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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

ul. Nałęczowska 125
60-472 Poznań
Tel. 061 842 96 39
tel. kom. 606 344 717

ZAPRASZAM 
od wtorku do piątku

9.00 – 20.00
soboty 8.00 – 14.00

Remigia Blandzi

Kosmetyki Bacchara 
Professional

Soraya stworzyła serię nawilżająco-dotleniających kosmety-
ków AQUACELL. Ta intensywna pielęgnacja jest wysoce sku-
teczna, dzięki milionom nawilżających mikrokropelek oraz sys-
temowi potrójnego nawilżania. SORAYA AQUACELL zapew-
nia skórze spragnionej wody  długotrwałe nawilżenie aż do 24 
godzin. Kompleks dotleniający Oxy-Cell poprawia transport tle-
nu w komórkach, dzięki czemu skóra nabiera świeżości i jędrno-
ści. Ujędrniający krem na dzień i na noc wzbogacony w masło 
shea pomaga natychmiast przywrócić cerze świeżość i jędrność. 
Ma  delikatną konsystencję i  szybko się wchłania (50 ml,  14,99 
zł). Wygładzający krem pod oczy wzbogacony jest w witaminę 
C (15 ml, 12 zł). Intensywnie nawilżająca maseczka przynosi na-
tychmiastowe ukojenie odwodnionej skórze i głębokie nawilżanie 
już po pierwszej aplikacji (2x5 ml, 3 zł).

Wzmocnij włosy
Gdy włosy są osłabione i wypadają podczas szczotkowania przy-

da się Garnier Fructis Grow Strong seria wzmacniająca do włosów 
osłabionych, łamliwych i wypadających dla kobiet i mężczyzn. For-
muła zawiera specjalistyczne składniki dotąd dostępne w aptekach. 
Systematycznie stosowana linia Fructis Grow Strong zmniejsza wy-
padanie włosów i pobudza ich wzrost. Jest odpowiednia do wrażliwej 
skóry głowy. Polecamy: Intensywną Kurację Odnawiającą (40 zł, 84 
ml) Szampon i Szampon przeciwłupieżowy (8 zł, 250ml), Odżywkę 
do włosów (8 zł, 200ml) oraz  Maskę do włosów (18 zł, 300ml).

Podwójne 
działanie

Codz ienna 
pielęgnacja skó-
ry naczynkowej, 
zaczerwienio-
nej i wrażliwej 
z oznakami sta-
rzenia nie jest ła-
twa. Ujędrnia-
jący krem na 
naczynka SPF 
20 Iwostin Ca-
pillin Duo dzię-
ki bogactwu 10 
składników ak-
tywnych wyka-
zuje podwójne 

działanie: redukuje problemy 
skóry naczyniowej (Algi Al-
davine 5x, Pronalen Aescu-
lus trokserutyna, witami-
na C, skwalan, zielony pig-
ment) z jednoczesnym dzia-
łaniem liftingującym (Suber-
lift(r), witamina E, pantenol, 
filtr SPF 20). Cena ok. 41 zł 
(40 ml).

Lepsze 
oczyszczanie

Płyn mice-
larny Iwostin 
Purritin dla 
osób ze skórą 
tłustą i skłonną 
do zmian trą-
dzikowych jed-
nym ruchem 
bez nadmier-
nego  poc ie -
rania oczysz-
cza skórę twa-
rzy z zanie-
czyszczeń, ma-
kijażu i sebum 
bez konieczności spłukiwa-
nia. Zmniejsza skłonność do 
pojawiania się zaskórników. 
Doskonale nawilża, odświe-
ża i koi. Zawarty w prepa-
racie Zincidone(r) eliminuje 
nadmiar sebum i zapobiega 
powstawaniu zmian trądzi-
kowych. Physiogenyl(r) sty-
muluje regenerację naskórka 
i nawilża, zaś pantenol i alan-
toina łagodzą wszelkie po-
drażnienia. Cena ok 25 zł 
(215 ml).

Po raz pierwszy Sepho-
ra wprowadza „It bag”, 

paletę cieni do powiek: piękna 
wewnątrz i z zewnątrz w mod-

nym opakowaniu! Paleta 
cieni do powiek Sephora 

- Delicate Nude (139 
zł) zawiera 12 naj-
ważniejszych cieni 
Sephora, ołówek i pę-

dzelek. Ma 4 warianty 
dające nieskończenie dużo 
możliwości. Zapraszamy 
na www.blogmakijaz.pl 
(videoblog Sephora), na 
którym panie znajdą setki 
filmów instruktarzowych 
o tym jak krok po kroku 
wykonać różne makijaże. 

Z pewnością znajdą mnóstwo inspiracji na świąteczny i karnawa-
łowy makijaż. Paletka Sephora z pewnością w tym pomoże. Stwo-
rzony przez Sephora pięć lat temu blogmakijaz.pl to innowacyj-
ny kanał komunikacji online ze wszystkimi Polkami, które kocha-
ją makijaż lub chcą się go nauczyć. Wideoblog prowadzony jest 
przez najlepsze wizażystki Sephora, które w ponad 200 krótkich 
filmach instruktażowych pokazują krok po kroku, jak wykonać da-
ny makijaż, prezentują techniki i triki stosowane przez profesjo-
nalistów i odpowiadają na pytania. Od momentu powstania blog 
zanotował prawie 7 milionów odsłon, a ponad 800 tysięcy Polek 
skorzystało z wirtualnych lekcji makijażu. Wszystkie blogerki Se-
phora, które kreują makijaże m.in. podczas największych pokazów 
mody, można spotkać w perfumeriach Sephora, gdzie na co dzień 
doradzają, uczą i malują klientki. 

Mamy dla naszych Czytelniczek 3 paletki It Bag od 
firmy SEPHORA Prosimy  o jak  najszybsze przysłanie 
maila na adres nagrody.twoj.tydzien@ wp.pl z hasłem 
blogmakijaż i odpowiedzią na pytanie: czego uczą blo-
gerki Sephora?

Odmłodzona i wypoczęta
Nowoczesne przeciwzmarszczkowe kosmetyki SORAYA Ideal Effect 

powstały dla kobiet, które oczekują natychmiastowej poprawy wyglądu skóry 
i redukcji oznak zmęczenia. Krem nawilżająco-wygładzający na dzień/noc 
natychmiast ma dodawać cerze blasku i sprawiać, by wyglądała promiennie, 
świeżo i młodo. Lekka formuła świetnie nawilża skórę, zapewnia niesamowi-
tą gładkość naskórka i daje efekt wypoczętego wyglądu. Wygładzający krem 
pod oczy przyjemnie nawilża i delikatnie natłuszcza naskórek, czyniąc go ak-
samitnie gładkim. Skoncentrowany olejek regenerujący 6 w 1 to mieszanka 
sześciu wyjątkowych olejów. Daje poczucie maksymalnego 
nasycenia skóry składnikami odżywczymi, komfortu i luksu-
su. Jego formuła dostarcza skórze substancji regenerujących 
i przeciwstarzeniowych. Naskórek staje się niezwykle gładki 
i elastyczny, poprawia się jędrność skóry, a zmarszczki ule-
gają spłyceniu.

Mamy dla naszych Czytelniczek 3 zestawy SO-
RAYA zawierające opisane kosmetyki. Prosimy  
o jak  najszybsze przysłanie maila na adres nagro-
dy.twoj.tydzien@ wp.pl z hasłem Ideal Effect i od-
powiedzią na pytanie: Ile olejów zawiera Skoncen-
trowany olejek regenerujący Soraya?

Najlepszy pomysł na prezent
Zestawy kosmetyków w świątecznych opakowaniach to doskonały pomysł na 
prezent. Piękne i praktyczne zestawy kosmetyków są gwarancją udanego upo-
minku dla kobiet w każdym wieku. 

Wodna 
kuracja 

Makijaż krok po kroku

Marka DERMIKA  z oka-
zji zbliżających się Świąt 
wprowadziła ofertę atrakcyj-
nych, eleganckich zestawów 
skrywających doskonałej ja-
kości kosmetyki w pięknych 
stylowych opakowaniach. Ze-
staw DERMIKA NEOCOL-
LAGEN (krem 50 ml i esencja 
30 ml – 69 zł) został stworzo-
ny z myślą o pielęgnacji cery 
dojrzałej, która potrzebuje in-
tensywnej odbudowy, zagęsz-
czenia i odżywienia. DERMI-
KA GOLD 24k TOTAL BE-
NEFIT to seria uszlachetnio-
nych kosmetyków z 24-ka-
ratowym złotem przeznaczo-
nych do pielęgnacji cery doj-
rzałej  (luksusowy krem 50ml 
i serum 10ml – 99 zł).

Zestawy GARNIER za-
wierające kosmetyki z wy-

ciągmi roślinnymi na pew-
no przydadzą się w codzien-
nej pielęgnacji: Garnier In-
tensywna Pielęgnacja Mleczko 
400 ml i Krem do Rąk 100 ml 
(20 zł) oraz Garnier Intensive 
Restore 55+ krem na dzień + 
noc + mleczko do demakijażu 
cera sucha (36 zł).

Dla alergików polecamy 
też zestawy MIXA zawierają-

ce produkty łagodnie pielęgnu-
jące skórę wrażliwą: MIXA 
Krem odżywczy  50 ml + Płyn 
Micelarny Przeciw Przesusza-
niu 400 ml (35 zł) albo MI-
XA Krem nawilżający 50 ml + 
Płyn Micelarny Optymalna To-
lerancja 400 ml (32 zł).

Dla miłośniczek  precy-
zyjnego makijażu oka ide-
alnym prezentem będzie ze-
staw MAYBELLINE NEW 
YORK zawierający Maska-
rę Lash Sensational i Eyeliner, 
Master Precise w cenie 40 zł. 

W te Święta kupując produk-
ty L’Oréal Paris, Garnier, Mixa 
i Maybelline New York wspie-
rasz Fundację TVN „nie je-
steś sam”.

IWOSTIN proponuje 
IWOSTIN RE-LIFTIN 40+ 

zestaw z kosmetyczką w pre-
zencie (71 zł). W zestawie są 
preparaty przywracające ela-
styczność skórze wrażliwej po 
40 roku życia.  Krem ujędr-
niający SPF15 na dzień (50 
ml) stymuluje syntezę kola-
genu i przywraca jego opty-
malną strukturę chroniąc skórę 
przed promieniowaniem UV. 
Krem liftingujący  pod oczy 
(15 ml) zapobiega utrwalaniu 
się zmarszczek, zmniejsza cie-
nie pod oczami i nawilża.
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Mizuła i Samuel Girault, którzy za-
chwycili jury rzeźbą Yody ze Star 
Wars. III miejsce przyznano drugiej 
parze Kanadyjczyków w składzie: 
Kevin Ashe i Suguru Kanbayashi.

Wieczorem lodowe rzeźby zo-
stały podświetlone, a poznański Ry-
nek jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki zamienił się w baśnio-
wą krainę magii.

W tym roku Festiwal był jesz-
cze bardziej widowiskowy niż 

w ubiegłych latach. W rzeźbiarskiej 
potyczce zmierzyło się aż 24 wybit-
nych artystów z całego świata, na-

wet z tak odległych zakątków jak 
Japonia, Filipiny czy Kanada. Jak za 
dotknięciem czarodziejskiej różdżki 
artyści ponad 30 ton lodu przeobra-
zili w zapierające dech w piersiach 
lodowe arcydzieła.

W tym roku STIHL POZnan Ice 
Festival trwał trzy dni, z których 
każdy przepełniony był wieloma 
różnorodnymi atrakcjami. Wydarze-
nie to odbyło się w ramach cyklu 
imprez świątecznych organizowa-
nych przez miasto Poznań pod na-
zwą „Betlejem Poznańskie”. 

Miejskie święto lodu rozpoczę-
ło się w piątek (11 grudnia) o go-
dzinie 17. Zgromadzeni na poznań-
skim Starym Rynku widzowie mo-
gli podziwiać „Ice Show” w wyko-
naniu artystów z Teatru Tańca oraz 

poznać artystów, którzy w weekend 
pokazali swoje rzeźbiarskie możli-
wości. Następnie w świąteczną at-
mosferę wprowadzi wszystkich po-

pularny, gospelowy zespół SOUN-
D’N’GRACE. 

W sobotę Festiwal rozpoczął się 
o godzinie 10. Do akcji przystąpili 
rzeźbiarze, którzy zmagali się w tzw. 
„Speed Ice Carving’u”. Rywalizacja 
ta polegała na odtworzeniu w bry-
le lodu, w ciągu zaledwie 25 minut, 
losowo wybranego wzoru. Motywy 
rzeźb były trzymane w tajemnicy 
do samego końca. Aby zmieścić się 
w limicie czasowym, dłuta i piły ar-
tystów musiały pracować na najwyż-
szych obrotach. Zawodnicy rywali-
zowali w 3-osobowych grupach. Do 
kolejnej rundy przechodził jeden ar-
tysta z każdego teamu. W finałowym 
starciu na podestach zostało już tylko 
3 najlepszych rzeźbiarzy. 

Zwycięzcą zawodów w Spe-
ed Ice Carving’u, organizowanych 
w ramach 10. STIHL POZnan Ice 
Festivalu, został Kanadyjczyk Ross 
Baisas! II miejsce zajął reprezentant 
z Japonii - Yoshihito Kosaka, a III 
Francuz - Samuel Girault.

 W niedzielę rzeźbiarze zajęli 
się przygotowaniem swoich autor-
skich prac. Od 9, przez 8 godzin, 
z dokładnością Michała Anioła pró-
bowali odwzorowywać opracowane 
przez siebie projekty. Rywalizowali 
w 2-osobowych zespołach, których 
skład ustalany jest na długo przed 
wydarzeniem. 

Pośród barwnego międzynaro-
dowego towarzystwa, nasz kraj re-
prezentował pochodzący z Pozna-
nia artysta Michał Mizuła. Michał 
pośród licznych nagród i wyróżnień 
może pochwalić się rekordem Gu-
innessa w wysokości lodowej rzeź-
by. Przed rokiem poznaniak cie-
szył się z zajęcia drugiego miej-

sca. Teraz także zapowiadał walkę 
o czołowe lokaty – Wspaniale by-
łoby odnieść zwycięstwo w trakcie 
jubileuszowej 10 edycji festiwalu. 
Wraz z Samuelem mamy już przy-
gotowany pewien projekt rzeźby, 
ale nie chciałbym go na razie zdra-
dzać. O zwycięstwie w konkursie 
decydują umiejętności, polot i wy-
obraźnia. Poznaniacy na przestrze-
ni tych 10 lat mieli okazję zobaczyć 
prawdziwe arcydzieła i coraz trud-
niej jest ich zaskoczyć. Mam jednak 
nadzieję, że nam się to uda – mówi 
Michał Mizuła. 

Ostatecznie tytuł mistrzowski 
obronili bracia z Kanady – Anto-
nio i Ross Baisas, którzy wyrzeźbi-
li postać Anioła. Drugie miejsce za-
jął polsko-francuski duet – Michał 

Poznań krainą… lodu
W dniach 11-13 grudnia Stary Rynek w Poznaniu zamienił się w prawdziwą krainę lodu znaną 
z baśni Hansa Christiana Andersena. A wszystko za sprawą STIHL POZnan Ice Festival, który już 
po raz 10. odbył się w stolicy Wielkopolski. 

Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej – STIHL POZnan 
Ice Festival, organizowany jest w Poznaniu od 10 lat. Jest to naj-
większa tego typu impreza w Europie, w której co roku do rywali-
zacji przystępują artyści z kilku kontynentów. Udział w tegorocz-
nej edycji zapowiedziało aż 24 rzeźbiarzy z 10 państw. Jest to ab-
solutny światowy TOP. Są wśród nich mistrzowie świata i laureaci 
najbardziej prestiżowych konkursów w tej dziedzinie sztuki. Przed 
rokiem swoją pracą odwiedzających poznański Rynek oczarowali 
Kanadyjczycy: Antonio i Ross Baisas, którym zajęcie pierwszego 
miejsca zapewniła stworzona z kilkuset kilogramowych brył lodu 
rzeźba siłacza. Drugie miejsce przypadło w udziale wspomniane-
mu Michałowi Mizule, który pracował w duecie z Francuzem Sa-
muelem Girault. Na najniższym stopniu podium stanęli Ameryka-
nie, Jess Parrish i Angelito Baban. W trakcie dwóch dni imprezy 
do stworzenia lodowych posągów wykorzystywanych jest około 
160 brył lodu o wadze przekraczającej 30 ton. Każdy z uczestni-
ków konkursu wyposażony jest w profesjonalne narzędzia: pilar-
kę elektryczną, frezarkę czy różnego rodzaju dłuta.
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Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiada bogatą ofertę skierowaną 
do pracodawców, skorzystanie z niej pozwala nie tylko zaoszczędzić czas 
pracodawcy  i obniżyć koszty rekrutacji, ale również uzyskać szerokie możliwości 
wsparcia w rozwoju firmy.

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu dysponuje największą bazą osób 
poszukujących zatrudnienia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi 
ich kwalifikacji i umiejętności.

Zgłaszając ofertę pracy pracodawca może liczyć na:
-  ustalenie oczekiwań związanych z procesem rekrutacji, 
-  publikację oferty pracy w wielu miejscach: w bazie danych i gablotach 

informacyjnych Urzędu, na stronie internetowej PUP, a także w skali kraju 
na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia. 

Na życzenie pracodawcy możliwa jest również współpraca z urzędami pracy 
z całej Polski w zakresie upowszechniania oferty pracy,

-  inicjację i organizację kontaktów z wyłonionymi kandydatami do pracy,
-  możliwość wsparcia doradcy zawodowego w przygotowaniu profilu 

kwalifikacyjnego kandydata, diagnozę predyspozycji zawodowych 
kandydatów i ich kompetencji.

Jeżeli w bazie Urzędu Pracy brakuje osób spełniających wymagania 
pracodawcy możliwe jest,w ramach umowy trójstronnej, sfinansowanie szkolenia 
dla bezrobotnych celem uzupełnienia niezbędnych kwalifikacji zawodowych 
według programu dostosowanego do potrzeb pracodawcy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających oczekiwania 
pracodawcy Urząd Pracy może zorganizować giełdę pracy umożliwiającą 
bezpośredni kontakt pracodawcy z wszystkimi wyselekcjowanymi kandydatami 
w tym samym terminie i miejscu.

WSPARCIE FINANSOWE NA ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oferuje również wiele finansowych 
form wsparcia w tworzeniu nowych miejsc pracy. Pracodawcy zatrudniając 
osoby bezrobotne mogą skorzystać między innymi z :

Prac interwencyjnych – to zatrudnienie przez przedsiębiorcę lub pracodawcę 
osoby bezrobotnej na umowę o pracę. Prace interwencyjne można  zorganizować 
na dowolnym stanowisku na okres refundowany do 6 lub do 12 miesięcy. 
Pracodawca, stosownie do zawartej umowy, zobowiązany jest do utrzymania 
w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej odpowiednio 3 lub 6 miesięcy. 

Świadczenia aktywizacyjnego – pracodawca może otrzymać za zatrudnienie 
w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanej osoby bezrobotnej będącej 
rodzicem powracającym na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad 
dzieckiem bądź osobą zależną. Refundacji udziela się pracodawcy na okres 12 
miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę lub na 18 
miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia.  Pracodawca, stosownie 
do zawartej umowy, zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej 
osoby bezrobotnej odpowiednio 6 lub 9 miesięcy. 

Grantu na telepracę –pracodawca lub przedsiębiorca może otrzymać za 
utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla osoby bezrobotnej  będącej 
rodzicem powracającym na rynek pracy posiadającym co najmniej 1 dziecko 
w wieku 6 lat bądź sprawującą opiekę nad osobą zależną. W ramach grantu 
pracodawca otrzyma dofinansowanie nie wyższe niż 6-krotność minimalnego 
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdą 
skierowaną osobę bezrobotną. Pracodawca, stosownie do zawartej umowy, 
zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby bezrobotnej 
przez okres 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 
miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. 

Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej 
w wieku 50+ - przedsiębiorca lub pracodawca dofinansowanie otrzymuje  za 
zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej w wieku 50+. Refundacji udziela się 
na okres 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Pracodawca zobowiązany jest do utrzymania w zatrudnieniu skierowanej osoby 
bezrobotnej przez 6 miesięcy. 

Stażu – to forma umożliwiająca współpracę osoby bezrobotnej z pracodawcą 
bez nawiązania stosunku pracy. Podczas jego trwania bezrobotny nabywa 
umiejętności praktyczne, poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, za którą 
otrzymuje stypendium z PUP w wysokości 120% zasiłku podstawowego. Staż 
może trwać od 3 do 12 miesięcy. Pracodawca już na etapie wniosku zobowiązuje 
się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu. 

Przygotowania zawodowego dorosłych odbywa się w formie: 
-  praktycznej nauki zawodu dorosłych, która trwa od 12 do 18 miesięcy. 

Program praktycznej nauki zawodu kończy się egzaminem kwalifikacyjnym 
na tytuł zawodowy lub tytuł czeladnika,

-  przyuczenia do pracy dorosłych, które trwa od 3 do 6 miesięcy. Ma na celu 
zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności niezbędnych 
do wykonywania określonego zawodu.

Kształcenie odbywa się w miejscu pracy, na podstawie umowy zawartej między 
urzędem a pracodawcą i ewentualnie instytucją szkoleniową, bez nawiązania 
stosunku pracy z osobą bezrobotną. Pracodawca już na etapie wniosku 
zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonej tej formy 
wsparcia. 

Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 
Urząd Pracy  zwraca pracodawcy tego typu koszty w wysokości nieprzekraczającej 
6-krotności  przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Pracodawca otrzymuje 
refundację kosztów, jeżeli zobowiąże się do zatrudnienia na tym stanowisku 
w pełnym wymiarze czasu pracy skierowaną osobę bezrobotną przez 24 miesiące 
oraz do utrzymania tego stanowiska w tym okresie.

DODATKOWE FORMY WSPIERANIA ZATRUDNIENIA OSÓB 
DO 30 ROKU ŻYCIA :

Bon stażowy – pracodawca, który zgodnie z zawartą umową przyjmie na staż 
osobę bezrobotną na okres 6 miesięcy, a później zatrudni na kolejne 6 miesięcy, 
otrzyma premię w wysokości 1513,50 zł.

Bon zatrudnieniowy – realizacja bonu następuje na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy pracodawcą a Urzędem zobowiązującej pracodawcę do 
zatrudnienie skierowanego bezrobotnego na 18 miesięcy. Urząd refunduje 
pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne 
przez 12 miesięcy w wysokości 100% kwoty zasiłku. Pracodawca zobowiązany 
jest do dalszego zatrudnienia przez 6 miesięcy.

Refundacja  części kosztów poniesionych na  wynagrodzenia, nagrody, 
składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 
roku życia ( nowy instrument od 2016 roku)  - pracodawca lub przedsiębiorca 
otrzymuje przez okres 12 miesięcy refundacje część kosztów poniesionych 
na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia pod warunkiem 
zatrudnienia osoby bezrobotnej  na co najmniej 24 miesiące. 

ŚRODKI Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ze środków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego może dofinansować działania na rzecz kształcenia 
pracowników zatrudnionych w firmach działających na terenie Poznania 
i powiatu poznańskiego.

Finansowane mogą być, np.:
-  kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za 

jego zgodą,
-  egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie 

umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
-  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub 

pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
-  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku 

z podjętym kształceniem.

Finansowanie obejmuje 80% kosztów (w przypadkumikroprzedsiębiorst
wa 100%), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym 
roku na jednego uczestnika.

W 2016 roku  Powiatowy Urząd Pracy w  pierwszej kolejności realizował  
będzie wnioski obejmujące:

•  Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego 
w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu 
uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

•  Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą 
udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo 
do emerytury pomostowej,

•  Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie 
umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy.

POMOC UDZIELANA PRZEZ URZĄD PRACY
JEST ZGODNA Z WARUNKAMI DOPUSZCZALNOŚCI POMOCY DE MINIMIS

Zasady korzystania z poszczególnych form 
pomocy dostępne są na stronie internetowej 

www.pup.poznan.pl.

PRACODAWCO! CHCESZ ZATRUDNIĆ PRACOWNIKA?
SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA 

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU!
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znaniu, w pobliżu Palmiarni 
stał okrągły kiosk, w którym 
za parę złotych można było 
w pogodne dni kupić gorącą 
parówkę, bułkę i musztardę. 
Nikt, ani panie je sprzedają-
ce, ani ich klienci, nie wie-
dzieli, że ów kiosk stał na jed-
nym z dwóch wejść do ponie-
mieckiego schronu przeciw-
lotniczego. Zbudowano go 
w 1944 roku (w pobliżu był 
jeszcze drugi schron) nie tyl-
ko dla Niemców przebywa-
jących w ówczesnym Stadt-
-Park (Parku Miejskim), ale 
także mieszkańców oko-
licznych domów stojących 
przy Dr Wilmsstrasse (obec-
nie Matejki) i pobliskich uli-
cach. 

Dwa znajdujące s ię 
w Parku Wilsona schrony 
odsłonięto w latach 90. XX 
wieku. Niektórzy do parko-
wych schronów zaliczają 
jeszcze trzeci obiekt znajdu-
jący się wzdłuż ulicy Gło-
gowskiej koło dawnej restau-
racji Magnolia. Każdy z tych 
trzech schronów ma po 80 
metrów długości, a koryta-
rze liczą półtora metra szero-
kości i 2,2 metry wysokości. 
W jednym z nich wyryty jest 
na ścianie tajemniczy napis: 
„Conrad 18. V. 1944”. 

Na temat tych właśnie 

Schrony wojennego Poznania 
Niektóre ze zbudowanych w wojennym Poznaniu 
przez Niemców schronów przeciwlotniczych wkrótce 
po wojnie wykorzystywała polska Obrona Cywilna, 
która jednak z biegiem lat rezygnowała z kolejnych 
obiektów. Przez lata stały one opuszczone, a na po-
czątku XXI wieku zamurowano wejścia do tych, które 
przetrwały ponad pół wieku. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

W daw-
n y m 

Parku Ka-
s p r z a -
k a  ( o b e c -
nym Wilso-
na)  w Po-

schronów znalazłem w Inter-
necie następującą wypowiedź 
przewodnika PTTK Stefana 
Żurka: „Schrony były udo-
stępnione tylko dla Niem-
ców, z tego co wiemy nie by-
ły ze sobą połączone. Wia-
domo natomiast, że wybudo-
wali je Polacy, którzy po za-
kończeniu pracy zostali roz-
strzelani”. 

Stefan Żurek zapewne nie 
słyszał, że w marcu 1944 ro-
ku na jednej z roboczych na-
rad hitlerowskich aktywistów 
Kraju Warty namiestnik Rze-
szy Arthur Greiser oświad-
czył, że podczas nieprzyja-
cielskich nalotów Polacy ko-
rzystać będą z takich samych 
form pomocy ze strony pań-
stwa jak Niemcy. Równy bę-
dzie też dostęp do schronów 
przeciwlotniczych, które wte-
dy – na progu wiosny 1944 ro-
ku – znajdowały się głównie 
w piwnicach. Na głosy kry-
tyki dogmatycznych działa-
czy NSDAP Greiser 30 marca 
potwierdził to, co powiedział 
kilka dni wcześniej. Ponadto 
schronów w ówczesnym Par-
ku Miejskim, podobnie zresz-
tą jak innych tego typu obiek-
tów, nikt nie miał zamiaru 
łączyć jakimiś podziemnymi 
przejściami. I nikt nie roz-
strzelał Polaków tylko za to, 
że schrony te zbudowali. 

Wojenny Posen był nie 
tylko stolicą Kraju Warty, ale 
także, a może przede wszyst-
kim prężnym ośrodkiem nie-
mieckiego przemysłu zbroje-
niowego i ważnym węzłem 
kolejowym na linii o stra-
tegicznym dla Rzeszy zna-
czeniu: z Berlina do Warsza-
wy i dalej w kierunku Mo-
skwy. Władze Kraju War-
ty oraz nadburmistrz Posen 
musieli się liczyć z aliancki-

FOT. (2X) – LESZEK ADAMCZEWSKI 
Osłonięte kratami wejście do schronu przeciwlotniczego na obrzeżach Parku Sołackiego. 

Wewnątrz schronu w dzisiejszym Parku Marcinkowskiego w Po-
znaniu. 

mi bombardowaniami mia-
sta, poważnymi zniszczenia-
mi i licznymi ofiarami śmier-
telnymi. Przedsmak tego, co 
w każdej chwili mogło nastą-
pić, Niemcy mieli w nocy z 8 
na 9 maja 1941 roku, gdy na 
śpiący Poznań zrzucił jedną 
bombę o dużej mocy zabłą-
kany samolot Królewskich 
Sił Powietrznych. Tej majo-
wej nocy Brytyjczycy bom-
bardowali Frankfurt nad Od-
rą i jeden z ich samolotów 
uciekając przed niemieckimi 
myśliwcami zapędził się aż 
nad Posen. Zrzucona przezeń 
bomba spadła na gęstą zabu-
dowę mieszkalną w rejonie 
Herderstrasse (ulicy Śniadec-
kich), niszcząc niemal cał-
kowicie trzy czteropiętrowe 
budynki i kilkanaście pobli-
skich uszkadzając oraz zabi-
jając – według różnych źródeł 
– od 27 do 46 osób, głównie 
Niemców. 

Na Herderstrasse trwa-
ła jeszcze akcja ratownicza, 
gdy w Urzędzie Namiestni-
ka Rzeszy na Felix Dahn-
-Platz (placu Kolegiackim) 
i stacjonujących w Posen 
sztabach wojskowych zda-
no sobie sprawę, że był to 
incydentalny przypadek. Po-
znańscy Niemcy liczyli, że 
zamieszkałe w zdecydowa-
nej większości przez Pola-
ków miasto zostanie przez 
aliantów oszczędzone. Pod 
uwagę brano tylko ewentu-
alny nalot na dworzec Posen 
Hauptbahnhof i pobliskie te-
reny kolejowe z dużą paro-
wozownią na czele. I stąd też 
w rejonie dworca na przeło-
mie lat 1943/1944 zaczęły 
powstawać pierwsze niewiel-
kie schrony żelbetowe, bu-
dowane na planie regularne-
go dwunastoboku z wejściem 
ze śluzą gazową i wyjściem 
ewakuacyjnym. Schrony te 
były częściowo zagłębione 
w ziemię i mieściły – każ-
dy – kilkanaście osób, a że 
w szeroko pojętym rejonie 
dworca zbudowano ich kil-
kanaście, w miarę bezpiecz-

Beobachter” na stronie infor-
macji lokalnych 11 kwietnia 
zamieścił notatkę zatytuło-
waną „Terrorfieger über Po-
sen” (Terrorystyczne samolo-
ty nad Poznaniem). Czytamy 
w niej między innymi: 

„W niedzielę wielkanoc-
ną Posen zaatakowały pół-
nocno-amerykańskie samolo-
ty, które zrzuciły bomby bu-
rzące i zapalające. Zginęło 
wielu mieszkańców, zwłasz-
cza narodowości polskiej. 
W czasie nalotu ludność Po-
sen zachowywała się spo-
kojnie i zdyscyplinowanie, 
co przyczyniło się do mniej-
szych strat i ich szybkiej li-
kwidacji”. 

Ten wielkanocny na-
lot uzmysłowił Greiserowi, 
że Posen nie będzie oszczę-
dzany i że natychmiast po-
winna ruszyć budowa licz-
nych LSR. To skrót od słowa 
Luftschutzraum. Te schro-
ny były faktycznie szcze-
linami przeciwlotniczymi 
i budowano je na wszel-
kich wolnych od zabudo-
wań przestrzeniach: w par-
kach i skwerach, na pla-
cach i podwórkach. Wszyst-
kie powstawały według po-
dobnego schematu: długie 
korytarze połączone krótki-
mi odcinkami prostopadłymi. 
Konstrukcja taka utrudniała 
ich zniszczenie przez poje-
dynczą bombę. Każdy z nich 
był wyposażony w dwa wej-
ścia oraz szyb wentylacyjno-
-ewakuacyjny. Wnętrze wy-
posażono w drewniane ław-
ki. Na końcówkach poszcze-
gólnych segmentów koryta-
rza za drewnianymi ścianka-
mi znajdowały się aneksy na 

przenośne toalety i izby sa-
nitarne. W schronach funk-
cjonowała wentylacja grawi-
tacyjna. Rzadko który z nich 
posiadał oświetlenie elek-
tryczne z tego choćby wzglę-
du, że podczas nalotów wy-
łączano zasilanie. Ciemności 
rozpraszało światło lamp naf-
towych i świec. 

Cytowany napis „Con-
rad 18. V. 1944” wskazuje, 
że w połowie maja budowa 
schronów w Parku Miejskim 
była już mocno zaawanso-
wana, ale nie da się dzisiaj 
stwierdzić, czy te szczeliny 
przeciwlotnicze były gotowe 
na przyjęcie poznaniaków je-
denaście dni później – w dru-
gi dzień Zielonych Świątek. 
29 maja na niebie nad Po-
znaniem znowu pojawiły się 
amerykańskie B-17, bombar-
dując głównie cele przemy-
słowe. Część „latających for-
tec” od razu poleciała na pod-
poznańskie wówczas Krzesi-
ny, setki bomb zrzucając na 
hale produkcyjne i hangary 
zakładów produkujących sa-
moloty Focke-Wulf. 

Ten nalot ostatecznie 
rozwiał wszelkie wątpliwo-
ści wojskowych niemieckich 
i cywilnych polityków Kra-
ju Warty. Niemałe pieniądze 
oraz deficytowe na progu 
piątego roku wojny materia-
ły, jak choćby stal zbrojenio-
wą, przeznaczono na budowę 
schronów, które mieszkań-
com Posen miały dać poczu-
cie względnego choćby bez-
pieczeństwa w obliczu zagro-
żenia bombardowaniami. 

ne schronienie otrzymywało 
nieco ponad 200 osób. Mało, 
ale duży schron przeciwlotni-
czy Niemcy urządzili w spe-
cjalnie do tego celu zaadap-
towanych piwnicach głów-
nego budynku dworcowego, 
ale i on nie mieścił wszyst-
kich, którzy zwykle przeby-
wali w tym miejscu. 

Zanim jesienią 1943 roku 
Niemcy sięgnęli po pocho-
dzące jeszcze sprzed wojny 
polskie plany budowy duże-
go schronu wewnątrz Wzgó-
rza Przemysła (wtedy Prze-
mysława) w samym centrum 
Poznania, na schrony za-
adaptowano setki piwnic 
w budynkach mieszkalnych 
i użyteczności publicznej. 
W pierwszych latach wojny 
w tym właśnie przejawia-
ła się aktywność poznań-
skiej Ligi Obrony Prze-
ciwlotniczej Rzeszy. Stro-
py i ściany wybranych na 
schrony piwnic wzmocnio-
no, ale i tak pomieszczenia 
te nie były odporne na bez-
pośrednie trafienie ciężką 
bombą. Najprostszymi i jed-
nocześnie najtańszymi meto-
dami przystosowano je rów-
nież do ochrony przed gaza-
mi trującymi. 

Polski projekt schronu 
wewnątrz Wzgórza Przemy-
sła przewidywał budowę me-
todą górniczą trzech dużych 
komór. Niemcy w 1943 ro-
ku go znacznie zmodyfiko-
wali, rozpoczynając budo-
wę obiektu w kształcie znie-
kształconej litery Y z nie-
wielkimi komorami. Do wy-
drążonego tunelu wciskano 
betonowe segmenty obudo-
wy. Z obu stron tego tunelu 
zamontowano ławki, a pod 
sufitem oświetlenie elek-
tryczne. Prace budowlano-
-wyposażeniowe prowadzo-
no wewnątrz Schlossbergu, 
jak Niemcy nazwali Wzgó-
rze Przemysła, aż do stycz-
nia 1945 roku. Ze wzglę-
du na wysoki poziom wód 
gruntowych w rejonie Stare-
go Rynku, budowa schronu 
w tym wzgórzu była jedyną 
taką możliwością w tej części 
miasta. 4 lutego 1945 roku, 
podczas radzieckiego bom-
bardowania śródmieścia Po-
znania, wewnątrz Wzgórza 
Przemysła schroniło się wie-
lu mieszkańców Starego Ryn-
ku i okolicznych ulic. 

Ale to było już podczas 
walk o zdobycie Festung Po-
sen przez Armię Czerwoną, 
której dowództwo rzuciło 
przeciwko hitlerowskiej za-
łodze twierdzy nie tylko arty-
lerię i czołgi, ale również sa-
moloty. Niespełna rok wcze-
śniej, w niedzielę wielkanoc-
ną 9 kwietnia 1944 roku, nad 
Posen pojawiły się „latają-
ce fortece” B-17 z 8. Armii 
Lotniczej USA, bombardując 
wybrane cele przemysłowe, 
zwłaszcza zakłady Deutsche 
Waffen- und Munitionsfabri-
ken, a także obiekty kolejo-
we z dworcem Posen Haupt-
bahnhof na czele. Miejsco-
wy dziennik „Ostdeutscher 
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TAK  MYŚLĘ
Ok r e s 

świąt 
t o  c z a s 
szczegól-
ny, w nu-
m e r z e 
świątecz-
nym felie-

Życzę Wam
drodzy Czytelnicy

ton też powinien być trochę 
inny. Ale jaki? – zadawałem 
sobie to pytanie i nie od ra-
zu znalazłem na nie odpo-
wiedź. Bo czas jest niezwy-
kły, raczej… niezwykle trud-
ny i skomplikowany.

Życzę więc Wam drodzy 
Czytelnicy nie tylko 500 zło-
tych na każde dziecko, ale 
także co najmniej po 300 zło-
tych na dziadka i babcię. Je-
śli chodzi o ciotki i wujków, 
to niech dają po 200 na gło-
wę, niech budują mieszkania 
i rozdają je za darmo, trze-
ba także wierzyć, że popra-
cujemy jak niektórzy 15-20 
lat i za emeryturę będziemy 
śmigać po Kajmanach. Co 
tam, banki niech płacą, bogo-
le niech płacą, przecież nikt 
w tym kraju do majątku nie 
doszedł uczciwie. A naród, 

jest przecież nauczycielką ży-
cia – robiły sobie największą 
krzywdę. Nienawiść jeszcze 
nikomu nie wyszła na dobre,  
zapalczywość to zły dorad-
ca, a brak szacunku dla dru-
giego człowieka (także tego, 
który myśli i mówi inaczej, bo 
ma do tego prawo) kończy się 
zazwyczaj agresją, która nig-
dy nie zamieniła się w nic do-
brego. To chaos, który prowa-
dzi donikąd.

Kłóćmy się więc pięknie, 
nie obrażajmy się nawzajem, 
nie używajmy w dyskusji wy-
zwisk, tylko próbujmy rozma-
wiać na argumenty, próbujmy 
przekonywać się bez stosowa-
nia siły, próbujmy razem zro-
bić coś dobrego. 

Tego Wam życzę dro-
dzy Czytelnicy, to podobno 
nie takie trudne, trzeba tyl-
ko chcieć, trzeba tylko posta-
rać się. Czy nam się uda? Ży-
czę wszystkim, by się udało, 
bo straconych na nienawiść 
minut, godzin, dni, tygodni, 
miesięcy, a niekiedy i lat nikt 
nam nie zwróci. Zmarnujemy 
je. I tyle…
TOMASZ MAŃKOWSKI

ten właściwego sortu oczywi-
ście, sobie pożyje…

Ale tak na poważnie… Ży-
czę Wam drodzy Czytelnicy 
byście tylko w telewizyjnych 
programach informacyjnych 
oglądali ruiny bloków jakie 
łatwo sfilmować na wschod-
niej Ukrainie, byście wygod-
nie siedząc na miękkiej ka-
napie, w ciepłym mieszkan-
ku przyglądali się samolotom 
bombardującym jakieś nie-

wyraźne kształty na ziemi, by-
ście mieli w kranie cały czas 
legendarną już ciepłą wodę, 
a w kuchni chleb i masło, by-
ście mogli zawsze spać spo-
kojnie, by Wasze dzieci mo-
gły zawsze spać spokojnie, 
bezpiecznie chodzić do szko-
ły, grać na boisku w piłkę bez 
obawy, że gdzieś tam snajper 
z innej opcji politycznej…

Skłócone narody same – 
wiemy to z historii, a historia 
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NAGRODA SACHAROWA 2015 
Raif Badawi, bloger z Arabii Saudyjskiej, zaaresztowany 
w 2012 roku, a następnie skazany na 10 lat więzienia, karę 
chłosty (1 000 uderzeń) oraz wysoką grzywnę, za obrazę 
wartości islamskich na swojej stronie internetowej, został tego-
rocznym laureatem Nagrody im. Sacharowa na rzecz wolności 
myśli. Ensaf Haidar, żona Raifa Badawiego odebrała nagrodę 
w jego imieniu, podczas ceremonii w Strasburgu, 16 grudnia.

O TERRORYŹMIE 
W związku z Radą Europejską, 17 i 18 grudnia, odbyła się 16 
grudnia debata poselska na temat walki z terroryzmem oraz 
działań UE wobec obecnych i przyszłych wyzwań migracyj-
nych. W debacie udział wzięli Przewodniczący Komisji Jean-
-Claude Juncker oraz przedstawiciel Prezydencji Luksembur-
ga w Radzie. Wzmocnienie unii gospodarczej i walutowej oraz 
propozycje reform przedstawione przez Davida Camerona 
partnerom europejskim przed brytyjskim referendum, również 
będą przedmiotem dyskusji.

UNIA ENERGETYCZNA 
Parlament przedstawił swą wizję prężnej unii energetycznej 
UE i perspektywicznej polityki zmian klimatycznych w rezolu-
cji nieustawdawczej. Tekst jest reakcją posłów na komunikat 
Komisji przedstawiony w lutym. Debata odbyła się 14 grudnia, 
a głosowanie dzień później. Oddzielna rezolucja była poświę-
cona dostawom energii elektrycznej na terenie Unii poprzez 
europejską sieć elektroenergetyczną

KONTROLOWAĆ EKSPORT BRONI
Posłowie wezwali państwa członkowskie do ściślejszego 
przestrzegania „ośmiopunktowego kodeksu UE w sprawie wy-
wozu broni” , wskazując na zmianę warunków bezpieczeństwa 
w otoczeniu UE. Podkreślają też w projekcie rezolucji, że tego 
rodzaju obrót towarowy nie sprzyja bezpieczeństwu UE. 

STAN DEMOKRACJI NA WĘGRZECH 
Parlament Europejski ocenił dotychczasowe działania Komisji 
w dziedzinie monitoringu stanu demokracji, praworządności 
i praw podstawowych na Węgrzech. Rezolucja jest podsumo-
waniem debaty z 2 grudnia, podczas której posłowie zastana-
wiali się, czy Komisja powinna była zastosować w reakcji na 
sytuację polityczną na Węgrzech tak zwane „Nowe ramy UE 
na rzecz umocnienia praworządności”. 
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        1. Bóg si� ro        -dzi,        m
oc truch-le       -je,         Pan nie-bio-sów

 ob-na    -�o    -ny. 

O
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-nie       -je,           m
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D
zisiajw

Betlejem
D

zisiaj w
 Betlejem

 2. M
aryja Panna, M

aryja Panna dzieci�tko piastuje 
   i Józef stary i Józef stary ono piel�gnuje
   C

hrystus si� rodzi nas osw
obodzi... 

3.C
ho� w

 stajeneczce, cho� w
 stajeneczce Panna 

Syna rodzi 
przecie� O

n w
krótce, przecie� O

n w
krótce ludzi 

osw
obodzi   C

hrystus si� rodzi nas osw
obodzi...

1. D
zi -siaj w

 Bet-le-jem
, dzi-siaj w

 Bet -le -jem
   w

e -so -�a     no        -w
i   -na,

�e     Pan -na czy -sta, �e      Pan -na czy -sta   po-ro -dzi   -�a           Sy    -na. 

C
hry   -stus si� ro -dzi  nas   o -sw

o -bo -dzi,  a        -nie -li gra -j�,  kró    -le w
i -ta -j�,

          pas-te-rze �pie-w
a-j�, byd-l�-ta kl�-ka-j�    cu -da cu    -da          o      -g�a     -sza       -j�.

4.I Trzej Królow
ie i Trzej Królow

ie od w
schodu przybyli 

   I dary panu i dary panu kosztow
ne z�o�yli

   C
hrystus si� rodzi nas osw

obodzi...
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Jezuniu

Lulaj�e Jezuniu 

   1.   Lu        -laj      -�e          Je      -zu       -niu        m
o     -ja        pe       -re�     -ko,

 lu       -laj       u           -lu        -bio      -ne          m
e      pie�       -ci-     de�     -ko. 

Lu       -laj      -�e          Je       -zu          -niu     lu        -laj      -�e           lu       -laj,  

a        Ty        G
o         m

a      -tu        -lu        w
 p�a   -czu          u       -tu       -laj. 

2. Zam
knij�e znu�one p�aczem

 pow
ieczki, 

   utul�e zem
dlone �kaniem

 usteczki. 
   Lulaj�e Jezuniu..

3. Lulaj�e pi�kniuchny nasz Anio�eczku,
   lulaj�e w

dzi�czniuchny
�w

iata kw
iateczku. 

   Lulaj�e Jezuniu...   
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Nastrojowych i radosnych 
świąt Bożego Narodzenia, 

pełnych spokoju, 
wiary w przyszłość 

i piękna rodzinnych spotkań. 
Niech w nadchodzącym Nowym Roku 

szczęście i pomyślność 
Państwa nie opuszczają, 

a optymizm codziennie dodaje sił 
i energii do tworzenia 

oraz realizacji nowych 
pomysłów. 

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

z Zarządem Powiatu w Poznaniu

Starosta 
spotkał się z uczniami
Pod  koniec listopada w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyło 
się spotkanie Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, z uczniami I klasy 
V Liceum Ogólnokształcącego im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu.

W Luboniu został oddany 
do użytku nowoczesny 

komisariat policji. W otwar-
ciu udział wzięli m.in. Jan 
Grabkowski, Starosta Poznań-
ski; Tomasz Łubiński, Wice-
starosta Poznański; insp. Ra-
fał Batkowski, Wielkopol-

ski Komendant Wojewódzki 
w Poznaniu; insp. Roman Ku-
ster, Komendant Miejski Po-
licji w Poznaniu oraz Mał-
gorzata Machalska, Burmistrz 
Lubonia. Z budżetu Powiatu 
Poznańskiego w latach 2014-
-2015 na budowę wygospo-

darowano 1.000.000,00 zł, 
a cała inwestycja kosztowała 
5.589.909,30 zł.

Otwarcie nastąpiło rok po 
podpisaniu aktu erekcyjne-
go, który wraz z guzikiem 
policjanta, monetą okolicz-
nościową, „Biuletynami Po-

Konkurs ofert 
na 2016 rok

Dzień po sesji Rady Powia-
tu sala Starostwa Powia-

towego, w której zwyczajowo 
odbywają się obrady, gości-
ła zgoła inną grupę. Liceali-
ści wraz z nauczycielem Bła-
żejem Chwalińskim wystąpi-
li z inicjatywą, aby lekcja wie-
dzy o społeczeństwie dotyczą-
ca powiatu odbyła się w je-
go sercu.

W ramach nietypowych 
zająć WOS-u uczniowie za-
poznali się z funkcjonowa-
niem Powiatu oraz jego jed-
nostek organizacyjnych. Sta-
rosta Poznański przedstawił 
krótką prezentację na temat 
regionu, jego charakterysty-
ki gospodarczej, społecznej 
i turystycznej. Młodzi goście 
dowiedzieli się, jakie kompe-
tencje mają poszczególne or-
gany powiatu, poznali też za-
dania, wyzwania oraz priory-

tety, które na co dzień stoją 
przed urzędnikami.  

Istotnym punktem od-
wiedzin uczniów była dys-
kusja, podczas której mło-
dzież zadawała pytania. Do-
tyczyły one głównie trzech 
tematów: inwestycji na tere-
nie powiatu, reformy samo-
rządowej w Polsce z 1999 ro-
ku, wprowadzającej 16 woje-
wództw i przywracającej po-

wiaty oraz wizji przyszłości 
powiatu poznańskiego.

Wizyta uczniów, którzy 
wyrazili chęć pogłębiania swo-
jej wiedzy, była dla nich lek-
cją o samorządzie, możliwo-
ścią uaktywnienia się oraz po-
czucia integracji ze strukturami 
władz powiatu poznańskiego.

Magdalena Gryniewicz
Gabinet Starosty 

Organizacje pozarządo-
we oraz podmioty, któ-

re wskazuje ustawa o dzia-
łalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, zaprasza-
my do składania ofert w ra-
mach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań po-
wiatu poznańskiego z obsza-
ru kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i turystyki, eduka-
cji, ochrony i promocji zdro-

wia oraz pomocy społecznej 
w roku 2016.

Oferty można składać 
osobiście lub drogą pocztową 
w nieprzekraczalnym termi-
nie do 18 grudnia 2015 roku, 
do godz. 10.00 (decyduje da-
ta wpływu do urzędu) w kan-
celarii Starostwa Powiatowe-
go w Poznaniu, ul. Jackow-
skiego 18, 60-509 Poznań.

Konkurs obejmuje ofer-

ty przedsięwzięć, których re-
alizacja rozpoczyna się nie 
wcześniej niż 25 lutego 2016 
roku, a kończy nie później niż 
10 grudnia 2016 roku. Prosi-
my o rozważne zapoznanie 
się z ogłoszeniem, w szcze-
gólności zwrócenie uwagi na 
warunki formalne, które mu-
si spełnić oferta.

Więcej informacji na stro-
nie www.powiat.poznan.pl

Nowy komisariat w Luboniu

wiatu Poznańskiego”, gazetą 
oraz pendrivem ze zdjęciami, 
został wmurowany w funda-
menty nowo powstającego 
budynku. O zasadności bu-
dowy nowego komisariatu 
w Luboniu nikogo nie trze-
ba było przekonywać. Do-
tychczasowy budynek, z racji 
swoich wymiarów i funkcjo-
nalności, nie zapewniał bo-
wiem odpowiedniego kom-
fortu obsługi klientów, a tak-
że pracy policjantów. 

Komisariat policji po-
wstał według ujednolico-
nych wytycznych, zgodnych 
z programem prowadzonym 
przez Komendę Główną Poli-
cji i Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych, który zakłada 
poprawę jakości obsługi oby-
wateli oraz warunków pracy 
funkcjonariuszy i pracowni-
ków cywilnych policji.

Izabela Twardecka
Wydział Bezpieczeństwa 

i Zarządzania 
Kryzysowego
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DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 
i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
Pon. i śr. 17-18; wt. i pt. 18.30-19.30 

Wizyty domowe 
nagłe przypadki codziennie 

tel. 818-60-57  tel. kom. 602-693-199

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii 

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26
tel. 61 817-41-10

Godziny przyjęć: 
Pn-Pt 8.00-22.00  So 9.00-17.00  Ndz 9.00-15.00

Fani przegubowych po-
jazdów marki MAN znajdą 
w sklepach długo wyczeki-
wane OMSI 2. Gra wydana 
przez Techland jest dostęp-
na w polskiej wersji języ-
kowej na PC w cenie 79,90 
zł. OMSI 2 - prawdziwa 
legenda wśród symulatorów 
powraca w wielkim stylu. 
Gracz ma okazję poprowa-
dzić najdokładniej odwzoro-
wane autobusy MAN. Twór-
cy przygotowali w pełni inte-
raktywny kokpit, wiele uwa-
gi poświęcili oświetleniu czy 
fizyce jazdy. W grze doda-
ne są autentyczne dźwięki. 
Gracz może się skupić na na-
wet takich szczegółach jak 
wydawanie biletów, skrzynia 

biegów czy regulacja klima-
tyzacji. W grze oprócz prze-
gubowych MAN NG272, 
gracz znajdzie także trady-
cyjne NL202 czy piętro-
we SD200, SD202. Pojazdy 
charakteryzują się unowo-
cześnionym modelem jazdy, 
precyzyjnym sterowaniem 
oraz zaawansowanym sys-
temem uszkodzeń, który sy-
muluje usterki. Jest zaawan-
sowany system organizacji 
ruchu ulicznego i rozbudo-
wana sztuczna inteligencja 
innych uczestników drogi. 
Jedną z głównych zalet gry 
jest autentyczna, dokładnie 
zaprojektowana trasa numer 
5 ze stacji metra Ruhleben do 
szpitala Spandau oraz roz-
budowana linia 92 – z Ber-
lina do Falkensee. Całko-
wita długość tras to 27 km. 
Nowo dodany tryb pozwa-
la poznać Berlin z lat 1986 
oraz 1994. Daje to niesamo-
witą możliwość obserwowa-
nia w świecie wirtualnym te-
go jakie zmiany zachodziły 
w tym mieście na przestrze-
ni lat. Wiernie odwzorowa-
ne są nawet kolory elewacji 
budynków. OMSI 2 zawie-
ra też pokaźny edytor map, 
tryb dnia i nocy gdzie nale-
ży zastosować odpowiednie 
oświetlenie, a także zmienne 

warunki pogodowe, zależne 
od pory roku. 

Cenega, partner dystry-
bucyjny Deep Silver w Pol-
sce oferuje Symulator misji 
ratunkowych: Emergency 
2016. Tytuł w polskiej (dub-
bing) i angielskiej wersji ję-
zykowej trafił do sprzedaży 
zarówno w wersji pudełko-
wej jak i cyfrowej. Za przy-
gotowanie lokalizacji od-
powiada firma QLOC S.A. 
Symulator misji ratunko-
wych: Emergency 2016 za-
wiera grę Emergency 5 De-
luxe, w tym: nową kampa-
nię, nowe operacje ratowni-
cze, scenariusz średniowiecz-
ny i nowy pojazd ratowniczy. 
To najlepszy możliwy symu-

lator ratunkowy, będący połą-
czeniem trzymającej w napię-
ciu gry Emergency 5 Deluxe 
Edition z całkowicie nowymi 
pojazdami i misjami. Skoor-
dynuj cywilne służby ratun-
kowe ze służbami technicz-
nymi i wyrusz na nową misję 
ratunkową! Cofnij się w cza-
sie do średniowiecznej Ko-
lonii i rozegraj nowy scena-
riusz: Czarną Śmierć. Stań się 
świadkiem wybuchu nowych 
ogromnych katastrof w cza-
sach współczesnych i wyko-
rzystaj nowy pojazd ratunko-
wy, „mobilny OIOM”, w róż-
nych sytuacjach. Symulator 
misji ratunkowych: Emer-
gency 2016 ma 5 nowych 
ogromnych misji, 5 szczegó-
łowych map, ponad 20 pojaz-
dów, w tym nowe: „mobil-
ny OIOM” oraz „historyczny 
wóz strażacki”. Do 4 graczy 
może grać  w trybie wielo-
osobowym. Opracowany na 
potrzeby Emergency 5 no-
wy silnik, w najnowszej czę-
ści zapewnia najlepszą grafi-
kę w serii. Nowy system ste-
rowania zapewni intuicyjną 
i wygodną dla graczy kon-
trolę nad jednostkami. Potęż-
ny edytor umożliwia tworze-
nie własnych map, a nawet 
wspólną pracę dwóch osób 
nad tym samym projektem. 

FIM Speedway Grand 
Prix 15, wyczekiwany, naj-
bardziej realistyczny symu-
lator żużla, stworzony przez 
Softplanet Studios jest już 
dostępny na PC, w cenie 
79,90 zł, wydany przez Te-
chland. Speedway to jeden 
z najbardziej ekscytujących 
sportów motorowych, mają-
cy kibiców na całym świe-
cie. To sport, w którym za-
wodnicy biorą udział w wy-
ścigach na absolutnie unika-
towych motocyklach 500cc 
- o potężnej mocy i bez ha-
mulców. Najnowsza gra kon-
centruje się na najbardziej 
prestiżowych i najważniej-
szych indywidualnych roz-
grywkach żużlowych - cyklu 

Grand Prix, wyłaniającym 
Indywidualnego Mistrza 
Świata. Tytuł powstał na li-
cencji BSI Speedway Limi-
ted, stąd w grze zobaczymy 
wszystkie, wiernie odwzoro-
wane stadiony z całego świa-
ta i wszystkich zawodników 
z sezonu 2015 - gwiazdy ta-
kie, jak Tai Woffinden, Greg 
Hancock, Jarosław Hampel, 
czy Nicki Pedersen. W FIM 
Speedway Grand Prix 15 
gracze będą musieli wyka-
zać się zręcznością i takty-
ką w walce o tytuł Mistrza 
W grze dostępne są dwa try-
by jazdy: uproszczony dla 
początkujących oraz symu-
lacyjny, w którym gracz ma 
kontrolę nad balansem cia-
ła zawodnika na motocyklu. 
FIM Speedway Grand Prix 
15 odwzorowuje także niu-
anse tego sportu decydujące 
o zwycięstwie, jak np. zmie-
niająca się nawierzchnia to-
ru, tworząca strefy lepszej 
przyczepności. W trakcie 
wyścigów usłyszymy zna-
nych i cenionych komenta-
torów żużla: Nigela Pearso-
na oraz Piotra Olkowicza. 
Tryb rozgrywki wieloosobo-
wej umożliwia wyścigi on-
line dla 2-4 graczy jedno-
cześnie.

Księżniczka, łajdak i chło-
pak z Tatooine Alexan-
dra Bracken, tłumacz Jacek 
Drewnowski, ilustrator Ralph 
McQuarrie, wiek 8-12 lat, ce-
na 29,99 zł, Wydawnictwo 
Egmont.

Ta historia zaczyna się 
tak, jak wiele innych: dawno, 
dawno temu. Daleko poza mi-
goczącymi gwiazdami, któ-
re widzisz na nocnym niebie. 
Za czasów Starej Republiki 
setki systemów gwiezdnych 
współżyły w pokoju i dostat-
ku. Na straży tego porządku 
stał starożytny zakon wojow-
ników Jedi. Nadszedł jednak 
czas przerażających ciemno-
ści, które ogarnęły całą ga-
laktykę. Większość szlachet-
nych rycerzy zginęło. Teraz 
gwiazdami rządzi złe impe-
rium, powoli, lecz systema-
tycznie unicestwiając ostatnie 
bastiony nadziei. Oto historia 
trojga bohaterów: księżniczki 
Lei, Hana Solo i Luke’a Sky-
walkera, na których drodze 
stanęło przeznaczenie. Teraz 
w ich rękach znajdują się lo-
sy całej galaktyki.

Star Wars. Ruchomy cel Ja-
son Fry, tłumacz Anna Hi-
kiert, ilustrator Phil Noto, 
wiek 8-12 lat, cena 29,99 zł, 
Wydawnictwo Egmont.

W tej opowieści, której 
akcja rozgrywa się między 
Imperium kontratakuje a Po-
wrotem Jedi, księżniczka Le-
ia musi poprowadzić barwną 
grupę rebeliantów na trudną 
tajną misję przeciwko zło-
wrogiemu Imperium Galak-
tycznemu. W powieści ukry-
te są tropy i wskazówki doty-
czące wyczekiwanego z nie-
cierpliwścią nowego filmu. 
Gwiezdne wojny. Przebudze-
nie Mocy

Star Wars. Fabryka droidów 

Daniel Wallace, tłumacz An-
na Hikiert, Ilustrator Disney, 
Seria Zbuduj to, wiek 3-7 lat, 
cena 29,99 zł, Wydawnictwo 
Egmont.

Dzięki tej książce po-
znasz ciekawostki dotyczące 
różnych robotów z Gwiezd-
nych Wojen oraz zbudujesz 
modele najsłynniejszych dro-
idów. Część porusza się na 
kołach, inne chodzą na no-
gach, a niektóre latają! Dro-
idy to niewątpliwie jedne 
z najważniejszych postaci 
Gwiezdnych Wojen, a często 
również najbardziej lubiani 
bohaterowie. 

Star Wars. Ucieczka szmu-
glerów Greg Rucka, tłumacz 
Maciej Nowak-Kreyer, ilu-
strator Phil Noto, wiek 8-12 
lat, cena 29,99 zł, Wydawnic-
two Egmont.

W tej opowieści, której 
akcja rozgrywa się między 
Nową nadzieją a Imperium 
kontratakuje, Han i Chewie 
lecą Sokołem Millennium 
z tajną misją dla Sojuszu Re-
beliantów. Zadanie jest tym 
niebezpieczniejsze, że śla-

dem przemytników podąża-
ją łowcy nagród oraz bezlito-
sna agentka Imperium. W po-
wieści ukryte są tropy i wska-
zówki dotyczące wyczekiwa-
nego z niecierpliwością no-
wego filmu Gwiezdne wojny. 
Przebudzenie Mocy.

Metro 2035 Dmitrij Glu-
khovsky, tłumaczenie  Paweł 
Podmiotko, Seria Uniwersum 
Metro 2033, cena 39,99 zł, 
Wydawnictwo Insignis.

Metro 2035 zamyka cykl 
i wraz z Metrem 2033 oraz 
Metrem 2034 tworzy kom-
pletną trylogię. Wydawnic-
two Insignis, z okazji pre-
miery Metra 2035 wyda-
ło edycje wszystkich trzech 
tomów w odmienionej sza-
cie graficznej. w korespon-
dencji z poprzednimi wyda-
niami. Polski logotyp Metro 
2033/2034/2035 zaprojekto-
wany przez Jacka Doroszen-
kę, pozostał geometrycznie 
niezmieniony, a jedynie do-
stosowany przez Ilję Jackie-
wicza do nowych okładek. 
Nie zmienił się też układ na-
pisów na frontach i grzbie-
tach książek. Cała trylogia 
Glukhovsky’ego pojawi się 
też w ekskluzywnym kolek-
cjonerskim wydaniu w limi-
towanym nakładzie, w twar-
dej oprawie z bardziej sym-

NOWOŚCI WYDAWNICZE
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bolicznymi okładkami, któ-
re celowo nawiązują do styli-
styki radzieckiego propagan-
dowego socrealizmu. Tekst 
wszystkich powieści został 
też powtórnie sprawdzony 
i złamany w innym niż do-
tychczasowy układzie.

Co może pójść nie tak Je-
remy Clarkson, tłumaczenie 
Michał Strąkow,  cena 39,99 
zł, Wydawnictwo Insignis.

Co może pójść nie tak 
to najnowsza książka Jere-
my’ego Clarksona, najsłyn-
niejszego dziennikarza mo-
toryzacyjnego. Tym razem 
pisze o samochodach, a te-
go chyba nikt nie potrafi ro-
bić lepiej. Gdy większość ko-
legów z branży koncentruje 
się na osiągach, komforcie 
i cenie opisywanych aut, Je-
remy skupia się na ważniej-
szych kwestiach: inwazji na 
Francję, faunie i florze Au-
stralii oraz niechęci do czę-
stowania swoim gości ginem 
z tonikiem. Clarkson dobit-
nie wyjaśnia, dlaczego Dania 
to najlepsze miejsce na świe-
cie oraz co zaślepki na desce 
rozdzielczej mówią o naszym 
statusie społecznym. Jeremy 
brawurowo przemierza świat 
w poszukiwaniu odpowiedzi 
na zagwozdki i problemy co-
dzienności. 

Miłość & pieniądze Agniesz-
ka Przybysz, cena 39,99 zł, 
Wydawnictwo Nowa Proza.

Miłość i Pieniądze - jedy-
na taka książka w Polsce, któ-
ra przedstawia praktyczne po-
dejście do Twojej relacji z pie-
niędzmi. Jak traktujesz pienią-
dze. Dlaczego przychodzą one 
do Ciebie z trudnością. Dla-
czego jest ich za mało albo jest 
ich za dużo, ale nie potrafisz 
ich utrzymać przy sobie.

Co i kto rządzi Twoim bo-
gactwem i jak utrzymać zdro-
wą relację z pieniędzmi, sto-
sując sprawdzony SYSTEM 
i 8 sekretów bogactwa, któ-
re na zawsze odmienią Two-
je spojrzenie na pieniądze. 
Książka łączy rozwój oso-
bisty ze świadomością bo-
gactwa. Poparta wieloletnim 
praktycznym doświadcze-
niem autorki.

Jak prowadzić Ben Collins, 
tłumaczenie Michał Strąkow, 
cena 59,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis. 

Były Stig z Top Gear – 
Ben Collins – dzieli się swoimi 
umiejętnościami i doświadcze-
niem nabytym podczas 20-let-
niej kariery jednego z najlep-
szych kierowców na świecie. 
Jeździł w Le Mans i NASCAR, 
prowadził Batmobila i unikał 
kul jako dubler Jamesa Bonda. 
Tysiące godzin wyrafinowanej 
jazdy pozwoliły mu niemal do 
perfekcji opanować ekonomię 
ruchu. Nieważne, od jak daw-
na jesteś kierowcą, znajdziesz 
tu wszystko, o czym nie powie-
dział ci instruktor, czego zapo-
mniał przekazać ci tato i o czym 
rzekomo wiedzą twoi koledzy 
- o bezpiecznej jeździe, pano-
waniu nad samochodem oraz 
o oszczędności paliwa. To po-
radnik dla tych, którzy chcą jeź-
dzić lepiej, ale niekoniecznie 
szybciej. Są tu porady, rysunki, 
schematy, wyjaśnienia od pod-
staw do zaawansowanych tech-
nik, świetna narracja i anegdoty 
z torów wyścigowych, planów 
filmowych i Top Gear.

Twój dziennik Regina Brett, 
tłumaczenia Olga Siara,  ce-
na 34,99,Wydawnictwo In-
signis.

Książki Reginy Brett cie-
szą się w Polsce niesłabną-
cą popularnością. Felieto-
ny tej amerykańskiej pisar-
ki i dziennikarki pełne cie-
pła, nadziei i wzruszeń, są 
dla wielu osób podporą w ży-
ciu. Już same tytuły lekcji 
są cennym zbiorem dających 
do myślenia sentencji… Wie-
lu z nas chciałoby, by cel-
ne komentarze, spostrzeże-
nia i myśli Reginy były do-
stępne na co dzień. Tak zro-
dził się pomysł uniwersalne-
go kalendarza na każdy rok. 
Regina Brett na naszą prośbę 
napisała 12 zupełnie nowych 
lekcji, z których większość 
jest inspirowana jej dwukrot-
nym pobytem w Polsce. Każ-
da z tych lekcji otwiera mie-
siąc, którego dni (każdy na 
oddzielnej stronie) opatrzy-
liśmy inspirującymi cytata-
mi z książek Reginy i symbo-
licznym rysunkiem nawiązu-

jącym stylistycznie do okła-
dek ich polskich wydań. 

Klifka. Opowieść o foczce, 
która szukała mamy Barba-
ra Gawryluk ilustrator Iwona 
Cała, wiek 3+, cena 22,90 zł, 
Wydawnictwo Literatura.

Na bałtyckiej plaży le-
ży ranna foczka. A co to za 
czarne, kudłate stworzenie, 
które ją znalazło? Czy to-
warzyszący mu człowiek jej 
nie skrzywdzi? Na szczę-
ście chłopiec wzywa pomoc 
i foczka zostaje przewiezio-
na do fokarium, gdzie pozna-
je inne foki i dochodzi do sie-
bie. Po powrocie na wolność 
Klifka bardzo chce odnaleźć 
mamę. Czy jej się uda?

12 MIESIĘCY Marcin Bryk-
czyński, ilustrator Ewa Po-
klewska-Koziełło, wiek 3+, 
cena: 19,90 zł, Wydawnictwo 
Literatura.

Dwanaście miesięcy to ca-
ły rok i aż cztery pory roku. 
Przez ten czas świat się zmie-
nia, a wraz z nim zmieniają 
się miesiące. Jedne są białe 
i mroźne, inne pełne zieleni 
i słońca. Zapraszam do wspól-
nej wędrówki przez wszystkie 
miesiące roku. Zobaczmy, jak 
bardzo się różnią i ile piękna 
jest w każdym z nich. Nawet 
kiedy pada deszcz…

Dębowa kołyska Paweł Wa-
kuła, ilustrator Paweł Waku-
ła, cena 23,90 zł, wiek 7+, 
Wydawnictwo Literatura.

W leśniczówce Klech-
dy wiele się zmieniło przez 
ostatnie kilka miesięcy – Pią-
tek został tatą! Szybko oka-
zało się, że złotowłosa Aniel-
ka nie jest zwyczajnym dziec-
kiem, ale czy mogło być ina-
czej w krainie przepełnionej 
pradawną magią? W opiece 
nad córeczką pomagają leśni-

czemu wszyscy mieszkańcy 
doliny, a szczególnie Skro-
bek – najprawdziwszy do-
mowy skrzat! Teraz, mając 
oparcie w rodzinie i przyja-
ciołach, Piątek będzie mógł 
jeszcze lepiej zadbać o uko-
chany las. Czy uda mu się 
poskromić ducha nawiedza-
jącego leśniczówkę? W jaki 
sposób obroni mieszkańców 
lasu przed złowrogą Wietrzy-
cą? Czy przemówi do rozu-
mu bimbrownikom i ekolo-
gom? A przede wszystkim, 
czy spełni się jego wielkie 
marzenie i ujrzy wreszcie ta-
jemniczego sześcioptaka? 
Kolejna porcja przygód sym-
patycznego leśnika i niesa-
mowitych mieszkańców Do-
liny Bagiennej Trawy.

KRÓL Katarzyna Ryrych, ilu-
strator Elżbieta Chojna, wie-
k12+, cena 23,90 zł, Wydaw-
nictwo Literatura.

Patryk po bankructwie fir-
my ojca i utracie domu ląduje 
z dnia na dzień w lokalu za-
stępczym w odrapanym dwu-
piętrowym bloku. W przeci-
wieństwie do matki szybko 
przystosowuje się do życia 
w „Brooklynie”, jak nazywa-
ją blok osiedlowe dzieciaki. 
Zapomina o dawnym życiu 
– o jego dobrych stronach, 
luksusach i znajomych, któ-
rzy zniknęli. Podczas waka-
cji na szarym podwórku Pa-
tryk poznaje Celestyna – bez-
domnego mężczyznę, który 
staje się jego mentorem, od 
którego uczy się, jak prze-
trwać w nowym środowisku. 
Ciepła i wzruszająca powieść 
o sile przyjaźni. O tym, że 
nie można oceniać ludzi po 
pozorach i nie wszystko jest 
takie, jak się zdaje w pierw-
szej chwili. 

Opowiadania o psach – na 
psa urok! praca zbiorowa, 
ilustracje Małgorzata Flis, 
Mikołaj Kamler, Zuzanna 
Orlińska, seria Polscy pisa-
rze dzieciom, wiek 5+, Cena: 
34,90 zł, Wydawnictwo Li-
teratura.

Jest taka przypowieść lu-
dów Północy – dawno, dawno 
temu podczas potopu człowiek 
oraz zwierzęta schroniły się na 
krze, która dryfowała po wo-

dach. Nagle kra przełamała się 
i człowiek został sam, a zwie-
rzęta znalazły się na drugiej 
części, która zaczęła szybko 
się oddalać. W ostatniej chwili 
pies przeskoczył na krę, na któ-
rej dryfował samotny człowiek. 
Ta przypowieść tłumaczy nam, 
dlaczego pies jest człowiekowi 
tak bliski – to on wybrał nasze 
towarzystwo, został z nami 
na dobre i złe. Opowiadania 
zostały napisane przez pisa-
rzy „psiarzy”. Większość jest 
autentyczna; o własnych lub 
obserwowanych psach, o ich 
niezwykłej intuicji, uczucio-
wości i radości, jaką dają.

Dar morza   Diane Chamber-
lain, tłumaczenie Alina Sie-
wior-Kuś, seria Kobiety to 
czytają! cena 36 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Wcześnie rano w dniu 
swoich 11 urodzin Daria Ca-
to na plaży koło swojego do-
mu w Karolinie Północnej 
znajduje porzuconego nowo-
rodka. Tożsamości maleńkiej 
dziewczynki nie udaje się od-
kryć i zostaje ona adoptowa-
na przez rodzinę Darii. Teraz 
20 lat później, Shelly jest nie-
zwykłą, eteryczną młodą ko-
bietą, którą Daria nadal ochra-
nia. Kiedy jednak Rory Taylor, 
przyjaciel Darii z dzieciństwa, 
a obecnie producent telewizyj-
ny, wraca, by na prośbę Shel-
ly zrobić program o okolicz-
nościach jej przyjścia na świat, 
w miasteczku Kill Devil Hills 
zachodzi dziwna zmiana. Im 
więcej pytań zadaje Rory, tym 
większy niepokój ogarnia ma-
łą społeczność sekrety i grze-
chy tamtego lata sprzed wielu 
lat zaczynają wydobywać się 
na światło dzienne. Tajemni-
ca dziecka, tego „daru morza”, 
zostaje stopniowo ujawniana, 
a na nią nikt nie jest przygo-
towany.

Dzienniki 1952 Agnieszka 
Osiecka, cena 49,90 zł, Pró-
szyński i S-ka.

Rozpoczęcie wieloto-
mowej edycji „Dzienników” 
Agnieszki Osieckiej było naj-
ważniejszym wydarzeniem li-
terackim 2013 roku. Kolejny 
tom potwierdza wyjątkowość 
tej publikacji na tle dzienni-

ków innych polskich pisarzy. 
W 1952 roku piętnastoletnia 
Agnieszka Osiecka zdaje ma-
turę i rozpoczyna studia dzien-
nikarskie na Uniwersytecie 
Warszawskim. Oba wydarze-
nia generują w jej życiu spore 
zmiany – bezpowrotnie ula-
tują wiara w socjalizm i wła-
sną wyjątkowość, mnożą się 
za to rozczarowania, wątpli-
wości, zahamowania. Dojrze-
wająca błyskawicznie dziew-
czyna uświadamia sobie este-
tyczno-światopoglądową za-
sadę, której, pozostanie wier-
na do końca życia. W 1952 ro-
ku początkująca poetka zaczy-
na znacząco różnić się od ró-
wieśników i konfliktować ze 
światem. Odkrywa, że jej oso-
biste szczęście w dużej mie-
rze zależy od okoliczności, na 
które nie ma i nie może mieć 
wpływu. Kończy się czas zet-
empowskich marzeń i szcze-
rej wiary, a zaczyna się walka 
o siebie, szczęście i osobiste 
pragnienia z nieustannie dają-
cą o sobie znać bezwzględno-
ścią życia społeczno-politycz-
nego oraz… uczuciowego.

Kim był Albert Einstein? Jess 
Brallier, tłumaczenie Hanna 
Pasierska, Seria Wielcy i sław-
ni, dzieci i młodzież, cena 
19,90 zł, Prószyński i S-ka.

Czy wiecie, że Albert Ein-
stein był bardzo złym uczniem, 
którego wyrzucono ze szkoły? 
No cóż, to prawda. A mimo 
to należał to najinteligentniej-
szych ludzi, jacy chodzili po 
tym świecie. Czy wiecie, że 
Albert był kochającym pokój 
człowiekiem, nienawidzącym 
wojny? No cóż, to prawda. 
A mimo to jego prace dopro-
wadziły do stworzenia najbar-
dziej niszczycielskiej bomby 
w dziejach. Czy wiecie, że Al-
bert był nieśmiały i nie znosił 
sławy oraz zainteresowania? 
A mimo to został medialną su-
pergwiazdą. Nawet dziś, 60 lat 
po jego śmierci, w Hollywo-
od kręci się o nim filmy, a ko-
szulki, kubki do kawy i plaka-
ty ozdabia się wizerunkiem je-
go słynnej twarzy. 

Kim był Thomas Alva Edi-
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son? Margaret Frith, tłuma-
czenie Hanna Pasierska, Se-
ria Wielcy i sławni, dzie-
ci i młodzież, cena 19,90 zł, 
Prószyński i S-ka.

Thomas Alva Edison do 
dziś pozostaje najbardziej 
twórczym wynalazcą w hi-
storii. Na jego nazwisko za-
rejestrowano prawie 1100 pa-
tentów. Niektóre z nich do-
tyczą tak znanych urządzeń, 
jak żarówka czy fonograf – 
pierwsza, cudowna maszy-
na, rejestrująca dźwięk. Jeśli 
chcesz wiedzieć, w jakiś spo-
sób wynalazca dokonał tego 
wszystkiego, ta książka jest 
właśnie dla ciebie!

Kim była Maria Skłodow-
ska-Curie? Megan Stine, tłu-
maczenie Edyta Jaczewska,  
Seria Wielcy i sławni, dzie-
ci i młodzież,  cena 19,90 zł, 
Prószyński i S-ka.

Czym wsławiła się Maria 
Skłodowska-Curie? Dzięki ja-
kim odkryciom stała się naj-
słynniejszą kobietą naukow-
cem w historii? Za co otrzy-
mała dwukrotnie Nagrodę 
Nobla, stając się pierwszym 
człowiekiem, któremu się to 
udało? Seria książek „Wielcy 
i sławni” przedstawia pasjo-
nujące historie wybitnych na-
ukowców, sławnych odkryw-
ców i wynalazców, najpo-
tężniejszych i najodważniej-
szych umysłów, dzięki któ-
rym ludzkość coraz lepiej po-

NOWOŚCI WYDAWNICZE

Miej serce do zdrowia 

znawała otaczający ją świat. 
Jest to jednocześnie fascynu-
jąca galeria wzorów dla każ-
dej młodej osoby, która chcia-
łaby im dorównać.

Święta i śmierć J.D. Robb, 
tłumaczenie Bogumiła Na-
wrot , powieść sensacyjna, 
cena 35,00 zł, Prószyński i S-
-ka.

Zbliża się Boże Narodze-
nie, ale porucznik Eve Dallas 
z wydziału zabójstw nowo-
jorskiej policji nie odczuwa 
świątecznego nastroju. Musi 
znaleźć zabójcę Treya Ziegle-
ra, trenera osobistego i kultu-
rysty śmiertelnie ugodzone-
go kuchennym nożem. Szu-
kając wrogów Zieglera, Eve 
trafia na rzeszę kobiet, oszu-
kanych i porzuconych przez 
cynicznego uwodziciela. Po-
rucznik Dallas stara się prze-
zwyciężyć swoją antypatię do 
zabitego mężczyzny i jak naj-
szybciej rozwiązać zagadkę 
jego śmierci. A z całą pew-
nością woli szukać działają-
cego z zimną krwią morder-
cy, niż kupować gwiazdkowe 
prezenty i organizować świą-
teczne przyjęcie dla przyja-
ciół, które wydaje wraz z mę-
żem. J.D. Robb to pseudonim 
Nory Roberts dla powieści 
sensacyjnych. 

Żegnaj, Skarpetko! Benja-
min Chaud, ilustracje Benja-
min Chaud, tłumaczenie Ka-
tarzyna Skalska, wiek 3+ , 

cena 34,90 zł, Wydawnictwo 
Zakamarki. 

Co zrobić z królikiem, któ-
ry jest dość niemrawy, mało 
bystry i nie potrafi się bawić 
w Indian? I kiedy w dodatku, 
zamiast królika, wolałoby się 
mieć prawdziwych kolegów? 
Autor Benjamin Chaud jest 
ilustratorem wielu książek – 
stworzył postać słonia Pome-
lo, a także rodzinę Binty, Babo 
i Lalo. Znamy go też z książek 
Yeti i Duch z butelki, gdzie bo-
haterami są Uno i Mati. 

Duch z butelki Eva Susso, 
ilustracje Benjamin Chaud, 
tłumaczenie Katarzyna Skal-
ska, wiek 3+, cena 27,90 zł, 
Wydawnictwo Zakamarki.

Kiedy Uno i Mati otwo-
rzyli starą butelkę, wydostał 
się z niej olbrzymi duch. Sie-
dział zamknięty w butelce od 
tysięcy lat. Z wdzięczności, 
że został uwolniony, obiecał 
spełnić trzy życzenia chłop-
ców. Jak myślicie, czego za-
życzyli sobie Uno i Mati i co 

z tego wynikło? Una i Matie-
go spotkacie również w książ-
ce Yeti. Eva Susso i Benjamin 
Chaud to także autorzy zna-
nych książek dla nieco młod-
szych dzieci: Binta tańczy, La-
lo gra na bębnie i Babo chce.

Ilustrowany inwentarz drzew 
Virginie Aladjidi, ilustracje 
Emmanuelle Tchoukriel, tłu-
maczenie Katarzyna Skalska, 
Magdalena Kamińska, wiek 
3+, cena 49,90 zł, Wydawnic-
two Zakamarki. 

Ilustrowany inwentarz 
drzew zawiera opisy i wize-
runki 57 drzew i krzewów 
z różnych stron świata. Em-
manuelle Tchoukriel, ilu-
stratorka specjalizująca się 
w sporządzaniu rycin nauko-
wych, sportretowała rośliny 
z precyzją i artyzmem god-
nym przyrodników z minio-
nych stuleci. Odtworzyła syl-
wetki, liście i korę, czasem 
też kwiaty i owoce wybra-
nych drzew i krzewów, a tak-
że zwierzęta żyjące w ich bli-
skim otoczeniu. Czarne kon-
tury rysunków wykonała ra-
pidografem i tuszem chiń-
skim. Do kolorowania uży-
ła akwareli, które nakłada-
ne z różną intensywnością, 
wspaniale oddają bogactwo 
odcieni i faktur spotykanych 
w przyrodzie. Każda rycina 
opatrzona jest polską i łaciń-
ską nazwą oraz kilkoma cie-
kawostkami na temat drzewa 
czy krzewu. 

TU PYTAJ OTU PYTAJ O
„„TWTWÓÓJ TYDZIEJ TYDZIEŃ”Ń”

Otrzymaliśmy liczne sygnały od Czytelników, że mają kło-

poty ze zdobyciem „Twojego TYGODNIA WIELKOPOL-

SKIEGO” rozdawanego na ulicach Poznania. Teraz nie ma już 

z tym problemów, bo o „TTW” można pytać w 18 punktach 

rozsianych po całym Poznaniu – na parkingach strzeżonych 

USI SPÓŁDZIELNI WIELOBRANŻOWEJ w Poznaniu.

Oto wykaz tych punktów:

•os. Kopernika/ul. Jugosłowiańska

•ul. Stawna 10 (przy pływalni)

•ul. 3 Maja 45 (przy Teatrze Polskim)

•os. Armii Krajowej bl. 105/ul. Orła-Kukułcza

•os. Czecha przy bl. 72/od ul. Wiatracznej

•os. Czecha przy bl. 97/ul. Piaśnicka

•os. Piastowskie/przy bl. 16 za sklepem „Beta”

•os. Piastowskie przy bl. 66/ul. Zamenhoffa

•os. Rusa przy bl. 10/ul. Kurlandzka

•os. Czecha przy bl. 114-128/ul. Kurlandzka

•os. Bolesława Chrobrego przy bl. 13,14

•os.  Bolesława Śmiałego przy bl. 15/ul. Umultowska

•os. Pod Lipami przy bl. 37/ul. Słowiańska

•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 22/ul. Połabska

•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 2/ul. Murawa

•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 10/ul. Lechicka

•os. Wichrowe Wzgórze przy bl. 13/ul. Lechicka

•os. Zwycięstwa przy bl. 24 

Zdrowie to jedna z naj-
cenniejszych wartości 

i powinno się o nie właści-
wie dbać. To ono pozwala 
nam cieszyć się pełnią ży-
cia. Nationale-Nederlanden 
postanowiło sprawdzić stan 
wiedzy Polaków na ten te-
mat i przygotowało porad-
nik „Miej serce do zdrowia”. 
Przy wsparciu wielu eksper-
tów zawarto w nim ciekawe 
obserwacje dotyczące zna-
jomości i stosowania zasad 
profilaktyki zdrowia, a także 
odpowiedzi na to jak właści-
wie dbać o nie. Bo przecież 
każdy z nas chciałby robić to 
najlepiej dla siebie i swoich 
bliskich. Z całym raportem 

można zapoznać się na stro-
nie miejsercedozdrowia.pl. 

Dla Czytelników przy-
gotowaliśmy 3 zestawy 
różnego rodzaju sprzętu 
sportowego (plecak, ko-
min na szyję, który moż-
na zmienić w czapkę 
sportowy zegarek i frot-
ka) który pozwoli na ak-
tywność fizyczną, w ra-
mach codziennej profi-
laktyki zdrowia. Prosimy 
o jak najszybsze przysła-
nie maila na adres: na-
grody.twoj.tydzien@wp.
pl z hasłem „miej serce 
do zdrowia”

Podczas dwóch niedziel 
poprzedzających Wigi-

lię Bożego Narodzenia, 13 
i 20 grudnia, na ulice nasze-
go miasta wyruszy świątecz-
ny, roziskrzony światełkami 
tramwaj ustrojony w bombki 
i świąteczne dekoracje. Bę-
dzie go widać i słychać z da-
leka, bo z jego pokładu roz-
brzmiewać będą popularne 
kolędy w wykonaniu Zespo-
łu Pieśni i Tańca AWF, któ-
ry zdobywa serca słuchaczy 
werwą i entuzjazmem. Roz-
śpiewani studenci zachęcać 
będą do wspólnego śpiewa-
nia wszystkich pasażerów 
świątecznej bimby, tak by 
zabrzmiała wspólna, przed-

świąteczna, międzypokole-
niowa kolęda. 

Wspólne kolędowanie to 
nie będzie jedyna atrakcja. 
Wszystkim dzieciom, które 
zechcą wziąć udział w kon-
kursach i włączyć się do 
wspólnej zabawy, Gwiaz-
dor będzie rozdawać podar-
ki i słodycze. 

Mamy nadzieję, twier-
dzą organizatorzy, że wigilij-
ny tramwaj stanie się - jak co 
roku - przedświąteczną atrak-
cją Poznania, która wniesie 
na ulice naszego miasta dużo 
dziecięcej radości i nastroju 
właściwego świętom Boże-
go Narodzenia, a przy oka-
zji dowiezie wszystkich na 

Gwiazdor w… tramwaju
Poznański Gwiazdor jest niezależny od aury, któ-

ra skąpi nam śniegu i przyjeżdża świąteczną bimbą (czy-
li… tramwajem), a nie saniami, niezawodnie już od 14 lat. 
W tym roku Gwiazdorowi i Śnieżynkom, którzy będą or-
ganizować atrakcyjne gry i konkursy, towarzyszyć będą 
kolędnicy, którzy będą zachęcać do wspólnego śpiewania. 
Świąteczna bimba wyruszyła po raz pierwszy w niedzielę – 
13 grudnia. Kursować będzie od godz. 12 do godziny 18. 

Stary Rynek, na poznańskie 
Betlejem. 

TRASA świąteczne-
go tramwaju prowadzi: os. 
Sobieskiego – trasa PST – 

Most Teatralny – Gwarna – 
Wrocławska – Kórnicka - 
Rondo Śródka – Plac Wiel-
kopolski – Most Teatralny. 
(tam)

Dokończenie ze strony 13
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Rok 2015 jest przełomo-
wym w stosunkach po-
między Automobilklubem 
Wielkopolski, a władzami 
Poznania w sprawie Toru 
„Poznań” i jego przyszło-
ści. W następstwie majo-
wego spotkania Prezesa 
Automobilklubu Wiel-
kopolski Roberta Werle 
z Prezydentem Poznania 
Jackiem Jaśkowiakiem, 
Urząd Miasta opublikował 
komunikat, w którym de-
klaruje chęć współdziała-
nia w tej kwestii z AW.

Potrzebę istnienia Toru „Po-
znań” oraz to jakie stwa-

rza on warunki sympatykom 
sportów motorowych do bez-
piecznego uprawiania sportów 
wyczynowych przybliżył rów-
nież grupie posłów RP Pre-
zes AW Robert Werle podczas 
majowego spotkania na Torze 
„Poznań”. Uczestnicy spotka-
nia jednomyślnie przyznali, że 
warunki bezpieczeństwa, jakie 
zapewnia poznański obiekt – 
jedyny tego typu w Polsce - są 
nie do przecenienia. To ważne, 
bowiem na tym właśnie torze 
zorganizowano w roku 2015 
(do 30.11.) ponad 240 imprez 
sportowych, turystycznych i z 
zakresu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

Najważniejszym sporto-
wym wydarzeniem mijającego 
roku niewątpliwie była organi-
zacja po raz pierwszy w Polsce 
i po raz pierwszy na Torze „Po-
znań” rund Mistrzostw Świa-
ta FIM oraz Mistrzostw Euro-
py FIM w SuperMoto. W tej 
czerwcowej imprezie udział 
wzięło 40 zawodników, repre-
zentujących: Austrię, Czechy, 
Finlandię, Francję, Hiszpanię, 
Holandię, Kolumbię, Niem-
cy, Rumunię, Szwecję, Ukra-
inę, Wielką Brytanię i Włochy. 
W imprezie wystartował tak-
że zawodnik AW – Wojciech 
Mańczak.

- Automobilklub Wielko-
polski – wspomina Robert 

Rok 2015 – ponad 240 imprez

Werle, Prezes Klubu - zo-
stał organizatorem tej imprezy 
zupełnie niespodziewanie i jak 
się okazało odnieśliśmy nie tyl-
ko naszym zdaniem spory suk-
ces organizacyjny, gdyż wyda-
rzenie to zostało bardzo wyso-
ko ocenione przez władze Mię-
dzynarodowej Federacji Mo-
tocyklowej FIM i FIM Euro-
pe, włoskiego promotora cy-
klu – BPROM Sport oraz sa-
mych zawodników, którzy za-
deklarowali chęć powrotu na 
poznański obiekt. Przyznanie 
nam prawa organizacji tej pre-
stiżowej imprezy, to nie tylko 
historyczne wydarzenie dla na-
szego Klubu i ogromny powód 
do dumy. Jest to także milo-
wy krok w rozwoju rodzimego 
sportu motocyklowego i zmia-
na sposobu postrzegania Pol-
ski, jako solidnego partnera 
i liczącego się w świecie orga-
nizatora tak wysokiej rangi im-
prez motorowych.

Do największych tegorocz-
nych wydarzeń sportowych na-
leży z pewnością zaliczyć nie-
bywały, światowy sukces za-
wodnika sportu kartingowego 
– 24-letniego Karola Basza, 
zdobywcy tytułu Mistrza Świa-
ta w kartingowej kategorii KF. 
Młody krakowianin, reprezen-

tujący barwy Automobilklubu 
Wielkopolski jest pierwszym 
Polakiem, który odniósł tak 
spektakularny sukces.

W minionym sezonie AWi 
zorganizował na Torze „Po-
znań” wiele imprez samocho-
dowych, wśród których zna-
lazły się: 2 rundy FIA-CEZ 
Circuit Racing (Mistrzostw 
FIA Strefy Europy Central-
nej), 1 runda FIA-CEZ Endu-
rance Trophy (Mistrzostw FIA 
w wyścigach długodystanso-
wych), 1 runda Porsche Plati-
num GT3 Cup Challenge Cen-
tral Europe (Pucharu Euro-
py Centralnej Porsche GT3), 
8 rund Wyścigowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski, 
4 rundy Mistrzostw Polski Ho-
ur Race, 1 runda KIA Lotos Ra-
ce, 1 runda Volkswagen Golf 
Cup oraz 1 runda ADAC Histo-
ric Cup Haigo. We wszystkich 
w/w wyścigach udział wzięło 
ponad 400 kierowców.

Podczas ostatniej, paździer-
nikowej rundy wyścigów sa-
mochodowych, rozegrany zo-
stał wyścig memoriałowy upa-
miętniający zasłużonego, wie-
loletniego Działacza Automo-
bilklubu Wielkopolski, śp. Ja-
na Leśniaka. 

Jak co roku Klub był or-
ganizatorem cieszącego się 
ogromną popularnością cyklu 
imprez pn. SuperOES. W 6 
z 7 dotąd rozegranych rundach 
uczestniczyło 862 kierowców. 
Tegoroczny cykl SuperOESu 
wieńczyć będzie wyjątkowy, 
przedświąteczny „SuperOES 
Wigilijny”. W grudniu roze-
grana zostanie również organi-
zowana nieprzerwanie od po-
nad 50 lat, rajdowa impreza 
pn. Nocna Jazda Konkursowa 
(„Nocka”).

Koło Porsche w mijającym 
sezonie było organizatorem 
cyklu imprez pn. Tor Poznań 
Track Day – Akademia Spor-

towej Jazdy Porsche. W 20 im-
prezach udział wzięło ponad 
1.000 amatorów prędkości, 
chcących w bezpiecznych wa-
runkach Toru „Poznań” spraw-
dzić stopień swoich umiejęt-
ności oraz poznać możliwo-
ści aut.

Koło Youngtimer było or-
ganizatorem 4 rund „Pucha-
ru Youngtimer Party”, rozgry-
wanego w ramach Mistrzostw 
Okręgu Polskiego Związku 
Motorowego, na starcie któ-
rych stanęło prawie 200 uczest-
ników oraz imprezy turystycz-
nej pn. „Rajd Letni”. 

Osoby chcące zwięk-
szyć swoje umiejętności jaz-
dy, a przy tym zyskać poczu-
cie bycia świadomym uczestni-
kiem ruchu drogowego uczest-
niczyły w zajęciach Akademii 
Jazdy Automobilklubu Wiel-
kopolski, prowadzonej przez 
doświadczonych instruktorów. 
Jak dotąd z zajęć skorzystało 
prawie 300 osób.

W roku 2015 Automobil-
klub Wielkopolski zorganizo-
wał na Torze „Poznań” oprócz 
rund Mistrzostw Świata FIM 
i Mistrzostw Europy FIM 
w SuperMoto wyścig towarzy-
ski SuperMoto o Puchar Pre-
zesa Automobilklubu Wielko-
polski, w którym wystartowało 
32 zawodników z całego kra-
ju. Ponadto rozegrano 6 rund 
Wyścigowych Motocyklo-
wych Mistrzostw Polski oraz 
6 rund wyścigów Pucharu Pol-
ski. Z kolei w ramach 6 rund 
Motocyklowych Mistrzostw 
Okręgu Poznańskiego rozegra-
no 6 rund Speed Day Trophy, 6 
rund nowej klasy ECO Super-
stock i 3 rundy Motoyoungti-
mer. W sumie we wszystkich 
tych zmaganiach udział wzięło 
blisko 400 zawodników.

Imprezy motocyklowe na 
Torze „Poznań”, to nie tylko 
wyścigi, ale również zajęcia 
podnoszące wiedzę i umiejęt-
ności jazdy, a także zwiększa-
jące świadomość kierowców 
jednośladów. To właśnie z my-
ślą o nich w minionym sezonie 
kontynuowany był cykl szko-
leń pn. „Dzień Motocyklisty”, 
a także „Speed Day”, w które-
go 17 odsłonach udział wzię-
ło w sumie ponad 2.000 moto-
cyklistów.

W sezonie 2015 Klub był 
także organizatorem wielu im-
prez kartingowych. W sumie 
w zmaganiach kartingowych 
udział wzięło ponad 530 mło-
dych zawodników, z kraju 

i zagranicy, w tym z: Austrii, 
Czech, Holandii, Litwy, Nie-
miec, Szwecji, Ukrainy i Wiel-
kiej Brytanii.

AW  to także nie wyczyno-
we odmiany sportu motorowe-
go, takie jak rajdy turystyczne 
i nawigacyjne, a więc coś dla 
ludzi z pasją, choć nieposia-
dających licencji zawodniczej. 
Dotąd Klub zorganizował 8 ta-
kich imprez rajdowych.

Pojazdy zabytkowe z pew-
nością za najważniejsze wyda-
rzenie sezonu uznać mogą swój 
42. „Poznański Międzynarodo-
wy Rajd Pojazdów Zabytko-
wych”, który jest wysoko oce-
niany przez Międzynarodową 
Federację Pojazdów Zabytko-
wych (FIVA), za poziom orga-
nizacyjny. W tegorocznym raj-
dzie udział wzięło 46 załóg, tj. 
91 uczestników z kraju i zagra-
nicy, w tym z Holandii i Wiel-
kiej Brytanii.

Wzorem ubiegłego ro-
ku Członkowie Komisji Po-
jazdów Zabytkowych dosko-
nalili się w organizacji im-
prez turystycznych, wynikiem 
czego były dwa rajdy pojaz-
dów zabytkowych: „Truskawi-
sko” oraz „2. Jesienny Poznań-
ski Rajd Pojazdów Zabytko-
wych”. W sumie w obu impre-
zach udział wzięły 84 załogi - 
173 uczestników. 

Automobilklub Wielkopol-
ski nie zabrakło także na tar-
gach branży motoryzacyjnej 
pn. „Motor Show”, gdzie za-
prezentowana została bogata 
kolekcja cieszących oko kla-
syków motoryzacji, pochodzą-
cych z prywatnych zbiorów 
Członków Klubu. 

Podsumowując działalność 
Klubu w minionym roku nie 
można pominąć działalności 
klubowych delegatur w: Gnieź-
nie, Mosinie i Nowym Tomy-
ślu, które z myślą o zmotory-
zowanych przygotowywały 18 
imprez popularyzujących sport 
i turystykę motorową.

Automobilklub Wielko-
polski od lat jest organizato-
rem i współorganizatorem im-
prez promujących bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym, cze-
go przykładem są  wydarzenia 
sportowe i turystyczne, ale tak-
że wiele akcji społecznych, ma-
jących na celu zwiększyć na-
szą świadomość w tym zakre-
sie. W roku 2015 zrealizowa-
no ponad 100 tego typu przed-
sięwzięć. 

Automobilklub Wielkopol-
ski mimo, że silnie związa-
ny jest z motoryzacją chętnie 
wspierał także poza motoro-
we inicjatywy, popularyzujące 
aktywne formy wypoczynku 
i spędzania wolnego czasu, po-
twierdzając tym samym swój 
prospołeczny charakter. Naj-
lepszym tego przykładem są 
imprezy wrotkarskie, a także 
treningi i wyścigi kolarskie or-
ganizowane przez Poznańskie 
Towarzystwo Cyklistów, które 
systematycznie przez cały mi-
jający rok odbywały się na To-
rze „Poznań”. 

- Z tego zestawienia wyni-
ka jednoznacznie – mówi Ro-
bert Werle, Przezes AW – 
że to dzięki Torowi „Poznań” 
możemy prowadzić tak szero-
ką działalność – od sporto-
wej do edukacyjnej. Na To-
rze ścigają się zawodowi kie-
rowcy, ale i podnoszą swoje 
umiejętności kierowcy-amato-
rzy, którzy potem jeżdżąc na 
co dzień na zwykłych drogach 
podnoszą na nich poziom bez-
pieczeństwa. To bardzo ważne. 
Z danych Polskiego Czerwo-
nego Krzyża wynika, że w cią-
gu ostatnich 17 lat w Polsce 
zdarzyło się prawie milion wy-
padków drogowych, w których 
zginęło ponad 110.000 osób, 
a ponad milion osób zostało 
rannych.  Dziennie w naszym 
kraju w wypadkach drogowych 
ginie średnio 10 osób, a 160 
zostaje rannych. Jeśli dzięki 
umiejętnościom zdobytym na 
naszym Torze uda się uratować 
choć jedno życie, to sens istnie-
nia tego obiektu jest bezdysku-
syjny. (mat)Kartingowe Mistrzostwa Polski lipiec 2015

Mistrzostwa Świata FIM w Supermoto czerwiec 2015

Mistrzostwa Strefy Europy Centralnej FIA-CEZ lipiec 2015
FOT. (3X) – ARCHIWUM AW
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Dodatek Moto przygotował  TOMASZ MAŃKOWSKI

Renault w F1
Carlos Ghosn zapowiedział powrót Renault do wyścigów For-
muły 1 z własną stajnią już w 2016 roku. Marka, posiadająca 
na swoim koncie 12 tytułów mistrza świata konstruktorów, od 
prawie 40 lat jest jednym z wiodących graczy w historii Formuły 
1 i nadal chce brać aktywny udział w rozwoju tego sportu.

Po podpisaniu listu intencyjnego ze 
stajnią Lotus (ogłoszonym w po-

łowie września) marka Renault kon-
tynuowała równolegle prace nad ana-
lizą warunków swojego powrotu do 
Formuły 1. Skupiono się zwłaszcza na 
szansach odniesienia sukcesu w tych 
mistrzostwach oraz ekonomicznych 
warunkach powrotu z własną stajnią 
już w 2016 roku.

Renault miało dwie możliwości: 
albo powrócić z własnym teamem, al-
bo zupełnie zrezygnować. Po szczegó-
łowej analizie podjęto decyzję o star-
cie Renault w Formule 1 już w 2016 
roku. 

Prowadzone są teraz starania o jak 
najszybsze wykupienie stajni Lotus F1 
Team. Najważniejsze umowy zostały 
podpisane 3 grudnia 2015 roku. Lo-

tus F1 był najlepszą partnerską stajnią. 
Firmy Renault i Lotus F1 współpracu-
ją od 15 lat i razem zdobyły tytuł mi-
strza świata w 2005 i 2006 roku.

Marka Renault jest stale obecna 
w Formule 1 od 40 lat. Zrewolucjo-
nizowała tę dyscyplinę, wprowadza-
jąc w 1977 roku silnik z turbodołado-
waniem, który błyskawicznie stał się 
obowiązującym rozwiązaniem, a tak-
że zdobyła 168 zwycięstw, 12 tytu-
łów mistrza świata konstruktorów 
i 11 tytułów mistrza świata kierow-
ców. Startowała w ponad 600 Grand 
Prix!

Szczegółowe informacje na te-
mat nowej stajni podane zostaną 
w styczniu oraz w marcu 2016 roku 
z okazji rozpoczęcia nowego sezonu 
mistrzostw.

TECHNOLOGY TO ENJOY

POL-CAR P.M. POL-CAR Sp. z o.o.
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