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Szanowni Państwo,
Każdy dzień urzędowania jest dla mnie i mojego zastępcy zaskakujący. Jednak uważam, że rok
będzie przełomowy dla uporządkowania wszystkich nieprawidłowości, żeby od
roku usprawnić
działalność urzędu i zająć się najpilniejszymi inwestycjami dla dobra
mieszkańców. Zgodnie z deklaracją przedstawiam Państwu bieżące
sprawy w pracy urzędu.
UCHWAŁY
Z nieskrywanym zadowoleniem informuję, że uchwała, której byłem
pomysłodawcą, a która dotyczy likwidacji opłaty adiacenckiej,
została zweryfikowana i ogłoszona.
lutego br. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Od
tej pory mieszkańcy, których domy zostaną podłączone do sieci
kanalizacji, nie będą zobligowani do płacenia tego podatku, wynikającego z różnicy wartości nieruchomości przed i po podłączeniu. Jak
wiemy, prawo nie działa wstecz, dlatego nie ma takiej możliwości,
aby opłaty odzyskali mieszkańcy, którzy dotąd je uiścili, lub w stosunku do których już wszczęto procedurę w tym zakresie. Nie zmienię przeszłości, cieszę się jednak, że tak szybko udaje się realizować
zamierzenia, które w najbliższych latach przyniosą pożytek mieszkańcom gminy.
Inną uchwałą, która powstaje z mojej inicjatywy jest odwołanie
Straży Miejskiej. Zostanie ona skierowana do głosowania podczas
Sesji Rady Miejskiej w marcu br.

To w związku z jego decyzją nie
były uiszczane opłaty za zajęcie
pasa drogowego przez firmy
wykonawcze budujące sieć
kanalizacji.
Po naszej interwencji porządkowane są ulice, które dotąd mieDARIUSZ URBAŃSKI
siącami wyglądały nieprzerwaBurmistrz Miasta i Gminy
nie jak place budowy. Liczę, że
Murowana Goślina
różnice zaobserwują Państwo
bardzo szybko. Ponadto obecnie na
bieżąco monitorujemy miejsca prac, aby drogi stały się przejezdne, ale
także, aby do budżetu gminy wpływały stosowne opłaty za zajmowany przez wykonawcę pas drogi, za cały czas jej zajmowania. Zapraszam do lektury tekstu poświęconego tej sprawie na str. .
KONIEC ABSURDÓW
Budowę parku historycznego wyceniono na blisko
mln zł., a nie
jak dotąd zapowiadano
mln. zł. Ponadto na gminę nałożono
następną, wspominaną już w poprzednim wydaniu „Biuletynu”,
korektę finansową –
zł. Oto kolejne fakty związane z widowiskami w Murowanej Goślinie, które pokazują dobitnie, jak bardzo
absurdalny jest pomysł realizowania widowisk na koszt gminy.
WYBORY SOŁECKIE

PODATEK OD PSA
Pracujemy nad tym, aby jak najszybciej zlikwidować podatek od
posiadania psa. W wydaniu styczniowym Biuletynu zapowiadaliśmy
w tej kwestii zmianę od
roku, ale najprawdopodobniej uda się
plan zrealizować wcześniej. Z opłaty mogliby być zwolnieni wszyscy
właściciele psów, którzy zachipują psa lub ich pupil został przygarnięty ze schroniska. Niebawem przedstawimy terminy, w których za
darmo będzie można zachipować zwierzaki w jednym z gabinetów
weterynaryjnych w naszej gminie. Dzięki chipom szybciej uda się
odnaleźć właściciela, jeśli pies ucieknie, a dzięki temu unikniemy
kosztów akcji wywożenia psów do schroniska.
PORZĄDKI W PARKU
Zabiegam o przeprowadzenie takich prac porządkowych w parku
miejskim, aby stał się on przyjazny, a przebywanie w nim przyjemne
dla spacerowiczów. Mamy już zgodę miejskiego konserwatora
zabytków na likwidację rozsypującego się muru przed parkiem.
Natomiast metalowe elementy zostaną przechowane, a następnie
wykorzystane jako zabytkowy element nowego ogrodzenia.
OPIEKA ZDROWOTNA
Otrzymuję od Państwa jasne sygnały o niezadowoleniu z opieki
medycznej w Murowanej Goślinie. To w ciągu ostatnich dni temat dla
mnie priorytetowy. Mam nadzieję, że wraz z właścicielami poradni
znajdziemy rozwiązanie, a usprawnienia uzgodnione na spotkaniu
lutego przyniosą efekty i poprawę sytuacji. Ponadto nowa przychodnia, w ramach kontraktu z NFZ, zostanie utworzona na ul. Źródlanej.
Jeszcze w tym roku zaczną tam przyjmować lekarze rodzinni i pediatrzy. Natomiast w
roku zostaną otwarte gabinety specjalistyczne.

Za nami większość spotkań, podczas których wybrano Przewodniczących Zarządów Osiedli Samorządowych i Zarządy Osiedli. Natomiast mieszkańcy wsi mają jeszcze szansę wziąć aktywny udział w spotkaniach, które wyłonią sołtysów, czyli przedstawicieli ich społeczności. To od aktywności tych ludzi zależy wiele spraw
związanych z Państwa miejscem zamieszkania, a nawet lokalną
infrastrukturą, dlatego polecam szczególnej uwadze te wybory.
IZBA REGIONALNA
maja zostanie oficjalnie otwarta Izba Regionalna, która znalazła
swoje miejsce w pięknej, oszklonej sali na I piętrze Gimnazjum nr .
Jest tam dostęp do windy dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja
ta będzie służyć przede wszystkim młodzieży szkolnej, która
powinna zapoznać się z bogatą historią naszej gminy i Wielkopolski.
JEDNA CHWILA
Wśród materiałów, które szczególnie polecam w tym wydaniu Biuletynu jest galeria z Pierwszego Festiwalu Integracyjnego „Jedna
Chwila”. Fantastyczna inicjatywa, która przyciągnęła nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale także gości z Poznania i nie tylko.
W dodatku bardzo cenna, bo przypominająca, że od naszego obecnego życia do problemów osób niepełnosprawnych dzielić nas może
właśnie ta tytułowa „chwila”. Jedna, ale tak wiele zmieniająca
w życiu. Cieszę się, że hala widowisko-sportowa mogła służyć tak
cennemu spotkaniu.
Na koniec, kilka dni po terminie, ale jednak zdecydowanie szczerze
chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim mieszkankom naszego miasta i gminy z okazji Dnia Kobiet. Drogie Panie, życzę
Wam szczęścia, spełnienia, a także, aby każdy dzień przynosił Wam
powody do zadowolenia i uśmiechu.

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W URZĘDZIE
Z przykrością informuję, że natrafiliśmy na kolejne nieprawidłowości
w działaniu urzędu, które wynikały z decyzji byłego burmistrza
Tomasza Łęckiego, a które spowodowały straty dla budżetu gminy.
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Kolejki po zdrowie
lutego br. burmistrz Dariusz Urbański spotkał się z przedstawicielkami Przychodni Lekarza Rodzinnego w Murowanej Goślinie: dr Marią Czaińską, dr Martą Czerniawską i dr Wiesławą Walkowiak. Wypytywał szczegółowo o działalność przychodni i możliwości usprawnienia jej działania, zwłaszcza w zakresie rejestracji pacjentów.
Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 811 88 48

W

yjaśnione zostały przede wszystkim wątpliwości mieszkańców,
z jakimi zgłaszali się do tej pory.
Z przedstawionych szczegółowych informacji
wynika, że w styczniu br. w przychodni miało
miejsce prawie tysięcy wizyt: w tym
na
ul. Krętej i
na ul. Dworcowej. Natomiast
tylko w pierwszej połowie lutego (do
lutego) miało miejsce
wizyt pacjentów
(
Kręta,
Dworcowa). Tak znacząca
liczba udzielonych porad ma związek z epidemicznym wzrostem zachorowań na infekcje
wirusowe, w tym również grypę, co miało
istotne przełożenie na kolejki do rejestracji.
To zresztą problem nie tylko naszego miasta.

Wpływ na liczbę wizyt ma również duży odsetek osób starszych i chorych na choroby przewlekłe, którzy częściej korzystają z porady
lekarza. Liczba pacjentów zapisanych do
Przychodni Lekarza Rodzinnego w Murowanej Goślinie mieści się w limitach NFZ, zatem
obawy niektórych mieszkańców, iż w poradni
pracuje niewystarczająca liczba lekarzy okazały się bezpodstawne.
Ponadto dowiedzieliśmy się na spotkaniu, iż
dr Gogola i dr Borkowska w poradni na ul.
Dworcowej mają specjalizacje uprawniające
do leczenia zarówno dzieci, jak i dorosłych,
zatem przyjmowanie nawet naprzemienne
chorych małych i dorosłych pacjentów nie
powinno budzić zastrzeżeń. Dzieci zdrowe
przyjmowane są w innych wyznaczonych
godzinach, w gabinetach przy wejściu, aby
uniknąć możliwości kontaktu z osobami cho-

rymi oczekującymi na przyjęcie w poczekalni
obok windy.
Ponawiamy informację dla mieszkańców
Murowanej Gośliny, którzy zgłaszali trudność
w dodzwonieniu się do poradni po godz. . ,
że do godz. . rejestrowani są wyłącznie
pacjenci, którzy oczekują na miejscu, aby nie
wydłużać ich oczekiwania w kolejce. Natomiast podczas spotkania udało się uzgodnić,
iż od godz. . w obu poradniach codziennie
będzie dyżurowała osoba zajmująca się
wyłącznie rejestrowaniem pacjentów przez
telefon. Miejmy nadzieję, że to usprawni rejestrację i przy panujących ostatnio epidemiach
różnych infekcji szybciej uda się usłyszeć
upragniony numerek.
Inne wątpliwości wyjaśniamy w krótkiej rozmowie z dr Marią Czaińską poniżej.

Rozmowa z Marią Czaińską, Kierownikiem Przychodni Lekarza Rodzinnego w Murowanej Goślinie
Monika Paluszkiewicz: Pani doktor, o jakich
jeszcze ułatwieniach w rejestracji mogą
pamiętać pacjenci, poza tym najnowszym
uzgodnionym na spotkaniu z burmistrzem
Dariuszem Urbańskim?
Maria Czaińska: Istnieje możliwość rejestracji
internetowej. Na naszej stronie internetowej
www.lekarzrodzinnymgoslina.pl
należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy i po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji można zgłosić się w podanym terminie. Aby „rozładować” nagromadzenie się telefonów w godzinach porannych, uruchomiono dodatkowy
numer
w celu uzyskania porady
recepturowej w Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. Dworcowej . Telefon ten jest
odbierany po godzinie . .
Z problemów bardziej prozaicznych. Pacjenci
przywiązują sporą wagę do kolejności wchodzenia do gabinetu. Co oczywiście czasem
spowodowane jest nieuczciwością samych
pacjentów, z wzorcową wręcz sceną: „Który
numerek w środku? Dwunasty? Bo ja mam
trzeci”. Pani uporała się z tym problemem
i zaprasza imiennie swoich małych pacjentów do gabinetu.
Istnieją różne formy zaproszenia pacjentów
do gabinetu. Każdy z lekarzy wybiera taką,
która w jego ocenie jest najlepsza dla jego
pacjentów. Inna jest specyfika przyjmowania
dzieci, inna pacjentów dorosłych, czy seniorów. Możliwe jest przyjmowanie według
kolejności przyjścia, według numerków z podaniem godziny przyjęcia lub zapraszania
pacjentów imiennie (obowiązuje nas ochrona
danych osobowych, więc nie możemy wywowww.murowana-goslina.pl

ływać wg nazwisk). Pragnę jednak wyraźnie
podkreślić, że istnieją sytuacje zmieniające
kolejność przyjęć. Wszystkie stany nagłe,
zagrażające życiu na przykład: urazy, ból
w klatce piersiowej, duszność, zasłabnięcie są zaopatrywane w pierwszej kolejności.
Mieszkańcy dopytują także o opiekę
medyczną w godzinach popołudniowych.
Jeśli ich lekarz przyjmuje danego dnia do
godz. np. . , a wystąpi nagły przypadek
wymagający zasięgnięcia porady do godz.
. .
W przypadku nagłego zachorowania, można
zgłosić się do lekarza, który w danym dniu
przyjmuje pacjentów po południu. Ale musi
to być rzeczywiście nagłe zachorowanie
i należy osobiście lub telefonicznie uzyskać
potwierdzenie przyjęcia. Nie dotyczy to wizyt
domowych zgłaszanych wyłącznie lekarzowi
prowadzącemu.
Mówimy cały czas o problemach, jakie widzą
pacjenci. Ale czy z Państwa strony są jakiekolwiek kwestie, na które warto zwrócić uwagę
pacjentom?
Rzeczywiście jest jeden problem, który może
dotyczyć części naszych pacjentów, a oni
nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Mianowicie status ubezpieczenia. Nawet, jeśli jesteśmy przekonani, że mamy prawo do świadczenia, ale e-WUŚ tego nie potwierdza
(pacjent w systemie „świeci się na czerwono”), należy tę sprawę niezwłocznie wyjaśnić w NFZ w Poznaniu, ul. Piekary / , VII
piętro. Numery telefonów:
,
,
. Najczęstszą przy-

czyną niepotwierdzenia uprawnień przez
NFZ jest brak zgłoszenia osoby do ubezpieczenia zdrowotnego. Może się tak zdarzyć,
kiedy pracodawca nie zgłosił pracownika do
ubezpieczenia zdrowotnego, albo zakład
pracy zmienił formę organizacyjną i pracodawca nie zgłosił pracownika ponownie do
ubezpieczenia. Możliwe są także błędy
w zgłoszeniu. Inne przypadki i powody
zostały opisane na stronie
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr= &dzialnr= &artnr=
.
Jeśli ktokolwiek z czytelników postrzega siebie jako osobę potencjalnie mogącą „świecić
się na czerwono”, należy to niezwłocznie
wyjaśnić dla własnego bezpieczeństwa zdrowotnego.
Czy „nasz kolor” możemy sprawdzić w przychodni?
Pracownicy naszej przychodni mogą Państwu
w tym pomóc. Wystarczy zgłosić się do
poradni, a sprawdzimy czy dana osoba
wyświetla się w e-WUS-iu na czerwono i czy
musi zgłosić się do NFZ lub ZUS celem wyjaśnień.
Przy okazji rozmowy chciałbym zwrócić się
z jeszcze jedną sprawą do mieszkańców. Zgodnie z obowiązującą wykładnią prawną ustawy
o ochronie danych osobowych prosimy
naszych pacjentów, którzy jeszcze nie wypełnili oświadczenia o udostępnianiu danych osobowych, o pobranie stosownych druków
w rejestracji i po wypełnieniu o zwrot.
Dziękuję za rozmowę i życzę wszystkim dużo
zdrowia.

URZĄD, RADA

Przebudowa placu
Powstańców Wielkopolskich

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 81 18 848

Wielu mieszkańców Murowanej Gośliny z zapartym
tchem oglądało przygotowania placu Powstańców Wielkopolskich do rozpoczęcia na nim przebudowy. Zostały
przede wszystkim usunięte wszystkie drzewa, ale jak już
zdążyliśmy przekazać w poprzednim wydaniu Biuletynu –
zaprojektowanie zieleni, nasadzenia licznych drzew, to
etap uwzględniany w planach przebudowy rynku.
Na Państwa życzenie przypominamy projekt rynku oraz
wizualizację. Osoby zainteresowane mogą także obejrzeć
makietę rynku, która pokazuje jak docelowo będzie
wyglądał. Można ją zobaczyć w ratuszu na placu Powstańców Wielkopolskich, korytarz na drugim piętrze.
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95. urodziny Z wizytą
Ślub w
Walentynki pani Marty u Jubilata

Aleksandra Pilarczyk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 61 892 36 55
e-mail: a.pilarczyk@murowana-goslina.pl

Aleksandra Pilarczyk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 61 892 36 55
e-mail: a.pilarczyk@murowana-goslina.pl

lutego br. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Murowanej Goślinie Państwo Młodzi: Dorota
Mazur i Robert Kolasa przeżyli szczególnie
uroczysty moment. Ślubu udzielił im po
raz pierwszy w swojej kadencji Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański.

lutego obchodziła
. rocznicę
urodzin Pani Marta Botor
z Rakowni. Jubilatka cieszy się
dobrym zdrowiem, poczuciem humoru,
kondycją i pamięcią, którą mogli podziwiać
składający wizytę burmistrz Dariusz Urbański, kierownik USC Aleksandra Pilarczyk
i asystent burmistrza Kamil Grzebyta.

A że był to pierwszy ślub w
r. w goślińskim USC, a na dodatek Dzień Zakochanych, to wzruszenie udzieliło się licznie
zgromadzonym gościom.
Po udanym diebiucie w roli Kierownika
Urzedu Stanu Cywilnego Dariusz Urbański
postanowił częściej udzielać ślubów, w tym
zawsze pierwszego i ostatniego w roku
kalendarzowym.

Jubilatka mieszka w Rakowni od
r. wraz
z synem i synową. Cieszy się z wnuczki,
wnuka oraz prawnuczki. Pani Marta prowadziła aktywne życie zawodowe, mieszkała
na Śląsku i
lat dojeżdżała do pracy do
Katowic. Mimo ówczesnych ciężkich czasów,
nie było to dla niej problemem. Jej recepta
na długowieczność? Dobre geny, aktywność, pogoda ducha i dobry klimat, taki, jak
jest w Rakowni.

Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Zmiana procedur w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina od 1 marca 2015 r.

Cała Polska wdraża System
Rejestrów Państwowych
Aleksandra Pilarczyk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 61 892 36 55
e-mail: a.pilarczyk@murowana-goslina.pl

okresie po wprowadzeniu nowych zasad
czas załatwiania spraw może się wydłużyć.

O

Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość w tym
trudnym, pierwszym okresie funkcjonowania nowych rozwiązań. Deklarujemy, że nie
zaniedbujemy staranności dla najlepszej
realizacji nowych zadań leżących po stronie
Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Nowe rozwiązania docelowo mają być dla
mieszkańców korzystne, ale w pierwszym

Nie wykluczamy także konieczności pracy
w dotychczasowej aplikacji. Jednocześnie
może się okazać, że mieszkańcy nie załatwią
swojej sprawy podczas jednej wizyty w urzędzie.

d marca rusza nowy informatyczny
system rejestrów państwowych,
który połączy kluczowe z punktu
widzenia państwa rejestry. W zintegrowanym systemie znajdą się m.in. rejestry
PESEL, dowodów osobistych i aktów stanu
cywilnego.

www.murowana-goslina.pl

Aleksandra Pilarczyk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 61 892 36 55
e-mail: a.pilarczyk@murowana-goslina.pl

lutego obchodził . urodziny pan
Michał Bukowski ze Starczanowa.
Jako
długoletniego
sołtysa
dobrze go znają mieszkańcy Starczanowa,
ale na pewno nie wszyscy znają tak ciekawe
fakty z jego życia, jakich dzisiaj wysłuchali
odwiedzający go goście – burmistrz Dariusz
Urbański, kierownik USC Aleksandra Pilarczyk i asystent burmistrza Kamil Grzebyta.
Pan Bukowski całe swoje życie związał ze
Starczanowem, w pobliskim Złotoryjsku
poznał swoją żonę, z którą ślub zawarł
w Murowanej Goślinie i przeżyli razem
szczęśliwych lat.
W lutym
r., jeszcze przed końcem
wojny, został zmuszony do odwiezienia niemieckich rodzin do Berlina, skąd cały miesiąc wracał piechotą. Nie chciał emigrować
z Polski, mimo że miał taką możliwość. Wrócił do Starczanowa, gdzie już od pokoleń
rodzina pracuje na gospodarstwie.
Jubilat, mimo swoich
lat, ma dobrą
pamięć, nie narzeka na zdrowie i cieszy się
z licznej rodziny – synów, wnuków i prawnuków.
Jeszcze raz życzymy Jubilatowi dużo zdrowia i pogody ducha. Do zobaczenia na kolejnych rocznicach.
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Przystanki i zmiany
w organizacji ruchu
Dobiega końca realizacja inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie”.
W ramach ww. inwestycji w okolicy dworca kolejowego w Murowanej Goślinie powstał zintegrowany węzeł przesiadkowy.

Joanna Gliwka
inspektor ds. transportu publicznego
i usług komunalnych
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 44

Z

lokalizowanie w niewielkich odległościach od budynku dworca parkingów
dla samochodów, parkingów dla rowerów, przystanków autobusowych umożliwi
mieszkańcom gminy Murowana Goślina
łatwy dostęp do różnych środków komunikacji publicznej.

W najbliższych miesiącach planowane jest
wprowadzenie zmian w trasie autobusów nr
,
,
Przebędowo – Poznań. Po
zmianie, na terenie Murowanej Gośliny, ww.
autobusy będą kursowały:
▪ w kierunku Poznania: ul. Rogozińską – ul.
Polną – ul. Kolejową – ul. Wojska Polskiego – ul. Poznańską - ul Długą – ul.
Gen. T. Kutrzeby
▪ w kierunku Przebędowa: ul. Gen. T.
Kutrzeby – ul. Długą – ul. Poznańską – ul.
Mostową – ul. Kolejową – ul. Polną – ul.
Rogozińską.

Zaplanowane jest, aby na przystankach
„Dworzec” zlokalizowanych na ul. Kolejowej
zatrzymywały się również autobusy PKS
oraz busy wykorzystywane w transporcie
wewnątrzgminnym.
Zmiana tras autobusów musi być poprzedzona opracowaniem, uzgodnieniem oraz
wprowadzeniem w życie stałej organizacji
ruchu na ul. Poznańskiej i ul. Rogozińskiej,
poprzez którą między innymi zostanie wprowadzone pierwszeństwo wyjazdu z ul. Wojska Polskiego na ul. Poznańską oraz zostanie
zmieniona lokalizacja przystanków na żądanie w rejonie ul. Jodłowej (LZD) - zostaną
przeniesione w rejon skrzyżowania ul. Polnej
z ul. Rogozińską. W związku ze zmianą tras
autobusów zlikwidowane zostaną przystanki „Rynek” na ul. Poznańskiej w obu kierunkach jazdy. Zastąpią je funkcjonujące już
w chwili obecnej przystanki zlokalizowane
na ul. Mostowej (obok budynku Policji) oraz
na ul. Wojska Polskiego (obok wjazdu na
teren Biedronki).

tras środków komunikacji publicznej nie jest
jeszcze znany. Jak wyżej wspomniano, jest
on uzależniony od wprowadzenia w życie
zmiany stałej organizacji ruchu, która obecnie jest na etapie opracowywania. O wszystkich zmianach będziecie Państwo na bieżąco
informowani w kolejnych wydaniach biuletynu, jak również za pomocą strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina.

fot. freeimages.com

Ostateczny termin wprowadzenia zmian

Wymiana kart parkingowych
w Murowanej Goślinie
marca
roku (poniedziałek) od godziny . do . , w sali nr budynku Urzędu Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej , uprawnione osoby niepełnosprawne będą
miały możliwość złożenia wniosku o wydanie nowej karty parkingowej.
Ewa Płonka
specjalista ds. usług komunalnych
e-mail: e.plonka@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 45

P

owyższy termin to jedyna okazja na
załatwienie sprawy w Murowanej
Goślinie – w pozostałe dni w tym celu
należy zwrócić się pod niżej wskazany
adres:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Słowackiego , Poznań,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności. Parter, pokój .

Aby wymienić kartę parkingową, osoba niepełnosprawna musi się zgłosić osobiście
(z wyjątkiem osób, które nie ukończyły
.roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo – wniosek składa
odpowiednio jedno z rodziców, opiekun lub
kurator ustanowiony przez sąd) do urzędu
i być zaopatrzona w:
. prawomocne orzeczenie (uprawnionych osób) zaliczające do znacznego
stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności
-O lub/i -R lub/i -N wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej;

. jedną fotografię o wymiarach x mm
odzwierciedlającą AKTUALNY wizerunek osoby bez nakrycia głowy i bez
ciemnych okularów.
Opłatę za wydanie karty –
złotych –
należy uiścić przy odbiorze dokumentu.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.bip.powiat.
poznan.pl/
,pz- .html
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KLUB PRACY

Zwolnienia z podatku od nieruchomości w obszarze „Śródmieście”
– znów można składać wnioski

Kolejny krok ku rewitazliacji
Daria Niemier
podinspektor ds. środków zewnętrznych
i zamówień publiucznych

W

maju
roku ówczesna Rada
Miejska podjęła uchwałę, na
mocy której właściciele budynków położonych w tzw. obszarze „rewitalizacji śródmieście” mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, pod
warunkiem wykonania jej remontu.

Termin, do którego można było składać
wnioski o wzięcie udziału w programie
upłynął
czerwca
roku, jednak
rosnące zainteresowanie programem i piękniejące kamienice sprawiły, że Radzie Miejskiej przedłożono projekt uchwały przedłużającej okres składania wniosków.
W listopadzie podjęto uchwałę, na mocy
której termin ubiegania się o zwolnienie

z podatku przedłużono aż do
r.

czerwca

Uchwała o zwolnieniach z podatku jest jednym z elementów procesu rewitalizacji miasta. Dzięki niej gmina ma możliwość wsparcia właścicieli głównie starych budynków
w pracach modernizacyjnych, które w efekcie przekładają się na poprawę estetyki miasta. Właścicieli budynków położonych na
wspomnianym obszarze, który został określony w zał. nr do uchwały, szczególnie
zachęcamy do wzięcia udziału w programie.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią
uchwały, która wraz ze zmianami dostępna
jest w biuletynie informacji publicznej
(uchwała nr XVIII/
/
z dnia . .
oraz zmiany nr XXIX/
/
z dnia
. .
r., XLI/
/
z dnia . .
oraz III/ /
z dnia
grudnia
r.),
a także w zakładce podatki i opłaty lokalne
na stronie www.murowana-goslina.pl.

Obowiązkowa deratyzacja!
Ewa Płonka
specjalista ds. usług komunalnych
e-mail: e.plonka@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 45

Z

godnie z Regulaminem utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy
(Załącznik do Uchwały nr XXV/
/
Rady Miejskiej) oraz Zarządzeniem Nr
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina z dnia . lutego
roku w dniach
od
do
marca
roku na terenie
całej gminy została ogłoszona obowiązkowa deratyzacja.
W tym czasie, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest zarówno do wyłożenia, kontrolowania i uzupełniania stanu trutek na gryzonie, jak również poinformowa-

nia mieszkańców o przeprowadzaniu deratyzacji.
Jednocześnie informujemy, że na terenie
gminy będą prowadzone kontrole w zakresie realizacji zapisów powyższego zarządzenia. Ponadto przypominamy, że właściciele nieruchomości nierealizujący zapisów
regulaminu (w tym przypadku dotyczących
deratyzacji) podlegają karze grzywny.
Opis przebiegu deratyzacji i czynności,
które muszą zostać podjęte przez podmioty zobowiązane, zawarte są w załączniku do Zarządzenia nr (oba akty prawne
dostępne są na stronie internetowej - bip.
murowana-goślina.pl oraz zostaną rozwieszone w formie plakatów na terenie gminy).

Nielegalne spalanie odpadów
Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej
e-mail: m.strozynski@murowana-goslina.pl
tel./faks: 61 812 20 10

O

kres miesięcy zimowych to czas
większej liczby zgłoszeń mieszkańców skarżących się na spalanie
odpadów w paleniskach domowych. Mimo,
że z roku na rok interwencji jest coraz
mniej, to problem ten nadal stanowi jeden
z ważniejszych obszarów działań Straży
Miejskiej.
www.murowana-goslina.pl

Warto przypomnieć, że spalanie śmieci lub
innych odpadów poza spalarniami do tego
przeznaczonymi jest wykroczeniem określonym w art.
Ustawy z dnia
grudnia
r. o odpadach. Sprawcy grozi za to mandat w wysokości do
zł. Jeżeli spalanie
odpadów
stanowi
zagrożenie
dla
zdrowia i życia człowieka jest ono przestępstwem określonym w art.
§ Kodeksu
Karnego. Podlega ono karze pozbawienia
wolności od miesięcy do lat .”

K

lub Pracy w Murowanej Goślinie od
marca
r. znajduje się w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. Jednak zadania pozostały te same. Nadal
można, po uprzednim wypełnieniu „ankiety
poszukującego pracy”, zostać uczestnikiem
Klubu Pracy oraz skorzystać z pośrednictwa
pracy, poradnictwa i informacji zawodowej
dla osób bezrobotnych, poszukujących
pracy.
Ponadto w Klubie Pracy mogą Państwo skorzystać z pomocy, by zarejestrować się
w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz uzyskać
profesjonalną pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych.
Aktualne oferty pracy znajdują się na stronie
www.ops-murowanagoslina.pl w zakładce
Klub Pracy. Są też wywieszone w gablocie
przy Klubie Pracy (Ośrodek Pomocy Społecznej II piętro pok.
).
GODZINY PRACY KLUBU PRACY
Poniedziałek . - .
Wtorek-czwartek . - .
Piątek . - .
Serdecznie zapraszam do korzystania
z usług Klubu Pracy.
Hanna Mazurkiewicz, Pracownik socjalny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Pracy

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość
o śmierci Nadleśniczego
Nadleśnictwa Łopuchówko

ś.p.
Zbigniewa Szeląga
Sołtys Łopuchówka
Urszula Gendera-Zielińska
wraz z Radą Sołecką składają rodzinie
wyrazy współczucia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że lutego
roku zmarł

ś.p.
Zbigniew Szeląg
wieloletni Nadleśniczy Nadleśnictwa
Łopuchówko. Miał lat.
Rodzinie pana Zbigniewa składamy
szczere wyrazy współczucia.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina Dariusz Urbański
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej
Pracownicy UMiG

Turnieje siatkarskie dziewcząt
i chłopców
lutego
r. w Gimnazjum nr im. Jana Kochanowskiego,
odbył się turniej siatkówki chłopców o mistrzostwo
powiatu poznańskiego gimnazjów. W turnieju udział
wzięły zespoły reprezentujące gimnazja z: Kórnika, Murowanej
Gośliny, Puszczykowa oraz Rokietnicy.
Gospodarze turnieju nie okazali się gościnni dla zespołów przyjezdnych i pewnie pokonali swych przeciwników - . Do kolejnego etapu
rozgrywek awansowały dwa najlepsze gimnazja, które w połowie
marca walczyć będą w turnieju o mistrzostwo rejonu.
Goślińskim gimnazjalistom kibicował burmistrz Dariusz Urbański.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU:
miejsce - Gimnazjm nr w Murowanej Goślinie
miejsce - Gimnazjum w Puszczykowie
miejsce - Gimnazjum w Rokietnicy
miejsce - Gimnazjum w Kórniku
Dnia
lutego
r. reprezentacja Gimnazjum nr w piłce siatkowej dziewcząt brała udział w finale powiatu poznańskiego w Rogalinku.
Dziewczyny wszystkie mecze rozstrzygnęły na swoją korzyść,
wygrywając : z Luboniem, Pobiedziskami i z Rogalinkiem.
Tym samym awansowały do rozgrywek rejonowych.
Gratulujemy!
Maciej Przybylski
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Walentynkowe bieganie
Kamil Grzebyta
asystent burmistrza
e-mail: k.grzebyta@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 06

I

dea biegów integracyjnych w Murowanej Goślinie zyskuje na
popularności. W poprzednim numerze „Biuletynu Samorządowego” pisałem o pierwszym noworocznym biegu integracyjnym,
w którym wzięło udział
mieszkańców naszej gminy. Niedawno,
w niedzielę po dniu św. Walentego miałem przyjemność uczestniczyć w kolejnej tego typu imprezie, organizowanej ponownie przez
Andrzeja „Kudłatego” Ludzkowskiego.

Andrzej także tym razem zintegrował biegaczy. Zachęcił do wspólnej aktywności sportowej aż
mieszkańców (wzrost o
proc.).
Trasa okrążająca przystań kajakową Binduga w Mściszewie liczyła
łącznie około , kilometra i, podobnie jak na początku roku, rozpoczynała się i kończyła na stadionie miejskim, na którym radna Grażyna Nawrocka powitała biegaczy ciepłą strawą i słodyczami.
Tempo biegu było dostosowane dla każdego, brali w nim udział
także rowerzyści i pasjonaci nordic walking. Warto też wspomnieć,
że impreza miała wymiar charytatywny, na operację pana Grzegorza

Klewenhagena udało się zebrać aż
złotych. Kolejny i zapewne
nie ostatni w tym roku bieg integracyjny odbył się marca z okazji
Dnia Kobiet. Swoją obecność przy powitaniu powracających biegaczy zapowiedział także burmistrz Dariusz Urbański.
Zdjęcie: Dawid Ludzkowski
marzec 2015

Ruszyły śnieżyce!
Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 811 88 48

N

a początku marca jeszcze nieśmiało,
ale w weekendy - oraz - marca
na pewno pokażą się w pełnej krasie.

marca wizytowaliśmy Śnieżycowy Jar, żeby
sprawdzić, czy już warto namawiać Państwa
do odwiedzenia tego miejsca. Śnieżyce już
były widoczne, ale w większości jeszcze nie
miały kwiatów, a jeśli, to zamknięte pąkówki.
Tylko pojedyncze kwiaty już w pełni rozkwi-

tły, licząc zapewne (podobnie jak wiele osób),
że tą odwagą wywołają wiosnę.
Przypominam, że rezerwat znajduje się na
terenie poligonu. Przez cały marzec trwają
tam strzelania. Na szczęście wyłączone
zostały z nich weekendy. Sołtys Starczanowa, Paweł Bukowski, przekonuje, że najlepszym weekendem na odwiedzenie w tym
roku Śnieżycowego Jaru będzie i marca.
Najprawdopodobniej wówczas będzie pełnia
kwitnienia śnieżycy. marca br. Nadleśnictwo Łopuchówko poinformowało, że wstęp
do Śnieżycowego Jaru jest możliwy również
w dni powszednie po godz. . .

Pierdoły, klunkry i duperele

P

ierwszy raz w naszym mieście odbył
się pchli targ - „Targ staroci i dupereli”
zorganizowany
przez
Bibliotekę
Publiczną. Targ odbył się lutego w ratuszu
i cieszył się ogromnym powodzeniem.

Zgłoszeń było tak dużo, że stoliki dla
wystawców opanowały nie tylko salę na piętrze, ale też korytarze ratusza. Na stoiskach
można było znaleźć: zabawki, ubrania,
maski, lustra, biżuterię, buty, szkło, porcelanę, rowery itd. Każdy wychodził zadowolony: zarówno kupujący, jak i sprzedający.
Burmistrz Dariusz Urbański z zainteresowaniem przyglądał się przedsięwzięciu.
Byli i tacy, którzy więcej kupili, niż sprzedali.
Biblioteka Publiczna już otrzymuje prośby
o ponowne zorganizowanie podobnej
imprezy. Dlatego
marca odbędzie się
połączone przedsięwzięcie: Jarmark Wielkanocny i Pchli Targ.
Dziękuję za pomoc w organizacji Beacie Rozmiarek, Renacie Kazuś oraz Andrzejowi
Kowalczykowi.
Tekst i zdjęcia: Natalia Kazuś
Czytelnia Biblioteki, Organizator Targu

JARMARK WIELKANOCNY
ORAZ PCHLI TARG

TERMIN:

marca

r.

MIEJSCE: Ratusz Miejski,
pl. Powstańców Wielkopolskich
GODZ.: .

- .

Zgłoszenia do marca: Natalia Kazuś,
Czytelnia Biblioteki Publicznej
w Ratuszu, tel.
Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
www.murowana-goslina.pl

Drużyny dziękują publiczności za doping.

P

ełna hala, absolutnie integracyjna atmosfera, emocje, dla
których zdecydowanie warto było przyjść na Pierwszy
Festiwal Integracyjny „Jedna Chwila”. Zaskakujące
i „mocne” rugby na wózkach, urzekający taniec towarzyski niepełnosprawnej dziewczyny z pełnosprawnym partnerem, energetyczna zumba, loteria fantastycznych nagród, kącik, a raczej
spora wydzielona część hali z atrakcjami dla dzieci. To główne
punkty programu, ale dodatkowe atrakcje szczelnie wypełniły
przestrzeń hali widowiskowo-sportowej. Organizatorzy festiwalu swoją charyzmą wciągnęli do współorganizowania całości
dziesiątki osób. Efekt? Sądzę, że zaskoczył, pozytywnie,
wszystkich. Na gorąco (w dniu zamknięcia Biuletynu) pokazujemy kilka migawek z hali. W następnym wydaniu zamieścimy
obszerną relację.
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Bardzo zmysłowy taniec.

Odbiór nagrody z loterii.

www.murowana-goslina.pl

Maraton zumby.

BEZPIECZNE PRZEJŚCIE
Z sołectwa Łopuchówko wpłynęła prośba
do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu
o namalowanie pasów drogowych w Łopuchówku, w miejscu, gdzie przez jezdnię
dzieci i młodzież przechodzą na przystanek autobusu szkolnego.
Zwiększy to bezpieczeństwo osób korzystających z drogi.
NIC SIĘ NIE ZMARNUJE
Sporo trwało usuwanie wszystkich wiatrołomów, drzew i gałęzi z dróg po styczniowych wichurach. Pozyskane w ten sposób
drewno zostanie spożytkowane w sołectwach na planowane już teraz ogniska.
ZEBRANIA RAD SOŁECKICH
W większości sołectw odbywają się zebrania Rad Sołeckich, na których omawiane
są bieżące sprawy oraz, przy okazji,
sprawy stowarzyszeń działających w części sołectw. W Łopuchówku zarząd spotkał się, aby przyjąć nowych członków stowarzyszenia, natomiast uchwałą zarządu
pozbawiono członkostwa osoby, które
uchylały się od płacenia składek.
FUNDUSZ SOŁECKI
Jak dowiedziałam się w Biurze Komunikacji Społecznej UMiG, przygotowywane są
zapytania ofertowe, które niebawem

zostaną rozesłane. Dotyczą one urządzeń
siłowni zewnętrznych. Urządzenia będą
instalowane w sołectwach, które podjęły
taką decyzję na zebraniach w sprawie funduszu sołeckiego.
TURNIEJ SOŁECKI
marca odbędzie się kolejny turniej dla
sołectw i osiedli Murowanej Gośliny. Dyscyplina, w której zmierzą się zawodnicy, to
tenis stołowy. Powalczymy o kolejne
nagrody!
RADUSZYN BEZ ŚCIEŻKI
Jak pożaliła się koleżanka sołectwa Raduszyn, Renata Wawrzyniak - dalej nic się nie
dzieje na terenie, gdzie miała powstać
ścieżka pieszo-rowerowa w kierunku
Mściszewa, choć stosowne projekty
leżą w sołectwie od lat. Trwają rozmowy
w na ten temat z LGD w Obornikach.
DZIEŃ KOBIET
W Uchorowie pani sołtys Krystyna Nowak
wraz z Radą Sołecką planują już obchody
Dnia Kobiet. Przy dobrym cieście i kawie
dobra zabawa zapewniona. Zaproszone
zostaną (lub raczej zostały, gdyż Biuletyn
ukaże się po tym dniu) wszystkie panie.
Oby miały możliwość komfortowo spędzić
ten czas w niewielkiej przecież świetlicy.
DROGA DO ZŁOTORYJSKA

W dalszym ciągu nie zmienia się stan drogi
do Złotoryjska. Jak powiedział sołtys Jan lata minęły, a tam nic się nie dzieje i nikt
się wcześniej tym odcinkiem nie interesował. Przez zupełny „przypadek” podobno
naprawiono odcinek niespełna km, natomiast reszta drogi to tragedia.
DZIEŃ SOŁTYSA
Dodatek Sołecki ukaże się już po fakcie,
ale nawet z opóźnieniem sygnalizujemy,
że marca to ważny dla nas dzień – Dzień
Sołtysa. Dzień ten nie różni się co prawda
od innych, ale to miłe i z satysfakcją odnotowuję, że każdego roku grono osób
z nami współpracujących pamięta o tym
fakcie, składając nam życzenia, a tym
samym doceniając naszą niełatwą pracę.
Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli nam
życzenia, zachęcając jednocześnie do dalszych osiągnięć i pracy na rzecz naszych
małych społeczności.
LAT SOŁTYSA GRUSZCZYŃSKIEGO
Jan Gruszczyński z nostalgią wspomina, że
lutego br. upłynęło lat jego pracy w roli
sołtysa. Data jest tym bardziej szczęśliwa,
że w tym dniu urodziny obchodzi także
żona p. sołtysa oraz jego wnuk Eryk. Całej
trójce składam najserdeczniejsze życzenia.

Wybory sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących i zarządów osiedli samorządowych
Sławomir Malec
starszy specjalista
ds. osiedli i sołectw
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 812 22 44
Piotr Hildebrandt
inspektor
ds. osiedli i sołectw
e-mail: p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 812 22 44

W

pierwszej połowie marca odbyły
się wybory, które wyłoniły pierwszych przewodniczących osiedli
samorządowych (os. nr - Tomasz Czarnecki,
os. nr - Leszek Rewers) i Zarządy Osiedli na
terenie miasta Murowana Goślina. W następnym wydaniu „Biuletynu Samorządowego”
przedstawimy relacje i wyniki tych zebrań
wyborczych. Natomiast teraz zachęcamy do
udziału w spotkaniach, które jeszcze się
odbędą, a wyłonią sołtysów i Rady Sołeckie
na lata
.
Sołtysa i przewodniczącego zarządu mają

prawo wybierać stali mieszkańcy, którzy wpisani są do spisu wyborców, obecni podczas
zebrania wyborczego. Spis wyborców oraz
wnioski do dopisania do spisu udostępnione
będą przed wyborami w biurze Ewidencji
Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska . Nie będzie
możliwości dopisania się do spisu wyborców
podczas zebrania wiejskiego. Szczegóły dotyczące trybu wyborczego określone zostały
w rozdziale V statutów sołectw i osiedli samorządowych (dostępnych na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej).
marzec 2015

SENIORZY

Moje miejsce
na Ziemi
Urszula Gendera-Zielińska: Proszę powiedzieć naszym Czytelnikom, jak zaczęła się
przygoda z tym miejscem i dlaczego w ogóle
akurat Murowana Goślina?
Janusz Schwark: Jestem mieszkańcem
Murowanej Gośliny od urodzenia i nie zamierzam tego zmieniać. Jednak całe dorosłe
życie toczyło się do tej pory jakby równolegle, trochę obok miejsca zamieszkania.
Pomysł na gościniec jest realizacją młodzieńczych marzeń. Już jako młodemu,
-letniemu chłopakowi, na początkach lat osiemdziesiątych, udawało się podróżować po tak
zwanym „zachodzie”. To tam zauważyłem,
że małe miasteczka i wioski mogą być wspaniałe, kolorowe, wesołe, a mieszkający
w nich ludzie uśmiechnięci i dumni. Mają
szansę na samorealizację, bez potrzeby
migracji do dużych miejskich aglomeracji.
Bardzo często w tych miasteczkach właśnie
restauracja z małym hotelikiem była centrum lokalnej kultury oraz miejscem towarzyskich spotkań i biesiad.
Udziela się pan także charytatywnie, organizując liczne akcje i imprezy. Proszę nam
zdradzić, na co jeszcze możemy liczyć?

Rozmowa
z JANUSZEM
SCHWARKIEM,
właścicielem lokalu
zdobywającego
coraz więcej
zwolenników Kasztel u Gostla

gościńca. Chcę, aby mieszkańcy byli także
autorami tego, co tu się dzieje, aby aktywnie
kreowali swoją-naszą rzeczywistość.
Filozofia Cittaslow, która krzewi ideę wygodnego życia w takich miastach, jest istotnym
elementem naszej strategii, stąd chęć zaistnienia poprzez działalność dzieci: konkursy,
zabawy, koncerty. Zapraszamy także młodzież o artystycznych zakusach, odbędą się
również wernisaże.
W każdy drugi czwartek miesiąca w cyklu
„spotkania z kulturą” występuje chór, natomiast w marcu w drugi czwartek właśnie
odbędzie się wieczór poetycki, który
uświetni grupa jazzowa.
Chciałbym, aby to wszystko trwale wpisało
się w potrzeby mieszkańców i każdy odnalazł coś dla siebie. Już obecnie na koncertach
mamy - osobową frekwencję.
W godle lokalu znajduje się gęś. Skąd ten
pomysł i jak to przekłada się na apetyty
gości?
Gęsina to typowe danie wielkopolskie. Niestety nieco zapomniane, a naszym zadaniem
i celem jest łączenie lokalnej tradycji i kultury, tej kulinarnej wespół z folklorem.

Nie czuję się absolutnie żadnym filantropem,
ale tak – będziemy kontynuować tę filozofię
na różnych płaszczyznach, to element większej strategii. Chciałbym choć trochę oddziaływać poprzez to miejsce na radośniejsze
i wygodniejsze życie nas wszystkich, Goślinian.

Obecnie faktycznie gęsina obok policzków
wołowych jest najczęściej serwowanym
daniem dla naszych gości, nadal pozyskujemy
lokalnych producentów i hodowców zdrowej
i świeżej żywności - tej najlepszej, bo naszej.

Zacząłem od zaproszenia mieszkańców do
konkursu na nazwę tego miejsca, na nazwę

Proszę powiedzieć co pana interesuje poza
pracą?

Kocham dalekie podróże, do najdalszych
zakątków świata, zwiedziłem większość
kontynentów. Uwielbiam dobrą książkę,
spacery - najchętniej samotne, aby „usłyszeć” własne myśli, zanurzyć się w ciszę. Ot
tak, dla własnej higieny psychicznej.
Potrafi pan również gotować?
Tak, choć robię to bardzo rzadko, jednak
domownicy wówczas są zachwyceni; dobrze
wychodzi mi befsztyk, wołowina po toskańsku, kaczka.
Proszę dokończyć
innym...?

zdanie:

zazdroszczę

Ludziom mądrym – mądrości, ludziom utalentowanym – talentu.
Czym jest dla pana Murowana Goślina?
Moim miejscem na Ziemi - tutaj mam rodzinę,
wspólnie z żoną Krystyną wychowaliśmy
nasze córki. Murowana Goślina jest dla mnie
oazą spokoju, do której codziennie wracam
z przyjemnością po nową porcję energii. To
sympatyczne miasteczko z bardzo bogatą
historią, którą powinniśmy hołubić, dobrą
lokalizacją. Murowana Goslina daje także
możliwość wypoczynku czynnego - rower,
jeziora, lasy - i relaksu, ale jednocześnie
korzystnym jest fakt możliwości ulokowania
biznesu poza Murowaną Gośliną.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Zdjęcie: Daria Niemier

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
DATA

DZIEŃ

GODZ.

SOŁĘCTWO

MIEJSCE
SPOTKANIA

DATA

DZIEŃ

GODZ.

SOŁĘCTWO

MIEJSCE
SPOTKANIA

09.04.2015

CZ

18.00

Łopuchówko

Sala Nadleśnictwa
Łopuchówko

18.03.2015

ŚR

17.00

Białęgi

Remiza OSP Białężyn

18.03.2015

ŚR

19.00

Białężyn

Remiza OSP Białężyn

19.03.2015

CZ

18.00

Trojanowo

Sala RSP Paczkowo

13.04.2015

PN

17.00

Łoskoń Stary

23.03.2015

PN

18.00

Głębocko

Świetlica wiejska
Boduszewo

Świetlica wiejska
Długa Goślina

13.04.2015

PN

19.00

Długa Goślina

Świetlica wiejska
Długa Goślina

24.03.2015

WT

18.00

Nieszawa

Świetlica RSP Zgoda

25.03.2015

ŚR

18.00

Uchorowo

Świetlica wiejska
Uchorowo

14.04.2015

WT

18.00

Głęboczek

Świetlica wiejska
Głęboczek

26.03.2015

CZ

18.00

Rakownia

Świetlica wiejska
Rakownia

15.04.2015

ŚR

18.00

Wojnowo

Świetlica wiejska
Wojnowo

30.03.2015

PN

17.00

Starczanowo

Remiza OSP Mściszewo

17.04.2015

PT

18.00

Łopuchowo

Szkoła Podstawowa

22.04.2015

ŚR

18.00

Kamińsko

Świetlica wiejska
Kamińsko

27.04.2015

PN

18.00

Przebędowo

Hol w pałacu

Wojnówko

Świetlica wiejska
ul. Jarzębinki

30.03.2015

PN

19.00

Mściszewo

Remiza OSP Mściszewo

31.03.2015

WT

18.00

Raduszyn

Salka na stadionie

01.04.2015

ŚR

18.00

Boduszewo

Świetlica wiejska
Boduszewo

Zielonka

Ośrodek Dydaktyczno-Naukowy AR

08.04.2015

ŚR

www.murowana-goslina.pl

18.00

29.04.2015

ŚR

18.00

Będą doniesienia do
prokuratury
Tomasz Łęcki, były burmistrz Murowanej Gośliny osobiście odpowiada za opóźnienie w dokończeniu budowy sieci kanalizacji w naszej gminie. Ponosi także pełną odpowiedzialność przed
mieszkańcami, którzy po wybudowaniu kanalizacji czekali lub czekają miesiącami, a nawet
latami na przywrócenie dróg do stanu sprzed budowy kanalizacji. Przez brak nadzoru urzędu oraz
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, którym Łęcki kierował, a przede wszystkim przez
nie naliczanie kar umownych za zajęcie pasa drogowego poza zgłoszonym terminem przez konsorcjum Mostostal-Cestar, gmina mogła stracić nawet kilka milionów złotych. Tej bulwersującej
sprawy nie pozostawimy bez stosownych działań.

W

iele dróg w naszej gminie bardzo
długo czekało i czeka, aż po zakończeniu robót związanych z siecią
kanalizacyjną ich nawierzchnia zostanie
odtworzona. Mieszkańcy mieli prawo być
wzburzeni, ponieważ grzęźli w błocie, często nie mogli dojechać do swoich posesji.
Aby poznać przyczynę takiego stanu, poleciłem przygotować raport. Chciałem także
sprawdzić, dlaczego w budżecie gminy nie
pojawiły się dochody związane z opłatami
za zajęcie pasa drogowego, które są standardem podczas tak obszernych prac w obrębie
dróg.
Wnioski z raportu są szokujące, a proceder
był następujący. Konsorcjum MostostalCestar składało wniosek na zajęcie pasa drogowego, ale tylko na np. dni. Za te kilka dni
wnosiło symboliczną opłatę. Natomiast po
minięciu terminu wymienionego we wniosku, konsorcjum nie przedstawiało dokumentacji o zwolnieniu pasa. Nikt nie kontrolował tych prac i wywiązywania się z obowiązku uiszczenia opłat, dlatego wykonawca mógł bezkarnie przedłużać inwestycje, nawet o lata. Ten proceder trwał na
całym terenie gminy. W wielu miejscach
wykopy pozostawiano całymi tygodniami,
a wykonawca nie miał żadnej motywacji do
szybkiego kończenia kolejnych etapów.
Obliczyłem, że z tytułu zaniechania przez
gminę pobierania opłaty za zajęcie pasa drogowego, budżet mógł stracić dochód rzędu
kilku milionów zł. Dzisiaj posiadam oświadczenie kierownika i pracowników referatu
odpowiedzialnego za naliczanie należności
za zajęcie pasa drogowego, że nie naliczano
kar umownych za przekroczenie terminu
zajęcia pasa drogowego na wyraźne polecenie byłego burmistrza Tomasza Łęckiego,
który był w tym czasie przewodniczącym
Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.
Jak nadzór powinien być sprawowany?
Wystarczyłoby po
dniach od złożenia
deklaracji przez konsorcjum sprawdzić, czy
zwolniono pas drogowy i odtworzono drogi.

Konsorcjum byłoby zmuszone, z potężną, bo
finansową motywacją, do szybszego naprawiania dróg, a mieszkańcy nie odczuliby tak
dotkliwie prowadzonych i przedłużających
się bez sensu prac związanych z siecią kanalizacji.
W lutym br., po zapoznaniu się z raportem
dotyczącym opisanego wyżej problemu,
poleciłem konsorcjum Mostostal-Cestar
odtworzyć wszystkie drogi po kanalizacji.
Zaczęły spływać wnioski o zajęcie pasa drogowego, a następnie protokoły zdania zajętych pasów drogowych. Wpłynęły już także
pierwsze opłaty. Mieszkańców proszę o cierpliwość, postaramy się sprawnie i skrupulatnie nadzorować miejsca prac.
Opisany problem to już kolejna bardzo
poważna nieprawidłowość w zarządzaniu
gminą przez byłego burmistrza, jakiej dopatrzyłem się po objęciu stanowiska. Podjąłem decyzję o złożeniu do prokuratury
zawiadomienia o możliwości popełnienia
przestępstwa w następujących sprawach:
. Niegospodarności i działania na szkodę
gminy, ponieważ były burmistrz świadomie przyczynił się do uszczuplenia jej
dochodów, poprzez nieuiszczanie opłat
za zajęcie psa drogowego przez wykonawców kanalizacji;
. Złamanie procedury zamówień publicznych przy wyłonieniu wykonawcy projektu parku historycznego – wzięto pod
uwagę jedyną ofertę, mimo iż procedury
wymagają
wyłonienia
wykonawcy
z przynajmniej ofert (jeśli takowe nie
wpłynęły, przetarg zgodnie z prawem
należało powtórzyć).

. Bezprawne
aneksowanie
umowy
z wykonawcą projektu parku historycznego – przedłużenie terminu na wykonanie dzieła spowodowało, że firma nie
płaciła odsetek karnych za przekroczenie pierwotnie ustalonego terminu
wykonania projektu.
Dzisiaj, wobec wykrytych nieprawidłowości
domyślam się już, dlaczego mój poprzednik
prowadził tak zdeterminowaną, brutalną
kampanię wyborczą. Gdyby Tomasz Łęcki
został burmistrzem po raz piąty, zapewne
nikt by się nie dowiedział, że gmina otrzymała korektę finansową (karę) za złamanie
procedur zamówień publicznych i współfinansowania projektów przez UE. Nikt nie
miałby pojęcia, że konsorcjum MostostalCestar nie płaci za zajęcie pasa drogowego
stosownych opłat. Nikt z mieszkańców nie
wiedziałby także o wycieczkach do Francji
organizowanych przez zadłużoną spółkę
MG Sport, a finansowanych przez Dom Kultury (Regionalna Izba Obrachunkowa podczas kontroli urzędu nie sprawdza ani spółki
MG Sport, ani Domu Kultury).
Kiedy ktoś mnie pyta, czy warto było brać
udział w wyborach i zostać burmistrzem
w tak zadłużonej gminie – odpowiadam bez
zastanowienia: warto! Nawet dla tych miesięcy, w których udało się już tyle dobrego
zrobić dla mieszkańców. A przede wszystkim
wykryć i ujawnić patologie i nieprawidłowości.
Dariusz Urbański

PO ZAPOZNANIU SIĘ Z RAPORTEM DOTYCZĄCYM OPI‐
SANEGO WYŻEJ PROBLEMU, POLECIŁEM KONSORCJUM
MOSTOSTAL‐CESTAR ODTWORZYĆ WSZYSTKIE DROGI
PO KANALIZACJI. ZACZĘŁY SPŁYWAĆ WNIOSKI O ZAJĘ‐
CIE PASA DROGOWEGO, A NASTĘPNIE PROTOKOŁY
ZDANIA ZAJĘTYCH PASÓW DROGOWYCH.
marzec 2015

Budowę parku historycznego wyceniono na blisko 150 mln zł., na gminę nałożono następną korektę finansową – oto kolejne fakty
związane z widowiskami w Murowanej Goślinie

Koniec absurdów
W poprzednim wydaniu „Biuletynu Samorządowego” wspominaliśmy o możliwości nałożenia na
naszą gminę korekty finansowej, będącej karą za bezprawne podpisanie aneksu do umowy
z firmą projektującą park historyczny. Ta korekta niestety stała się faktem. Za fanaberie byłego
burmistrza Tomasza Łęckiego tym razem zapłacimy
zł. Natomiast bezużyteczny projekt
dotyczący realizacji parku historycznego to koszt
zł, z czego nasza gmina ma zapłacić,
wraz z korektami zł. Ile za taką kwotę można by zrobić dobrego dla mieszkańców?

F

irma An Archi Group S.C. (która została
wyłoniona wbrew procedurom przetargowym), dokonała wyceny kosztorysowej infrastruktury, która miałaby służyć
zaprezentowaniu widowiska w
roku.
Jest to kwota
mln. zł. Natomiast wykonanie całej infrastruktury parku historycznego
szacowane jest na prawie
mln zł. Przy
czym powyższa kwota nie obejmuje jeszcze
wykupu terenów od prywatnych właścicieli.
Niektórzy z nich stali się właścicielami gruntów, na których planowano widowisko, licząc
na wykupienie ich później przez gminę.

maksymalnie w wysokości mln. euro (
mln. zł). Skąd miała pochodzić reszta?
Tomasz Łęcki podczas swojej kadencji zaangażował kilku pracowników urzędu w przygotowanie przetargu i wnioskowanie o przyznanie
dotacji na dokumentację projektową. Tymczasem wiedział doskonale, że nie posiadając
inwestora zewnętrznego dla realizacji widowiska i infrastruktury na widowisko w
roku,
przedsięwzięcie jest nierealne. Siłą rzeczy
cała dokumentacja trafi do kosza, ponieważ
nigdy nie miała i nie ma także obecnie szans
na realizację.

Na marginesie trzeba podkreślić, że za samą
dokumentację kosztorysową mamy zapłacić
astronomiczną cenę
zł. Firma projektowa, której ofertę odrzucono ze względu na
wpłacenie wadium kilka godzin po terminie,
tę samą dokumentację kosztorysową wyceniła na
zł. I to jest realna cena obowiązująca na polskim rynku.

To nie koniec szkodliwego działania Tomasza
Łęckiego – byłego burmistrza miasta i gminy.
Wbrew wszelkim procedurom i obowiązującym przepisom o zamówieniach publicznych
w dniu października
r. podpisał aneks
do umowy z firmą projektową. W ten sposób
przedłużył termin wykonania dokumentacji
projektowej parku historycznego. To, w kontekście dotacji unijnych, działanie bezprawne
i właśnie stąd wynika nałożona na gminę
korekta/kara –
zł. Ponadto, gdyby nie

Na dofinansowanie budowy parku historycznego z Unii Europejskiej gmina może liczyć

Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta,
Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek . - . ; wtorek-czwartek . - . ; piątek . - .
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek . - . ; wtorek-czwartek . - . ; piątek . - .
Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek . – . ; czwartek . - .
Adres: ul. Poznańska , Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony Centrala:
, fax:
Sekretariat:
Burmistrz Dariusz Urbański...................................................
Zastępca Burmistrza Krzysztof Oczkowski...........................
Skarbnik Romana Dudek.......................................................
Asystent Burmistrza Kamil Grzebyta...................................
Referat Budowlano-Inwestycyjny i Zarządzania Drogami,
kierownik Barbara Florys-Kuchnowska.................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa...........................
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Maciej Krysztofiak..........

aneks przedłużający czas na wykonanie
dzieła, moglibyśmy od lutego
r. naliczać
karne odsetki w wysokości , proc. tj.
zł
za każdy dzień zwłoki. Gdyby Tomasz Łęcki nie
złamał procedury i nie podpisał bezprawnie
aneksu do umowy, to tylko za miesiąc luty
firma projektowa zapłaciłaby karę
zł.
Zapewniam Państwa, że jeśli firma nie
wywiąże się z umowy w terminie, to za każdy
dzień zwłoki będziemy naliczać kary umowne.
Gmina nie jest zainteresowana wystawianiem
widowisk historycznych na terenie znajdującym się w pobliżu zabudowań mieszkalnych.
Dlatego pod koniec lutego br. rozwiązana
została umowa z parafią św. Jakuba na użyczenie terenu pod budowę parku.
Zamykam tym samym raz na zawsze wszelkie
spekulacje na temat ewentualnej budowy
parku historycznego przez gminę. Nic takiego
nie wydarzy się z pewnością w czasie, w którym będę burmistrzem.
Dariusz Urbański

Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych,
kierownik Teresa Dutkiewicz.................................................
Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
kierownik Bożena Patan........................................................
Referat Organizacyjny, kierownik Halina Turaj.....................
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................
Referat Spraw Obywatelskich, kierownik Ewa Poepke.......
Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami,
kierownik Magdalena Głowacka...........................................
Biuro Rady Miejskiej, Joanna Witkowska..............................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek...........................
Komunikacja Społeczna, Monika Paluszkiewicz...................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe,
Piotr Hildebrandt, Sławomir Malec.......................................
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa ....................
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji,
ul. Mściszewska .................................................................
Pogotowie Ratunkowe.....
Pogotowie Energetyczne....
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)..........
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................
ZM GOAP, Delegatura Murowana Goślina, Michał Giełdon..
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego............

lub
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Walentynki pod dachami Paryża
W walentynkowy wieczór w auli Gimnazjum nr odbył się XI Bal Miłośników Tańca pt. „Walentynki pod dachami Paryża”. Honorowy patronat nad tegorocznym balem objął Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański.

T

radycyjnie bal otworzył zespół folklorystyczny Goślinianie. Po krótkiej prezentacji tańców narodowych, w pięknych
nowych strojach krzczonowskich, członkowie zespołu poprosili uczestników zabawy do
wspólnego poloneza. W dalszej części Goślinianie zaprezentowali tzw. blok paryski,
w skład którego wchodziły tańce do muzyki
francuskiej oraz mini recital utworów Edith
Piaf, w wykonaniu byłej członkini naszego
zespołu, Iwony Bugnackiej. Całość pokazów
zakończył żywiołowo wykonany kankan.

Iwona i Kazimierz Bocheńscy. Można było
także wziąć udział w quizie, w którym nagrodami były: vouchery ufundowane przez
goślińskie zakłady kosmetyczne i fryzjerskie,
rękodzieło Pani Agnieszki Szymańskiej-Wojtery. Fundatorem głównej nagrody (wysokiej klasy sprzęt audio) był Jarosław Dobrowolski.

Atrakcjom nie było końca, jak co roku wylosowano spośród gości pary, które wzięły
udział w konkursie tańca. Tym razem do
zatańczenia był „Walc pod niebem Paryża”.
Pierwsze miejsce zajęli Marta Mendelewska
i Jarosław Dobrowolski, którzy otrzymali
nagrodę w postaci tortu. Wybraliśmy po raz
pierwszy króla i królową balu, a zostali nimi

Goście byli mile zaskoczeni wystrojem
i dekoracją sali, do czego przyczynili się Bartłomiej Stefański, Danuta Wencel i Karolina
Ulińska.

Dopełnieniem charakteru balu były wyśmienite dania kuchni francuskiej serwowane
przez Catering UAM.

Przy muzyce zespołu Na Walizkach bawiło
się
osób. Zabawie nie było końca, do
godziny . parkiet był pełen tańczących.

Zespół folklorystyczny Goślinianie.

Bal „Walentynki pod dachami Paryża” uważamy za bardzo udany i już teraz zapraszamy
na przyszły rok.
Marzena Karbowska
kierownik artystyczny
zespołu folklorystycznego Goślinianie
Zdjęcie: Karolina Ulińska

Parada przebojów
Po raz jedenasty zaprosiliśmy Państwa na koncerty karnawałowe Orkiestry Dętej OSP, po raz
siódmy pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego. Od ubiegłego roku są to dwa koncerty, ponieważ
aula gimnazjum nie pomieściłaby wszystkich fanów naszej orkiestry.

P

onad pięćset osób gościliśmy w pierwszy weekend lutego. Tegoroczne koncerty miały tytuł „Parada Przebojów”,
w konwencji „Podwieczorku przy mikrofonie” poprowadził je Marcin Matuszewski.
Usłyszeliśmy m.in. utwory: „New York, New
York”, „Pod Papugami”, „Abba Gold”. Jako
goście wystąpiły bardzo utalentowane, choć
jeszcze młode i stawiające swe pierwsze
poważne artystyczne kroki siostry: Agata
i Aleksandra Narożne. W zupełnie nowej
odsłonie zaprezentował się zespół taneczny
orkiestry, dziewczęta od września ub. roku
ćwiczą pod fachowym okiem Moniki Pyś.
Bardzo dobrze radzą sobie młodzi muzycy
orkiestry, uczniowie Studium Gry na Instrumentach Dętych i Perkusji przy ośrodku kultury. Publiczność otrzymała pozytywną
dawkę energii, owacją na stojąco podziękowała orkiestrze i pozostałym artystom.

Niedzielny występ był ostatnim koncertem
orkiestry, na którym zagrał utalentowany
perkusista, absolwent Liceum Muzycznego
w Poznaniu Przemysław Malec. Został pożegnany kwiatami przez dyrektora ośrodka

kultury Arletę Włodarczak i burmistrza
Dariusza Urbańskiego. Prezes orkiestry
Zachariasz Maćkowiak złożył w imieniu
zespołu życzenia kapelmistrzowi z okazji
-lecia artystycznej pracy dyrygenckiej.
Publiczność zaintonowała sto lat.
Po obydwóch koncertach odbyła się zbiórka
publiczna na pomoc dla pana Grzegorza.
Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Andrzej Bartkowski,
Tomasz Mizgier

Kapelmistrz Mateusz MJ Sibilski świętował 25-lecie artystycznej pracy dyrygenckiej.

Utalentowane siostry: Agata i Aleksandra Narożne.

Burmistrz oraz zespół taneczny Orkiestry Dętej OSP.
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Artystyczne Ferie
W pierwszym tygodniu ferii ośrodek kultury zorganizował bardzo kreatywne i wesołe zajęcia dla dzieci i młodzieży, które
odbywały się w Klubie Osiedlowym Zielone Wzgórza i ośrodku
kultury przy ul. Mściszewskiej.

W

poniedziałek pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego odkrywaliśmy grę aktorską podczas warsztatów „Teatr musi grać”.

We wtorek uczestnicy warsztatów w imieniu
bałwanów złożyli artystyczny protest –
„Chcemy zimy”. Podczas zajęć wykonaliśmy
olbrzymie bałwany. Ponadto malowaliśmy
pejzaże zimowe, oczywiście z bałwanami na
planie pierwszym. Warsztaty poprowadził
Bartek Stefański.
W środę podczas specjalnych warsztatów
uczyliśmy się i robiliśmy przepiękne
mydełka, a każdy swoje dzieło zabrał do
domu. Poznaliśmy historię mydła. Podczas
schnięcia poszczególnych warstw dzieci
bawiły się pod opieką drugiego animatora.
W czwartek bawiliśmy się kolorową masą
solną, z której lepiliśmy przedziwne i różnorakie ptaki, ptaszki i ptaszory. Tworzenie najróżniejszych przedmiotów z masy solnej ma
bardzo długą historię. Figurki z ciasta lepili
już starożytni. Lepienie z masy solnej lubią
nie tylko dzieci. Dobrze bawią się przy tym
również dorośli. Na warsztatach uczestnicy
nauczyli się wyrabiania różnych rodzajów

Artystyczny protest.

masy solnej i zgłębili przydatną przy modelowaniu wiedzę.
W piątek zakończyliśmy artystyczne ferie
mocno energetycznym tanecznym krokiem,
podczas warsztatów zumby poprowadzonych przez Magdalenę Lamentowicz.
W imieniu organizatorów chciałabym
podziękować uczestnikom za aktywy udział,
liczne przybycie i za wspaniałą zabawę.
Myślę , iż wspólnie wiele się nauczyliśmy.
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Andrzej Bartkowski, Bartłomiej Stefański, Zdzisława Trojanowska

Najlepsze polskie
fotografie mobilne

W

sobotę
stycznia w Galerii
Pałacu w Murowanej Goślinie
odbyła się druga edycja wystawy
fotografii mobilnej. Wystawa ma charakter
ogólnopolskiego przeglądu fotografii wykonanych za pomocą aparatu fotograficznego
w telefonie komórkowym.

Kilkudziesięciu autorów zdjęć z całej Polski
zaprezentowało swoje prace. Świat dokumentowany na fotografiach to portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, architektura, człowiek. Zdjęcia różnią się od siebie charakterem. Zobaczyć możemy proste ujęcia albo
przetworzone kompozycje graficzne barwne
lub czarnobiałe, fotografie z pogranicza
reportażu i surrealne obrazy fotografii artystycznej. Wystawa to także doskonały pretekst do rozmów, spotkań autorów i możliwość artystycznej konfrontacji. Uczestnicy
wystawy mieli możliwość zapoznać się z najnowszymi technikami, osprzętem fotograficznym na specjalnie przygotowanym stoisku przez jednego ze sponsorów. Jednymi z ciekawszych gadżetów były obiektywy do
zamontowania na telefon komórkowy do
wykonania zdjęć szerokokątnych i makro.
Kuratorami wystawy są Krzysztof Górny
i Michał Karolewski, twórcy i znawcy zagadnienia, animatorzy wystaw, plenerów i ruchu
fotografii mobilnej w Polsce.
Bartłomiej Stefański

Nowa odsłona ośrodka kultury
Na przekór powszechnej opinii, że piątek . to pechowy dzień, postanowiliśmy właśnie wówczas
zaprosić na uroczystość otwarcia nowych pomieszczeń ośrodka kultury przy ul. Mściszewskiej .
Przyjęliśmy, że piątek . to bardzo szczęśliwy dzień - im bardziej w to wierzymy, tym więcej
dobrego może się wydarzyć.
W gronie ludzi związanych z kulturą, władz
gminnych, dyrektorów szkół oraz przedszkoli, przyjaciół i wolontariuszy świętowaliśmy radosne dla nas wydarzenie. Oficjalnego
otwarcia dokonali burmistrz Dariusz Urbański i Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad
Strykowski. Dla naszych gości przygotowaliśmy dwa zdarzenia artystyczne: koncert piosenki aktorskiej i wystawę fotografii Mirosława Grobelskiego pt. „W poszukiwaniu
kadru i światła”. Miłym akcentem uroczystości były życzenia, kwiaty i praktyczne prezenty. Serdecznie dziękujemy!
Po koncercie zaprosiliśmy gości do oglądania
wystawy fotografii oraz zwiedzenia naszych
nowych pomieszczeń. Na wszystkich czekał
okolicznościowy tort.
Nowa baza lokalowa stworzyła nowe możliwww.murowana-goslina.pl

wości, mamy pracownię muzyczną, plastyczną, pomieszczenia biurowe, salę wielofunkcyjną. Szczególną zaletą nowego
lokum są przestrzenne korytarze, na ich części powstała galeria, planujemy też usytuowanie gablot, prezentujących dorobek
naszych zespołów (dotychczas wszystkie
pamiątki i trofea przechowywane są w piwnicy ośrodka kultury bądź w domach prywatnych). Na pewno zostanie rozszerzona
oferta naszych zajęć, szczególnie myślimy
o propozycjach dla młodzieży i seniorów,
kameralnych koncertach, różnego rodzaju
warsztatach. W pobliskiej auli Gimnazjum nr
organizujemy kilkanaście imprez rocznie,
zaplecze w nowych pomieszczeniach ułatwi
logistyczne przygotowanie imprez. Ośrodek
kultury przy ul. Mściszewskiej to nowa perspektywa dla goślińskiej kultury, musimy to
wykorzystać.

Burmistrz Dariusz Urbański i Przewodniczący Rady Miejskiej
Konrad Strykowski.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Piotr Cybichowski, Tomasz Mizgier

Do widzenia karnawale
Emeryci lubią się bawić, o tym wiemy. Zwykle, bez względu na długość karnawału, członkowie
PZERiI w Murowanej Goślinie wraz z przyjaciółmi, dwukrotnie bawią się przy muzyce na organizowanych przez zarząd wieczorkach tanecznych. Tak też było i w tym roku. W ostatnią sobotę
karnawału, w przypadające tego dnia Walentynki, odbyła się druga zabawa.

Jolanta Stern
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie

M

iłą niespodzianką dla uczestników
zabawy była wizyta burmistrza
Dariusza
Urbańskiego,
który
zaszczycił nas swoją obecnością i wspólną
zabawą.

Pozostałe niespodzianki były już planowane.
Mieliśmy tańce z balonami, zabawy z kapeluszem, krzesłami, fantami, a także quiz sprawdzian z wiedzy o związku emerytów.
Zwycięzcy konkursów nagrodzeni zostali
drobnymi upominkami. Bawiliśmy się przy

muzyce pana Henryka Makucha. Na koniec
wieczoru uczestnicy zabawy, trzymając się
za ręce, piosenką pożegnali karnawał: „do
widzenia karnawale, do widzenia miły mój”.
Taki to był karnawał u Seniorów w Murowanej Goślinie.

W Centrum Wycieczkowym Browaru oczekiwało na nas troje sympatycznych przewodników, którzy oprowadzili nas po głównych
działach zakładu: warzelni, fermentacji, filtracji, rozlewni i w sposób bardzo interesujący opowiadali o warzeniu piwa.

W lutym br. seniorzy z Murowanej Gośliny
wybrali się na wycieczkę do Browaru Lech
w Poznaniu, by zwiedzić zakład i poznać tajniki warzenia piwa. Była to wycieczka bardzo interesująca pod każdym względem.

Po zakończeniu zwiedzania, nasza grupa
wzięła udział w konkursie wiedzy o piwie.
Pięć naszych pań wygrało konkurs i zdobyło
tytuł piwowara Browaru Lech. Gratulacje !

Zwiedzany obiekt jest bardzo nowoczesnym,
w pełni zautomatyzowanym zakładem przemysłowym należącym do Kompani Piwowarskiej S.A.

Na zakończenie naszego pobytu, zaproszeni
zostaliśmy do pubu, by skosztować piwa
prosto z browaru. Była to dla nas bardzo
miła przygoda.

Koncert Maleńczuka
kwietnia w Murowanej Goślinie zagra Maciej Maleńczuk wraz z zespołem Psychodancing.
Maciej Maleńczuk - wokalista i gitarzysta rockowy, poeta, a także osobowość telewizyjna, jest
niewątpliwie jednym z najbardziej popularnych artystów polskiej sceny muzycznej.

W

latach
–
był wokalistą
i
frontmanem
zespołu
Püdelsi, z którym nagrał szereg
płyt. W roku
założył zespół Homo
Twist, którego pierwsza płyta ukazała się
w rok później. Pierwszą solową płytę Maciej
Maleńczuk wydał w roku
.

Aktualnie Maciej Maleńczuk występuje
z zespołem Psychodancing, w skład którego

wchodzi
czterech
muzyków:
Maciej
Muraszko (perkusja), Andrzej Laskowski
(gitara basowa, kontrabas), Kuba Frydrych
(gitara elektryczna), Grzegorz Stasiuk
(instrumenty klawiszowe).
Na scenie prezentuje program z płyty pod
takim samym tytułem, na który składają się
znane polskie przeboje i jego autorskie piosenki. Piosenki są utrzymane w stylistyce

dancingowej, a wydana płyta uzyskała status platynowej.
Maciej Maleńczuk jest artystą wyjątkowym,
a jego występy są niezapomnianym przeżyciem dla publiczności spragnionej kontaktu
z jego muzyką.
Andrzej Borys
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sobota 25 kwietnia 2015 r., godz. 18.00, aula Gimnazjum nr 1
BILETY: 30 PLN PRZEDSPRZEDAŻ; 40 PLN W DNIU KONCERTU
DO NABYCIA: MGOKiR, ul. Mściszewska 10 (hala MG Sport);
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8; Biblioteka Publiczna, plac Powstańców Wlkp. 9

TERMINARZ WYDARZEŃ
KULTURALNYCH
TERMIN

WYDARZENIE

MIEJSCE

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO
W BOLECHOWIE
serdecznie zaprasza na

DRZWI OTWARTE

7-27 marca

Wystawa rysunku Kamili Krzemińskiej i Magdaleny Milewskiej

Galeria na Wzgórzach
Klub Osiedlowy
Zielone Wzgórza

27 marca
godz.10.00

XI Teatralia
Gminny Przegląd Szkolnych
Zespołów Teatralnych

Aula Gimnazjum nr 1

10 kwietnia
godz.10.00

Eliminacje gminne
XVI Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne przebudzenie”

Sala imprezowa
Ośrodka Kultury przy
ul. Mściszewskiej

Liceum Ogólnokształcące
▪ klasa ogólnokształcąca :
 warsztaty prawnicze lub kynologiczne, wolontariat

projekty, programy np. GLOBE
▪ klasa sportowo-obronna:

warsztaty prawnicze lub kynologiczne

zajęcia sportowe (strzelectwo, biegi na orientację, tory sprawnościowe)
▪ klasa wojskowa - mundurowa – NOWOŚĆ:

zajęcia przygotowujące do egzaminów sprawnościowych w służbach
mundurowych

patronat Instytutu Historii UAM

10 kwietnia
– 15 maja

Wystawa pokonkursowa konkursu
fotograficznego pt. „Cztery pory
roku”, organizowanego przez
SP nr 1

Galeria na Wzgórzu
Ośrodek Kultury przy
ul. Mściszewskiej 10

Technikum
▪ technik logistyk:

Laboratoria Wirtualne – współpraca z Wyższą Szkołą Logistyki
▪ technik informatyk:

Akademia Cisco

17 kwietnia
godz.10.00

Wielki Finał XVI Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne przebudzenie”

Sala imprezowa
Ośrodka Kultury przy
ul. Mściszewskiej 10

20 kwietnia
godz.10.00

XXI Gminny Konkurs Wiedzy
Przyrodniczo-Leśnej

Sala imprezowa
Ośrodka Kultury przy
ul. Mściszewskiej 10

24 kwietnia
godz.17.00

XI Pokazy taneczne z okazji
Międzynarodowego Dnia Tańca

Aula Gimnazjum nr 1

25 kwietnia
godz.18.00

Koncert zespołu Tercet
Egzotyczny - impreza biletowana

Aula Gimnazjum nr 1

www.murowana-goslina.pl

Szkoła w Bolechowie - 14 marca 2015 r., godz. 900 - 1300

Szkoła w Murowanej Goślinie - 28 marca 2015 r., godz. 900 - 1300
Technikum
▪ technik żywienia i usług gastronomicznych:

praktyki m.in. na promach Unity Line

warsztaty kulinarne
▪ technik hotelarstwa:

praktyki w renomowanych hotelach
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
▪ klasa patronacka firmy SOLARIS BUS & COACH SA (monter mechatronik)
▪ klasy rzemieślnicze wielozawodowe
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
▪ NAUKA BEZPŁATNA!
▪ absolwenci ZSZ roku szkolnego 2014/2015 – rekrutacja do klasy II

www.zsbolechowo.pl

