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NAJWYŻSZY BUDYNEK MIESZKALNY
W POZNANIU GOTOWY

Rozpoczęliśmy budowę
na działce położonej na rogu
ulic Zwierzynieckiej i Gajowej

w centrum Poznania obok Starego ZOO
Rozpoczęliśmy budowę na działce położonej na rogu ulic Zwierzynieckiej
i Gajowej w centrum Poznania obok Starego ZOO. W pierwszej kolejności
należało rozebrać stojący tam budynek, a obecnie trwa przygotowanie
terenu pod właściwą budowę. Budynek projektowany jest w Pracowni
Architektonicznej Ewy i Stanisława Sipińskich. W obiekcie znajdzie się ok.
100 mieszkań oraz trzypoziomowa podziemna hala garażowa. Oprócz
tego w budynku będą biura, a na parterze lokale usługowe.
Zwierzyniecka to świetna lokalizacja
w samym centrum Poznania,
a zarazem sąsiadująca z nią ul.
Gajowa jest spokojną, boczną
uliczką.
Atrakcyjne
położenie
(300 m od Ronda Kaponiera) oraz
kameralność obiektu to z pewnością
jego największe atuty. Oferta pojawi
się w sprzedaży w najbliższych
miesiącach – zapraszamy do
śledzenia naszej strony www oraz
profilu na Facebooku, by być na
bieżąco.
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TRZECI ETAP

OS. NOWY MARCELIN GOTOWY!
Nadeszła ta wiekopomna chwila, w której możemy obwieścić, że całe osiedle Nowy Marcelin
jest już gotowe. Trzeci etap był bowiem ostatnim,
który wybudowaliśmy na tym osiedlu. Jeśli jednak
podoba Wam się ta lokalizacja, a nie zdążyliście
kupić mieszkania, nie martwcie się. Już wkrótce
będziemy budować kolejne osiedle w sąsiedztwie
Lasku Marcelińskiego.
Nowy Marcelin to idealna lokalizacja dla osób
ceniących zieleń i spokój, a zarazem dobry dojazd
do centrum Poznania. Pobliski Lasek Marceliński
pozwala na spacery, wycieczki rowerowe, jogging
czy wiele innych aktywności, którym można oddać się po pracy i w weekendy. Aktywne osoby
skorzystają z centrum sportowego na osiedlu
czy pobliskich kortów tenisowych. Bliskość
szkół, przedszkoli i innych obiektów pozwala na

wygodne funkcjonowanie rodzinom z dziećmi.
Fani dalszych wyjazdów także będą zadowoleni,
gdyż dojazd na lotnisko zajmuje 10 minut. A stąd
już tylko dwie godziny na tapas w Barcelonie lub
zakupy w Paryżu.
Trzeci etap osiedla osiedla obejmuje 227 mieszkań o powierzchni od 34 m2 do 94 m2. Budynki
o zróżnicowanej wysokości od czterech do dziewięciu pięter wyróżniają się ciekawą architekturą.
Podobnie jak w poprzednich etapach, tu również
znajdują się place zabaw, zieleń, monitoring oraz
podziemne hale garażowe.
W parterach budynków będą lokale usługowe.
Ponadto na osiedlu znajdzie się centrum sportowe z klubem fitness, placem zabaw dla dzieci oraz
boiskiem wielofunkcyjnym.

O

statnia kondygnacja budynku,
poziom +22, znajduje się na
wysokości ok. 147 m n.p.m. czyli ok.
71 m n.p.t. Dla porównania najwyższe
wzniesienie na terenie Poznania Góra Morasko - ma wysokość ok. 153
m n.p.m. Po opadach deszczu (mniej
pyłów w powietrzu) oraz przy słonecznej bezchmurnej pogodzie widzialność
jest bardzo dobra (widać np. maszt w
Śremie czy wieżę widokową na Górze
Dziewiczej). Widok z tarasu w kierunku zachodnim odsłania pas startowy
lotniska Ławica w Poznaniu.
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Taras na najwyższym budynku
mieszkalnym w Poznaniu jest już gotowy
Obiekt mieszkalny przy ul. Towarowej 39 jest już prawie gotowy. Jego oddanie do użytku nastąpi
w październiku br. Na dachu, na poziomie +22, znajdzie się taras widokowy dostępny tylko dla mieszkańców. Już teraz zabieramy Was na małą wycieczkę, by podziwiać panoramę Poznania.

Jednocześnie na tarasie może przebywać do 50 osób. Nad częścią tarasu przewidziano montaż ruchomych
lamel, dzięki którym będzie można
uzyskać efekt częściowego lub całkowitego zacienienia oraz zabezpieczenia przed opadami deszczu. Przy
silnych podmuchach wiatru lamele
będą automatycznie ustawiane do
pozycji pionowej. Podobnie podczas
występowania ujemnych temperatur
i ryzyka wystąpienia opadów śniegu
lamele także będą ustawiane w pozycji pionowej.

Dostęp do tarasu będzie objęty kontrolą dostępu oraz systemem monitoringu. Na ostatnią kondygnację obiektu
będzie można wjechać windą.
Oprócz tarasu, na dachu technicznym
przygotowane są konstrukcje przeznaczone do posadowienia agregatów
zewnętrznych klimatyzacji z poszczególnych mieszkań a także wentylatory
pożarowe i bytowe.
Ze względu na wysokość obiektu
przekraczającą 50 m zostało zamontowane oświetlenie przeszkodowe

w narożach wybudowanego obiektu
a także oświetlenie iluminacyjne.
Aby zmniejszyć ryzyko zabrudzeń
elewacji i powierzchni użytkowej tarasu
zamontowany został dźwiękowy system
emitujący dźwięki drapieżnych ptaków.
Urząd Lotnictwa Cywilnego uzgodnił lokalizację budowanego obiektu
wysokościowego na trasie obszaru
podchodzenia do lądowania statków
powietrznych podczas procesu wydawania pozwolenia na budowę.

DESIGN

Śpij na sianie,
jedz na mchu

Produkty Foonka to chwila naturalnego oddechu
w pędzącym, pstrokatym świecie. Wzornictwo marki
nawiązuje do tradycji i natury, jednak dzięki najnowszym technologiom druku na tkaninie Foonka proponuje coś oryginalnego i zaskakującego. Pościele z kolekcji
HAYKA, imitujące naturalne wzory, takie jak słoma czy
mech, zdobyły uznanie zarówno ekspertów z branży,
jak i klientów na całym świecie, a prestiżowe nagrody
German Design Award oraz European Product Design
Award to potwierdzenie wysokiej jakości oraz najlepszego wzornictwa.
Poza pościelą Foonka oferuje między innymi
poduszki wypełnione łuską gryki czy
tekstylia stołowe takie jak obrusy
i bieżniki. Całość produkcji
odbywa się w Polsce.

Za współpracę dziękujemy firmie Foonka www.foonka.store

ARCHITEKTURA

Atlas Architektury Atanera
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ŻYCIE NA OSIEDLU

Bartłomiej Sita
Górka w Lasku Marcelińskim

QUIZ

Bez nich mieszkanie w PRL nie byłoby takie samo.
Pamiętasz, co to za przedmioty?
1. Zacznijmy od przedpokoju.
Nad drzwiami była półka,
na której mieszkańcy
upychali wszystko, co
niepotrzebne.
Co to za półka?
A. Popelina
B. Pawlacz
C. Prodiż
2. Na ścianach była:
A. Boazeria
B. Tapeta
C. Firana
3. W salonie stał mebel
o nazwie „366”. O czym
mowa?
A. O kredensie
B. O fotelu
C. O stole

4. Stolik, który stał w pokoju,
był z drewna:
A. Fornirowanego
B. Kauczukowego
C. Agarowego
5. W mieszkaniu nie mogło
zabraknąć roślinności.
Rośliny miały swoje stojaki.
A najpopularniejsza z nich
to była:
A. Begonia
B. Dracena
C. Paprotka
6. Bardzo potrzebnym było
urządzenie firmy Łucznik.
Był to:
A. Odkurzacz
B. Maszyna do lodów
C. Maszyna do szycia

Odpowiedzi: 1B, 2A, 3B, 4A, 5C, 6C, 7B, 8B, 9C.

7. Czego nie mogło zabraknąć
w łazience:
A. Emilii
B. Frani
C. Zeni
8. Jeżeli włączaliśmy jeden
z produktów firmy Unitra,
zaczynaliśmy:
A. Myć naczynia
B. Słuchać radia
C. Prać ubrania
9. W piwnicy
przechowywaliśmy Wigry.
Co to takiego?:
A. Krzesełka rybackie
B. Drewniane buty
C. Rower

PROCES INWESTYCYJNY
1

ZNALEZIENIE DZIAŁKI

Lokalizacja to podstawa – powie to każdy, kto
szuka mieszkania. By sprostać tym oczekiwaniom
deweloperzy starają się zakupić grunty w jak
najbardziej atrakcyjnych miejscach. W centrum
albo z dobrym dojazdem do niego, blisko zieleni,
infrastruktury takiej jak szkoły, sklepy czy miejsca
rozrywki. Na podstawie swojego doświadczenia
inwestor ocenia możliwości inwestycyjne. Ocenia
się położenie nieruchomości, obecne i możliwe
przyszłe sąsiedztwo, jej skomunikowanie (drogi
oraz komunikacja miejska), uzbrojenie terenu, odległości od akcyjnych miejsc podnoszących wartość
nieruchomości tj. parki, lasy, rzeki, nowoczesna zabudowa itp. oraz odległość od miejsc, które mogą
być w przyszłości problematycznym sąsiedztwem
– ruchliwe ulice czy zakłady produkcyjne.

3

OPRACOWANIE WSTĘPNEJ
KONCEPCJI ZABUDOWY

Na podstawie MPZP można przystąpić do opracowania wstępnej koncepcji zabudowy na podstawie
której z dużym prawdopodobieństwem można
określić przyszły kształt planowanej zabudowy.

4

UZYSKANIE WSTĘPNYCH
ZGÓD I OPINII

Projekt koncepcyjny zabudowy służy jako wstęp
do projektu budowlanego. Na jego podstawie
określane są parametry planowej inwestycji, z
których wynikają zapotrzebowania na media oraz
projektowane obciążenie przyległych dróg. Po
ich określeniu występuje się do gestorów sieci
(ENEA, DALKIA, AQUANET, PSG) o warunki
techniczne przyłączenia do sieci (elektroenergetycznej, ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazowej), oraz
zarządcy drogi (ZDM) który na podstawie analizy
planowanej inwestycji może nałożyć na Inwestora
obowiązek przebudowy infrastruktury drogowej.
Po uzyskaniu warunków technicznych na przyłączenie inwestycji do sieci oraz włączenia do układu komunikacyjnego można określić zakres oraz
kształt planowanej inwestycji i na tej podstawie
przeanalizować jej opłacalność.

2

SPRAWDZENIE FORMALNE

Po wstępnej analizie następuje etap sprawdzenia formalnego. W
najlepszym przypadku działka objęta jest MPZP i od razu mamy informacje na co możemy sobie pozwolić na tej działce. MPZP określa
wszystkie najważniejsze parametry przyszłej inwestycji m.in. funkcję
podstawową oraz ewentualnie funkcje uzupełniające na danym obszarze, dopuszczalną maksymalną powierzchnię zabudowy, minimalną powierzchnię biologicznie czynną ilość miejsc postojowych wymaganą dla poszczególnych funkcji, sposób komunikacji i włączenia
do systemu dróg miejskich, elementy chronione np. zabytki, pomniki
oraz elementy przyrody. W przypadku planowania inwestycji która
jest sprzeczna z zapisami MPZP Inwestor może wystąpić do organu
uchwalającego MPZP z wnioskiem o jego zmianę, ale jest to procedura ryzykowna ponieważ Organ nie musi się zgodzić na zmianę
zapisów MPZP oraz procedura zmiany MPZP jest bardzo długa.

5

UZYSKANIE DWZ

W przypadku braku MPZP Inwestor musi uzyskać decyzję o
warunkach zabudowy (DWZ), aby określić parametry przyszłej
zabudowy. Przygotowując wniosek o uzyskanie warunków zabudowy należy opracować wstępną koncepcję planowanej zabudowy,
która określać będzie wszystkie parametry planowanej inwestycji
tj.: funkcję, powierzchnię zabudowy, powierzchnię utwardzoną,
powierzchnię biologicznie czynną, wysokość. Na tej podstawie występuje się do gestorów sieci takich jak ENEA, DALKIA, AQUANET,
PSG o wydanie zapewnień na dostarczenie wymaganej ilości
mediów określonych na podstawie opracowanej koncepcji oraz
do zarządcy drogi z wnioskiem o wstępne określenie warunków
włączenia planowanej inwestycji do przyległego układu komunikacyjnego.
Gdy uzyskamy już wszystkie wymagane zapewnienia dostaw oraz
opinię zarządcy drogi w zakresie skomunikowania planowanej
inwestycji Inwestor składa wniosek o warunki zabudowy.
Organ wykonawczy Urzędu Gminy (Wójt, Burmistrz lub Prezydent
Miasta) na podstawie Ustawy o planowaniu przestrzennym przeprowadza analizę istniejącej zabudowy i na tej podstawie wydaje
decyzję o warunkach zabudowy najczęściej w ciągi 4-6 miesięcy.
Podczas procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy Organ określa i zawiadamia strony postępowania które mogą wnieść
uwagi lub po jej wydaniu odwołać się do Organu wyższej instancji.
Organ może również odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy lub wydać ją określając parametry zabudowy niezgodne z
wnioskiem, wtedy Inwestorowi przysługuje prawo do odwołania się
od wydanej Decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
(SKO), ale takie odwołanie znacznie wydłuży czas uzyskania DWZ a
rozstrzygnięcie SKO może nie być zgodne z intencją Inwestora.

O

OD ZNALEZIENIA DZIAŁKI
DO WBICIA ŁOPATY
6

OSTATECZNE OKREŚLENIE
MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY

Na podstawie MPZP lub DWZ oraz wszystkich
uzyskanych warunków, opinii i uzgodnień Inwestor
może ostatecznie określić możliwości inwestycyjne na
nieruchomości mając wiedzę o przeważającej większości czekających go elementów realizacyjnych oraz
ograniczeń.

8

ZŁOŻENIE WNIOSKU
O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Po opracowaniu projektu budowlanego, co zajmuje
zwykle kilka miesięcy, Inwestor lub Projektant w imieniu Inwestora składa wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

9

7

Zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się zanim mieszkanie
trafi do oferty sprzedaży, a Wy możecie obejrzeć je w folderach inwestycji i na stronie internetowej dewelopera?
To długi proces, który jest bardzo ważnym elementem
przygotowania dobrze przeprowadzonej budowy.

OPRACOWANIE PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Posiadając niezbędną wiedzę o działce, warunki techniczne oraz
wymagane uzgodnienia Inwestor wraz z Projektantem podejmuje
decyzję o ostatecznym kształcie planowanej inwestycji i przystępuje do opracowania projektu budowlanego, na podstawie którego otrzyma pozwolenie na budowę. Podczas opracowywania
projektu budowlanego Inwestor często zobowiązany jest uzyskać wymagane prawem uzgodnienia oraz decyzje jeszcze przed
złożeniem wniosku o Pozwolenie na budowę, które wynikają z
MPZP, DWZ lub innych przepisów. Do najczęściej wymaganych
zalicza się Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przekroczenia 5000 m2 powierzchni komunikacji i miejsc
postojowych, Uzgodnienie projektu z Miejskim Konserwatorem
Zabytków, Pozwolenie Konserwatorskie na prace przy zabytku w
przypadku przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków, Pozwolenie archeologiczne, zezwolenie na wycinkę drzew
kolidujących z inwestycją oraz ewentualne uzgodnienie projektu
nasadzeń zastępczych.

UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Od dnia złożenia wniosku Organ prowadzący postępowanie związane z wydaniem pozwolenia na budowę bada kompletność złożonego
wniosku oraz formalne elementy projektu takie jak: zgodność projektu
z MPZP lub ostateczną DWZ, uzyskanie wszystkich wymaganych
przepisami prawa uzgodnień i opinii, posiadaniem przez Projektantów
odpowiednich uprawnień oraz przynależność do Izb samorządu zawodowego. Po sprawdzeniu tego zakresu następują dwie możliwości.
Pierwsza gdy wniosek jest kompletny Organ wszczyna postępowanie
administracyjne lub druga w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku wzywa Inwestora lub jego pełnomocnika do uzupełnienia wniosku. W przypadku braku uzupełnienia wniosku Organ
pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. Natomiast gdy wniosek jest już
kompletny wszczyna postępowanie i zawiadamia strony postępowania
(Inwestor oraz inne podmioty, które są właścicielami nieruchomości
sąsiednich lub planowana inwestycja będzie oddziaływać na ich nieruchomości) o możliwości zapoznania się z dokumentacją i wniesieniu
uwag do projektu.
Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta na podstawie włożonego
kompletnego wniosku oraz zebranej dokumentacji zatwierdza projekt
budowlany i wydaje decyzję pozwolenia na budowę. Organ może również odmówić wydania decyzji stwierdzając np. niezgodność planowanej inwestycji z MPZP, w takim wypadku Inwestorowi przysługuje
prawo odwołania się do organu wyższej instancji w tym przypadku do
Wojewody, który ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku.
Każda ze stron postępowania po wydaniu pozwolenia na budowę
również może odwołać się do jej treści do organu wyższej instancji
Wojewody lub dalej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

10

ROZPOCZĘCIE BUDOWY

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę organ
wydający decyzje sprawdza czy nie wpłynęły żadne odwołania stron postępowania
w ustawowym terminie 14 dni od odebrania
zawiadomienia o wydaniu decyzji pozwolenia
na budowę i w przypadku ich braku nadaje
jej klauzulę ostateczności. Na tej podstawie
Inwestor składa wniosek do Organu wydającego decyzję pozwolenia na budowę o rejestrację
dziennika budowy. Następnie powołuje osobę
posiadającą odpowiednie uprawniania budowlane na funkcję kierownika budowy oraz,
jeśli jest to wymagane, inspektora nadzoru.
Po skompletowaniu wszystkich wymaganych
prawem dokumentów składa do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego zgłoszenie o
zamiarze rozpoczęcia budowy. Na tej podstawie może rozpocząć budowę planowanej
inwestycji. W zależności od wielkości inwestycji oraz stopnia złożoności budynków, budowli
oraz zakresu inwestycyjnego (np. przebudowa
układu komunikacyjnego, budowa sieci i przyłączy do budynków) trwa ona zwykle od 18 do
24 miesięcy. Sprzedaż mieszkań rozpoczyna
się zwykle w momencie, kiedy budowa osiąga
parter budynku (budynek „wychodzi z ziemi”).

ADMINISTRACJA

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ
ODPADY KOMUNALNE?
Od 1 września 2020 r. segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa.
Prosimy o segregowanie odpadów do
jednego z pojemników: szkło, bio, papier,
metale i tworzywa sztuczne, odpady
zmieszane (resztkowe). Niedostosowanie
się do tego wymogu będzie wiązało się
z nałożeniem na wszystkich mieszkańców danej nieruchomości wielorodzinnej
podwyższonej opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami.

C

o się stanie jeśli odpady nie będą właściwie posegregowane?
Świadomość, że człowiek przykłada się do oczyszczania Ziemi
jest bardzo pozytywna i coraz więcej osób z nią żyje. Poznaj
najważniejsze zalety segregacji odpadów:
• Zmniejszenie ilości śmieci, które zanieczyszczają wody, plaże,
ziemie, całe środowisko.
• Zmniejszenie zużycia surowców naturalnych, ponieważ coraz
więcej produktów wraca do klientów po recyklingu.
• Obniżenie kosztów związanych z wysypiskami śmieci.
• Lepsza jakość życia osób, które żyły wcześniej
w zanieczyszczonych środowiskach.
• Pozyskiwane są surowce wtórne, które z powrotem trafiają do
klientów.
• Zwiększa się świadomość ekologiczna ludzi.
• Mniej śmieci oznacza również lepsze warunki do życia dla roślin i
zwierząt.

Naruszenie procedury prawidłowego sposobu gromadzenia odpadów komunalnych – pomarańczowa naklejka:
w pojemniku przeznaczonym do gromadzenia odpadów zmieszanych, bioodpadów; lub w pojemniku/worku do gromadzenia
odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, metale i tworzywa
sztuczne) zostały umieszczone niewłaściwe odpady, czyli: odpady
wystawkowe, poprodukcyjne, poremontowe, rozbiórkowe, gruz,
części samochodowe, inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych,
• do kontenera na odpady wystawkowe trafiły niewłaściwe
odpady, czyli:poprodukcyjne, poremontowe, rozbiórkowe, gruz,
części samochodowe, inne odpady niestanowiące odpadów
komunalnych, a także odpady zmieszane oraz selektywnie
zbierane.
Wówczas Odbiorca odpadów przykleja na pojemnik pomarańczową naklejkę, która informuje o naruszeniu procedury prawidłowego gromadzenia odpadów komunalnych
Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych – żółta, zielona, czerwona naklejka
Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie miało miejsce, gdy Odbiorca odpadów stwierdzi,
że w pojemnikach/workach na selektywną zbiórkę znalazły się
odpady, które nie powinny tam trafić. Na przykład w brązowym
pojemniku do gromadzenia odpadów BIO znajdą się odpady ze
szkła, do żółtego pojemnika trafią tekturowe kartony i gazety lub
w niebieskim pojemniku na papier znajdą się kartony po mleku czy
odpady zmieszane.

CO TO OZNACZA?
• nieodebranie odpadów przez
firmę odbierającą do czasu ich
dosegregowania,
• poinformowanie ZM GOAP o braku
stosowania selektywnej zbiórki,
• konieczność dosegregowania
odpadów przez właściciela
nieruchomości –dopiero po
prawidłowym posegregowaniu
odpady te zostaną odebrane w
kolejnym terminie odbioru, zgodnie
z harmonogramem.

JAKIE SĄ DALSZE KROKI?
ODPADY POSEGREGOWANO WŁAŚCIWIE
 jeśli odpady są zbierane w pojemniku,
żółta naklejka zostanie usunięta przez
Odbiorcę odpadów,
 jeśli odpady są zbierane w worku, na
żółtej naklejce Odbiorca odpadów
przykleja naklejkę zieloną:

CO TO OZNACZA?

ODPADY NADAL NIEWŁAŚCIWIE
POSEGREGOWANO
 jeśli odpady zbierane są w pojemniku,
Odbiorca odpadów umieszcza na nim
czerwoną naklejkę z informacją
o niewłaściwej segregacji:

 jeśli odpady zbierane są w worku,
Odbiorca odpadów umieszcza czerwoną
naklejkę na pojemniku do gromadzenia
odpadów zmieszanych:

Odpady zostaną odebrane w kolejnym
terminie odbioru dla danej frakcji odpadów
komunalnych.

CO TO OZNACZA?

odpady zostaną odebrane jako
niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

UWAGA !

Czerwona naklejka oraz odebranie odpadów
jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne stanowi podstawę do wszczęcia
procedury związanej z podwyższeniem
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na nieruchomościach, na
których nie dopełniono obowiązku
selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

PROF. IWONA
MOZER-LISEWSKA
Pandemia zmieniła nas wszystkich. A jak wygląda walka z nią na pierwszym froncie –
w szpitalu, gdzie leczeni są pacjenci z koronawirusem? O zmianach, które zaszły w szpitalu miejskim im. J. Strusia w Poznaniu i…. w niej samej, opowiada Ordynator Oddziału
Zakaźnego, Prof. Iwona Mozer-Lisewska. .

ZNANI POZNANIACY
Czy uważa Pani, że wrócimy jeszcze do
swobodnego życia jak przed pandemią?
Myślę, że z czasem wrócimy, ale to życie
będzie inne. Zmieni się nasza hierarchia
wartości, inaczej będziemy postrzegać
sprawy doczesne, bowiem koronawirus
nikogo nie oszczędza bez względu na status
materialny i społeczny, bez względu na zawód, płeć, wiek czy inne uwarunkowania.
Na pewno zmienią się nasze priorytety.
W jaki sposób koronawirus zmienił
Pani codzienne funkcjonowanie w pracy i w domu? Czy epidemia jakoś Panią
zmieniła?
Zmienił się rzeczywisty czas pracy
w szpitalu sięgający niekiedy 12h, a często
telefonicznie nawet całą dobę w ramach
tak zwanych dyżurów alarmowych. Tym
samym skróciła się moja obecność w domu,
efektem czego nastąpiło osłabienie kontaktów rodzinnych i towarzyskich. Epidemia
wyostrzyła moją czujność i uwagę na
źródła zakażenia.
Proszę opisać najtrudniejszy przypadek, z jakim spotkała się Pani w czasie
pandemii w szpitalu.
Nie można mówić o jednym najtrudniejszym przypadku, bowiem było ich wiele.
Zwłaszcza takich kończących się zgonem
pacjenta. Każdy z nich głęboko przeżywaliśmy i przeżywamy. Nie są to dla nas
jedynie liczby w statystyce, a prawdziwi ludzie, których poznaliśmy. Strasznie trudno
patrzeć na samotność chorych, ich strach
kiedy odchodzą. Z drugiej strony irytowała
nas nasza bezsilność wobec postępu choroby i naszej skromnej wiedzy, zwłaszcza na
początku pandemii.

Czy ktoś z Pani zespołu zachorował,
a jeśli tak to w jaki sposób sobie z tym
radziliście?
Na szczęście nikt z mojego zespołu
nie zachorował, prawdopodobnie dzięki
skrupulatnemu przestrzeganiu procedur
medycznych i reżimu sanitarnego. Nie
bez znaczenia jest również infrastruktura
oddziału zakaźnego, który jest jednym

Zmieni się nasza hierarchia wartości, inaczej będziemy postrzegać sprawy doczesne,
bowiem koronawirus
nikogo nie oszczędza
bez względu na status
materialny i społeczny,
bez względu na zawód,
płeć, wiek czy inne
uwarunkowania.
z najbardziej nowoczesnych w kraju.
Stwarza optymalne warunki dla izolacji, higieny, leczenia i bezpieczeństwa
pacjentów. Dodatkowym atutem było
od początku wystarczające zabezpieczenie w środki ochrony osobistej, które
zapewniały nam dyrekcja szpitala oraz
Uniwersytet Medyczny i władze Miasta
Poznania.

Co Pani zdaniem można zrobić, by Poznań jako miasto był przygotowany na
ewentualną kolejną epidemię w przyszłości?
Z medycznego punktu widzenia, konieczne jest zwiększenie liczby łóżek dla
pacjentów i specjalistów na oddziałach
zakaźnych, których rola do tej pory nie
była doceniana. Nasz oddział ma tylko
30 łóżek, co z pewnością jest zbyt małą
ilością jak na potrzeby naszego miasta.
Zwłaszcza, ze inne oddziały w powiatach w Wielkopolsce zostały zlikwidowane.
Jaki był najmilszy gest, z jakim się Pani
spotkała ze strony poznaniaków w czasie epidemii?
Takich gestów ze strony darczyńców
i różnych instytucji było wiele. Jednak
najbardziej cieszy chęć pomocy, nie tylko
duchowej i materialnej, przez zwykłych
ludzi. To te osoby przynosiły swoje wypieki np. przed Wielkanocą. Oprócz tego
otrzymaliśmy od sponsorów wsparcie
finansowe i sprzęt medyczny.
Na koniec pytanie może nieco niezwiązane z pandemią, ale zadajemy je
w każdym wywiadzie – jakie są Pani
ulubione miejsca w Poznaniu?
Wiele jest takich miejsc, ale przede
wszystkim są to okolice Starego Rynku,
gdzie przez wiele lat mieszkałam. Lubię
także trasy rowerowe nad Wartą i wokół
Malty, bo jeżdżę często na rowerze.
Dziękuję za rozmowę.

NEWSY MIEJSKIE

Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych
ANIMATOR
Kiedy: 3-9.10.2020 r.
Gdzie: Kino Muza
Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych
ANIMATOR to największy festiwal filmu animowanego w Polsce. Pierwsza edycja odbyła się
w 2008 roku i stanowiła kulminację obchodów
60-lecia Polskiej Animacji. Podczas każdej edycji
festiwalu prezentowanych jest ponad 300 filmów
z całego świata, w tym retrospektywy, przeglądy,
premiery czy rzadko pokazywane dzieła pionierów animacji. Dotychczas gośćmi festiwalu byli
wybitni twórcy światowej animacji, m.in. Mariola
Brillowska, Andrzej Chrzanowski, John R. Dilworth, David Ehrlich, Eric Goldberg, Yoram Gross,
Emily Hubley, Igor Kowalow, Bady Minck, Michel
Ocelot, Bracia Quay, Bill Plympton, Gerald Potterton, Zbigniew Rybczyński, Raou Servais, oraz
najważniejsi polscy animatorzy tacy jak: Witold
Giersz, Jerzy Kucia, Mariusz Wilczyński, Piotr
Dumała, Kazimierz Urbański. ANIMATORA odwiedzali również reprezentanci polskich studiów
animacji i instytucji filmowych, historycy animacji,
czy też inni twórcy festiwali, poświęconych animacji w Polsce i na świecie.

Retro Motor Show
Kiedy: 23-25.10.2020 r.
Gdzie: Międzynarodowe Targi Poznańskie
W dniach 23-25 października 2020 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich już po raz piąty odbędą się wyjątkowe
targi pojazdów zabytkowych - Retro Motor Show. Retro Motor Show
składa się z bogatej ekspozycji zabytkowych pojazdów – od motocykli z rowerami przez klasyczne modele aut osobowych i youngtimery
po samochody wyścigowe, autokary czy pojazdy wojskowe.
Każdy uczestnik wydarzenia ma okazję zobaczyć kolekcje od m.in.
Automobilklubu Wielkopolska, Citroen Klub Polska, Porsche Klub
Polska czy Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska. Wystawcami
Retro Motor Show są również firmy oferujące najnowsze rozwiązania
w detailingu czy renowacji samochodów. A gdy już obejrzysz wyjątkowe i zabytkowe pojazdy to zapraszamy do udziału w bogatym
programie wydarzeń towarzyszących. Retro Motor Show to także:
-Giełda Pojazdów Zabytkowych, gdzie każdy może sprzedać lub
kupić samochód,
-Akademia Renowacji z pokazami, warsztatami i wykładami na żywo,
-Koncerty z retro muzyką,
-Możliwość odwiedzenia strefy Retro Tuningu z bogatą kolekcją
zabytkowych samochodów z nowoczesnym sznytem,
-Okazja do spotkania najważniejszych przedstawicieli branży retro
motoryzacji.

Wystawa Alfabet Mody
Kiedy: do końca listopada 2020 r.
Gdzie: Muzeum Historii Ubioru, ul. Kwiatowa 14/2
Wybierz się w niezwykłą podróż po alfabecie mody. Przewodnikiem tej wyprawy będzie autor wystawy - Piotr Szaradowski.
Drogę wskazują kolejne litery alfabetu, a każda z nich opisuje jeden
z wybranych tematów dotyczących mody. Na ekspozycji pojawią
się wyjątkowe obiekty z kolekcji autora, wśród nich paryskie kreacje
z Domów Dior, Balmain, Givenchy, czy Patou. Jednak nie tylko
znane marki definiują modę. Jest ona wielowymiarowym zjawiskiem
społecznym, dotyczącym nas wszystkich. Produkcja odzieży zaś, jest
jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu na świecie.
Wystawa przedstawia wiele aspektów mody, zarówno tych
budzących zachwyt, jak i kontrowersje.

BIBLIOTECZKA ATANERA

Dürer i inni. Grafika niemiecka XV i XVI w. ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Kiedy: do 13.09.2020 r.
Gdzie: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Zbiory poznańskiego Gabinetu Rycin, ze względów
reżimów konserwatorskich, prezentowane są nieczęsto. Kuratorka wystawy Danuta Rościszewska opracowała zbiór grafiki niemieckiej XV i XVI w. W 2014
Muzeum Narodowe wydało katalog tego zbioru
a tego lata prezentuje najbardziej wartościowe prace
ze zbioru grafiki niemieckiej Gabinetu Rycin Muzeum
Narodowego w Poznaniu – 90 obiektów, 20 twórców
z kolekcji liczącej blisko 170 dzieł.
Centralny punkt wystawy stanowią ryciny Albrechta Dürera, grafika wszech czasów, którego twórczość miała przełomowe znaczenie dla rozwoju tej
dziedziny sztuki. Ona też jest punktem odniesienia
dla dzieł pozostałych artystów. Niektórzy z nich
jak Martin Schongauer czy Michael Wolgemut byli
mistrzami Dürera, inni jak Hans Beham, Georg Pencz,
Hans Schäufelein czy Heinrich Aldegrever byli jego
uczniami. Artyści ci wykorzystywali różne techniki graficzne, głównie miedzioryt i drzeworyt, choć
niektórzy próbowali swych sił w nowej wówczas
technice akwaforty. Większość prezentowanych prac
ukazuje sceny religijne, ale będą też przedstawienia
alegoryczne, mitologiczne, rodzajowe i historyczne. Wśród nich, poza ok. 40 wspaniałymi rycinami
Dürera, znajdą się tak wyjątkowe dzieła, jak Ścięcie
Jakuba Wita Stwosza oraz Wjazd Henryka Walezego
do Frankfurtu nad Odrą Mathiasa Zűndta. Celem
wystawy będzie zatem zapoznanie widzów z nie pokazywanymi arcydziełami z kolekcji Gabinetu Rycin
MNP, wprowadzenie w problematykę ikonograficzną
sztuki nowożytnej, a także zapoznanie odwiedzających z technikami sztuk graficznych.
Wystawa nadto jest pierwszą z cyklu prezentacji
kolekcji własnych, nieeksponowanych na wystawach
stałych: zbiorów Gabinetu Rycin, Galerii Plakatu
i Designu i Gabinetu Numizmatycznego.

Betonowe przydomowe grzybki,
łabędzie z opon, rycerze
i dinozaury z nakrętek i śrubek,
galanteria religijna – to, co dla
jednych jest nieinteresującym
wykwitem bezguścia i szmiry, dla
Olgi Drendy stanowi fascynujący
materiał do badań nad polską
innowacyjnością. Autorka,
nawiązując do najlepszych
tradycji rodzimej antropologii,
w wernakularnej twórczości
dostrzega przede wszystkim
nieskrępowaną wyobraźnię,
swobodne podejście do norm
estetycznych i religijnych
i szczyptę sentymentalizmu.
Tropiąc wytwory pomysłowości,
zarówno te z okresu PRL-u, jak
i całkiem współczesne, Olga
Drenda podróżuje po Polsce,
odwiedza kolekcjonerów
i twórców zwykłych-niezwykłych
przedmiotów. Wyroby to świeże
spojrzenie na zjawiska, które jedni
chcieliby wyrugować z naszej
przestrzeni publicznej, a inni
uważają za niegodne uwagi..

PORADA PRAWNA

Uchwały wspólnot mieszkaniowych
w okresie stanu epidemii
W okresie zagrożenia epidemicznego
należy odstąpić
od podejmowania
uchwał na zebraniach i w każdym
przypadku, w którym jest to możliwe, zastąpić je
uchwałami podejmowanymi w trybie
indywidualnego
zbierania głosów.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Rozwoju w razie konieczności pilnego
podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową
uchwały, możliwe jest zebranie głosów
właścicieli lokali w drodze indywidualnego zbierania głosów, bez organizowania
zebrania właścicieli. W okresie zagrożenia epidemicznego należy odstąpić od
podejmowania uchwał na zebraniach
i w każdym przypadku, w którym jest to
możliwe, zastąpić je uchwałami podejmowanymi w trybie indywidualnego
zbierania głosów. Takie rozwiązanie
podyktowane jest potrzebą zapewnienia
prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia głosowania.
Dotyczy to również uchwał dotyczących
uchwalenia rocznego planu gospodarczego, oceny pracy zarządcy lub zarządu,
sprawowania zarządu i udzielenia mu
absolutorium. Trudno powiedzieć jak
długo trwać będzie jeszcze stan epidemii,
a podjęcie ww. uchwał jest konieczne dla
prawidłowego funkcjonowania wspólnoty
mieszkaniowej.
Co do zasady zgodnie z ustawą tzw.
tarczą antykryzysową 1.0, jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli

lokali przypada w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6
tygodni od dnia odwołania tego stanu.
Jednakże jeśli wszystkie uchwały (również dotyczące udzielenia absolutorium,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego itd.) zostały już podjęte w trybie
indywidualnego zbierania głosów to
prawodawca nie nakłada obowiązku
zwołania zebrania wspólnoty mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od
odwołania stanu epidemii. Zwoływanie
zebrania ma na celu przede wszystkim
podjęcie uchwał w we wspomnianych
powyżej sprawach podstawowych dla
wspólnoty, które cechują się najwyższą
doniosłością z punktu widzenia funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej
– w przypadku wcześniejszego podjęcia
uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów cel ten odpada.
Piotr Szulc
radca prawny

FELIETON
Wieść o ciąży rozchodzi się wśród
rodziny i znajomych błyskawicznie.
Ledwo ujrzysz dwie kreski na teście
ciążowym i już wszyscy zaczynają
zwozić do Ciebie rzeczy. To się przyda,
to koniecznie musisz mieć, a tamto to
koleżanka koleżanki miała i było super.
I tak zasypują Cię tym wszystkim, za
co oczywiście jesteś wdzięczna, ale
wiesz... zupełnie co innego zrobiłoby
robotę, szczególnie w tych trudnych
pierwszych miesiącach bycia mamą.

Czego tak naprawdę potrzebuje
kobieta na początku macierzyństwa?
Wieść o ciąży rozchodzi się wśród rodziny i znajomych
błyskawicznie. Ledwo ujrzysz dwie kreski na teście ciążowym i już wszyscy zaczynają zwozić do Ciebie rzeczy. To
się przyda, to koniecznie musisz mieć, a tamto to koleżanka koleżanki miała i było super. I tak zasypują Cię tym
wszystkim, za co oczywiście jesteś wdzięczna, ale wiesz...
zupełnie co innego zrobiłoby robotę, szczególnie w tych
trudnych pierwszych miesiącach bycia mamą.
Rzeczy nie mają żadnego znaczenia. Choćby najlepsze
gadżety świata nie pozbawią nas lęku przed nieznanym,
a wypasiony wózek nie doda nam rodzicielskiej mocy do
stawiania czoła codziennym wyzwaniom i zmęczeniu. Teraz
kiedy moje 2 szoguny są już w takim wieku, że możemy
się dogadać, choć nadal bywa to trudne, wiem, czego bym
sobie życzyła właśnie na początku przygody z macierzyństwem, co dodałoby mi siły i pozwoliło poukładać sobie
pewne sprawy w głowie.
Nie ma to nic wspólnego z prezentami. Każdej kobiecie potrzebny jest przewodnik, asystent, albo nazwijmy tę osobę
po prostu kumpelą, a najlepiej grupa takich ludzi. Ktoś, kto
poklepie po plecach i powie: “nie przejmuj się, nie jesteś
z tym sama. Wszystkie mamy podobnie”. Ktoś, kto wysłucha
bez oceniania i rzuci ciepłym głosem: “odpocznij, ja się tym
zajmę”. Ktoś, kto nie będzie narzucał swojego zdania, a po
prostu będzie. Jakie życie byłoby łatwiejsze! I nie mam tu
na myśli wyręczania nas ze wszystkiego, o nie. Z fizycznym
zmęczeniem można sobie jakoś poradzić. Gorzej ze zmęczoną głową, która nie pozwala cieszyć się codziennością.
Pomyślałam o tym ostatnio, bo natknęłam się na cudowne
zdjęcie znajomej, która już nie miesza w tym kraju, a w ciepłym miejscu nad oceanem, w zgodzie z naturą i samą
sobą, bez gonitwy za niepotrzebnymi dobrami. Prosto
i szczęśliwie. Ona w zaawansowanej ciąży, a dookoła niej
kilka kobiet. Dziewczynka maluje tęczę na jej brzuchu,
nieco starsza kobieta masuje stopy, a inna podaje szklankę

z wodą. Podpis pod zdjęciem: jestem wdzięczna za mój
kobiecy krąg. Jakie to piękne, pomyślałam. Ten krąg, więź,
wsparcie, to poczucie, że nie jest sama, że inni są tam dla
niej, bo ona właśnie wkłada ogromny wysiłek w to, żeby
niebawem przywitać nowe życie. Myślę, że tego w naszej
kulturze brakuje.
Bo jakby spojrzeć na to, jak zwykle przebiega ciąża, to kobieta jednak często tkwi w tym sama. Koleżanki pędzą do
pracy, po pracy do domu. Mama też nie zawsze tym wsparciem jest. Sąsiadki, kuzynki, siostry - każdy ma swoje życie
i nie ma czasu na angażowanie się w cudze. Zdarzy się kilka
spotkań ze znajomymi, babskie wyjście, może nawet baby
shower, ale to tylko momenty. Oczywiście zwykle jest też
partner, który trzyma za rękę podczas wizyty u lekarza,
opiekuje się i sam próbuje wczuć się w przyszłą rolę taty,
ale właśnie tego kręgu kobiet brak, a szczególnie on wydaje
mi się istotny w nierównej walce z burzą hormonów, wątpliwościami i lękiem. Dokładnie w ten sposób zapamiętałam ciążę i pierwszy rok macierzyństwa - samotnie.
Zobaczyłam to zdjęcie i pomyślałam, że właśnie tak powinien
wyglądać czas ciąży i potem kolejne lata życia dziecka. To takie naturalne, a to, w jaki sposób my dzisiaj funkcjonujemy jest
totalnym zaprzeczeniem natury. Jest takie przysłowie mówiące, że potrzebna jest cała wioska, żeby wychować dziecko.
Marzy mi się, żebyśmy tak funkcjonowali. Chciałabym, żeby
zarówno kobiety, jak i mężczyźni mieli swoje kręgi, w których mogą liczyć na wsparcie na różnych etapach swojego
życia. Tego potrzebujemy, bo jakby nie było, nasza natura
popycha nas do życia w grupie, a z naturą nie wygramy.
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

KOSMETYKA

Jak określić typ skóry twarzy?
Skóra twarzy to jedna z najdelikatniejszych części naszego ciała,
stąd wymaga od nas szczególnej pielęgnacji. Pierwsze oznaki
upływającego czasu z reguły są widoczne właśnie na niej. Na
przyśpieszenie procesów starzenia się skóry wpływa wiele
czynników, które niestety dość często ignorujemy. Twarz to
wizytówka, dlatego warto o nią regularnie dbać, bez względu na
metrykę. Codzienna troska o skórę twarzy pomaga utrzymać ją
w zdrowej kondycji. Odpowiednia pielęgnacja skóry to podstawa
profilaktyki antystarzeniowej. Jeżeli nie dostarczymy naszej
skórze odpowiednich składników to zacznie się przesuszać, a co
za tym idzie, szybciej powstają na niej zmarszczki. Dlatego tak
ważne jest aby wiedzieć jaki rodzaj cery mamy i jaką pielęgnację
zastosować by uzupełnić wszystkie niezbędne składniki dla
zachowania jej zdrowego wyglądu.
Najważniejszym aspektem dbania o swoją cerę jest
zidentyfikowanie jej potrzeb i określenie jaki typ cery
posiadamy. Skórę suchą, normalną, tłustą czy mieszaną
pielęgnuje się w zupełnie inny sposób. Rodzaj pielęgnacji
zmienia się także w zależności od pór roku.
Jeżeli nie wiesz bądź nie jesteś pewna jaki typ skóry posiadasz,
skonsultuj się z kosmetologiem.
Umawiając się na konsultację ze specjalistą będziesz mieć
pewność, że zapewniasz skórze pielęgnację na najwyższym
poziomie.
DIAGNOZA SKÓRY
Diagnoza skóry jest przeznaczona dla klientów poszukujących
rozwiązania swojego problemu, lepszego poznania typu
swojej skóry i określenia metod pielęgnacji odpowiadającej
ich potrzebom.

W ramach tej konsultacji kosmetolog w naszej Klinice
przeprowadza pełną komputerową diagnozę skóry. Kosmetolog
posiłkuje się sprzętem do analizy komputerowej skóry. Podczas
konsultacji specjalista przeprowadza wywiad, który ma na
celu ocenę kondycji skóry. Podpierając się swoim wieloletnim
doświadczeniem projektuje program zabiegów indywidualnie
dobranych do potrzeb pacjenta. Dodatkowo pacjent
otrzymuje pełna instrukcję z listą programów zabiegowych
i pielęgnacyjnych do domu wraz z wszelkimi zaleceniami. Po
takiej konsultacji każdy z naszych klientów będzie wiedział:
• jak właściwie należy dbać o skórę,
• jakich preparatów unikać a jakie wręcz są pożądane,
• jakie dotychczas pacjent błędy popełniał i jak ich na
przyszłość unikać,
• co zrobić aby skóra była na długi czas młoda i pełna blasku.
Diagnoza skóry jest przeznaczona dla każdego klienta, który
chce się dowiedzieć:
• jaki ma typ skóry,
• jaka jest idealna pielęgnacja domowa,
• uzyskać indywidualną receptę na właściwą pielęgnację
skóry,
• jakie są wskazane zabiegi kosmetologiczne,
• które zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wybrać i czy
już po nie sięgać.
Poznanie swojej skóry, jej potrzeb, analiza trybu życia,
środowiska w jakim pacjent żyje - to wszystko ma ogromny
wpływ na wynik analizy.
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Chcesz więcej?
Polub nas na Facebook-u!

