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Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia

Najwyższy budynek mieszkalny

w Poznaniu jest gotowy

Położony w samym centrum miasta, obok stacji Poznań Główny
i Międzynarodowych Targów Poznańskich. Za oknem widać zielony park Karola Marcinkowskiego. Towarowa 39 to jeden z najbardziej atrakcyjnych adresów w Poznaniu i czwarty budynek Atanera
w tej części miasta.
Budynek składa się z części wysokiej: 22 - kondygnacyjnej o wysokości 73 m – oraz niskiej, 5 - kondygnacyjnej przeznaczonej na biura.
W części wysokiej na trzech dolnych poziomach są lokale usługowe
i biura, a powyżej - 180 mieszkań o powierzchni od 30 do 140 m2
z balkonami (na wyższych piętrach z ogrodami zimowymi) i panoramicznymi oknami. Jest to najwyższy budynek mieszkalny w Poznaniu.
Pod budynkiem znajduje się hala garażowa ułatwiająca wygodne
parkowanie w centrum z 230 miejscami parkingowymi. Na dachu
budynku jest taras o powierzchni ok. 180 m2 przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców, gdzie będą mogli odpocząć wśród zieleni,
z fantastycznym widokiem na Poznań. Ponadto na parterze wszyscy fani sportu będą mogli poćwiczyć na siłowni, także przeznaczonej tylko dla mieszkańców kompleksu Towarowa 37-39.
Budynek został zaprojektowany w Pracowni Architektonicznej Ewy
i Stanisława Sipińskich.
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INWESTYCJA

NOWE OSIEDLE
NA MARCELINIE

Świerzawska 4
Rozpoczynamy nową inwestycję na Grunwaldzie,
obok Lasku Marcelińskiego. Przy ul. Świerzawskiej 4 powstanie osiedle składające się z dwóch
budynków o wysokości 7-8 pięter.
Znajdą się tu mieszkania o powierzchniach od 26 m2 (kawalerki) do
100 m2 (czteropokojowe). Na parterze będą lokale usługowe. Nie zabraknie placów zabaw dla dzieci i centrum rekreacyjno- sportowego
dla ich rodziców. Po męczącym dniu będzie można odpocząć i porozmawiać z sąsiadami na dziedzińcu. Dzięki systemowi monitoringu,
portierniami ochrony oraz podziemnym garażom, każdy poczuje się
bezpiecznie.
W niedużej odległości od osiedla znajdują się sklepy (m.in. CH King
Cross), szkoły i przedszkola. Osiedle położone jest w bezpośrednim
sąsiedztwie wybudowanych przez Ataner kompleksów, na których
także znajdują się punkty usługowe.
Znajdujący się w sąsiedztwie Lasek Marceliński zajmuje powierzchnię
230 hektarów, jest więc gdzie spacerować czy biegać. Blisko stąd
również nad Rusałkę. W Lasku znajduje się staw, place zabaw dla
dzieci i miejsca na ognisko. Tereny te są atrakcyjne nie tylko latem, ale
przez cały rok. Mieszkańcy osiedla będą je mieć na wyciągnięcie ręki.
Pełna oferta mieszkań będzie dostępna w naszym Biurze Sprzedaży.

GADŻETY

MIASTO
Grunwald to dzielnica doskonale znana poznaniakom z jednego prostego względu: tam po prostu
dobrze być. Przyjemnemu spędzaniu wolnego czasu sprzyja zarówno dogodny dostęp do centrum,
jak i bliskość zielonych płuc miasta. Nie bez przyczyny też rokrocznie zajmuje jedno z czołowych
miejsc w rankingach bezpieczeństwa. Urokliwe osiedla, przemyślana infrastruktura, obiekty sportowe... można tak wymieniać, a wciąż trudno będzie wskazać wszystkie atrakcje dzielnicy.

GRUNWALD
- DZIELNICA DO MIESZKANIA I PRACY

Udogodnienia centrum, spokój obrzeża
Grunwald jest przestrzenią szczególną. Z jednej strony
zapewnia bliskość centrum i wszystkich związanych z tym
udogodnień, a z drugiej daje dostęp do licznych ułatwień charakterystycznych dla obrzeży miasta. O atrakcyjności dzielnicy świadczy dostęp do przedszkoli, szkół oraz przychodni,
centrów handlowo-usługowych czy pływalni. Wystarczy się
zaledwie obejrzeć, aby ucieszyć wzrok zachwycającą zielenią
Lasku Marcelińskiego. Wszystko to zadowoli zarówno świeżo
upieczone pary, jak i wielopokoleniowe rodziny.

Spacer w Lasku Marcelińskim czy wypad na mecz?
Tutaj nie musisz wybierać
Aktywni znajdą tu swój raj na ziemi. Dotyczy to zarówno
zapalonych kibiców piłki nożnej, jak i uprawiających jogging.
Grunwald szczyci się obecnością inwestycji, jaką jest Stadion
Miejski na Bułgarskiej. Całe rzesze poznaniaków zjeżdża do

tego miejsca, aby oddać się piłkarskim emocjom lub wziąć
udział w licznie organizowanych koncertach. Po drugiej
stronie dzielnicy na spragnionych wydarzeń sportowo-kulturalnych czeka z kolei Hala Arena spowinowacona z parkiem
Kasprowicza na Łazarzu.

Życie między naturą a kulturą
Jednak stadion to nie jedyne warte odwiedzenia miejsce. Na
Grunwaldzie leży Lasek Marceliński, chętnie odwiedzanym
przez mieszkańców z jednego głównego powodu – rozległej
zielonej przestrzeni. Zalesione grunty porolne stały się miejscem idealnym do wypoczynku oraz rekreacji. Las przecinają
ścieżki spacerowe, biegowe i rowerowe. Na świetną zabawę
mogą tu liczyć dzieci i dorośli, właściciele psów i ich zwierzaki,
miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu, ale także lubiący
spokojne, nieśpieszne spacery w otoczeniu kojącej natury.
To właśnie obok Lasku Marcelińskiego powstaje najnowsza
inwestycja Atanera – Świerzawska 4.

DESIGN

Mieszkanie
w stylu retro
Chcesz stworzyć przytulny klimat dawanych lat w swoim mieszkaniu?
Odpowiedzią będzie styl retro, który cieszy się teraz duża
popularnością. Nie musisz od razu aranżować całego wnętrza w tym
stylu, a postawić jedynie na stylowe elementy i sprzęty, które
nadadzą mu ten charakterystyczny urok vintage. Mogą to
być tapety ścienne, stylowe sprzęty AGD retro czy
meble vintage. A jeśli masz zbyt mało miejsca na
dodatkowe meble, postaw na obrazy, druk
cyfrowy oraz plakaty.

ARCHITEKTURA
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ŻYCIE NA OSIEDLU

Dialogi
osiedlowe
cykl spostrzeżeń życiowych opartych
o życie na poznańskim osiedlu, gdzie
codziennie rozgrywają się ludzkie
szczęścia, dramaty i sytuacje
kuriozalne.
-Czego nie mówić osobie, która wybiera się
na test na koronawirusa?
-Bądź pozytywny!.

QUIZ

Poznaj Poznań!
Wydaje Ci się, że dobrze znasz swoje miasto?
Sprawdźmy to!
1. Czyje imię nosi poznańskie
lotnisko Ławica?
A. Adama Mickiewicza
B. Henryka Wieniawskiego
C. Stefana Stuligrosza

4. Betki w gwarze poznańskiej to:
A. Buty
B. Grzyby
C. Maliny
5. W herbie Poznania widać:

2. W którym miejscu w Poznaniu
stanął stos, na którym spalono
pierwszą w Polsce kobietę
oskarżoną o czary?

A. Mury zamku
B. Św. Piotra i Pawła
C. Klucz do bramy wrocławskiej

A. Na ul. Za Bramką
B. Na Ostrowie Tumskim
C. Na Chwaliszewie

6. Zaułek Krystyny Feldman
znajdziecie:

3. Który teatr w Poznaniu jest
najstarszy?
A. Teatr Nowy
B. Teatr Polski
C. Teatr Ósmego Dnia

A. Na Jeżycach
B. Na Ogrodach
C. Na Wildzie
7. W Poznaniu nakręcono film:
A. Pan Tadeusz
B. Vabank
C. Kroll

Odpowiedzi: 1B, 2C, 3B, 4B, 5B, 6A, 7C, 8C, 9A, 10B

8. Poznań to jedyne miasto
wymienione w polskim hymnie.
Wspomina o nim:
A. Pierwsza zwrotka
B. Druga zwrotka
C. Trzecia zwrotka
9. Pierwszy w historii słoń, który
zamieszkał w poznańskim
ogrodzie zoologicznym, miał na
imię:
A. Kinga
B. Nino
C. Roza
10. Pierwsze połączenie kolejowe
w 1848 r. Poznań posiadał z:
A. Berlinem
B. Wrocławiem
C. Kaliszem

MIASTO

JAK PROJEKTOWANE
SĄ OSIEDLA?

P

ierwsze bloki mieszkaniowe zaczęły powstawać
na świecie przed wojną. Powoli wypierały kamienice i zastanawiano się jak je ustawić, by stworzyć
wygodne i praktyczne osiedle wpisujące się w przestrzeń
miejską. Czasem blok miał kształt prostokąta wypełniającego cały kwartał ulic, a czasem osiedle złożone
byo z kilku osobnych bloków, dzięki czemu wewnętrzny
dziedziniec otwierał się na ulicę i dawał lepsze widoki.
Ważny był dostęp do światła dziennego oraz zieleń na
osiedlu. Te zasady aktualne są do dziś przy projektowaniu
nowych osiedli. Okna mieszkań powinny wychodzić na
słoneczne strony świata: wschód, zachód lub południe.
Na osiedlu powinna być zieleń i mała architektura –
w modernistycznej wizji każdy mieszka nie obok, ale
wewnątrz parku. Bloki miały być jak statki płynące przez
ocean zieleni. Takie osiedla w modernistycznym duchu
budowano już po wojnie – w latach 60. i 70. W Poznaniu
powstały wtedy m.in. os. Rzeczypospolitej, os. Lecha, os.
Czecha, os. Rusa. Celem ich budowy było zapewnienie
lokum mieszkańcom miasta. Stały się „sypialnią miasta”.
Każde miasto ma dziś taką swoją blokową sypialnię –
w Poznaniu są to Rataje i Piątkowo, w Warszawie Ursynów, a w Krakowie Bronowice czy Prądnik.

Dzisiejsze osiedla budowane są często w oparciu o owe modernistyczne założenia, jednak są
bardziej nowoczesne i dostosowane do współczesnych potrzeb. Nadal istotne jest, by mieszkania były dobrze doświetlone, a na osiedlu była
zieleń, która sprzyja odpoczynkowi. Na osiedlach
są także place zabaw i podziemne hale garażowe,
które ułatwiają parkowanie i gwarantują bezpieczeństwo samochodów. To właśnie hale garażowe
odróżniają stare osiedla od nowych. Inny aspekt
związany z bezpieczeństwem to monitoring
i ochrona, których z reguły nie ma na osiedlach
z lat 70 czy 80. Ponadto deweloperzy zapewniają swoim klientom dodatkowe atrakcje, takie
jak centrum sportowe, boisko, siłownia tylko dla
mieszkańców. Wewnętrzne uliczki często są wyłączone z ruchu kołowego i zamienione w deptaki,
by zwiększyć bezpieczeństwo i komfort przechodniów. Dzięki temu dzieci mogą swobodnie bawić
się na dziedzińcu. Na parterach budynków często
znajdują się lokale usługowe, dzięki czemu nie
trzeba opuszczać osiedla, by skorzystać z usług
fryzjera, kosmetyczki czy przedszkola.

BARTOSZ BIELIŃSKI
Czym zajmuje się Automobilklub Wielkopolski, jak radzi sobie w czasach pandemii
i dlaczego warto jeździć na rajdy turystyki
samochodowej opowiada jego Prezes,
Bartosz Bieliński.

Jak narodziło się u Pana zainteresowanie motoryzacją?
Zainteresowanie motoryzacją było u mnie od dzieciństwa,
kiedy jako 6-letni chłopak byłem zabierany na tor i na rajdy
przez mojego ojca i to dzięki ojcu mam etylinę we krwi.
Potem realizowałem się jako sędzia sportu samochodowego
pomagając w pracach komisji technicznej, a następnie organizowałem rajdy i zawody sportu samochodowego na torze
w Poznaniu jako dyrektor. Od 2010 r. zostałem wiceprezesem
ds. sportu, a następnie członkiem głównej komisji sportu
samochodowego PZM odpowiedzialnym za wyścigi torowe
w Polsce aż do dzisiaj. Od zeszłego roku po tragicznej śmierci
prezesa Roberta Werle zostałem prezesem Automobilklubu
Wielkopolski, jak również przewodniczącym głównej komisji
bezpieczeństwa ruchu drogowego PZM zostając członkiem
prezydium PZM.

ZNANI POZNANIACY
Jakie plany rozwoju ma Automobilklub Wielkopolski
w najbliższym czasie?
Plany rozwoju klubu to poprawa infrastruktury Toru Poznań, budowa profesjonalnego monitoringu sportowego oraz
budowa toru rallycrossowego.
Planujemy także dalsze działania związane z powstaniem
muzeum motoryzacji oraz zwiększenie działań dotyczących
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Cały czas stawiamy na
rozwój działalności gospodarczej Stowarzyszenia poprzez
otwieranie nowych działalności tak jak np. w tym roku wynajem kamperów.
Jak Automobilklub radzi sobie w czasach koronawirusa?
Czy w jakiś sposób pokrzyżował on plany np. wyścigów
na Torze Poznań?
Niestety podobnie jak większość firm
również nas dotknęła epidemia i jej restrykcje wprowadzone przez rząd. Musieliśmy zamknąć kiermasz części, jak również Tor Poznań, odwołaliśmy wszystkie
imprezy, zawody i eventy organizowane
przez klub. Dzięki wprowadzeniu działań
związanych z działalnością klubu udało
się nam przetrwać i utrzymać zatrudnienie w klubie oraz dalej funkcjonować.
Zmianie musiał ulec cały kalendarz
sportów motorowych w Polsce, a co za
tym idzie również kalendarz imprez na
Torze. Po poluzowaniu obostrzeń przez
rząd jako pierwszy klub w Polsce zorganizowaliśmy pierwszą imprezę sportu
motorowego w nowych warunkach
epidemicznych i był to memoriał Henryka
Śródeckiego w sporcie kartingowym, a zaraz po tym wydarzeniu zorganizowaliśmy
pierwsze zawody Mistrzostw Polski w wyścigach samochodowych. Obie te imprezy
odbyły się bez udziału publiczności przy
zachowaniu wszelkich reżimów sanitarnych wprowadzonych
przez klub obowiązujących na terenie obiektu Toru. Wymagało
to ze strony klubu poniesienia pewnych kosztów i dopilnowaniu wszelkich zasad sanitarnych. Udało się te dwie imprezy
przeprowadzić gromadząc ponad 100 zawodników na każdej
z nich. Sprostaliśmy zasadom sanitarnym, co spowodowało, że
nikt z zawodników oraz sędziów i całej obsługi nie zaraził się
koronawirusem.

Z ciekawostek związanych z wyścigami warto wspomnieć
o tym, że aby zorganizować zawody rangi Mistrzostw Polski
spełniając wymagania homologacji Toru, potrzeba ponad 100
osób funkcyjnych, czyli sędziów, zabezpieczenie medyczne,
techniczne, straż pożarną, pomoc drogową, ochronę, a więc
jest to duże przedsięwzięcie organizacyjne.
Czym jeszcze zajmuje się Automobilklub? W jaki sposób
mogą skorzystać z jego działań poznaniacy?
Automobilklub to nie tylko sport, ale również inne dziedziny
związane z motoryzacją, czyli komisja turystyki zrzeszająca
fanów rajdów - rajdów nawigacyjnych i turystki samochodowej. Mamy również komisję caravingu, która skupia wielbicieli
tej formy wypoczynku. Zrzeszamy fanów dawnej motoryzacji
- nasi członkowie są w posiadaniu ok. 300 eksponatów, które
w większości są sprawne i poruszają się po naszych drogach.
W szeregach klubu mamy ratowników drogowych związanych
z komisją bezpieczeństwa ruchu
drogowego i ta ostatnia działalność
jest dla klubu bardzo ważna.
Prowadzimy wiele działań związanych z poprawą bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, np. festyny,
pogadanki, poradnie dla kierowców.
Nie zapominamy również o naszych seniorach skupionych w kole
seniora- spotykają się wspólnie na
obiadach, koncertach i eventach
oraz rajdach. Każdy znajdzie w klubie coś dla siebie.

Nasz Tor gościł
zawodników
formuły 1 z naszym
najlepszym
kierowcą
Robertem Kubicą
oraz Michaela
Schumachera.

Proszę zdradzić kilka ciekawostek dotyczących
wyścigów.
Nasz Tor gościł nawet zawodników formuły 1 z naszym
najlepszym kierowcą Robertem Kubicą oraz Michaela Schumachera. Coraz częściej na Tor przyjeżdżają puchary markowe
z całej Europy, np. Suzuki, Renault Clio, Haigo doceniając Tor,
jego konfigurację, jak również coraz lepszy dojazd do Poznania.
Zawodnicy, którzy stawiali swoje pierwsze kroki w Poznaniu,
stają się czołówką kierowców w Europie startując w wielu pucharach i wielu zespołach markowych.

Na drogach jest coraz więcej
wypadków. Czy Automobilklub
podejmuje jakieś akcje edukacyjne by im przeciwdziałać i zwiększyć bezpieczeństwo na drodze?
Automobilklub Wielkopolski ma
zapisane w swoim statucie działania na rzecz bezpieczeństwa
na drodze, więc organizujemy bardzo dużo akcji dedykowanych poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Od eventów,
spotkań edukacyjnych dla dzieci i seniorów po szkolenia dla
kierowców czy policjantów. Posiadamy wiele urządzeń pomagających prowadzić takie eventy, np. alkogogle, narkogogle
czy obecnie wraz z PZM symulator dachowania i symulator
czasu decyzji. Organizujemy również badania dedykowane dla
kierowców 60+ związane z prowadzeniem pojazdów w tym
wieku. Wspólnie z policją w każdym przypadku wprowadzeniu
nowych przepisów staramy się te przepisy pomóc przyswoić
kierowcom oraz wytłumaczyć dlaczego te przepisy zostały
wprowadzone.
Jakie są Pana ulubione miejsca w Poznaniu?
Moje ulubione miejsca w Poznaniu to przede wszystkim Tor
Poznań, ale również jezioro Malta, Stary Rynek i ostatnio tzw.
szachty.
Dziękuję za rozmowę.
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DOMOWA BIBLIOTEKA
MA WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA
Dorastanie w domu, gdzie jest minimum 80 książek, wpływa korzystnie na nasze późniejsze
osiągnięcia edukacyjne i pozycję zawodową. Jak pokazują badania, wpływ domowej biblioteczki jest podobny jak ukończenie wyższej uczelni.

P

rzebywanie dzieci w środowisku, gdzie
obecne są książki ma pozytywny wpływ na
ich późniejsze zdolności – związane z czytaniem, piśmiennością, liczeniem czy technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi – bo promuje postawę poszukiwacza wiedzy. Do takiego wniosku
doszli autorzy badania przeprowadzonego w 31
krajach. Badanie prowadzone było przez naukowców z Australian National University w Canberze
w Australii oraz University of Nevada w Reno
w USA.
Przez cztery lata gromadzili oni dane na temat
160 tys. dorosłych, pytając o ich rodzinny dom,

obecną sytuację zawodową oraz oceniając
umiejętności z różnych dziedzin. Po przeanalizowaniu tych informacji badacze stwierdzili,
że kontakt w latach dziecięcych z minimum 80
książkami z domowej biblioteki doprowadził
do lepszego opanowania umiejętności związanych z czytaniem, piśmiennością, liczeniem, czy
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
w dorosłym życiu.
Większa liczba książek była równoznaczna
z silniejszym efektem – ale dokładnie do 350
egzemplarzy, bo powyżej tej liczby nie zaobserwowano żadnych dodatkowych korzyści.

“Dorastanie w towarzystwie domowej biblioteczki podnosi umiejętności dorosłych w różnych obszarach poza korzyściami wynikającymi
z edukacji rodzicielskiej lub własnych osiągnięć
edukacyjnych lub zawodowych” – napisali
autorzy badania. Okazało się, że efekt jest potężny. Dzieci z rodzin, gdzie książki były obecne, które zdobyły wykształcenie na poziomie
szkoły średniej, „stają się tak piśmienne, zdolne
technologicznie i matematycznie w wieku dorosłym, jak absolwenci uniwersytetów, którzy
dorastali bez obszernej biblioteki” – czytamy
w opracowaniu badania.
Zdaniem autorów ten efekt może wynikać
z dwóch czynników. Po pierwsze dorastanie
w środowisku społecznym opartym na wiedzy
i nauce sprzyja długoterminowym kompetencjom poznawczym. Po drugie – wczesne
zapoznanie się z książkami czyni je integralną
częścią rutyny i praktyk podnoszących kompetencje poznawcze przez całe życie. Kompetencje te z kolei wpływają nie tylko na proces

kształcenia, ale też stanowią podstawę rutynowych działań przez całe późniejsze życie.
Definicja dużej domowej biblioteki różni się
w zależności od kraju. Największe zbiory mają
rodziny skandynawskie – 14 proc. Norwegów
i 13 proc. Szwedów ma w domu ponad 500
książek. Przeciętny Amerykanin ma w domu
114 książek. Tylko kilka krajów posiada w domach statystycznie mniej niż 80 książek,
między innymi Chile, Grecja, Włochy, Singapur
i Turcja. A jak jest u nas? Ze statystyk Biblioteki Narodowej wynika, że w 2019 roku 21
proc. Polaków miało w swoim domu od 50 do
100 książek, a 17 proc. powyżej setki egzemplarzy. Badanie nie bierze pod uwagę ilości
książek w cyfrowych zbiorach. Jednak zdaniem
autorów duże biblioteki cyfrowe, przynajmniej
na razie, współistnieją z dużymi bibliotekami
książek papierowych.
Wygląda na to, że posiadanie książek w domu
i czytanie dzieciom to doskonała inwestycja
w ich przyszłość.

NEWSY MIEJSKIE

CYRYL, czyli Cyfrowe Repozytorium Lokalne pozwala cofnąć się
w czasie i poznać Poznań taki, jakim był kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Na stronie internetowej cyfrowego muzeum
prezentowane są tysiące fotografii, pocztówek i dawnych planów
Poznania ze zbiorów m.in. bibliotek, muzeów, centrów kultury
i prywatnych kolekcji. Można tu prześledzić historię poznańskich
zabytków, posłuchać archiwalnych nagrań, obejrzeć spektakle teatralne czy filmy. Uzupełnieniem CYRYLA są treści, które oferuje
Poznańskie Archiwum Historii Mówionej. Archiwum to kolekcja
nagrań z poznaniakami i Wielkopolanami, którzy opowiadają
o swoich przeżyciach. W swoich zbiorach zgromadziło już blisko
trzysta filmowych wywiadów ze świadkami historii. Są wśród nich
uczestnicy tak ważnych wydarzeń, jak Czerwiec ’56 czy Marzec
’68.

Estrada Poznańska - Kabaret Tey, Zbigniew Górny, Małgorzata Ostrowska, Lombard – co ich łączy? Wszyscy
zaczynali na deskach Estrady Poznańskiej, która obchodzi w tym roku 65-lecie istnienia. Z tej okazji przygotowano 16-odcinkowy cykl podcastów o historii rodzimej
sceny muzycznej. W pierwszym odcinku wystąpiła
Małgorzata Ostrowska. Estrada na swojej stronie internetowej udostępnia również ilustrowaną książeczkę pt.
“Zwierzyniec”, przygotowaną na potrzeby cyklu Dzieciaki na Piętrze, a także publikację dotyczącą zeszłorocznej
edycji projektu Kulturalny Stary Rynek.

Biblioteka Raczyńskich
przygotowała dla czytelników
podcasty. Są one publikowane
na stronie www.bracz.edu.pl,
na kanale Biblioteki Raczyńskich na Youtubie i w serwisie
Spotify. Wśród nich m.in.
nagrania z serii “Kanon lektur
nieczytanych”. Na kanałach
biblioteki na YT i w serwisie
Spotify pojawiają się także
nagrywane przez bibliotekarzy audiobooki z klasyków
powieści kryminalnej.

BIBLIOTECZKA ATANERA

Fenomen
wzornictwa

Muzeum Archeologiczne - Muzealnicy połączyli stare z nowym
– eksponaty archeologiczne z nowoczesnymi technologiami.
Wystarczy pobrać darmową aplikację (systemy Android i iOS),
dzięki której możemy oglądać ekspozycje i poczytać o prezentowanych na nich eksponatach. Na stronach www.muzarp.poznan.
pl oraz www.rezerwat.muzarp.poznan.pl stopniowo publikowane
będą również prezentacje z opisami wystaw stałych i wcześniej
eksponowanych wystaw czasowych.

Autorka książki „Fenomen
wzornictwa” i historyk
wzornictwa, Penny Sparke,
oferuje nam znacznie
więcej niż przedstawienie
historii wzornictwa.
Publikacja ta ujęta w pięć
rozdziałów zabiera
czytelnika w chronologicznie
zaplanowaną podróż: od
uprzemysłowienia zakładów
produkcyjnych w XIX wieku,
ruchu modernistycznego
i Bauhausu, poprzez trudy
i ograniczenia czasów wojny,
powojenne ożywienie
i wykorzystywanie
potencjału nowych
materiałów oraz technologii,
aż po najnowsze trendy we
wzornictwie XXI wieku. Nie
tylko dla fanów designu!

PORADA PRAWNA

Zmiany w Ustawie Prawo budowlane

Od września
pozwolenie na
budowę nie jest
wymagane m.in.
dla budowy
przydomowych
tarasów
naziemnych,
pomostów czy
przydomowych
oczyszczalni
ścieków.

We wrześniu bieżącego roku weszła
w życie duża nowelizacja przepisów
Ustawy Prawo budowlane, która ma
na celu ułatwienie i uproszczenie procesu inwestycyjnego. Wprowadzone
zmiany mają znaczenie nie tylko dla
dużych inwestorów ale również dla
osób planujących mniejsze inwestycje
np. budowę domu jednorodzinnego
lub zabudowę działki rekreacyjnej.
W pierwszej kolejności wskazać należy, że zmianie uległa lista inwestycji,
których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Od września pozwolenie na budowę nie będzie
wymagane m.in. dla budowy przydomowych tarasów naziemnych, pomostów czy przydomowych oczyszczalni
ścieków. Nowością jest również to, że
obiekty małej architektury – czyli np.
ławki, śmietniki, huśtawki, wodotryski,
piaskownice - bez względu na lokalizację, nie wymagają ani pozwolenia na
budowę, ani zgłoszenia.
Nowelizacja przewidziała również
zmniejszenie formalizmu związanego
z inwestycją - na etapie składania

wniosku o pozwolenie na budowę lub
zgłoszenia, inwestor będzie składać
mniej dokumentów niż do tej pory.
Inwestor do wniosku o pozwolenie na
budowę będzie dołączał tylko część
obecnego projektu budowlanego,
zmniejszy się również liczba wymaganych egzemplarzy projektu dołączanego do wniosku.
Zmiany mają usprawnić również
przygotowanie nowych inwestycji
poprzez przyłączenie do sieci energetycznych, gazowych, wodociągowych
i wodnych. Przedsiębiorstwa zostaną
zmuszone do przyłączania do sieci
w konkretnych terminach, ograniczona
została też możliwość pobierania opłat
przez przedsiębiorstwa za wydanie
warunków technicznych przyłączenia
do sieci.
Piotr Szulc
radca prawny

FELIETON
Czy rola mamy jest dla kobiety
najważniejszą rolą w życiu?
Czy przechodząc w tryb wychowywania dziecka musi się
to wiązać z rezygnacją z własnego Ja? Czy rzeczywiście
bycie rodzicem powoduje, że
własne sprawy spychamy na
koniec kolejki i najważniejsze:
czy robimy to celowo? Myślę
o tym już od jakiegoś czasu
i mam tutaj kilka wniosków.

Główna zasada w samolocie:
maska najpierw dla Ciebie, potem dla dziecka
Ostatnio uderzył mnie mocno ten temat przez rozmowę
z pewną kobietą. Taka typowa grzecznościowa rozmowa
o wszystkim i o niczym, wylewanie żalu na codzienność.
I właśnie w trakcie tej rozmowy kobieta, również mama
kilkuletniej dziewczynki, wspomniała o tym, że już strasznie długo ma problem z kręgosłupem, ale nie ma czasu się
tym zająć. “Wie pani, jak to jest. Dla dziecka to wszystko
zrobimy, a swoje potrzeby zawsze odkładamy na kiedyś”.
No racja, pomyślałam i od razu przypomniałam sobie wiele
sytuacji, kiedy odkładałam coś na później, bo najpierw
muszę zadbać o dzieci. Błąd.
Nie wiem, czy kojarzysz obrazkową instrukcję bezpieczeństwa w samolotach, pokazującą, jak należy postępować
w awaryjnych sytuacjach. To idealnie odzwierciedla życie!
Otóż jeśli konieczne jest założenie maski tlenowej i jesteś
w tym samolocie razem z dzieckiem, to maskę zakładasz
najpierw sobie, a potem dziecku. Dlaczego tak jest? Dziecko z dużym prawdopodobieństwem nie da rady Cię uratować. Zatem jeśli zdążysz mu założyć maskę, a sama stracisz
przytomność, to… Sama dokończ tę historię. Dlatego tak
ważne jest, aby rodzic najpierw zadbał o siebie. Tylko w ten
sposób będzie mógł pomóc dziecku. Logiczne, prawda?
Dlaczego zatem w życiu nie wdrażamy tej zasady? Nie mam
czasu, wiecznie coś, z dzieckiem muszę chodzić po lekarzach, a gdzie tu o siebie zadbać? Moja droga, na dłuższą
metę to nie ma prawa działać. Nie jesteśmy cyborgami!
Każda trudniejsza noc z naszymi pociechami, każdy stres
wywołany codziennymi problemami, każda kropla prze-

męczenia wpadająca do kubka z kawą będzie miała swoje
konsekwencje. Te konsekwencje odczujemy fizycznie
i psychicznie.
Koniec z wymówkami! Potrzeby i zdrowie rodziców są bardzo ważne. Celowo piszę o rodzicach, a nie tylko kobietach,
bo widzę to też po moim mężu. Dla nas zrobi wszystko, dla
siebie niekoniecznie. Jednak zasada “szczęśliwi rodzice to
szczęśliwe dzieci” i odrobina zdrowego egoizmu powinny
przyświecać nam każdego dnia. Dlatego staramy się o to
dbać i nie odwlekać w nieskończoność swoich spraw.
Sama pomyśl, kiedy ostatnio zrobiłaś kontrolne badania?
Kiedy zrobiłaś dla siebie coś dobrego, co pomogło Ci się
zrelaksować i odpocząć? Kiedy się wyspałaś? Kiedy spędziłaś miło czas bez pośpiechu? Dawno? W takim razie nie ma
na co czekać! Ja wiem, że łatwo powiedzieć, ale uwierz mi,
że ja sama po prostu wyrywam ten czas dla siebie i inaczej
nie da się tego zrobić. To jest zawsze wybór: przeczytać
książkę czy wyszorować łazienkę, poćwiczyć czy stać pół
dnia w kuchni, pójść do lekarza czy odhaczać kolejne domowe obowiązki. Trzeba wybierać mądrze. Pamiętaj, maska
najpierw dla Ciebie. 
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

Sweet Misa
Składniki:

Przygotowanie:

1 szklanka ryżu (250ml,basmati)
2 szklanki wody
1 szklanka mleka kokosowego
łyżka miodu
Owoce sezonowe: jabłka, śliwki, gruszki, borówki
Bakalie
Orzechy
Wiórki kokosowe

Wsyp szklankę ryżu do garnka. Zalej dwiema
szklankami lekko osolonej wody. Gotuj przez 15min.
Ugotowany ryż przesyp do czystego garnka, zalej
szklanką mleka kokosowego i dodaj łyżkę miodu.
Gotuj przez 7min, mieszając. Gęstość ryżu zależy od
preferencji Szefa Kuchni. Ugotowany ryż przełóż do
miski i udekoruj dodatkami.

Towarowa
Ul. Towarowa 35, Delta

Godziny otwarcia:
Pon-piątek 7.30- 16.00

Chcesz więcej?

Polub nas na Facebook-u!

