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Ponad 90 proc. zrealizowane
Niebawem rozpocznie się kolejna kadencja, przed nami wiele ciekawych i ambitnych zadań.
Jak będą realizowane i czy w ogóle, będzie zależało od wyboru naszych mieszkańców. Wierzę w ich mądrość, bo mieszkańców mamy wspaniałych.
Rozmowa z Tomaszem Łęckim,
Burmistrzem Miasta
i Gminy Murowana Goślina
Paweł Napieralski: Panie burmistrzu, jest to
ostatnia rozmowa do Biuletynu, jaką przeprowadzamy przed zbliżającymi się wyborami. Spróbujmy krótko dokonać podsumowania ostatnich czterech lat. Jaki to był czas
dla gminy?
Tomasz Łęcki: Był to okres bardzo intensywnej pracy, która dała mi mnóstwo radości
i satysfakcji. Jestem przekonany, że był to
bardzo owocny okres dla rozwoju Murowanej Gośliny. Wspólnie, w wielu zespołach
pracowników Urzędu Miasta i Gminy, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli,
radnych, liderów różnych organizacji, także
moich współpracowników ze związku
„Puszcza Zielonka” przeprowadziliśmy
przedsięwzięcia, które
lat temu mogły
być tylko marzeniami. Zrobiliśmy bardzo
wiele, prawie wszystko, co zapowiadaliśmy
cztery lata temu.
Pamięta Pan program, który zaproponował
mieszkańcom cztery lata temu?
Doskonale pamiętam, ponieważ przed ogłoszeniem programu bardzo głęboko analizuję
sytuację. Zawsze jestem autorem programu,
nikt mi go nie przygotowuje. Uważam, że
mieszkańcy zasługują na szacunek wyrażany
również taką odpowiedzialnością, w której
nie obiecuje się „gruszek na wierzbie”,
a mówi się o celach realnych. Być może nie
wszystkie się ostatecznie osiągnie, ale jeżeli
to jest - procent, to znaczy, że program
był realny i uczciwie zaprezentowany.
Udało się osiągnąć te

-

procent?

Wówczas hasłem kampanii było „Osiągnęliśmy wiele, na tym nie koniec”. Wiedzieliśmy,
że jesteśmy rozpędzeni w wielu przedsięwzięciach, a inne są przygotowane, że bardzo dobrze radzimy sobie ze zdobywaniem
środków unijnych, że nie należy wyhamowywać tego tempa. Odpowiadając na pytanie
odpowiem, że udało nam się zrealizować
ponad proc. tego co zaplanowaliśmy.
Trzymam w ręce Pana materiał informacyjny przygotowany przed wyborami
w
roku. Chciałbym prosić, abyśmy
krótko podsumowali, co z zapowiedzi
zostało zrobione. Punkt pierwszy: „Zrealizujemy przygotowane projekty unijne”.
Zapowiadaliśmy budowę obwodnicy –
dotrzymaliśmy słowa; rewitalizacja linii kolejowej – dotrzymaliśmy słowa; Jezioro Prze-

będowskie – ta inwestycja właśnie jest kończona. Wymienione
przedsięwzięcia są projektami
wojewódzkimi, ale bez naszej
determinacji,
zaangażowania
i gminnych pieniędzy nie byłoby
to możliwe. Budowa kanalizacji
– na ukończeniu są roboty związane z budową na terenie gminy
prawie
. km sieci o wartości
blisko
mln zł – mam na myśli
trzy projekty Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Zdawaliśmy sobie sprawę, że nie
możemy skupiać się na kanalizacji, dlatego
wielkim wysiłkiem realizowaliśmy inne projekty.
Przejdźmy do następnych punktów.
Proszę bardzo. Świetlica w Rakowni – jest;
świetlica w Boduszewie – jest; w Głęboczku
– jest; wodociąg w Głębocku – jest. Kanalizacja w Złotoryjsku, kolejne elementy oświetlenia ulicznego, boisko w Białężynie – to
wszystko, zgodnie z zapowiedzią zostało
zrealizowane. „Zacięło” nam się boisko
w Łopuchowie, a to ze względu na partnera
– fundację prowadzącą szkołę. Kontynuując,
plac przy szkole w Długiej Goślinie – jest,
ulica Raduszyńska – została wybudowana,
termomodernizacja szkół – została przeprowadzona.
Następny punkt pana programu sprzed czterech lat: „Inwestujemy w drogi lokalne”. Co
udało się w tej kwestii zrobić?
Zakładaliśmy budowę jednej ulicy rocznie,
wybudowanych zostało lub kończymy sześć
ulic. W tym okresie gmina zainwestowała
ponad
milionów w drogi. Poza tym, po
budowie kanalizacji remontujemy
km
dróg asfaltowych, natomiast utwardzonych
zostanie ponad km dróg gruntowych.
Jednak realizacja zapisów kolejnego punktu
– „Wzmacniamy centrum miasta” – nie
powiodła się.
Nie zgadzam się z tą opinią. Mamy spore
osiągnięcia, których nie można bagatelizować. Odnośnie rewitalizacji placu Powstańców Wielkopolskich, dokumentacja jest
gotowa, przetarg rozstrzygnięty, a listopada zostanie podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę rynku oraz ulicy Podgórnej. I jest tylko jedna różnica w stosunku
do zapowiedzi – początek realizacji projektu
opóźniliśmy o rok, a to dlatego, że wspólnie
z radą miejską ustaliliśmy, że należy odwrócić kolejność – najpierw zrealizować ulicę
Kolejową, a potem ruszyć z Rynkiem. Tych

fot. Piotr Owczarek

dwóch inwestycji nie dałoby się zrobić jednocześnie. W tym punkcie mamy też zapowiedź wsparcia na rzecz odnawianych
kamienic – to również zrealizowaliśmy, kilkunastu właścicieli kamienic z tego wsparcia
skorzystało. Przejęliśmy dworzec kolejowy
i ulicę Kolejową. Na przebudowę dworca
opracowywana jest dokumentacja – nie jest
to
łatwe.
Kolejową
kończymy,
a dworce w Murowanej Goślinie i Łopuchowie przygotowujemy do rewitalizacji.
Na dalszą analizę programu nie mamy już
miejsca w Biuletynie. Proszę powiedzieć, co
według Pana było największym sukcesem
w ciągu tych lat?
Murowana Goślina nie leży blisko autostrady, nie sąsiaduje bezpośrednio z Poznaniem, jest otoczona parkiem krajobrazowym, rzeką i poligonem. Takie ograniczenia
ma niewiele gmin powiatu poznańskiego.
W związku z tym największymi są sukcesy
związane z transportem: budowa obwodnicy, rewitalizacja linii kolejowej i zintegrowanie transportu publicznego aglomeracyjnego, który owocuje zwiększeniem liczby
kursów, obniżeniem cen dojazdu do Poznania dla mieszkańców. Byliśmy gminą, która
inicjowała powstanie transportu aglomeracyjnego. Położenie geograficzne spowodowało , że nie mogliśmy być pierwszą gminą,
która z tego rozwiązania skorzystała, ale cel
osiągnęliśmy. Sukcesem są też przedszkola –
wszyscy rodzice mogą swoje dzieci posłać
do przedszkola, niezależnie, czy są mieszkańcami wsi, czy miasta. Mamy
przedszkoli.
Jak będzie wyglądała Murowana Goślina za
cztery lata?
Niebawem rozpocznie się kolejna kadencja,
przed nami realizacje wielu ciekawych
i ambitnych zadań. Najważniejsze to dalsza
rewitalizacja centrum miasta i budowa dróg
osiedlowych. Jak będąrealizowane i czy
w ogóle, będzie zależeć od wyboru naszych
mieszkańców. Wierzę w ich mądrość, bo
mieszkańców mamy wspaniałych.
listopad 2014
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Spotkanie miast partnerskich
w Hemmingen
We wrześniu w Hemmingen (Niemcy) odbyło się uroczyste spotkanie miast partnerskich.
Wśród zaproszonych przez Burmistrza Schacht-Gaidę gości byli mieszkańcy Murowanej
Gośliny, francuskiego Yvetot i szkockiego Clydesdale.
Ewa Poepke
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
e-mail: e.poepke@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 50

G

ośćmi honorowymi byli Szkoci, albowiem w tym roku mija rocznica podpisania z nimi umowy o współpracy.

Komitet Partnerski z Hemmingen zaprosił
przedstawicieli mieszkańców Murowanej
Gośliny. Burmistrz Claus Dieter Schacht-Gaida
zaprosił natomiast Burmistrza Tomasza Łęckiego wraz z przedstawicielami radnych i pracowników urzędu.
Radni i pracownicy urzędu podczas wizyty
mieli okazję zobaczyć, jak wygląda tamtejszy
ratusz oraz rozmawiać z urzędnikami o rozwiązaniach stosowanych w niemieckich i polskich samorządach.
Uroczyste przyjęcie, które wydane zostało na
cześć zaproszonych gości było okazją do licznych rozmów, wspólnych śpiewów i zabawy.
Na szczególną uwagę jednak zasługiwał fakt
wyróżnienia przewodniczącego Komitetu
Partnerskiego Hemmingen Pana Dietmara
Berndta. Władze Hemmingen doceniły Jego
zaangażowanie w budowanie przyjaźni międzynarodowej, w tym z Murowaną Gośliną.
Niezwykle miłym był też gest posadzenia
w tamtejszym parku Dębu Przyjaźni, pod
który ziemię przywieźli wszyscy zaproszeni
goście. Oznacza to, że dąb ten będzie wzrastał na niemiecko-polsko-francusko-szkockiej
ziemi.
Wśród wielu atrakcji, jakie zaproponowali
nam gospodarze, był udział w święcie dyni
www.murowana-goslina.pl

Burmistrz Tomasz Łęcki, Claus Dieter Schacht-Gaida (Hemmingen), Eileen Logan (Clydesdale) oraz Emile Canu (Yvetot).

w jednej z wiosek. Zaproszono nas też na
autobusowy „spacer” po okolicznych wioskach, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć czym
szczycą się lub jakie mają problemy ich mieszkańcy.
Jedno czego mieszkańcy Hemmingen
zazdroszczą nam, goślinianom, na pewno, to
obwodnica miasta. W Hemmingen na obwodnicę czekają już ponad lat. I dopiero w tym
roku zostały podjęte pierwsze decyzje zmierzające do jej wybudowania.
Organizatorzy wszystkim zaproszonym
gościom zorganizowali również wycieczkę do
fabryki Volkswagena w Hanowerze. Niezwykłą atrakcją była także wizyta w Pałacu Prezydenckim oraz Urzędzie Kanclerza Niemiec
w Berlinie. Grupa polska miała niebywałą

Sadzenie Dębu Przyjaźni.

wręcz okazję dwukrotnego przypadkowego
spotkania Pani Kanclerz Angeli Merkel
w urzędowym korytarzu.
Kolejne spotkanie miast partnerskich
o podobnym charakterze nastąpi najprawdopodobniej latem przyszłego roku w Yvetot.
Zdjęcia: Alexandra Jaeger

INWESTYCJE

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA Z DNIA PAŹDZIERNIKA

ROKU

Załącznik do zarządzenia nr
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia września
roku
Na podstawie art. § - ustawy z dnia stycznia
roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr , poz.
ze zm.), w zw. art. ust.
pkt. i ustawy z dnia lipca
r. o zmianie ustawy – Kodeks Wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
poz.
)
podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz lokalach komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień listopada
r.
Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Numer
okręgu
wyborczego

Remiza OSP
Mściszewo 31

1

Szkoła Podstawowa
Białężyn 11

1,2

Przedszkole „Leśne
Skrzaty” Przebędowo 1

3

Sołectwa:
Długa Goślina, Łoskoń Stary, Wojnowo, Wojnówko.

Szkoła Podstawowa
Długa Goślina 22

4

Szkoła Podstawowa
Łopuchowo 15

5

Remiza OSP
Boduszewo 19b

6

Gimnazjum nr 1
ul. Mściszewska 10
Murowana Goślina

7,8

Nr obwodu
głosowania

Granice Obwodu

1



Sołectwa:
Mściszewo, Starczanowo.

2



Sołectwa:
Białęgi, Białężyn, Nieszawa, Trojanowo, Uchorowo.

3



Sołectwa:
Przebędowo, Raduszyn.

4



5



Sołectwa:
Głębocko, Głęboczek, Łopuchowo, Łopuchówko.

6



Sołectwa:
Boduszewo, Kamińsko, Rakownia, Zielonka.

7

8

9

10

11



Miasto Murowana Goślina: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Górka, Jeziorna,
Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa, Marii Konopnickiej, Młyńska,
Mściszewska, Na Stoku, Nowa, Spokojna, Starczanowska,
Stefana Żeromskiego, Żurawia, Dworcowa do numeru 9, Kochanowskiego, Plac
Powstańców Wielkopolskich, Podgórna, Poznańska numery 1-48, Rogozińska do numeru
52 oraz nr 54, 56 i 58, Strzelecka, Wodna.



Miasto Murowana Goślina: Bonawentury Graszyńskiego, Dworcowa od numeru 10,
Kolejowa, Kwiatowa, Okrężna, Pogodna, Polna, Promienista, Przelotowa, Rogozińska
nr 53 i 55 oraz od numeru 57, Słoneczna, Szkolna, Tęczowa, Bernarda Kłosa, Bohuna,
Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Cześnika, Fiołkowa, Gnieźnieńska,
Heleny, Irysowa, Józefa Milewskiego, Kmicica, Konwaliowa, Krokusowa, Krótka, Morelowa,
Mostowa, Narcyzowa, Ogrodowa, Oleńki, Papkina, Podbipięty, Podkomorzego, Poznańska
od numeru 51, Przemysłowa, Rejenta, Różana, Soplicy, Stefana Motylewskiego,
Storczykowa, Sylwestra Radomskiego, Śliwkowa, Telimeny, Wiśniowa, Wojska Polskiego,
Wołodyjowskiego, Zagłoby, Za Mostem.



Miasto Murowana Goślina: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czeremchowa,
Gajowa, Jagodowa numery 1-35, Jaśminowa, Jeżynowa, Kłosowa, Leśna, Łanowa,
Malinowa numery 1-32, Miodowa, Radosna, Sosnowa, Świerkowa, Wiosenna od numeru
16, Źródlana.

Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury
i Rekreacji,
ul. Poznańska 16,
Murowana Goślina

9,10

Przedszkole „Słoneczko”,
ul. Leśna 9,
Murowana Goślina

11



Miasto Murowana Goślina: Długa numery 1-9 i numery nieparzyste11-23, Dolina, Grobla,
Jagodowa numery 36A-42, Kręta numery 1A-4, Malinowa numer 40, Modrzewiowa,
Pochyła, Widok, Wiosenna numery 1-15, Długa numery parzyste 10-24 i numery nieparzyste
25A-25B, Jerzego Lenartowskiego, Kręta numery 6-29, 31, 42, Za Bramą.

Szkoła Podstawowa
nr 2, ul. Generała
Tadeusza Kutrzeby 3,
Murowana Goślina

12,13



Miasto Murowana Goślina: Długa numery 26-38, Kręta numery 30,33-41,43-60, Nowy
Rynek, Przesmyk, Rogu Renifera, Generała Tadeusza Kutrzeby, Jarzębinowa, Hipolita
Cegielskiego, Kalinowa, Kościelna, Leszczynowa, Plac Kasztanowy, Poziomkowa,
Raduszyńska, Smolna, Tarninowa, Wrzosowa, Żurawinowa.

Gimnazjum nr 2,
ul. Generała Tadeusza
Kutrzeby 3,
Murowana Goślina

14,15

Obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwody oznaczone symbolem zostały wyznaczone dla celów głosowania korespondencyjnego zgodnie z art.
ustawy z dnia stycznia

roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr

, poz.

§

pkt

ze zm.)

Na podstawie art. i art. § Kodeksu Wyborczego informuje się, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy
lat, może udzielić pełnomocnictwa do
głosowania w jego imieniu. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza do dnia listopada
r.
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania listopada
r. w godzinach od . do .
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

listopad 2014

Zmiany na goślińskich drogach
Gmina Murowana Goślina zarządza ponad
km dróg publicznych, z czego na terenie miasta
znajdują się odcinki o łącznej długości km. Większość miejskich dróg publicznych posiada
nawierzchnię bitumiczną lub utwardzoną kostką. W ostatnich latach poprawa stanu dróg wynika
z inwestycji gminy oraz odtwarzania po pracach kanalizacyjnych.

INWESTYCJI DROGOWYCH ‐

MLN ZŁ

Od
roku na budowę nowych dróg
wydano
mln zł. Zrealizowane zostały
inwestycje na ulicach: Raduszyńskiej, Słowackiego, Mickiewicza i Lipowej. Dobiega
końca budowa ul. Kolejowej, a wiosną nową
nawierzchnię zyska ul. Krokusowa. (Województwo Wielkopolskie udzieliło Gminie
Murowana Goślina pomocy finansowej
w formie dotacji celowej. Kwota dotacji
wynosiła
zł i przeznaczona została na
dofinansowanie budowy dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Dzięki tym środkom
wybudowano pierwszy odcinek drogi
w Łoskoniu Starym.) Na terenie miasta stan
% odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej lub z kostki, oceniany jest jako dobry.
Spośród ulic o złym stanie nawierzchni do
roku przebudowane zostaną drogi na
pl. Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Podgórna.

Ul. Mickiewicza/Słowackiego po zakończeniu prac.

UTWARDZANIE OK. KM
DRÓG GRUNTOWYCH ROCZNIE
Do gminnych dróg publicznych zaliczane są
również drogi gruntowe. Znaczna ich część
została przebudowana w ramach prac polegających na utwardzaniu gruzem. Na dynamiczny wzrost długości odcinków utwardzonych wpływają również decyzje poszczególnych sołectw o przeznaczeniu części funduszu sołeckiego na polepszenie nawierzchni
dróg. Dodatkowo, co roku uruchamiana jest
dotacja gminna dla „Aktywnych Sołectw”.
Rocznie w gminie utwardzanych jest około
tys. m dróg (ok. km).

Ul. Lipowa.

PO KANALIZACJI
‐ ODNOWIENIE KM DRÓG
W związku z budową kanalizacji do tej pory
przebudowano ponad
km dróg (docelowo
km, w ramach pierwszego etapu
projektu). Przy realizacji odtworzeń gmina
stara się zadbać o podniesienie jakości
nawierzchni oraz chodników w stosunku do
stanu pierwotnego. W przypadku prowadzenia sieci kanalizacyjnej w jezdni asfaltowej,
nowa nawierzchnia bitumiczna układana
jest na całej szerokości drogi. Do odbudowy
dróg gruntowych używa się wysokogatunkowego kruszywa granitowego lub bazaltowego. Przy okazji odtwarzania nawierzchni
wymienione zostały m.in. wszystkie krawężniki w okolicy ul. Pogodnej, Okrężnej i Przewozowej. Podobne działania podjęto przy
www.murowana-goslina.pl

Droga w Kamińsku.

odbudowie ul. Gnieźnieńskiej. Przy wielu
odcinkach dróg chodniki przekładano na
całej długości ulicy, a nie tylko w miejscach
przyłączy kanalizacyjnych. Gdyby nie
budowa kanalizacji, drogi powiatowe takie,
jak wspomniana ul. Gnieźnieńska, a także
drogi w Rakowni, Pławnie, Kamińsku czy
Boduszewie prawdopodobnie jeszcze przez
wiele lat nie doczekałyby się nowej
nawierzchni.

Odtworzenie ul. Pogodnej.

%

%
DOBRY

Opracowanie: Andrzej Klepka,
Ewa Marchlewska, Stefan Ogorzałek

ZŁY

STAN DRÓG O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ LUB
Z KOSTKIBETONOWEJ NA TERENIE MIASTA

URZĄD, RADA MIEJSKA

Czterdziesta Sesja Rady Miejskiej
Joanna Witkowska
podinspektor ds. samorządowych
e-mail: j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 54

września br. odbyła się XL Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie, na którą
stawili się wszyscy radni. Obrady rozpoczęły się złożeniem gratulacji dla obecnej na
sali Kamili Busse za zajęcie pierwszego miejsca Pucharu Polski Juniorek w Judo w wadze
do
kg. Burmistrz zaznaczył, że pani
Kamila od lat zdobywa kolejne nagrody,
w coraz to bardziej prestiżowych zawodach.
Wśród uchwał podjętych na sesji znalazły
się:
. Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek: nr , , , , / , część działki i część
działki
, obręb Zielonka oraz działek:
część działki
/ ,
/ ,
, część działki
/ , obręb Głęboczek.
Sporządzenie planu zapobiegnie nowej
zabudowie w sąsiedztwie Uroczyska Puszczy Zielonki, co zabezpieczy naturalne ekosystemy łąkowo-wodne stanowiące miejsca
bytowania dziko żyjących zwierząt.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.
. Uchwała w sprawie aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana
Goślina oraz planów miejscowych.
Wszyscy radni poparli uchwałę.
. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem
Poznań a Gminą Czerwonak oraz Gminą
Murowana Goślina w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem
Poznań a Gminą Suchy Las i Gminą Czerwonak i Gminą Murowana Goślina w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego.
Obie uchwały zostały szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji w dniu
września br. z udziałem mieszkańców oraz
przedstawicieli ZTM i zainteresowanych
samorządów.
Radni przyjęli uchwały jednogłośnie.
. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Murowana
Goślina na lata
.
Rada Miejska wprowadziła zmiany dotyczące
łącznych nakładów finansowych na realizację
poszczególnych zadań oraz dokonała aktualizacji dot. prognozowanej kwoty długu.
radnych było za przyjęciem uchwały,
wstrzymało się od głosu.
. Uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na
rok.

Dochody budżetu gminy zostały zwiększone
o kwotę
. , zł do kwoty . .
,
zł, a wydatki zwiększone o
. , zł do
kwoty .
. , zł.
radnych poparło uchwałę a się wstrzymało.
. Uchwała w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok
.
Wszystkie uchwalone stawki podatkowe
wynoszą:
) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od
m
powierzchni - , zł,
b) pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od ha powierzchni - , zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od m
powierzchni - , zł,
) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od m powierzchni
użytkowej - , zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od m powierzchni użytkowej - , zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
m powierzchni użytkowej - , zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych
świadczeń od m powierzchni użytkowej - , zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od m
powierzchni użytkowej:
▪ od budynków gospodarczych - ,
zł,
▪ od garaży wolnostojących - , zł,
▪ od budynków letniskowych - , zł,
▪ od innych pozostałych - , zł
) od budowli ich wartości określonych na
podstawie art. ust. pkt i ust. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- % ich wartości.
Radni przyjęli uchwałę głosami „za” i
„przeciw”.
. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania
psów na rok
.
Stawka roczna opłaty od posiadania psów
wynosi:
) od jednego psa posiadanego przez
osobę fizyczną - , zł,
) od jednego psa, posiadanego przez osobę
fizyczną, który do dnia
maja roku

podatkowego, został trwale oznaczony
(transponderem-chipem) - , zł.
radnych zagłosowało za podjęciem
uchwały, natomiast wstrzymało się.
. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty targowej na rok
.
Stawki opłaty targowej pozostawia się na
poziomie stawek obowiązujących w roku
, tj. stawka od sprzedaży wyłącznie
artykułów rolnych ,
zł, natomiast
stawka od sprzedaży artykułów pozostałych - , zł.
Radni podjęli uchwałę
głosami „za”
i „wstrzymującymi się”.
. Uchwała w sprawie nadania nazwy osiedlu w Murowanej Goślinie i Łopuchowie.
Projektowane osiedle mieszkaniowe położone w rejonie ulicy Pogodnej i Okrężnej
będzie miało nazwę „Pogodna”. Natomiast
osiedle mieszkaniowe we wschodniej części
Łopuchowa otrzyma nazwę „Przy Puszczy”.
radnych było „za”, wstrzymało się od
głosu.
. Uchwała w sprawie warunków udzielania
i wysokości stawek procentowych bonifikat
od opłaty z tytułu przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności.
Rada Miejska ustaliła bonifikatę w wysokości % od opłaty z tytułu przekształcania
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
. Uchwała w sprawie powierzenia Miastu
Poznań zadania publicznego pn. „Badanie
powiązań
funkcjonalno-przestrzennych
w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem
wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP)”.
Radni przyjęli uchwałę
głosami „za” i
„wstrzymującym się”.
. Uchwała w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie na
rzecz Powiatu Poznańskiego.
Pozyskana przez Powiat Poznański nieruchomość umożliwi rozbudowę budynku Zespołu
Szkół przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie i funkcjonalne zagospodarowanie terenu
przyległego.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
. Uchwała w sprawie skargi Pana Jarosława Dobrowolskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Skargę uznano za bezzasadną.
radnych
było za przyjęciem uchwały, radnych się
wstrzymało.
Treść wszystkich uchwał można znaleźć na
stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej.
listopad 2014
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PRZYSZŁOŚĆ PAŁACU Wymarzone
Daria Niemier
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 811 88 28

W

ramach rewitalizacji zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej
Goślinie, rozpoczęte zostało opracowanie kompleksowego projektu budowlano-wykonawczego przebudowy pałacu.
Posiadanie gotowej dokumentacji pozwoli na
ubieganie się o środki
zewnętrze w nowej perspektywie unijnej. Obecnie czekamy na informacje
jakiego typu działania
będą mogły ubiegać się
o dotacje.

do zrealizowania w jak najkrótszym czasie.
W pierwszej kolejności zostaną wykonane
prace przy remoncie tarasu oraz odwodnienie
pałacu, które ograniczy proces podsiąkania
wody w fundamenty i mury budynku.
W
roku planowane jest dokończenie
opracowania projektu budynku pałacu wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę i rozpoczęcie opracowania projektu przebudowy
parku.

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

S

zkoła Podstawowa nr ma wymarzone
boisko! Prace projektowe rozpoczęły się
w maju
r. Pierwszym etapem rewitalizacji była przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie szkoły. W trakcie
prac projektowych koncepcje były konsultowane z rodzicami i nauczycielami SP .

Udało się również wybrać
wykonawcę na wykonanie
pierwszego etapu prac
interwencyjnych
przy
pałacu. Prace, które należy
wykonać mają charakter
zabezpieczający i zostały
wskazane przez Powiatowego
Konserwatora
Zabytków jako konieczne

Cieplej w SP
Zenon Tomaszewski
inspektor ds. inwestycji
e-mail: z.tomaszewski@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 613

Wykonawca
przebudowy
rynku

K

ontynuowane są roboty budowlane
związane
z
termomodernizacją
budynku szkoły Podstawowej nr .
września nastąpił odbiór zakresu robót obejmujący wymianę stolarki okiennej i stolarki
drzwiowej na energooszczędne. Obecnie cała
elewacja budynku została ocieplona warstwą
styropianu, łącznie z powierzchniami wykuszy okien piwnicznych. Wykonawca wykonał
tynki zewnętrzne ocieplonych ścian. Gdy
zamykaliśmy to wydanie Biuletynu, trwały
ostatnie roboty malarskie zgodnie z projektem kolorystyki elewacji zewnętrznej. Całkowite zakończenie zadania wykonawca zaplanował na
października
r. Gmina
Murowana Goślina pozyskała korzystną
pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu z możliwością
% umorzenia
ostatniej raty. Przeprowadzona termomodernizacja budynków szkoły obniży koszty eksploatacji obiektu związane ze zużyciem energii cieplnej oraz poprawi wygląd budynku.
www.murowana-goslina.pl

boisko

Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Biura Zarządzania Projektami
i Rewitalizacji
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl
tel. 61 811 88 28

O

d sierpnia do października br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego został
wyłoniony wykonawca przebudowy Placu
Powstańców Wlkp. i ul. Podgórnej - konsorcjum firm Zbylbruk Sp. z o.o. i Zbylbruk
Ryszard Zbyl z Ząbkowic Śląskich.
Łączna wartość robót wyniesie niemal , mln
zł. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowane zostało na
listopada br. (wtorek)
o godz. . w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej .
Wszystkich zainteresowanych
serdecznie zapraszamy!

Na wniosek przedstawicieli rodziców oraz
nauczycieli Burmistrz podjął decyzję
o zwiększeniu rozmiarów boiska. Było to
możliwe, ponieważ wcześniej gmina nabyła
od LZD teren przylegający do działki szkolnej. Wybrano polipropylenową, modułową
nawierzchnię boiska. Wybór ten został
poprzedzony
rozpoznaniem
rodzajów
nawierzchni stosowanych obecnie na
boiskach sportowych, między innymi
w Poznaniu.
Po uzyskaniu pozwolenia na budowę
czerwca
r. został wyłoniony w drodze
przetargu wykonawca robót budowlanych.
Zwyciężyła oferta za kwotę
zł firmy
Sport Grupa z o.o. z Mińska Mazowieckiego.
lipca
roku po ponad rocznych staraniach, pomiędzy Gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego została podpisana umowa
o pożyczkę w ramach Inicjatywy JESSICA na
rewitalizację boiska przy SP na korzystnych
warunkach finansowania na kwotę
zł.
W trakcie robót wykonawczych powstało
boisko wielofunkcyjne o powierzchni
m
z kolorową nawierzchnią, bieżnią do biegu na
m o specjalnej dynamicznej podbudowie
oraz skocznia do skoku w dal z rozbiegiem,
jak również został wybrukowany kolorową
kostką plac apelowy. Na wybudowanym
boisku będzie można rozgrywać takie dyscypliny jak: piłka ręczna, tenis ziemny, koszykówka, siatkówka.
Dzięki zamontowaniu oświetlenia na słupach o wys.
m będzie możliwość korzystania z boiska po zmroku. Powierzchnia
boisk i placu apelowego przy SP zwiększyła
się o
m.
W weekendy boisko będzie dostępne dla
wszystkich mieszkańców.

Przygotowania firm transportowych do objęcia obsługi pasażerskiej mieszkańców Murowanej Gośliny

października
r. w Hali Sportowej w Murowanej Goślinie odbył się Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego WIELKOPOLANCUP
o Puchar Burmistrza Murowanej Gośliny Grand
Prix Seniorów. W gronie sponsorów turnieju znalazły się firmy, które od stycznia
r. będą
realizowały przewozy pasażerskie na regularnych liniach autobusowych do Poznania.

P

rzedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Sp. z o.o. będzie
obsługiwać autobusy linii nr
i
na trasie Przebędowo –
Poznań Dworzec Śródka, natomiast MPK Poznań Sp. z o.o.
autobusy linii nr
na trasie Przebędowo – Poznań Dworzec Sobieskiego. Obecnie trwają intensywne przygotowania, które pozwolą
spółkom na sprawne przejęcie z pierwszym dniem
r. obsługi

linii autobusowych. W sobotę
października br. mieszkańcy Murowanej Gośliny mieli okazję przetestować autobusy, które w przyszłym roku będą służyły im jako regularny środek transportu
publicznego do Poznania. Mogli również złożyć wnioski o wydanie
karty PEKA. O stopień zaawansowania przygotowań spółek do realizacji zadania zapytaliśmy ich przedstawicieli.

Marian Szymański
prezes Zarządu
P.W. Transkom Sp. z o.o.

Wojciech Tulibacki
Prezes
MPK Poznań Sp. z o.o.

Spółka Transkom, która w
roku obchodziła -lecie działalności,
bardzo konstruktywnie podjęła działania dla odjęcia obsługi pasażerskiej mieszkańców Murowanej Gośliny.
Zakupione zostały cztery autobusy przegubowe niskopodłogowe Solaris
Urbino . Są to pojazdy wyprodukowane w
roku wyposażone
w pełną klimatyzację. Autobusy nasze będą obsługiwały linię Przebędowo - Dworzec Śródka. Aktualnie prowadzone są prace malarskie autobusów, aby przystosować je do firmowych barw spółki Transkom. Nasze
doświadczenia w komunikacji, jak również kadra kierowców - z których
kilku jest mieszkańcami Murowanej Gośliny - są gwarancją satysfakcjonującego podróżowania z Murowanej Gośliny przez Czerwonak do Poznania naszymi autobusami od stycznia
roku.
Do zobaczenia!

NIERUCHOMOŚCI

Od stycznia
linię
na trasie Poznań - Przebędowo obsługiwać
będzie MPK Poznań Sp. z o.o. Pasażerowie odczują różnicę, bo do
obsługi tej linii przeznaczymy -metrowe autobusy przegubowe, które
są o wiele bardziej pojemne od kursujących obecnie pojazdów -metrowych. Wzrośnie też dostępność przejazdów na tej trasie. Dotychczasowy
rozkład jazdy zakłada realizację kursów w każdą stronę. Natomiast
nowy, który będzie obowiązywał od stycznia
przewiduje kursy
w każdą stronę. Mówimy o dniach roboczych, ale w święta i niedziele
tych kursów również będzie więcej; , a nie - jak obecnie. Mogę
zapewnić, że każdy autobus na linii
będzie miał niską podłogę oraz zapewniający bezpieczeństwo system wewnętrznego
i zewnętrznego monitoringu, który w poznańskim MPK jest standardem,
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i rodziców podróżujących
z dziecięcym wózkiem, a także system elektronicznej informacji pasażerskiej. Nasze autobusy są nie tylko przyjazne dla pasażerów, ale również
dla miast i ich mieszkańców, bo wyposażone są w ekologiczne silniki
spełniające rygorystyczne normy czystości spalin. Dodam jeszcze, że od
lipca tego roku świadczymy też w części usługi komunikacyjne
w Rokietnicy. Proszę zapytać jej mieszkańców o opinie. Z tego co wiem,
bardzo sobie chwalą tę zmianę. A mogę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by mieszkańcy Murowanej Gośliny byli z naszych usług nie
mniej zadowoleni.

NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

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 /
lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem położonych w Murowanej Goślinie oraz
nieruchomości położonej w Uchorowie przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska
i , oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl » BIP » AKTY PRAWNE »
Zarządzenia Burmistrza
–
» zarządzenie nr
z dnia . .
dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej.

Murowana Goślina, dnia

. .

r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG,
ul. Poznańska , pokój nr .
Murowana Goślina, dnia

fot. freeimages.com

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

fot. freeimages.com

. .

r.

Monika Tomaszewska
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel.
e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
listopad 2014
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Widać koniec inwestycji
Realizacja przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic” na terenie Murowanej Gośliny przebiega z trudnościami, ale konsekwentnie zbliża
się do końca. Zadanie wykonane jest już w proc. Roboty sieciowe zakończono w Wojnówku, Wojnowie, Uchorowie, Mściszewie, Długiej Goślinie, Łopuchówku i Łopuchowie.
Trwają ostatnie prace przy budowie przepompowni.

Tekst oraz zdjęcie:
Paweł Napieralski
Rzecznik prasowy
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

N

ajpoważniejsze roboty obecnie prowadzone są przy skrzyżowaniu Rogozińskiej z Obornicką oraz wzdłuż
Obornickiej i pod tą drogą. Kończy się
budowa przepompowni na granicy Przebędowa i Murowanej Gośliny. Roboty przebiegają na bardzo dużej głębokości, ich prowadzenie utrudnia wysoki poziom wód, co
wpłynęło na opóźnienie terminu oddania
przepompowni. Niedaleko od tego miejsca,
w rejonie przystanku autobusowego przy
Rogozińskiej wkrótce będą realizowane
przyłącza, trwają prace porządkowe
(odtwarzanie wjazdów na posesje i chodnika). Roboty tutaj powinny się zakończyć
do końca listopada, prowadzi je CESTAR –
firma ze Szczecina.
W Boduszewie pracuje, jako podwykonawca
Mostostalu Warszawa SA, poznańska firma
WUPRINŻ. Na ukończeniu są prowadzone
tutaj poważne roboty sieciowe – ziemne. Do
momentu zakończenia prac, czyli do końca
października, w okolicach sklepu w Boduszewie należy spodziewać się utrudnień
w ruchu.
W Rakowni roboty ziemne związane
z budową sieci kanalizacyjnej i przepompowni prowadzone będą przy wyjeździe
z Rakowni do Kamińska, tutaj również kierowcy mogą napotkać utrudnienia. Podobnie będzie też w rejonie skrzyżowania Wiklinowej z Goślińską, gdzie prace będą polegać
na połączeniu dwóch wybudowanych odcinków sieci. Inne roboty w Rakowni są już
zakończone.
Ostatnio Mostostal Warszawa SA (lider konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA
i CESTAR sp.j.) wrócił z robotami na ulicę
Przemysłową i Za Mostem w Murowanej
Goślinie. – Coraz wyraźniej widać finał wielkiej inwestycji kanalizacyjnej, która jest realizowana na terenie gminy Murowana Goślina
w ramach projektu „Kanalizacja obszaru
Parku
Krajobrazowego
Puszcza
Zielonka i okolic”. Wykonawca jest na etapie
wyposażania komór kontrolnych i przepompowni ścieków w armaturę i urządzenia kontrolne. Z tym wiążą się duże wydatki ze
strony Wykonawcy – mówi Krzysztof Kańczwww.murowana-goslina.pl

kowski – inspektor nadzorujący przebieg
robót na terenie naszej gminy, przedstawiciel Inżyniera Kontraktu.
Wykonawca zadania zdaje sobie sprawę
z opóźnienia do jakiego doszło na zadaniu
i zapowiada przyspieszenie robót. Mieszkańców rejonów, w których prowadzone są
prcce prosi o wyrozumiałość oraz przeprasza za wszelkie utrudnienia, które mogą
uprzykrzać im życie.
PZ II
W ramach projektu „Kanalizacja obszaru
Parku
Krajobrazowego
Puszcza
Zielonka i okolic – etap II” w Murowanej
Goślinie wybudowanych zostanie około ,
km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz
z przyłączami. Wykonawcą PZ II jest poznańska firma ZRUG Sp. z o.o. Na razie na terenie
naszej gminy w ramach
realizacji tego projektu
ektu
powstał
rurociąg
ciąg
tłoczny na odcinku
nku
Łopuchówko – Głębocko – Boduszewo.
wo.
W ramach tego prorozajektu sieć kanalizadocyjna będzie budowana też w Łopuuchówku, Mściszewie,
e,
Murowanej Goślinie
ie
i Uchorowie.

Wykop w Przebędowie.

PZ III
Kolejnym przedsię-h
wzięciem, w ramach
o
realizacji, którego
przybędzie nowych
odcinków kanalizacji na terenie naszej
gminy jest PZ III.
W
Murowanej
Goślinie,
Kamińsku, Mściszewie,
Trojanowie
i Rakowni powstanie w sumie ok.
, km sieci kanalizacyjnej. Obecnie
roboty w ramach
tego
projektu
prowadzone są
w ulicy Nadwarciańskiej w Mściszewie.
i N
Na
wiosnę ruszą prace w Kamińsku.

Grand Prix Wielkopolski z metą
w Łopuchowie
Niedziela, października – niby jesień, a za oknem czyste niebo i słońce, poranek trochę
chłodny, jednak zwiastujący piękny dzień. Na drodze między Murowaną Gośliną a Wągrowcem
i okolicą co drugie auto wiezie na dachu, na bagażniku lub w środku samochodu co najmniej
jeden rower – wszyscy zmierzają do Łopuchowa na finał wielkopolskich maratonów MTB.
Daria Niemier
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 81 18 828
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a parkingu brak już miejsc, więc samochody parkują wzdłuż drogi, co kawałek widać, jak ktoś skręca swój rower,
bo w całości nie zmieścił się do auta lub
przeprowadza
ostatnie
kosmetyczne
poprawki, sprawdza ciśnienie w kołach,
smaruje łańcuch, reguluje wysokość siodełka. Niektórzy przyjechali na start na
rowerach, na rozgrzewkę. Inni pociągiem,
który zatrzymuje się jakieś
metrów od
boiska sportowego, na którym odbywa się
cała impreza. O godzinie .
na boisku
i jego okolicach jest już pełno ludzi, jedni się
rejestrują inni doładowują energetycznie
kawą i jedzeniem zakupionym na specjalnie
przygotowanych stoiskach, chodzą, rozgrzewają się, rozmawiają – atmosfera wspaniała.
Przed startem uczestnikom czas umila prowadzący imprezę Piotr Kurek, który przed
startami pokrótce przedstawił sylwetki
faworytów w obu dystansach. Jednocześnie
w biurze zawodów cały czas trwa rejestracja
zawodników, którzy na ostatnią chwilę zdecydowali się wystartować w maratonie.
Ostatecznie na starcie stanęło
zawodników, z których
zdecydowało się na przejechanie dystansu MEGA o długości
km,
pozostałych
zawodników wybrało
dystans MINI – km.
Start na dystansie MEGA został zaplanowany
na godzinę : . Weterani zawodów na tym
dystansie zostali podzieleni na sektory, z których startowali – przydział zależał od osiąganych przez nich czasów w poprzednich wyścigach i ogólnej klasyfikacji całego grand prix.
Podział nie oznacza jednak, że w sektorach
nie było ciasno. Zajęcie miejsca przy taśmie
było bardzo ważne, dlatego już pół godziny
przed startem zawodnicy zaczęli zajmować
miejsca. Narastające napięcie, krótkie odliczanie i ruszyli! Najpierw spokojniej za „safety
car”, który wyprowadzał zawodników na
trasę. Po około kilometrze rozpoczął się
prawdziwy wyścig.
W tym samym czasie na starcie zaczęli ustawiać się zawodnicy dystansu MINI, spośród
których ci najlepsi mieli tzw. rezerwację
miejsc w sektorach – amatorzy i mniej
doświadczeni oddelegowani zostali trochę

dalej od linii startu, gdzie nie było już tak ciasno. Znów krótkie odliczanie i start! Ruszyli
najpierw za samochodem, później już na
pełnej parze.
Trasa na obu dystansach była taka sama, z tą
różnicą, że zawodnicy MEGA pokonywali ją
dwukrotnie. Droga, można by rzec, że wiodła przez góry, wodę, lasy i pola, z tym, że na
samej drodze tym razem nie było kałuż
i błota, jak to bywało w poprzednich maratonach. Trasa MTB maratonu w Łopuchowie
jest powszechnie uważana za jedną z najłatwiejszych, dlatego też na start w tej edycji
decyduje się wiele osób rozpoczynających
swoją przygodę z tego typu kolarstwem.
Na trasie były miejsca, w których można
było się dorobić „języka do pasa”, próbując
podjechać pod całkiem sporych rozmiarów
górę, do tego w sypkim piachu. Całe szczęście były też takie, w których można było
poczuć wiatr we włosach a właściwie
w kasku, gdzie rozwijano prędkości bliskie
km/h. Trasa przyjemna – każdy na pewno
znalazł w niej coś, co w kolarstwie górskim
lubi najbardziej.
Z dystansu MEGA pierwszy na mecie pojawił
się Mateusz Mróz, drugi był Michał Putz,
a trzeci Błażej Surowiec. Wśród kobiet
triumfowała
Marta
Gogolewska
z Wągrowca, druga była Daria Kasztarynda
z Chodzieży, trzecia Marta Olewińska z Czę-

Debiutantka Dominika Bożkiewicz.

stochowy.
Dystans MINI pierwszy ukończył Paweł
Szczepaniak ze Zwierzyna, drugi był Tomasz
Wachowiak z Gniezna, trzeci Piotr
Zellner z Poznania, wśród pań na mecie
pierwsza zameldowała się Anna Kladzińska
z Poznania, druga była Bożena Łącka, trzecia
Agnieszka Dudzińska-Górka.
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski
listopad 2014

Tej tezy nie trzeba udowadniać, świadczą
o niej setki osób śmigających na rowerach na
co dzień lub rekreacyjnie, liczba rajdów,
maratonów, a przede wszystkim infrastruktura pozwalająca na rozwój tej dyscypliny.
Dlatego dla wielu osób oczywistym stał się
fakt otrzymania przez Murowaną Goślinę po
raz trzeci certyfikatu Gminy Przyjaznej
Rowerzystom.

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana@goslina.pl
tel. 61 81 18 848
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atomiast
października odbyła się Gala Rowerowa podsumowująca sezon
w maratonach rowerowych w Wielkopolsce. Z imprez, które odbyły się w naszym województwie
w
roku, odbyły się na terenie naszej gminy: lipcowa Binduga
i Łopuchowo na zakończenie sezonu.

Aby mieć szansę w ogólnopolskim konkursie PTTK na Gminę Przyjazną Rowerzystom, należy spełnić wiele warunków. Pierwszym i podstawowym jest oczywiście istnienie na terenie zgłoszonej gminy
infrastruktury rowerowej. W wypadku Murowanej Gośliny składają
się na nią: drogi rowerowe - , km (w mieście plus drogi serwisowe
wzdłuż obwodnicy), stojaki na rowery (mamy ich ), a przede
wszystkim oznakowane szlaki rowerowe umożliwiające jazdę w terenie.

Paweł Madaj z numerem startowym „niespodzianką” dla przyjaciela. Za nim Kibolski KS – najlepszy debiut sezonu 2014.

Szlaki rowerowe na terenie Murowanej Gośliny wchodzą w system
km szlaków rowerowych na terenie Puszczy Zielonka i okolic.
W sumie na terenie gminy Murowana Goślina znajduje się ponad
km oznakowanych szlaków rowerowych. Dają one nieograniczone
możliwości planowania przebiegu tras wycieczek rowerowych.
Kolejnym warunkiem powodzenia w konkursie jest współpraca
z organizatorami imprez adresowanych dla rowerzystów. W naszym
przypadku współpraca przebiega z kilkunastoma podmiotami,
można tu wymienić m.in.: Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, PTTK oddział Poznań Nowe Miasto, Koło PTTK „VIATOR” w Czerwonaku, Koło Turystyki Rowerowej „SIGMA”, kilka nadleśnictw,
TKKF Pałuki. Brane są także pod uwagę działania dotyczące tworzenia oraz utrzymania i konserwacji infrastruktury - dróg i szlaków
rowerowych, działania promocyjne zachęcające do uprawiania turystyki rowerowej na terenie gminy i poza nią.
Murowana Goślina spełniła wszystkie konieczne warunki. Efekty?
Dwa. Po pierwsze właśnie wspomniany certyfikat, po drugie rzeczywiste ogromne zainteresowanie kolarstwem w naszej gminie. Co
ciekawe, amatorzy kolarstwa coraz chętnie biorą udział w maratonach. Taka tendencja jest zresztą w ogóle widoczna w Wielkopolsce.
W sumie w wielkopolskich maratonach rowerowych w
roku
zostało sklasyfikowanych
zawodników (w roku
), w tym
kobiet). Średnia startowa wyniosła blikobiet (w roku
sko
osób w jednym maratonie, podczas gdy w ubiegłym roku
było to
osób. Same te cyfry zaprezentowane na początku Gali
Rowerowej
października br. w auli Gimnazjum nr pokazały, jak
bardzo kolarstwo rowerowe staje się popularne.
www.murowana-goslina.pl

Wspomnienia, dekoracja zwycięzców w poszczególnych kategoriach
wiekowych przez burmistrza Tomasza Łęckiego i przewodniczącego
Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego, gratulacje i pamiątkowe
zdjęcia – tak było na gali. W sumie klasyka. Ale organizatorzy zafundowali także dwie niespodzianki. Pierwszą z nich było wręczenie
numeru startowego na przyszły rok dla osoby, o której wiadomo, że
sporo jeździ i da sobie radę, ale dotąd nie zgłosiła się do maratonu.
Paweł Madaj w ten sposób wskazał swojego przyjaciela (na zdjęciu,
a za nim Kibolski KS – najlepszy debiut
r.). Po drugie statuetkę,
nazwaną roboczo „krótko mówiąc”, otrzymał prowadzący wszystkie maratony i znający jak nikt inny wszystkich zawodników Piotr
Kurek. Gratulacje dla wszystkich startujących i… dbajcie o kondycję,
bo widzimy się wiosną!
Zdjęcia (Gala Rowerowa): Piotr Owczarek

Kiedy wiosną zaczęliśmy rozpowszechniać informacje o X Memoriale im. Arkadiusza Gołasia,
zadzwonił do mnie pewien dziennikarz. Stwierdził, że informacja o tym, że gościem specjalnym będzie Giba, najsłynniejszy brazylijski siatkarz, to na pewno wyłącznie zabieg marketingowy. Że na pewno ktoś TAKI nie przyjedzie do Murowanej Gośliny, że tuż przed imprezą
powiemy: sorry, nie udało się…

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

T

ym większą przyjemność miałam, gdy
witałam dziennikarzy na konferencji
otwierającej X Memoriał – przed nimi
siedział Giba. Tak, TEN Giba, a nie jakiś raper
z Jeżyc o identycznym pseudonimie.
- Uwielbiam Polskę, bo to kraj, w którym siatkówka jest sportem numer jeden, tak jak dla
mnie – mówił Giba. Obok niego za prezydialnym stołem znaleźli się: Andrea Anastasi trener Lotosu Trefla Gdańsk, Ania Sumelka Królowa Memoriału, Burmistrz Tomasz
Łęcki, Arkadiusz Bednarek - dyrektor Memoriału, a także prześlicznej urody partnerka
Giby oraz jego menadżer Grzegorz Zięba.
Tuż po konferencji zaczęły się warsztaty
siatkarskie dla dzieci: uczniów szkół podstawowych z naszej gminy, następnie zespołów

ligi, a także klas sportowych z Murowanej
Gośliny. Osobiście obawiałam się, czy przy
tak licznej grupie dzieciaki w ogóle będą
miały wszystkie szansę na bezpośredni kontakt z prowadzącymi warsztaty: Gibą oraz
Anastasim. Tymczasem… Zarówno jeden jak
i drugi pan, z pomocą lokalnych trenerów,
zafundowali dzieciakom mnóstwo wrażeń
i genialną zabawę. Ktoś nie umie ułożyć rąk
do odbioru? Nie szkodzi, trener podejdzie
i pokaże. Komuś nie wychodzi zagrywka?
Spokojnie, zrobimy to razem. Nie dajesz rady
wysoko podskoczyć? To chodź, poskaczesz
z Gibą! Świetna zabawa, niezapomniane
wrażenia. Dziewczyny piszczały z radości.
Kolejka po autografy była naprawdę długaśna. A nawet jeśli któreś dziecko nie zdawało
sobie dokładnie sprawy z jakimi sławami ma
do czynienia, atmosfera tych warsztatów
musiała się udzielić na tyle, że jeszcze nie raz
chwyci piłkę do siatkówki. Tym samym okazało się, że pomysł Ani Sumelki na warsztaty
to jedno wielkie fantastyczne Bingo!
listopad 2014

tylko dla zawodników, którzy świetnie
pamiętają, a wielu z nich znało Agatę Mróz.
Z kolei Giba jako dziecko chorował na białaczkę, dlatego chętnie angażuje się we
wszelkie wydarzenia przyczyniające się do
poprawy możliwości leczenia nowotworów
szpiku. Akcją w hali kierował Stanisław Woźniak, prezes Klubu HDK PCK Gośliniacy.

Od soboty w loży VIP goście X Memoriału:
rodzice Arka Gołasia, żona Agnieszka, mąż
Agaty Mróz-Olszewskiej - Jacek Olszewski,
z ich córcią Lilką. Szefowie klubów, sponsorzy. Wszystkich razem i każdego z osobna
wita burmistrz Tomasz Łęcki. Przy loży
kolejka fanów Giby, a ten niezmordowanie
podpisuje kolejne koszulki i pozuje do zdjęć,
bijąc ich liczbą wszelkie rekordy świata. Ania
Sumelka w loży nie wysiedziała… krąży,
sprawdza, dogląda. Wszystko musi być perfekcyjnie zorganizowane.
W końcu mecze X Memoriału. W sobotę najpierw Cuprum Lubin pokonał Transfer Bydgoszcz, potem Lotos Trefl Gdańsk wykończył
AZS Częstochowę. Tym samym w meczu o
miejsce spotkała się Bydgoszcz z Częstochową. Natomiast w finale Lubin i Gdańsk.
Punkt za punkt, przeciągające się rozstrzygnięcia, emocje sięgające zenitu. W obu niedzielnych meczach. W końcu jednak Lotos
Trefl Gdańsk został zwycięzcą X Memoriału
im. Arkadiusza Gołasia w Murowanej Goślinie. I nie mogło być chyba inaczej, skoro na
boisku znalazł się (mimo zapowiadanego
odpoczynku po Mistrzostwach Świata)
Mateusz Mika!
A w trakcie rozgrywek? Po pierwsze zapisy
do bazy dawców szpiku. Element ważny, nie

Po drugie – licytacje przedmiotów. Zawodnicy, działacze klubów, fani siatkówki od
kilku miesięcy przekazywali na ten cel rozmaite gadżety: koszulki, czapeczki, piłki,
a wszystko z autografami najbardziej znanych zawodników piłki siatkowej. Podczas
memoriałowych licytacji największe kwoty
udało się wyrwać z kieszeni fanów Miki (za
jego koszulkę oraz medal Mistrzostwa
Świata) oraz Giby (koszulkę, którą podarował Ani Sumelce ta natychmiast pokazała
publiczności, rzucając: proponuję cenę
wywoławczą dwa tysiące... cena doszła do
tys.). Już wiadomo, że tegoroczna zbiórka
pobije zeszłoroczny wynik. Pieniędzy na
pewno wystarczy na turnus rehabilitacyjny
dla -letniej Martynki Raczyńskiej, która
cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Najprawdopodobniej uda się pomóc jeszcze
kolejnym dzieciom.
A potem już tylko, albo aż puchary, podziękowania, podarunki, wzruszenia. Deszcz
konfetti. I przekonanie, że Murowana
Goślina to rzeczywiście rosnące siatkarskie
zagłębie. A dzięki takim imprezom, nasze
miasto jest wymieniane (jak wyczytałam
gdzieś na facebooku) jednym tchem wśród
innych najbardziej znanych: Warszawa, Kraków, Murowana Goślina. Tyle, że w odwrotnej kolejności.
Zdjęcia: Piotr Owczarek,
Tomasz Szwajkowski

(24:26, 20:25, 22:25)
dodatkowy set: 25:21
MVP meczu:
Marcel Gromadowski (KS Cuprum Lubin)

(25:17, 23:25, 25:18, 18:25, 20:18)
MVP meczu:
Bartosz Gawryszewski (Lotos Trefl Gdańsk)

(25:14, 19:25, 26:24, 25:22)
MVP meczu o III miejsce:
Wojciech Jurkiewicz (Transfer Bydgoszcz)

(25:22, 25:18, 22:25, 26:24)
MVP finału:
Wojciech Grzyb (Lotos Trefl Gdańsk)

NAJLEPSZY LIBERO
Paweł Rusek (KS Cuprum Lubin)
NAJLEPSZY ŚRODKOWY
Bartosz Gawryszewski (Lotos Trefl Gdańsk)
NAJLEPSZY PRZYJMUJĄCY
Ivan Borovnjak (KS Cuprum Lubin)
NAJLEPSZY ROZGRYWAJĄCY
Marco Falaschi (Lotos Trefl Gdańsk)
NAJLEPSZY ZAGRYWAJĄCY
Wojciech Grzyb (Lotos Trefl Gdańsk)
NAJLEPSZY ATAKUJĄCY
Marcel Gromadowski (KS Cuprum Lubin)

MVP TURNIEJU
Mateusz Mika

PODZIĘKOWANIA

Y

PAēSTW
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X Memoriał im. A Gołasia nie odbył by się bez
pomocy osób i instytucji: UKS Zielone Wzgórza,
Klub HDK PCK „Gośliniacy” z prezesem Stanisławem Woźniakiem, dyrektor Gimnazjum nr
Justyna Furman, uczniowie i pracownicy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:
Danuta Borejsza-Wysocka i Izabela Starosta-Byczyńska, Piotr Michalski - Sołtys Białęg,
Mikołaj Marczak - gospodarstwo sadowicze,
Włodzimierz Dębiński - gospodarstwo sadownicze , Marek Mikuła - gospodarstwo ogrodnicze,
Andrzej Czarnecki - pasieka, Marian Nogaj gospodarstwo rolne. Za pomoc dziękujemy
także strażnikom miejskim, policji, strażakom
oraz ratownikom medycznym.

Sp. z o.o.

www.murowana-goslina.pl

SPORO PRACY
W sołectwach zakończyły się zebrania
wiejskie, dotyczące podziału funduszu
sołeckiego na przyszły rok. Pomysłów
było tyle, ilu mieszkańców i chwilami te
spotkania były burzliwe oraz głośne. Jednak jak zwykle doszło do głosowania,
mamy z zebrań protokoły i… sporo pracy
na przyszły rok!
NA DRODZE
Stowarzyszenia działające przy sołectwach
zakończyły już prace i złożyły protokoły
z zakończenia remontów dróg gminnych.
W naszym sołectwie zakończono prace na
drodze do Łopuchówka, na przyszły rok
pozostaną końcowe prace na tej drodze.
ZLOT SOŁTYSÓW
września delegacja sołtysów wzięła
udział w zorganizowanym w Pobiedzi-

Sztandar
Stowarzyszenia
Sołtysów
Wielkopolskich
Zarząd Stowarzyszenia Sołtysów Wielkopolskich – powiatu
poznańskiego ma zamiar
ufundować sztandar SSW, na
który jak wiadomo potrzebne
są spore fundusze.

Z

arząd zwraca się do sołtysów gminy
Murowana Goslina z prośbą o drobne
wpłaty na sztandar, co pozwoli na
umieszczenie plakietki naszego koła gminnego na sztandarze. Na prośbę Barbary Czachury oraz Zbigniewa Tomaszewskiego proszę koleżanki i kolegów o wpłatę np. kwoty
zł. Sprawa została przedyskutowana na
comiesięcznym spotkaniu przed sesyjnym.
Jej finał w następnym wydaniu Dodatku
Sołeckiego.

skach zlocie sołtysów, wójtów i burmistrzów. Gminy podzieliły się uwagami na
temat problemów z odpadami, segregowaniem śmieci. Zlot zaszczycił Jan Grabkowski - starosta poznański oraz Barbara
Czachura - prezes Stowarzyszenia Sołtysów Wielkopolskich. Dziękujemy za zaproszenie Zbigniewowi Tomaszewskiemu, zaś
mężowi Eli Dziel kłaniamy się w podzięce
za zapewnienie nam środka transportu.
WYCIECZKA
kwietnia
roku odbędzie się
wycieczka do Amsterdamu na Festiwal
Tulipanów. Organizatorzy zapewniają:
przejazd,
pilotów, ubezpieczenie, nocleg, zwiedzanie Amsterdamu,
posiłki,
wizyta w Dzielnicy Czerwonych Latarni,
rejs statkiem, pływający targ kwiatowy,
zwiedzanie pól tulipanowych. Są jeszcze
wolne miejsca. Informacje pod nr tele-

Listopad
Z nocy na dzień coraz zimniej,
pochmurniej z dnia na dzień,
ogołociał, osierociał
świat w tym listopadzie.
Już na drzewach zgasła resztka
liścianego złota,
złota jesień utonęła
w chlupoczących słotach.
Już zasypia borsuk w borze,
nasionka - pod ziemią.
Nie ćwierkają senne świerszcze,
w swych kryjówkach drzemią
Wszystkie barwy gdzieś przepadły
niby kamień w studnię,
by nie spotkać się przypadkiem
z nadchodzącym grudniem.
Tadeusz Sienniak
ADAMOWI HABRYCHOWI Z OKAZJI
NARODZIN DZIECKA SOŁTYSI ŻYCZĄ
WSZYSTKIEGO, CO NAJLEPSZE.
MALUSZKOWI ZDROWIA, A RODZICOM
PRZESPANYCH NOCY.

fonu:
sołtysów!

. Zapraszam nie tylko

TURNIEJ SOŁECTW
listopada rozegrane zostaną kolejne rozgrywki w siatkówkę w turnieju sołectw.
O jego wynikach poinformujemy w następnym nr biuletynu.
IDZIE ZIMA!
Na razie to tylko przymiarki, ale już
wkrótce, niestety, przejmie swe panowanie, dni coraz krótsze, szaro, buro i nijako.
Odleciały dawno ptaki, ciągną się mgły
i ciemne chmury. Za nami Święto Zmarłych, najsmutniejsze chyba w ciągu roku,
pełne nostalgii i tęsknoty za tymi, których
już z nami nie ma. Ale przecież, gdyby nie
przyszła jesień, nie nadeszła by też zima,
a potem wiosna, do której z chęcią odliczajmy dni.

KONFITURA Z JABŁEK
I SKÓRKI
POMARAŃCZOWEJ
Słodki smakołyk o cudnym zapachu. Na
jesienne słoty i czekanie na zimę proponuję
konfiturę z jabłek i skórki pomarańczowej.
Zawsze się udaje - jest pyszna do kanapek
i naleśników.
SKŁADNIKI:
» 1 kg jabłek (miękkich)
» cukier żelujący
» rodzynki
» skórka pomarańczowa kandyzowana
» szklanka cukru
Jabłka obrać i pokroić w kostkę lub zetrzeć
na tarce, włożyć do garnka, dodać cukier
żelujący, dokładnie wymieszać i zagotować.
Podgrzewać aż do rozgotowania jabłek.
Dodać cukier, rodzynki i skórkę, można
także odrobinę cynamonu. Gotować
5 minut, włożyć do wyparzonych słoików,
zamknąć. Odstawić, odwracając dnem do
góry. Pozostawić do ostygnięcia.
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Rozmowa
z MIROSŁAWĄ
WISZUMIRSKĄ,
właścicielką
naszych goślińskich
księgarni „Grześ”

„Na swoim”
Urszula Gendera-Zielińska: Dlaczego akurat
księgarnia i dlaczego Murowana Goślina?
Mirosława Wiszumirska: Pochodzę ze wsi,
konkretnie z Długiej Gośliny i pamiętam, że
dawniej bardzo chciałam zostać policjantką.
Wydawało mi się oczywiste, że łatwo nią
zostać. Później polubiłam, uwielbiałam
wręcz, wyprawy na targ do Murowanej
Gośliny. Bardzo spodobał mi się handel. Stąd
sklep, a konkretnie księgarnia.
Kiedy się wszystko zaczęło?
Z zawodu jestem ekonomistką. Najpierw
prowadziłam kawiarnio-bufet w dawnych
zakładach Presta w hotelu pracowniczym na
miejscu obecnego marketu Polo na Zielonych
Wzgórzach. Natomiast w
r. otworzyłam
pierwszą księgarnię „Grześ” na ul Szkolnej.

czym jestem pracoholiczką, wszystko od
początku do końca wymyśliłam sama. W wolnych chwilach lubię spędzić czas na pracy
w ogrodzie, to mnie relaksuje. Potrzebuję
też czasem trochę spokoju.
Jakie ma pani plany na dalsze lata?
Po prostu spłacać kredyty (śmiech). Nikt nie
wierzył, że się uda - a jednak ryzyko się opłaciło. Teraz po latach dobudowana została
druga część księgarni w historycznej części
miasta. Oczywiście były chwile załamania,
zwątpienia, do planów zagospodarowania
włączył się konserwator zabytków, co
chwila przybywało zmartwień i problemów
administracyjnych, ale jednak udało się.

Dlaczego akurat „Grześ”?
Mam wspaniałego syna Grzegorza i to na
jego część została nazwana ta pierwsza księgarnia, a potem każda kolejna.

A gdyby się nie udało? Gdyby handel, już
wtedy, w przeszłości, okazał się drogą,
z której nie byłaby pani zadowolona?
Ciągle intryguje mnie ta policja, jakieś zamiłowanie do pracy policyjnej. Myślę, że byłabym dobrą policjantką.

Co napędza kobietę sukcesu?
Zawsze marzyłam o byciu „na swoim”. Przy

Jak pani wypoczywa?
Jeśli wypoczynek, to nie w domu. Jak wspo-

Z CYKLU:
CO SŁYCHAĆ
U BYŁEGO SOŁTYSA?

Jak wspominasz lata, kiedy byłeś sołtysem?
Średnio... Wprawdzie to, co sobie zaplanowałem, zostało zrobione, ale gdybym miał zająć
się tym samym jeszcze raz, powiedziałbym:
nie! To trudna, mozolna praca, nie zawsze
przynosząca efekty, z niektórymi osobami niełatwo się dogadać.

ROZMOWA Z JÓZEFEM KOWALCZYKIEM,
BYŁYM SOŁTYSEM RAKOWNI
Urszula Gendera-Zielińska: Jak żyje były sołtys obecnie?
Józef Kowalczyk: Żyje raz lepiej, raz gorzej.
Nie zawsze, niestety, dopisuje zdrówko.
Co Cię ostatnio najmocniej zajmuje?
To, co lubiłem zawsze - książka, krzyżówka,
działka, którą z pasją uprawiam, no i oczywiście moja żona.

To znaczy, że wykluczasz powrót do sołectwa?
Wykluczam. Absolutnie! To już nie te czasy, nie
to zdrowie, po prostu nie chcę.
Chcesz coś przekazać byłym koleżankom,
kolegom?
Tak. Pozdrawiam wszystkich sołtysów, życzę
im jak najlepiej, dużo samozaparcia i wytrwałości w niełatwej pracy.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a życzenia
przekazuję za pośrednictwem Dodatku Sołeckiego.

Pierwsze Dożynki Gminne w Kamińsku -

r.

Pierwsze Dożynki Gminne w Kamińsku r. Święto plonów już za nami. Zostały wrażenia i zdjęcia
uczestników. Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną przez księdza Proboszcza Sławomira
Jesse. Za co pięknie dziękujemy. Podziękowanie należą się również: Pani Marzannie Karbowskiej, kierownikowi zespołu Goślinianie, A.A. Bzdęgom za przygotowanie wystawy malarskiej w sali konferencyjnej Novel House, strażakom ochotnikom z Rakowni, Towarzystwu Miłośników Puszczy Zielonka za
wsparcie i reklamę, Radzie Sołeckiej za ogromne zaangażowanie i poświęcenie czasu, a także mieszkańcom Pławna, Kamińska, wszystkim przyjaciołom wsi oraz sponsorom wymienionym w podziękowaniu zrobionym przez Dom Kultury w poprzednim wydaniu „Biuletynu Samorządowego”.
Sołtys , Elżbieta Dziel
www.murowana-goslina.pl

mniałam, uwielbiam ogród i prace z nim
związane. Poza tym często wyjeżdżamy
z rodziną, także w egzotyczne miejsca, skąd
przywożę ciekawe pamiątki, np. moje imię
namalowane gdzieś w Egipcie na ulicy,
cudownie każda z liter w formie tamtejszej
roślinności lub owadów. Egipt ogólnie ma
w sobie mnóstwo uroku, ale zjeździłam również Włochy, Chorwację.
Bez czego nie wyjdzie pani z domu?
Chyba bez... błyszczyku do ust i bez telefonu, choć z wyraźnym wskazaniem na
błyszczyk.
Co czytała ostatnio właścicielka księgarni?
„Życie na gorąco” - dzień za krótki, stale coś
się dzieje, więc jeśli zaglądam do czytania, to
raczej są to „babskie” gazety, aby być na bieżąco z wydarzeniami z „wyższych sfer”.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naprawdę bardzo miło mi było się z panią spotkać, zwłaszcza, że rozmowa przebiegała w bardzo
wesołej atmosferze.

Działania
w Rakowni

W

Rakowni w ostatnim czasie
zostało zrealizowane zadanie
publiczne pn. „Działanie wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności
lokalnej na terenie sołectwa Rakownia
mające na celu uporządkowanie terenów
służących za drogi, w tym naprawę dróg
poprzez ich utwardzenie”.
Na w/w zadanie Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni otrzymało dotację z Gminy Murowana Goślina w wysokości
zł.
Zakres rzeczowy zadania obejmował utwardzenie dróg gminnych o łącznej długości
ponad
m. Naprawiono odcinki dróg na
ulicach: Żurawia, Pawiej, Perkoza, Sowiej
oraz skrzyżowania ulic Orlej i Jaskółki,
Jaskółki i Wróbla.
Dodatkowo udało się nakłonić wykonawcę
(poza projektem) do dodatkowego utwardzenia odcinka na ulicy Wróbla.
Sołtys Rakowni
Michał Hałas

Fundusz sołecki i miejski – przeznaczenie środków

Siłownie i drogi
Z początkiem października dobiegła końca seria spotkań
w sołectwach i osiedlach samorządowych, podczas których
mieszkańcypodejmowalidecyzjeoprzeznaczeniuśrodkówzfunduszów sołeckiego i miejskiego. We wszystkich spotkaniach
udział wzięli burmistrz lub jego zastępca, którzy przy okazji
odpowiadali na liczne pytania mieszkańców dotyczące spraw
bieżących.
Piotr Hildebrandt
inspektor ds. jednostek
samorządu pomocniczego
e-mail: p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 81 22 244

P

ierwsze spotkania rozpoczęły się
z początkiem sierpnia i miały miejsce
w Wojnówku i Łoskoniu Starym.
Kolejne odbyły się już po zakończeniu
sezonu urlopowego. Łącznie odbyły się
spotkania:
w sołectwach i w osiedlach
samorządowych. Najliczniej na spotkanie
stawili się mieszkańcy osiedla nr , którego
przewodniczącą jest p. Alicja Kobus. Listę
obecności podpisały osoby.

Największym powodzeniem wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji w
r. z ww.
funduszów cieszyły się siłownie zewnętrzne.
Takie zadanie w podjętych przez siebie
uchwałach wskazali mieszkańcy Długiej
Gośliny, Łopuchówka, Przebędowa, Raduszyna, Trojanowa, Wojnówka, a także osiedla samorządowego nr . Łącznie na ten cel
przeznaczono
zł.
Poza tym, wzorem lat ubiegłych, mieszkańcy
chętnie przeznaczali środki na poprawę
jakości dróg, w tym utwardzanie dróg gruntowych oraz remonty i projektowanie dróg
o nawierzchni bitumicznej. Prym wiedzie
osiedle nr (przewodniczący Sławomir Wieczorek), które łącznie, wliczając w to
zł z roku bieżącego, przeznaczyło
zł
na projektowanie dróg osiedlowych (Kwiatowa, Pogodna, Promienista, Słoneczna,
Tęczowa i tzw. górna Rogozińska). Dużą

kwotę na poprawę dróg przeznaczyło również sołectwo Mściszewo –
zł. Poza
tym drogi wzmacniać będą: Białęgi, Głębocko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Zielonka.
Trzecim zadaniem, które powtarzało się na
zebraniach było oświetlenie drogowe. Na
ten cel część będących do dyspozycji środków przeznaczyły trzy sołectwa i trzy osiedla samorządowe. Z pozostałych zadań,
jakie pojawiały się w uchwałach mieszkańców, można wymienić: utrzymanie terenów
zielonych, utrzymanie oraz doposażenie placów zabaw i boisk sportowych, dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka czy zakup
namiotu i sprzętu nagłaśniającego.
Wysokość kwot funduszów sołeckiego
i miejskiego przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze została podana
w Biuletynie Samorządowym wydanym na
przełomie lipca i sierpnia. Przypomnijmy, że
zgodnie z porozumieniem zawartym w
roku sołectwa, na których obszarze były
realizowane duże projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków budżetu gminy, są objęte karencją i nie
składają wniosków do funduszu sołeckiego.
W roku
karencja obejmuje sołectwa:
Białężyn (boisko – wkład własny gminy
.
zł), Boduszewo (świetlica - wkład
własny gminy
.
zł), Głęboczek (świetlica - wkład własny gminy
.
zł),
Rakownia (świetlica - wkład własny gminy
.
zł), Wojnowo (chodnik - wkład własny gminy .
zł).

Listopad dla seniorów

P

olski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Murowanej Goślinie zaprasza na:
▪ Wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu,
listopada, musical „My Fair Lady”.
Bilety do nabycia w każdą środę w godz.
od
.
do .
w Ośrodku Kultury
w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska .
Zapraszamy.
▪ Andrzejkowe spotkanie przy muzyce dla
członków związku i sympatyków.

listopada
r. (sobota), godz. . .
Zapisy w każdą środę od godz. . do
. w Ośrodku Kultury, ul. Poznańska
.
▪ Spotkanie członków związku przy kawie
z okazji Dnia Seniora. listopada
r.
(środa), godz. . . Spotkanie odbędzie
się w sali Ośrodka Kultury w Murowanej
Goślinie przy ul. Poznańskiej .

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

UTRUDNIENIA W RUCHU LISTOPADA
W związku z obchodami Wszystkich Świętych w dniu listopada br. w godzinach od
. do . na terenie miasta Murowana
Goślina nastąpi zmiana organizacji ruchu
polegająca na wprowadzeniu objazdu:
▪ w kierunku Wągrowca: ul. Poznańską,
▪ w kierunku Poznania: ul. Rogozińską, ul.
Kochanowskiego, ul. Wodną, ul. Łąkową,
ul. Poznańską.
Ponadto, na ul. Poznańskiej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Bracką i ul. Łąkową do
skrzyżowania z ul. Mściszewską i Przemysłową – ruch samochodowy odbywać się
będzie jednym pasem ruchu w stronę
Wągrowca dla pojazdów dojeżdżających do
cmentarza. Drugi pas ruchu na tym odcinku
przeznaczony zostanie na miejsca parkingowe.
Przystanek autobusowy na trasie Wągrowiec - Poznań zostanie przeniesiony na ul.
Kochanowskiego, przystanek „na żądanie”
z ul. Poznańskiej zostanie przeniesiony na ul.
Łąkową.
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
LISTOPADA
W dniu
listopada
roku w związku
z obchodami Święta Niepodległości od
godziny . do godziny . na terenie
Murowanej Gośliny zostanie wprowadzona
zmiana organizacji ruchu. W tym dniu będą
obowiązywały objazdy:
▪ zalecany objazd w kierunku Wągrowca
ulicami: Raduszyńską, Mściszewską,
Kochanowskiego, (przy plebanii), Rogozińską.
▪ zalecany objazd w kierunku Poznania ulicami: Rogozińską, (przy plebanii), Kochanowskiego, Mściszewską, Raduszyńską
do obwodnicy.
ZMIANA TRASY AUTOBUSÓW
LISTOPADA
listopada
roku od godziny . do
godziny . na terenie Murowanej Gośliny
zostanie wprowadzona zmiana organizacji
ruchu. Przystanki autobusowe w obu kierunkach zlokalizowane przy pl. Powstańców
Wielkopolskich zostaną w ww. terminie
wyłączone z użytkowania. Dla podróżujących w kierunku: Przebędowo - Poznań oraz
Poznań - Przebędowo zostaną uruchomione
przystanki na ul. Kochanowskiego (okolice
plebanii). Pozostałe przystanki pozostają
bez zmian.
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

PRZEPRASZAMY
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OŚWIATA

Odblaskowe pierwszaki
W środę października w Szkole Podstawowej nr w Murowanej Goślinie pojawili się niecodzienni goście: policjanci,
strażacy i pracownicy Starostwa Powiatowego.

B

yli wśród nich: Starosta Poznański Jan
Grabkowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Witold Rewers, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu Maciej Nestoruk.
W czasie wizyty uczniowie klas pierwszych
otrzymali odblaskowe kamizelki. – To już
trzynasta edycja tej powiatowej akcji. Organizujemy ją z myślą o naszych pociechach.
Ich bezpieczeństwo jest przecież najważniejsze – mówił Starosta Poznański.

Spotkanie było świetną okazją do przypomnienia dzieciom o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i w sytuacjach zagrożenia pożarem. Okazało
się, że dzieci są dobrze zorientowane w tej
tematyce i zasłużyły na prezenty - kamizelki
odblaskowe. Goście gorąco zachęcali dzieci
do codziennego używania kamizelek,
zarówno przez nie, jak też przez dorosłych.
Pan Starosta podkreślił, że noszenie odblasków po zmroku stało się obowiązkiem, ale
namawiał do noszenia ich także w ciągu
dnia. Natomiast Komendant Straży Pożarnej

Pasowanie
października
r. w Szkole Podstawowej nr odbyła się Uroczystość Ślubowania Uczniów Klas
Pierwszych. Uroczystość rozpoczęła się
powitaniem wszystkich gości, a szczególnie
uczniów klas pierwszych, którzy tego dnia
przybyli do szkoły wraz ze swoimi rodzicami.
Uczniowie wyższych klas przygotowali przedstawienie z wierszami i piosenkami, które
ukazywało już zdobyte wiadomości i posiadane umiejętności. Ważnym momentem było
złożenie przysięgi na Sztandar Szkoły przez
uczniów - przedstawicieli klas pierwszych.

Prawie 150 pierwszaków ubranych w żółte, odblaskowe
kamizelki.

przybliżył dzieciom temat zabezpieczenia
przeciwpożarowego mieszkań, zademonstrował działanie czujników dymu.

Pani dyrektor przyjęła w poczet uczniów
pierwszoklasistów, pasując każdego wielkim
ołówkiem i mówiąc „Pasuję Cię na ucznia
naszej szkoły”. Otrzymali oni również znaczek w wizerunkiem patrona szkoły, dyplomy,
legitymacje oraz prezenty od Samorządu
Uczniowskiego. Uczniowie klas pierwszych
od tego momentu zostali przyjęci do naszej
społeczności szkolnej, a o ich zadowoleniu
świadczą radosne uśmiechy na twarzach.

Wspaniale wyglądała nasza szkolna aula –
prawie
pierwszaków ubranych w żółte,
odblaskowe kamizelki. Mamy nadzieję, że
dzieci zapamiętają ten widok, a przede
wszystkim zapamiętają informacje przekazane przez gości i dbając o swoje bezpieczeństwo będą nosić kamizelki.

Życzymy radosnych dni w naszej szkole,
dobrych ocen, wielu niezapomnianych zajęć,
ciekawych odkryć i sukcesów.

Mirosława Szudera
Szkoła Podstawowa nr

Iwona Wolniewicz
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr

Potrzebujemy Różnorodności Poza iluzją
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej po raz kolejny zaprosił do
współpracy Gimnazjum nr im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, Zespół Szkół w Lisewie Malborskim oraz społeczność romską. Tym razem głównymi adresatami projektu będą
nauczyciele z wymienionych szkół oraz edukatorzy romscy.

N

a początku października odbyła się
wizyta studyjna w Norwegii, której
celem było pozyskanie norweskich
partnerów do projektu. Uczestniczyli w niej
nauczyciele szkół z Murowanej Gośliny oraz
Lisewa Malborskiego. Dzięki dotacji Fundacji
Batorego na projekt dwustronny przez pięć
dni poznawali oni system szkolenia nauczycieli do pracy w środowisku wielokulturowym. Spotkali się m.in. z nauczycielami
i wykładowcami norweskiej uczelni pedagogicznej HiNT the Nord-Trøndelag University
College w Levanger, edukatorami the Falstad Center oraz trenerami z zakresu edukacji anty-dyskryminacyjnej, którzy w swojej
pracy wykorzystują interaktywną metodę
pracy z grupą ludzi, tzw. Theater Opressed
(polskie tłumaczenie: Teatr Uciśnionych lub
Teatr Forum). Poznali także metodę bezpośredniej pracy z Romami, tzw. streetworking. Spotkali się z wolontariuszem z pozarządowej organizacji Folk et Folk (Ludzie są
Ludźmi), który opowiedział o swoich działawww.murowana-goslina.pl

niach na rzecz mniejszości romskiej w Norwegii. Ważnym elementem były wizyty
w Międzykulturowym Muzeum, w którym
przygotowano bardzo interaktywną i multimedialną wystawę na temat historii, kultury
i obyczajów społeczności romskiej; a także
w Holocaust Center w Oslo, gdzie nauczyciele zapoznali się z norweskim sposobem
narracji na temat Holokaustu.
Poznane narzędzia pracy zostaną wykorzystane podczas projektu „Potrzebujemy Różnorodności - Akademia Spotkań” skierowanego do nauczycieli i uczniów ze szkół
w Murowanej Goślinie oraz Lisewie Malborskim oraz uczniów i edukatorów romskich,
który będzie realizowany po otrzymaniu
grantu na projekt tematyczny z Fundacji Stefana Batorego. Działania rozpoczną się
w lutym i będą trwały do końca sierpnia
roku.
Jakub Niewiński, Gimnazjum nr

października
r. zostały w przeprowadzone w Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas I. Zajęcia przeprowadziła pani Małgorzata Biskup - prawnik,
oficer Wojewódzkiej Komendy Policji.
Uczniowie zostali zaznajomieni z wybranymi
przepisami prawnymi stosowanymi w sprawach nieletnich. Została również podjęta
z gimnazjalistami rozmowa o negatywnym
wpływie środków psychoaktywnych na funkcjonowanie młodego organizmu. Uczniowie
dowiedzieli się o: somatycznych szkodach
zdrowotnych, psychicznych szkodach zdrowotnych, zaburzenia uczuciowości.
W dalszej części warsztatów były omawiane
szkody społeczne wynikające z zażywania
środków psychoaktywnych: osłabienie więzi
rodzinnych, bezdomność, bezrobocie, konflikty z prawem, inwalidztwo, utrata zdolności do samodzielnego i odpowiedzialnego
funkcjonowania, obciążenie społeczeństwa
pomocą socjalną.
Na zakończenie spotkania ze specjalistą ds.
uzależnień uczniowie uczestniczyli w dyskusji
na temat dopalaczy i ich negatywnego
wpływu na organizm ludzki.
Aleksandra Rogozińska, Pedagog szkolny

Zarażanie
bieganiem
Ponad
osób biegało, chodziło i jeździło na stadionie
miejskim września, żeby
wesprzeć genialną inicjatywę
Andrzeja Ludzkowskiego.
Andrzej biegał w sumie
godzin, żeby zachęcić ludzi
do sięgnięcia do kieszeni
i zbiórki pieniędzy na turnus
rehabilitacyjny dla Oli i Agaty.
Udało się! Pojadą obie.
Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana@goslina.pl
tel. 61 81 18 848

RANO
Ciemne chmury, z pewnością spadnie z nich
deszcz. Kilkanaście osób na bieżni. Andrzej
Ludzkowski już się rozgrzewa. O godz. .
donośny wystrzał. Wystartowali.
POŁUDNIE I POPOŁUDNIE
Murowana Goślina, Poznań, Gniezno, Zielona
Góra, Łódź… Przybywają podpisy na liście,
która dokumentuje pokonanie przynajmniej
jednego okrążenia wokół stadionu. Ale na tak
niewiele zdecydowały się jedynie naprawdę
starsze osoby albo ledwo tuptające maluchy.
Pozostali biegali aż do kolki lub zawrotów
głowy. Adidasy, półbuty, a nawet klapki albo
lakierki. Bo gdy ktoś zajrzał na stadion tylko
z ciekawości, to i tak szybko ulegał atmosferze i ruszał na bieżnię. Pobiegła też cała orkiestra dęta, kandydaci na burmistrza i do Rady
Miejskiej, rodzice z wózkami z dziećmi, pan
w kombinezonie prosto z motoru. Burmistrz
Tomasz Łęcki w ulewie. No trudno. Im bardziej padało, tym bardziej wszyscy uśmiechnięci.
Tylko zbieranie podpisów makabra. Nawet
jeśli lista z podpisami schowana w wielkim

Mamy warsztaty!

Z

ogromną radością informujemy, że
otrzymaliśmy od Starosty Powiatu
Poznańskiego Jana Grabkowskiego
zgodę na utworzenie w Murowanej Goślinie
Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.

Od wielu lat Zarząd Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
na czele z prezes Ewą Pomin i przy ogromnym wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy

worku, to jednak za chwilę i tak przemoczona, bo z głów i dłoni podpisujących się
osób płyną strumienie.

głos, ale jeszcze poprowadzi licytacje koszulek Andrzeja, żeby kolejne środki mogły wylądować w puszkach.

Kiedy pod koniec sierpnia odbywał się bieg
z okazji
-lecia Murowanej Gośliny, bezczelnie sparafrazowałam znany dowcip, dostosowując go do realiów rodziny Ludzkowskich:
„Tato, mogę się bawić jak inne dzieci?” –
odpowiedź brzmi „Nie marudź, biegamy!”.
Biegają, pewnie takie geny. Pani Edyta i dzieci,
pardon, młodzież, co jakiś czas przyłączają
się do Andrzeja, żeby podczas pokonywania
kolejnych kółek zdać mu relację z tego, co się
dzieje i zapytać, jak on się czuje. Ludzi na
bieżni przybywa, rano kilkanaście, potem ,
, … jednocześnie!

WIECZÓR
Nie wiem ile osób tego dnia zrobiło ćwierć,
pół, a nawet cały maraton. Andrzej Ludzkowski przebiegł prawie dwa maratony. Ostatnie
okrążenie pokonało razem z nim w sumie
ponad osób. Mimo iż w tym samym czasie
rozpoczynał się finał Mistrzostw Świata
w Piłce Siatkowej Mężczyzn. Ktoś na rowerze,
kilka czołówek, dziewczynka na hulajnodze…
już dawno powinna czytać bajkę na dobranoc, ale nikt nie ma pretensji.
W końcu godz. . . Gratulacje, wzruszenie,
pamiątkowe zdjęcie. Nie da się tego opowiedzieć, po prostu następnym razem dobrze
radzę wpaść na finał choć na chwilę.
Na liście
nazwisk, ale jestem przekonana,
że wspaniałych uczestników biegu/marszu/
jazdy na rowerze było grubo powyżej
.
Raz, że przez ulewę po prostu nie udało się
zbierać podpisów. Dwa, że mnóstwo osób po
prostu przebiegło i pobiegło dalej do swoich
spraw. Za rok pamiętajcie o tej liście, bo to
świetna pamiątka dla Andrzeja.

W tym czasie łasuchy posilają się ciastami,
głodomory grochówką. W puszkach lądują
kolejne datki. Agata i Ola z mamą też na stadionie. Uśmiechnięte. Na liście już ponad
nazwisk biegaczy i rowerzystów. Czyli na półmetku III Biegu chyba już padł zeszłoroczny
wynik. Apetyt na znacznie więcej rośnie. Grażyna Nawrocka, radna miasta i gminy Murowana Goślina, spikerka imprezy, powoli traci

Tomasza Łęckiego poszukiwał lokalu na
terenie gminy, który spełniałby warunki
i zostałby dopuszczony przez komisję nadzoru budowlanego do tego, żeby warsztaty
mogły powstać.
Udało nam się wydzierżawić lokal od spółki
MG Sport przy hali widowiskowo-sportowej
na II piętrze, na okres
lat z możliwością
przedłużenia na kolejne lata. Lokal jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych jest winda. Chcemy utworzyć pracownie,
mamy już
uczestników w wieku od
do
lat , którzy w większości po skończeniu

szkół specjalnych, przebywali w domu bez
kontaktu ze swoimi rówieśnikami. Wiele
osób było zaangażowanych, by osiągnąć cel
i w końcu się udało, co cieszy całe środowisko, a w szczególności rodziny osób niepełnosprawnych. Czeka nas wiele pracy,
chcemy, aby otwarcie nastąpiło
grudnia
r.
Wiktoria Trepto, Sekretarz GSPON
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OŚWIATA

10 lat na straży
Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie

października na pl. Powstańców Wielkopolskich odbył się festyn z okazji
jubileuszu
rocznicy powołania
Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie.
Strażnicy miejscy opowiadali o swojej pracy
oraz zademonstrowali sprzęt, jakim dysponują: przyczepę do przewozu zwierząt oraz
zadymiarkę, służącą do wykrywania nielegalnych przyłączy zbiorników bezodpływowych do kanalizacji deszczowej lub zbiorników wodnych.
Dużo uśmiechu sprawiły „pijane okulary”,
które założone przez dzieci podczas gier
i zabaw dawały dużo frajdy, to jednak skłaniały do reflek sji osoby dorosłe. Goślinian
odwiedził również Wartuś, maskotka Straży
Miejskiej Miasta Poznania oraz strażnicy
gminni z Komornik.
Do udziału w imprezie strażnicy zaprosili
organizacje, z którymi na co dzień współpracują. Swoje stoisko na festynie zorganizowali funkcjonariusze Komisariatu Policji, na
którym mieszkańcy mogli oznakować swoje
rowery. Na temat adopcji psów opowiadały
wolontariuszki ze schroniska Azorek
w Obornikach, natomiast o adopcji kotów
przedstawiciele fundacji Agape Animali
z Poznania. Grę planszową dla dzieci zorganizował Związek Międzygminny Gospodarka

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. Swoje
stoiska promocyjne zaprezentowały również: Związek Międzygminny Puszcza Zielonka oraz firma Aquanet.
Głównymi atrakcjami imprezy był rajd zabytkowych pojazdów zorganizowany przez
Automobilklub Wielkopolski, na który zawitało na gośliński rynek pojazdów wraz z załogami, a także pokaz taktyki antyterrorystycznej Grupy Operacyjno-Realizacyjnej
pod kierownictwem Zbigniewa Karalusa,
trenera ze szkoły sztuk walki Tanto, wcześniej trenera formacji specjalnych służb
mundurowych.
Straż Miejska w Murowanej Goślinie,
pomimo posiadania policyjnych uprawnień,
pełni służebną rolę wobec lokalnej społeczności. Na Straży Miejskiej spoczywa obowiązek zapewnienia czystości i porządku na ulicach oraz wspieranie Policji w zapewnieniu
porządku publicznego. Od początku roku
strażnicy zrealizowali
interwencji od
mieszkańców, z czego
w zakresie czystości i porządku, a
to zgłoszenia dotyczące
zwierząt, szczególnie porzuconych psów.
Pozostałe to zgłoszenia nieprawidłowo parkujących pojazdów oraz awarie techniczne.
W okresie letnim strażnicy w dodatkowych
patrolach pieszych wspólnie z policjantami
kontrolują ulice i osiedla w zakresie przeciwdziałania dewastacji mienia, zakłócaniu
porządku i spożywania alkoholu w miejscach
zabronionych.

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.................................................

Pokaz taktyki antyterrorystycznej.

ZA POMOC PRZY ORGANI‐
ZACJI FESTYNU DZIĘKUJĘ:
Hubertowi Żołdakowi - kierownikowi Ogniwa
Prewencji, Tomaszowi Zającowi, Damianowi
Futro - funkcjonariuszom Komisariatu Policji
w Murowanej Goślinie, Jednostkom: OSP Murowana Goślina, Uchorowo i Rakownia, Remigiuszowi Przybylskiemu (Wartusiowi), funkcjonariuszom Straży Gminnej w Komornikach,
Komendantowi SMM - Wojciechowi Ratmanowi, Piotrowi Ziębie, wolontariuszom ze schroniska Azorek i fundacji Agape Animali,
Agnieszce Ogrodnik oraz pracownikom ZMPZ,
Aquanet i GOAP.

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

KULTURA

Nieskończoność
Dziesięciu artystów z: Czarnogóry - Luka Radojevic, Holandii – Hans Reijnders, Włoch - Valentina Pazzini, Szkocji - Susheila Jamieson, Niemiec - Marek Czarnecki i Polski - Kamil Kusy,
Krzysztof Krzysztof, Waldemar Rudyk, Dawid Szafrański, Grażyna Szymała-Wołyńska:
podęło temat „Nieskończoność”, rzeźbiąc w różnych gatunkach drewna.

P

odczas trwającego od września
Ramus Artis Festival – VIII Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Puszcza Zielonka
powstało kilkanaście rzeźb.
W trakcie pleneru odbyły się warsztaty z młodzieżą niedowidzącą ze szkoły w Owińskach
oraz z uczniami ze szkoły prywatnej w Biedrusku. Podsumowaniem Festiwalu była
wystawa, która miała miejsce
września
roku o godz. . w obiekcie agroturystycznym Rozmaitości w Pławnie.

Tradycją stało się sadzenie drzewka na zakończenie pleneru. Do tego wydarzenia zaprosiliśmy prorektora Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu Jacka Jagielskiego, który dołączył do grona artystów, wystawiając swoją
rzeźbę oraz Martę, uczennicę gimnazjum,
z którą od kwietnia prowadzone były indywidualne zajęcia. Jej praca także znalazła się na
wystawie podsumowującej Festiwal.
Prace artystów pokazywane są również poza
miejscem pleneru, dzięki czemu docierają one
do szerokiego grona odbiorców. W dniach od
- października podczas Tour Salon na
Międzynarodowych Targach Poznańskich (na
Antresoli, wejście Wschodnie, ul. Głogowska)
już po raz szósty można było zobaczyć rzeźby
powstałe podczas tegorocznego Festiwalu.
Do tej pory wystawy odbyły się także:
w Murowanej Goślinie, w Muzeum Zamek
Górków w Szamotułach, na Poznańskiej Malcie, w Palmiarni Poznańskiej, Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu oraz pięciokrotnie na terenie Międzynarodowych
Targów
Poznańskich.
W styczniu
roku wystawę fotografii

rzeźb mogli zobaczyć mieszkańcy Yvetot we
Francji.
Kilka rzeźb znalazło miejsce w przestrzeni
miejskiej. Rzeźbę „Gra z losem”, Stanisława
H. Kowalczyka można zobaczyć w Ogrodzie
Botanicznym w Poznaniu, „Wiadomość do
nieba”, Hansa Reijndersa usytuowano na
byłym cmentarzu żydowskim w Murowanej
Goślinie, natomiast „A nie wiem” Karoliny
Szamańskiej z
roku stanęła przed Urzędem Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie,
rzeźba Moniki Molendy wykonana podczas
pleneru w
roku znajduje się w Parku
Orientacji w Owińskach. W
roku rzeźby
artysty ze Słowacji Marka Rybona oraz Susheili Jamieson z Szkocji usytuowane zostały
w Pławnie w miejscu, gdzie od
roku
odbywa się plener. Zdjęcia rzeźb autorów
prac z szóstej edycji pleneru: Francesco R.
Remiseiro „Zapomniane ramię Chrystusa”

i Grażyny Szymała-Wołyńskiej „Połączenie”
znajdują się budynku Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Projekt współfinansowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz
Gminę Murowana Goślina. Organizator: Fundacja RAMUS ARTIS www.ramusartis.org.
Współorganizatorzy: Międzynarodowe Targi
Poznańskie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Murowanej Goślinie. Patronat:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu UAP,
Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Współpraca: Andreas
Stihl sp.z o.o., Ikograf – studio graficzne, Nadleśnictwo Łopuchówko. Patronat medialny:
Radio Merkury, Radio Emaus PLOT, www.
drewno.pl, Cittaslow.
Grażyna Szymała-Wołyńska
Zdjęcia: Piotr Wołyński

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH
TERMIN

WYDARZENIE

MIEJSCE

8 listopada

X Mur Off Rock

Piwnica Pub II

9 listopada

Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez Gośliński Szczep Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze”

Aula Gimnazjum nr 1

11 listopada Obchody Święta Niepodległości

Kościół św. Jakuba, pl. Powstańców Wlkp.
plac przy kościele św. Ducha

13 listopada Eliminacje Gminne do XX Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna Zaduma”

MGOKiR

29 listopada V Gminny Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów

Aula SP nr 2

6 grudnia

Mikołajki dla dzieci

Nowy Rynek

7 grudnia

Koncert mikołajkowy dla dorosłych

Aula Gimnazjum nr 1

21 grudnia

Koncert adwentowy

Kościół pw. NAJCH

27 grudnia

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Kościół w Białężynie, pl. Powstańców Wlkp.
listopad 2014
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AKTORZY ZWIZUALIZOWALI HISTORIĘ
MUZYKI FILMOWEJ OD POCZĄTKÓW KINA
DO WSPÓŁCZESNOŚCI.

Muzyka zatrzymana w sercach
i października
r. mogliśmy oglądać w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej wielkie widowisko muzyczne pt. „Zatrzymane w kadrze”, czyli dzieje muzyki filmowej. Na dwa dni przestrzeń boisk sportowych zamieniła się w scenę teatralną.

O

rganizatorami widowiska byli Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Pro Sinfonika – Koło Młodych Melomanów Klasa
Muzyczna przy Szkole Podstawowej nr im.
Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr im.
Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.
Artyści uraczyli publiczność spektaklem pełnym emocji, wrażeń wizualnych i dźwiękowych na najwyższym artystycznym poziomie.
Całość działa się w studiu telewizyjnym z udziałem znanych postaci z programów o kinie Grażyny Torbickiej i Zygmunta
Kałużyńskiego, do którego zaproszeni zostali
uczniowie ze szkoły. W tym momencie
zaczęła się wyliczanka najwspanialszych dzieł
muzycznych filmu. Aktorzy zwizualizowali
układami tanecznymi, występami wokalnymi
i instrumentalnymi historię muzyki filmowej
od początków kina do współczesności.
Wystąpiły zespoły taneczne, tancerze solowi,
chóry, soliści, orkiestra, soliści instrumentaliści. Ich role w spektaklu nie ograniczały się
tylko do wykonania swojego utworu.
Wszystko wspaniale przeplatało się ze sobą,
gra aktorska we wspaniale przygotowanych
kostiumach z wykorzystaniem rekwizytów
z tańcem i partiami wokalno aktorskimi. Tak
zbudowany spektakl przez niemal dwie
godziny uwodził publiczność tą niezwykłą

magią, jaką czaruje nas kino. Znaleźliśmy się
w centrum planu filmowego, jakby po drugiej
stronie celuloidowej taśmy. Mogliśmy zobaczyć na żywo spacerujących po pokładzie
pasażerów Titanica, zobaczyć upiora w operze czy zagubić się w oczarowaniu razem
z Alicją w krainie czarów i przeżyć wiele
innych cudownych momentów z dobrze nam
znanych filmów.
Było to już kolejne widowisko po podróży do
Paryża i najeździe kosmitów w spotkaniach
trzeciego stopnia przygotowane przez organizatorów. Kolejne i wspaniałe. Mamy swój
gośliński świat widowisk, co czyni nas wyjątkową, otwartą na pozytywne wariactwo
społecznością z dystansem do szarej rzeczywistości, mającą poczucie humoru, wrażliwość i optymizm. Zatem do zobaczenia
następnym razem na goślińskim Broadwayu.
Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
Bartłomiej Stefański

OBSADA: Gabriela Ogrodnik - Grażyna Torbicka, Krzysztof Sadowski - Zygmunt Kałużyński, Katarzyna Kutzner – archiwista, Aleksandra Błachowiak – uczennica, Zofia Bulińska uczennica, Kamila Cholewicka – kosmita i Alicja, Zuzanna Drgas – Kot, Julia Kaszyńska –
Królik, Kuba Florkowski – Kapelusznik, Jan
Wawrzyniak - Tewie mleczarz, Grzegorz
Lachowicz - Fred Flinstone, Grażyna Żebrowska/ Joanna Przymusińska - Wilma Flinstone,
Koła MM Klasa muzyczna Szkoły Podstawowej
nr – układy choreograficzne, zespół taneczny
Gimnazjum nr , Chór Dziecięcy Canzona, Chór
Męski Akord Cechu Stolarzy w Swarzędzu,
Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie.
PIANIŚCI: Filip Jarzyński, Antoni Buliński.
Solistki Anna Łukaszewicz, Ewa Kaczorek,
Blanka Przymusinska.
REALIZACJA: Jadwiga Maćkowiak - reżyseria, dyrygent Chóru Męskiego Akord, Hanna
Frelich, Jadwiga Maćkowiak - scenariusz,
Katarzyna Łukaszewicz – choreografia, Bartłomiej Stefański – scenografia, Dorota Schraube
- przygotowanie zespołu tanecznego gimnazjum, Adrianna Wtorkowska – Kubińska - dyrygent chóru Canzona, Mateusz MJ Sibilski dyrygent Orkiestry Dętej OSP, Jadwiga Maćkowiak, Tadeusz Szeligowski, Adrianna Wtorkowska-Kubińska -przygotowanie pianistów,
Weronika Jarzyńska, Ilona Rotter – akompaniament, Alicja Duszczyk - skrzypce, aranżacja
orkiestrowa utworów Chatanoga Choo,Choo
oraz Aleksander; Bartosz Maćkowiak - koordynacja programu, Mariusz Będziecha – multimedia, Broker Sound - światło i nagłośnienie,
Tomasz Mizgier - realizacja MGKOiR.
KOSTIUMY: Katarzyna Trojanowska, Renata
Och - Jankowiak, Teresa Wojtkowiak, Aneta
Olszewska, Justyna Siebert, Elżbieta Walczak,
Małgorzata Błachowiak, Iwona Dolińska,
Dorota Baczkowska.
WSPÓŁPRACA: Paulina Dutkowska, Katarzyna Wysocka, Maja Jedynak, Karolina Kobus,
Violetta Koźmińska, Ewa Duszyńska, rodzice
dzieci z klas muzycznych.

www.murowana-goslina.pl
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Drewno jest wspaniałe
września
r. o godzinie .
odbyło się uroczyste otwarcie
wystawy „Drewno jest wspaniałe”. Ekspozycja jest następstwem zakończonego ogólnopolskiego konkursu na najlepszy przedmiot użytkowy, edukacyjny lub
artystyczny, wykonany z drewna, ogłoszonego przez Nadleśnictwo Łopuchówko, Uniwersytet Przyrodniczy Wydział Leśny
w Poznaniu, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz Związek Rzemiosła Polskiego.
Wystawę otworzył Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina Tomasz Łęcki, który powitał oficjalnie wszystkich gości, a także przybliżył historię Murowanej Gośliny oraz galerii
w pałacu, w której mieści się aktualnie pokonkursowa wystawa.
W zabytkowym pałacu w piątkowy wieczór
zebrało się wielu artystów i ich rodzin, chcących podziwiać dzieła nadesłane w ramach
konkursu. Ogółem wpłynęło
prac, w tym
w kategorii przedmiot użytkowy, - artystyczny i - edukacyjny. Osoby nagrodzone
i wyróżnione w ten dzień odbierały również
nagrody ufundowane przez przedsiębiorców
związanych z przemysłem drzewnym, okoliczne gminy, a także przez partnerów ekspozycji.

Za tak spore zainteresowanie konkursem
w ogłoszonym przez Lasy Państwowe
„Rokiem drewna” podziękował Nadleśniczy
Nadleśnictwa Łopuchówko Zbigniew Szeląg.
W swoim przemówieniu podkreślił walory
i znaczenie drewna w życiu każdego człowieka.
Po oficjalnym powitaniu rozdano nagrody
naszym laureatom, wśród których znaleźli się:
KATEGORIA ‐ WYROBY ARTYSTYCZNE:
Rafał Skwarski (I miejsce), Sylwester Chłodziński (II miejsce), Wacław Rybicki (III miejsce).
KATEGORIA ‐ WYROBY UŻYTKOWE:
Ewa Pawlińska (I miejsce), Maciej Antkowiak
(II miejsce), Ewelina Fabiańczyk (III miejsce).

Organizatorami wystawy byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie oraz Nadleśnictwo Łopuchówko.
Karolina Kapatka -Boratyńska
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Był to kolejny plener, na którym spotkali się
artyści o długim stażu twórczym, posiadający dyplomy szkół artystycznych z początkującymi twórcami. Temat pejzażu będzie
kontynuowany na spotkaniach w pracowni.
Twórcy będą pracować teraz nad tematami
postaci w pejzażu i pejzażu miejskiego.
Plener był inspiracją do przestudiowania
zagadnienia pejzażu i zatrzymania się na dłużej przy tym tradycyjnym temacie malarskim. Na początek roku
planowana jest
wystawa poplenerowa, na której pokazane

Nadleśniczy Zbigniew Szeląg podkreślił walory i znaczenie
drewna w życiu każdego człowieka.

CO SŁYCHAĆ
u naszych
zespołów?

W dniach - września z ostatnich dni lata korzystali
malarze z pracowni rysunku i malarstwa w pałacu, działającej przy Ośrodku Kultury w Murowanej Goślinie. Artyści
przebywali na plenerze malarskim w Kamińsku.

P

Wystawę otworzył Burmistrz Tomasz Łęcki.

KATEGORIA ‐ WYROBY EDUKACYJNE:
Wiesław Korzeniecki (I miejsce), Stanisław
Zima (II miejsce), Arkadiusz Mańczyk (III miejsce).

Plener malarski
na koniec lata

rzez cztery dni tworzyli obrazy na płótnach wykonane w technice olejnej
i akrylowej. Tematem pleneru były pejzaż i natura. Praca w pięknych okolicznościach przyrody zaowocowała kilkunastoma
obrazami motywu lasu i jeziora w różnych
odsłonach i spojrzeniach artystów.

„Deus ex machina”,
Sylwester Chłodziński
(II miejsce)

zostaną prace z Kamińska i powstałe w pracowni w pałacu.
Ogromne podziękowania za okazane wielkie
serce i pomoc, bez której pleneru by nie było
i nie powstałyby piękne obrazy.
DZIĘKUJEMY: Jarosławowi Dobrowolskiemu, Markowi Mikule, Karolowi Schulzowi, Zbigniewowi Śliwińskiemu, Waldemarowi Łużnemu, Jerzemu Dłużewskiemu,
Grzegorzowi Szydłowskiemu. Plener odbył
się przy ogromnym wsparciu Ośrodka Kultury. Wyjątkowe podziękowania kierujemy
do pana Wojciecha Wtorkowskiego, który
wziął na siebie większość kłopotów organizacyjnych i gościł artystów na swojej działce
wypoczynkowej, gdzie stworzył wspaniałe
warunki do mieszkania i pracy twórczej.

 Goślińskie Chabry w Rogoźnie
września br. zespół wokalny Goślińskie
Chabry wziął udział w VI Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych
,,Dopóki czas nam sprzyja” w Rogoźnie.
W Przeglądzie brało udział
zespołów.
Występ naszego zespołu rozruszał całą
widownię i bardzo się podobał.
 Orkiestra Dęta OSP na Paradzie Orkiestr
Dętych
W sobotę
września br. Orkiestra Dęta
OSP reprezentowała nasze miasto podczas
Parady Orkiestr Dętych i Jubileuszu
-lecia działalności Orkiestry Dętej Rogozińskiego Centrum Kultury im. E. Korybalskiego. Podczas uroczystości zaprezentowały się: Orkiestra Dęta ze Swarzędza,
Szamocina, Rogoźna i oczywiście Murowanej Gośliny.
 Goślińskie Chabry na "Grzybobraniu"
października br. zespół wokalny Goślińskie Chabry wziął udział V Przeglądzie ,,Grzybobranie” w Budzyniu. Atmosfera była
wspaniała, po przeglądzie gospodarze
zaprosili wszystkich na wspólną zabawę.

Bartłomiej Sefański
listopad 2014

Społeczne Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie,
Szkoła Podstawowa nr im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
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ul. gen Kutrzeby

oś

pod honorowym patronatem Pro Sinfoniki
i Tomasza Łęckiego Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

ZAGRAJĄ:
▪ GOMOR
▪ SKRZYDLAŚCI
▪ SCARLET ECHO DECOY
▪ FLYING HEADS

Bilety w cenie
zł w przedsprzedaży,
zł w dniu koncertu
do nabycia:
▪ Ośrodek Kultury ul. Poznańska w godz. . - .
▪ Klub Osiedlowy ul. Nowy Rynek w godz. . - .
▪ Piwnica Pub II ul. Wojska Polskiego w godz. . .
fot. freeimages.com

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki
zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach

8 LISTOPADA 2014 R. (SOBOTA)
14.00 Strzelanie Niepodległościowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (strzelnica
ul. Bracka)
9 LISTOPADA 2014 R. (NIEDZIELA)
17.00 Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez Gośliński Szczep
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze” – aula Gimnazjum nr 1
11 LISTOPADA 2014 R. (WTOREK)
12.15 Zbiórka pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej OSP
(plac przed kościołem pw. św. Jakuba Apostoła)
12.30 Msza św. za Ojczyznę z udziałem Orkiestry Dętej OSP pod batutą Mateusza
MJ Sibilskiego
13.30 Uroczystość przed pomnikiem
- Hymn Narodowy
- Hejnał Murowanej Gośliny
- Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Łęckiego
- łożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem
14.00 Przemarsz uczestników uroczystości na plac przy ul. Dworcowej
14.10 Niepodległościowy Hubertus (plac przy ul. Dworcowej)
- Prezentacja sygnałów myśliwskich
- Pogoń za lisem
- Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku przygotowane
przez Gośliński Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze”
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP pod batutą MJ Sibilskiego
- Dekoracja zwycięzców pogoni za lisem
- Koncert akordeonisty Bogdana Chołdrycha
- Pokazy i strzelnica grupy realizacyjnej BETON

www.murowana-goslina.pl
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Zespół wokalny „Una Canto” w Długiej Goślinie
pod kierunkiem Ewy Kandulskiej-Jakóbczyk

serdecznie zapraszają na

KONCERT
MIKOŁAJKOWY
Z Vivaldim w tle
czyli Cztery pory roku w Długiej Goślinie
grudnia
r. (niedziela), godz. .
Aula Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie
przy ul. Mściszewskiej

KONCERT
MIKOŁA JKOW Y
wystąpią aktorzy z Filharmonii Pomysłów, którzy
zaproszą Was do wspólnej zabawy, tańca i śpiewu.

grudnia
r. (sobota), godz. .
Nowy Rynek, osiedla Zielone Wzgórza
w razie niesprzyjającej pogody koncert odbędzie się
w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”
Nie zabraknie słodkiego upominku dla każdego.

ZAPRASZAMY!

WSTĘP WOLNY
fot. freeimages.com
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