ładowane,
a następnie ponownie rozstawiane
w wyznaczonych strefach wczesnym
rankiem.
Lime przybyło z USA. W europejskich
miastach jest od roku. Oferuje m.in.
rowery we Frankfurcie, rowery elektryczne w Berlinie i hulajnogi elektryczne krążące po ulicach Paryża i Madrytu.
Od października 2018 r. z elektrycznych
hulajnóg Lime mogą korzystać już
mieszkańcy Wrocławia i Warszawy.

ZNANI POZNANIACY
Pewnie wielu Pańskich kibiców
zastanawia się co dziś robi Piotr
Reiss. Jak żyje się piłkarzowi „na
emeryturze”?
Na pewno niełatwo, dotychczas
zawsze człowiek był przyzwyczajony, że wstaje rano i idzie na trening.
Teraz dzień wygląda zupełnie inaczej.
Przede wszystkim staram się wspierać
zarządzanie Akademii Piłkarskiej Reissa, ale szukam też innych wyzwań,
m.in. w biznesie. Staram się uczyć
„życia po życiu”. W ostatnim czasie zrobiłem dużo staży trenerskich
w klubach zagranicznych. Być może
w niedalekiej przyszłości zostanę
pełnoetatowym trenerem.

PIOTR REISS
Jeden z najbardziej znanych poznańskich piłkarzy, król strzelców polskiej Ekstraklasy,
były reprezentant Polski i założyciel Piłkarskiej Akademii Reissa. W Lechu Poznań grał
do 1991 roku, a potem też w latach 1994-1998, 2002-2008 i 2012-2013. Grał też
w niemieckiej Bundeslidze. Wraz z Lechem zdobył dwa Puchary Polski. Nam opowiada
co robi „piłkarz na emeryturze” i jakie są jego dalsze plany na rozwój kariery.

Jakie swoje piłkarskie momenty
wspomina Pan najlepiej?
Zawsze wspomina się najlepiej te
piękne chwile w karierze, aczkolwiek
trzeba liczyć się z tym, że nie zawsze one bywają w życiu sportowca.
W moim życiu były też chwile słabsze,
chwile kontuzji, kiedy musiałem wracać do zdrowia, ale na szczęście było
ich mało. Bardzo dobrze wspominam
okres, kiedy trenerem Lecha był Czesław Michniewicz, który doprowadził
drużynę do Pucharu i Superpucharu Polski. Ale też z sentymentem
wracam do czasów Franciszka Smudy,
kiedy odnosiliśmy
sukcesy na arenie
europejskiej. Także
w niemieckich klubach
poznałem dużo fajnych
ludzi, z którymi utrzymuję kontakty do dziś.
Ważne są dla mnie
momenty wspólnej
radości z kibicami, jak
na przykład dwumecz
z Legią Warszawa,
po którym zdobyliśmy puchar. Wspólne
świętowanie i emocje
- takich chwil się nigdy
nie zapomni.

łem się, że ten pomysł aż tak się rozrośnie. Zaczęło się trochę z przypadku, gdy zorganizowałem
z kolegą obóz sportowy dla dzieci znajomych. Potem
pojawiły się pytania dlaczego by nie robić tego cały
rok. Teraz jesteśmy jedną z największych akademii
w Europie środkowo-wschodniej. Chcemy wzbudzać pasję do sportu od najmłodszych lat. Trafiają
do nas dzieci już w wieku 5-6 lat. Kiedy widzę, jak
trenują z uśmiechem na ustach, jest to dla mnie
największa satysfakcja.
Co Pan sądzi o obecnej sytuacji Lecha Poznań? Czy nowy trener Adam Nawałka to
dobry wybór dla drużyny?
Mam nadzieję, że tak. Przede wszystkim Lech
jest jednym z czołowych klubów w Polsce. Kiedy
ostatnio zdobywaliśmy mistrzostwo w 2015 roku
mieliśmy fajną strategię prowadzenia klubu do
sukcesu. Niestety potem moje drogi z Lechem się
rozeszły i od tego momentu z wynikami jest różnie.
Wiadomo, ze Lech musi sprzedawać utalentowanych
młodych zawodników, bo ma świetną akademię,
ale trzeba zachować równowagę. Lech musi co roku
zdobywać mistrzostwo Polski. Przede wszystkim
ma takich kibiców, którzy tego wręcz oczekują, a są
głównym sponsorem klubu. Mam nadzieję, że nowy
trener do tego doprowadzi.
Pochodzi Pan z Poznania i do dziś w nim
mieszka. Jakie są Pana ulubione miejsca
w mieście?
Zawsze kochałem Poznań. Najbardziej lubię te
miejsca, które wiążą się z centrum – Stary Browar,
gdzie często umawiam się na spotkania biznesowe,
Stary Rynek, który
jest piękny i warto
tam pospacerować
w słoneczny dzień,
napić się kawy
w jednej z licznych kawiarni i po
prostu popatrzeć
na miasto. Jezioro
w centrum miasta,
czyli Malta, dodaje
mu uroku.

Chcemy wzbudzać
pasję do sportu od
najmłodszych lat.
[...] Kiedy widzę, jak
trenują z uśmiechem na
ustach, jest to dla mnie
największa satysfakcja.

Skąd pomysł na Akademię Piłkarską? Co znajdziemy w jej ofercie?
Zawsze, podczas gdy byłem jeszcze
zawodnikiem, miałem fajny kontakt
z młodzieżą, odnajdywałem się w ich
środowisku i chciałem przekazać im
swoje doświadczenie. Nie spodziewa-

I pewnie stadion przy Bułgarskiej?
Stadion też, aczkolwiek trochę ubolewam, że
był tak przebudowywany. Być może gdyby był
budowany od podstaw na 30 tyś widzów, to byłby
idealny. Jest duży, ale też z zewnątrz jego wygląd
pozostawia wiele do życzenia.
Dziękuję za rozmowę.

MIASTO

ANALIZA RYNKU
NIERUCHOMOŚCI W POZNANIU
Jaka jest obecnie kondycja rynku nieruchomości? Czy rosnące ceny mieszkań
wkrótce sprawią, że klienci przestaną je kupować? Jaki wpływ na branżę mogą
mieć zapowiadane nowelizacje ustaw dotyczących nieruchomości?

Dane za trzeci kwartał 2018 r. wskazują
na pewne wyhamowywanie rynku nieruchomości mieszkaniowych. Według
raportu REAS na sześciu głównych
rynkach (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Poznań, Łódź) sprzedano
w okresie lipiec-wrzesień jedynie 14,2
tys. mieszkań, czyli o 19 proc. mniej
niż w trzecim kwartale 2017 r., a od
początku roku 48,2 tys. mieszkań czyli
o 10 proc. mniej niż w analogicznym
roku 2017. Spadek ten jednak jest tylko
pozorny. Ewidentnie okres od połowy
2016 r. do końca 2017 r. był okresem
największej hossy dla deweloperów
mieszkaniowych, a rok 2018 przyniósł
spowolnienie. Deweloperzy chcą
uniknąć nadpodaży mieszkań, starają
się kontrolować liczbę budowanych lub
oddawanych mieszkań, aby utrzymać
odpowiednie marże i rentowność.
Ostatnie lata były czasem prosperity w branży nieruchomości. Dobra
kondycja gospodarki, stabilny rynek

pracy, niskie oprocentowanie kredytów
hipotecznych i rosnące pensje miały
wpływ na coraz większe zainteresowanie zakupem nowego mieszkania. Klienci
mogli sobie pozwolić na coraz większe
metraże w najlepszych lokalizacjach.

Ostatnie lata były czasem
prosperity w branży
nieruchomości. Dobra
kondycja gospodarki,
stabilny rynek pracy, niskie
oprocentowanie kredytów
hipotecznych i rosnące
pensje miały wpływ na coraz
większe zainteresowanie
zakupem nowego mieszkania.

W mijającym roku mieszkania nadal dobrze się sprzedawały. Wielu deweloperów, w tym także Ataner, nie zauważyło
spadku zainteresowania. Mimo głosów
niepokoju płynących z różnych stron,
uważamy, że rynek jest stabilny i na razie nie grozi mu żaden drastyczny skok.
Oczywiście rosną ceny materiałów
budowlanych i robocizny, dlatego też
siłą rzeczy musi to wpływać na ceny
mieszkań, niemniej jednak obserwujemy zainteresowanie zakupem na takim
samym poziomie jak jeszcze rok czy
dwa lata temu. Coraz więcej mieszkań
kupowanych jest w celach inwestycyjnych, dlatego dużym zainteresowaniem
cieszą się niewielkie powierzchnie –
kawalerki i małe mieszkania dwupokojowe. Czynnikiem wciąż napędzającym
popyt na rynku deweloperskim są
niskie stopy procentowe, które według
prognoz nie zmienią się przed 2020 r.
Czynnikami mogącymi hamować rozwój branży deweloperskiej są rosnące

ceny oraz możliwe zmiany prawne. Już
od jakiegoś czasu można zaobserwować
wzrost cen – zarówno robocizny, gruntów, jak i materiałów budowlanych, co
powoduje także wzrost ceny inwestycji.

niemożliwe, gdyż ceny oscylują wokół
7000 – 8000 zł/m2, zwłaszcza w atrakcyjnych lokalizacjach. W budynkach
położonych w samym centrum ceny są
oczywiście wyższe.

W ciągu ostatniego roku ceny mieszkań w największych miastach wzrosły
średnio o 12%. W Warszawie o 14,9%,
w Łodzi o 14,2%, Gdańsku o 11,7%,
Poznaniu o 9,4%, a Krakowie – o 6,2%.
Z pozostałych lokalizacji warto zwrócić
uwagę jeszcze na Lublin (+16,2 proc.),
Olsztyn (+10,2 proc.) i Szczecin (+14,2
proc.). Podobna sytuacja ma miejsce
w całej Unii Europejskiej. Jak pokazują
badania Eurostatu, ceny mieszkań na
terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej zaczęły wyraźnie rosnąć po 2013 r.
Miało to związek z poprawą koniunktury gospodarczej.

Oprócz wzrostu cen, rynek nieruchomości mogą czekać zmiany prawne. Za
porażkę uważamy propozycję nowej
ustawy deweloperskiej, która proponuje m.in. wprowadzenie zamkniętych
rachunków powierniczych. Proponowane rozwiązania generują kolejne koszty,
ich ciężar przerzucają na deweloperów,
a w ostatecznym rachunku na nabywców mieszkań. Dodatkowe negatywne
konsekwencje wprowadzenia projektu
w obecnym kształcie to konieczność
poszukiwania przez deweloperów
innych źródeł finansowania inwestycji powiązana z wyższymi kosztami
kredytowania. Ponadto Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów proponuje
stworzenie Deweloperskiego Funduszu
Gwarancyjnego, który miałby funk-

Do niedawna można było kupić mieszkanie na nowym osiedlu w Poznaniu za
6000 zł/m2, teraz jest to praktycznie

cjonować podobnie do Bankowego
Funduszu Gwarancyjnego. Do kasy
funduszu deweloperzy mieliby oddawać
nawet 5% od ceny każdego sprzedanego lokalu. Projekt ustawy powołującej
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
jest niekorzystny dla deweloperów i ich
klientów. Jesteśmy zdziwieni nakładaniem na deweloperów dodatkowych
obciążeń finansowych, motywowanych
troską o klientów, natomiast rzeczywistość jest taka, że, jak w uzasadnieniu
ustawy podaje sam UOKiK, od dnia
wejścia w życie ustawy deweloperskiej,
tj. od 16.09.2011 r., żaden deweloper,
który prowadził rachunek powierniczy,
do tej pory nie zbankrutował.
Podsumowując, należy przyjąć, że
sytuacja na rynku jest stabilna. Obecnie
mamy do czynienia z przejściem z fazy
boomu do fazy równowagi rynkowej.
Jeżeli nie dojdzie do drastycznych zmian
prawnych, nie powinno nastąpić żadne
załamanie rynku.

NEWSY MIEJSKIE

BIBLIOTECZKA ATANERA

Koncert Kayah & Bregovic
Kiedy: 05.04.2019
Gdzie: Hala Arena
Poznań Motor Show
Kiedy: 28-31.03.2019
Gdzie: MTP
Poznań Motor Show to największe targi motoryzacyjne w Europie Środkowej. To obowiązkowe wydarzenie dla każdego pasjonata motoryzacji. Jak co
roku, będziecie mogli podziwiać pojazdy w ramach
4 salonów – samochodowego, motocyklowego,
caravaningowego oraz truck.
Atrakcje podczas Poznań Motor Show:
- premiery motoryzacyjne
- pokazy samochód koncepcyjnych
- Arena Videoblogerów
- Stunt Wars Poland
- spotkania z gwiazdami TVN Turbo
- tory offroad na terenie zewnętrznym

Koncert Alana Walkera
Kiedy: 12.04.2019
Gdzie: MTP, hala nr 5
Alan Walker to jeden z najbardziej uzdolnionych DJ-ów i producentów
młodego pokolenia. To norweski artysta, który zaczął tworzyć muzykę
w 2012 i udostępniając ją w sieci przykuł uwagę prestiżowych producentów i wytwórni, a dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych
postaci świata muzyki elektronicznej. Alan ma na koncie występy na
największych europejskich festiwalach, w tym Lolapalooza, Creamfields, Tomorrowland, a także występy w roli supportu przed Rihanną
podczas ANTI Tour World. Dzisiaj singiel „Faded” ma prawie 2 miliardy
wyświetleń na Youtube, a wydany pod koniec 2017 roku „The Spectre” prawie 350 milionów odtworzeni. Młody DJ na koncie ma również
remixy utworów zespołu Coldplay i CashCash & Digital Farm Animals,
a Sia umieściła jego wersję kawałka „Move Your Body” na swoim
albumie. Walker nagrał również jeden utwór („All Falls Down”) z Noah
Cyrus.

Jeden z najważniejszych duetów w historii polskiej
muzyki ponownie wystąpi na jednej scenie i zaprezentuje
repertuar z kultowej, wydanej prawie dwie dekady temu
płyty, na której znalazły się takie hity, jak „Śpij kochany,
śpij”, „Prawy do lewego” czy „Nie ma, nie ma ciebie”. Po
wyjątkowej, ogólnopolskiej trasie koncertowej w 2017
roku i pięknym koncercie na warszawskim Torwarze
w 2018 roku, Kayah i Goran Bregović zagrają w Gdańsku,
Poznaniu oraz Gliwicach na wiosnę 2019 roku.
Album „Kayah i Bregović” odgrywa wyjątkową rolę w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Wydany w 1999 roku
krążek został sprzedany w ponad milionowym nakładzie,
otrzymując jednocześnie status diamentowej płyty oraz
wiele nagród muzycznych – m.in. 3 Fryderyki i 4 Super
Jedynki. Mimo upływu lat, utwory z tego albumu nadal
podbijają serca kolejnych pokoleń, o czym świadczy odbyta niedawno fantastyczna trasa koncertowa, w ramach
której Kayah i Goran zagrali razem 8 koncertów w 7
polskich miastach. Ich występy zobaczyło łącznie ponad
22 tys. osób, które wspólnie zaśpiewały ponadczasowe
„Śpij kochany, śpij” czy „Byłam Różą”.

- konkurs customowych motocykli
- Alternative Fuel Technology
- Kongres MOVE
- IX Ogólnopolski Zlot Caravaningowy
- konkursy dla szerokiej publiczności
- Mistrzostwa Mechaników i Lakierników
- strefa BLACKZONE – wystawa aut modyfikowanych
„Dlaczego Poznań Motor Show? Dlatego, że to
największa i najlepsza impreza tego typu w Polsce, a skoro jest największa i najlepsza, to jak
można tu nie być?” – Martin Śliwa, dziennikarz
motoryzacyjny.

Koncert Raz Dwa Trzy
Kiedy: 01.04.2019
Gdzie: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
Koncert „Ważne piosenki” to podróż po muzycznym
świecie zespołu Raz Dwa Trzy, który od lat udowadnia,
że można podążać własną drogą, trzymać się własnych
pomysłów i estetyki a przy tym osiągnąć popularność,
cieszyć się ogromną atencją fanów i nieustającą życzliwością krytyków. Adam Nowak, lider zespołu, na tle
ważnych piosenek snuje opowieść o życiu, miłości, zakamarkach ludzkiej duszy – przygląda się naszym przywarom, zadaje pytania o sens życia, mocuje się z wiarą
i niewiarą. Jego teksty są kunsztownie skonstruowanymi
opowieściami z głębokim przesłaniem. Filozoficzne kapsułki, które chce się połknąć, by poszerzyć świadomość.
Adam Nowak nie boi się pytań o rzeczy trudne i ostateczne. Jego liryka porusza i pozostaje w słuchaczu. Nie
pozostaniecie obojętni!

Każdy może mieć piękne
i zdrowe wnętrze.
Czy wiesz, że nie wystarczy pojechać
do lasu, aby „naładować baterie”? Nie
wystarczą krótkie spacery, aby być
zdrowym. Musisz zadbać o miejsce,
w którym spędzasz najwięcej czasu.
Jørn Viumdal na podstawie
20 lat badań i pracy, m.in. dla
Google’a i Timberlanda, prezentuje
SKOGLUFT, czyli unikalny sposób
na zaprojektowanie zdrowego
pomieszczenia, aby przywrócić
naturalne środowisko życia do
twojego domu i miejsca pracy.
Udowadnia, że nie musisz zmieniać
stylu życia ani niczego poświęcać.
Wystarczą odpowiednie rośliny
i właściwe światło, a radykalnie
poprawisz stan swojego organizmu.
Autor uświadamia, że ta niedroga
metoda jest dostępna dla wszystkich
i może zmienić nasze codzienne życie.
Dzięki tej książce uzyskasz:
lepszą koncentrację, więcej
energii i witalności, spokojny
sen, większą wydajność w pracy.
Ponadto wzmocnisz swój układ
odpornościowy, będziesz odczuwać
mniejsze zmęczenie i stres, a także
oczyścisz drogi oddechowe
i nareszcie będziesz się cieszyć
czystym powietrzem.

PORADA PRAWNA

FELIETON

Nadszedł ten dzień. Wyczekiwany, choć podszyty lekkim stresem, powrót do pracy. Rok minął
jak z bicza strzelił i muszę wbić się w trójwymiarową rzeczywistość praca-dzieci-dom. Oby tylko
nie okazała się ona trójkątem bermudzkim!

Czy Twoje zwierzątka domowe
znają przepisy prawa?
Wychodząc ze
zwierzęciem poza
miejsce jego stałego przebywania,
opiekun powinien
pełnić nad nim
stały, skuteczny
dozór, a także niezwłocznie usuwać
pozostawione
przez to zwierzę
zanieczyszczenia.

Miłośnicy zwierząt zamieszkujący wraz
ze swoimi pupilami często traktują ich
jak członków rodziny. Na pewno są one
doskonałymi towarzyszami i dostarczają
właścicielom wiele przyjemności.
Oczywistym jest jednak, że mogą
powodować pewne uciążliwości dla
osób postronnych. Dlatego też przepisy
prawa nakładają na osoby posiadające
zwierzęta w domach lub mieszkaniach
obowiązki, których wypełnianie gwarantuje
zapewnienie bezpieczeństwa oraz
zminimalizowanie tych uciążliwości.
Regulamin utrzymania czystości
Rada Miasta Poznania w roku 2017
podjęła uchwałę o przyjęciu Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Poznania, w którym znajduje się
katalog obowiązków osób utrzymujących
zwierzęta domowe. Ta regulacja ma na celu
ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
Zwierzę w domu ...
W świetle tej regulacji podstawowym
obowiązkiem posiadacza jest stworzenie warunków uniemożliwiających wydostanie się
zwierząt z pomieszczenia, w którym zwykle

przebywa (lub poza granice nieruchomości,
jeśli zwierzę porusza się po niej swobodnie).
Trzymając zwierzę w domu nie wolno pozostawić go na uwięzi w taki sposób, że mogłoby to stwarzać zagrożenie dla otoczenia.
...i poza domem
Wychodząc ze zwierzęciem poza miejsce
jego stałego przebywania, opiekun powinien pełnić nad nim stały, skuteczny dozór,
a także niezwłocznie usuwać pozostawione
przez to zwierzę zanieczyszczenia. Zebrane
odchody należy umieszczać w koszach na
drobne odpady komunalne lub w specjalnie
do tego przeznaczonych pojemnikach.
Zwolnienie psa z uwięzi na terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku jest
dozwolone jedynie:
●● w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi (ale tylko w sytuacji, gdy opiekun
ma możliwość sprawowania kontroli nad
zachowaniem zwierzęcia),
●● na terenie ogrodzonego wybiegu dla psów.
Przestrzeganie tych obowiązków ma
duże znaczenie jeśli chcemy żyć w czystym
i bezpiecznym mieście, warto zatem stosować się do nich, również po to by dawać
dobry przykład.
Piotr Szulc – radca prawny

Jak wróciłam do pracy
po roku macierzyńskiego…!
Najpierw poranek. Już poprzedniego dnia wyobraziłam
sobie wszystkie możliwe scenariusze i wszelkie klęski, które
mogą spaść na spieszącą się do pracy matkę: mamo kupka,
nie ta sukienka, dzisiaj chcę dwie kitki, nie będę tego jadła,
zostaw mnie, nie mów do mnie i inne typowe akcje czterolatki. Roczniak przy niej to tamagotchi w obsłudze. Dam
jeść, przebiorę, uśmiechnę się, przytulę i sprawa załatwiona. Do poranka z przedszkolakiem musiałam się przygotować, bo tu wszystko może pójść nie tak.
Dziwna sprawa. Nic się nie wydarzyło! Nie wiem, czy
ktoś podmienił mi dziecko, ale szczypałam się kilka razy,
żeby upewnić się, że to nie sen. Może powinnam ją jakoś zachęcić do małej awanturki, bo mam teraz wyrzuty
sumienia. Dobrze, udało nam się wyjść z domu. W jednej
ręce niespełna 12 kg, w drugiej torba z jedzeniem, przecież kupować nie będę. Obok mnie kroczy ona. Lecimy do
samochodu, bo i tak już mało czasu na cokolwiek. Wsadzenie obojga do auta i zapięcie w fotelikach to fantastyczna
rozgrzewka z samego rana. 2 minuty, a ja czuję się, jakbym
przerzuciła tonę węgla. Wyładowanie ich - kolejna tona.
Szczęśliwie dostarczyłam dwójkę do placówek i w końcu
zmieniam status z mamy na biurwę!
Pierwsze wrażenie - o matko, co tu się dzieje?! Wolność!
Cisza! Ludzie! Trochę się zachłysnęłam pozytywnymi wrażeniami, jakby mnie ktoś w piwnicy trzymał, ale po chwili
zluzowałam. No przecież nie będę z siebie robić dzikuski,
co to przez rok ćwiczyła gugać, pokazywać “tam” i klaskała na widok kupy w pieluszce. Chociaż… No nie, w pracy
muszę być profesjonalna, więc niech tak będzie. Po chwili
adaptacji i obwąchaniu wszystkich kątów przypomniałam
sobie, jak było kiedyś. Ok, jestem w odpowiednim miejscu.
Kolejne godziny to zbiór niecodziennych zjawisk. Jest miło.
Wypiłam ciepłą kawę. Poparzyłam sobie przy tym język,
bo nie ogarnęłam, że dopiero ją zrobiłam i wcale nie stała

pół dnia na stole i rzuciłam się na ten kubek jak zwykle.
Trudno, muszę się przyzwyczaić do gorącej. Ludzie zwracają się do mnie po imieniu. Śmiesznie, bo jeszcze na to nie
reaguję, więc czasem muszą do mnie krzyknąć „mamo!”
i wtedy wiem, że to do mnie. Co chwilę słyszę płacz
dziecka. Co prawda to tylko w mojej głowie, ale siedzę
i nasłuchuję. Chyba nagram sobie dzisiaj dzieci na telefonie,
żeby jutro co jakiś czas je odtworzyć, bo w pracy jest tak
spokojnie, ciśnienie mi nie skacze i boję się, że zwariuję
przez brak krzyków. Kompletnie nie jestem przystosowana do normalności. Zjadłam moje drugie śniadanie (lunch
bardziej światowo). Bałam się, czy sobie poradzę, bo jednak
trochę dziwnie, jak nikt mi nie przeszkadza i nie wyjada
z talerza. Poprosiłam kolegę, żeby chociaż mnie szturchał
co chwilę, bo inaczej nie przełknę. Ledwo raz mu się udało,
bo jak zwykle zmiotłam jedzenie z talerza w 30 sekund.
Dzieci mnie tego nauczyły, bo to jedyny sposób, żeby
cokolwiek przy nich zjeść w ciągu dnia. Potem zajęłam się
swoimi zadaniami. Nie wiedziałam, że można mieć czas na
przemyślenie wszystkiego i zaplanowanie! W zasadzie nie
wiedziałam, jak to się robi…
Po wszystkim wyszłam z biura i ruszyłam do domu lekko
oszołomiona i z delikatnymi zawrotami głowy. Odzyskałam
świadomość, kiedy przekroczyłam próg domu. W zasadzie
odetchnęłam, kiedy przywitało mnie głośne “mamoooo, on
psuje mój domek!”. Ufff… jakby nie było, wszędzie dobrze,
ale w domu najlepiej. Choć jutro znów chętnie pójdę do
pracy odpocząć.
Iza Bluszcz - mama i blogerka. Jestem pracującą
mamą, która pisze o swoich perypetiach rodzinnych, zawodowych i dzielę się przemyśleniami dotyczącymi otaczającego świata. Odwiedź mojego
bloga bizimummy.pl

KULINARIA

Przepis na pyszną kawę metodą przelewową Hario V60
Wykonanie:
Wybieramy ulubioną kawę, pamiętając
przy tym, iż powinna być wypalona do
alternatywnych metod parzenia; taka
kawa jest palona jaśniej, ponieważ jest
stosunkowo dłużej nasycana wodą
(5-krotnie dłużej), zawiera zatem więcej
kofeiny, ale posiada więcej walorów
smakowych niż espresso.
Wybierając kawę musimy pamiętać nie
tylko o metodzie parzenia, ale również
o grubości zmielenia tej „broni na
wszystkie wczesne poranki”. Zbyt grubo
zmielona będzie kwaśna, natomiast zbyt
drobno zmielona - zbyt intensywna. My
proponujemy zmielenie kawy pod ową
metodę na wielkość grubszego piasku.
Polecamy rozmowę z baristą - to często
on może doradzić, jakie walory smakowe
uzyskamy z danej odmiany kawy.
Wybierając
metodę
przelewową
należy również pamiętać o czasie.
Oscylujemy pomiędzy 2 a 3 minutami,
zachęcając równocześnie wszystkich do
eksperymentowania, ponieważ każdy
z nas posiada inną paletę smakową.

Co będzie nam potrzebne:
–Ok.
– 18g zmielonej ulubionej kawy (kawa
najlepiej smakuje zmielona chwilkę przed
zaparzeniem, dlatego sugerujemy zakup
ręcznego młynka z możliwością regulacji
grubości mielenia)
–Termometr
–
–Waga
–
–Telefon
–
do odmierzania czasu lub stoper
–Czajnik
–
(najlepiej w kształcie konewki)
–Zestaw
–
drip V60
–Woda
–
300g
Sposób przygotowania
1. Wybieramy nasz ulubiony kubek lub
serwer
2. Stawiamy na nim stożkowy driper (v60),
3. Wkładamy do dripera papierowy filter,
zagięty wzdłuż stożkowatego boku
4. Zmaczamy go gorąca woda (powoduje
to pozbycie się papierowego smaku
oraz ociepla nam naczynie)
5. Wylewamy wodę znajdującą się
w kubku lub serwerze

6. Zmieloną kawę wsypujemy do filtra
(w przypadku braku wagi lub miarki
18g to 3 łyżki stołowe)
Stawiamy wszystko na wagę i uwaga,
uwaga.... zaczynamy
7. Wlewamy 50g wody o temperaturze
90-95 stopni Celsjusza na około 30
sekund (zachodzi wówczas preinfuzja,
kawa rozkwita)
8. Po upływie 30 sekund dolewamy
kolejne 50g wody, i tak co ok 15-20
sekund, aż do otrzymania ok 300g
naparu. Należy pamiętać o zamieszaniu
lub laniu wody po całym obszarze filtra
w ruchu kołowym. Kawa jest wówczas
równie nasycona powodując wydobycie
się wszystkich pożądanych walorów
smakowych oraz pozbycie się goryczy.

Bar Kawka
Ul. Marcelińska 94
Os. Nowy Marcelin
Pon – pt: 8.30 – 18.30
Sob – niedz: 10.00 – 18.30

