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SUKCESY RECYTATORSKIE
MAŁYCH GOŚLINIAN

WYSTAWA
RĘKODZIEŁA
MIESZKAŃCÓW
RAKOWNI

XI MUR OFF ROCK
FESTIWAL
MOCNE GRANIE

ŚWIĘTOWALIŚMY
NIEPODLEGŁOŚĆ
W MUROWANEJ GOŚLINIE

GRUDZIEŃ
STYCZEŃ

TERMIN

IMPREZA

18 grudnia

Spotkanie opłatkowe miłośników biegania

Ośrodek Kultury, ul. Mściszewska 10

20 grudnia

Jarmark Bożonarodzeniowy
XII Goślińskie Kolędowanie

Plac Powstańców Wlkp.

20 grudnia

Koncert Adwentowy

Kościół pw. NAJCh

27 grudnia

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Kościół w Białężynie, pl. Powstańców Wlkp.

27 grudnia

Strzelanie Powstańcze

Strzelnica „Pod Ratuszem”, Nowy Rynek

31 grudnia

V Sylwester pod gwiazdami

Łopuchówko

1 stycznia

II Integracyjny Bieg Noworoczny

Stadion Miejski, godz. 12.00

1 stycznia

XI Koncert Noworoczny „Fale Dunaju”

Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

1 stycznia

Strzelanie Noworoczne

Strzelnica ul. Bracka 1

6 stycznia

„Kolędujmy Małemu” – wspólne śpiewanie kolęd z towarzyszeniem
Orkiestry Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego

Kościół pw. Jakuba Apostoła
w Murowanej Goślinie

10 stycznia

24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– pediatria oraz godna opieka medyczna seniorów

więcej na str. 27

29 stycznia

Bal Maskowy w stylu weneckim

Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Koncerty Karnawałowe: Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie
pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego, zespół taneczny Moniki Pyś

Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

6 lutego

XII Bal Miłośników Tańca, pt. „Z tysiąca i jednej nocy”

Aula Gimnazjum nr 1

14 lutego

Zimowy MTB Maraton

Stadion miejski, Murowana Goślina

LUTY

30 i 31 stycznia

MIEJSCE

Szanowni Mieszkańcy,
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam spokoju,
pojednania, wspaniałej atmosfery spotkań z najbliższymi.
Niech Nowy Rok przyniesie Wam dużo szczęścia, zdrowia,
a także wiele niezapomnianych chwil.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Urbański

Konrad Strykowski
fot. freeimages.com
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DARIUSZ URBAŃSKI
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Rok ciężkiej pracy przynosi
już wymierne efekty

Szanowni Mieszkańcy,
mam nadzieję, że nie zawiodłem i nie zawiodę nie tylko moich
wyborców, ale również pozostałych mieszkańców naszej
gminy. Starając się o urząd burmistrza, szedłem z hasłem
zmian w sposobie zarządzania gminą przy zastosowaniu
menadżerskich rozwiązań i racjonalnym wydawaniu publicznych pieniędzy. Rok pracy, niekiedy po kilkanaście godzin
dziennie, przynosi już teraz konkretne korzyści.
Obejmując urząd burmistrza, otrzymałem budżet niedoszacowany na 2015 rok i zadłużenie na kwotę 24 617 622,28 zł.
Dług spółki MG Sport wynosił dodatkowo 800 000 zł – ze stosem niezapłaconych faktur należnych wykonawcom za dokończenie części hali sportowej. Zastałem również niekorzystną

3. Likwidacja podatku od posiadania psa zaczipowanego
lub adoptowanego ze schroniska Azorek.
4. Rozwiązanie niekorzystnej umowy ze spółką Lider.
Niejasne i niekorzystne zapisy umowy spowodowały niewywiązywanie się spółki z wykonywania remontów i budów mieszkań
komunalnych. Brak był także windykacji należności i reakcji na
niepłacenie przez najemców czynszów.
Rozwiązanie umowy nastąpiło w wyniku porozumienia. Gmina
zyskała około 2 500 000 zł, które w ramach 30-letniej umowy
mielibyśmy zapłacić za poniesione koszty już wybudowanych
mieszkań.
5. Rozszerzenie działalności spółki MG Sport o zarządzanie
nieruchomościami.
W maju 2015 roku powstała spółka MG Sport i Nieruchomości. Jeden prezes i jedna rada nadzorcza oznacza niższe
koszty. Spółka podjęła radykalne działanie w celu ściągnięcia
należności i zaległości czynszowych. Są najemcy, którzy od lat
nie płacą czynszu. Spółka rozważa postawienie kontenerów
z pomieszczeniami socjalnymi i nieuczciwi lokatorzy zasobu
komunalnego będą do nich eksmitowani. Dość życia na koszt
podatników. W przypadkach losowych istnieje możliwość rozłożenia zaległości na raty i podpisania stosownych porozumień
czy skorzystania z zasiłku mieszkaniowego.
6. Projektowanie oraz inwestycje drogowe.
Koniec z bezmyślnym projektowaniem i kilkukrotnym przeprojektowywaniem tej samej inwestycji. Mam nadzieję, że partactwo
wykonawstwa i niekompetencje projektantów raz na zawsze
zostaną w tej gminie wyłącznie ponurym wspomnieniem. Są projekty, które były kilka razy przeprojektowywane. Planowano do realizacji także inwestycje
na gruntach nienależących do gminy. Błędy
generują koszty, np. Podgórna - nową ulicę
zaprojektowano na podłożu torfowym. Takich
przykładów jest mnóstwo.
Wiem, że oczekiwania mieszkańców są
olbrzymie, ale w kwestii inwestycji drogowych nie mam dobrych informacji. Obecnie
jest realizowana przebudowa pl. Powstańców Wielkopolskich.
Należy pamiętać, że rynek przebudowywany jest wyłącznie ze
środków własnych gminy. W 2016 roku zaplanowane są dalsze
prace na kwotę 3 800 000 zł. Do tego trzeba doliczyć kilkaset
zł odszkodowania za likwidację kwiaciarni w rynku.
Jednocześnie z realizacją rynku będziemy przebudowywać ul.
Podgórną za 1 600 000 zł. Już wiemy, że ze względu na fakt,
iż projektanci nieprawidłowo dokonali badań podłoża,
będziemy musieli ponieść dodatkowe koszty na wzmocnienie
terenu pod nową nawierzchnię. Tak wysokie wydatki w 2016
roku nie pozwolą nam na wybudowanie jakiejkolwiek dodatkowej drogi w gminie.
Zmodernizujemy wyłącznie ul. Młyńską po wybudowaniu kanalizacji. Tylko dzięki naszym staraniom w 2015 roku została
położona nawierzchnia przy ul. Nowej i nastąpiła wymiana płytek chodnikowych (pierwotnie miał być położony pasek asfaltu
wzdłuż ul. Nowej).
W roku 2017 wydamy część pieniędzy na dokończenie pl.
Powstańców Wielkopolskich i przebudujemy ul. Szkolną.
Dopiero w 2018 roku będziemy realizować budowy kolejnych
ulic. Proszę mieszkańców o wyrozumiałość. Sam mieszkam
przy nieutwardzonej i ciemnej ulicy, więc wiem, jakie to jest
uciążliwe. Zamierzam w kolejnych latach budować nowe ulice.

W 2016 roku zaplanowane są prace na
pl. Powstańców Wielkopolskich na kwotę 3 800 000 zł.
Jednocześnie z przebudową rynku będziemy
przebudowywać ul. Podgórną za 1 600 000 zł.
umowę ze spółką Lider, która nie realizowała zapisów umowy
i z długiem 1 400 000 zł, który powstał w wyniku braku windykacji należności od najemców lokali socjalnych i komunalnych.
Podsumuję, co się udało w tym roku zrealizować:
1. Niemożliwe stało się możliwe. Po zmianie Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka i członków zarządu udało się dokończyć roboty
kanalizacyjne.
W ciągu 2015 roku zrealizowano większość prac, które powinny
być wykonane w 2013 i 2014 roku. Rok pracy społecznej
w ZMPZ i cotygodniowe odprawy z wykonawcami sprawiły, że
mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z kanalizacji. Co
więcej, odtworzone zostały właściwie wszystkie drogi po budowie kanalizacji. Opłatę w 2016 roku ustalono na kwotę 10,86 zł
brutto za m3 ścieków, czyli ok. 50 proc. ceny wywozu szamba.
2. Likwidacja opłaty adiacenckiej dot. infrastruktury kanalizacyjnej, wodociągowej i drogowej.
To udało się zrealizować na początku roku. Od tej pory mieszkańcy, których domy zostaną podłączone do sieci kanalizacji,
nie będą zobligowani do płacenia podatku, wynikającego z różnicy wartości nieruchomości przed i po podłączeniu.
grudzień 2015
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7. Oświetlenie w gminie.
Podpisaliśmy barterową umowę z Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
W ramach innowacyjnego porozumienia udało się wynegocjować, aby w zamian za przekazane na własność Enea oświetlenie i iluminację pl. Powstańców Wielkopolskich (do tego obligowała gminę wcześniejsza umowa), spółka wybudowała
w innych częściach gminy oświetlenie odpowiadające wartości
infrastruktury z placu.
Dzięki porozumieniu zyskujemy 300 000 zł, i już w 2015 roku
– w ramach wspomnianej umowy - wybudujemy:
▪ ul. Raduszyńska - 22 lampy;
▪ ul. Gajowa – 13 lamp w miejscach, w których dotąd mieszkańcy zostali pominięci;
▪ Kąty – 2 szt.;
▪ Trojanowo – 3 szt.;
▪ Łoskoń Stary – 2 szt.;
▪ Łopuchowo Gać – 7 szt.;
W 2016 roku zawrzemy kolejne umowy, dzięki którym możliwa
będzie w dalszym ciągu budowa oświetlenia. Sołtysi i przewodniczący osiedli zgłosili zapotrzebowanie na blisko 400 lamp
w gminie. Do tej pory latarnie budowane były głównie z funduszu sołeckiego i osiedlowego.
Ponadto w połowie 2016 roku zamierzamy zawrzeć kolejną
umowę ze spółką Enea Oświetlenie. W jej ramach wszystkie
lampy w gminie zostaną wymienione na oświetlenie ledowe.
Przygotowujemy porozumienie w tej sprawie.
8. Urząd przyjazny mieszkańcom.
Wprowadziłem zmiany w funkcjonowaniu urzędu. Mieszkańcy są
obsługiwani od godz. 8.00 każdego dnia - wcześniej byli przyjmowani od godz. 10.00. Przeniesienie większości referatów do
ratusza – gmachu reprezentacyjnego – uważam za jedną z najbardziej racjonalnych decyzji, które podjąłem na początku
mojego urzędowania. Przy okazji możemy się poszczycić piękną
biblioteką, która powróciła na swoje dawne miejsce. W budynku
przy ul. Poznańskiej 18 nadal swoją siedzibę mają emeryci,
odbywają się tu także próby zespołów śpiewaczych.
Kiedy zorientowałem się, że wykonanie remontów budynku
ratusza czy budynków przy ul. Poznańskiej 16 jest zbyt kosztowne, postanowiłem zatrudnić pracownika w charakterze
konserwatora-kierowcy. To ten pracownik wymaluje korytarze
ratusza i dokończy remont I piętra w budynku przy ul. Poznańskiej. On wykonał remont i modernizację całego budynku
byłego domu kultury.
Postanowiłem cofnąć decyzję o sprzedaży samochodu służbowego ze względu na jego zbyt małą wartość. Raz w tygodniu
konserwator-kierowca będzie jeździł z dokumentami do Poznania i będzie służył pracownikom referatu podatków do przeprowadzania kontroli dot. nieruchomości w terenie. Natomiast ja
i zastępca nie korzystaliśmy i nie będziemy korzystać z samochodu służbowego.
Uważam także, że rozsądną decyzją było przeniesienie Izby
Regionalnej do pięknego budynku Gimnazjum nr 1. Z dniem
30 listopada br. ze względu na podeszły wiek i stan zdrowia
zrezygnował z funkcji kustosza Norbert Kulse. Jego miejsce
zajął Marian Pflanz, który ma plany zwiększenia zbiorów
o dokumenty historyczne dotyczące naszego miasta i gminy,
które znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu.
9. Brak sieci wodociągowej w gminie.
Pierwsze moje działania po objęciu urzędu były skoncentrowane właśnie na budowie sieci wodociągowej. Mieszkańcy
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bezskutecznie czekali na takie działania kilkanaście lat.
W 2015 roku wykonywana jest budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. Podgórnej, Spokojnej, Młyńskiej oraz przebudowa wodociągu przy pl. Powstańców Wlkp. – tu musieliśmy podjąć szybkie działania, bo wiele nieruchomości nie było ujętych w projekcie inwestycyjnym. Firma wykonująca sieć kanalizacyjną
w ul. Podgórnej ze względu na fakt, iż będziemy ją rewitalizować, odnowi w zamian część ul. Młyńskiej.
W 2016 roku nastąpi przebudowa wodociągu przy ul. Mostowej i w Łopuchowie. Będziemy starać się, żeby przy okazji cała
ulica Mostowa otrzymała nową nawierzchnię.
Żeby przyspieszyć proces inwestycji podpisaliśmy umowy
z Aquanetem i będziemy inwestorem zastępczym, jako gmina,
żeby zrealizować inwestycje, które są mieszkańcom niezbędne:
▪ budowa sieci wodociągowej w Rakowni (większość obszaru
nowej zabudowy) projekt i pozwolenie w 2016 roku, budowa sieci w 2017 i 2018 roku.
▪ budowa sieci w Mściszewie, tzw. „górka” i ul. Radzimska
oraz budowa sieci wodociągowej w Złotoryjsku (ul. Żwirowa
i Piaskowa). W 2016 roku projektowanie i pozwolenie na
budowę, natomiast realizacja nastąpi w latach 2017-2018.
Gmina nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów poza dodatkową ciężką pracą moją i zastępcy oraz pracowników merytorycznych.
Jednocześnie Aquanet wykona na własny koszt (także
w ramach inwestorstwa zastępczego) dokumentację dot.
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Nieszawy, Białężyna
i w Kątach.
10. Hydranty w gminie.
Od lat płaciliśmy za posiadanie/utrzymanie 560 hydrantów
w naszej gminie. W mieście rozmieszczenie hydrantów i ich
liczbę określają przepisy. Inaczej jest w sołectwach, gdzie to
Straż Pożarna określa liczbę hydrantów. Od 2016 roku nie
będziemy płacić blisko 300 000 zł rocznie: zminimalizujemy
liczbę hydrantów do niezbędnego minimum. Ostatnia akcja
ratownicza w Uchorowie, gdzie w hydrantach nie było dostatecznego ciśnienia woda, pokazała bezcelowość utrzymywania
tak wielu hydrantów w gminie.
11. Udało się zakupić lekki samochód bojowy dla OSP Długa
Goślina przy 75 proc. dofinansowania zewnętrznego.
12. Likwidacja karencji na fundusz sołecki.
Zlikwidowaliśmy bezprawną umowę zawartą pomiędzy sołtysami, a byłym burmistrzem, że w przypadku wykorzystania
środków unijnych przy inwestycjach w sołectwach pozbawiane
były one funduszy sołeckich. Dzisiaj sołectwa mają do dyspozycji 300 000 zł rocznie i mieszkańcy decydują o wykorzystaniu tych pieniędzy. Fundusz osiedlowy to kolejne 156 tys. zł do
wykorzystania przez mieszkańców miasta.
13. Budowa świetlic wiejskich.
W sołectwie Nieszawa stowarzyszenie z własnych środków
wykonało projekt świetlico-remizy OSP. Rada Miejska postawiła ultimatum – budowa świetlicy pod warunkiem uzyskania
środków zewnętrznych. W ramach LGD Kraina Trzech Rzek
uda się uzyskać dla gminy na inwestycje łącznie 700 000 zł –
z czego dofinansowanie wyniesie 63,5 proc. Na budowę w Nieszawie zamierzamy przeznaczyć 600 000 zł.
Mieszkańcy największego sołectwa Przebędowo przeznaczyli
20 000 zł z funduszu sołeckiego na budowę świetlicy. Gmina
przekaże działkę nad samym zbiornikiem retencyjnym, warunwww.murowana-goslina.pl
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kiem budowy będzie uzyskanie zewnętrznych źródeł dofinansowania.
Mamy w gminie 23 sołectwa i oczywiście nie jest możliwe,
żeby w każdym z nich była świetlica. Świetnym rozwiązaniem,
umożliwiającym organizowanie imprez plenerowych, są stawiane wiaty.
14. Wykorzystanie funduszy unijnych.
Dzisiaj wiemy na pewno, że wykorzystamy dofinansowanie
63,5 proc. kwoty 700 000 zł z LGD Kraina Trzech Rzek.
Będziemy aplikować o rewitalizację dworca PKP w Murowanej
Goślinie i Łopuchowie. Będziemy starać się o uzyskanie środków zewnętrznych z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. To się wyjaśni w najbliższym czasie. Już uzyskaliśmy dofinansowanie na termoizolację świetlicy w Białężynie.
Będziemy starać się o dotację na termomodernizację Gimnazjum nr 2 oraz hali sportowej przy gimnazjum.
Korzystamy z dofinansowania zewnętrznego kiedy tylko jest to
możliwe. Inwestycje Aquanetu szacujemy na kilka milionów zł,
natomiast w wyniku umów z Enea Oświetlenie sp. z o.o. szacujemy oszczędności na ponad 2 mln zł. Będziemy skuteczni
w walce o każdy zewnętrzny strumień pieniędzy.

18. Nowa siłownia w hali sportowej.
Udało się pozyskać inwestora, który na własny koszt dokończył inwestycję na parterze hali sportowej i powstała nowoczesna siłownia na miarę XXI wieku.
19. Przekazaliśmy, jako jedna z nielicznych gmin w Polsce,
z powrotem do WZDW drogę, która po wybudowaniu
obwodnicy stała się drogą gminną.
Mój poprzednik, mimo obietnic wyborczych, nie dopilnował,
żeby przed wybudowaniem obwodnicy droga wojewódzka
w kierunku Długiej Gośliny i Białężyna została wyremontowana. Dzisiaj remont tej drogi to koszt ok. 4 mln zł. Zapewne
zostanie ona przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych. Ja
zapowiedziałem, że gmina przejmie ją pod zarząd natychmiast, jeśli zostanie przeprowadzony remont nawierzchni.
Powiat w swoim budżecie dysponuje środkami, które umożliwiają przeprowadzenie tej inwestycji i będziemy o nią zabiegać.
20. Pogotowie ratunkowe na terenie gminy.
Od przyszłego roku na terenie gminy, a dokładnie w budynku
biblioteki przy ul. Poznańskiej będzie stacjonować karetka
pogotowia z personelem medycznym. Pozwoli to dotrzeć do
potrzebujących w najkrótszym czasie. Każda
sekunda jest bezcenna i może uratować życie.

W 2015 roku nie zwiększyliśmy zadłużenia. Tak też
będzie w 2016 roku. Po raz pierwszy pokazaliśmy
w budżecie wszystkie wydatki i dochody.
15. Park miejski w Murowanej Goślinie.
Rozebrane zostało obskurne ogrodzenie parku i przystępujemy do usuwania chorych drzew i krzewów. Otrzymamy dofinansowanie 30 000 zł na ten cel. Poza tym z LGD Kraina
Trzech Rzek zaaplikujemy o 100 000 zł na budowę placu
zabaw w parku i nowe alejki.
Wprowadziliśmy nowy regulamin i wprowadzimy system kamer,
żeby rodziny z dziećmi i pozostali mieszkańcy mogli, korzystając z parku, czuć się bezpiecznie.
16. Współpraca z deweloperami.
Gmina ma być przyjazna deweloperom, ale przy zabezpieczeniu praw mieszkańców, aby nie powstawały kuriozalne sytuacje, jak ta na osiedlu Kolorowym w Długiej Goślinie czy
w Łopuchowie na osiedlu Przy Puszczy. Sytuacja, w której nowi
nabywcy działek budowlanych nie mogą dzisiaj rozbudować
sieci wodociągowej czy podpisać umowy z Aquanetem jest nieporozumieniem. Mimo, że gmina ma związane ręce, stara się
pomóc mieszkańcom w tej i podobnych sytuacjach.
Chciałbym przy okazji poinformować mieszkańców Przebędowa, że będzie dojście do przystanku kolejowego. Po negocjacjach i rozmowach firma Linea wybuduje na swoim terenie
dojście do przystanku kolejowego w Przebędowie, z którego
korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy.

21. Nieruchomości.
Powołanie odrębnego referatu gospodarki nieruchomości ma nie tylko przyciągnąć nowych inwestorów i deweloperów, ale spowodować powiększanie się grona nowych mieszkańców. Jednocześnie w przypadku sprzedaży nieruchomości gminnych zasilony zostanie budżet gminy. Zamysłem moim jest, żeby
z uzyskanych dodatkowych pieniędzy spłacać dług gminy.
W chwili obecnej jesteśmy zmuszeni brać na siebie kolejne zobowiązania, aby spłacać wcześniejsze długi. W 2015 roku nie zwiększyliśmy zadłużenia, mimo iż było ono szacowane wcześniej na
ok. 400 000 zł. Tak też będzie w 2016 roku. Po raz pierwszy
pokazaliśmy w budżecie wszystkie wydatki i dochody. Żeby
usprawnić wydawanie pieniędzy na inwestycje już od początku
roku i zamknąć budżet, zaplanowaliśmy wydanie obligacji na
kwotę 7 mln zł. Zapewniam Państwa, że nie będzie takiego zadłużenia.
Przedstawiłem Państwu w pigułce tylko część tego, co udało
się zrobić w pierwszym roku mojego urzędowania. Każdy przepracowany dzień na rzecz mieszkańców jest dla mnie zaszczytem i przynosi satysfakcję oraz zadowolenie.

Mimo, iż jesteśmy gminą z niewielkim budżetem, a także zobowiązaniami, to widzę możliwość poprawy jakości życia naszych
mieszkańców. W naszym działaniu nie mam nic do ukrycia i na
bieżąco będziecie Państwo informowani o przedsięwzięciach,
które będziemy realizować.
Żebym mógł zrealizować postawione cele, potrzebuję trzech
kadencji, ale o tym zadecydują mieszkańcy gminy

17. Inwestycje w strefie przemysłowej przy ul. Polnej.
Wspieramy inwestorów w strefie przemysłowej. Firma DM
Faden rozbudowała swój magazyn. Firma Speeder buduje przy
ul. Polnej nową siedzibę. Natomiast firma Inline dokupiła
działkę obok obecnej siedzimy, aby rozbudowywać fabrykę.
Także dwie firmy kupiły już teren przy ul. Polnej i przygotowują
się do inwestycji.
grudzień 2015
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Dworzec w Murowanej Goślinie - wizualizacja.

Wieloletni Plan Inwestycyjny
dla gminy Murowana Goślina
Zespół WPI w składzie: Szymon Pędziński (przewodniczący), burmistrz Dariusz Urbański, z-ca burmistrza Krzysztof Oczkowski, Przewodniczący RM Konrad Strykowski oraz radni Michał Hałas, Błażej Kaźmierczak, Tomasz Pawlak, a także Barbara Florys-Kuchnowska (sekretarz) wypracowali
wspólne stanowisko w sprawie załącznika do uchwały o realizacji inwestycji w gminie Murowana
Goślina, uchwalone przez Radę Miejską na XIII Zwyczajnej Sesji 3 listopada 2015 roku.
Inwestycje drogowe
Do najważniejszych inwestycji w 2016
roku należy kontynuacja rewitalizacji
placu Powstańców Wlkp.(3,8 mln zł), której dokończenie nastąpi w 2017 roku
(1,3 mln zł).
Równolegle będzie realizowana przebudowa ul. Podgórnej - dolnej i górnej
(1,7 mln zł) - zakończenie również planuje się na 2017 rok (750 tys zł).
Rewitalizacja ul. Dworcowej - odcinek od
placu Powstańców Wlkp. do ulicy Przelotowej oraz dodatkowo przepust, finansowane całkowicie z budżetu gminy
(560 tys. zł) w 2016 r.
W planach inwestycyjnych znalazła się
również budowa dróg osiedlowych.
Zespół wypracował wspólne stanowisko
zakładające przekazanie na ten cel do
500 tys. zł rocznie, jak również
6

100 tys. zł na działalność wspomagającą
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
(utwardzanie dróg gruntowych) – tzw.
„Aktywne sołectwa”.
Budowa drogi Łoskoń Stary – Długa
Goślina realizacja 2016–2018 (corocznie
100 tys. zł).

Zespół WPI zwrócił również uwagę na
potrzebę realizacji ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduszyńskiej (ok.
1 mln zł), planując tą inwestycję na 2017
rok, jeżeli nie w całości (do granic
z gminą Czerwonak) to przynajmniej do
ul. Długiej.

Ważną kwestią w planowaniu inwestycji
jest pozyskanie dotacji w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych
(ZIT). Dotacja może osiągnąć nawet 85 %
potrzebnej kwoty. Jedną z inwestycji
realizowanych z tego programu jest część
ulicy Szkolnej wraz z 2 parkingami P+R
(Park&Ride). W 2016 r inwestycja rozpocznie się realizacją przepustu
(140 tys. zł) natomiast w 2017 roku realizacją całej ulicy (2,5 mln zł) z parkingiem
(350 tys. zł) oraz parkingiem przy ul.
Kolejowej (1 mln zł).

Melioracje
W planie inwestycyjnym gminy Murowana
Goślina na 2016 rok znalazły się takie
inwestycje, jak kontynuacja przebudowy
rowu melioracji szczegółowej Tr-133 (od
Biedronki do ul. Dworcowej). Koniec
inwestycji przewidziany jest na 2017 rok
(wart. całk. 272,8 tys. zł), oraz
budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej
w Rakowni - dotyczy ulicy Dolnej
(155 tys. zł). Inwestycja nie została zrealizowana w 2015 r. z przyczyn formalnych.
www.murowana-goslina.pl

INWESTYCJE

Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
WPI zawiera także inwestycje niefinansowane z budżetu gminy, ale realizowane
przez urząd, jako inwestor zastępczy. Do
nich należą inwestycje Aquanetu na terenie naszej gminy:
1. Budowa sieci wodociągowych
▪ Mściszewo osiedle Przy Figurze (ulice
Żytnia, Pszenna, Owsiana, Zbożowa,
Rolna, Żniwna) - realizacja 2016–
2018 (700 tys. zł)
▪ Mściszewo ul. Radzimska - realizacja
2016–2018 (1,5 mln zł)
▪ Rakownia - realizacja 2016–2018
(2 mln zł)
▪ Murowana Goślina ul. Milewskiego,
Motylewskiego, Radomskiego - realizacja 2016 r (150 tys) zł
▪ Łopuchowo (przebudowa) - realizacja
2016 (1,5 mln zł)
▪ ul. Mostowa i plac Powstańców Wlkp.
(przebudowa) - realizacja 2016
(300 tys. zł)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej
▪ ul. Nadwarciańska - realizacja 2016 r
(270 tys. zł)
▪ Białężyn - realizacja 2016 (150 tys. zł)
▪ Nieszawa - realizacja 2016 r
(60 tys. zł)
▪ Kąty - realizacja 2016 r (100 tys. zł)
Oświetlenie drogowe
Kolejne inwestycje związane są z oświetleniem drogowym, które będą realizo-
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wane w ramach umowy barterowej
z firmą Enea S.A. Na podstawie projektów oświetlenia drogowego, jakie posiada
urząd gminy będą realizowane jeszcze
w 2015 i 2016 roku następujące inwestycje:
▪ Kąty 17 000 zł
▪ Trojanowo 28 251 zł
▪ Łoskoń Stary 10 447 zł
▪ ul. Gajowa 72 679 zł
▪ Łopuchowo Gać 57 810 zł
▪ Kamińsko 77 000 zł
▪ Białęgi 110 000 zł
▪ Łopuchowo 124 000 zł
▪ ul. Oleńki 45 598 zł
▪ ul. Raduszyńska (do granicy z gminą
Czerwonak) 115 510 zł
Termomodernizacje budynków
Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła c.o. rozpoczęta w 2015 roku - finansowana
z pożyczki WFOŚiGW (w 40 % umarzalna)
lub dotacji WRPO (do 85%) (wartość całkowita 334,5 tys. zł).
Kolejną inwestycją jest dokończenie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr
2 (600 tys. zł). Realizacja jest uwarunkowana uzyskaniem pożyczki z WFOŚiGW
lub dotacją z WRPO analogicznie jak
w przypadku remizy OSP w Białężynie.
Planowana realizacja - 2016
Termomodernizacja świetlicy w Mściszewie w 2017 r.

Pozostałe inwestycje
Rewitalizacja Parku Miejskiego, na który
jest możliwe uzyskanie dofinansowania
na wycinkę i nowe nasadzenia
z WFOŚiGW (ok 30 tys. zł), oraz pozyskanie dotacji PROW (Leader 63,63%)
(100 tys. zł).
Dużym wyzwaniem inwestycyjnym może
okazać się rewitalizacja dworca kolejowego w Murowanej Goślinie (4,2 mln zł)
planowana na 2018 rok, jednak dzięki
pozyskaniu dotacji z WRPO (do 85% 3,5 mln zł) może być możliwa.
Ponadto zobowiązani jesteśmy do współfinansowania schroniska „Azorek”
w Obornikach (250 tys. zł) dla zapewnienia realizacji ustawy o ochronie zwierząt.
Środki na ten cel zostaną przeznaczone
również w roku 2017 (250 tys. zł).
W planach inwestycji w 2017–2018 r jest
również budowa świetlicy w Nieszawie
(600 tys. zł) z możliwością dotacji PROW
(Leader 63.63%).
WPI jest jedynie planem, wskazującym
kierunki prowadzenia inwestycji. Realizacja poszczególnych pozycji uwarunkowana jest możliwością finansowania
z budżetu gminy oraz pozyskaniem środków zewnętrznych.
Szymon Pędziński
Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Rady Miejskiej
Przewodniczący Zespołu WPI
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XIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
3 listopada 2015 r. Rada Miejska
w Murowanej Goślinie spotkała się
w pełnym składzie i procedowała następujące uchwały (uwaga – brak opisu jak
głosowali radni oznacza, że uchwała
została przyjęta jednogłośnie):
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2015 rok.
Dochody budżetu gminy na 2015 rok
zwiększa się o kwotę 156.742,00 zł do
kwoty 50.494.304,15 zł. Kwotę wydatków budżetu gminy zwiększa się o kwotę
156.742,00 zł do kwoty 53.723.710,15 zł.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”
i jednym „wstrzymującym” (Klub RZG).
2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Murowana Goślina na lata 2015 2036.
Przyjęta 14 głosami „za” i jednym „wstrzymującym” (Klub RZG).
3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
„Termomodernizacja remizy OSP
w Białężynie wraz z wymianą kotła”.
4. Uchwała w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016.
Najważniejsze uchwalone stawki (dot.
uchwał 4-8) zostały przedstawione w artykule na str. 16.
5. Uchwała w sprawie opłaty targowej
na rok 2016, poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso.
6. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2016.
7. Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
13 radnych zagłosowało „za” przyjęciem
uchwały, 2 radnych „wstrzymało się” od
głosu (Klub Razem dla Murowanej
Gośliny).
8. Uchwała w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta do celów wymiaru
podatku rolnego na rok 2016.
9. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
Gminy Murowana Goślina na lata
2015 - 2020.
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Przyjęta 14 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” (radny niezależny).
11. Uchwała w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikaty.
14 głosó „za” podjęciem uchwały, 1 radny
„wstrzymał się” od głosu (Klub RZG).
12. Uchwała w sprawie nadania nazwy
ulicy w miejscowości Głębocko.
Nadaje się nazwę ulicy Zakole drodze
wewnętrznej stanowiącej działkę nr 74/29
obręb Głębocko, położonej na osiedlu letniskowym w miejscowości Głębocko.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Murowana Goślina na lata
2015 - 2018 z perspektywą do
2022 roku”.
14 radnych „za” podjęciem uchwały, 1
radny „wstrzymał się” od głosu (radny niezależny).
14. Uchwała w sprawie wprowadzenia
regulaminu korzystania z Parku
w Murowanej Goślinie.
15. Uchwała w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 55/1
i 55/2 w Długiej Goślinie.
Celem sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest
umożliwienie rozwoju istniejącego gospodarstwa rolnego.
16. Uchwała w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1706
w Murowanej Goślinie.
Celem sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest
umożliwienie realizacji stacji demontażu
pojazdów.
Uchwała podjęta 14 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym się” (radny niezależny).
17. Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Brackiej
i Śliwkowej w Murowanej Goślinie.
18. Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzania zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Murowana Goślina terenów położonych w Mściszewie, Starczanowie,
Uchorowie i Łoskoniu Starym.
19. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Nr XX/197/2012 Rady Miejskiej
z dnia 25 września 2012 r. w sprawie upoważnienia kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Murowanej Goślinie do prowadze-

nia postępowań w sprawie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy
Murowana Goślina (…).
20. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana
Goślina na 2016 rok.
21. Uchwała w sprawie udzielenia
w roku 2015 pomocy finansowej
Gminie Suchy Las w celu pokrycia
połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru.
W drodze pomocy finansowej zostanie
przekazana Gminie Suchy Las w 2015
roku kwota 999,50 zł.
22. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Murowana Goślina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok”.
23. Uchwała w sprawie określenia
warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Murowana Goślina.
24. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Murowana Goślina w wysokości wyższej niż określona w art.
80 ust. 2 ustawy o systemie
oświaty dla publicznych przedszkoli
prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych.
25. Uchwała w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego (…) oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Murowana
Goślina przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych.
26. Uchwała w sprawie przyjęcia „Polityki Oświatowej Miasta i Gminy
Murowana Goślina na lata 2016 2020”.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 12
radnych, 2 radnych opowiedziało się
„przeciw” (radny niezależny, Klub RdMG),
1 radny „wstrzymał się” od głosu.
Treść wszystkich uchwał dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej www.murowana-goslina.pl.

Joanna Witkowska
podinspektor do spraw Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

www.murowana-goslina.pl

KULTURA

Świętowaliśmy
Niepodległość
Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy co roku 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione
w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

Burmistrz Dariusz Urbański podczas okolicznościowego przemówienia.

W Murowanej Goślinie obchody w dniu
11 listopada rozpoczęły się uroczystą
mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele
pw. św. Jakuba Apostoła z udziałem władz
samorządowych, duchowieństwa, pocztów sztandarowych, harcerzy i licznych
delegacji. W homilii Proboszcz ks. Sławomir Jessa podkreślił ważną rolę naszego
godła – orła białego, przypomniał historyczne i biblijne aspekty.
Po mszy uczestnicy uroczystości udali się
pod odrestaurowany pomnik, zlokalizowany w nowym miejscu na placu Powstańców Wlkp.
Po odegraniu i wspólnym zaśpiewaniu
hymnu państwowego zabrzmiał hejnał
naszego miasta w wykonaniu trębaczy
Orkiestry Dętej OSP. Tym samym został
zakończony czwarty sezon grania hejnału
miasta na żywo.
Następnie zabrał głos Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański. W swoim wystąpieniu nawiązał do
bolesnej historii Polski: nie było naszego
państwa na mapach Europy przez 123
lata, nasi przodkowie walkę o wolność
i niepodległość okupili życiem. To, że dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce zawdzięczamy
patriotyzmowi Polaków, w których tkwiła
nadzieja, że Polska wyzwoli się z jarzma
zaborców. W dalszej części burmistrz
wspomniał swoją tegoroczną wizytę na
Białorusi. Po drodze odwiedził w Wilnie
groby żołnierzy z I wojny światowej na
Cmentarzu Antokolskim i cmentarz na
Rossie, gdzie pochowana jest, wśród grobów żołnierzy poległych w I wojnie światowej, matka marszałka Piłsudskiego i jego
serce. W drodze powrotnej zatrzymał się
w Kuropatach pod Mińskiem, gdzie pochowano w większości bezimienne ofiary
represji stalinowskich, na jednym z krzyży
zauważył nazwisko: Władysław Chmara,
jest to dziadek księdza dziekana Marka
Chmary. Podkreślił, że nasza przeszłość
naznaczona krwią i ofiarą życia wielu
grudzień 2015

Poczty sztandarowe na pl. Powstańców Wielkopolskich.

naszych przodków zobowiązuje nas do
szczególnej zadumy. Podsumowując burmistrz przytoczył cytat Marii Dąbrowskiej:
„Jakby cierpienie uczyło, to Polska byłaby
jednym z najmądrzejszych krajów świata”.
Potem delegacje ok. czterdziestu różnych
środowisk (szkoły, stowarzyszenia, organizacje i instytucje) złożyły wiązanki pod
pomnikiem na placu Powstańców Wielkopolskich. Wieniec od mieszkańców miasta
i gminy złożyli: burmistrz Dariusz Urbański,
przewodniczący Rady Miejskiej Konrad
Strykowski, wiceburmistrz Krzysztof
Oczkowski, radni Rady Miejskiej.
Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
POZOSTAŁE IMPREZY NA OKOLICZNOŚĆ ŚWIĘTOWANIA NIEPODLEGŁOŚCI:
▪ Obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej gminie rozpoczęły się
7 listopada Strzelaniem Niepodległościowym Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Tarczę Niepodległościową
wystrzelił Mateusz Olejniczak
▪ 10 listopada uczestniczyliśmy w Wieczorze Pieśni Patriotycznych, przygotowanym przez Gośliński Szczep
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
„Wzgórze”

Mieszkańcy na pl. Powstańców Wielkopolskich.

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy za pomoc przy organizacji
obchodów Narodowego Święta Niepodległości:
▪ Proboszczowi Parafii pw. św. Jakuba
Apostoła ks. Sławomirowi Jessie
▪ Komisariatowi Policji i Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie,
▪ Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego,
▪ panu Eugeniuszowi Tomickiemu,
▪ pani Justynie Furman.
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Wystawa rękodzieła
mieszkańców Rakowni

90. urodziny
pani Stefanii

Pani Stefania (w środku), jej córka Lucyna oraz burmistrz.

18 listopada z niewielkim opóźnieniem z stosunku do faktycznej daty
świętowała swoje 90. urodziny pani Stefania Świdniak z Boduszewa (ur. 16 listopada 1925 roku). Z tej okazji z życzeniami,
kwiatami i upominkiem panią Stefanię
odwiedzili burmistrz Dariusz Urbański oraz
kierownik USC Aleksandra Pilarczyk.

Wystawa w Rakowni.

Obrazy, rzeźby, pisanki, bombki i anioły,
torby oraz lalki – osób, które w Rakowni
zajmują się rękodziełem jest przynajmniej
kilkanaście. Prace 15 pań i jednego pana
można było oglądać w dniach 21-22 listopada w świetlicy wiejskiej w Rakowni,
gdzie odbyła się pierwsza wystawa rękodzieła mieszkańców Rakowni.
Inicjatywa została przygotowana przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni. Pasja,
sposób na odpoczynek, ogromna przyjemność – w ten sposób powstają dziesiątki
cudnych przedmiotów, z których wiele
tworzonych jest po kilka godzin, a nawet
dni. Panie, które wystawiały swoje przedmioty podkreślały, że w mieszkańcach
Rakowni jest ogromny potencjał do działania, są świetnie zintegrowani, dlatego
łatwo im się skrzyknąć do realizacji rozmaitych pomysłów. Wystawę oglądały dziesiątki osób: mieszkańcy Rakowni i w ogóle
gminy, radni Rady Miejskiej, a także burmistrz Dariusz Urbański, któremu podczas
wystawy towarzyszyli żona i synek.
(MP), Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Dziesiątki cudnych przedmiotów.

Podziękowania dla autorów prac.

Gośćmi zaopiekowała się córka pani Stefanii – Lucyna. Pani Stefania w świetnej
kondycji, z fantastyczną pamięcią,
pogodna. Wraz z córką opowiadała o okolicznościach nabycia przez rodzinę
gospodarstwa w Boduszewie w 1961
roku, a także o kolejnych latach prowadzenia gospodarki. Pani Stefania doczekała się 4 prawnucząt i 4 wnucząt, z których dwojgiem się opiekowała, gdy
zachorowała jej córka. Pracowici
i pogodni ludzie, potrafiący się cieszyć
życiem, pielęgnujący przyjaźnie i sąsiedzkie kontakty – o czym dobitnie świadczyła ilość przygotowanych na spotkania
urodzinowe ciast i wielkość tortu. Pani
Stefanio! Jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze!
Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

Pożegnanie kustosza
30 listopada br. w Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie z okazji
zakończenia przez Norberta Kulse
współpracy z Izbą Regionalną Ziemi
Goślińskiej. W ubiegłym roku minęło
ćwierć wieku, odkąd pan Norbert uczestniczył w tworzeniu tej placówki, a także
został jej pierwszym kustoszem.
Pełnił zresztą tę funkcję nawet po przejściu na emeryturę. Ćwierć wieku dbania
o historię naszego regionu, pielęgnowa10

nia pamięci, troski o pamiątki, jakie
zostawili po sobie przodkowie dzisiejszych mieszkańców naszego miasta
i gminy. W kameralnej uroczystości wzięli
udział: żona pana Norberta, burmistrz
Dariusz Urbański, Przewodniczący Rady
Miejskiej Konrad Strykowski, dyrektor
MGOKiR Arleta Włodarczak, dyrektor
Biblioteki Publicznej Mariola Busza,
a także pracownice bilbioteki. Wszyscy
wyrazili swoje uznanie dla ogromnego
zaangażowania pana Kulse w życie

gminy. Norbert Kulse był nauczycielem
historii, kierował szkołą podstawową
w Uchorowie, był także kronikarzem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie, członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Goślińskiej. Do
tego autor licznych opracowań na temat
historii naszego miasta i gminy.
(MP)

www.murowana-goslina.pl
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Uruchomiona Kanalizacja!
Dzięki intensywnym staraniom oraz działaniom przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” Zbigniewa Zastrożnego oraz burmistrza Dariusza Urbańskiego
w porozumieniu ze spółką Aquanet niemożliwe stało się możliwe. Po długim oczekiwaniu do
kanalizacji mogą się przyłączyć mieszkańcy miejscowości i ulic wymienionych poniżej w komunikacie. O wynikach kolejnych uzgodnień będziemy na bieżąco informować.

Komunikat ZMPZ:
INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU
ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO
W GMINIE MUROWANA GOŚLINA
Informujemy, że mieszańcy następujących miejscowości:
1. Boduszewo
(bez posesji zlokalizowanych przy drodze
powiatowej w kierunku Kiszkowa – inwestycja realizowana w ramach etapu PZ II),
2. Murowana Goślina
ulice: Podpięty, Kmicica, Oleńki, Zagłoby,
Gnieźnieńska, Podkomorzego, Wołodyjowskiego, Bohuna, Rejenta, Cześnika,
Soplicy, Za Mostem, Przemysłowa, Ogrodowa, Telimeny, Pogodna, Okrężna, Kwiatowa, Rogozińska,
3. Przebędowo,
mogą począwszy od 19 listopada rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach projektu „Kanalizacja

obszaru Puszcza Zielonka i okolic” – etap
I.
Warunkiem rozpoczęcia zrzutu jest
posiadanie podpisanej umowy na odbiór
ścieków z Aquanet S.A.
Osoby spełniające ten warunek mogą
dokonać przełączenia instalacji
wewnętrznej z budynku do studzienki
przyłączeniowej wybudowanej w ramach
Projektu lub wybudowanej w własnym
zakresie przez mieszkańca i znajdującej
się na terenie posesji. Prace należy
wykonać własnym staraniem i na swój
koszt, prace nie podlegają odbiorowi
technicznemu.
Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie w miesiącu styczniu dokonać
pisemnie zgłoszenia stanu wodomierza
na dzień 1 stycznia 2016 r. poprzez
wypełnienie i wysłanie do Aquanet S.A.
formularza zgłoszenia stanu wodomierza dostępnego na stronie www.puszcza-zielonka.pl lub w Biurze ZMPZ:

Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Osoby nieposiadające podpisanej
umowy mogą uzyskać informacje na
temat stanu załatwiania sprawy, uzyskać
druki wniosków i wszelkie inne informacje w biurze ZMPZ:
Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”
w Murowanej Goślinie,
Nowy Rynek 8,
Biuro Obsługi - Agnieszka Ogrodnik
tel.: 512 844 133 lub 61 81 14 142.
W oparciu o dane Działu Technicznego
ZMPZ opracował:
Stefan Ogorzałek

Zakład Energetyczny
8 listopada odbyło się uroczyste
otwarcie Zakładu Energetycznego,
czyli nowoczesnej siłowni i klubu fitness
na parterze hali widowiskowo-sportowej
przy ul. Mściszewskiej 10. Wśród zaproszonych gości byli m.in. burmistrz
Dariusz Urbański oraz prezes Spółki MG
Sport i Nieruchomości Paweł Kubiński.
Otwarcia dokonał prezes spółki realizującej inwestycję, Karol Bąkowski, który
następnie oprowadził gości po pomieszczeniach klubu i zaprezentował dostępny
w nich sprzęt.
Pracownicy Zakładu Energetycznego podkreślają, że jest on wyposażony w wysogrudzień 2015

kiej klasy sprzęt kardio, urządzenia do
treningu obwodowego, wolne i półwolne
ciężary, akcesoria do treningu funkcjonalnego oraz salkę fitness, w której odbywają się zajęcia grupowe. Na klubowiczów czeka wykwalifikowana kadra trenerska oraz chwila relaksu w saunie.
Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.
Godziny otwarcia:
dni robocze 6.30 – 22.30,
weekendy 10.00 -18.00.
Telefon do recepcji klubu: 513 467 684
(MP)
Zdjęcia: Kamil Grzebyta
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Zasłużeni krwiodawcy
Klub HDK PCK Gośliniacy podsumował kolejny rok swojej działalności.
Podczas uroczystego spotkania, które
odbyło się 7 listopada, uhonorowano najbardziej ofiarnych krwiodawców:
- 18 litrów: Piotr Antkowiak.
- 10-12 litrów: Sylwia Kaczmarczyk,
Damian Kowalew, Eliza Michalak,
Robert Modrzejewski, Mateusz Przybyszewski, Marta Staszewska.
- 5-6 litrów: Dariusz Bydłowski, Natalia
Bucholz, Katarzyna Czekała, Rafał
Karp, Arkadiusz Gliniecki, Paulina
Kopecka, Krzysztof Kaczmarczyk,
Krzysztof Kaczmarzyk, Rafał Nowaczyk, Magdalena Perła, Karol Szwed.
Ponadto zarząd klubu wyróżnił odznaką
klubową „Przyjaciel Klubu” burmistrza
Dariusza Urbańskiego, natomiast odznaką
klubową „Zasłużony dla klubu”: Przewodniczącego Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego oraz członków klubu i sponsorów: Piotra Antkowiaka, Sylwię Kaczmarczyk, Elizę Michalak, Martę Staszewską,
Iwonę Tarnowską, Dorotę Żak, Grażynę
Rejak, Mieczysława Stachowiaka, Adama
Szwedę, Jakuba Józefiaka, Michała Urbańskiego, Roberta Modrzejewskiego, Mariusza Jerzykowskiego, Zimowita Świątka,
Tomasza Zuchmańskiego. Dużą, pluszową

Stanisław Woźniak oraz uhonorowani najbardziej ofiarni krwiodawcy (10-12 litrów).

kroplą wyróżniono małżeństwo Sylwię
i Krzysztofa Kaczmarczyków, natomiast
małą kroplą pluszową - Joannę Gustab.
Ponadto burmistrz Dariusz Urbański
wyróżnił i nagrodził upominkami dziesięciu
członków z klubu HDK Gośliniacy.
Zarząd klubu serdecznie dziękuje: cukierni
państwa Warzybok oraz cukierni pana
Pawła Piętki za ekstra słodkości, pani
Marioli Kozieł za pomoc w przygotowaniu
naszej uroczystości, naszym sponsorom
i przyjaciołom klubu za wspieranie działalności klubowej.

Od lewej: Stanisław Woźniak, a także uhonorowani pluszowymi kroplami: Krzysztof i Sylwia Kaczmarczykowie oraz Joanna Gustab.

Stanisław Woźniak, Prezes HDK PCK
Gośliniacy, Radny Powiatu Poznańskiego
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Więcej kursów w transporcie gminnym
Z początkiem 2016 roku na liniach autobusowych komunikacji gminnej relacji: Murowana Goślina
– Łopuchówko, Murowana Goślina – Pławno, Murowana Goślina – Długa Goślina planowane jest
uruchomienie kursów uzupełniających, dedykowanych osobom starszym. 2 kursy (dojazd
i powrót) realizowane będą raz w tygodniu ok godz. 10.00.
Podobna zasada od stycznia 2016 r.
będzie panowała także na linii komunikacyjnej nr 390 Murowana Goślina –
Uchorowo. Tylko w każdy roboczy wtorek
4 kursy (2 dojazdy i 2 powroty) - jedna
para kursów ok. godz. 10.00, druga para
ok. godz. 13.00 zapewni mieszańcom
Uchorowa, Białężyna, Nieszawy i Białęgów dojazd do Murowanej Gośliny
i powrót do domu oraz osobom, które
mają potrzebę dojechać do Obornik,
umożliwi przesiadkę w Uchorowie na
autobus nr 23 relacji Oborniki - Pacholewo.
Począwszy od stycznia 2016 r. z kursów
uzupełniających raz w tygodniu (wtorek)
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będą mgli korzystać także mieszkańcy
Głęboczka. Będzie to możliwe dzięki
wydłużeniu trasy linii nr 393 Murowana
Goślina – Łopuchówko.
Tak jak już wyżej wspomniano kursy uzupełniające do Uchorowa (linia nr 390)
odbywać się będą w każdy roboczy wtorek. Także w każdy roboczy wtorek będą
realizowane kursy uzupełniające do Długiej Gośliny (linia nr 399), Łopuchówka/
Głęboczka (linia nr 393). Wyjątek stanowi
linia nr 395 do Pławna, gdzie kursy uzupełniające będą odbywać się w każdy
roboczy czwartek.
Ze względu na nikłe zainteresowanie

pasażerów, począwszy od stycznia 2016
r. także wjazd autobusu linii 391 Murowana Goślina – Mściszewo na przystanek zlokalizowany przy Gimnazjum nr 1
odbywać się będzie raz w tygodniu, tj.
każdy roboczy wtorek.
Wyżej opisane zasady stwarzają równe
szanse wszystkim mieszkańcom naszej
gminy. Ich zakres podyktowany jest natomiast wysokością środków na transport
publiczny zapisany w budżecie na 2016 r.

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

www.murowana-goslina.pl
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Jak zostać partnerem
Karty Dużej Rodziny?
Włączając się w inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych, zachęcamy lokalnych przedsiębiorców i instytucje do dołączenia do grona partnerów
Karty Dużej Rodziny.
Od 9 listopada 2015 roku podmiot zainteresowany przystąpieniem do programu
może na stronie www.rodzina.gov.pl
wypełnić wstępny formularz w postaci
e-deklaracji, który w zależności od
zasięgu oferowanych uprawnień zostanie
skierowany do rozpatrzenia do właściwego Wojewody bądź Ministra Pracy

i Polityki Społecznej. Po uwzględnieniu
indywidualnych warunków udziału w programie zostanie podpisana umowa,
a partner zyska na rozpoznawalności,
dzięki umieszczeniu jego danych w wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym, umożliwieniu posługiwania się wizerunkiem „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny” oraz prezentowaniu
swojej firmy w materiałach reklamowych
i promocyjnych.
Uczestnictwo w programie wspierania
rodzin wielodzietnych poprzez prowadze-

Miejsca parkingowe
na pl. Powstańców Wlkp.
Prawa strona rynku w Murowanej
Goslinie prezentuje się coraz bardziej
okazale. Mieszkańcy korzystaja już
z miejsc parkingowych, które znajdują się
w pobliżu sklepów.
Jak Państwo pewnie zauważyli, na trzech
z tych miejsc zostały zainstalowane blokady. Było to niezbędne, aby miejsca parkingowe były dostępne dla gości burmistrza i urzędu, a także dla nowożeńców,
jeśli ślub odbędzie się w ratuszu. Jed-

nakże w weekendy, w które nie przewidujemy ślubów, te miejsca są udostępniane
do użytku wszystkich mieszkańców.
Warto przy tym zaznaczyć, że spośród
pracowników urzędu z miejsca postojowego na pl. Powstańców Wielkopolskich
korzysta wyłącznie burmistrz, natomiast
jego zastępca, a także wszyscy pozostali
urzędnicy parkują na tyłach ratusza.
(MP)

W DNIU 24 GRUDNIA 2015 ROKU (WIGILIA)
URZĄD MIASTA I GMINY NIECZYNNY
23 GRUDNIA ZAPRASZAMY DO GODZ. 12.30
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) ustala się
dniem wolnym od pracy. W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie będzie nieczynny.
W tym dniu nieczynna będzie również Filia Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz Delegatura Związku Międzygminnego
„GOAP”.
Natomiast 23 grudnia urząd czynny do godz. 12.30.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY
Halina Turaj, Kierownik Referatu Organizacyjnego
h.turaj@murowana-goslina.pl, tel. 61 89 23 630
grudzień 2015

nie polityki odpowiedzialności społecznej
biznesu może przynieść korzyści zarówno
rodzinom, jak i partnerom Karty Dużej
Rodziny.
Na stronie internetowej UMiG Murowana
Goślina zostały umieszczone informatory
„Jak zostać partnerem Karty Dużej
Rodziny” oraz „Jak dołączyć online do
Karty Dużej Rodziny”.
Maria Woźniak
referent ds. ewidencji
działalności gospodarczej
m.woźniak@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 600

Wypełnij ZAP-3!
Szanowny czytelniku. Jeśli mieszkasz
w naszej gminie, tutaj płać podatki.
Wówczas pieniądze te będziemy mogli
przeznaczać na inwestycje w naszym
mieście i gminie, a tym samy poprawiać
komfort także Twojego życia. Nie musisz
nawet – jeśli to dla Ciebie z jakichkolwiek przyczyn wygodne - zmieniać zameldowania.
Formularz ZAP–3 należy wypełnić w celu
powiadomienia Urzędu Skarbowego
o zmianie miejsca zamieszkania, jeśli jest
to adres inny niż adres stałego zameldowania. Jeśli nowy adres jest zgodny
z adresem zameldowania, podatnik nie
musi informować US, gdyż ten będzie
posiadał informację o zameldowaniu
podatnika na podstawie danych uzyskanych z rejestru PESEL. Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP – 3 należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym dla aktualnego
adresu zamieszkania.
Więcej informacji na www.podatek2015.
pl/zap-3-zmiana-miejsca-zamieszkania

Niełatwo znaleźć słowa pocieszenia, gdy trzeba żegnać najbliższą osobę. Pozostaje nam pamiętać, że
z Tymi, którzy od nas odeszli, dzieli nas tylko czas…

Najszczersze wyrazy współczucia
Krzysztofowi Oczkowskiemu,
zastępcy burmistrza
z powodu śmierci Mamy
składają
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański
oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.
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W SOŁECTWACH CISZA NASTAJE...
ZAPADAMY POWOLI W SEN ZIMOWY.
KONIEC NA TEN ROK Z PRACAMI DROGOWYMI, SKOŃCZYŁ SIĘ FUNDUSZ
SOŁECKI, PORA ODPOCZĄĆ. 1 STYCZNIA RUSZA NASTĘPNY FUNDUSZ
I ZACZYNAMY REALIZACJĘ NASZYCH
SOŁECKICH ZADAŃ.
BIEG IMIENINOWY

24 października odbyły się w sołectwie
I Biegi Imieninowe Sołtyski. Z inicjatywy
Andrzeja Ludzkowskiego i jego Klubu
Biegacza - na starcie pojawiło się ponad
30 zawodników. Można było pojechać
rowerem, pobiec lub maszerować z kijkami! W świetnej pogodzie i atmosferze,
w scenerii jesiennego lasu udało się
2 razy okrążyć wyznaczoną trasę.
Na boisku czekało już rozpalone ognisko i zastawione stoły - czym sołectwo
bogate: był gzik i gotowane pyry w mundurkach, chleb ze smalcem, ogórek, ciasta domowe.
To pierwszy taki bieg. Zapraszamy już
za niecały rok, a Andrzejowi dziękuję za
pomysły i zaangażowanie.
SPOTKANIE OPŁATKOWE SOŁTYSÓW
Jak co roku, 12 grudnia odbędzie się
spotkanie opłatkowe sołtysów. Tym
razem spotkamy się w gościńcu sołtyski
Boduszewa.
ZWIERZĘTA BLISKO NAS
Na spotkaniu z burmistrzem sołtysi
14

informowali:
▪ sołtys Przebędowa: o prawdziwym
lisim „najeździe”;
▪ sołtys Białęgów: o pladze szczurów
z pobliskiego wysypiska, urządzających sobie spacery po wsi;
▪ sołtys Łopuchówka: zasygnalizowała
problem, jakim jest pojawienie się
w naszych okolicach wilków, które
przywędrowały do nas z puszczy
nadnoteckiej. Jak dowiaduję się
- z informacji leśników i myśliwych nie ma zagrożenia dla ludzi.
Jest również sygnał, że w mieście, na
osiedlach spacerują dziki. Nawet
w biały dzień.
Zwierzęta myszkują w odpadach,
wywracając kosze na śmieci, ryją
i buchtują ziemię w poszukiwaniu jedzenia. Nieźle zdążyły przestraszyć wielu
mieszkańców miasta i gminy. Sołtysi
i przewodniczący osiedli zgodnie twierdzą, że należy podjąć w tej sprawie zdecydowane kroki.
KOMUNIKACJA DO GŁĘBOCZKA
Sołectwo Głęboczek doczeka się
z nowym rokiem komunikacji wewnątrzgminnej. Na razie raz w tygodniu pojawi
się bus, dowożąc mieszkańców do lekarza lub na zakupy. Wspomniany bus
swoją trasą obejmie także sołectwo
Łopuchówko.

piłki nożnej: 17 stycznia oraz 31 stycznia o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina. Godziny rozgrywek
zostaną podane w terminie późniejszym.
NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA!
Sołtysi gminy Murowana Goslina składają Wszystkim Mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne! W Nowym Roku życzymy sukcesów - tych małych i dużych, odwagi w ich
realizacji i nowych pomysłów na życie!
SYLWESTER POD GWIAZDAMI
Sołectwo Łopuchówko zaprasza
wszystkich mieszkańców gminy na tradycyjnego już, organizowanego po raz
5, Sylwestra pod gwiazdami. Zapraszamy, godz. 22.30, na ognisko i łyk
szampana. Będzie także gorący
barszcz, kiełbaski do pieczenia,
domowe ciasto i wielka niespodzianka
od sołtysowej.
URODZINY STEFANI ŚWIDNIAK
18 listopada delegacja Rady Sołeckiej
wsi Boduszewo złożyła zwyczajową
wizytę najstarszej mieszkance naszej
miejscowości, pani Stefani Świdniak,
która dwa dni wcześniej obchodziła
swoje 90-te urodziny.

Nie będzie na razie zmian w rozkładzie
jazdy kursu 393 Murowana Goślina Łopuchówko, choć o takie zmiany
dopraszał się jeden z mieszkańców. Na
zmianę nie wyraziły zgody sołectwa Głębocko i Boduszewo, choćby ze względu
na to, że pasażerowie tych sołectw
posiadają na niektóre kursy bilety miesięczne.

Pani Stefania wraz z rodziną przybyła
do naszej wsi z kresów wschodnich
23.10.1961r. Od początku spotkała się
z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony
sąsiadów, co wspomina do dziś z dużym
sentymentem. Jubilatka cieszy się
dobrym zdrowiem i doskonałą pamięcią, a rozmowa z nią to fascynująca
podróż w przeszłość. Życzymy jej
z całego serca kolejnych lat spędzonych
w zdrowiu i z kochającą rodziną.

Sołtys NIESZAWY zaprasza na 2 mecze

Rada Sołecka wsi Boduszewo
www.murowana-goslina.pl

Niepokorna
natura
Urszula Gendera-Zielińska: Powiedz proszę Andrzeju jak zaczęła się Twoja przygoda z rzeźbą?
Andrzej Kramer: Już od dziecka lubiłem
przyrodę, zwierzęta, a wiadomo, że człowiek od zawsze związany był z drewnem służyło mu ono do różnych celów. Postaci
z drewna zacząłem wykonywać w wojsku,
dla kolegów oraz dla kadry. Rzeźby
powstają nieograniczone ani wyobraźnią,
ani czasem. Muszę mieć swobodę działania; nie lubię rzeczy narzuconych, wyczekanych. Ot, taka niepokorna natura.
Co obecnie dzieje się z Twoimi pracami?
Ostatnio nieco zarzuciłem moja pasję.
Zbiegło się parę rzeczy w moim życiu,
m.in. narodziny wnuka, ale prace są cały
czas, czekają, czasem trafia się klient najczęściej przypadkowy. Sprzedaję wtedy
pracę, ale minął już czas, kiedy jeździłem
z moimi rzeźbami na targi, wystawy, jarmarki. To są czasem „wyraziciele” moich
myśli, nastroju.
Pochwal się swoimi osiągnięciami.
Moje prace są w Stanach Zjednoczonych,

Szwecji. Miałem liczne wystawy w Domu
Kultury, na Tragach Poznańskich. Otrzymałem nagrodę Ministra Rolnictwa za stoisko gminne z rękodziełem.
Czym zajmujesz się w wolnych chwilach?
Od niedawna: bieganie, rower. Spodobała
mi się taka aktywność i, nie chwaląc się,
przebiegam spokojnie 8 km bez zadyszki,
co jest dziwne tym bardziej, że wciąż niestety palę. Za kilka dni wyruszam na Bieg
Papieski w Pniewach.
Jakie masz pomysły na najbliższą przyszłość?
Chcę dożyć emerytury, zająć się tym, co
lubię: literatura - jestem pasjonatem czytania; historią II wojny światowej, geografią. Na pewno Internet nie zastąpi czytania!
Jak rodzina wpłynęła na Twoje zamiłowania?
Moim najlepszym „krytykiem” była śp.
teściowa. Ale także żona (30 lat po ślubie), której z reguły podoba się wszystko,
co robię.

Rozmowa z ANDRZEJEM KRAMEREM,
rzeźbiarzem ludowym, samoukiem, człowiekiem
ciekawy świata, uzdolnionym

Gdybyś miał zachęcić innych do takiej
pasji?
To trudna umiejętność, dar od Boga. Do
tego, jak do miłości, nie można nikogo
zmusić. Ale na pewno takie zajęcie to
ucieczka od myśli, chwila samotności,
która przydaje się każdemu. Oderwania
od rzeczywistości.
Dokończ zdanie: zazdroszczę innym...
Nigdy nikomu niczego, co najwyżej ktoś
wzbudza mój podziw. Zazdrość jest niszcząca, to złe emocje.
Mam marzenie...
Marzenia mam przyziemne: doczekać
wieku, kiedy przyjdzie do mnie wnuk z…
żoną, dzieckiem, wypijemy kieliszek, pogadamy. Ot, takie małe marzenia.
Co Cię przeraża?
Przeraża mnie ludzka znieczulica, nietolerancja ze względu na wygląd, rasę, narodowość – rasizm.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Turniej Jednostek Pomocniczych i turniej siatkówki
15 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie odbył się
ostatni w tym roku turniej Jednostek
Pomocniczych gminy Murowana Goślina.
Po zawodach w tenisie stołowym, turnieju
sprawnościowym i w piłce nożnej,
11 sołectw oraz 2 osiedla samorządowe
nr 1 i nr 4 toczyły rywalizację w siatkówce.
Każda z drużyn musiała składać się z co
najmniej pięciu mężczyzn i jednej kobiety,
a mecze toczyły się do dwóch wygranych
setów, do 15 punktów.
W meczach fazy zasadniczej swoje aspiracje do wygranej w turnieju pokazały drużyna osiedla nr 4, która w ładnym stylu
pokonała Raduszyn 2:0 oraz Długą
Goślinę, a także ekipy Przebędowa
i Rakowni, które także wygrały wszystkie
swoje mecze. Najbardziej wyrównana okazała się grupa D, w której znalazły się Białężyn, Kamińsko, Łopuchowo oraz Przebędowo. Dwa z sześciu meczów tej grupy
grudzień 2015

kończyły się dopiero po tie-breaku gdzie
najpierw Przebędowo wygrało z Białężynem, a w drugim spotkaniu Kamińsko
pokonało Białężyn.
W fazie pucharowej do najbardziej zaciętego pojedynku doszło w pierwszym
meczu półfinałowym między osiedlem nr
1 i Rakownią, w którym górą okazali się ci
drudzy, wygrywając 1:2. W meczu o 3.
miejsce lepsza okazała się po emocjonującym meczu ekipa osiedla nr 1, zwyciężając ponownie po trzysetowej walce z Przebędowem.
W wielkim finale, podobnie jak przed
rokiem, spotkały się osiedle nr 4 oraz
Rakownia. Kapitanowie obu drużyn po
uzgodnieniu z sędziami ustalili, że sety
rozgrywane będą do 21 punktów. Po
dosyć wyrównanym starciu ponownie lepsze okazało się osiedle nr 4, wygrywając
w setach do 9 i do 20.

Zwycięzcy turniejowych zmagań.

Puchary za turniej siatkówki oraz pamiątkowe dyplomy i czeki finansowe zwycięzcom wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina Dariusz Urbański,
Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad
Strykowski oraz Radny Powiatu Poznańskiego Stanisław Woźniak.
Adam Habrych
Zdjęcie: Kamil Grzebyta
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PODATKI 2016
Rada Miejska uchwaliła następujące
stawki podatków na rok 2016 r. dla
Miasta i Gminy Murowana Goślina.
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1m²
powierzchni - 0,89 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,58 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1m²
powierzchni - 0,46 zł,
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m² powierzchni
użytkowej - 0,75 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² powierzchni użytkowej - 20,09 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od
1m² powierzchni użytkowej 10,68 zł,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych

przez podmioty udzielające tych
świadczeń od 1m² powierzchni użytkowej - 4,65 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego od
1m² powierzchni użytkowej:
▪ od budynków gospodarczych
– 5,00 zł,
▪ od garaży wolnostojących - 5,00 zł,
▪ od budynków letniskowych
– 7,68 zł,
▪ od innych pozostałych - 7,68 zł.
▪ od budowli ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych - 2% ich
wartości.
OPŁATA TARGOWA
▪ 15,00 zł dziennie - od sprzedaży
wyłącznie artykułów rolnych,
▪ 33,00 zł dziennie - od sprzedaży artykułów pozostałych.
OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Opłata od posiadania psów wynosi rocznie 52,00 zł od jednego psa posiadanego
przez osobę fizyczną.
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:
▪ psa nabytego w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach,
▪ psa, który został trwale oznaczony
elektronicznym systemem identyfikacji (transponderem-chipem).

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
Przykładowe stawki od:
a) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
▪ powyżej 3,50 tony do 5,50 tony
– włącznie 689,00 zł;
▪ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
– 952,00 zł;
▪ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
– 1 358,00 zł;
b) przyczep i naczep:
▪ od 7 ton do 9 ton włącznie 365,00 zł;
▪ powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 486,00 zł;
c) autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:
▪ mniejszej niż 30 miejsc - 872,00 zł;
▪ równej lub wyższej niż 30 miejsc 1 873,00 zł.
PODATEK ROLNY
▪ od 1 ha przeliczeniowego gruntów
gospodarstw rolnych – 120 zł,
▪ od 1 ha fizycznego pozostałych gruntów – 240 zł.
Stawka podatku leśnego na rok 2016
wynosić będzie 42,1894 od 1 ha.
Współpraca:
Katarzyna Polcyn-Borysowska
Joanna Witkowska
Podinspektor do spraw Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

UWAGA! DOPALACZE!
Dopalacze to preparaty zawierające
w swym składzie substancje psychoaktywne, które zagrażają życiu
i zdrowiu. Ich produkcja i sprzedaż są
w Polsce ustawowo zakazane. Większość dopalaczy ma postać tabletek lub
mieszanek do palenia.
Zwalczając ten proceder, policja współpracuje z Państwową Inspekcją Sanitarną. Każda informacja wpływająca do
policji o miejscach, w których może być
prowadzona sprzedaż dopalaczy jest
dokładnie sprawdzana. Bardzo ważne
jest uświadomienie młodym ludziom, że
dopalacze to trucizna i zażywnie ich
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może wiązać się z poważnym ryzykiem.
Reagujmy, jeśli w naszym towarzystwie
ktoś zamierza zażyć te substancje i stanowczo odmawiajmy, gdy nas do tego
namawia. Nie warto ryzykować własnego
życia!
Stąd apel, szczególnie do młodych ludzi,
aby nie kupowali substancji niewiadomego pochodzenia oraz do dorosłych,
aby zwrócili szczególną uwagę na osoby
niepełnoletnie i młodzież.
Znaleziony w mieszkaniu, czy ubraniu
dziecka susz roślinny, może być sygnałem, że dziecko zażywa narkotyki. Wtedy,

aby zapobiec najgorszemu, konieczna
jest właściwa i szybka reakcja. Wystarczy
naprawdę chwila, by doszło do tragedii,
ale wystarczy jedna decyzja, by zapobiec,
by pomóc, uratować. Apelujemy o przekazywanie wszelkich informacji o dopalaczach do najbliższej jednostki Policji.
PAMIĘTAJMY!
Producenci i sprzedawcy dopalaczy
kierują się przede wszystkim
zyskiem, za nic mając ludzkie życie.
Sprzedając dopalacze
– sprzedają śmierć!
Komisariat Policji w Murowanej Goślinie
www.murowana-goslina.pl

OŚWIATA

Pasowanie na ucznia
Po raz kolejny gościliśmy naszych wspaniałych recytatorów w ramach Eliminacji Gminnych do XXI
Powiatowego Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna Zaduma”, którego głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku.
Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Murowanej Goślinie zostały dziś
oficjalnie przyjęte w poczet uczniów. Aż 4
klasy pierwsze oraz rodzice, nauczyciele,
dyrekcja oraz przewodnicząca Rady
Szkoły spotkali się rano w odświętnie
udekorowanej sali gimnastycznej.
Zaproszony na uroczystość burmistrz
Dariusz Urbański życzył dzieciom, aby
zgodnie z treścią ślubowania oraz hasła
eksponowanego w dekoracji uroczystości, byli dobrymi Polakami oraz dbali
o swoją klasę i szkołę. Poinformował
także, że remont ulicy Szkolnej jest jedną
z inwestycji zaplanowanych na najbliższe
lata, w obecnej kadencji.
Nauczyciele klas pierwszych wraz ze
swoimi podopiecznymi oraz Samorządem
Szkoły przygotowali program artystyczny.
Jak na ledwo dwa miesiące nauki dzieci
wykazały się wielką odwagą i swobodą
w występach, a także umiejętnościami
wokalnymi i recytatorskimi.

Ślubowanie.

Pierwszoklasiści z dyplomami.

Następnie odbyło się ślubowanie w obecności sztandaru szkoły, a później pasowanie uczniów. Dyrektor szkoły Monika
Nowak-Bajer wielkim ołówkiem kolejno
dotykała ramion dzieci i wypowiadała formułę pasowania. Dzieci otrzymały
dyplomy, odznaki z patronem szkoły
Karolem Marcinkowskim, a od Samorządu Szkoły pojemniki na owoce, w któ-

Dzień Seniora
4 listopada br. Zarząd PZERiI w Murowanej Goślinie zorganizował, jak każdego roku, spotkanie przy kawie dla
swoich członków z okazji Dnia Seniora.
Seniorzy przybyli na spotkanie liczną
grupą. Także goście przyjęli zaproszenie,
wśród nich: wice przewodnicząca
Zarządu Okręgowego PZERiI w Poznaniu
Maria Wietrzykowska, burmistrz Dariusz
Urbański, Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski, dyrektor MGOKiR Arleta Włodarczak. Wszyscy składali emerytom serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności, przekazując słowa
uznania oraz szacunku.
W sposób szczególny przywitano seniorów-jubilatów z grona członków związku,
którzy w bieżącym roku obchodzą „okrągłe” urodziny 80 lat. Łącznie 11 osób.
Nasi jubilaci przybyli prawie wszyscy, prezentując bardzo dobrą formę i kondycję
fizyczną godną pozazdroszczenia.
grudzień 2015

rych będą mogły z sobą zabierać do
szkoły zdrowe przekąski.
Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

Akademia judo

Seniorom czas umilił występ zespołu
śpiewaczego Goślinianka pod kierunkiem
Alicji Duszczyk. Ciasto do kawy na spotkanie seniorów zapewnili burmistrz oraz
dyrektor ośrodka kultury. Spontanicznie
„Goślinianka” zaśpiewała piosenkę pt.
„Ukraina” ze słowami „...wina, wina dajcie”, a burmistrz po chwili, jakby w odpowiedzi, wzniósł toast za zdrowie seniorów
winem, którym poczęstował wszystkich
zebranych.
W dalszej części spotkania były recytacje
wierszy o seniorach, a także śpiewaliśmy
piosenki biesiadne. Jak zawsze dotąd,
śpiew prowadziła honorowa przewodnicząca Elżbieta Wtorkowska, przy udziale
wszystkich zebranych. „Spotykajmy się
dopóki jeszcze można”…
Jolanta Stern
Przewodnicząca PZERiI

29 listopada w Poznaniu rozegrana
została kolejna Poznańska Liga Akademii Judo. Był to wspaniały występ
moich małych podopiecznych, niektórzy
startowali po raz drugi, lecz większość
pierwszy raz. Zawodnicy z Murowanej
Gośliny wywalczyli 8 medali:
Piotr Zachwyc – 2 miejsce
Borys Herman – 2 miejsce
Alan Majtas – 1 miejsce
Szymon Gryka – 1 miejsce
Jan Kujawa – 2 miejsce
Aleks Kazus – 3 miejsce
Wojciech Król – 3 miejsce
Wiktor Mikolajewicz – 3 miejsce
Na zawodach wystartowało w sumie 300
zawodników. Medale zdobyli również moi
podopieczni z Czerwonaka. Grupa ruszyła
dopiero od września tego roku, a już odnoszą sukcesy, zdobyli aż 10 medali.
Kamila Busse
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Jakie to wszystko ciekawe, Stefek
Burczymucha, strasna zaba
Po raz kolejny gościliśmy naszych wspaniałych recytatorów w ramach Eliminacji Gminnych do XXI
Powiatowego Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna Zaduma”, którego głównym organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku.
Eliminacje odbyły sie 13 listopada br.
w sali ośrodka kultury przy ul Mściszewskiej. Zachwycała świadomość i dojrzałość recytacji. Każdy uczestnik miał
doskonale dobrany tekst, wiedział o czym
mówi i co chce przekazać słuchaczom.
Nie było tutaj przypadków! Nasi młodzi
adepci recytacji bawili i wzruszali, niejednokrotnie doprowadzając słuchaczy i jury
do salw śmiechu i łez.
Bardzo trudne było wyłonienie zwycięzców oraz wskazanie tylko jednej osoby
w kategorii wiekowej, która będzie reprezentować naszą gminę w finale konkursu.
Dzieci i młodzież recytują wspaniale,
dzięki swoim rodzicom, opiekunom
i wychowawcom. Z całego serca za ten
wkład pracy serdecznie dziękujemy.
Jury w składzie: Dioniza Boch - przewodnicząca i Agnieszka Szymańska-Wojtera
postanowiło:
w kat. uczniów klas I – III szkoły podstawowej:
▪ wyróżnić: Igora Bergiera ze szkoły
Podstawowej w Łopuchowie, Michalinę
Ewert ze Szkoły Podstawowej w Długiej
Goślinie, Olenę Grefkiewicz ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie, Olgę Kubisiak ze Szkoły Podstawo-

wej w Długiej Goślinie;
▪ nominację przyznać Wojciechowi
Lutemu ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Murowanej Goślinie, który zaprezentował wiersz Wiery Badalskiej
„Jakie to wszystko ciekawe”;
w kat. uczniów klas IV – IV szkoły podstawowej:
▪ wyróżnić: Magdalenę Borońską i Franciszka Błachowiaka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie, Weronikę Hilszer ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Murowanej Goślinie;
▪ nominację przyznać Dagmarze Kacprzak ze Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie, Dagmara brawurowo
wykonała wiersz Marii Konopnickiej
„Stefek Burczymucha”;
w kat. uczniów klas gimnazjalnych:
▪ wyróżnić Maję Spychalską i Martę
Strejczyk, uczennice Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie;
▪ nominację przyznać: Igorowi Bromberkowi z Gimnazjum nr 2 w Murowanej
Goślinie.

Wojtek Luty – w finale powiatowym był trzeci w najmłodszej
kategorii.

fragment prozy „Trzy wiedźmy” Terry
Pratchett.
Słowa podziękowania należą się naszej
wspaniałej Doni Boch. Dziękujemy za
wsparcie, mądre rady, życzliwość i niezachwianą wiarę w możliwości naszych
uczestników konkursów recytatorskich.
Recytatorzy z Murowanej Gośliny odnieśli
sukces w finale XXI Powiatowego Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna
Zaduma”, który odbył się 23 listopada br.
w Czerwonaku. Igor Bromberek z Gimnazjum nr 2 zajął pierwsze miejsce w grupie
starszej, a Wojciech Luty był trzeci w najmłodszej kategorii. Gratulujemy!

Igor rewelacyjnie zarecytował (cudnie
sepleniąc) bardzo trudny wiersz K.I. Gałczyńskiego „Strasna zaba” i opowiedział

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcie: Zdzisława Trojanowska

VI Konkurs pianistyczny
dla młodych amatorów
W sobotnie andrzejkowe przedpołudnie 28 listopada w auli Szkoły Podstawowej nr 2 miała miejsce prawdziwa
uczta muzyczna. Młodzi, zdolni pianiści
zaprezentowali swoje muzyczne talenty,
wykonali po dwa utwory. Jeden z nich to
kompozycja Jana Sebastiana Bacha,
bowiem temu kompozytorowi (w związku
z 330. rocznicą urodzin) był poświęcony
VI Konkurs Pianistyczny dla Młodych
Amatorów w Murowanej Goślinie.
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Konkurs jest organizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie, Społeczne Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie
oraz Szkołę Podstawową nr 2. Jest objęty
honorowym patronatem Burmistrza
Dariusza Urbańskiego, który zaszczycił
nas swoją obecnością i Pro Sinfoniki, której przedstawiciele stanowili znakomite
jury: Anna Haas-Niewiedział, Piotr Niewiedział, Antoni Hoffmann.

Młodzi artyści z dużą tremą, ale i z wielkim zaangażowaniem wykonali przygotowany program. Starali się zagrać w skupieniu, z jak najlepszą interpretacją, bez
pomyłek. Podczas przerwy, gdy jury
poszło obradować, publiczność mogła
uraczyć się słodkościami, przygotowanymi przez rodziców (gorąco dziękujemy
im za to) oraz wybrać swojego faworyta
(został nim Jan Maciej Mądry).
www.murowana-goslina.pl
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Natalia Dzięcioł, 5c.

Druga część konkursu rozpoczęła się od
wręczenia przez pana Burmistrza Dariusza Urbańskiego dyplomów i upominków
wszystkim artystom. Następnie Pan Burmistrz pogratulował pianistom wysokich
umiejętności, zwrócił uwagę, że na sukces składają się talenty, szczęście, ale
przede wszystkim ciężka praca. Później
przewodniczący jury – dr. hab. Piotr Niewiedział w kilku słowach pochwalił
wszystkie prezentacje i ogłosił werdykt.
W grupie młodszej:
▪ I miejsce – Hubert Doliński
▪ II miejsce – Joanna Teodorowicz
▪ III miejsce – Albert Wojtkowiak
W grupie starszej:
▪ I miejsce – Filip Jarzyński
▪ II miejsce – Jan Maciej Mądry
▪ III miejsce – Natalia Dzięcioł.

Jan Maciej Mądry, 5c.

Filip Jarzyński.

Podczas wręczania nagród.

Laureaci konkursu.

Laureaci otrzymali nagrody finansowe
z rąk burmistrza i upominki od Filharmonii Poznańskiej. Natomiast Arleta
Włodarczak Dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie przekazała Filipowi
Jarzyńskiemu nagrodę specjalną –
GRAND PRIX Konkursu (statuetkę fortepianu) za sześciokrotne zwycięstwo
w konkursie.

Młodych adeptów sztuki pianistycznej
przygotowali: Jadwiga Maćkowiak, Katarzyna Łukaszewicz, Adrianna Wtorkowska–Kubińska , Alicja Duszczyk, Weronika Jarzyńska i Tadeusz Szeligowski.
Mirosława Szudera
dyrektor SP nr 2
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Patriotyczne śpiewanie
„Bez historii, mowy, sztuki
Bez mądrości tej z nauki
Naród się zamieni w bezimienny kraj...”
śpiewał kiedyś Marek Grechuta, a jego
piosenkę przypomnieli uczestnicy V
Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich, który odbył się 9
listopada br. w Sali Gościnnej Gimnazjum
nr 2. Wśród licznie zgromadzonej tego
wieczoru widowni pojawili się: Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański, Przewodnicząca Komisji Społeczno-Oświatowej Krystyna Przygońska, Dyrektor MGOKiR Arleta Włodarczak.
Komisja Konkursowa w składzie: Ewa
Kandulska-Jakóbczyk, Jolanta Popiołkiewicz, Dominika Kołsut wysłuchała 23
wykonawców ze szkół podstawowych
i gimnazjów Murowanej Gośliny, Białężyna, Łopuchowa, Biedruska, Czerwonaka
i Bolechowa.
W kategorii klas I-III szkoły podstawowej
przyznano:
▪ I miejsce – Patrycji Płóciennik ze
Szkoły Podstawowej w Białężynie za
grudzień 2015

wykonanie utworu „Moja Ojczyzna”;
▪ II miejsce – Natalii Strzelczeni ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej
Goślinie za „Pałacyk Michla”;
▪ III miejsce – Antoninie Łopce z Zespołu
Szkół w Biedrusku za utwór „O mojej
ojczyźnie”;
W kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej
przyznano:
▪ I miejsce – Edycie Kądzielawie ze
Szkoły Podstawowej w Łopuchowie za
„Mury”;
▪ II miejsce – Wiktorii Walaszczyk ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej
Goślinie za „Dziewczynę z granatem”;
▪ III miejsce – Natalii Cichoń i Wiktorii
Bolesławskiej ze Szkoły Podstawowej
w Czerwonaku za „O mój rozmarynie”;
W grupie gimnazjalistek zwyciężyła:
Agata Ratajczak z Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie, która zaśpiewała
utwór pt. „Czterdziesty czwarty”; II miejsce
przyznano: Paulinie Jasińskiej również
z Gimnazjum nr 1 za wykonanie piosenki
„Ojczyzna”, a III – Sarze Pasternak z Gimnazjum nr 2 za piosenkę „Rudy, Alku,
Zośko”.

Antonina Łopka, Szkoła Podstawowa w Biedrusku.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za
udział w konkursie i książki „Dzieje Murowanej Gośliny” przekazane przez burmistrza.
Poniedziałkowy wieczór upłynął w niezwykłej atmosferze. Dostarczył wielu wzruszeń, skłonił do refleksji i po raz kolejny
był okazją, łącząc pokolenia, do wspólnego świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości i zamanifestowania
swojego przywiązania do tradycji i historii.
Barbara Celichowska
dyrektor Gimnazjum nr 2
Zdjęcie: Kamil Grzebyta
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Powrót spacerów historycznych
Po krótkiej przerwie powróciły Spacery Historyczne, organizowane teraz z podwójną siłą: Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. W niedzielę 8 listopada zebraliśmy się pod figurą Matki Boskiej, aby w grupie blisko dwudziestoosobowej przejść przez miasto.
Przewodnikiem był Marian Pflanz, który jest pracownikiem
Izy Regionalnej. Podczas dwugodzinnej przechadzki przewodnik opowiadał o historii miasta oraz konkretnych miejsc.
Uczestnicy usłyszeli najróżniejsze dygresje i ciekawostki, o których nie można przeczytać w książkach, np. o ulicy Chwiejnej.
Niespodzianką przygotowaną przez organizatorów było wejście
do kościoła św. Ducha, który na co dzień jest niedostępny. W spacerze uczestniczył także burmistrz Dariusz Urbański, który bardzo
chętnie opowiadał o planach, ale także o historii miasta.
Wśród uczestników zawrzały wspomnienia z młodości i tak
w gwarze dotarliśmy do Ośrodka Kultury, gdzie zostaliśmy
oprowadzeni po pomieszczeniach. Tym razem w przewodnika
wcieliła się dyrektor ośrodka Arleta Włodarczak. Następnie
zwiedziliśmy Izbę Regionalną, gdzie pan Marian z pasją pokazywał i opowiadał nam o materiałach zgromadzonych w izbie.
Całe wydarzenie zakończyło się dyskusją przy kawie.
Natalia Kazuś, Biblioteka Publiczna

Na placu Powstańców Wielkopolskich.

Krzysztof Kryza w bibliotece
Odwiedził ponad 70 państw, samotnie odbył liczne podróże m.in. do
Afryki, Chin czy na Syberię, a 17 listopada 2015 r. Krzysztof Kryza odwiedził
Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie.

Poznański podróżnik podzielił się swoimi
wspomnieniami z wyprawy do Ugandy,
przekazał wiele ciekawych informacji
i zaprezentował liczne zdjęcia. Opowiedział o swoich przygodach, sposobie
podróżowania oraz o spotkanych

ludziach. Pan Krzysztof jest w trakcie
pisania książki, mamy nadzieję, że już na
początku przyszłego roku znajdzie się
ona w naszym księgozbiorze.
Beata Rozmiarek, Biblioteka Publiczna
Zdjęcia na stronie: Natalia Kazuś

Wilki
Adam Wajrak
Adam Wajrak, ulubiony dziennikarz przyrodnik Polaków, mieszkaniec Puszczy Białowieskiej, w swojej najnowszej książce opowiada o latach tropienia
wilków i przyjaźni z tymi najbardziej fascynującymi drapieżnikami Europy.

Tajemnica miłości
Martin Widmark
Kolejna część serii „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai” od kilku lat
jest w czołówce listy bestsellerów literatury dziecięcej Szwecji.
W Valleby odbywa się festiwal miłości. Wszystko jest wspaniale, gdy
nagle gasną światła, załamuje się podium, znikają pieniądze…
20
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Dotyk przeszłości
Na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (na terenie Kampusu Cieszkowskich) 4 listopada w przepięknej, jesiennej scenerii odbył się wernisaż wystawy poplenerowej
IX Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Puszcza Zielonka.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Prorektor Uniwersytetu Artystycznego
profesor Jacek Jagielski, Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
profesor Monika Kozłowska, Dziekan
Wydziału Leśnego Piotr Łakomy oraz Prodziekani. Ewa Grodzka z ramienia fundacji przywitała przybyłych gości, przedstawiła prace artystów i powiedziała kilka
słów o tym wydarzeniu, którego tematem
był Dotyk Przeszłości.
Do 6 grudnia można było oglądać 8 rzeźb
oraz zdjęcia rzeźb artystów z Chin (Meng
Gao i Fu Zhen Wu), Francji (Arnaud Pottier), Niemiec (Marek Czarnecki), Izraela
(Ludmila Voloshanenko), Rumunii (Peter
Alpar), Kosowa (Ismet Jonuzi), Hiszpanii
(Francisco R. Remiseiro), a także z Polski
(Małgorzata Więcław-Szafrańska, Dawid
Szafrański oraz gospodarz festiwalu Grażyna Szymała-Wołyńska).
Fundacja przekazała Wydziałowi
Leśnemu rzeźby autorstwa: chińskiego
artysty Meng Gao zatytułowaną „Modlitwa Dziewczyny” oraz Arnaud Pottier
z Francji mającą tytuł „MOAI 6”.
Dzień później, a więc 5 listopada o godzinie 13.00 w Muzeum Archeologicznym

w Poznaniu przy ulicy Wodnej odbył się
wernisaż wystawy poplenerowej RAMUS
ARTIS Festival.
Na pierwszym piętrze w sali parkietowej
pokazane zostały rzeźby: Małgorzaty
Więcław-Szafrańskiej, Francisco R. Remiseiro oraz Grażyny Szymały-Wołyńskiej.
Wystawę otworzył dyrektor muzeum
Michał Brzostowicz oraz kurator wystawy
z ramienia fundacji Ewa Grodzka. Wśród
gości był również Prorektor Uniwersytetu
Artystycznego profesor Jacek Jagielski.
Rzeźba Małgorzaty Więcław-Szafrańskiej
zatytułowana Dotyk Przeszłości zachęca
do przestawiania krążków, już nie tych
z dziecięcych zabaw, lecz trochę więk-

szych. W zależności od tego, co się wydarzyło w naszym życiu i jaki przyjęło
kształt. Fundacja RAMUS ARTIS przekazała właśnie tę rzeźbę do filii muzeum na
Ostrowie Tumskim Genius loci.
Wystawa trwała do 6 grudnia, choć
wiemy, że muzeum chciało ją przedłużyć.
Projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Gminę Murowana
Goślina
Organizator: Fundacja RAMUS ARTIS
Współpraca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Patronat: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Grażyna Szymała -Wołyńska

Z pleneru prosto do galerii
20 listopada br. w Galerii na Wzgórzu
odbył się wernisaż malarstwa. Swoje
poplenerowe plony twórcze pokazali
malarze, którzy uczestniczyli w zorganizowanych przez nasz ośrodek plenerach
malarskich w Kamińsku w latach 2014 2015.
Wśród artystów znajdują się nie tylko
profesjonaliści, ale osoby innych profesji.
Wszystkich łączy zamiłowanie do sztuk
pięknych. Wystawa pokazuje, w jaki sposób artystycznie rozwija się każdy
z uczestników plenerów. Praca w plenerze jest o wiele bliższa naturze, co powoduje, że obraz powstaje bez użycia wcześniejszych szkiców, fotografii, przez co
jest bardziej prawdziwy. Każdy z artystów
prezentuje odmienne, indywidualne spojgrudzień 2015

rzenie na naturę i pejzaż, dlatego prace
są różnorodne i ciekawe.
Na wystawie swoje prace zaprezentowali:
Marlena Majchrzak, Justyna Kochaj-Szczecińska, Bogna Rakowska, Ewa Tys,
Rozalia Żak, Jarosław Kosakowski,
Marek Szewczyk, Jerzy Dłużewski, Bartłomiej Liberski, Wojciech Wtorkowski,
Łukasz Szydłowski, Bartłomiej Stefański.
Wielkie podziękowania za pomoc rzeczową i finansową kierujemy do mecenasów artystycznych naszego pleneru: Zbigniewa Śliwińskiego z firmy Stolar, Pawła
Kuźmy z firmy Campa-Art, Jarosława
Dobrowolskiego, Marka Mikuły, Karola
Schulza, Waldemara Łużnego, Jerzego
Dłużewskiego, Grzegorza Szydłowskiego.

Wystawę można oglądać do 31 grudnia
br., od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 20.00
Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Bogna Rakowska,
Jadwiga Rakowska
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XI Mur Off Rock
Od kilku lat początek listopada w naszej gminie to czas, kiedy fani mocnego grania mogą spotkać
się w jednym miejscu i uczestniczyć w prawdziwym święcie rocka, jakim jest festiwal muzyczny
Mur Off Rock. Tegoroczna XI edycja odbyła się 7 listopada 2015 r., już po raz dziewiąty w zaprzyjaźnionym pubie Piwnica Pub 2.
Po godzinie dziewiętnastej jako pierwszy na scenie zaprezentował się miejscowy zespół The Bj’s, grający bardzo
melodyjnego rocka z ciekawym wokalem
frontmana zespołu. Zespół istnieje niespełna półtora roku, ale już kilka koncertów ma za sobą.
Gdy Piwnica Pub 2 zapełniła się niemal
całkowicie uczestnikami festiwalu, na
scenie pojawił się zespół Flying Heads,
który był inicjatorem imprezy jedenaście
lat temu. Zdecydowanie rock w ich wykonaniu był bardziej „mocniejszy”. Zespół
rozkręcił imprezę na dobre. Można
śmiało stwierdzić, że każdy występ tej
kapeli podczas kolejnych edycji różnił się
od siebie. Tegoroczną świeżość wniosła
nowa basistka zespołu Agnieszka
Konieczka, która z zespołem gra od ubiegłego roku.
Kiedy atmosfera była coraz bardziej
gorąca, na scenie pojawił się zespół, na
który wszyscy tego wieczoru czekali - Proletaryat. Po pierwszych utworach nastąpiło przywitanie przez Tomasza „Oleja”
Olejnika oraz basistę zespołu Dariusza
„Kacpra” Kacprzaka. Zespół również
przywołał wspomnienia o koncercie
z 2008 roku, kiedy wystąpili po raz
pierwszy na naszym festiwalu. A później
już tylko muzyka na najwyższym poziomie przez prawie dwie godziny. Podczas
całego koncertu usłyszeliśmy znane od
lat kawałki „Mamy 1000 lat”, „Proletaryat” (czyli hymn „To my, ziemi naszej
sól”), „Czarne szeregi”, „Srajmy”, „Hej!
Naprzód marsz”, „Do dna”, „Pokój z kulą
w głowie”. Podczas całego koncertu pod
sceną się kotłowało, ale było bardzo bezpiecznie i choć bardzo głośno, zabawa
była przednia. Pod koniec koncertu na
scenę został poproszony mieszkaniec
naszej gminy Tomasz „Titus” Pukacki,
który wspólnie z zespołem wykonał
sztandarowy numer Proletaryatu „Hej!
Naprzód Marsz”.
Nikt spośród 250 uczestników koncertu
nie powinien narzekać na brak wrażeń,
bo zespół pokazał, że mimo 27 lat na
scenie jest ciągle w wielkiej formie,
22

Zespół Flying Heads.

Zespół Proletaryat i…

…wokalista Tomasz „Olej” Olejnik.

Zespół The Bj’s.

Tomasz „Titus” Pukacki i zespół Acid Drinkers.

a wokal Oleja to bez wątpienia jeden
z bardziej mocnych i prawdziwych głosów
na polskiej scenie rockowej.
Sprzedanych ponad 200 biletów, jak na
tak małą miejscowość, to powód do wielkiej satysfakcji i dowód na to, że warto
robić takie imprezy. Po koncercie można
było usłyszeć od wielu osób, że obcowanie z legendami sceny punkowo –metalowej w tak małym i kameralnym gronie, to
niesamowite przeżycie i na długo pozostanie w pamięci tych, którzy byli na tym
koncercie. Na imprezie pojawił się rów-

nież burmistrz Dariusz Urbański, który
był pod wrażeniem klimatu panującego
podczas koncertu i dał wyraźny sygnał,
że warto ten festiwal kontynuować.
Proletaryat zagrał w składzie: Tomasz
Olejnik – głos, Dariusz Kacprzak – bas,
Wiktor Daraszkiewicz – gitara, Robert
Hajduk – perkusja.
Tomasz Mizgier
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

www.murowana-goslina.pl
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Na dobrą wróżbę zagrał Wolny Elektron
Tradycyjne Andrzejki w Ośrodku Kultury przy ul. Mściszewskiej
10 odbyły się w niedzielę 29 listopada. Na dobrą wróżbę w specjalnym andrzejkowym koncercie zagrał zespół Wolny Elektron.
Licznie przybyła publiczność wysłuchać mogła utworów z klimatu poezji śpiewanej w nierzadko mocnych, rytmicznych bluesowych aranżacjach.
Muzycy przedstawili utwory do wierszy poetów polskich (Julian Tuwim,
Ewa Lipska, Stanisław Grochowiak, Przemysław Berkowski) oraz autorskich tekstów Czarka Bery. Zespół przygotował dla
publiczności wspaniałą niespodziankę
w postaci konkursu na wspólne śpiewanie, w którym nagrodami były płyty
z nagraniami zespołu.
Zespół Wolny Elektron założył Czarek Bera
- instrumentalista, wokalista, twórca tekstów i muzyki. Pozostali członkowie to
wspaniali muzycy Martini D’Arco gra na

instrumentach klawiszowych oraz skrzypcach, na gitarze basowej gra Marcin
Fukowski, na perkusji Maciej Czarnecki.
Zachęcam gorąco do obejrzenia na
YouTube teledysku do utworu „Daleki
tygrys” sł. Julian Tuwim. Teledysk został
zrealizowany w technice filmu animowanego przez cenioną animatorkę, absolwentkę Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu Małgorzatę Wojtkowiak.
Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl
GODZINY OTWARCIA URZĘDU: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30
DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na Placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45
TELEFONY
CENTRALA
61 89 23 600, faks 61 812 21 40

TRANSPORT PUBLICZNY
Joanna Gliwka, 61 8923 644

SEKRETARIAT
Marta Mendelewska, 61 8923 605

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
KIEROWNIK, 61 8923 675

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

REFERAT ORGANIZACYJNY
KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630

SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607
KANCELARIA
Lidia Nowak, 61 8923 601
REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG
Ewa Marchlewska, 61 8923 611
Andrzej Klepka, 61 8923 612
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE
Maciej Krysztofiak, 61 8923 643

URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY
OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI
KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Joanna Witkowska, 61 8923 654
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN
Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
OSIEDLA SAMORZĄDOWE
Kamil Grzebyta, 61 8923 634
SOŁECTWA
Sławomir Malec, 61 8923 687
WYBRANE INSTYTUCJE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-12.30
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
61 8122 352, 61 8923 626
TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE, 61 812 21 41
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ)
61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW
WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 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. 61 89 23 686, e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny.
grudzień 2015

23

KULTURA

Koncert z okazji św. Cecylii
W niedzielę 29 listopada br. już po raz drugi po wieloletniej przerwie w kościele pw. św. Jakuba
Apostoła w Murowanej Goślinie odbyła się msza św. w intencji chórzystów, śpiewaków i muzyków
z okazji dnia św. Cecylii.
W naszej gminie szeroko rozwinięty
jest amatorski ruch artystyczny, działają: 4 chóry, 2 zespoły wokalne, zespół
śpiewaczy, zespół folklorystyczny i orkiestra dęta.
Liturgię mszy świętej znakomicie swoim
śpiewem wzbogaciły: Żeński Chór „Canzona - Absolwent” pod dyrekcją Elżbiety
Wtorkowskiej i Chór Mieszany „Vocantes”
pod dyrekcją Leszka Bajona.
Po mszy św. odbył się krótki koncert chórów, które zaprezentowały różne utwory
sakralne. Burmistrz Dariusz Urbański
podziękował, składając na ręce dyrygen-

tów kwiaty, a ks. Sławomir Jessa, proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła skierował do wszystkich ciepłe słowa i tradycyjnie poczęstował chórzystów słodyczami.
Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Canzona - Absolwent.

Chór Mieszany Vocantes.

Chór Mieszany Vocantes.

Canzona w Hemmingen
W dniach 10-15 listopada Chór
Dziewczęcy „Canzona”, część Żeńskiego Chóru „Canzona Absolwent”
oraz zespół instrumentalny 3-DJ koncertowali w mieście partnerskim - Hemmingen w Niemczech. Wyjazd miał charakter rewizyty po majowych występach
w ramach VIII edycji Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda
Szymańskiego w Murowanej Goślinie
zespołów Prima Vista Brass i Zespołu
Saksofonowego z Hemmingen Musikschule.
Pierwszy z planowanych koncertów odbył
się w kościele ewangelickim Friedenkirche. W programie goślińskich chórów znalazły się kompozycje prezentujące polską
muzykę współczesną, opracowania folkloru, jak i literaturę światową.
Kolejna prezentacja miała miejsce
w szkole waldorfskiej w Hannoverze.
Szkoła w tym systemie propaguje ideały
wychowania wychodzących od podmiotowości dziecka, wychowania poprzez
sztukę, dzięki ćwiczeniom w pracy artystycznej, w praktycznych umiejętnościach
manualnych, wspólnym kultywowaniu kreatywności oraz indywidualnej inicjatywy.
Blisko godzinny koncert spotkał się
z ogromnym zainteresowaniem szkolnej
24

publiczności i grona pedagogicznego.
Naszym młodszym chórzystkom bardzo
spodobały się idee szkoły, gdzie nie ma
systemu ocen, a edukacja zakłada rozwój
kompetencji prospołecznych.
Ostatni z koncertów miał miejsce w sali
Forum Szkoły Muzycznej w Hemmingen.
Sala ta była prototypem dla goślińskiej
auli Forum w Gimnazjum nr 1. Licznie
zgromadzona publiczność wysłuchała
krótkich prezentacji wszystkich zespołów
biorących udział w koncercie, w tym
zespołów gospodarzy. W drugiej części
połączone chóry oraz orkiestra smyczkowa pod dyrekcją pani dyrektor Martiny
Zimmerman wykonały kilka piosenek
Bruno Coulais z filmu „Pan od
muzyki”. W finale natomiast połączone
chóry wraz z Prima Vista Brass wykonały
piosenkę „Mamma mia” pod dyrekcją
Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej oraz
„Killing me softly”, pod dyrekcją Elżbiety
Wtorkowskiej. Na sali koncertowej obecny
był burmistrz Hemmingen pan Claus-Dieter Schacht-Gaida, który w bardzo ciepłych słowach pozdrowił wszystkich wykonawców, wspominając historię relacji
pomiędzy Hemmingen a Murowaną
Gośliną. Zapowiedział również, że jeden ze
skwerów miasta będzie wkrótce nosił

nazwę „Murowana Goślina Platz”.
W programie wizyty znalazło się również
zwiedzanie Hannoveru oraz wizyta w ZOO.
Na zakończenie odbyło się spotkanie
wszystkich uczestników i rodzin goszczących chórzystki. Występy zespołu rockowego z fascynującym 11-letnim frontmanem, czy też program naszego 3-DJ były
atrakcją tego wieczoru. Ale niewątpliwie
znakomitym finałem był wspólny jam session w wykonaniu 3-DJ oraz znakomitych
muzyków niemieckich, Claussa na saksofonie i Laszlo na gitarze jazzowej, którzy
włączyli się do wspólnego muzykowania.
Organizatorzy zdecydowali się na realizację tego punktu programu, na przekór tragicznym wieściom, dotyczącym ataków
terrorystycznych w Paryżu. Jak podkreślano, właśnie integracja dzieci i młodzieży polskiej i niemieckiej stała się
istotną manifestacją jedności w tych trudnych chwilach.
W niedzielny poranek przy autokarze,
pomimo zimna i padającego deszczu,
żegnali nas nasi gospodarze.
Projekt dofinansowany ze środków PolskoNiemieckiej Współpracy Młodzieży.
Elżbieta Wtorkowska
www.murowana-goslina.pl

Sołectwo Łopuchówko
zaprasza wszystkich mieszkańców gminy

31 stycznia, godz. 22.30
W programie: ognisko i łyk szampana.
Będzie także gorący barszcz, kiełbaski do pieczenia,
domowe ciasto i wielka niespodzianka od sołtysowej.

fot. freeimages.com

Komitet Organizacyjny Mistrzostw Polski
Weteranów w Półmaratonie
zaprasza wszystkich goślińskich
miłośników biegania n
naa

SPOTK ANIE
SPOTKANIE
OPŁATKOWE
18 grudnia 2015 r. (piątek) o godz.20.00
Ośrodek Kultury przy ul. Mściszewskiej 10

Serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie w miłej,
przedświątecznej atmosferze, przy domowych wypiekach.

fot. freeimages.com
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Zespół folklorystyczny „Goślinianie”
zaprasza na

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Parafia pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają na
wspólne śpiewanie kolęd
6 lutego 2016 r., godz. 20.00
Aula Gimnazjum nr1 w Murowanej Goślinie

Kolêdujmy
Ma³emu...
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP
pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego

Bilety do nabycia od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-20.00:
- Klub Osiedlowy „Zielone
Wzgórza”, Nowy Rynek 8
- MGOKiR, ul. Mściszewska 10

6 stycznia 2015 r., godz. 18.50
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Murowanej Goślinie

Przyjmujemy rezerwacje
tel.(0-61) 8123-629
fot. freeimages.com

fot. freeimages.com

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Arleta Włodarczak

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają na

serdecznie zaprasza na

XI KONCERT
NOWOROCZNY
NOWOROC
ZNY
pt. „Fale Dunaju”

KONCERTY
KARNAWAŁOWE

Wystąpią artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu:
ANNA BAJERSKA-WITCZAK
AGNIESZKA WAWRZYNIAK
JAROSŁAW PATYCKI
BARTOSZ KUCZYK

1 stycznia 2016 r., godz. 17.00
aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

WYSTĄPIĄ
Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie
pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego
zespół taneczny pod kierunkiem Moniki Pyś

stycznia
stycznia

r.(sobota) o godz. .
r. (niedziela) o godz. .

aula Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

WSTĘP WOLNY!
BILETY W CENIE PLN:
do nabycia od poniedziałku do piątku w godz. .
MGOKiR, ul. Mściszewska
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
fot. freeimages.com
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fot. freeimages.com

www.murowana-goslina.pl

10 STYCZNIA 2016 ROKU WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY JURKA OWSIAKA ZAGRA PO RAZ DWUDZIESTY CZWARTY, TYM RAZEM
„NA ZAKUP URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA ODDZIAŁÓW PEDIATRYCZNYCH ORAZ DLA ZAPEWNIENIA GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW”.
GOŚLIŃSKI SZTAB UTWORZONY PRZY MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU KULTURY I REKREACJI W MUROWANEJ GOŚLINIE RÓWNIEŻ ROZPOCZYNA
PRACE NAD PRZYGOTOWANIAMI DO FINAŁU.

24 LATA WOŚP - NAPRAWDĘ WARTO GRAĆ DALEJ !
120 tys. wolontariuszy WOŚP wyjdzie na ulice 10 stycznia 2016 r. Przez 23 lata działalności Fundacja WOŚP zakupiła sprzęt medyczny, wydając blisko 650 mln zł zebranych w corocznych finałach. Sukces Orkiestry jest sukcesem wszystkich, którzy chcą pomagać, przekazując datki zarówno w dniu zbiórki, jak i w trakcie całorocznej działalności fundacji.
Kochani! Murowana Goślina zagra w styczniu po raz 23. (gramy z orkiestrą od II Finału). To dzięki Wam, wspaniałym wolontariuszom, darczyńcom, artystom, zespołom, sponsorom
i wszystkim tym, którzy wrzucali pieniążki do puszek na nasze chore dzieciaczki, możemy powiedzieć, że naprawdę warto grać dalej.
Każdego, kto chciałby zagrać z nami i pomóc w jakikolwiek sposób np. rzeczowy (przekazanie ciekawych lub cennych rzeczy na licytację), finansowy (wpłata na „światełko do
nieba”) prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury w Murowanej Goślinie (tel. 61 8122 120, email: dom.kultury@murowana-goslina.pl)
Orkiestrowo zagramy w Łopuchowie, Białężynie, Długiej Goślinie, Murowanej Goślinie. Szczegółowy program wkrótce na plakatach, a także na stronie internetowej:
www.domkultury.murowana-goslina.pl oraz www.wosp.kdr.pl. Przyłącz się i graj z nami do końca świata i jeden dzień dłużej!
Siema !
Tomasz Mizgier, Szef Goślińskiego Sztabu XXIV Finału WOŚP

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański
serdecznie zaprasza mieszkańców
do wzięcia udziału w obchodach

97. ROCZNICY
WYBUCHU
POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
27 grudnia 2015 r .(niedziela)
14.00 Strzelanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (strzelnica
„Pod Ratuszem”, Nowy Rynek)
27 grudnia 2015 r. (niedziela)
16.30 Złożenie wiązanki kwiatów od społeczeństwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Dariusza Urbańskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego pod
pomnikiem na pl. Powstańców Wlkp.
16.40 Wyjazd autokaru z pl. Powstańców do Białężyna
17.00 Msza św. za Powstańców Wlkp. w kościele pw. św. Tymoteusza w Białężynie z udziałem Chóru Mieszanego „Vocantes”
pod dyrekcją prof. Leszka Bajona
Po mszy św.:
- przemarsz do Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie,
- występ Jana Kassei,
- wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
grudzień 2015
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6) kursuje codziennie oprócz 25-26.XII, 1-2.I, 26-27.III, 26,28.V, 13-14.VIII, 11-12.XI
7) kursuje w dni robocze
8) kursuje codziennie oprócz sobót i 24-25, 31.XII,1,5.I, 27.III, 1-2, 26-27.V, 14.VIII, 11.XI

2) kursuje w niedziele i 25-26.XII, 1-2,6.I, 28.III, 2-3, 27-28.V, 15.VIII, 12.XI

4) kursuje codziennie
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16:12
16:14
|
|
|
16:24
16:25
|
|
|
|
16:37
|
|
16:49

[7]

77648/9

3) kursuje w dni robocze oprócz 24,28-31.XII, 25.III, 2,27.V

5) kursuje w dni robocze oprócz 24,28-31.XII, 25.III, 2,27.V, 26.VI-31.VIII

do Grodziska W

4:06
4:12
4:17
4:21
4:25
4:28
4:30
4:35
4:37
4:37
4:39
4:43
4:46
4:50
4:53
4:56
5:00
5:03
5:07
V

[11]

77350/1
79620/1

6:10
6:21
6:28
6:32
6:39

[2]

77625

1) kursuje codziennie oprócz niedziel i 25-26.XII, 1-2,6.I, 28.III, 2-3, 27-28.V, 15.VIII, 12.XI

p - przyjazd. o - odjazd

ZieloneWzgórza
Bolechowo
OwiŷƐŬa
CzerwonakOƑ͘
Czerwonak
PoznaŷKarolin
PoznaŷWschód
PoznaŷGarbary
PoznaŷGų͘

MurowanaGŽƑůina

Przysieczyn
RoszkowŽWagr͘
Skoki
^ųĂwaWlkƉ͘
BopuchowŽOsiedle
Bopuchowo
Przeďħdowo

WČgrowiec

GŽųĂŷĐz
Laskownica
Grylewo
Kobylec

Kobylec
Grylewo
Laskownica
GŽųĂŷĐz

WČgrowiec

Przeďħdowo
Bopuchowo
BopuchowŽOsiedle
^ųĂwaWlkƉ͘
Skoki
RoszkowŽWagr͘
Przysieczyn

MurowanaGŽƑůina

PoznaŷGų͘
PoznaŷGarbary
PoznaŷWschód
PoznaŷKarolin
Czerwonak
CzerwonakOsiedle
OwiŷƐŬa
Bolechowo
ZieloneWzgórza

MiejscowoĞü

77321/0

15:53
15:55
15:59
16:02
16:06
16:15
16:18
16:24
16:27
16:31
lla

[5]

79646/7

ll
16:23
16:27
16:30
16:33
16:43
16:46
16:50
16:53
16:57
16:59
17:00
17:02
17:07
17:09
17:12
17:17
17:21
17:25
17:32

[7]

77650/1

do Wolsztyna

16:20
16:27
16:31
16:37
16:49
16:51
16:57
17:01
17:05
17:14
17:17
17:19
17:25
17:26
17:27
17:29
17:32
17:36
17:39
17:42
17:45
17:49
17:52
17:56
IV

[4]

79650/1

z Wolsztyna

lll
17:24
17:28
17:31
17:34
17:45
17:47
17:51
17:55
17:59
18:01
18:03
18:05
18:10
18:12
18:16
18:20
18:24
18:29
18:36
18:37
18:48
18:54
18:58
19:05

[4]

77654/5
77317/6

17:54
18:00
18:04
18:08
18:18
18:21
18:23
18:28
18:30
18:30
18:32
18:45
18:49
18:52
18:55
18:58
19:02
19:05
19:09
Ia

[4]

79652/3

z Wolsztyna

ll
18:21
18:25
18:28
18:31
18:35
18:37
18:40
18:43
18:47
18:49
18:50
18:52
18:57
18:59
19:02
19:06
19:10
19:15
19:21

[9]

77670/1
77339/8
77656/7

18:38
18:44
18:49
18:53
19:04
19:07
19:09
19:15
19:16
19:17
19:19
19:22
19:26
19:30
19:38
19:41
19:45
19:48
19:52
ll

[3]

79654/5

la
19:22
19:26
19:29
19:33
19:36
19:38
19:42
19:45
19:49
19:51
19:51
19:53
19:58
20:00
20:10
20:15
20:19
20:23
20:29

[4]

77658/9

19:20
19:27
19:31
19:37
19:48
19:49
19:56
20:00
20:04
20:08
20:12
20:14
20:19
20:21
20:21
20:23
20:27
20:30
20:34
20:42
20:45
20:49
20:53
20:57
lVE

[4]

79660/1
79656/7

ll
20:26
20:30
20:33
20:37
20:40
20:43
20:47
20:50
20:54
20:56
20:57
20:59
21:04
21:06
21:09
21:14
21:18
21:22
21:29

[10]

77668/9
77660/1

20:47
20:53
20:57
21:01
21:11
21:14
21:16
21:22
21:23
21:24
21:26
21:29
21:33
21:36
21:43
21:47
21:50
21:53
21:57
lla

[8]

79658/9

lV
21:28
21:32
21:35
21:38
21:42
21:44
21:48
21:52
21:56
21:58
21:58
22:00
22:05
22:07
22:11
22:15
22:19
22:24
22:31

[4]

77662/3

lla
22:58
23:02
23:05
23:08
23:12
23:14
23:18
23:22
23:26
23:28
23:28
23:30
23:35
23:37
23:41
23:45
23:49
23:54
0:01

[4]

77664/5
77672/3

11) kursuje codziennie oprócz niedziel 26.XII, 2, 6.I, 28.III, 3, 28.V, 15.VIII, 1, 12.XI

10) kursuje codziennie oprócz sobót i 24-25, 28-31.XII, 1, 3.I, 25, 27.III, 1, 2, 26, 27.V, 14.VIII, 1, 11.XI

9) kursuje codziennie oprócz sobót i 25.XII, 1, 3.I, 27.III, 1, 26.V, 14.VIII, 1, 11.XI

do Wolsztyna

15:40
15:46
15:51
15:55
16:06
16:09
16:11
16:17
16:19
16:26
16:28
16:32
16:35
16:39
16:42
16:45
16:49
16:52
16:56
Vl

[3]

79648/9

lla
16:57
17:01
17:04
|
17:10
17:12
|
|
|
17:22
17:28
|
|
|
|
17:40
|
|
17:52

[3]

77652/3

R2=.â$'-$='Y
wDİQ\RGJrXGQLDURNX

Koleje WLHONRSROVNLH6S]RR]DVWU]HJDMąVRELHSUDZRGRZSURZDG]DQLD]PLDQZUR]NáDG]LHMD]G\ZRNUHVLHMHJRZDĪQRĞFL$NWXDOQ\
UR]NáDGGRVWĊSQ\QDZZZUR]NODGSNSSO 3RGDQHSHURQ\RGMD]GyZSRFLąJyZPRJąXOHü]PLDQLH]SU]\F]\QQLH]DOHĪQ\FKRG3U]HZRĨQLND

