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Szanowni MieszkaÑcy!

najciekawszych wydarzeÑ kultuZnajd¦ tu PaÑstwo zapowiedzi
wydanie „Informatora MieszkaÑca”.
zaj¸© Miejsko-Gminnego Oärodka
Oddajemy w Wasze r¸ce kolejne
br. Zawarliämy w nim takĂe rozkÏad
autobusów i poci¦gów. Sp¸dĀmy
gminie od wrzeänia do grudnia
aptek i poradni, rozkÏady jazdy
ralnych i sportowych w naszej
informacje, takie jak dyĂury
Kultury i Rekreacji, a takĂe praktyczne
najbliĂsze miesi¦ce razem!

Monika Paluszkiewicz,

X MemoriaÏ im. Arkadiusza

Z pozdrowieniami
o”
redaktor „Biuletynu Samorz¦doweg

GoÏasia

SIATK ARSK ICH
JEDN O Z NAJW I9KSZ YCH
NAS!
WYD ARZE Q W KRAJ U ȃ U

Hali Widowiskowo-Sportowej
wrzeänia o godz. 14.00 w
si¸ X Jubileuszowy
w Murowanej Goälinie rozpocznie
GoÏasia. Impreza szczególna,
MemoriaÏ im. Arkadiusza
siatkówki na
udziaÏem nie tylko gwiazd
poniewaĂ jubileuszowa i z
Gacek),
Oomacz, Jarosz, Woicki, Grzyb,
boisku (m.in. Mika, Kadziewicz,
ale i na Ïawach trenerskich (Anastasi).

27

niemal 80 proc. zadań wykonanych

Przyjdź na spotkanie
września br.,
godz. . ,
Sala Sesyjna MGOKiR
w Murowanej Goślinie,
ul. Poznańska .

sobotnich meczy. I tak w pierwszym
Los zÏ¦czyÏ pary póÏƤnaÏowych
Lubin,
Transfer Bydgoszcz z KS Cuprum
w
meczu MemoriaÏu zmierz¦ si¸
z AZS Cz¸stochowa. Zwyci¸zcy
a w drugim Lotos Treƪ GdaÑsk
w meczu o 3 miejsce.
niedziel¸ zagraj¦ w Ƥnale, pokonani
(bilet
40 zÏ normalny, 30 zÏ ulgowy
Przypominamy, iĂ bilety w cenach
50 zÏ ulgowy (karnet dwudniowy)
jednodniowy) i 70 zÏ normalny,
w Murowanej Goälinie (Biblioteka
s¦ jeszcze w sprzedaĂy zarówno
jak i w zamówieniach mailowych:
Publiczna w godzinach 8-18),
memorial@murowana-goslina.pl
ZNIKI
posiadaj¦cym
uczniom do 15 roku Ăycia,
Bilety ulgowe przysÏuguj¦
Ăycia bez
Wst¸p dla dzieci do 3 roku
waĂn¦ legitymacj¸ szkoln¦.
biletów
– bezpÏatny. WeryƤkacja
zajmowania osobnego miejsca
Osoby nie
przy wejäciu w dniu imprezy.
ulgowych b¸dzie nast¸powa©
do stosownej dopÏaty.
posiadaj¦ce zniĂek b¸d¦ zobowi¦zane równieĂ posiadaczom Karty
przysÏuguje
Zakup biletów ulgowych
okazaniu
Goälinie. Wejäcie na hal¸ po
DuĂej Rodziny w Murowanej
uczestnika.
karty oraz potwierdzeniu toĂsamoäci
IM. ARKADIUSZA GOOASIA
PROGRAM X MEMORIAOU
r.
SOBOTA, 27 wrzeänia 2014
Widowiskowo-Sportowej
godz. 12.30 otwarcie bram Hali
Transfer Bydgoszcz
godz. 14.00 I mecz póÏƤnaÏowy
– KS Cuprum Lubin
druĂyn
turnieju z udziaÏem wszystkich
ok. godz. 16.30 – oƤcjalne otwarcie
Treƪ GdaÑsk
LOTOS
godz. 17.00 II mecz póÏƤnaÏowy
– AZS Cz¸stochowa
r.
NIEDZIELA, 28 wrzeänia 2014
Widowiskowo-Sportowej
godz. 11.30 otwarcie bram Hali
w Memoriale (przegrani sobotnich
godz. 13.00 mecz o III miejsce
póÏƤnaÏów)
(zwyci¸zcy sobotnich póÏƤnaÏów)
godz. 16.00 ƤnaÏ MemoriaÏu
MemoriaÏu
ok. godz. 18.00 zakoÑczenie

KANALIZACJA

ͷ
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Kończą się wakacje
W roku szkolnym
/
skupimy się głównie nad poprawą, bądź utrzymaniem jakości nauczania w naszych placówkach. W szkołach nadal będą uruchamiane dodatkowe godziny finansowane
z budżetu gminy z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe i wzmocnienie jakości nauczania.
Rozmowa z Tomaszem Łęckim,
Burmistrzem Miasta
i Gminy Murowana Goślina
Paweł Napieralski: Mija miesiąc od ostatniego spektaklu widowiska „Śpiący rycerze
królowej Jadwigi”. Myślę, że możemy pokusić się o pierwsze podsumowania wydarzenia. Jak Pan ocenia tegoroczną edycję widowiska?
Tomasz Łęcki: W porównaniu z rokiem ubiegłym, został zrobiony kolejny krok. W
roku wystawiono dwa przedstawienia,
w tym roku spektakli było już pięć, a zagrało
w nich przynajmniej o
proc. więcej osób
niż w ubiegłym roku. Co bardzo istotne
z finansowego punktu widzenia, przychody
ze sprzedaży biletów wzrosły -krotnie. Grający wykazali ogromną determinację i są,
bez wyjątku, zainteresowani rozwijaniem
widowisk i swoim uczestnictwem w tej bardzo ciekawej, lokalnej inicjatywie. Publiczność przyjęła widowiska entuzjastycznie.
Widzowie – mieszkańcy naszej gminy odczuwali dumę, że takie wydarzenie ma miejsce
w ich gminie, natomiast widzowie spoza
Murowanej Gośliny, którzy musieli dojechać
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów, po obejrzeniu spektaklu nie żałowali
decyzji o przyjeździe.
Tegoroczna edycja widowiska była ogromnym sukcesem organizatorów. Myślę, że
miało to wpływ na skurczenie się grupy osób
przeciwnych organizacji widowisk w naszej
gminie. Jak pamiętam, rok temu niektórzy
mieszkańcy deklarowali: „nie pójdę, bo nie”,
były życzenia deszczu.
To prawda, wśród mieszkańców liczba oponentów znacznie spadła. Poza tym dostaliśmy
wiele sygnałów wsparcia z zewnątrz od osób
życia publicznego, które dobrze życzą Murowanej Goślinie. Bronisław Komorowski – Prezydent RP skierował do nas list z okazji jubileuszu
-lecia Murowanej Gośliny, poświęcając znaczną część pisma widowiskom organizowanym w naszej gminie, także widowisku,
które przygotowujemy na
rok i kolejne
lata. Ksiądz prymas Wojciech Polak, który
potwierdził swoją nadzieję, że przedsięwzięcie będzie się rozwijało, był obecny podczas
widowiska, a po jego zakończeniu długo rozmawiał z aktorami oraz organizatorami.
Marek Woźniak – Marszałek Województwa
Wielkopolskiego podobnie, z zainteresowaniem obejrzał widowisko, później rozmawiał
z aktorami.
Czasem słyszy się opinię, że widowisko nie
powinno być finansowane, nawet w minimalnym stopniu z budżetu gminy.

Wszystkie widowiska, które się do tej pory
odbyły, jak i wszystkie wydarzenia kulturalne (koncerty, spektakle, festiwale, plenery itd.) organizowane są przy wsparciu
finansowym gminy Murowana Goślina. Dofinansowanie w przypadku widowisk jest
mniejszościowe, a wszyscy życzymy sobie,
aby było jak najniższe. Natomiast, jeżeli sukces widowiska spowoduje, że powstanie
park historyczny, w którym będą różnego
rodzaju atrakcje dostępne w ciągu dnia, to
wówczas powstaną tam przynajmniej sezonowe miejsca pracy, a inwestycje nie będą
finansowanie ze środków publicznych.
Widowisko było niewątpliwie największym
wydarzeniem mijającego lata. Niebawem
rozpocznie się rok szkolny. Jakich zmian
mogą spodziewać się uczniowie?
fot. Dominika Dembińska

Trwa budowa kompleksu sportowego przy
Szkole Podstawowej nr . Powstają tam:
boisko, bieżnia, skocznia w dal i dziedziniec
szkolny. Wcześniej boisko było malutkie,
teraz jest mocno powiększone. Możliwość
na rozbudowę pojawiła się po nabyciu przez
gminę gruntów należących wcześniej do
Uniwersytetu Przyrodniczego. Co bardzo
istotne, boisko będzie dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr
przy
Kutrzeby będą niebawem korzystali z odnowionego budynku. Obiekt przechodzi termomodernizację. Roboty przedłużyły się
z powodu konieczności powtórzenia przetargu. Obecnie mogę stwierdzić, że realizacja inwestycji przebiega już sprawnie.
Przedszkolaki również kończą wakacje.
W przedszkolach mamy bardzo dobrą sytuację. Wszystkie placówki są otwarte, problem z zapisami do przedszkoli w naszej gminie praktycznie nie istnieje. Przedszkola są
bardzo dobrze wyposażone.
Wracając do tematu szkół, w tym roku mamy
w uproszczeniu półtora rocznika pierwszoklasistów, czyli cały rocznik siedmiolatków
i połowę rocznika sześciolatków. To powoduje, że szkoły miejskie mają większy nabór.
Na przykład Szkoła Podstawowa nr , która
miała do pierwszych klas ma w tym roku
, a Szkoła Podstawowa nr , która miała
dwie klasy pierwsze, w tym roku będzie
miała . Ogólnie w szkołach będzie się uczyć
uczniów z czego
w szkołach podstawowych i
w gimnazjach.
Mówiąc o szkołach, trzeba zauważyć duże
zainteresowanie klasami profilowanymi.
W roku szkolnym
/
w Szkole Podstawowej nr
są utworzone dwie klasy
pierwsze o profilu muzycznym. W tej szkole
od klasy czwartej funkcjonują także klasy

sportowe o profilu siatkarskim. Również
Gimnazjum nr prowadzi klasy siatkarskie
i jest jednym z pięciu w województwie Szkolnym Ośrodkiem Siatkarskim. Klasy siatkarskie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów oraz rodziców – również
spoza terenu naszej Gminy.
We wszystkich szkołach podstawowych
nadal będziemy realizować projekt „Umiem
Pływać”, skierowany dla uczniów klas III.
Projekt jest finansowany z budżetu gminy
oraz środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Po jego zakończaniu będziemy się starać objąć nauką pływania również klasy I - II.
W roku szkolnym
/
skupimy się
głównie nad poprawą, bądź utrzymaniem
jakości nauczania w naszych placówkach.
W szkołach nadal będą uruchamiane dodatkowe godziny finansowane z budżetu
gminy z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe i wzmocnienie jakości nauczania.
Czego będzie pan życzył uczniom na nadchodzący rok szkolny?
Jak najlepszego skorzystania z okresu nauki,
aby zdobywali jak największą wiedzę, ale
również by kształtowali się jako dobrzy,
uczciwi, wrażliwi, prawi ludzie.
Poproszę też o życzenia dla nauczycieli.
Gronu pedagogicznemu życzę umiejętności
odpowiadania z pogodą, profesjonalną radością na zmieniające się uwarunkowania,
szczególnie kulturowe i cywilizacyjne. Życzę,
aby nauczyciele zawsze byli gotowi pełnić
służbę w wychowaniu i nauczaniu młodych
ludzi, którzy rozpoczynają szkołę zawsze
z nadzieją, że w ich życiu wydarzy się coś
ważnego.
wrzesień 2014

URZĄD, RADA MIEJSKA

Zadłużenie gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki,
Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina

O

d czasu do czasu otrzymuję prośby
o to, aby wyjaśnić sprawy związane
z funkcjonowaniem gminy. Wśród
pytań słyszę też takie: – Czy to prawda, że
gmina jest niebezpiecznie zadłużona?

WARTOŚĆ INWESTYCJI NA TERENIE
GMINY MUROWANA GOŚLINA
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE A ZADŁUŻENIE

Odpowiadając na to pytanie, chciałbym podkreślić, że gmina nie może być niebezpiecznie zadłużona. Każda pożyczka i kredyt
przed ich zaciągnięciem oceniane są przez
Regionalną Izbę Obrachunkową. Aby mieć
możliwość korzystania ze środków europejskich, swoje zadłużenie zwiększyły niemal
wszystkie samorządy w Polsce.
Dług gminy Murowana Goślina wynosi obecnie
zł. Warto jego wysokość
porównać z wysokością wykorzystanych
środków unijnych, których wartość wynosi
prawie
mln zł. Uważam, że aby mieć
możliwość realizowania wielkich, kosztownych projektów, warto skorzystać z kredytu,
który stanowi , proc. wartości inwestycji.
W obecnej kadencji obydwa kluby radnych
(Rozwój Ziemi Goślińskiej i Nowoczesna
Gmina) były przeciwne redukcji zadłużenia,
które by się wiązało z rezygnacją z realizacji
ważnych inwestycji (szkoły, świetlice wiejskie, drogi, itd.).
Gmina uzyskuje kredyty i pożyczki na bardzo
dogodnych warunkach, niektóre pożyczki są
częściowo umarzane.
Jestem przekonany, że tak, jak z kredytów
korzysta rodzina budująca własny dom,
a przedsiębiorca przy rozwijaniu swojej firmy,
tak gmina powinna korzystać z kredytów
i łączyć je z własnymi środkami i dotacjami.

Romana Dudek,
Skarbnik Gminy
Regionalna Izba Obrachunkowa każdego roku
opiniuje prawidłowość planowanej kwoty
długu. W wieloletniej prognozie finansowej
gminy na lata
uwzględniono zobowiązania zaciągnięte oraz zobowiązania,
które gmina planuje zaciągnąć. Po dokonaniu
analizy wieloletniej prognozy finansowej
gminy na lata
oraz uchwały budżetowej na
rok Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię
o prawidłowości planowanej kwoty długu
Gminy Murowana Goślina.
www.murowana-goslina.pl

Andrzej Porawski,
Dyrektor Biura
Związku Miast Polskich
W Polsce obowiązuje limit zadłużenia samorządów, który jest granicą pełnego bezpieczeństwa, a nie ryzyka. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem kredytów przynosi wiele
korzyści: proces inwestycyjny można zrealizować szybciej, a to oznacza zawsze poważne
oszczędności. Można też zrealizować zadania,
których bez kredytu nie można by wykonać.
To dzięki odważnemu korzystaniu ze środków
unijnych i z pożyczek, gminy, które mają wizję
rozwoju, zmieniły Polskę w ciągu ostatnich
lat.

Ewa Przydróżna,
Wiceprezes Zarządu Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego w Pobiedziskach,
Oddział Murowana Goślina
Gmina Murowana Goślina jest klientem Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego
w Pobiedziskach Oddział w Murowanej Goślinie od
roku.
Długoletnia współpraca między Gminą a Bankiem oraz bliskie sąsiedztwo wpływają pozytywnie na wzajemne relacje.
Gmina należy do wiarygodnych i solidnych
Partnerów.

INWESTYCJE
ZAAWANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
„KANALIZACJA OBSZARU PARKU
KRAJOBRAZOWEGO PUSZCZA ZIELONKA
I OKOLIC” WYNOSI OBECNIE NIEMAL
PROC.

Kolejne kilometry sieci kanalizacyjnej oraz kilkadziesiąt pompowni przybędzie w rejonie
Puszczy Zielonka w rezultacie umów podpisanych w piątek sierpnia w Murowanej Goślinie.
Ich celem jest realizacja zadań będących częścią projektów „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” oraz „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III”.

P

rzedsięwzięcie „Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic”, realizowane od kilku lat na terenie gmin Czerwonak, Murowana Goślina,
Pobiedziska, Skoki i Swarzędz wkracza
w kolejną fazę realizacji. W piątek sierpnia
w Murowanej Goślinie Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” podpisał
kolejne umowy mające na celu jego wykonanie.

– To priorytetowy projekt spośród wspieranych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – stwierdziła podczas spotkania Hanna
Grunt, Prezes Zarządu WFOŚiGW. – Mając
świadomość, jak trudne jest to przedsięwzięcie, gratuluję wszystkim zaangażowanym w jego realizację i trzymam kciuki za
powodzenie dalszych działań mających na
celu skanalizowanie Puszczy Zielonka i okolicznych terenów.
Wyłonione w przetargach firmy, z którymi
podpisano umowy to Grontmij Polska Sp.
z o.o. z Poznania, WUPRINŻ S.A. z Poznania
oraz HYDRO-MARKO Sp. z o.o. z Jarocina.
Wszystkie trzy spółki wykonują zadania
także w ramach innych przedsięwzięć kanalizacyjnych realizowanych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.
– Cieszę się, że przetargi wygrały lokalne
firmy – powiedział Tomasz Łęcki, Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” i Burmistrz Murowanej
Gośliny – Prace, jakie dotychczas realizowały, są wykonane rzetelnie i terminowo.
Grontmij Polska Sp. z o.o. będzie pełnić obowiązki Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap III”.
WUPRINŻ S.A. podjął się budowy sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z przyłączami,
kanalizacji tłocznej wraz z robotami towarzyszącymi i odtworzeniowymi, a także
przepompowni budowanych w ramach III
etapu Przedsięwzięcia. Prace będą prowadzone w gminach Swarzędz, Pobiedziska,
Czerwonak i Murowana Goślina. HYDRO-MARKO z Jarocina dokończy budowę sieciowych pompowni ścieków w miejscowościach Annowo, Miękowo, Czerwonak, Kicin,
Kliny, Dębogóra, Mielno. Pompownie te są
przewidziane w projekcie „Kanalizacja
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-

Podpisanie umów, piątek 22 sierpnia br.

lonka i okolic”.
Projekty „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” oraz
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic – etap III” są współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ich celem
jest budowa zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej i uporządkowanie gospodarki
ściekowej na terenie gmin znajdujących się
w sąsiedztwie miasta Poznania i należących
do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” w granicach Aglomeracji Poznań
i Aglomeracji Murowana Goślina – zgodnie
z Krajowym Programem Oczyszczania Ście-

ków Komunalnych.
Rzeczowe zaawansowanie przedsięwzięcia
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic” wynosi obecnie
niemal
%. Po jego zakończeniu poziom
skanalizowania Aglomeracji Poznań będzie
wynosił , %, a Aglomeracji Murowana
Goślina – , %. – Jest to poziom podobny
do zachodnioeuropejskiego – ocenia Tomasz
Łęcki.
Katarzyna Firlej-Adamczak
samodzielny referent ds. promocji i strategii
(Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”)
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Lepsza komunikacja
Większość z nas z komunikacji publicznej korzysta codziennie. Jej funkcjonowanie oceniamy
dobrze, nie wyobrażając sobie braku linii
, a w szczególności
. Potrzebne jest jednak
zwiększenie liczby kursów autobusów i szynobusu. Takie główne wnioski można wyciągnąć
z ankiet i rozmów dotyczących transportu, w których mieszkańcy miasta i gminy Murowana
Goślina wyrazili swoją opinię w maju br.

Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 89 23 644
j.gliwka@murowana-goslina.pl

W

maju br. wśród pasażerów autobusów do Poznania nr
i
oraz pasażerów linii kolejowej
relacji Poznań - Gołańcz została przeprowadzona ankieta na temat funkcjonowania
publicznego
transportu
zbiorowego.
Urzędników, którzy ankietowali w autobusach i sznobusach, wspierał Burmistrz
Tomasz Łęcki, który udzielał odpowiedzi na
nurtujące podróżnych pytania dotyczące
transportu. Mieszkańcy Murowanej Gośliny
mieli także możliwość udzielania odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie za
pomocą Internetu. Ostatni punkt był tożsamy w obu wersjach ankiety: Uwagi co do
funkcjonowania kolei/transportu autobusowego.

Ankieta spotkała się z dużą aprobatą – zgodę
na wzięcie w niej udziału wyraziło ponad %
osób. Dzięki nim udało się w sumie wypełnić
kwestionariusze ankietowe:
▪
szt. wśród pasażerów linii kolejowej,
w tym w formie:
> elektronicznej szt.
> papierowej szt.
▪
szt. wśród pasażerów autobusów
linii nr
i
, w tym w formie:
> elektronicznej
szt.
> papierowej
szt.
Wszystkim ankietowanym bardzo dziękujemy.
A OTO KILKA INFORMACJI UZYSKANYCH
W WYNIKU PRZEPROWADZONYCH BADAŃ.
Z
ankietowanych
% z komunikacji
publicznej korzysta codziennie.
Uwagi co do jej funkcjonowania zgłasza: %
pasażerów kolei i ok. % pasażerów komunikacji autobusowej. Warto zauważyć, że
internauci mają więcej oczekiwań niż osoby
ankietowane podczas bezpośrednich rozmów (komunikacja autobusowa: % internautów i % pozostałych osób ankietowanych podczas rozmów; kolej: % internautów i % pozostałych osób).
W przypadku kolei najczęściej zgłaszano
potrzebę zwiększenia liczby kursów szynobusu – blisko połowa ankietowanych.
%
z nich wskazało konkretne godziny odjazdów.
www.murowana-goslina.pl

W trakcie przeprowadzania ankiety.

W przypadku komunikacji autobusowej
wskazywano: spóźnienia autobusów, brak
kultury osobistej wśród kierowców i kontrolerów oraz brak klimatyzacji/ogrzewania.
Uwagi dotyczące zwiększenia liczby kursów linii autobusowej nr
nie są ujęte
w powyżej wskazanej wartości
%. Ten
aspekt stanowił odrębne pytanie, na które
% ankietowanych zgłasza potrzebę i jednocześnie wskazuje godziny, w których
powinny być uruchomione dodatkowe
kursy autobusów.
Ponad
% ankietowanych dojeżdżając do
Poznania kontynuuje podróż pojazdami MPK
Poznań, jednak tylko
% pasażerów kolei
korzysta z biletu miesięcznego „BUS –
TRAMWAJ – KOLEJ – Jeden Bilet” i tylko %
wskazuje wspólny bilet z komunikacją
poznańską i koleją jako najważniejszy argument przemawiający na korzyść komunikacji
autobusowej.
Najważniejszą rzeczą dla ankietowanych
w autobusach jest duża liczba połączeń (ok.
%). Cena biletu, wspólny bilet i czas przejazdu są ważne dla podobnych grup ankietowanych ( - %). Kolejną ciekawostką jest
fakt, że pomimo przekazanej informacji
o możliwym wydłużeniu czasu przejazdu
autobusów linii
, aż % ankietowanych
deklaruje, że nie zmieni środka lokomocji
(w tym % z grupy %, dla której czas przejazdu jest najważniejszy). Także w przypadku
linii
pasażerowie sugerowali wprowadzenie większej liczby kursów.

Pasażerowie kolei wybrali ten środek lokomocji ze względu na krótki czas przejazdu ( %).
Szczegółowa analiza z przeprowadzonych
badań oraz zasady funkcjonowania transportu od września
r. będą prezentowane na posiedzeniu Komisji Gospodarczej
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, które
odbędzie się w dniu
września
r.
o godz. .
w Sali Sesyjnej MGOKiR ul.
Poznańska
w Murowanej Goślinie. Serdecznie zapraszamy.

Obowiązkowa deratyzacja! Na finiszu
Ewa Płonka
Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 45
e-mail: e.plonka@murowana-goslina.pl

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
. sierpnia
roku
w dniach od do
września
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-

Z

godnie z zapowiedziami od dnia
września
r. rozpoczyna działanie
system
elektronicznej
rejestracji
pacjentów do wszystkich lekarzy Przychodni Lekarza Rodzinnego w Murowanej
Goślinie.
Aby zarejestrować się do wybranego lekarza
należy:
. Wejść na stronę internetową www.lekarzrodzinnymgoslina.pl
. Przejść do zakładki „rejestracja elektroniczna”
. Podać wymagane dane osobowe m.in.
PESEL - niezbędny do weryfikacji e-wuś,
nr telefonu celem uzyskania potwier-

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 nie realizujący
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.murowanagoślina.pl oraz zostaną rozwieszone w formie plakatów na terenie gminy).

dzenia rejestracji (mail, SMS, telefon)
oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, podać nazwisko
lekarza, datę i godzinę planowanej
wizyty.
Informujemy, że wszystkie dane osobowe są szyfrowane, celem zapewnienia im profesjonalnej ochrony.
. Nacisnąć przycisk „wyślij”.
. Oczekiwać na odpowiedź zwrotną
z Przychodni Lekarza Rodzinnego
w ciągu godzin.

Z

akończyły
się
prace
związane
z budową drugiego odcinka drogi
w Łoskoniu Starym. Wykonawcą robót
była firma Zakład Drogowo-Transportowy
Sławomir Begier z Nekli.

Wartość robót zł. W drugim etapie
wykonawca wykonał odcinek długości
m. Łączna długość wykonanych w tym roku
odcinków wyniosła
m. Budowa jest
współfinansowana ze środków miasta
i gminy Murowana Goślina oraz środków
Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.
W następnym roku planowane jest wykonanie kolejnego odcinka drogi w kierunku Długiej Gośliny.

Na straży
porządku
Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 20 10
e-mail: m.strozynski@murowana-goslina.pl

Przemysław Pater
Koordynator

W

NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA O WYWIESZONYM WYKAZIE
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska i , wywieszono na okres dni
wykaz nr /
części nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
Murowana Goślina, dnia

.

.

r.

Alicja Błaszczyk
podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel.
e-mail: a.blaszczyk@murowana-goslina.pl

fot. freeimages.com

Andrzej Klepka
inspektor ds. inwestycji
a.klepka@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 612

okresie od czerwca do sierpnia
r. przeprowadzono dodatkowe wspólne patrole piesze
strażników miejskich oraz policjantów
z Komisariatu w Murowanej Goślinie.

Zadaniem patroli była kontrola porządku
publicznego na terenie Murowanej Gośliny.
Strażnicy i Policjanci patrolowali ulice naszego
miasta w weekendy, w godzinach : - : .
W omawianym okresie funkcjonariusze nałożyli
mandatów karnych za spożywanie
alkoholu w miejscu zabronionym oraz inne
wykroczenia związane z zakłócaniem
porządku publicznego.
Miejscami najczęstszych interwencji były park
przy ul Poznańskiej oraz obszar wokół
Nowego Rynku na Os. Zielone Wzgórza. Działania wspólnych patroli odbywały się we
współpracy z operatorami monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie,
którzy od tego roku pełnią służbę w godzinach wieczornych i nocnych każdego dnia.
wrzesień 2014

Gośliniacy
pozdrawiają
Ewa Poepke
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
tel. 61 89 23 650
e-mail: e.poepke@murowana-goslina.pl

W

dniu
sierpnia
roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
w sprawie zarządzenia wyborów do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wybory
zostały wyznaczone na niedzielę
listopada br.
Przypominamy, że w związku z dbaniem
o estetykę oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, na terenie miasta i gminy zostały
wyznaczone miejsca do prowadzenia kam-

panii wyborczej, a zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej zabrania się umieszczania plakatów i haseł wyborczych na latarniach i słupach oświetleniowych oraz innych elementach znajdujących się w pasach drogowych
dróg gminnych.
Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie internetowej Urzędu www.murowana-goslina.pl w zakładce Wybory
.

UWAGA! Głosować będziemy w tych
samych lokalach i obwodach wyborczych,
jak podczas głosowania do Parlamentu
Europejskiego. Obwieszczenie o Siedzibach
Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o granicach obwodów wyborczych zostanie
zamieszczone w listopadowym wydaniu
„Biuletynu Samorządowego”.

Szkoła Podstawowa nr
zostanie odnowiona
Agnieszka Mantaj
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel.: 61 89 23 615
e-mail: a.mantaj@murowana-goslina.pl

D

nia sierpnia
r. w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina miało
miejsce podpisanie umowy na Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr
w Murowanej Goślinie. Zakres prac obejmie
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz
docieplenie i pomalowanie elewacji.
W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę
– jest nim Przedsiębiorstwo Budowlane
„Jack-Bud” Jacek Grabowski z Poznania.
Prace rozpoczną się w najbliższy poniedziałek sierpnia i potrwają do listopada
r. Koszt wykonania termomodernizacji SP
to
, zł.

Świadkami podpisania umowy były m.in.
Kamila Szóstak – Wicedyrektor SP nr oraz
przedstawiciel rodziców, Agnieszka Ogrodnik.

Nowi partnerzy KDR

K

arta Dużej Rodziny ma nowych partnerów. Wśród instytucji i firm, które
honorują kartę znajdują się od niedawna:
▪ Pizzeria „Angelo”,z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Nowy Rynek . % zniżki
na pizzę serwowaną w lokalu.
▪ Firma AVAILO Sp. z o.o. (doradztwo
www.murowana-goslina.pl

prawne), z siedzibą w Jasionce
,
Jasionka.
% zniżki na zakup
pakietu Mecenas Direct,
% zniżki na
zakup pakietu Mecenas Direct dla
Rodziny. Zakupu pakietów można dokonać dzwoniąc pod numer infolinii Availo
.

lipca br. w auli Gimnazjum nr
odbył się X Światowy Zjazd Gośliniaków. Zgodnie z obietnicą prezentujemy treść listów osób, które nie
mogły uczestniczyć w spotkaniu.
„Kochani!
Drodzy koledzy i koleżanki. Nie mogę uczestniczyć w kolejnym spotkaniu z okazji X Zjazdu
Gośliniaków. Ale tą drogą zasyłam Wam
Kochani serdeczne pozdrowienia, dużo
pomyślności zdrowia i szczęścia. Serdeczne
dzięki i pozdrowienia organizatorom, Panu
Burmistrzowi Łęckiemu i Księdzu Proboszczowi za to spotkanie i serce dla nas. Murowana dzięki nam i władzy wypiękniała, braknie kilku drobiazgów, m.in. wieży kościelnej
i pomników świętych na Rynku. Stąd moje
dwie inicjatywy:
. Odbudujmy wspólnie na skwerze w rynku
pomnik N.M.P. w drodze cegiełek po zł.
Niech to po nas zostanie.
. Napiszmy pamiętnik z naszego życia,
dzień przeżyty
każdy niech opisze
w Murowanej Goślinie. Zostanie po nas
kronika.
Tyle na teraz, do zobaczenia za rok. Kocham
Was bardzo. Cześć, pozdrowienia.
Władek Rakocy”
„Z okazji
-lecia nadania praw miejskich
Murowanej Goślinie pozdrawiam wszystkich Jej
Mieszkańców i byłych, „starych” Gośliniaków,
zgromadzonych na X Światowym Zjeździe.
Władzom Miasta, z Panem Burmistrzem na
czele, życzę, aby ich wysiłek uwidaczniał się
w dalszym rozwoju Murowanej Gośliny oraz
rewitalizacji jej starówki, która odzwierciedlałaby jej historyczne znaczenie i dawny urok,
który żyjący tutaj w I połowie XX w. starzy
Gośliniacy, wywodzący się z rodzin żyjących tu
od setek lat, pamiętamy.
Irena Schroeder, z domu Szymańska”
„Serdecznie dziękuję za zaproszenie na jarmark św. Jakuba i spotkanie Gośliniaków.
Przesyłam pozdrowienia na ręce P. Burmistrza
dla Pana oraz całej społeczności Gośliniaków.
Rozalia Wolniewicz”

FUNDUSZ SOŁECKI
Dobiegają końca zakupy i inwestycje
poczynione z funduszu sołeckiego na ten
rok. Do września rozliczamy się z faktur
i znów można powiedzieć, że dzięki funduszowi powstały kolejne elementy infrastruktury w sołectwach.
ZEBRANIA WIEJSKIE
Do końca września odbywać się będą
w kolejnych sołectwach zebrania wiejskie,

podczas których mieszkańcy zadecydują,
jak zagospodarować przyszłoroczny fundusz sołecki. W naszym sołectwie takie
zebranie zapowiadam na
września,
szczegóły wkrótce.

dotacji z gminy. Sołectwo Łopuchówko
otrzymało na ten cel
zł i wyremontowany został właśnie odcinek Worowo-Łopuchówko, co nie znaczy, że na tym
poprzestaniemy.

REMONTY DRÓG
Sołectwa, w których działają stowarzyszenia, zdążyły już częściowo wyremontować
drogi, na które to inwestycje, przypomnijmy, mieliśmy do podziału
zł

W sołectwie Łoskoń zbudowano już
z dotacji gminnej
metrów drogi, położono asfalt - a reszta zostanie wykonana
niebawem.

Jarmark św. Jakuba Wycieczka do
olejny Jarmark św. Jakuba odbył się Europarlamentu

K

w prawdziwym skwarze. Miasto
niczym rozgrzana patelnia przyciągnęło sporo osób, ustawiono także mini-fontannę, która dała sporo radości głównie
najmłodszym uczestnikom. Dorośli szukali
odrobiny cienia pod licznymi parasolami.

Jedną z atrakcji był olbrzymi tort, wwieziony na... ciężarówce, następnie krojony
na porcje i rozdzielany wśród mieszkańców.
Goście jarmarku ochoczo ustawiali się
w kolejce.
Sporo stoisk, jak zawsze, z wyrobami rękodzielniczymi,
stoiska
gastronomiczne,
zabawki, kosze itd. Każdy znalazł tu coś dla
siebie, zaś wieczorem odbył się koncert
Ryszarda Rynkowskiego, na który czekała
spora grupa osób.

GRZYBOWE
GRZANKI
SKŁADNIKI:
» 0,5 kg leśnych, mieszanych grzybów
» cebula
» jajko
» pieprz, sól
» śmietana
» bagietka

Z

arząd Stowarzyszenia Sołtysów Wielkopolskich organizuje wyjazd do Europarlamentu, który odbędzie się
września br.

Atrakcji podczas -dniowej wycieczki nie
zabraknie, dlatego – choć nie jest tania –
zachęcam do zapisywania się. Informacje
pod nr tel.
.

Grzyby krótko obgotowujemy i następnie
przesmażamy na gorącym tłuszczu z cebulką,
solą i pieprzem. Doprawiamy lekko śmietaną
i odstawiamy, aby pozostały ciepłe.
Bagietkę kroimy w skośne, cienkie kromki, obtaczamy w rozmąconym jajku i smażymy na
mocno rozgrzanym oleju, aż będą chrupiące.
Następnie szybko układamy na nich małe porcje
grzybów. Pycha! Polecam!

PODZIĘKOWANIE
PRZYSŁOWIA
PRZY
OWIA NA
N WRZESIEŃ:

„Wrz czy wrzesień,
„Wrzeszczy
wr
że już jesień”
„Gd
„Gdy grzyby
zyby wielkie korzenie mają ci
ciężką
ą zimę zapowiadają”
Wrzesień...
sie
warto wiedzieć, że w tym miesiącu obchodzimy także Międzynarodowy
Dzień Piwa i Piwowara, oraz... Dzień Pracoholika!
Z CZYM JESZCZE KOJARZY NAM SIĘ JESIEŃ?
Z koszami owoców, dojrzałymi warzywami, zamglonym lasem z zapachem grzybów,
babim latem. Z kolorowym lasem. Ale przecież to także mgły i deszcze, odlatujące
ptaki, zasypiająca przyroda. A nam pozostaje czekać kilka miesięcy, aż znowu nadejdzie
wiosna!

Panu Zbigniewowi Szelągowi, Nadleśniczemu
w Łopuchowie, serdecznie dziękuję, w imieniu
swoim oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopuchowie, za pomoc rzeczową w postaci
agregatu prądotwórczego, który doposażył wóz
ratowniczo-gaśniczy naszej jednostki.
Dzięki przychylności Pana Nadleśniczego nasza
jednostka, otrzymując nowy sprzęt, uzyskała
większą zdolność do działań ratowniczych oraz
do niesienia pomocy lokalnej społeczności,
szczególnie w walce z pożarami i innymi żywiołami.
Leszek Sommerfeld, prezes OSP Łopuchowo

wrzesień 2014

SENIORZY

Im nas będzie więcej,
tym lepiej
Urszula Gendera Zielińska: Panie Andrzeju,
jest pan wiecznie w ruchu. Za czymś Pan
goni? Przed czymś ucieka? Skąd to bieganie?
Andrzej Ludzkowski: Biegam „od zawsze”,
od dziecka w szkole podstawowej, najpierw
po drodze była to piłka nożna, także lekkoatletyka. Potem już prawie wyłącznie bieganie, które daje mi moc, wytchnienie i sporo
satysfakcji z sukcesów.
Wypadek spowodował moją niepełnosprawność,
ale
nie
przeszkadza
mi to w żaden sposób w bieganiu i robię to
z wewnętrznego jakby przymusu. Bez
względu na pogodę, latem, zimą, warunki są
dla mnie bez różnicy.
Czym zajmowałby się Pan, gdyby nie bieganie?
Sam nie wiem czy jest cokolwiek, co
mogłoby mi bieganie zastąpić. W roku
ostatni raz zostałem mistrzem Polski w skoku w dal i trójskoku. Byłem czwarty
w rankingu światowym, ale dla działaczy
było to za mało, abym pojechał do Sydney na
igrzyska olimpijskie. Spowodowało to, że na
długich lat odłożyłem bieganie całkowicie
- to była przerwa, gdzie ani razu nie założy-

Z CYKLU:
CO SŁYCHAĆ
U BYŁEGO SOŁTYSA?
ROZMOWA Z BOGDANEM WINKELEM,
BYŁYM SOŁTYSEM RADUSZYNA
W piękne, letnie popołudnie odwiedził mnie
najdłużej nam „panujący” były sołtys Raduszyna. Bogdan Winkel. To samo poczucie
humoru, zawsze trzymający się swojego zdania, choć nieco pochylony i, niestety, narzekający na swoje zdrowie.
Urszula Gendera-Zielińska: Jak Twoje samopoczucie i ogólnie zdrówko na soleckiej
emeryturze?
Bogdan Winkel: Niestety, zdrówko się
„posypało”. Mam problemy z astmą, oskrzelami i oddychaniem. Bywają dni, kiedy oddycham z wysiłkiem i ostatnie upały naprawdę
mi nie służyły. Osłabione mam także serce
i szybko się męczę. Właśnie ze względu na
stan zdrowia musiałem opuścić sołeckie
szeregi, choć naprawdę było mi bardzo żal.
Zdałem sobie sprawę, że nie daję rady brać
www.murowana-goslina.pl

Rozmowa
z ANDRZEJEM
LUDZKOWSKIM,
społecznikiem,
sportowcem

łem mojego sportowego stroju. Totalna niemoc. Ale po
latach założyłem adidasy
i postanowiłem z dnia na dzień - od dziś
znowu biegam!

września na stadionie w Raduszynie!

Rodzina także włącza się w bieganie?

Zachęcam do przyjścia na stadion. Można
zabrać z sobą ciasto, kawę, herbatę lub inne
ulubione, wykonane samodzielnie smakołyki. Na miejscu będzie prowadzona ich
sprzedaż, a zysk trafi do „puszki”. Swoje
wsparcie dla akcji można okazać, poprzez
wpłatę na miejscu dla sióstr Kutzner. Nie
będę ukrywał, że bardzo wskazana jest
pomoc finansowa, po prostu „wrzutka do
puszek” – to cel tej akcji. To bardzo pomoże
i ułatwi wyjazd sióstr Kutzner na turnus
rehabilitacyjny. Z góry dziękuję wszystkim,
którzy już dziś wiedzą, że będą tam z nami.

Tak. Cała piątka dzieci, ostatnio także żona
dzielnie dotrzymuje mi kroku, a nikt z nich
nie jest w żaden sposób zmuszany, czy specjalnie zachęcany. W tym miejscu chciałbym
podziękować mojej żonie, która jest dla mnie
wsparciem i dzięki niej mogę spełniać się
w sporcie.
Jeśli nie sport, to co?
Pomoc ludziom. W każdy możliwy sposób
pomógłbym drugiemu człowiekowi, na co
obecnie kompletnie nie ma „mody”. Trudno
znaleźć sponsora, nie ma współpracy pomiędzy ludźmi, chęci niesienia pomocy. Pomagają nieliczni.
Na szczęście, jeśli poproszę o pomoc finansową, czy materialną - nikt nie odmawia.
Ostatnio na przykład Arek Bednarek (Biuro
Komunikacji Społecznej – przyp.red.) zapowiedział pomoc w utworzeniu baneru
z reklamą mojego wielkiego biegu w dniu

W jaki sposób można pomóc podczas organizacji tego biegu?

Na boisku w Raduszynie odbędzie się także
świetny pokaz stroju i tańca indiańskiego,
zagra nam „Eka znad Trojanki”. Zapraszamy
do współpracy także inne osoby, które
mogłyby urozmaicić, uatrakcyjnić imprezę.
Im nas będzie więcej, tym lepiej!
Bardzo dziękuje za rozmowę i za trafienie
do Worowa, co wciąż niektórym osobom
sprawia wiele trudności.

udziału w comiesięcznych spotkaniach sołtysów, nawet zebranie podatku wiązało się
z ogromnym wysiłkiem.
Jak wspominasz swoje
lat w służbie sołtysa?
Dobre lata, pełne zaangażowania z mojej
strony. To było zajęcie, które naprawdę lubiłem, byłem po prostu w swoim żywiole.
Udało się zrobić wiele dobrego, a już kiedy
nastał burmistrz Tomasz Łęcki wszystko
ruszyło z kopyta. Zaczęło się wreszcie dziać
wiele dobrego: załatwione zostały telefony
tzw. sołeckie, zrobiono chodniki, przejścia
dla pieszych, ustalono diety dla sołtysów itd.
Ale z pewnością były też rzeczy, których nie
udało się załatwić, zrobić?
Największym wysiłkiem była przebudowa
ul. Raduszyńskiej. To była moja prawdziwa
droga przez mękę i trochę trwało, zanim
tam cokolwiek zaczęło się dziać. A potem,
kiedy już ruszyły prace, starałem się codziennie być na jakimś odcinku, obserwowałem
bacznie, co się dzieje. Ale nareszcie, choć
sam w to nie wierzyłem, ta droga wygląda
tak, jak powinna!
Nie udało się też zbudować prawdziwego
boiska z zadaszeniem, placem zabaw i innymi
urządzeniami. Niestety, zawsze był tam pro-

blem z własnością gruntu i nie było tam ani
skrawka ziemi gminnej.
Jak oceniasz nową panią sołtys?
To dobry człowiek i sołtys. Sam ją zresztą
„poleciłem” na to miejsce. Do tej pory była
członkiem Rady Sołeckiej, a obecnie od roku
pełni funkcję sołtysa. Jestem przekonany,
że spokojnie sobie poradzi.
Co chcesz przekazać nam wszystkim, koleżankom i kolegom?
Wszystkich sołtysów proszę ode mnie serdecznie pozdrowić i życzyć im wszystkiego,
co najlepsze.
To niniejszym czynię, a „wujkowi Bogdanowi”
serdecznie dziękuję za rozmowę.
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Kulinarne podróże z Witoldem Wróblem
sierpnia, w ramach Festiwalu Dobrego Smaku, obchodzono Dzień z Powiatem Poznańskim. Tam, gdzie obecne są wielkie nazwiska świata kulinarnego, nie
mogło zabraknąć uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych
w Murowanej Goślinie.

O

godz. . na scenie Festiwalu pojawiły się uczennice: Weronika Kamińska, Roksana Rączkowiak, Daria Budych oraz
Andżelika Piechowiak z panią Izą Starostą-Byczyńską, które
w towarzystwie Starosty Powiatu Poznańskiego – Jana Grabkowskiego, Witolda Wróbla z Polskiej Akademii Smaku oraz Grzegorza
Łapanowskiego, przygotowały: ogórki w miodzie oraz chłodnik
z melona i arbuza z kolendrą i pieprzem. Tak smakowicie wszystko
się zaczęło.
Później było jeszcze smaczniej, gdyż udaliśmy się do hotelu „Ilonn”
na pokaz wędlin staropolskich firmy „Lech” z Białegostoku. Tam,
oprócz wspaniale zastawionego stołu, czekali na nas z ciekawymi
opowieściami: Andrzej Fiodoruk – socjolog i pisarz kulinarny, Lech
Zwolan – właściciel firmy „Lech Garmażeria Staropolska”, oraz Hieronim Błażejak, specjalizujący się w produkcji nalewek i jabłecznika.
Po iście królewskiej degustacji, udaliśmy się do „Museum Cafe”, na
starym rynku w Poznaniu, aby kontynuować przygodę ze staropolskimi smakami.
Następnego dnia, już o godz. . , wzięliśmy udział w warsztatach
kulinarnych w restauracji „Toga”, organizowanych przez Agencję
Rynku Rolnego. Tutaj dyrektor Andrzej Bobrowski zachwalał drób
z chowu zrównoważonego od pana Kazimierza Kosakowskiego
z Murowanej Gośliny. Pod okiem szefa kuchni przygotowaliśmy pierś
z kurczaka w bazyliowym pesto, mus z wątróbek oraz plastry gęsiej
piersi podane na ziemi jadalnej. Na starym rynku raczyliśmy się
lodami produkowanymi metodą tradycyjną w niecodziennych smakach od pana Mirosława Pomesa. Na koniec udaliśmy się jeszcze do
„Museum Cafe” na spotkanie z Maciejem Nowickim – szefem kuchni
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, który odtwarza staropolskie przepisy.
Naszą dwudniową eskapadę w poszukiwaniu wspaniałych smaków
oraz wybitnych osobistości ze świata gastronomii zawdzięczamy
panu Witoldowi Wróblowi, który otoczył nas opieką i przedstawił
swoim przyjaciołom: Hannie Szymanderskiej – specjalistce od kuchni
polskiej i autorce książek kulinarnych, Piotrowi Bikontowi – krytykowi kulinarnemu, Gieno Mientkiewiczowi – znawcy serów, Dżannecie Bogdanowicz z jurty tatarskiej w Kruszynianach, czy też znanym

z telewizyjnych programów kulinarnych: Grzegorzowi Łapanowskiemu, Jankowi Kuroniowi oraz Robertowi Makłowiczowi.
Czas Festiwalu Dobrego Smaku był dla nas niezwykły ze względu na
nowe doświadczenia kulinarne i zawarte znajomości. Dyrektor
Agencji Rynku Rolnego, pan Andrzej Bobrowski, zaproponował
bowiem zorganizowanie warsztatów gastronomicznych dla uczniów
naszej szkoły już na przełomie września i października. Wszyscy
uznaliśmy zgodnie, że warto było przerwać wakacje, aby wrócić do
zawodowych zmagań, które są naszą pasją.
Agnieszka Olejniczak-Gros
Zespół Szkół w Bolechowie,
Szkoła w Murowanej Goślinie
TERMINARZ ZEBRAŃ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW
ORAZ OSIEDLI SAMORZĄDOWYCH
(DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO I MIEJSKIEGO W
ROKU)
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MIEJSCE SPOTKANIA
Salka na stadionie przy ul. Mściszewskiej
Wiata turystyczna w Głębocku
Remiza OSP Mściszewo
Świetlica wiejska Uchorowo
Szkoła Podstawowa w Łopuchowie
Wiata turystyczna w Zielonce
Hol Pałacu w Przebędowie
Boisko w Łopuchówku
Kasztelania - parking w Starczanowie
Plac zabaw w Trojanowie
Świetlica wiejska Kamińsko
Świetlica RSP Zgoda
Gimnazjum nr , ul. Mściszewska
Gimnazjum nr , ul. Gen. T. Kutrzeby
Gimnazjum nr , ul. Gen. T. Kutrzeby
Gimnazjum nr , ul. Gen. T. Kutrzeby
UMiG ul. Poznańska (sala sesyjna)
Ratusz ul. Plac Powstańców Wlkp.
(sala konferencyjna)
wrzesień 2014
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SPACER ŚLADAMI HISTORII
PO MUROWANEJ GOŚLINIE
sierpnia br. grupa miłośników historii
zebrała się pod goślińskim ratuszem, aby
stamtąd wyruszyć na kolejny „Spacer śladami historii po Murowanej Goślinie” pierwszy z trzeciej już edycji. Trasa prowadziła z placu Powstańców Wielkopolskich
ulicami: Poznańską, Mściszewską, Kochanowskiego i znów na Plac.
Jednym z ciekawszych punktów spaceru był
pałac Winterfeldów, w którym mogliśmy
zwiedzić niedostępne na co dzień podziemia. Historię przybliżał Dariusz Paprocki,
pracownik Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej. Niespodzianką, jaką czekała na uczestników, było zwiedzanie gościńca Kasztel
u Gostla. Oprowadziła nas Monika Dąbrowska, prezentując pokoje hotelowe (w tym
apartament), taras, restaurację i herbaciarnię. Z zainteresowaniem słuchaliśmy o nietypowych nazwach pokoi, herbatkach, lodach
malinowych i o historii powstania tego miejsca. Zostaliśmy zaproszeni na grilla z okazji
zakończenia lata, który ma się odbyć
w ostatnią sobotę wakacji w ogrodzie
Gościńca.
Natalia Kazuś
Biblioteka Publiczna
Zdjęcia Natalia Kazuś

TAJEMNICE ZIELONYCH WZGÓRZ
Prognozy na dzień
sierpnia zapowiadały
angielską, deszczową aurę. Na szczęście
pogoda na czas kolejnego spaceru historycznego była ładna – deszcz lunął dopiero po
jego zakończeniu.
Tym razem trasa obejmowała nową część miasta – Zielone Wzgórza. Ponad osób zgromadziło się, by posłuchać o historii powstawania
www.murowana-goslina.pl

10 sierpnia, Pałac, ul. Kochanowskiego.

spółdzielni i osiedla, o licznych zmianach koncepcji architektonicznych czy idei przyświecającej głównemu projektantowi.
Najistotniejsze fakty przedstawił pracownik
Izby Regionalnej Dariusz Paprocki. Dużo do
powiedzenia mieli również: były prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza
Ryszard Pomin oraz obecny prezes Adam
Szweda. Pierwszy z panów sypał jak
z rękawa ciekawostkami i anegdotami, także
z okresu samych początków Zielonych
Wzgórz, zaś pan Szweda zdradził najbliższe
plany inwestycyjne spółdzielni i przybliżył
zasady jej funkcjonowania.
Spacerowicze mogli usłyszeć naprawdę
wiele ciekawych historii, na przykład gdzie
zamieszkują jerzyki – ptaszki, które upodobały sobie Zielone Wzgórza; który blok
wygrał kiedyś ogólnopolski konkurs na najle-

24 sierpnia, spacer po osiedlu Zielone Wzgórza.

piej zaprojektowany budynek, czy kto był
pierwszym zameldowanym na osiedlu
mieszkańcem. Sami uczestnicy włączali się
w wymianę wspomnień i opowiastek. W ten
sposób każdy dowiedział się czegoś nowego.
Magdalena Grzechowiak-Urbańczyk
Biblioteka Publiczna
Zdjęcia Natalia Kazuś
SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu „Biuletynu Samorządowego”
podaliśmy błędne informacje na temat daty sierpniowego spaceru śladami historii (stąd pomysł na zorganizowanie dwóch spacerów), za co bardzo przepraszamy zarówno organizatorów, jak i uczestników. Przy
okazji zapraszamy do kalendarza na stronie miasta
i gminy Murowana Goślina, w którym na bieżąco
informujemy o zbliżających się imprezach.
Redakcja „Biuletynu Samorządowego”

NA ORIENTACJĘ MOŻNA CHODZIĆ,
BIEGAĆ, JEŹDZIĆ NA ROWERZE,
A NAWET NA NARTACH

II Orientacja na Rakownię
Jeśli udasz się na spacer do lasu i zobaczysz kogoś szybko przebiegającego, ubranego
w kolorowy strój, wiedz, że był to orientalista, czyli biegacz na orientację z mapą w ręku
zmierzający do swojego kolejnego punktu.

P

rawie stu czterdziestu takich - małych
i dużych - można było zobaczyć
w przedostatnią sobotę tegorocznych
wakacji,
sierpnia, w okolicach Rakowni.
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni przygotowało tu bowiem rekreację dla każdego drugą edycję „Orientacji na Rakownię”.

Kolebką biegów na orientację jest Skandynawia, gdzie pierwsze zawody rozegrano pod
koniec XIX w. Tak naprawdę idea poruszania
się z mapą istnieje odkąd wynaleziono kompas, zaś od niedawna masowe używanie
nawigacji na bazie owych map np. w smartfonach sprawia, że zabawa zwana „orienteeringiem” staje się coraz bardziej masowa.
Na orientację można chodzić, biegać, jeździć
na rowerze, a nawet na nartach! Niezbędna
jest do tego bardzo dokładna mapa odwzorowująca m.in. „przebieżność” terenu (czyli
gęstość lasu) i zaznaczone na niej, a umieszczone w terenie zazwyczaj daleko od ścieżek, lampiony-punkty.
Zabawa rozpoczęła się wytłumaczeniem
zasad i krótką rozgrzewką. Uczestników
przywitały bociany, które niespodziewanie
pojawiły się nad rakowiańskim boiskiem.
W trakcie oczekiwania na start (każdy
zawodnik lub grupa startowały o innej
godzinie) skorzystać można było z atrakcji,
czyli z zabaw i gier przygotowanych przez
organizatorów. Najstarszy uczestnik miał
ponad
lat, najmłodszy niecały rok. Rywalizowano na trasach, z których najdłuższa
miała km w linii prostej, a najkrótsza ,
km i była wyznaczona szarfami, przez co
mogły na niej samodzielnie rywalizować
dzieci (zaopatrzone oczywiście w telefony
komórkowe). Nowością tej edycji imprezy
było zastosowanie elektronicznego systemu
potwierdzania pobytu na punktach, zainaugurowano też działanie internetowego serwisu do ćwiczeń z mapą do orienteeringu,
którą każdy może wydrukować czy zgrać na
telefon podczas wycieczki w lesie (www.
spotkania wpuszczy.pl/orient).
Po biegu na wszystkich czekał upragniony
medal, były napoje i ciepły posiłek. Rozdano
drobne nagrody, a zwycięzcy tras otrzymali
puchary. Na trasie „łatwej” zwyciężyła ekipa
w składzie Kasia, Magda, Łukasz Hałas oraz
Michał i Franciszek Zbielscy z Rakowni. Na
trasie „krótkiej” najszybsi byli Tomasz,
Agnieszka, Jacek i Joanna Wągiel z Kozie-

głów. Trasę „średnią” i „długą” zdominowali
poznaniacy - odpowiednio Andrzej Telicki
oraz Paweł Górczyński.
Warto wspomnieć jeszcze o wspaniałej
postawie jednego z zawodników trasy długiej, który zrezygnował z walki o zwycięstwo, gdy zauważył w lesie pożar wzniecony
w kilku miejscach, prawdopodobnie przez
lokalnego podpalacza. Szymon Gramacki
z Poznania, bo o nim mowa, zaalarmował
straż pożarną i pozostał na miejscu do przyjazdu pierwszych jednostek. Pożar udało się
na szczęście szybko opanować, a zawody
przebiegły już dalej bez niespodzianek.
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni składa
serdeczne podziękowania Nadleśnictwu
Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie na ręce p. Wojciecha Kowala
za udzielenie zgody na rozegranie zawodów,
a także Samorządowi Województwa Wielkopolskiego za dofinansowanie imprezy – projekt współfinansowany był bowiem ze środków Unii Europejskiej. Wyrazy wdzięczności
należą się również wszystkim tym, którzy

przyczynili się choćby w najmniejszym stopniu do realizacji, a gratulacje wszystkim
uczestnikom, którzy przebyli trasy często po
raz pierwszy mając kontakt z mapą do orienteeringu.
Po południu zaczęła się druga część imprezy
dla uczestników, organizatorów oraz mieszkańców Rakowni, czyli zabawa integracyjna
przy muzyce, ognisku, z konkursami - „Pożegnanie Lata”. Nie obyło się bez przeciągania
liny. Co ciekawe, w rywalizacji panie vs.
panowie zwyciężyła płeć piękna! Do zapadnięcia ciemności teren podlegał władaniu
dzieci, ale po zmroku w tany ruszyli dorośli,
którzy nie zeszli z „parkietu” do północy.
Organizatorzy nieśmiało wspominali już
wówczas o kolejnej edycji imprezy za rok –
za co prosimy trzymać kciuki!
w imieniu Stowarzyszenia
Przyjaciół Rakowni
Maciej Gramacki
Koordynator projektu
Zdjęcia: Maciej Gramacki
wrzesień 2014

Powrót do przeszłości
sierpnia br., o godzinie . z Nowego Rynku wyruszyło pięćdziesięcioro rowerzystów
biorących udział w rajdzie „Powrót do przeszłości”. Grupa ta wyjechała w stronę Mściszewa, gdzie podzieliła się na dwie mniejsze – jadące trasą rodzinną i sportową.

T

rasa sportowa prowadziła przez błotniste ścieżki wzdłuż Warty. Przewodnictwo sprawowali Natalia Kazuś i Arkadiusz Bednarek. Na uczestników czekały
malownicze, choć niełatwe do pokonania
jary, górki i pagórki, a także bujne pokrzywy.
Z kolei trasę rodzinną Sławomir Malec prowadził ładnymi duktami leśnymi, nie omijając
przejazdu przez rzekę Trojankę.

W rajdzie brali też udział piesi miłośnicy turystyki i historii. I tak, kilkuosobowa grupa nordic-walking wyruszyła o godzinie . z przystani kajakowej Binduga, pod przewodnictwem Dariusza Paprockiego, docierając do
Radzimia. Była to najweselsza grupa, biorąc
pod uwagę liczbę opowiedzianych podczas
marszu dowcipów i radość słyszaną z daleka.

Wszyscy uczestnicy dotarli na metę, którą
zorganizowano na Bindudze. Tam czekał na
uczestników posiłek (pyszna grochówka,
napoje i łakocie). Atrakcji na mecie było co nie
miara, między innymi strzelanie z łuku, wiatrówki, rzut podkową, narty bolkowskie, bieg
nosiwody. Niespodzianką przygotowaną
przez organizatorów był rejs statkiem na
wyspę Radzim, gdzie archeolog Andrzej
Kowalczyk z pracowni archeologicznej
Ostrów Radzimski Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy opowiadał historię dawnej
kasztelanii.
Na mecie zainteresowani otrzymali wydawnictwa o Radzimiu. Na zakończenie rajdu
tradycyjnie już rozlosowano drobne upominki wśród uczestników. Rajd został zorganizowany w ramach obchodów
. rocz-

Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta,
Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek, czwartek . – . ; wtorek, środa, piątek . – .
przedłużone weekendy pod numerem:
w godz. . - .
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:
Burmistrz Tomasz Łęcki.........................................................
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński....................................
Skarbnik Romana Dudek.......................................................
Sekretarz Maciej Kaczmarek.................................................

nicy nadania praw miejskich Murowanej
Goślinie, a „Powrót do przeszłości” miał
przypomnieć o początkach Ostrowa
Radzimskiego.
Ogromne podziękowania za pomoc w organizacji rajdu dla sponsora nagród: R-Serwis
Roman Sokalski a także organizatorów:
Michała Hałasa, Bernarda Grzechowiaka,
Ignacego Tomaszewskiego oraz dla wspaniałej ekipy rajdowej Katarzyny Malec, Magdaleny Grzechowiak-Urbańczyk, Sławomira
Malca, Arkadiusza Bednarka oraz Dariusza
Paprockiego.
Natalia Kazuś, Biblioteka Publiczna
Zdjęcia: Natalia Kazuś,
Magdalena Grzechowiak-Urbańczyk

Referat Programowania Rozwoju, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa...................................
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................
Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych,
kierownik Teresa Dutkiewicz.................................................
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................
Referat Spraw Obywatelskich, kierownik Ewa Poepke.......
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka..
Biuro Rady Miejskiej, Joanna Witkowska..............................
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji,
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................
Komunikacja Społeczna, Monika Paluszkiewicz............................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................
Pogotowie Ratunkowe..........
Pogotowie Energetyczne.......
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........
lub
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................
ZM GOAP, Delegatura Murowana Goślina, Michał Giełdon.......
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Zarządzanie kryzysowe...................kom.:
, tel.:

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: Monika Paluszkiewicz
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel.:
, e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

Dziwny jest ten świat...
Koncert Finałowy XII Letniego Festiwalu Muzycznego „Musica sacra Musica profana”
im. prof. Stefana Stuligrosza, który odbył się sierpnia br. był wyjątkową ucztą muzyczną.

W

części „Musica sacra” wystąpiła Orchestra Mixtura. To bardzo młody zespół, powstał w lutym
r., z inicjatywy
młodego poznańskiego kompozytora Jerzego Fryderyka
Wojciechowskiego, składający sie ze studentów Akademii Muzycznej
w Poznaniu. Zainteresowania zespołu skupiają się m.in. wokół projektów nowatorskich oraz twórczości młodych kompozytorów. Orkiestra dokonuje prawykonań utworów polskich kompozytorów. Dyrygentem orkiestry jest Paulina Rogowska - absolwentka dyrygentury
w klasie prof. Jerzego Salwarowskiego. Na koncercie w Długiej Goślinie Orchestra Mixtura zaprezentowała się w „muzyce uduchowionej”. Poprzez muzykę chcieli dołączyć się do chwil skupienia nad
życiem, zamyślenia się nad sprawami niedoczesnymi, wspólnie pochylić się nad ludzkimi emocjami. Koncert poprowadził Jerzy Wojciechowski założyciel Orchestry. Program podzielony został na przystawkę, dania główne i deser - jak przystało na prawdziwą ucztę!
W części „Musica profana” wystąpiła Natalia Niemen
z zespołem w programie: „Niemen mniej znany”. To projekt zainicjowany przez córkę Czesława Niemena, w którym artystka stara się
przybliżyć publiczności twórczość swojego taty mniej rozpowszechnioną. Są to utwory, które powstały na przestrzeni lat i znalazły się
chociażby na takich albumach jak „Terra Deflorata” czy „Spod chmury
kapelusza”. Program koncertowy, to pierwsza próba przełożenia tych
wybitnych kompozycji i aranżacji na język zespołu instrumentalistów,
który utworzyła Natalia. Od lat - tych Czesław Niemen był samowystarczalnym multiinstrumentalistą, a do tworzenia i wykonywania
swojej muzyki zatrudnił, jak sam ją nazwał - roboestrę, czyli zaawansowaną cyfrowo-analogową „machinerię” instrumentów. Wokół tego
projektu udało się Natalii Niemen skupić wyjątkowych muzyków,
wszyscy razem stworzyli niepowtarzalne wydarzenie muzyczne.

Podczas koncertu nie zabrakło największych hitów Czesława Niemena, takich jak „Jednego serca” , „Płonąca stodoła”, a na bis oczywiście „Dziwny jest ten świat”. Był to koncert przepełniony nadzieją,
miłością i wiarą. Natalii Niemen i zespołowi udało się, jak zauważył
prowadzącyfestiwalMateuszMJSibilski,„profanę„przeobrazićwprawdziwe „sacrum”. Tradycyjnie festiwal zamknął ks. Piotr Skoczylas, a na
niebie nad Długą Gośliną rozbłysły fajerwerki.
Chciałabym jeszcze raz serdecznie podziękować, w imieniu organizatorów, tym, którzy pomagają nam w utrzymaniu ciągłości i poziomu
festiwalu, obdarzając nas wsparciem finansowym, własną pracą
i życzliwością, czyli mecenasom festiwalu: Gminie Murowana Goślina,
Ewie i Pawłowi Bugajnym, Jarosławowi Dobrowolskiemu, Januszowi
Radlowi - HYDROTECH, TRUST, Jackowi Grali.
Serdeczne podziękowania za pomoc organizacyjną przy realizacji
festiwalu składamy mieszkańcom Długiej Gośliny, a w szczególności
wszystkim strażakom OSP w Długiej Goślinie, dyrektor Renacie
Olszewskiej i pracownikom Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
Marii i Bolesławowi Niedźwiedziom.
Dziękujemy publiczności za wspaniałe przyjęcie naszych artystów, za
udział w kweście na potrzeby kościoła w Długiej Goślinie (zebraliśmy
. , zł).
W te dwa letnie wieczory staraliśmy się „zaczarować” Państwa
codzienność, gdzie muzyka miała stać się niebem usianym nutami
zamiast gwiazd. Mam nadzieję, że nam się udało.
Agnieszka Szymańska- Wojtera
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

PODZIĘKOWANIE
Chciałabym serdecznie podziękować Nieformalnej Kapitule Letniego Festiwalu za wyrazy uznania, jednak te podziękowania należą się wszystkim podmiotom organizacyjnym festiwalu: Gminie Murowana Goślina, Burmistrzowi
Tomaszowi Łęckiemu, Proboszczowi Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie - ks. Piotrowi Skoczylasowi, niezawodnej grupie ludzi z Sołectwa
Długa Goślina, na czele z sołtysem Markiem Strykowskim, strażakom OSP
Długa Goślina, pracownikom SP w Długiej Goślinie, a przede wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie pod dyrekcją Arlety Włodarczak.
wrzesień 2014
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