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FIRMA BUDOWLANA

SPRZEDA

ZATRUDNIMY

ZABUDOWANĄ NIERUCHOMOŚĆ
GOSPODARCZĄ
I SPRZĘT BUDOWLANO- SAMOCHODOWY

TELEFON 604 425 597

absolwenta studiów budowlanych
Izomet Piskorz Spółka Jawna, Niałek Wielki 110

tel. 68 384 25 18

biuro@izomet.pl

SKUP SUROWCÓW WTÓRNYCH

ul. Zachodnia 10

PROFESJONALNY PARTNER

A OKNA A DRZWI A BRAMY
A PARAPETY A ROLETY
A ROLETKI MATERIAŁOWE
A MARKIZY A MOSKITIERY
A NAPĘDY DO BRAM

www.gmyrpol.pl

Nowy Tomyśl

biuro@scrapssw.pl

tel. 536-859-982 SKUP ZŁOMU
ZAPAMIĘTAJ CENY KONKURENCJI - DAMY CI WIĘCEJ!
a wsad/niewsad 650 zł /tona
a blacha 500 zł/tona

a puszka 3,90 zł/kg

a makulatura 0,12 zł /kg

gmyrpol@post.pl
Stęszew
ul. Kosickiego 9

Nowy Tomyśl
ul. Ogrodowa 28

Opalenica
ul. Wierzejewskiego 40

Wolsztyn
ul. Słowackiego 11A

tel./fax: 61 813 56 14
tel. kom: 692 436 416

tel./fax: 61 447 56 08
tel. kom: 602 648 298

tel./fax: 61 442 55 41
tel. kom: 606 205 271

tel./fax: 68 346 93 65
tel. kom: 608 311 016

AUTO PASZKOWSKI
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OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

w Rakoniewicach
kierunek Poznań k/stacji BP
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OKRĘGOWA
STACJA
KONTROLI
POJAZDÓW

www.diagrolmet.pl

64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 15F

LEGALIZACJA TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
PRZEGLĄDY OKRESOWE
AUTO SERWIS OSOBOWE, CIĘŻAROWE
O

734 120 226
604 441 405

czynne:
Pn – Pt: 8.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.00
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tel./fax: 68 384 2223, tel. kom. 602 108 348, 602 578 443
Wykonujemy usługi w zakresie:
a badania technicznye pojazdów w pełnym zakresie
a diagnostyka pojazdów a komputerowe sprawdzanie amortyzatorów
a naprawy samochodów osobowych wszystkich marek
a naprawy samochodów ciężarowych, autobusów, przyczep i naczep
a naprawa sprzętu rolniczego - ciągniki, kombajny itp
a mycie oraz konserwacja pojazdów a zbieżność kół w 3D
a naprawa i sprzedaż gaśnic oraz sprzętu p. poż. a spawanie aluminium
a naprawa skrzyń biegów samochodów cięarowych Iveco, Mercedes, Scania,
Volvo, Renault itp.

Do każdego badania technicznego - NIESPODZIANKA

POSTAW NA TRADYCJĘ I DOŚWIADCZENIE

PRZENIESIONY DO POZNANIA tel. 502 643 494

REKLAMY I OGŁOSZENIA:

powiaty@wp.pl / tel. 608 321 611
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Poznaj możliwości tego
zawodu i perspektywy pracy.
Obejrzyj filmy na Youtube:
a Lekcja Mięsna a Zawód wędliniarz

tel. 61 44 33 153

www.maciejkozlowski.pl

tel. 61 44 43 217
www.zpmzielinski.pl

tel. 61 44 72 206 tel. 61 44 21 171
www.szajek.pl

www.waldigrodzisk.com

SKLEP WĘDKARSKI HURT – DETAL

CENTRUM OGRODNICZE „BERBERYS”

PRZEDSIĘBIORSTWO
zanęty, przynęty
HANDLOWO–USŁUGOWE
a wędki i robaki
a kołowrotki
Ciorga Grzegorz Skrzynki, ul. Kwiatowa 21 (gmina Stęszew)
Rakoniewice
ul. Dworcowa 5
a akcesoria wędkarskie
Rakoniewice ul. Ogrodowa 4
tel.
a żyłki, plecionki
a rybki żywe
do oczek wodnych
OFERUJEMY:
a blachodachówka,
dachówka, onduratel.a510-235-065
blachy
oferuje około: 1000-ca różnych gatunków roślin ozdobnych:
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
8A – kierunek Słocinkrzewów i drzew liściastychz oraz iglastych, pnączy i bylin.
ul.aLeśna
Wlkp.,i pcv
skustalowe
w Grodzi
systemy
rynnowe,
okna dachowe
wkręty, klamry aFILIA
U nas kupisz ziemię ogrodową, korę sosnową i nawozy.
czynne od pon - pt. 8.00 - 18.00, sob. 8.00 - 15.00/
a

506-020-823

tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

ZAPRASZAMY CODZINNIE OD 9.00 AŻ DO ZMIERZCHU
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
Dębsko, ul. Rakoniewica 14, 64-050 Wielichowo

EDMUND BOSY

PIEKARNIA
CUKIERNIA

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE SAMOCHODÓW ZASILANYCH GAZEM
SAMOCHODY OSOBOWE „B” I DOSTAWCZE (do 3,5 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (do 16 t.)
SAMOCHODY CIĘŻAROWE „C” (pow. 16 t.)
AUTOBUSY „D”
CIĄGNIKI „T”
PRZYCZEPY I NACZEPY „E”
Mechanika A Blacharstwo A Lakiernictwo A Pomoc drogowa, A Naprawy bezgotówkowe PZU

A

EUGENIUSZA KOCIKA

w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

Sprzedam

Sklep Auto-części

pianino

tel. 61 444 22 17 tel. 61 444 23 15 tel. kom. 604 815 752

zestawy wypoczynkowe / systemy/ sypialnie
stoły i krzesła / meble kuchenne
meble młodzieżowe
meblościanki

marki „Fazer”
Stan bardzo dobry

Tel. 605 203 302

ELEKTROWNIE SŁONECZNE
Sprzedaż i Montaż

Możliwości zastosowania:

ogrzewanie wody, sprzedaż energii do energetyki
MOŻLIWY KREDYT W WYSOKOŚCI 5%.

P.W MELBEX M.W Łukaszewscy

PROMIENNIKOWE OGRZEWANIE DOMÓW

Wolsztyn ul. Przemysłowa 7

www.melbex.pl biuro@melbex.pl tel. 68 347 13 58 czynne: Pn - Pt: 10 - 18 So: 10 - 14

tel. 606 172545

Prowadzimy działalność w zakresie skupu złomu stalowego metali nieżelaznych (miedź, mosiądz, brąz,
aluminium, ołów, cynk, stal kwasoodporna, akumulatory) i makulatury.
Wprowadzamy nowe standardy ważenia, klasyfikacji i wyceny asortymentu
Zapewniamy:

a

rzetelne ważenie na legalizowanych wagach elektronicznych
a płatność gotówką a profesjonalną obsługę

PRZY ULICY KĄKOLEWSKIEJ 27 W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
Grodzisk Wielkopolski: Arkadiusz Kubiak
731 70 30 03 lub 795-031-041

www. skrecykling.pl

Poznań: Artur Sieradzki 690 90 90 10
Marcin Kubiak 690 90 80 20

e-mail:biuro@skrecykling.pl
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Ponad 40 balonów nad
Lesznem

Do kibiców "Fogo Unii" – nic się nie stało
Kibice Fogo Unii tak
bardzo przyzwyczaili się
do zwycięstw leszczyńskich
żużlowców, że trudno im zaakceptować porażkę w Gorzowie. Podopieczni Piotra
Barona i sam menadżer nie
widzą powodów do niepokoju. Podkreślają, że na
torze stadionu im. Edwarda
Jancarza Bykom od lat idzie
jak po grudzie. Poza tym
porażka nie ma żadnych
konsekwencji, może jedynie
poprawić mobilizację i pomóc zachować czujność.
Stało się, Fogo Unia przegrała
pierwszy mecz w sezonie. Od
lat leszczynianom jeździ się na
gorzowskim torze wyjątkowo
trudno. Do jedenastej gonitwy niedzielnego pojedynku
wydawało się, że tym razem
może być inaczej. Podopieczni Piotra Barona mieli już 8
punktów przewagi. Końcówka
zdecydowanie należała jednak
do wicemistrzów Polski. Pojechali z rozmachem i w ostatnim wyścigu Szymon Woźniak

z Krzysztofem Kasprzakiem
przechyli szalę zwycięstwa na
stronę Stali
Mistrzowie Polski zachowują po porażce spokój. Trudno
się dziwić, przegrana była
minimalna, po ciekawej walce, bonus pojechał do Leszna,
a pozycja lidera ekstraligi nie
jest zagrożona. – Zamiast
trzech punktów, jest jeden,
a więc radość nie jest szczególnie wielka. Przyszedł ten
moment, w którym przegraliśmy mecz. Długo się kleiło,
ale końcówkę przespaliśmy.
Nie mieliśmy momentu startowego, tor zaczął przesychać
i to nas wybiło z rytmu. Od lat
męczymy się w Gorzowie, ale
pracujemy dalej – podsumował
menadżer Piotr Baron.
W p o dobny m ton ie p o
meczu wypowiadał się również Emil Sajfutdinow, który
stwierdził nawet, że porażką
powinna podziałać na zespół
mobilizująco. – Taka zimna
woda dla nas. Powinno nam to
pomóc w skupieniu się na kolejnych spotkaniach. Byliśmy

Sołtys kontra przedsiębiorca
Sołtys zablokował jedną z
bram do mojej firmy, przez
co ogranicza mi możliwość
prowadzenia działalności –
skarży się Tomasz Willer,
przedsiębiorca z Nowej Wsi
w gminie Rydzyna. Sołtys
Piotr Burda wyjaśnia, że
wykonuje w ten sposób
uchwałę zebrania wiejskiego. Władze gminy Rydzyna
zapewniają, że nie dały sołtysowi takiego uprawnienia.
Firma Tomasza Willera położona jest tuż obok gminnego
terenu, na którym znajduje
się sala wiejska, jedna z bram
prowadzi właśnie na ten teren.
-Używałem jej przez dwanaście lat i nie było żadnego problemu, kilka lat temu własnym
sumptem wybrukowałem plac
przed salą - mówi Tomasz
Willer - w poniedziałek sołtys
zastawił bramę płotem, uniemożliwiając przejazd.
Przedsiębiorca handlujący
materiałami budowlanymi wyjaśnia, że brama jest konieczna
do sprawnego wjeżdżania i
wyjeżdżania na teren firmy, jej
zablokowanie znacznie ogranicza możliwość prowadzenia
działalności. Jak dodaje, sołtys
nie przedstawił mu żadnych
dokumentów uzasadniających
postawienie płotu.
Pikanterii całej sytuacji
dodaje fakt, że Tomasz Willer
był do niedawna sołtysem
Nowej Wsi - wiosną przegrał
wybory z piastującym obecnie tę funkcję Piotrem Burdą.
Nowy sołtys zapewnia jednak,
że nie chodzi o osobiste animozje. -Teren przed salą jest
terenem gminnym, który pan
Willer traktuje jak prywatny
folwark, bardzo często parkowały tu ciężarówki, odbywały

słabsi w końcówce, musimy
przeanalizować dlaczego tak
się stało i wyciągnąć wnioski.
Nie jesteśmy maszynami do
wygrywania. Tor w Gorzowie
jest ciężki, nie zaskoczył nas,
ale trudno nam się tu jeździ –
powiedział lider leszczyńskiej
drużyny.
Zdaniem Bartka Smektała mecze ze Stalą należą do
najtrudniejszych w sezonie. –
Takie mam odczucia i myślę,
że kibice uważają podobnie.
Porażka delikatnie boli, ale
trzeba zauważyć, że w dwumeczu byliśmy lepsi. Dobra lekcja, z której trzeba wyciągnąć
wnioski i przygotowywać się
do kolejnego meczu – stwierdził mistrz świata juniorów.
Z dużym spokojem porażkę
przyjął drugi z leszczyńskich
juniorów, Dominik Kubera.
– Nie da się wygrać wszystkiego, myślę że nic się nie
stało. Najwyższa forma ma
być na play-off. Nie wyszło
nam i tyle. Gospodarze byli
bardzo zdeterminowani, trenowali wcześniej na swoim

Radio Elka

Tak dużych pod względem
frekwencji zawodów balonowych w Lesznie nie było
od lat. - Myślę, że pilotów
przyciąga zarówno renoma
Leszna, jak i fakt, że w tym
roku organizujemy Mistrzostwa Polski – powiedziała
Radiu Elka Ewa Prawicka-Linke z Leszczyńskiego
Klubu Balonowego, który jest
organizatorem imprezy. Lista
startowa liczy obecnie 42
nazwiska, ale organizatorzy
nie wykluczają, że jeszcze
się rozrośnie. - Bywa, że
ktoś zgłasza się na ostatnią
chwilę, możemy przyjąć 45
zawodników – mówi Prawicka-Linke.
Wśród zarejestrowanych

pilotów jest cała krajowa czołówka – z obecnym Mistrzem
Polski Tomaszem Filusem oraz
wicemistrzami Mateuszem
Rękasem i Arkadiuszem Iwańskim na czele. Oczywiście nie
zabrakło leszczyniaków – Aeroklub Leszczyński reprezentują Daria Dutkiewicz-Goławska, Roman Bauta, Zbigniew
Jagodzik, Mirosław Kowalski,
Michał Samson i Łukasz Goławski, zaś Leszczyński Klub
Balonowy Paweł Soból, Denis
Dawidziuk, Paweł Jagodzik
i Damian Nyczka.
D o L e sz n a p r z y je d z ie
też kilkunastu zawodników
zagranicznych, wśród nich
kilku z pierwszej dziesiątki
światowego rankingu pilotów
balonowych: Yudai Fujita
z Japonii oraz Rimas i Rokas
Kostiuskeviciusowie z Litwy.
Mistrzostwa Polski rozgrywane przy okazji 28. Balonowego Pucharu Leszna
rozpoczną się 4 września po
południu i potrwają do wieczora 7 września.
Radio Elka

Radio Elka

Hybrydy MZK na ulicach
miasta
Poseł Kozłowski opuszcza
Kukiz’15

Od dwóch tygodni po ulicach miasta poruszają się
nowe autobusy Miejskiego
Zakładu Komunikacji. To
pojazdy z napędem hybrydowym wyposażone w wiele
dodatkowych udogodnień
dla pasażerów.

się rozładunki, przejeżdżały
wózki widłowe - mówi Piotr
Burda - mieszkańcy bali się
o bezpieczeństwo, zwłaszcza
swoich dzieci, które chodzą na
plac zabaw przy sali wiejskiej.
Sołtys zapewnia, że czuje się
uprawniony do zablokowania
bramy. -W maju odbyło się
zebranie wiejskie, w którym
wzięło udział 37 mieszkańców, zdecydowana większość
poparła przyjęcie uchwały
o poprawie bezpieczeństwa
przy sali - mówi Piotr Burda
- jako sołtys jestem zmuszony
wykonać tę uchwałę. Zapytany
o to, czy miał zgodę na zablokowanie bramy do firmy od
władz gminy, do której teren
należy sołtys odpowiedział, że
obecny na zebraniu burmistrz
nie zgłosił zastrzeżeń.
Sam burmistrz Rydzyny
Kornel Malcherek, którego zapytaliśmy o konflikt w Nowej
Wsi przyznał, że zna temat.
-Nikt ze strony gminy nie upoważnił pana sołtysa do takich
działań - zapewnia - mamy
nadzieję, że sprawę uda się
załatwić polubownie.

torze, a dla nas Gorzów jest
wyjątkowo ciężkim terenem
– podkreślił Dominik.
Na koniec warto też oddać
głos leszczynianinowi po drugiej stronie barykady. Krzysztof Kasprzak był bez wątpienia
jednym z bohaterów zwycięskiego zespołu. Przeciwko
Fogo Unii odjechał chyba
najlepsze zawody w sezonie.
– Cieszę się z tego występu,
wreszcie mogłem powalczyć
na dystansie. Nikt na nas nie
stawiał, mówili że zdobędzie
najwyżej 35 punktów, a jest
46. Pokazaliśmy, że potrafimy
walczyć nawet w osłabieniu,
bez Thomsena. Stali życzę
utrzymania w ekstralidze,
a Unii kolejnego mistrzostwa.
Ślicznie dziękuję też kibicom
z Leszna za wszystkie miłe
słowa, które usłyszałem podczas prezentacji i sponsorom
z Leszna i regionu za to, że
wciąż są ze mną, choć od dziesięciu lat nie jeżdżę już w Unii
– zakończył wychowanek leszczyńskiego klubu.

Już za miesiąc Leszno
będzie gospodarzem Balonowych Mistrzostw Polski.
Zainteresowanie zawodami
jest rekordowe – na dziś
lista startowa liczy 42 pilotów, organizatorzy spodziewają się, że liczba ta może
jeszcze wzrosnąć.

Autobusy wprowadzają zupełnie nowy komfort jazdy dla
podróżujących. Wszystkie wyposażone są w klimatyzację,
WiFi oraz stacje do ładowania
urządzeń mobilnych. Nowy tabor jest również bardzo cichy.
Odgłos silnika w kabinie
pasażerskiej jest ledwie słyszalny. - To moja pierwsza
wizyta w Lesznie. Jestem
pod wrażeniem, że miasto
ma tak wygodne autobusy
- powiedziała Radiu Elka
pasażerka, która około godz.
10:00 podróżowała linią nu-

mer 6. - Jest czysto, miło,
schludnie, a przede wszystkim
cicho i wygodnie. Powinno
być więcej takich autobusów
- przyznała jej ,,sąsiadka” z
fotela obok.
Eksploatacja autobusów ma
się przyczynić do zmniejszenia
emisji spalin, a także znacznych oszczędności. Jak szacuje
MZK, autobus podczas jednego kursu powinien przejechać
połowę trasy na silniku elektryczny. Z nowych autobusów
korzystać mogą pasażerowie
na liniach 6 oraz 10. Docelowo
,,hybrydy” wyjadą również na
linię numer 1.
Przypomnijmy, że koszt
zakupu jednego autobusu wyniósł około 1,5 mln zł. Ponad
połowa całej kwoty pochodziła
z dofinansowania unijnego.
Radio Elka
Hybrydy MZK na ulicach miasta

Poseł Jerzy Kozłowski
występuje z klubu parlamentarnego Kukiz’15.
Wcześniej zrezygnował z
członkostwa w Stowarzyszeniu Kukiz’15. Powodem
jest zawarcie przedwyborczego porozumienia
z Polskim Stronnictwem
Ludowym.
Stało się. Publicznie i oficjalnie został ogłoszony start
Kukiz’15 z list PSL. Tak,
jak deklarowałem wcześniej
dziś jest mój ostatni dzień
w Kukiz’15. Jutro w Sejmie
składam pismo o wystąpieniu
z Klubu Poselskiego Kukiz’15
- taki wpis pojawił się dziś
na profilu społecznościowym
posła Jerzego Kozłowskiego.
Wczoraj poseł i wiceprzewodniczący parlamentarnego
klubu Kukiz’15 poinformował
o rezygnacji z funkcji prezesa struktur Stowarzyszenia
Kukiz’15 w okręgu kaliskoleszczyńskim i członkostwa
w stowarzyszeniu.
Parlamentarzysta poinformował, że powodem tych
decyzji jest przedwyborczy
mariaż z PSLem. -Wielokrotnie zapowiadałem, że dzień
ogłoszenia startu Kukiz’15 z
list Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie moim ostatnim
dniem w Kukiz’15 -powiedział
Radiu Elka. Co się posłowi w
porozumieniu z ludowcami
nie podoba? -Cztery lata temu
startowaliśmy w wyborach
pod hasłem walki z patologiami III RP, a PSL jest współ-

udziałowcem tego, co się w III
RP działo - opowiada.
Kozłowski przyznaje, że był
zwolennikiem samodzielnego
startu swojego ugrupowania
w wyborach parlamentarnych
względnie porozumienia ze
Zjednoczoną Prawicą lub z
Bezpartyjnymi Samorządowcami. -Miałem w tej sprawie
bardzo udaną rozmowę w
Lesznie z panem prezydentem
Łukaszem Borowiakiem mówi, dodając że rozmawiał w
imieniu swojego ugrupowania.
Jak będzie więc wyglądać
polityczna przyszłość Jerzego
Kozłowskiego? Jak zapewnia
poseł, na pewno nie wstąpi
do żadnego innego klubu.
-Albo będę posłem niezależnym, albo utworzymy koło z
kolegami, którzy także zapowiadają opuszczenie klubu
Kukiz’15 - mówi. A jeśli
chodzi o wybory już za trzy
miesiące poseł odpowiada
krótko: wyobrażam sobie
życie poza parlamentem.
Radio Elka
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Nowe Muzeum Powstania
Wielkopolskiego
Na nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 czekają nie tylko
Wielkopolanie - obiekt budzi ogromne zainteresowanie w całej Polsce. Będzie
ważnym obiektem Poznania
- placówką o znaczeniu
ogólnopolskim, która spełnia współczesne wymagania
muzealników i turystów.
Zaoferuje zwiedzającym
atrakcyjną ofertę historyczną i bogaty program
edukacyjny, ma też skupiać
środowiska kultywujące pamięć o powstaniu, badaczy i
analityków jego historii.
We wtorek 30 lipca rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Muzeum
Powstania Wielkopolskiego.
Zwycięski, nowoczesny budynek wpasowany w otoczenie
zaprojektowała warszawska
pracownia WXCA.
Nowe muzeum ma powstać
na blisko hektarowej działce
zlokalizowanej w sąsiedztwie
Pomnika Armii Poznań, kościoła św. Wojciecha i Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan
oraz tuż obok poddawanej
rewitalizacji Starej Rzeźni.
Dla jurorów ważne więc było,
jakie połączenia między tymi
miejscami a nowym muzeum
zaproponują projektanci oraz
to, w jaki sposób wpiszą budynek w otoczenie, pozostawiając oś widokową na stojący
w pobliżu gotycki kościół.
Szukano koncepcji, która w
najlepszy możliwy sposób
rozwiąże kwestie przestrzenne, łącząc aspekty estetyczne
i funkcjonalne.
Koncepcja nowego budynku
Muzeum Powstania Wielkopolskiego przedstawiona przez
pracownię WXCA, pokonała
prace rywali i zwyciężyła w
konkursie, do którego zgłosiły
się 53 firmy z Polski i zagranicy. WXCA to pracownia
architektoniczna z Warszawy, która na koncie ma m.in.

nominowany do prestiżowej
nagrody Miesa van der Rohe
projekt Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej
w Chęcinach.
W kwietniu uczestnicy złożyli opisy wizji, czyli wstępne
pomysły na to, jak ma wyglądać nowe muzeum. Składane
w konkursie projekty obejmowały nie tylko sam budynek,
ale i propozycje zagospodarowania przylegającego
terenu, na którym ma powstać
park. Musiały też uwzględniać historyczne sąsiedztwo
nowego Muzeum Powstania
Wielkopolskiego. Ocenił je
sąd konkursowy - w jego skład
weszli uznani architekci, a
przewodniczył im dr hab. inż.
arch. Bolesław Stelmach prof.
WSPA, dyrektor Narodowego
Instytutu Architektury i Urbanistyki. Wśród jurorów byli
też: Tomasz Łęcki, dyrektor
Wielkopolskiego Muzeum
Niepodległości i Joanna Bielawska-Pałczyńska, miejska
konserwator zabytków. Do
pierwszego etapu konkursu zakwalifikowano 43 pracownie,
z których Sąd Konkursowy
ostatecznie wyłonił 6 finalistów i zaprosił ich do złożenia
prac w drugim etapie. Jury
jednogłośnie zdecydowało, że
najlepszą koncepcję zaproponowała pracownia WXCA oficjalne ogłoszenie wyników
miało miejsce we wtorek, 30
lipca. Sąd przyznał też dwie
równorzędne trzecie nagrody.
Podczas uroczystego wrę-

czania Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta powiedział m.in.”Powstanie Wielkopolskie to
jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego miasta
i regionu. To część naszej
tożsamości, dziedzictwo, o
które musimy dbać. Nie miało jednak szczęścia do tego,
co dziś nazywamy PR-em.
Podczas okupacji udział w
powstaniu wiązał się z bardzo
przykrymi konsekwencjami,
po wojnie również niewiele
się o nim mówiło. Dlatego
dziś zależy nam na tym, by
pokazać mieszkańcom Poznania, województwa i całej
Polski znaczenie Powstania
Wielkopolskiego, podkreślić
jego rangę w historii naszego
państwa. Tak ważna tematyka
zasługuje na godną oprawę.
Nowoczesny budynek muzeum
będzie kolejnym - po nowej
siedzibie Teatru Muzycznego
- obiektem, który może stać się
architektoniczną wizytówką
naszego miasta....”
Nagrody i wyróżnienia wręczyli: Prezydent Miasta Jacek
Jaśkowiak, z-ca prezydenta
Jędrzej Solarski, prof. WSPA
Bolesław Stelmach oraz Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Nowe Muzeum
Powstania Wielkopolskiego
ma kosztować 150 mln zł i
zostać otwarte w 2024 roku.
Inwestycja może liczyć na
wsparcie Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Roman Szymański

Ile wydano na inwestycje?
W piątek premier Mateusz
Morawiecki oraz minister
cyfryzacji Marek Zagórski
zaprezentowali stworzoną w
Ministerstwie Cyfryzacji interaktywną Mapę Inwestycji.
Mapa Inwestycji prezentuje
projekty, programy i inwestycje realizowane po 16 listopada
2015 r.
Dane przedstawiają środki
wydatkowane z budżetu państwa, funduszy celowych i
funduszy europejskich z wyłączeniem środków wydatkowanych w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych.
Dzięki mapie każdy obywatel
może sprawdzić, które inwestycje zrealizowano w danym
regionie oraz dowiedzieć się,

jaka była wysokość środków
rządowych przeznaczonych na
realizację inwestycji.
- W Wielkopolsce zrealizowano inwestycje o łącznej
wartości 12 mld zł. W skład
tej kwoty wchodzi ponad 3,7
tys. inwestycji gminnych, blisko 400 powiatowych i ponad
100 wojewódzkich. To wielkie
kwoty, które realnie przekładają się na poprawę życia
mieszkańców naszego województwa. Warto skorzystać
z mapy, znaleźć swoją gminę
czy powiat i sprawdzić, na co
zostały przeznaczone rządowe
środki. Myślę, że wiele osób
będzie pozytywnie zaskoczonych tym, ile środków
trafia do jednostek samorządu

PIEKARNIA
CUKIERNIA

PRZY MŁYNIE

EUGENIUSZA
KOCIKA
w Rakoniewicach
Plac Powst. Wlkp.

terytorialnego – mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew
Hoffmann.
W sumie od 16 listopada
2015 r. zrealizowano 40,9 tys.
inwestycji gminnych, 4,4 tys.
powiatowych, 2,1 tys. wojewódzkich oraz 2,8 tys. ogólnopolskich na łączna kwotę 563
mld zł, z czego ponad 451 mld
zł stanowiło dofinansowanie z
budżetu państwa.
Dane, które przedstawia
interaktywna Mapa Inwestycji,
są na bieżąco aktualizowane
na podstawie raportów przesyłanych przez ministerstwa.
Mapa inwestycji dostępna
jest na https://www.gov.pl/
web/mapa-inwestycji

Sebastian Antczak

BISTRO

Zakład mięsny
„Zieliński” Wioska

ANNA CZESKA

zatrudni pracowników
do pomocy w produkcji
i rzeźników

Catering,
imprezy plenerowe

Buk, ul. Dobieżyńska 21
tel. 61 814 05 22
kom. 600 335 837

tel. 504 023 401

POWIATY-GMINY
12 sierpnia 2019

Blisko 20 mln zł na przywracanie
połączeń autobusowych
W piątek, 2 sierpnia, wystartował nabór w ramach
rządowego programu,
którego celem jest przywrócenie lokalnych połączeń
autobusowych. Jak poinformował wojewoda Zbigniew
Hoffmann, w Wielkopolsce
do rozdysponowania będzie
kwota ponad 19,8 mln zł.
Środki pochodzą z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej.
Zgodnie z założeniami rządowego funduszu dopłacie
podlegają linie komunikacyjne
niefunkcjonujące, co najmniej
3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie,
na które umowa o świadczenie
usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia
w życie ustawy. – Celem naszych działań jest likwidacja
białych plam komunikacyjnych w Wielkopolsce. Jest
wiele osób, które poprzez
brak dostępu do komunikacji
zbiorowej mogą czuć się komunikacyjnie wykluczone,
przede wszystkim w mniejszych miejscowościach czy

wsiach. Transport publiczny
nie powinien być przywilejem
a standardem. Standardem
powinna być możliwość dotarcia środkami transportu
publicznego do pracy, szkoły,
szpitala czy przychodni –
mówi wojewoda wielkopolski
Zbigniew Hoffmann. Jak dodaje, to kolejny realizowany
przez rząd premiera Mateusza
Morawickiego program, który staje się faktem. – Jestem
przekonany, że odtworzenie
wielu połączeń autobusowych
pozwoli również pobudzić
przedsiębiorczość i zwiększy

możliwości biznesu w kontekście tworzenia nowych miejsc
pracy - tłumaczy Zbigniew
Hoffmann.
Wśród głównych kryteriów,
które będzie brał pod uwagę
wojewoda, znajdą się m.in.
powierzchnia obszaru, liczba
mieszkańców czy liczba i
długość linii komunikacyjnych
w przewozach autobusowych
o charakterze użyteczności
publicznej.
Zgodnie z zasadami funduszu dopłaty są udzielane
wyłącznie do przewozów wykonywanych od dnia wejścia
w życie ustawy do 31 grudnia
2019 r. Dopłatę będzie wynosiła nie więcej niż 1 zł do
1 wozokilometra przewozu o
charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie
ze środków własnych organizatora części ceny usługi w
wysokości nie mniejszej niż 10
proc. oraz zawarcie umowy o
świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego.
Wnioski o objęcie w 2019 r.
dopłatą z funduszu organizator
składa w terminie do 12 sierpnia 2019 r.

Święto fanów rowerów
Na mapie Poznania pojawi
się wkrótce nowa propozycja dla sympatyków sportów na kółkach. Podczas
targów Bike Show (od 30
sierpnia do 1 września),
zarówno profesjonaliści
jak i amatorzy jazdy na
rowerze znajdą nowości
produktowe, ale także szereg wydarzeń towarzyszących. Największym będzie
Finał UCI Gran Fondo
World Championships. W
rywalizacji weźmie udział
5 tysięcy uczestników z 40
krajów świata.
Bike Show to przede wszystkim świat rowerów, ale nie
tylko. Podczas targów wystawcy zaprezentują także ofertę
dotyczącą sportów wrotkarskich i rolkarskich. Zwiedzający będą mogli przetestować
nowe sprzęty i akcesoria w
specjalnie na tę okazję przygo-

towanych strefach. Z atrakcji
skorzystają zarówno dorośli
jak i dzieci. Organizatorzy
zaplanowali wyścig na dystansie ok. 3 km, dedykowany
najmłodszym. Trasa K ids
Race poprowadzona zostanie
po terenie targowym. Zapisy
na wyścig rozpoczną się w
połowie sierpnia.
Nieco starszych fanów
rywalizacji i sportów pozarowerowych zainteresuje niemniej emocjonujący pierwszy
poznański Turniej Roller Derby. W zmaganiach o puchar
Prezesa MTP i Zico Racing
na specjalnie przygotowanym
torze o powierzchni 600 m2
wezmą udział zawodniczki siedmiu drużyn z całej
Polski.
Na czas największego tego
typu wydarzenia w Polsce
powstanie także skate park z
rozbudowaną strefą ramp oraz
przeszkód, na którym będzie

można podziwiać umiejętności
i pokazy profesjonalistów, ale
także spróbować swoich sił w
jeździe na desce czy rolkach.
Dla chcących przetestować
sprzęt rowerowy postawiony
zostanie na tę okazję tor.
W t ym rok u b ę d ziemy
świadkami wyjątkowego widowiska organizowanego przy
współpracy z Międzynarodową Unią Kolarską. Przed
nami bowiem Finał UCI Gran
Fondo World Championships
– na starcie zobaczymy blisko
5.000 uczestników z ponad
40 krajów, którzy będą rywalizować o najlepsze miejsca,
dostarczając nam tym samym
niezapomnianych sportowych
emocji. To właśnie na terenie
Międzynarodowych Targów
Poznańskich mieścić się będą
miasteczko zawodów, strefa
finishera, biuro zawodów i
scena, na której zwycięzcom
wręczone zostaną nagrody.
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Koszty eksploatacji pompy ciepła
Mając do wyboru wiele rodzajów urządzeń i technologii, każdy inwestor stara się
wybrać system grzewczy w
swoim domu najkorzystniej
jak to tylko możliwe. Nowoczesne pompy ciepła przyciągają wieloma zaletami,
nie tylko z korzyścią dla środowiska naturalnego. Jedną
z najistotniejszych kwestii
dla użytkownika są późniejsze koszty eksploatacyjne
systemu, a urządzenia te
korzystające z dobrodziejstw
natury dostarczają energię
do ogrzania domu oraz wody
taniej niż inne źródła energii.
Główną zaletą systemów opartych o pompy ciepła jest niezależność od wahających się na
rynku cen nośników energii i
przede wszystkim niskie koszty
eksploatacyjne. Choć w większości przypadków niezbędne
jest zasilenie urządzenia w
energię elektryczną, to jednak
zużywa ono znacznie mniej
prądu, niż dostarcza ciepła do
budynku. Ponieważ aż około
80% energii czerpane jest ze
źródeł odnawialnych, to redukcja kosztów ogrzewania
jest znacząca w porównaniu do
instalacji tradycyjnych. Nie bez
znaczenia jest również fakt,
że system pompy ciepła jest
bardzo wygodny w obsłudze,
ponieważ nie wymaga dużego
zaangażowania użytkowników.
Należy jednak pamiętać, że odpowiednie działanie urządzenia
uzależnione jest od kilku istotnych czynników.
Dobór i montaż systemu
Podstawową i w zasadzie najważniejszą kwestią jest odpowiedni dobór pompy ciepła
oraz poprawne wykonanie całej
instalacji. Niestety już na po-

czątkowych etapach realizacji
mogą zostać popełnione znaczące błędy. W całym procesie
niezwykle istotne jest dokładne
przeanalizowanie inwestycji
oraz sporządzenie prawidłowego bilansu cieplnego zgodnego z fizycznymi cechami
budynku. Kolejnym etapem jest
odpowiedni dobór mocy urządzenia, a także dolnego źródła
ciepła i wewnętrznej instalacji
grzewczej. Tylko w przypadku,
gdy wszystkie składowe zostaną odpowiedn io dobra ne system
zagwarantuje długą i
bezproblemową pracę.
Niezbędny jest także
prawidłowy montaż,
zgodny z założeniami
projektowymi, a także
właściwe ustawienie parametrów i uruchomienie urządzenia. Pompy
ciepła nie zapewnią
energooszczędności na
satysfakcjonującym poziomie, jeżeli na etapie
doboru i realizacji zostaną popełnione błędy.

przypadku domów starszych z
pewnością napotkamy na różnego rodzaju utrudnienia związane
z remontem, jednak zamiana dotychczasowego źródła ciepła na
energooszczędne jest idealnym
sposobem na znaczą redukcję
kosztów ogrzewania. W takim
obiekcie montaż gruntowej
pompy ciepła może okazać się
problematyczny, więc wówczas
większą popularnością cieszą
się tańsze i szybsze w montażu

Do nowego
i modernizowanego domu
W przypadku kosztów eksploatacyjnych systemu grzewczego opartego o pompę ciepła
istotne znaczenie ma fakt, czy
jest to obiekt nowobudowany
czy modernizowany. Decyzja
o zakupie urządzenia podjęta w trakcie projektowania
domu czy wczesnym etapie
budowy daje większą swobodę
działania i doboru optymalnego rozwiązania. Wówczas w
większości przypadków teren
wokół budynku nie jest jeszcze
zagospodarowany, co pozwala
na bezproblemowy montaż
bardziej ekonomicznych w eksploatacji pomp gruntowych. W

pompy powietrzne. Urządzenia
te współpracują z dodatkowym
źródłem ciepła, którym najczęściej jest grzałka elektryczna,
a w przypadku modernizacji
wsparcie hydrauliczne może
stanowić istniejący kocioł.
Instalacja wewnętrzna
Wybierając pompę ciepła jako
system grzewczy w domu, najefektywniejszym rozwiązaniem
będzie połączenie jej z ogrzewaniem niskotemperaturowym, takim jak ogrzewanie podłogowe
czy ścienne. Tego typu rozwiązania pozwolą zoptymalizować
koszty funkcjonowania całej
instalacji, a finalnie osiągnąć
większe oszczędności i wysoki

komfort użytkowania. W przypadku ogrzewania podłogowego
dobrym rozwiązaniem będzie
wykonanie posadzki z materiałów dobrze przewodzących
ciepło. Duże znaczenie ma też
odpowiednie zagęszczenie rur
ogrzewania podłogowego, więc
do optymalnego działania warto
jest wykonać obliczenia projektowe. Co do zasady nie ma przeciwwskazań, aby pompa ciepła
współpracowała z grzejnikami,
jednak dla maksymalnych oszczędności eksploatacyjnych należy
zastosować grzejniki
niskotemperaturowe.
Bieżąca eksploatacja
O tym, że pompy ciepła są trwałe i praktycznie bezobsługowe
przekonało się już tysiące użytkowników
decydujących się na to
rozwiązanie. Podobnie
jak w przypadku innych
systemów ogrzewania
duże znaczenie dla instalacji pompy ciepła
ma przeprowadzanie
corocznych przeglądów, pozwalających zachować cały układ
grzewczy w dobrej kondycji.
Odpowiednio dobrana, zainstalowana i użytkowana pompa
ciepła nie tylko ekonomicznie
ogrzeje dom i zapewni ciepłą
wodę użytkową, ale również
zagwarantuje komfort domownikom znacznie dłużej niż inne
źródła ciepła..
P.H. Wasser Mann w Bolewicach
Autoryzowany Koncesjoner
Pomp Ciepła marki SOFATH
Osiedle Leśne 2G, 64-305 Bolewice
www.wassermann.pl
biuro@wassermann.pl
tel. 61 441 17 25
tel. kom. 606 327 863

DOŻYNKI W GRANOWIE-

25.08.2019

1. Godz. 10-ta Msza Święta Dziękczynna w Kościele
parafialnym p.w. Św. Marcina w Granowie
2. Godz. 16- ta Festyn dożynkowy na boisku sportowym
w Granowie z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych.
3. Od godz.16-tej Występy lokalnych grup artystycznych:
a Zespół Śpiewaczy „Granowianie”
a Grupa Szopena
a Clariduo – Duet Klarnetowy
4. Od godz 18-tej Koncert zespołu Trzy Gitary w
kulturowym repertuarze Czerwonych Gitar.
5. Od godz. 20-tej Zabawa taneczna z zespołem BUGAJ
BAND PLUS

Polecamy:

a pelargonie, surfinie, begonie, niecierpki,
fuksje i wiele innych ciekawych gatunków
i odmian a byliny i trawy a obsadzanie mis,
donic i skrzynek balkonowych a fachową
obsługę i doradztwo a sprzedaż hurtowa
i detaliczna

Małgorzata i Zdzisław Brudło

Jaromierz 38, 64-225 Kopanica
tel 68 384 06 45 – tel. kom. 604 222 116, 694 560 009

www.brudlo.com.pl
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MUZYCZNE BRZMIENIA
Felieton Wodniczaka
STANLEY JORDAN & Poznań Jazz Project

Polskie Towarzystwo Artystów,
Autorów, Animatorów Kultury
PTAAAK wypełniając swoją
misje i postępując zgodnie ze
Statutem podejmowało w roku
2018 szereg działań na rzecz
różnych środowisk. Wnioskowaliśmy o dotacje zarówno w
Urzędzie Miasta Poznania jak
i Urzędzie Marszałkowskim.
Dotacje jakie otrzymało Towarzystwo PTAAAK z Urzędu
Miasta Poznania z Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych
to na Senioralne Spotkania z
Muzyką dotacja 9.400.00 zł
oraz z Wydziału Kultury na
koncert (Poznaniacy Pamiętają
Presleya dotacja 16.000.00 zł.
i Festiwal Filmowy Wyścig
Jaszczurów - 10.000.00 zł
rozliczone w sposób właściwy,
a kontrola z Wydziału Zdrowia
stwierdziła, że rachunkowość
Towarzystwa prowadzona jest
zgodnie z rozporządzeniem
ministra finansów z dnia15
listopada 2001 r.
Towarzystwo PTAAAK zorganizowało także - bez dotacji
- koncert Chrisa Jaggera, który
nie sfinansował się w całości
ze sprzedaży biletów, ale
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znalazlł się Darczyńca, który
pokrył w ramach darowizny
brakujące koszty na wypłacenie
honorariów..
Na rok 2019 otrzymaliśmy dotację na Senioralne Spotkania
z Muzyka, które są w realizacji
oraz na Festiwal Filmowy Wyścig Jaszczurów. Na przełomie
czerwca i lipca Urząd Miasta
Poznania , Wydział Kultury
ogłosi kolejny nabór wniosków
i zamierzamy złożyć kolejne
aplikacje tym razem na wydawnictwo , dwa numery KULTURALNIK POZNAŃSKI
oraz na koncert POZNAŃSKA
MUZYKA WOLNOŚCI jaki
planujemy zorganizować w
pazdzierniku w Auli UAM,
jeszcze w ramach 100 lecia
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Zastanówmy sie razem z jakimi
propozycjami chcielibyśmy
zainteresować władze samorządowe (Urząd Miasta Poznania,
Urząd Marszałkowski, Urząd
Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego) na
przyszly 2020 rok, aby były
zgodne z naszą szeroką pojetą

działalnością - muzyczną,
filmową, literacką, plastyczną,
teatralną.
Może to nie jest w pełni nasza
zasługa, ale z Malgorzatą
Bratek i Eugeniuszem Białym
kontynuujemy cykl nazwany
WIEC BARDÓW I POETÓW.
Odbywają się one raz w
mieisiącu w pierwszą środę
podczas których Malgorzata
Bratek zadaje bardom i poetom pytanie CO PRZYNIOSŁAS, CO PRZYNIOSŁEŚ i
odbywa się swoista wypowiedz
lub zaśpiew ze strony odważnego poety lub śpiewaka. Jak
wiecie szanowni członkowie
Towarzystwo PTAAAK nie
posiada własnych kapitałów, a
także majątku trwałego.
Wydatkowane środki pochodziły z dotacji celowych, składek
członkowskich i darowizn.
Pragnę przypomnieć, że nasze
Towarzystwo w roku 2018
otrzymało dotacje w wysokości 35.400.00 zł na realizację
zadań publicznych.
Zadania te zostały w terminie
zrealizowane i w terminie
rozliczone.

Krzysztof Wodniczak

XXIII Festiwal Piosenki i Kultury Romów
Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Piosenki
i Kultury Romów odbyła się
19 – 20 lipca, tradycyjnie
w Ciechocinku, gromadząc
przed sceną rzesze widzów.
Pomysłodawcą tego niesamowitego, pełnego emocji
wydarzenia jest od lat artysta
romski Don Vasyl Szmidt.
Przez dwa dni pod tężniami
brzmiały nadzwyczajne rytmy
romskiej muzyki prezentowane przez artystów z całej
Europy.
Festiwal ten jest niewątpliwie największą imprezą

romską nie tylko w Europie,
ale na całym świecie. W tym
roku odbył się pod hasłem: „Z
muzyką do tańca i do różańca”,
a poprowadził go ponownie
niezastąpiony duet: Anna Popek i Dziani Szmidt.
Głównym założeniem festiwalu jest ukazanie różnorodności kultury romskiej oraz
prezentacja dorobku kulturalnego twórców – a była ona jak
co roku niesamowita!
Podziwiać mogliśmy nie
tylko popularnych i lubianych
wykonawców, którzy na swoim koncie mają już wiele suk-

cesów, ale również dopiero co
wschodzące gwiazdy – młode
osoby, niezwykle utalentowane muzycznie i tanecznie. Na
scenie stanęli soliści, solistki,
całe zespoły, jak i grupy taneczne – a zaprezentowane
przez nich różnorodne style,
zapewniły publiczności żywiołowe widowisko! Niektórzy śpiewali wraz z artystami,
a inni tańczyli. Z całą pewnością festiwal ten zapadnie w
pamięci nie jednej osobie, a
rytmy cygańskiej muzyki będą
brzmiały w uszach jeszcze
przez długi czas.

„Amerykański wirtuoz
Stanley Jordan jest jednym z najwybitniejszych
i najbardziej wyróżniających się gitarzystów
jazzowych – rekomenduje
Dionizy Piątkowski, szef
Ery Jazzu – Artysta
perfekcyjnie opanował
technikę gry tappingowej,
w której muzyk o niebywałej zręczności i posiadający
olśniewające umiejętności
bawi się brzmieniem oraz
nastrojem.
I jest tak zarówno, gdy eksploruje ferią pomysłów w solowych prezentacjach, jak i gdy
zaprasza do udziału w swoim
muzycznym misterium innych
instrumentalistów. Ale także
i wtedy – jak w Poznań Jazz
Project – gdy staje się solistą
jazzowej orkiestry. Stanley
Jordan po raz pierwszy zagra
wraz z orkiestrą, wydarzenie
będzie rejestrowane i ukaże
się na płycie”.
Stanley Jordan cieszy się
ogromnym uznaniem i spora
popularnością, konsekwentnie ukazuje swą muzyczną
osobowość, pełną otwartości
na każdą ze stylistyk, niezwykłą artystyczna wyobraźnię,
kreatywną wszechstronność
i niekwestionowany indywidualizm. Czy to ogrywając
klasyczne arcydzieła W.A.Mozarta, czy poszukując nowych
skojarzeń poprzez pop-rockowe hity, jazzowe standardy i
ultranowoczesne pomysły improwizacyjne. Koncert Stanley’a Jordana jest realizowany
jako Poznań Jazz Project. Wybitny amerykański gitarzysta
zaprosił do współpracy m.in.
Poznań Jazz Philharmonic
Orchestra – jedną z najważ-

niejszych, polskich orkiestr
jazzowych. W projektach realizowanych wcześniej przez
Poznań Jazz Philharmonic
Orchestra są koncerty z legendarnym skrzypkiem Jean-Luc
Ponty’m, Leszkiem Możdżerem, Rosalie i Dagadaną. Teraz jedyny i niepowtarzalny
koncert wraz z wybitnym,
amerykańskim solistą, dla
którego przygotowano m.in.
orkiestrowe aranżacje jego
wielkich przebojów. Stanley
Jordan jest jedyny i niepowtarzalny (solo lub z zespołem)
i zawsze zabiera słuchaczy w
przepiękną, muzyczna podróż.
Stanley Jordan pochodzi
z Chicago. Przełomowym
okazał się udział w Reno Jazz
Festival, gdzie gitarzysta zdobył główną nagrodę i zagrał
wraz z orkiestrą Quincy Jonesa. Jego muzyczny entuzjazm
oraz talent zyskały uznanie
wśród wybitnych muzyków
jazzowych: gitarzysta pojawiał
się w zespołach gigantów jazzu
Dizzy’ego Gillespiego i Benny’ego Cartera. Debiutanckim
albumem „Touch Sensitive”
– nagranym dla prestiżowej
Blue Note Records – gitarzysta
dołączył do amerykańskiej
elity jazzu i zagrał wraz z Al
Di Meolą, Peterem Erskine,
Charnettem Moffetem i Omarem Hakimem. Obok klasycznych standardów jazzowych
znalazły się także „Eleanor
Rigby” Beatlesów, „Angel”
J.Hendrixa oraz słynny „Freddie Freeloander” Milesa Davisa. Album „Magic Touch”
wyniósł Stanley’a Jordana na
szczyt popularności i spowodował, że zyskał rozgłos jako
nowy mistrz gitary elektrycznej a płyta przez prawie rok
była na pierwszym miejscu

magazynu Billboard.
Rozległa dyskografia Stanley’a Jordana ukazuje niezwykle szerokie spektrum jego
muzycznych zainteresowań
oraz inspiracji. Obok standardów jazzu, przebojów muzyki
rozrywkowej, rocka i bluesa,
pojawiają się brawurowe interpretacje wybitnych kompozycji muzyki klasycznej.
Realizując autorskie albumy
gitarzysta otacza się zawsze
znakomitymi muzykami: już
w latach 70-tych grał w zespołach Dizzy’ego Gillespiego i Benny’ego Cartera, w
latach 80-tych koncertował i
nagrywał z Artem Blakey’em,
Stanley’em Clarke’m, Michałem Urbaniakiem, z legendarnym gitarzystą Les Paulem,
zrealizował wiele pomysłów
wraz z zespołem kontrabasisty
Charnetta Moffetta, wydał
album „Dreams of Peace” gościnnym udziałem m.in. Randy
Breckera, Dave’a Liebmana,
Danny’ego Gottlieba. Album
„Friends” Stanley Jordan zrealizował z udziałem tak znakomitych muzyków, jak Bucky
Pizzarelli, Mike Stern, Russell
Malone, Charlie Hunter, Regina Carter, Kenny Garrett,
Nicholas Payton, Christian
McBride. Album nominowano
do nagrody NAACP Image
Awards (National Association for the Advancement of
Colored People) w kategorii
Outstanding Jazz Album a
gitarzysta Stanley Jordan był
czterokrotnie nominowany do
nagrody Grammy Awards.
Partnerem Strategicznym
Ery Jazzu jest Aquanet S.A.
Projekt realizowany jest
przy współpracy Miasta Poznań.
Krzysztof Wodniczak

Nowy singiel Prince’a
Spadkobiercy Prince’a
we współpracy z Warner Records. prezentują
teledysk do piosenki „Holly
Rock”, która oryginalnie
została napisana dla Sheili
E. i przez nią nagrana. To
drugi singiel promujący
wydawnictwo „Originals”.
Prince zarejestrował „Holly
Rock” pod koniec kwietnia
1985 roku, w studiu Sunset
Sound w Los Angeles. W tym
samym tygodniu powstało też
„Kiss”, które Prince zamieścił
na płycie „Parade”. „Holly
Rock” powstało z myślą o
filmie „Krush Groove” (1985).
Prince oddał Sheili E. prawa
autorskie i producenckie ale
tak naprawdę był współautorem i producentem
utwor u.
Choć w
chwili
prem ier y
piosen k a
nie sta ła
się hitem,
jej pełna
6-minutowa zyskała wśród
fanów kultowy status z uwagi
na wyczerpany nakład soundtracku.
„Originals” to pierwsza
związana z Prince’em płyta, na której ukazało się
„Holly Rock”. Również
po raz pierwszy nagranie zostało opublikowane cyfrowo.
„Originals” to 15
utworów, w tym 14
wcześniej niepublikowanych nagrań,
które pokazują jak
wielką rolę Pr ince

odegrał w karierze innych
artystów. W zestawie znalazły
się oryginalne wersje takich
utworów jak „The Glamorous Life”, „Manic Monday”,
„Jungle Love”, „Love… Thy
Will Be Done”, „Make-Up”
czy „Baby, You’re A Trip”. Na
płytę trafiła ponadto wersja
przeboju „Nothing Compares 2 U” z 1984 roku, która
w 2018 roku ukazała się na
pojedynczym singlu. Wydawnictwo „Originals” dostępne
jest do pobrania i odsłuchu w
serwisach cyfrowych, a także
na CD, 180-gramowym podwójnym winylu oraz w edycji
deluxe: CD+2LP z purpurowymi analogami.
Krzysztof Wodniczak
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MUZYCZNE BRZMIENIA

Dom wschodzącego słońca

Kim jest tajemnicza artystka?
na deptaku, zebrały się tłumy
- wtedy też postanowiła rzucić
swoją pracę w sklepie i przenieść się na stałe do Byron,
w którym przez pierwszy rok
mieszkała w vanie.
TONES AND I - DANCE
MONKEY
Jak się później okazało przeprowadzka się opłaciła - w
2019 roku wydała debiutancki
singiel „Johnny Run Away”,
który pokrył się w Australii
platyną i został odtworzony
w serwisie Spotify już ponad
15 milionów razy. Drugi singiel - wcześniej wspomniany
„Dance Monkey” - również
pokrył się platyną w Australii,
a w serwisie Spotify został już
odtworzony ponad 35 milionów razy.

Najczęściej odtwarzany
utwór w serwisie Spotify w
Szwecji, Norwegii i Australii, najchętniej wyszukiwana piosenka w aplikacji
Shazam w Finlandii, Norwegii, czy Danii, a do tego
numer 1 na Spotify Viral
Charts w Polsce. To tylko
początek sukcesów tajemniczej Tones and I, której hit
„Dance Monkey” w przeciągu kilku miesięcy stał się
globalnym fenomenem.
Kariera pochodzącej z Australii Tones and I rozpoczęła się,
gdy na początku 2018 roku
postanowiła wyjechać ze swojego rodzinnego miasta. Udała
się do Byron Bay, gdzie grała
koncerty na ulicy. Już pierwszego dnia podczas jej występu

K.W.

Dwa Sławy oddają hołd
Przedstawiono już pierwszą
odsłonę wyjątkowego projektu „Hip-Hop meets Polskie
Nagrania”, w którym raperzy
mierzą się z samplami legendarnych utworów z katalogu
wytwórni Polskie Nagrania
Co łączy Orkiestrę Rozrywkową PRiTV Jerzego Miliana i
Dwa Sławy?
Ich najnowszy numer „Polskie Nagrania 2.0” to miks

charakterystycznego stylu raperów oraz bitu wykorzystującego sampel utworu „Czasem
bez tercji”. utwór dostępny we
wszystkich serwisach streamingowych.
Astek i Rado Radosny bawiąc się słowem i nawiązując
w warstwie tekstowej do klasyki polskiej muzyki, oddają
hołd legendarnej wytwórni
Polskie Nagrania.

„Ta piosenka jest dobra na
wszystko. Gdy nie ma wody na
pustyni. Gdy szklana pogoda.
Gdy malinowy król. Jezu,
jak się cieszę.” – Dwa Sławy
Dwa Sławy doskonale wpisali
się w ducha Orkiestry Rozrywkowej. Jerzy Milian miał
okazję przzed śmiercią usłyszeć „Polskie Nagrania 2.0” i
z uśmiechem ją zaaprobował.
Krzysztof Wodniczak

ZZ Top kończą 50 lat!
Brody, wąsy, szybkie
samochody, piękne kobiety
oraz fantastyczna muzyka
- tak można podsumować
wspaniałą karierę teksańskiego tria ZZ Top, które
w 2019 roku kończy 50 lat.
Oczywiście z tej wyjątkowej
okazji nie mogło zabraknąć
specjalnego wydawnictwa.
Jest nim składanka, zatytułowana “Goin’ 50”.
Na kompilacji znajdziemy 50
piosenek Billy’ego Gibbonsa,
Dusty’ego Hilla i Franka Bearda, które wybrano z całej
kariery ZZ Top. Od 16 sierpnia
dostępna będzie wersja 3 CD, 5
LP a już dziś w sprzedaży jest
wersja 1 CD z 18 utworami, a
także wersja digitalna. Trzypłytowe wydanie “Goin’ 50” to
starannie wyselekcjonowane
kompozycje ZZ Top, przedstawiające zespół zarówno we
wczesnych, mocno bluesowych
czasach, nieco późniejszych

bluesowo-rockowych, kiedy trio stało się już bardzo
znane w USA, z lat 80., gdy
Billy, Frank i Dusty stali się
światowymi gwiazdami za
sprawą złagodzenia brzmienia
i zmiany stylistyki na bliską
ówczesnemu mainstreamowi.
Reprezentowany jest każdy
z 15 albumów kapeli. Poza
tym w zestawie mamy dwie
dodatkowe piosenki - “Salt
Lick” oraz “Miller’sFarm”,
które zarejestrowane zostały

w 1969 roku, czyli niemal w
samych początkach ZZ Top.
Dysk pierwszy to między
innymi hity z lat 70. oraz
wczesnych 80. - “La Grange”,
“Tush”, “Cheap Sunglasses”,
“I’m Bad, I’m Nationwide”,
“Pearl Necklace”. Na drugim
znajdziemy przykładowo superhity “Gimme All Your
Lovin’”, “Legs”, “Sleeping
Bag”, “Stages”, “Rough Boy”,
“Velcro Fly”. Trzecia płyta
jest zbiorem nagrań z lat 19922016, czyli okresu, w którym
ZZ Top powrócili do bardziej
bluesowego grania. Mamy
tu, chociażby “Pincushion”,
“What’s Up With That”, “Rhythmeen”, “I Gotsta Get Paid”.
Dodatkiem do tej płyty są
dwa nagrania live z ostatniego
wydawnictwa koncertowego
tria (“Live Greatest Hits From
Around The World” z 2016
roku) , “Waitin’ For The Bus”
oraz “Jesus Just eft Chicago”.
Krzysztof Wodniczak

Christopher zawalczy o Bursztynowego
Słowika!
Już 14 sierpnia na scenie
sopockiej Opery Leśnej
wystąpi Christopher gwiazda duńskiej sceny muzycznej, którego przeboje i
charakterystyczny, wysoki
głos podbiły serca fanów
na całym świecie. Christopher z ponad 1 miliardem
streamów jest jednym z najpopularniejszych artystów
nie tylko w swojej rodzinnej
Danii, ale również w Azji,
skąd pochodzą jego najwierniejsi fani.
W 2015 roku otrzymał nagrodę
Most Promising International
Artist przyznaną przez Chart
Awards - The Chinese Music
Awards. W latach 2015 - 2018
Christopher wydał aż 9 singli,

które trafiły na szczyt notowania Chinese QQ Music Chart.
W swojej dotychczasowej
karierze Christopher występował na największych festiwalach muzycznych w Korei,
w tym na Seoul Jazz Festival
w 2017 roku oraz na Sound
City Festival w 2018 roku. Jego
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ostatni headlinerski koncert w
Seulu wyprzedał się w mniej
niż 12 minut. Artysta odnosi
również sukcesy na innych
rynkach azjatyckich, takich
jak Tajwan czy Singapur. W
2018 roku otrzymał nagrodę
„Najbardziej obiecującego artysty zagranicznego” podczas
gali SCTV w Indonezji.
Do tej pory Christopher wydał 4 albumy: Colours (2012),
Told You So (2014), Closer
(2016) oraz Under the Surface
(z 22 lutego 2019). Jego ostatnim singlem był utwór „Real
Life”, do którego powstał klip
nakręcony podczas trasy po
Azji. Natomiast na Festiwalu
Top of the Top Sopot Festival
wystąpi z utworem „Tulips”.
Krzysztof Wodniczak

Daniel Castro – gitarzysta
pochodzący z Kalifornii, zafascynowany Albertem Kingiem, Albertem Collinsem
oraz B.B.Kingiem. Będzie jedną z gwiazd 39 Rawa Blues Festival. Zagra 12 października
w katowickim „Spodku”, który
zrobił na nim ogromne wrażenie z koncertowych filmików
i festiwalowych zapowiedzi,
które obejrzał w sieci. Z czego zbudował swoją pierwszą
gitarę? Co czuł, słuchając po
raz pierwszy płyty wielkiego
B.B. Kinga? Co pochłania go
oprócz bluesa? Między innymi
tego dowiecie się z lektury
poniższego wywiadu z kalifornijskim muzykiem.
Pamiętasz ten moment, w
którym blues pojawił się w
Twoim życiu?
Gdy miałem jedenaście lub
dwanaście lat, nauczyłem się
paru kawałków Jimmy’ego
Reeda. Od paru lat ćwiczyłem
już grę na gitarze. Ale ten
przełomowy kontakt z bluesem
zawdzięczam siostrze, która
pewnego dnia podarowała mi
kilka płyt B.B. Kinga. Kiedy
usłyszałem jego grę i śpiew,
poczułem się jakby zwracał się
wyłącznie do mnie. Siedziałem
na łóżku i łzy leciały mi z
oczu – to wszystko, co mogłem
wówczas zrobić...
Który utwór był tym
pierwszym, wyuczonym na
pamięć?
Pierwszym, który potrafiłem
zagrać bezbłędnie od początku
do końca był „House of The
Rising Sun” w wersji The
Animals. O ile pamiętam, jego
opanowanie zajęło mi może z
półtorej dnia.
Posiadasz jeszcze swoją
pierwszą gitarę? Ile instrumentów znajduje się aktualnie w Twojej kolekcji?
To było tyle lat temu... Niestety
moje wczesne instrumenty
kompletnie się rozleciały. Budowaliśmy je razem z bratem
ze zwykłych desek, a za struny

nie występujesz? No i jakim
szefem jest Daniel Castro?
Chcę myśleć, że jestem dobrym liderem zespołu. Nie
określiłbym siebie mianem
szefa. Mimo, że podejmuję
wszystkie decyzje i dbam o
interesy kapeli, zawsze chętne
słucham wskazówek ze strony
moich kolegów. To świetni muzycy! Stuprocentowi
profesjonaliści ze świetnym
podejściem do grania, no i ze
świetnym poczuciem humoru.
Każdy z nich jest wyjątkowy i
daje sporo od siebie podczas
koncertów.
służyły nam fragmenty rybackich sieci. W porównaniu do
znajomych gitarzystów nie
mogę pochwalić się jakimś
imponującym zbiorem gitar,
jest ich około piętnastu.
Bardzo wcześnie zacząłeś
przygodę z profesjonalnym
graniem. Musiałeś stosować
jakieś sztuczki, by pozwolili Ci – jako nastolatkowi
- wejść do klubów, gdzie
wstęp jest dopiero od 21
roku życia.
Zwykle lider zespołu dogadywał się z właścicielem danego
klubu i to działało. Pozwalano
mi występować na scenie, ale
przerwy między setami musiałem spędzać na zewnątrz.
Nie mogłem szwendać się po
klubie. Pozwalano mi wejść do
środka dopiero wówczas, gdy
mieliśmy zacząć grać.
Gdybyś mógł wybrać –
spośród współczesnych
muzyków - „dream team”
na jeden koncert, jakie
nazwiska by się w nim
znalazły?
Trudne pytanie... Musiałbym
poważnie zastanowić się nad
takim wyborem. Szczerze
mówiąc, zespół który mam
obecnie mogę określić jako
„dream team”.
Jak scharakteryzowałbyś
muzyków, z którymi obec-

Twoją studyjną dyskografię
zamyka na razie album
„Desperate Rain”, który
ukazał się sześć lat temu.
Przygotowujesz materiał na
nową płytę?
Można powiedzieć, że aktualnie trwają prace nad ukończeniem paru kompozycji. To dla
mnie bardzo pracowity rok,
ale mam nadzieję, że uda się
wejść do studia jeszcze przed
końcem 2019 roku.
W jednym z artykułów
powiedziałeś, że grasz na
gitarze praktycznie codziennie, nawet dla samego
siebie. Masz jeszcze czas na
inne hobby?
Uwielbiam czytanie. Interesują
mnie zwłaszcza różne tematy
związane z historią. Ale najbardziej istotne jest dla mnie
dbanie o dobre relacje z żoną
Julie, rodziną i przyjaciółmi.
Miałeś okazję dowiedzieć
się nieco o Rawie Blues i
generalnie o Polsce?
Tak, zrobiłem sobie mały
„research”. Oglądałem sporo
koncertowych klipów z festiwalu na YouTube. Sala, w
której wystąpimy jest piękna,
robi naprawdę imponujące
wrażenie, podobnie jak sama
otoczka festiwalu. Czytałem
również sporo o historii Waszego kraju, która jest po
prostu fascynująca.

Rozmawiał: Robert Dłuci

OFF Festival Katowice 2019
Kolejna edycja OFF
Festivalu za nami, to były
wspaniałe trzy dni, za
które serdecznie możemy
organizatorom i wykonawcom podziękować. I jak
zapewniaja twórcy już
zaczynają przygotowania
do kolejnego spotkania w
Katowicach – już za rok, od
7 do 9 sierpnia 2020.
To był festiwal porywających
tłumy frontmanów – oraz
frontwomen. Tego, jak spalał
się przed publicznością i w
jej objęciach Brett Anderson
ze Suede, energii i poczucia
humoru Jarvisa Cockera, charyzmy Neneh Cherry, muzykalności i wdzięku Hani Rani
czy wreszcie pasji slowthai
nie da się z niczym porównać. Ale to był też festiwal
znakomitych grup – wiecznie
aktualnego Dezertera (kto nie
wierzy, niech spyta milicjanta), hipnotyzujących pięknymi
melodiami Stereolab, cudownie bujających Indications
Duranda Jonesa, bezczelnych
i bezkompromisowych black
midi, Ludzików z Naprawdę
Dużym Zespołem, tworzących niecodzienną aurę wokół
utworów Pablopavo, przebojowych Foals, kosmicznych
The Comet Is Coming, wściekłych Daughters, doskonale
chwytających ducha czasów
Wczasów czy przybywającego

z przeszłości, ale gorąco przyjętego, kolorowego, roztańczonego Śląska. Nie da się też nie
wspomnieć o Bamba Pana i
Makavelim, którzy dwukrotnie rozkręcili taką imprezę, że
pewnie było słychać w ościennych województwach. Ale
prawda jest taka, że powinniśmy tu wymienić wszystkich
wykonawców występujących
w tym roku na OFFie – to były
wspaniałe, kipiące emocjami
koncerty.
Dziękujemy więc wszystkim artystom, ale i – widzom
– za jedyną w swoim rodzaju atmosferę, za bezpieczną
zabawę i uśmiechy, którymi
pozdrawialiście się nawzajem,
mijając w drodze od sceny do
sceny.
Dziękujemy również tym
wszystkim, którzy pomogli

przygotować kolejną edycję
OFF Festivalu, a więc miastu
Katowice, jego gospodarzowi
oraz sponsorowi głównemu
Perlage, firmie Tauron oraz
Kompanii Piwowarskiej, mecenasom: Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Instytutowi Muzyki i
Tańca. Dziękujemy partnerom,
którymi byli Trójka, Śląskie
oraz Dr. Martens. A za nieocenione wsparcie patronom
medialnym: Onet, Polityka,
KMAG, Newonce i AMS oraz
patronowi Kawiarni Literackiej – firmie Nexto.pl
A kiedy już wszyscy się
wyśpicie, zaznaczcie sobie
w kalendarzach, że ponownie spotykamy się w Dolinie
Trzech Stawów 7 sierpnia 2020
roku. Do zobaczenia!
Krzysztof Wodniczak
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Kierowcy tirów dla chorych dzieci
W dniu 2 sierpnia br. w
Nowym Tomyślu spotkali się
kierowcy zawodowi i sympatycy podróży z autorem
książki ‚’TIRem do Iranu’’
Adamem Frąckowiakiem,
którego zamiarem była
pomoc dzieciom niedosłyszącym z Wolsztyna.
Grupa kierowców zawodowych licząca około
2000 osób zebrała 1000 kg
nakrętek plastykowych po
napojach, przekazując je na
corocznym zjezdzie ‚’Master Track’’ w miejscowości
Polska Nowa Wieś niedaleko
Opola. Pozyskane pieniądze

zostały przekazane na zakup
aparatów słuchowych dla
dzieci z okolic Wolsztyna.
Dzięki takim ludziom, dzieci
z wadą słuchu mają zapewniony komfort poprawy swojego życia. Na tym odbywającym się corocznym zjeżdzie
były licytowane książki
‚’TIRem do Iranu’’ Jedna z
książek została wylicytowana za prawie 1000zł przez
polskiego kierowcę pracującego i mieszkającego w
Norwegii o imieniu Krzysiek.
Takich kierowców o wrażliwych uczuciach i dobrym
sercu jest wielu, ale co jest

najważniejsze to zapewniają,
że czyn ten nie jest ostatni.
Natomiast bardzo istotną i
ważną sprawą jest zaangażowanie się w ten szlachetny
i dobroczynny czyn żon
kierowców, które organizują
i przekazują pozyskane dary
dla dzieci. Jedną z wielu
Pań zaangażowanych w ten
szczytny cel, jest Pani Urszula Maciaszczyk z Tuchorzy.
Jak zapewniła mnie Pani Urszula, cel pomocy dzieciom
dopiero się rozkręca.
Zyczę powodzenia
Franciszek Gwardzik

Czy można opublikować
filmik z koncertu?
Sezon festiwalowy można
oficjalnie uznać za otwarty.
Ciepłe wieczory i coraz to
bogatsza oferta kulturalna
zachęcają do uczestnictwa
w plenerowych koncertach.
Co jednak w sytuacji, gdy
chcielibyśmy uwiecznić
występ ulubionego artysty
amatorskim (lub też nie)
sprzętem, a następnie podzielić się nagraniem w mediach społecznościowych
lub w gronie znajomych?
Jak to już bywa z prawem
autorskim sprawa jest oczywiście niejednorodna i dość
skomplikowana. Nagrywając,
a następnie rozpowszechniając
taki materiał, możemy naruszyć nie tylko prawa autorskie,
ale również prawa pokrewne
oraz dobra osobiste (bezprawne użycie wizerunku).
Co do zasady, jeżeli nie ma
wyraźnego zastrzeżenia (vide
obiekty wojskowe), samo nagranie nie stanowi ingerencji
w prawa autorskie oraz prawa
występujących artystów. Do
naruszenia dochodzi w momencie rozpowszechnienia
np. fragmentu wykonywanego
utworu. A i rozpowszechnienie rozpowszechnieniu nierówne, gdyż należy pamiętać
o tzw. dozwolonym użytku
prywatnym. Opisany w art.
23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(dalej Pr. Aut.) zezwala na
nieodpłatne korzystanie z już
rozpowszechnionego utworu (wykonanie piosenki na
koncercie oczywiście mieści
się w katalogu środków rozpowszechnienia) w zakresie
własnego użytku osobistego.
Dodatkowo, przedmiotowa
regulacja zezwala nam na
dzielenie się takim „egzemplarzem” (np. kopią nagrania) z osobami „pozostającymi w związku osobistym,
w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.” W tym
konkretnym kontekście sprawa
jest prosta - możemy dowolnie
korzystać z cudzych utworów,
jeżel i robimy to zgodn ie
z zasada m i dozwolonego
użytku osobistego.
Tak jak już wspominałem na
wstępie, w momencie publicznego udostępnienia nagrania
z występu może dojść do naruszenia szeregu przepisów.
Przede wszystkim prawa autorskiego (zarówno osobistego,
jak i majątkowego) twórcy
utworu. Przypomnijmy, że do
katalogu praw osobistych zalicza się m.in. prawo do nadzoru
nad sposobem korzystania
z utworu (art. 16 pkt 5 Pr. Aut.)
czy prawo nienaruszalności
treści i formy utworu oraz

jego rzetelnego wykorzystania
(art. 16 pkt 3 Pr. Aut.). Z kolei,
prawa majątkowe uprawniają
autora do korzystania z utworu i rozporządzania nim na
wszystkich polach eksploatacji
oraz do pobierania wynagrodzenia za korzystanie z tego
utworu. (art. 17 Pr. Aut.). Wydaje się być zatem oczywiste,
że nieautoryzowane upublicznienie fragmentu koncertu narusza wyżej wskazane przepisy
ustanawiające swego rodzaju
prawny monopol twórcy.
Czasami zdarza się również
tak, że oprócz (albo zamiast)
autora lub współautorów, na
scenie znajdują także tzw.
artyści wykonawcy. Do tej
kategorii przepisy zaliczają instrumentalistów, wokalistów,
dyrygentów oraz „inne osoby
w sposób twórczy przyczyniające się do powstania wykonania” - chodzi oczywiście
o wykonanie utworu innego
twórcy. Art. 85 Pr. Aut. przyznaje artystycznym wykonaniom odrębną ochronę prawną
zaliczaną do kategorii tzw.
praw pokrewnych. Uprawnienia te, poniekąd pokrywają się
z prawami autorskimi twórcy,
jednak należy pamiętać, że te
drugie chronią swoje podmioty
w o wiele szerszym zakresie.
Żeby jeszcze bardziej skomplikować sytuację wspomnę
o ochronie wizerunku - zarówno artysty, jak i publiczności. Nie sposób przecież nie
zgodzić się z twierdzeniem,
że nagrywając fragment występu, utrwalamy także wizerunek twórcy, a dodatkowo,
nagrywając z perspektywy
widza, ciężko uniknąć sytuacji, w której ktoś z publiczności nie pojawi się w kadrze.
Art. 81 ust. 1 Pr. Aut. stanowi,
że „rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia
osoby na nim przedstawionej.” Na szczęście i od tej
zasady istnieją pewne wyjątki,
które mogą uratować nas od
nieprzyjemnych konsekwencji.
Otóż, zgodnie z ustępem drugim, cytowanego wyżej przepisu, „Zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku: 1) osoby powszechnie
znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem
przez nią funkcji publicznych
(...); 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej
jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza.” Jeżeli
wykonawca, na którego koncercie jesteśmy, jest osobą
powszechnie znaną, to jego
występ śmiało można zaliczyć
do kategorii „pełnienia funkcji
publicznych”. To samo dotyczy drugiego przytoczonego
wyjątku - rozpowszechniając
nagranie tłumu, z którego trud-

no wychwycić poszczególne
twarze, nie powinniśmy bać
się żadnych przykrych konsekwencji. Oczywiście wszystko
zależy od kadru i konkretnych
okoliczności danej sprawy.
Jeżeli ktoś stwierdzi, że jego
wizerunek nie stanowi „szczegółu” i został precyzyjnie
utrwalony, a następnie bezprawnie udostępniony - wtedy
musimy liczyć się z dochodzeniem swoich racji na drodze
sądowej.
Wyżej opisane przykłady
dotyczą imprez, na których nie
ma oficjalnego i wyraźnego
zakazu używania urządzeń
rejestrujących dźwięk i obraz.
Może jednak zdarzyć się tak,
że organizator skorzysta ze
swojego prawa do dowolnego ustanowienia warunków
świadczeń i np. na żądanie
artysty całkowicie zakaże
używania jakichkolwiek urządzeń (w tym np. telefonów
komórkowych) podczas trwania koncertu. W przypadku
imprez biletowanych robi to
za pomocą regulaminu imprezy, stanowiącego w tym
wypadku wzorzec umowy
w rozumieniu przepisów prawa
cywilnego. W takiej sytuacji,
niezastosowanie się do tego
typu wytycznych może wiązać
się z tym, że ochrona każe nam
natychmiastowo opuścić teren
imprezy. Należy też pamiętać,
że sami artyści różnie reagują
na nagrywanie występu przez
publiczność. Dochodzi czasem do komicznych sytuacji,
w których koncert jest przerywany, aby wykonawca mógł
wygłosić personalną tyradę
w stosunku do niesfornego
fana. Zdarzają się również
gwiazdy (m.in. nieżyjący już
Prince, Alicia Keys czy Donald Glover występujący pod
pseudonimem Childish Gambino), które wymagają, aby
uczestnicy, przed wejściem na
teren koncertu zostawili swoje
telefony w specjalnie przeznaczonych na to miejscach. Jak
tłumaczą sami artyści, chodzi
o to, aby widownia była w 100
% zaangażowana i obecna, bez
zbędnych rozpraszaczy, takich
jak właśnie smartphony.
Na sam koniec wypada jeszcze wspomnieć o działalności
informacyjnej, która stanowi
wyjątek od wszelkich wyżej
omówionych reguł. Wolno
bowiem w sprawozdaniach
o aktualnych wydarzeniach
przytaczać utwory wówczas
wykonane, jeżeli takie wykorzystanie będzie uzasadnione
celem informacyjnym i nie
przekroczy granic dozwolonego użytku publicznego uregulowanego w art. 25 Pr. Aut.
Autor: Paweł Kowalewicz, prawnik w
Fundacji Legalna Kultura

Wybrano najbezpieczniejsze
gospodarstwo w Wielkopolsce!
Dnia 29 lipca 2019r. w
Urzędzie Wojewódzkim w
Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie etapu
wojewódzkiego XVII edycji
konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” pod
honorowym patronatem
Prezydenta RP. Zwycięzcy etapu wojewódzkiego
zostali wyłonieni spośród
laureatów etapu regionalnego z okręgu poznańskiego, pilskiego, rawickiego,
konińskiego oraz ostrowskiego.
Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe
ufundowane przez KRUS oraz
współorganizatorów konkursu. Były to m.in. kosiarka
spalinowa, myjki ciśnieniowe,
pilarki, elektronarzędzia i
nagrody finansowe.
Nagrody zwycięzcom wręczał Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu
- Adam Minkowski wraz z
przedstawicielami instytucji
takich jak: Państwowa Inspekcja Pracy, ARiMR, KOWR,
Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz
zaproszonymi gośćmi.
Podstawą oceny gospodarstw przez komisję wojewódzką, było stosowanie
rozwiązań, które wpływają
na zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie gospodarstwa
rolnego. Przy ocenie komisji
wojewódzkiej pod uwagę brany był przede wszystkim: ład i
porządek w obrębie podwórza,
zabudowań i stanowisk pracy,
stan budynków inwentarskich
i gospodarczych, w tym stan
schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń
elektrycznych, wyposażenie
maszyn i urządzeń używanych
w gospodarstwie w osłony
ruchomych części, podpory
i inne zabezpieczenia przed
wypadkami, stan techniczny
maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
warunki obsługi i bytowania
zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków
ochrony osobistej, rozwiązania
organizacyjne, technologiczne
i techniczne wpływające na
bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w
gospodarstwie rolnym, a także
ogólna estetyka gospodarstw.

Zwycięskie gospodarstwo
wojewódzkiego etapu konkursu znajduje się we wsi
Strzydzew (powiat pleszewski). Jego właściciele Państwo
Grażyna i Michał Nowaczykowie posiadają 17 ha gospodarstwo rolne, na którym
prowadzą uprawę rzepaku,
zbóż, buraka cukrowego a
przede wszystkim pomidora
gruntowego. II miejsce zajęło
gospodarstwo Państwa Elżbiety i Józefa Kurzawa z powiatu
tureckiego, III miejsce zajęło
gospodarstwo Państwa Barbary i Jerzego Kokocińskich
z powiatu grodziskiego, IV
miejsce w konkursie przypadło Państwu Mirosławie i
Kazimierzowi Grodzkim z
powiatu gostyńskiego, a V
miejsce zajęło gospodarstwo
Pana Macieja Szudrowicza z
powiatu obornickiego.
- „Wszystkim laureatom

konkursu Bezpieczne Gospodarstwo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego
rozwoju i zaangażowania we
wdrażanie skutecznych rozwiązań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie
rolnym” - powiedział podczas
podsumowania konkursu Dyrektor OR KRUS w Poznaniu
– Adam Minkowski.
- „Wszystkich zainteresowanych dalszym etapem konkursu serdecznie zapraszamy
na galę podsumowującą XVII
edycję konkursu „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne”, która
odbędzie się podczas imprezy
AGROSHOW w Bednarach k.
Pobiedzisk 20 września 2019
r. Nagrodą główną konkursu
ufundowaną przez Prezesa
Kasy będzie ciągnik rolniczy”dodał Dyrektor poznańskiego
KRUS-u.

Czterech polskich specjalistów
wybranych do Rad Misji programu
Horyzont Europa
Ponad 2100 osób z Unii
Europejskiej i spoza niej
ubiegało się o członkostwo
w Radach pięciu misji powołanych ds. nowotworów,
ds. dostosowania do zmian
klimatu, ds. zdrowych
oceanów, ds. neutralnych
klimatycznie i inteligentnych miast oraz ds. zdrowej
gleby i żywności. Każda
z misji składa się z 15
ekspertów, w tym przewodniczącego.
Przewodniczącą Rady Misji
ds. neutralnych klimatycznie
i inteligentnych miast została
prof. Hanna Gronkiewicz
-Waltz. W Radzie Misji ds.
nowotworów zasiada prof.
Konrad Rydzyński - dyrektor

Instytutu Medycyny Pracy im.
prof. J. Nofera w Łodzi. Wśród
zasiadających w Radzie Misji
ds. zdrowych oceanów, mórz,
wód przybrzeżnych i śródlądowych jest Monika Stankiewicz - sekretarz wykonawcza
Komisji Ochrony Środowiska
Morskiego Bałtyku, z kolei
w Radzie Misji ds. zdrowej
gleby i żywności prof. Marta
Pogrzeba – profesor nauk
rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
Ponadto dla każdej misji
powołane zostanie zgromadzenie, w którym zasiądzie większa liczba ekspertów wysokiego szczebla. Zgromadzenia
te zapewnią dodatkową pulę
pomysłów, wiedzy i doświadczenia, które zostaną aktywnie

wezwane do przyczynienia się
do powodzenia pięciu misji.
„Misje będą dotyczyć niektórych z głównych wyzwań,
przed którymi stoją obywatele Europy” - powiedział
przy okazji ogłoszenia Carlos
Moedas, komisarz ds. badań,
nauki i innowacji. Do końca
2019 r. wybrani eksperci wskażą w ramach rad misji pierwsze
konkretne działania każdej z
nich. Pierwsza dyskusja członków rad misji z obywatelami,
zainteresowanymi stronami
i ekspertami z państw członkowskich odbędzie się podczas
Europejskich Dni Badań i
Innowacji w Brukseli w dniach
24-26 września br.
Autor: Biuro Wielkopolski
na podst. Komisji Europejskiej
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OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Trzcielu Uchwały Nr
XLIV/344//2018 z dnia 13 września 2018 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia
zmiany
Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel.
Na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 40 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko projektu zmiany studium w tym opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium.
Zmianie podlega Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Trzciel uchwalone uchwałą Nr XIV/126/00 z dnia 25
lutego 2000 r. zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Trzcielu Nr Uchwały
XXX/241/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części obrębu geodezyjnego
Jasieniec (działki o numerach ewidencyjnych 963/1, 970/1, 972/1, 973, 964,
968).
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium i prognozy.
Wnioski należy składać w terminie do 20 września 2019 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska nr 22, na piśmie, ustnie
do protokołu w sekretariacie urzędu oraz za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres urząd@trzciel.pl.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz
Trzciela.
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek

Wspaniały kawałek historii
polskiego transportu
(cześć 40)

Zazwyczaj to się kupuje po
azjatyckiej stronie. Ale oni
jeszcze tutaj na tym tureckim
bazarze nie byli a chcieli koniecznie go zobaczyć. Nie ma
im się co dziwić, że tak długo
się zastanawiają co kupić. No
i nareszcie po długim czasie i
namyśle zrobili zakupy bardzo
ładnych złotych kolczyków i
to nie tak drogich. Próby były
bite a na dodatek można było
to sprawdzić, oczywiście za
niewielką opłatą czy faktycznie tak jest. Tutaj na bazarze
nie ma oszustwa. Natomiast
w tych sklepikach na małych
uliczkach to się oszustwa zdarzały. My również musimy cały
czas pamiętać chodząc po tym
bazarze aby nas nie oczyścili z paszportów i pieniędzy.
Wiadomo, że tacy czyściciele
kieszeni są wszędzie, gdyż panuje tutaj bardzo duży tłok. No
i wreszcie po tych zakupach
koledzy zdecydowali się, że
możemy już wracać. Ale żeby
wyjść z tego bazaru to potrzeba
trochę czasu. Wychodząc z
tego bazaru rozmawiamy po
polsku i co rusz podchodzi
turecki naganiacz lub sklepikarz i zaprasza nas do swojego
kramiku mówiąc po polsku
„ nie trzeba nic kupić „ Ale
po wejściu już się pyta co nas
interesuje. Naprawdę są to kupcy i handlarze z prawdziwego
zdarzenia. Jak on coś nie ma to
pożycza od sąsiada, aby tylko
nie wypuścić klienta bez towaru. Tutaj rządzi surowe prawo.
Kto nie ma za co żyć to żebrze
na ulicy a żeby doczekać jutra.
A jutro może uśmiechnie się
do niego łaskawy los i będzie
miał jakąś pracę lub hojniejsze
datki. Niestety tutaj to każdy chwyta się jakieś roboty.
Aby choć trochę zarobić na
jedzenie. Bardzo dużo widać
chodzących i nawołujących
tragarzy szukających pracy
i zarobku bo na pewno mają
rodziny które trzeba wyżywić.
Tragarze mają tutaj największą
szanse zarobku. Bo uliczki
są tutaj bardzo wąskie a w te
liczne zakamarki samochody
nie dojadą. Niestety w tej pracy
trzeba być silnym i wytrzymałym dźwigając na plecach duże
ładunki lub ciągnąc obładowane wózki. Na pewno kosztuje to
sporo wysiłku. Tutejsze dzieci
też nie maja lekkiego dzieciństwa. W wieku moich synów
Sławka i Szymona 12 i 9 lat już
muszą tutaj ciężko pracować
są już starymi handlarzami,
pucybutami lub naganiaczami.
Tutejsze dzieci uczą się zawodu
od najmłodszych lat, może to i
dobrze. Ale co te dzieci mają z
własnego dzieciństwa? Nie biorąc pod uwagę dzieci których
rodzice są bardziej zamożni i

nie muszą tak ciężko pracować
na kawałek chleba. Wracając
tymi wąskimi uliczkami koledzy są cały czas pod wrażeniem i cieszą się że byli na tym
słynnym bazarze w Istambule
bo jak sami po chwili mówią
to nie wiadomo czy jeszcze
tu kiedyś wrócą. Patrząc na
zegarek jest już południe, ale
ten czas szybko zleciał. Pogoda
się trochę poprawiła i nie pada.
Przez chmury raz po raz przebłyskuje słońce. Po dojściu do
portu i zakupie biletów na prom
uśmiechnęło się do nas szczęcie, bo podpłynął prom który
wraca na Harem. No i udało się
,że nie musimy długo czekać.
Po wejściu na prom znowu
podchodzą do nas handlarze
i oferują to samo: długopisy,
grzebienie, lusterka, portfele
skórzane, zegarki. Każdy jakoś
z tego małego handlu chce
żyć. Ile sprzeda tyle zarobi.
Takie jest tutaj życie handlarza.
Aby żyć trzeba coś robić. No
i nareszcie jesteśmy znowu
z powrotem w Azji. Idziemy
do samochodów. Krzykacz i
Zygmunt zostawiają swoje zakupy w samochodach i razem
idziemy jeszcze do sklepu w
którym to ja złożyłem zamówienie na kolczyki i kożuszki
jadąc do Iranu. Odebrałem
dwa małe kożuszki dla moich
synów, kolczyki dla żony oraz
zakupiłem trochę owoców
cytrusowych. No i po tych
zakupach wracamy na parking.
Jest już późno, dochodzi godzina 14.00 tureckiego czasu.
Zanim dojedziemy na przejście graniczne w Kapikule na
pewno będzie już wieczór. Na
parkingu stały tylko nasze trzy
samochody. Wyjeżdżając z
parkingu tutejsi stróże wołają
do nas nieczystą polszczyzną:
„do zobaczenia” Oni tutaj się
szybko uczą i dbają o swój
interes. A i nam też jest przyjemniej gdy ktoś się odzywa po
polsku. Opuszczamy dzielnicę
Harem, jadąc cały czas lekko
pod górę. Wiadomo, musimy
wjechać na słynny most nad
cieśniną Bosfor, który ma
wyższe położenie. No i wreszcie wjeżdżamy na ten słynny
most nad cieśniną Bosfor. Po
opłaceniu niewielkiej opłaty
przejeżdżamy przez most i
wyruszamy w tę ostatnia drogę
przez Turcję.
Nareszcie wjeżdżamy do
Europy. Wjeżdżając już do
Europy po drodze mijam potężne mury starej warowni
która nazywała się dawniej
Konstantynopolem.
Mury w niektórych miejscach są mocno już zniszczone
i mają duże wykruszenia.
Czas i natura robią swoje.
Ale swoim ogromem robią na

człowieku wrażenie. Jedziemy
wolno, bo tutaj jest bardzo
dużo ograniczeń szybkości.
Nie widomo dlaczego tureckie
władze wprowadziły takie
ograniczenia. Natomiast tureccy kierowcy samochodów
osobowych oraz samochodów
ciężarowych nie mających
tachografów jadą szybciej,
nie zważając na znaki. My
natomiast musimy jechać
zgodnie z zaleceniami znaków
drogowych. Tutejsza policja
turecka tylko na nas czeka
i sprawdza tachografy. No i
dojechaliśmy do ostatniego
punktu kontrolnego i policjant
każe nam przynieść tarczki z
ostatnich trzech dni. Takiej
kontroli to jeszcze nigdzie nie
mieliśmy. Z taką decyzja spotkaliśmy się pierwszy raz. Ale
nie było problemu jechaliśmy
zgodnie z przepisami. Policjant po sprawdzeniu pokiwał
tylko głową niedowierzając,
że wszystko jest w porządku,
a więc po podpisaniu kart
policyjnych jedziemy dalej.
Po lewej stronie jest lotnisko
i widzę schodzące do lądowania samoloty przelatujące
nad drogą. Wyjeżdżając z
Istambułu po ujechaniu kilkunastu kilometrów wjeżdżam
do miasteczka Silivri gdzie
po prawej stronie stoi wesołe
miasteczko z licznymi karuzelami i ogromnym kołem na
którym są pozawieszane fotele
które się kręciło z licznymi
uczestnikami wrażeń. Natomiast po lewej stronie widać
morze Marmara z licznymi
kołysającymi się żaglówkami. Widoki tutaj są również
piękne a droga jest tylko z
małymi podjazdami i zjazdami. Przejeżdżając przez jedną
z mniejszych miejscowości o
charakterystycznej zabudowie
domów mieszkalnych stoi
charakterystyczna wieża czyli
minerat przypominający, że
jestem nadal w kraju muzułmańskim.
Takich małych miejscowości
po drodze jest tutaj więcej, a
przy tym są różne ograniczenia
szybkości od 30-50km/godzinę nie wiadomo dla czego,
więc muszę przestrzegać tych
ograniczeń aby nie mieć nie
potrzebnych problemów z policją. Poza miastem jadę równą
sześćdziesiątką, a chciało by
się jechać trochę szybciej ale
niestety w pod świadomości
jest zakodowane tylko 60km/
godz.


Adam Frąckowiak
Seria tekstów o transporcie
do Iranu powstaje dzięki pomocy redakcji motoryzacyjnej
„40ton.net”, którego redaktorem jest Filip Bednarkiewicz.

PRACA

Spółdzielnia Inwalidów „Wielkopolanka”
przejmie do pracy na stanowiska
1) specjalista stolarz
2) stolarz
3) monter podzespołów zaworów gazowych
mile widzialne orzeczenie o niepełnosprawności
Podania prosimy składać w dziale kadr lub sekretariacie
kontakt telefoniczny: 500 372 178
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Obwieszczenie
Starosty Grodziskiego
z dnia 09 sierpnia 2019r.
o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r.,
poz. 1474) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, na wniosek z dnia 11 czerwca 2019r., złożony przez Pana Piotra
Hojana - Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, dla inwestycji p.n.
„Rozbudowa drogi gminnej nr 530531P na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr
330533P do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2723P gmina Grodzisk Wielkopolski wraz z
oświetleniem”
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:





W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi,
w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale,
tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji,
znakiem podkreślenia zaznaczono numery działek, dla których przedłożono oświadczenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

I.
Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
Gmina Grodzisk Wielkopolski
Obręb: 0001- Grodzisk Wielkopolski
ark. 22, działka o nr ewid.: 3139/1 (3139/10, 3139/11), 3149/2 (3149/3, 3149/4), 3138, 3150
Obręb: 0013 - Słocin
ark. 2, działka o nr ewid.: 153/1, 153/2, 156
ark. 3, działka o nr ewid.: 15 (15/1, 15/2), 17/1 (17/3, 17/4), 17/2 (17/5, 17/6), 18/2 (18/5, 18/6),
165 (165/1, 165/2), 164/3 (164/17, 164/18), 164/5 (164/15, 164/16), 164/8 (164/13, 164/14), 164/7
(164/11, 164/12), 164/1 (164/9, 164/10), 163/2 (163/4, 163/5), 161 (161/1, 161/2), 168/1
ark. 4, działka o nr ewid.: 177/11 (177/22, 177/23), 180 (180/1, 180/2), 181/1 (181/5, 181/6), 182
(182/1, 182/2), 183 (183/1, 183/2), 188 (188/1, 188/2), 189 (189/1, 189/2), 194 (194/1, 194/2), 195
(195/1, 195/2), 201 (201/1, 201/2), 543/3 (543/4, 543/5), 543/1 (543/6, 543/7), 543/2 (543/8,
543/9), 208 (208/1, 208/2), 531 (531/1, 631/2)
Obręb: 0006 - Grąblewo
ark. 1, działka o nr ewid.: 2 (2/1, 2/2), 3 (3/1, 3/2), 4 (4/1, 4/2), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/1, 6/2), 7 (7/1, 7/2),
8/5 (8/6, 8/7), 9 (9/1, 9/2), 10/1 (10/3, 10/4), 11/1 (11/3, 11/4), 24/2
II. Niezbędne dla dokonania budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu:
Gmina Grodzisk Wielkopolski
Obręb: 0001- Grodzisk Wielkopolski
ark. 22, działka o nr ewid.: 3139/1 (3139/10), 3149/2 (3149/3), 3138
Obręb: 0013 - Słocin
ark. 3, działka o nr ewid.: 15 (15/1), 17/2 (17/5), 168/1
ark. 4, działka o nr ewid.: 181/1 (181/5), 182 (182/1), 183 (183/1), 188 (188/1), 189 (189/1), 194
(194/1), 195 (195/1), 201 (201/1), 543/3 (543/4), 543/1 (543/6), 208 (208/1), 531 (531/1)

Obręb: 0006 - Grąblewo
ark. 1, działka o nr ewid.: 2 (2/1)











Jednocześnie informuję, że:
zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości
stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte
wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być
przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność
prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
doręczenie niniejszego zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest
skuteczne;
zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy,
właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie
tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony
w drodze obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim, w
Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, w Biuletynie Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim i Urzędu Miejskiego w Grodzisku
Wielkopolskim oraz w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2096 – ze
zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od
publicznego ogłoszenia poprzez w/w obwieszczenie, tj. od dnia 09 sierpnia 2019r.;
w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek
zawiadomić Starostę Grodziskiego o każdej zmianie swojego adresu.
strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie
Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim - Wydział Architektury i Budownictwa, w
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia (ul. Żwirki i Wigury 1, tel. 61 44-52-528).
niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 w/w ustawy
Kodeks postępowania administracyjnego.

Z up. STAROSTY
/-/
Wojciech Miler
p.o. Naczelnika Wydziału
Architektury i Budownictwa

Polska Moda i moda ekologiczna
na targach w Poznaniu
Sezony jesień-zima
2019/2020 oraz wiosna-lato 2020 będą bohaterami
najbliższych Targów Mody
Poznań. To pierwsza edycja
rozszerzona o wątek mody
ekologicznej – prócz oferty
produktów z tego segmentu
zwiedzający znajdą wiedzę
na temat materiałów ekologicznych, takich jak skóra
z ananasa czy organiczna
bawełna. Podczas Kongresu Fachowców podjęte
zostaną również tematy
dotyczące wydruku 3D oraz
wirtualnej przymierzalni.
Jesienna odsłona Targów
Mody Poznań już w dniach
27-28 sierpnia w pawilonie
Poznań Congress Center.
Dzięki szerokiej współpracy z
najlepszymi markami z Polski
i zagranicy, słynąca z biznesowego charakteru impreza
umożliwia zapoznanie się z
najnowszymi trendami zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.
Oprócz odzieży możemy spodziewać się również dodatków,
akcesoriów oraz galanterii
skórzanej. Targi nastawione
są na liczne kontraktacje, a
ofertę wystawienniczą urozmaicą takie wydarzenia, jak
Kongres Fachowców, Gala
Polskiej Mody z koncertem
oraz pokazy handlowe. Od lat
Targi Mody Poznań uznawane
są za najważniejszą imprezę
dedykowaną branży fashion
w Polsce. Poznań to idealny
punkt łączący Europę Zachodnią i Wschodnią. Uczestnicy
targów mają niepowtarzalną
okazję by spotkać się z twórcami modowych projektów,
zawrzeć liczne umowy handlowe oraz z bliska przyjrzeć
się najmodniejszym tkaninom,
kolorom czy fasonom.
Targi Mody Poznań podczas
jesiennej edycji rozszerzą nieco swoją ofertę. Tym razem
wśród wystawców pojawi się
temat ekologii i zrównoważonego rozwoju w branży mody.
Ekologia w branży modowej
zaczyna być postrzegana dużo
bardziej kompleksowo, a marki nie ograniczają się jedynie
do wykorzystywania ekologicznych materiałów. Według badań przeprowadzonych
przez KPMG, w Polsce ponad
8% konsumentów podczas
zakupów, zwraca uwagę na
odpowiedzialność społeczną
danej marki. Chociaż to niewielka liczba, każdego roku
wciąż rośnie!
P r ior y t et em są pr z e de
wszystkim ekologiczne tkaniny. Prócz bawełny organicznej,
producenci idą o krok dalej
i sięgają po rozwiązania z
zakresu nowoczesnych tech-

nologii. Poliestrowe włókna,
które powstają w wyniku rozdrobnienia butelek, sztućców
czy tacek to coraz powszechniejsze rozwiązanie. Wykorzystane są później w połączeniu
z włóknami bawełnianymi
do produkcji chociażby jeansów. Branża mody zaskoczyła
jeszcze bardziej, gdy zaczęto
tworzyć materiały ze skóry
ananasa, łupin kokosa czy
nawet opon rowerowych. Kolekcje powstałe z produktów
recyklingowych coraz częściej
wypełniają wybiegi, showroomy oraz sklepowe półki na
całym świecie. Wykorzystanie
odpadów dotyczy również
opakowań. Niektóre sklepy,
zarówno stacjonarne jak i internetowe, używają opakowań
pochodzących z recyklingu.
Druga edycja wyjątkowej
debaty, czyli Kongresu Fachowców, również poruszy
temat ekologii, ale także nowoczesnych technologii czy
sprzedaży internetowej. Specjaliści przedstawią swoje
poglądy, doświadczenie i spostrzeżenia dotyczące zrównoważonego rozwoju.
Jedną z prelegentek będzie
absolwentka Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, Zuzanna Wójcik, której dyplomowa kolekcja wykorzystująca
druk 3D – SUPERNATURE, została zauważona przez
samego Vogue’a. Projekty
Wójcik to moda przyszłości.

do przymierzalni.
Po pierwszym dniu biznesowych kontraktacji odbędzie się
uroczysty wieczór branżowy,
w którym udział wezmą producenci oraz projektanci wystawiający swoje kolekcje na
Targach Mody Poznań oraz ich
najwierniejsi klienci. Modelki
i modele, zaprezentują na wybiegu najnowsze trendy, często z premierowych kolekcji.
Pokazowi towarzyszy oprawa
muzyczna na żywo. Następnego dnia podczas pokazów
handlowych, będzie można
zobaczyć kreacje pozostałych
marek oraz projekty studentów
uczelni artystycznych.
Wszystkie osoby związane
zawodowo z branżą mody
mogą odebrać bezpłatny bilet
dzięki rejestracji na stronie
internetowej. Ci, którzy nie są
związani z branżą, jednak interesują się modą i pragną stać
się częścią wydarzenia, mają
możliwość kupienia biletu on
-line. Targi Mody Poznań przeznaczone są przede wszystkim
dla managerów sklepów, projektantów oraz przedstawicieli mediów branżowych,
organizacji, hurtowników,
fotografów mody, ilustratorów,
influencerów oraz uczniów
szkół kierunkowych.
Szczegóły na: www.targimodypoznan.pl
Branża odzieżowa rozwija
się w szalonym tempie, a
wielkie domy mody inspiracje

„

Coraz częściej mówi się również o wirtualnych
przymierzalniach, o których specyfice opowie
firma Wearfits
Opowie ona o maszynach,
które wykorzystała do przygotowania gotowych elementów
wykańczających kolekcje, a
także o tkaninach ze skóry
banana, bambusa, eukaliptusa,
lotosu, lnu, ekologicznej bawełny, jedwabiu oraz specjalnym materiale stworzonym z
odpadów po produkcji nabiału.
Coraz częściej mówi się
również o wirtualnych przymierzalniach, o których specyfice opowie firma Wearfits.
Całkiem niedawno duńska
marka The Fabricant sprzedała nieistniejącą jeszcze
sukienkę za pośrednictwem
wirtualnej przymierzalni, za
zawrotną kwotę 10 tys. dolarów. Okazuje się, że idealnie
dobrane ubrania on-line to
przyszłość, która może zrewolucjonizować rynek mody.
Pozwoli to również zaoszczędzić mnóstwo czasu, który
spędzamy stojąc w kolejkach

czerpią z dominującej mody
ulicznej. Niemal 30% osób
w naszym kraju deklaruje,
że sięga po projekty polskich
projektantów, co wyjątkowo
cieszy naszą gospodarkę i
rodzimych rzemieślników,
którzy z dumą sygnują swoje
kolekcje metką „MADE IN
POLAND”. Tendencje zakupowe w Polsce plasują się
na stosunkowo racjonalnym
poziomie. Według statystyk,
Polacy rocznie wydają średnio ok. 2200 zł na ubrania, z
czego na samo obuwie przeznaczają ok. 700 zł. Nie bez
powodu mówi się, że obuwie
to drugi (zaraz po odzieży),
najważniejszy segment mody
w europejskiej branży detalicznej. Nie trudno się domyślić, że zakupy częściej robią
kobiety, chociaż tendencja ta
ma ostatnimi czasy charakter
nieco zmienny.
Aleksandra Frankowska
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Spotkanie
z przedstawicielami Enea

We wtorek, 6 sierpnia odbyło
się spotkanie z dyrektorami
spółki Enea Oświetlenie.
Omawiano możliwość doświetlenia ponad sześćdziesięciu punktów na terenie
miasta. W pierwszej kolej-

Pożegnanie Pani Sekretarz
W poniedziałek 29 lipca Burmistrz Nowego Tomyśla oraz
pracownicy Urzędu Miejskiego pożegnali Sekretarz Gminy
panią Marię Ceglecką, która
zakończyła pracę zawodową
i przeszła na emeryturę. Pani
Maria Ceglecka była sekretarzem gminy od 1995 roku.
Sprawując tę odpowiedzialną
funkcję dała się poznać jako
osoba o rozległej i gruntownej
wiedzy, w tym w zakresie
administracji i samorządności.
Pani Maria podziękowała
wszystkim współpracownikom za owocną współpra-

ności wymienione zostanie
oświetlenie na Rondzie Kościuszki oraz doświetlone
przejście dla pieszych na ul.
Poznańskiej. Innym poruszanym tematem były iluminacje
świąteczne.

cę. Burmistrz Włodzimierz
Hibner i pracownicy Urzędu
Miejskiego również podziękowali pani sekretarz za jej
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Uatrakcyjnianie
Parku Feliksa

zaangażowanie i wkład pracy
w rozwój nowotomyskiego
samorządu gminnego.

1 dnia sierpnia zostały zamontowane 4 krzywe lustra
w Parku Feliksa. Lustra
budzą spore zainteresowanie,
w szczególności najmłodszych. Do końca miesiąca
powinna pojawić się jeszcze
tzw. inteligentna ławka.

Prace projektowe wiaduktu
Burmistrz Nowego Tomyśla
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko
SEKRETARZA GMINY NOWY TOMYŚL.
Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej,
zakładka: Urząd Miejski – Nabór pracowników - Ogłoszenia
bip.nowytomysl.pl/m,951,ogloszenia.html
Termin składania dokumentów - 6 września 2019 r.

31 lipca 2019 roku burmistrz wraz z pracownikami wydziału Infrastruktury i Drogowy spotkał
się z przedstawicielami spółki FAWAL z Gorzowa Wlkp. w celu omówienia bieżących postępów
prac projektowych wiaduktu. Obecnie wykonawca czeka na opinię Wielkopolskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich, a po niej zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Odwiedziny z Francji

W piątek 2 sierpnia Nowy Tomyśl odwiedziła grupa młodych mieszkańców francuskiego
STEENVOORDE.

Opracowanie: WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWYM TOMYŚLU

HURTOWNIA
STYROPIANU
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Rakoniewice ul. Dworcowa 5
OFERUJEMY: a blachodachówka, dachówka, ondura a blachy
trapezowe a papy tradycyjne i termozgrzewalne a gwoździe, śruby,
wkręty, klamry a systemy rynnowe, stalowe i pcv a okna dachowe
tel. 61 44 41 131, 608 444 132 tel. 61 44 41 470, 606 339 402

AUTO - HANDEL
W³adys³aw Cisak64-300
Nowy Tomyśl, Paproć 79,
tel (61) 44 22 832, 664 997 031

www.autocisak.gratka.pl
SKUP – SPRZEDAŻ – ZAMIANA RATY – POŚREDNICTWO
czynne: pon – pt 10.00 – 18.00 sob – niedz 10.00 – 15.00

MS-170 JUŻ OD 699,00 PLN

LECH DOMINIAK

OPALENICA

ul. M. Konopnickiej 47
tel/fax 44 76 793
lub 506 08 92 93

farby, styropian z papą ,
siatki podtynkowe , tynki mineralne, akrylowe, kleje do
styropianu, płytek , zaprawa
tynkarska, murarska, blachy
dachówkowe blacha aluminiowa, dachy ze styropianu
- nowość , papy

P. H. ANDRZEJ CIORGA
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OSPRZĘT ELEKTRYCZNY, ARMATURA SANITARNA
PŁYTKI, KLEJE, FARBY, SILIKONY, GWOŹDZIE, ŚRUBY
WIELICHOWO, ul. Ogrodowa 11, tel. 61/44 40 145
RAKONIEWICE, ul. Garbary, tel. 61/44 41 062
RAKONIEWICE, ul. Kościelna, tel. 61/44 41 007
NOWY TOMYŚL ul. Długa, tel. 61/44 21 068, 61/44 41 210
KAMIENIEC, ul. Główna 23, tel. 61/44 24 841

CZYNNE OD 7.00 DO 18.00 SOBOTY 7.00 - 15.00

zapraszamy: od 7.00 do 20.00
sobota od 7.00 do 16.00
PRODUKCJA OKIEN
I DRZWI Z PCV
ROLETY ZEWNĘTRZNE, SZYBY
ZESPOLONE, SZKLARSTWO

RATY!
CENY KONKURENCYJNE
Przyjmę uczni

P.H.U. „KUBA” Ewa Paschke
Wolsztyn, ul. Poznańska 6
tel. 68 384 27 75

PGrozemsioówżi

Grześ ma 10 lat i walczy ze złośliwym
nowotworem mózgu.
Zebrane pieniądze umożliwią dalsze
leczenie, rehabilitację i zakup leków.

KRS 0000249753
Fundacja „NASZE DZIECI”
Tytułem: Grzegorz Schulz
Nr konta: 76 1240 1109 1111
0010 1163 7630

AUTORYZOWANY
DEALER:
NOWY TOMYŚL ul. Kolejowa 17

tel. 61 442 40 85, kom 602 775 274

WULKANIZACJA I SERWIS OPON

ZBĄSZYŃ ul. Poznańska 42
tel. 68 386 75 04

MB 248 JUŻ OD 1049,00 PLN

NATYCHMIASTOWE POŻYCZKI
Profesjonalna naprawa telefonów GSM

www.lombardd.pl
tel.

509 408 163

WOLSZTYN UL. 5 STYCZNIA 22
RAKONIEWICE UL. POCZTOWA 26
GRODZISK WLKP. UL. BUKOWSKA 11

Bosch Car Service zapewnia pełną obsługę kół,
wykonując wymianę opon, wyważanie kół
i przechowywanie opon. Zaufaj nam, a jazda
będzie bezpieczna niezależnie od warunków
pogodowych.

Wyważanie, oczyszczanie, magazynowanie
Zmiana opon , wulkanizacja , naprawa felg
Obsługa czujników ciśnienia TPMS w oponach
Najwyższej jakości opony wiodących producentów

UL. KOLEJOWA 10 , NOWY TOMYŚL , TEL. 61 44 27 007
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P.H.U.

”MARKPOL”

Skup: złomu stalowego i metali kolorowych
Sprzedaż: materiałów budowlanych, węgla, miału i koksu

61 442 3638

BAZA GS Nowy Tomyśl ul. Kolejowa 20

WYKŁADZINY DYWANOWE I PCV, DYWANY,
CHODNIKI, LISTWY, KLEJE,
KARNISZE, ROLETY, WYCIERACZKI

oraz usługi związane
z montażem wykładzin
Wolsztyn, ul. Dworcowa 19
tel.

68 347 14 45

(naprzeciwko parowozowni)

Lipno ul. Powstańców Wlkp. 5

65 534 09 90
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