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ZAPRASZA!
23 i 24 lipca około 300 osób, głównie lokalnych wolontariuszy
zaprezentuje nową wersję niezwykle atrakcyjnej opowieści
o naszym mieście.

C

zerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień to
miesiące, w których wiele się dzieje.
Za nami kolejny, tym razem X Targ
Wiejski w Boduszewie, pierwszy koncert
Festiwalu „Musica Sacra – Musica Profana”
w Długiej Goślinie oraz największe wydarzenie sportowe piąty w naszym mieście „MTB
Maraton”. Imprezy są już szeroko znane
i uznane. Można na nich spotkać mieszkańców
gminy, osoby wypoczywające w okolicznych
terenach rekreacyjnych, a także odwiedzających nas mieszkańców Poznania i wielu innych
miejscowości.
Z ogromną radością pragnę wszystkich Państwa zaprosić na kolejne letnie wydarzenia.
Największa produkcja to Widowisko Historyczne „Dzieje Murowanej Gośliny”. 23 i 24
lipca około 300 osób, głównie lokalnych
wolontariuszy zaprezentuje nową wersję niezwykle atrakcyjnej opowieści o naszym mieście.
24 lipca w sobotę odbędzie się „Jarmark św.
Jakuba”. Rynek znowu stanie się pełnym gwaru
i ciekawych zdarzeń placem. Wraz z nami
świętować będą goście z Francji, Niemiec, Białorusi i Podhala.
31 lipca warto wieczór spędzić w Długiej
Goślinie na II koncercie Festiwalu. 4 września
mały Głęboczek zatętni dynamicznym życiem.
To właśnie w tej przepięknej miejscowości
odbędą się goślińskie Dożynki.

Poza wielkimi wydarzeniami warto skorzystać
z oferty turystycznej. W każdy weekend Związek Międzygminny zaprasza na wyjazdy rowerowe, wyjścia piesze i wycieczki autokarowe
w ramach „Lata z przewodnikiem w Puszczy
Zielonka”. 11 września odbędzie się rajd po
„Cysterskim Szlaku Rowerowym”. Czekają nas
także imprezy kolejnego „Tygodnia Zrównoważonego Transportu”. Wtedy m.in. zapraszamy na spływ kajakowy Wartą.
Dzieje się zatem i dziać się będzie sporo. To co
nas szczególnie wyróżnia to nasze pomysły.
Wszelkie przedsięwzięcia tworzone są przez
naszych mieszkańców i naszych przyjaciół.
Tym właśnie się wyróżniamy, a za naszą kreatywność i aktywność jesteśmy podziwiani.
Wszystkim zaangażowanym twórcom, organizatorom, sponsorom i wszystkim życzliwym
osobom serdecznie dziękuję. Wszystkich
Państwa zapraszam do udziału w naszych
przedsięwzięciach.
Przyprowadźcie
rodziny, sąsiadów, znajomych, zaproście
znajomych także spoza naszej gminy!
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 61 892 36 05
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Laureaci rankingu „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”.

Murowana Goślina zajęła I miejsce wśród gmin
województwa wielkopolskiego w rankingu
zorganizowanym przez Dziennik Gazeta
Prawna oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pn. „Europejska Gmina – Europejskie
Miasto”.
Dokończenie - str. 5

Piach, kurz, pot
Ponad trzydziestostopniowy upał, 875 startujących, 757 szczęśliwców, którym udało się
dojechać do końca, niemal 50 goślinian – to
Gośliński Powerade Suzuki MTB Marathon
w liczbach.
Dokończenie - str. 7

MUROWANA TROPHY

Zlot pojazdów terenowych ma na celu propagowanie sportów motorowych, które można
uprawiać w sposób uporządkowany, w zgodzie z naturą. Jest też okazją do krzewienia
pozytywnego wizerunku miłośników OFFROAD’u.
Dokończenie - str. 12

UWAGA !

Zmiana organizacji ruchu podczas Jarmarku św. Jakuba
W związku z odbywającym się 24 lipca br. na placu Powstańców Wielkopolskich Jarmarkiem św. Jakuba nastąpi zmiana organizacji ruchu.
W dniu 24 lipca od godziny 6.00 do dnia 25 lipca do godziny 6.00 zamknięta będzie
droga wojewódzka nr 196 na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ul. Polnej.
Objazd w kierunku Wągrowca ulicami: Mostową, Kolejową, Polną. Objazd w kierunku Poznania ulicami: Polną, Kolejową, Wojska Polskiego.
Przystanki autobusowe zostaną przeniesione na ulicę Kolejową naprzeciwko Dworca PKP.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
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Murowana Goślina podpisze umowę o współpracy z francuskim partnerem
24 lipca podczas największego w Wielkopolsce Jarmarku św. Jakuba przypieczętowane zostaną kilkuletnie kontakty Murowanej Gośliny z francuskim miastem Yvetot
leżącym w Normandii. Wtedy podpisana zostanie oficjalna umowa o partnerstwie.

M

ieszkańcy Yvetot i Murowanej Gośliny
poznali się w Hemmingen, niemieckim mieście Dolnej Saksonii, z którym Murowana Goślina współprcuje od 2002
r. Efektem nawiązanych tzw. francuskich kontaktów były m.in. wspólne projekty: VII Sztafeta Przyjaźni z Francji do Murowanej Gośliny
w 2007 r., cykliczne uczestnictwo wielkopolskich sportowców w imprezie biegowej
w Yvetot, czy udział biegaczy francuskich
w półmaratonie weteranów w Murowanej
Goślinie. Goślińska młodzież uczestniczyła
w międzynarodowych warsztatach młodzieży
we Francji, odbyły się wzajemne wizyty ofi-

cjalne. Goślińscy rzemieślnicy wzięli udział
w Jarmarku Adwentowym w Yvetot, a francuski rzeźbiarz w Międzynarodowym Plenerze
Rzeźbiarskim w Murowanej Goślinie. W ubiegłym roku grupa mieszkańców Murowanej
Gośliny miała okazję poznać miasto, region
i codzienne życie przyszłych partnerów.
Teraz przyszedł czas na rewizytę. Wielkopolską gminę odwiedzi ponad 40-osobowa reprezentacja Yvetot, w skład której wchodzić będą
przedstawiciele władz, mieszkańcy i dziennikarz lokalnej gazety. W tym samym czasie goszczeni będą reprezentanci niemieckiego Hem-

mingen i kolejnego partnera Murowanej Gośliny
– Ochotnicy Dolnej (partnerstwo od 2001 r.)
Równoległą okazję do przygotowywanych na
dni 22 do 26 lipca spotkań mieszkańców miast
partnerskich stanowi obchodzona w bieżącym
roku XX rocznica reformy samorządu gminnego w Polsce, stąd w programie wizyty przewidziano konferencję dotyczącą lokalnych
wyzwań stojących przed samorządami Yvetot,
Hemmingen, Ochotnicy Dolnej i Murowanej
Gośliny.
Osobną grupę gości, których wizytę przygotowują wspólnie: Gimnazjum nr 2, ZHR, Parafia
pw. Św. Tymoteusza w Białężynie i Urząd Miasta i Gminy, stanowić będzie ok. 80-osobowa
reprezentacja białoruskiej Oszmiany. W jej
skład wchodzić będą zarówno dzieci, jak i dorośli, a ich pobyt to kolejny etap nawiązanej
ostatnio współpracy podczas wizyty przedstawicieli Murowanej Gośliny na Białorusi.
Wszyscy goście obejrzą organizowane po raz
drugi Widowisko Plenerowe „Dzieje Murowanej Gośliny”, a na zakończenie wizyty przystąpią do rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny
w V Turnieju Miast Partnerskich.
Emilia Przybysz-Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej
tel. 501 669 352
e-mail: stemplewskae@wp.pl

Turniej Miast Partnerskich
Turnier der Partnerstädte
Tournoi des Villes jumelées
z udziałem przyjaciół z:
Francji (Yvetot), Niemiec (Hemmingen),
Polski (Ochotnica Dolna) i Białorusi (Oszmiana)

W programie:
* Konkurencje na wesoło
* Występ Kapeli SWOJA WIARA
* Ognisko i inne atrakcje
* Zabawa taneczna

Remiza Strażacka w Białężynie
25 lipca 2010r., godz. 15.00
Serdecznie zapraszamy!

oddział w Murowanej Goślinie

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
Rada Sołecka Białężyna
Ochotnicza Straż Pożarna Białężyn
Przedsięwzięcie realizowane
przy wsparciu finansowym
Gminy Murowana Goślina
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Stronę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie redagują pracownicy w składzie:
dyrektor Arleta Włodarczak, Agnieszka Szymańska-Wojtera, Marcin Matuszewski, Bartłomiej Stefański, Tomasz Mizgier.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 16 tel./fax. (061) 8122-120
NIP: 777-17-90-446, Konto: Bank Spółdzielczy w Murowanej Goślinie 16 9044 0001 0020 0200 0749 0001
h t t p : / / w w w. d o m k u l t u r y. m u r o w a n a - g o s l i n a . p l ,
e-mail: domkultury@murowana-goslina.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Terminarz najbliższych
imprez kulturalnych

Tomasz Łęcki

Proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
ks. Piotr Skoczylas

Sołtys Sołectwa Długa Goślina

Termin

Marek Strykowski

23, 24 lipca
godz. 22.00

Widowisko „Dzieje Murowanej
Gośliny” (impreza biletowana)

Plac przy kościele
pw. św. Ducha

24 lipca
godz.12.00

VI Światowy Zjazd Gośliniaków

Sala OSP
Rogozińska 15

24 lipca
godz. 15.00

VIII Największy w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba, czyli
„Wieś tańczy, wieś szaleje”

pl. Powstańców
Wlkp.

31 lipca
godz.20.30

VIII Festiwal muzyczny „Musica
sacra musica profana”

Długa Goślina

31 sierpnia

Dzień Solidarności i Wolności
19. 00 Msza św. w intencji solidarności i wolności
20. 00 Koncert w Klubie Osiedlowym

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa
Chrystusa,
Klub Osiedlowy

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Arleta Włodarczak

mają zaszczyt zaprosić na

VIII LETNI FESTIWAL MUZYCZNY

„MUSICA SACR A
MUSICA PR OFA NA”

Wydarzenie

Dyrektor Festiwalu: Agnieszka Szymańska-Wojtera

Miejsce

Koncert Finałowy
31 lipca 2010 r. (sobota) godz. 20.30
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

4 września
godz. 15.00

Dożynki Gminne

Głęboczek

30 września

Impreza biletowana
STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO

Forum

Zespół Wokalny THE SUNDAY SINGERS

3 października

Pyrkosz Gośliński

Długa Goślina

16 października

Dzień Papieża Jana Pawła II

Kościoł
pw. św. Jakuba

16 października

Impreza biletowana DŻEM

Forum

w składzie: Eryk Szolc, Adam Michalak,
Maria Szczap i Dorota Wróblewska

Kwartet Smyczkowy Violins

Anita Tubaja-Sobków - skrzypce
Karolina Wróbel - Krysztoforska - skrzypce
Waldemar Grabarek - altówka
Michał Litwa - wiolonczela

Powiat
Poznański

1M
U

Jarosław Dobrowolski

R EE

Województwo
Wielkopolskie

O

Miasto i Gmina
Murowana Goślina

Sponsorzy:

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby
związane z Goślińskim Środowiskiem ZHR na

B

Projekt zrealizowany z pomocą finansową:

AN E J A M
OW
R

ZLOT XX-lecia GOŒLIÑSKIEGO ZHR-u

INSTALATORSTWO – Jacek Grala

ZLOT XX-LECIA
GOŚLIŃSKIEGO ŚRODOWISKA ZHRZHR-u

który odbędzie się w dniach
31.07.2010-01.08.2010 w Chorzępowie k/Sierakowa.

szczegóły na www.murowana.zhr.pl/jamboree

Co w

KULTURZE
się zdarzyło?

W

III Międzynarodowy Festiwal Chóralny
im. księdza Kanonika Edmunda Szymańskiego

tym roku odbywał się w dniach 14
maja – 5 czerwca. Wielkim dziełem muzycznym IX Symfonią Ludwiga
van Beethovena w wykonaniu Chóru
i Orkiestry Symfonicznej Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy oraz chórów:
Saratowska Polonia i Canzona zainaugurowano festiwal.
Odbyło się 13 koncertów festiwalowych
(w tym trzy poza granicami gminy: w Suchym
Lesie, Poznaniu i Dobrzycy). Podczas tegorocznej edycji festiwalu goślińscy melomani
oraz goście mogli usłyszeć koncerty w wykonaniu trzech chórów z zagranicy oraz polskich zespołów. Wśród gości zagranicznych

były chóry z Japonii i z Puerto Rico oraz tradycyjnie chór polonĳny – tym razem zespół
żeński z Rosji. Wśród polskich zespołów,
poza chórami goślińskimi usłyszeliśmy dwa
chóry studenckie z Poznania, jeden z Bydgoszczy oraz zespół dziecięcy z Zakopanego.
Szacujemy, że wszystkich koncertów festiwalowych wysłuchało ponad 3.500 osób, to
znacznie więcej niż w roku ubiegłym. Serdecznie dziękujemy chórom „Canzona” za
współorganizację festiwalu, rodzinom goszczącym chórzystów, darczyńcom. Osobne
podziękowania dla dyrektora festiwalu P. Elżbiety Wtorkowskiej za przygotowanie
prawdziwej uczty duchowej.
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XIV Mistrzostwa Polski
Weteranów w Półmaratonie

Wielkopolskie wojaże naszych zespołów
• 26 maja zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej koncertował na IX Świętogórskich Spotkaniach Seniorów w Gostyniu,
• tradycyjnie jak co roku, 18 czerwca 2010 r.
Zespół Wokalny z Długiej Gośliny pod kier.
Józefa Kasprzaka, wziął udział w VI Powiatowym Przeglądzie Piosenki Szantowej,
który odbył się w Ogrodzie Kultur i Tolerancji przy Muzeum Arkadego Fiedlera
w Puszczykowie. Był to już piąty udział
zespołu. Przy replice SANTA MARII rozbrzmiewały piosenki inspirowane oczywiście morzem,

• 20 czerwca zespół śpiewaczy KGW
„Goślińskie Chabry” pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego reprezentował naszą
gminę na Targach Rolniczych ODR w Sielinku,
• Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza
MJ Sibilskiego koncertowała:
- 13 czerwca w Buku na imprezie z okazji
40-lecia Orkiestry Dętej OSP w Buku,
- 26 czerwca na Dniach Pobiedzisk,
- 27 czerwca na II Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych w Wolsztynie.

X Targ Wiejski w Boduszewie
Oficjalne otwarcie X Targu Wiejskiego nastąpiło o 15.00. Jako pierwszy zaprezentował
się zespół folklorystyczny „Goślinianie” pod
kierunkiem Marzenny Karbowskiej. Natomiast o 16.00 scenę opanowali kowboje
z Orkiestry Dętej OSP w Murowanej Goślinie pod dyrekcją poszukiwanego listem gończym Mateusza MJ Sibilskiego, widzianego
ostatnio w towarzystwie zespołu tanecznego.

Wielu ludzi dokładnie wiedziało, w jakim celu
przybyło do Boduszewa: by nabyć prawdziwą kaszankę (która uchodzi za prawdziwy
rarytas), miód lub kwiaty do ogrodu. Inni –
„nowicjusze” dopiero poznawali uroki „wiejskiej gospody”. Z pewnością swych zagorzałych fanów ma pani Sylwia Prędka-Galas,
która prowadziła imprezę i bawiła tym
samym wszystkich, którzy się znają na antrejkach, kejtrach i nie lubią, jak im klara w oczy
świeci, czyli miłośników gwary poznańskiej.

W związku z jubileuszem Targu burmistrz
Tomasz Łęcki wręczył pani sołtys Elżbiecie
Winogrodzkiej kwiaty, a potem zaśpiewano
sto lat i odpalono kolorowe race z konfetti.
Następnie wystąpił Zespół Śpiewaczy Koła
Gospodyń Wiejskich „Goślińskie Chabry”
pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego.
O 17.30 zaprezentował się zespół Girls &
Boys Band z Boduszewa, wykonał on znane
i lubiane melodie. Aplauz i uznanie zdobyła
kapela podwórkowa „Eka z Gostynia”.
O 19.15 na scenę wkroczyła Gwiazda Wieczoru czyli Paweł Bączkowski ze swym
„Czasem wspomnień czyli scenicznym coctailem muzycznym”, na który składały się
największe przeboje rock and rollowe oraz
country z ostatnich pięćdziesięciu lat.
O 21.00 wylosowano główne nagrody w loterii fantowej. Tym samym rozpoczęła się
zabawa taneczna z zespołem Blue Voice.

Wystawa Goślińska
Inwentura Artystyczna

Jubileusz 45-lecia pracy
artystycznej prof. Leszka Bajona

12

czerwca tradycyjnie we wsi Boduszewo targowano. Kolorowe stragany wabiły, czasami zapachami swojskiego jadła, czasami kolorową biżuterią
(wykonaną przez sprzedających ją artystów).

P

o raz szósty mogliśmy podziwiać w dniach
17 czerwca-2l lipca prace naszych goślińskich twórców: piękne, ręcznie robione
aniołki, biżuterię, obrazy haftem malowane,
ozdoby, kartki oraz całą gamę przedmiotów
z filcu. W większości prace wystawiały panie
działające w klubie rękodzieła przy naszym
ośrodku. Po latach przerwy zaprezentował
swoje obrazy jeden z twórców goślińskiej
galerii w latach siedemdziesiątych Jerzy Sobkowiak. Osobną ekspozycją w pałacu była
przygotowana przez Bartka Stefańskiego
wystawa twórców tworzących w pracowni
malarskiej pod jego kierunkiem.
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J

ubileusz został uczczony mszą św. dziękczynną za 45 lat bożej opieki nad pracą na
rzecz poznańskiej chóralistyki kościelnej,
która odbyła się 13 czerwca w kościele pw.
Wszystkich Świętych na Grobli. Podczas
mszy i w krótkim koncercie wystąpiły chóry
aktualnie prowadzone przez jubilata: „Motet
et Madrigal”, „Don Bosco” i nasz gośliński
„Vocantes”.
Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
www.domkultury.murowana-goslina.pl

P

o raz dwudziesty dziewiąty gościliśmy w Murowanej Goślinie biegaczy
weteranów na Mistrzostwach Polski,
które odbyły się 6 czerwca br.
Honorowy patronat nad biegiem objął Burmistrz Tomasz Łęcki, on też dokonał oficjalnego otwarcia mistrzostw. Zawodnicy walczyli o tytułu mistrzów Polski w 18 kategoriach wiekowych. W upalną, słoneczną
pogodę 6 czerwca 2010 r. wystartowało 169
zawodników. Mieli do pokonania dystans
21,975 km, a trasę stanowiły dwie pętle
z pl. Powstańców Wlkp. do Kamińska. Po
raz kolejny komentatorem imprezy był
doskonały znawca środowiska weteranów
Rafał Wilczyński. Upalna pogoda sprawiła, że
1 zawodnik nie ukończyło biegu. Zwycięzca
biegu to Sebastian Boncler z KB MANIAC
Poznań, który osiągnął czas 1:16:13. Wśród
pań po raz kolejny najlepsza była Danuta
Pietruszyńska z Międzychodu z wynikiem
1:29:18. Otrzymali oni puchary ufundowane
przez Radnego Powiatu Poznańskiego Jarosława Dobrowolskiego.
Najstarszymi uczestnikami biegu byli: Janina
Rosińska (ur.1936) z Łodzi i Michał Stadniczuk
(ur.1930) z LKS Żórawina. Otrzymali statuetki Burmistrza Miasta i Gminy. Z naszej
gminy wystartowało 13 zawodników: Mirosława Bromberek, Hanna Kramer, Marek
Żabicki, Wiesław Grzywczak, Ryszard Dzikowski, Roman Bromberek, Roman Pietrzak,
Andrzej Ludzkowski, Andrzej Sujecki, Marek
Handl, Maciej Kramarek, Jarosław Chruścicki, Paweł Bugajny. Najlepsi z nich okazali
się: Marek Handl (1:41:45) i Mirosława Bromberek (2:00:25). Mistrzostwom towarzyszyły
biegi młodzieży szkolnej.

VIII Letni Festiwal Musica sacra
Musica Profana

J

esteśmy po koncercie inauguracyjnym
VIII Letniego Festiwalu „Musica Sacra,
Musica Profana”, który odbył się
27 czerwca br. w Długiej Goślinie.

W części Musica Sacra wystąpił nasz gośliński chór „Canzona – Kameralna” pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej. Choć chór jest
stosunkowo młodą formacją (istnieje dwa
lata) brzmi doskonale, tworzą go bowiem
byłe chórzystki Chóru Dziewczęcego „Canzona”. Chór zaprezentował kilkanaście religĳnych utworów kompozytorów z różnych
epok. Na organach towarzyszył Miłosz Sroczyński.
W części Musica Profana wystąpił pianista
Maciej Markiewicz przy akompaniamencie
basisty Zenona Strzałkowskiego i perkusisty
Wiesława Lustyka. Gościnnie wystąpili też
młodzi adepci sztuki muzycznej zaproszeni
przez mistrza Macieja. I chociaż nie wszystkie utwory z programu koncertu zostały
zagrane, to publiczność została oczarowana
wirtuozerią gry M. Markiewicza.

zobacz zapierający dech pokaz fajerwerków
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poczuj na własnej skórze pożar miasta

Jesteśmy najlepsi w pozyskiwaniu funduszy UE
Murowana Goślina zajęła I miejsce wśród gmin województwa wielkopolskiego
w rankingu zorganizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego pn. „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

N

ie bez pokrycia jest powyższe stwierdzenie. Wg rankingu wyliczono iż
w naszej gminie alokacja środków UE
na mieszkańca wyniosła ponad 8 400 zł
(następne gminy w rankingu to ok. 6 000 zł i 5
100 zł).

znanej z UE, liczby realizowanych projektów
oraz liczby mieszkańców według GUS. Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty
drogowe, które trudno przyporządkować
poszczególnym jednostkom samorządowym.

Przypomnĳmy iż, to nie pierwsze tego typu
wyróżnienie w tym roku dla Naszej Gminy.
W marcu br. Murowana Goślina została także
wyróżniona w podobnym konkursie przeprowadzonym przez „Rzeczpospolitą”

29 czerwca br. w pałacu Działyńskich w Poznaniu uroczyste wyróżnienie odebrał Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goślina – Tomasz
Łęcki.

Szczegóły: http://www.murowana-goslina.pl/
content/view/2711/125/

Do szczegółowego wyliczenia punktacji
w konkursie użyte zostały wskaźniki wyrażające wielkość środków przypadających na
mieszkańca jednostki samorządowej, wartość
środków przypadających na 1 projekt oraz
liczbę projektów przypadających na 1000
mieszkańców. Nadmieńmy że Nasza gmina
zdobyła w klasyfikacji ponad 3 700 punktów,
a kolejna w rankingu nieco ponad 2 600.
Głównym celem stworzenia rankingu, było
wskazanie, które samorządy w Polsce osiągnęły najlepsze wyniki w pozyskiwaniu środków
unĳnych. Brano pod uwagę wszystkie programy pomocowe a weryfikację wyników sporządzono na podstawie wartości pomocy przy-

„Oldboye grają – boisko dla wszystkich”

P

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni 26 czerwca 2010 roku zorganizowało festyn
integracyjny pod nazwą „Oldboye grają – boisko dla wszystkich”. Początkowym
etapem imprezy był Turniej Oldboyów Piłki Nożnej, w którym udział wzięły cztery
drużyny z terenu naszej gminy.

ierwsze miejsce zajęła drużyna reprezentująca Boduszewo, drugie Zielone
Wzgórza, trzecie Głęboczek, a czwarte
Rakownia. Wszystkie drużyny zostały
obdarowane pucharami. W zawodach wzięło udział około 60
zawodników w wieku powyżej
35 lat. Równolegle uczestnicy
festynu, kibice i rodziny zawodników mogli skorzystać z gier
i zabaw sportowych, a w godzinach popołudniowych zorganizowano konkursy i zawody dla
dzieci, które otrzymały medale za
aktywny udział. W tej części doliczyliśmy się ok. 50 uczestników.

W godzinach wieczornych zorganizowaliśmy
ognisko, przy którym można było upiec kieł-

basę, poczęstować się chlebem ze smalcem
i ogórkiem oraz napojami zasiadając przy
ławostołach zakupionych przez Stowarzyszenie, jednocześnie uczestnicząc w zabawie tanecznej do późnych godzin
nocnych. W wieczornej części
festynu bawiło się ok. 200
mieszkańców gminy Murowana
Goślina. Ucieszył nas fakt
udziału wielu osób spoza
Rakowni.
Mamy nadzieję, że radość ze
sportowej rywalizacji, wspólna
zabawa i uśmiech dzieci oraz całość
imprezy przyczyniła się to do integracji społecznej naszego środowiska, co w przyszłości
pozwoli na realizację wielu ważnych i pozytywnych działań. Dziękujemy wszystkim za

aktywny udział i korzystanie z oferty naszej
organizacji.
Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach programu
LIDER.
Piotr Jędrzejczak
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni
kom. 782 702 284, faks 61 892 11 24
e-mail: rakownia@rakownia.com
www.rakownia.com
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni
ul. Goślińska 56, Rakownia
62-095 Murowana Goślina
NIP 7773016946 Regon 300667321
KRS 0000289111
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PIACH, KURZ, POT czyli jak przebiegał
V MTB Marathon w Murowanej Goślinie
Ponad trzydziestostopniowy upał, 875 startujących, 757
szczęśliwców, którym udało się dojechać do końca, niemal 50 goślinian – to Gośliński Powerade Suzuki MTB
Marathon w liczbach.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Poza klasyfikacją organizatora, wręczyliśmy
„swoje” puchary dla najlepszych goślinian. I tak
na podium uplasowali się:
Dystans GIGA:
1. Łukasz Tupko – Murowana Goślina
2. Grzegorz Śliwiński – Murowana Goślina
3. Jarosław Walczuk – Murowana Goślina
Dystans MEGA:
1. Piotr Guzik – Murowana Goślina
2. Aleksander Dehmel – Złotoryjsko
3. Patryk Hołoga – Murowana Goślina
4. Tomasz Łęcki – Murowana Goślina
5. Grzegorz Frąckowiak – Murowana Goślina
Dystans MINI:
1. Dawid Kompiel – Łopuchowo
2. Rafał Kokotowski – Murowana Goślina
3. Maciej Marcinek – Murowana Goślina
4. Rafał Licznerski – Murowana Goślina
5. Bogdan Kobus – Murowana Goślina

Uczestnicy maratonu podczas podjazdu przed ul. Poznańską.

4

lipca br. piąty raz w Murowanej Goślinie
odbył się MTB Marathon – szósty z jedenastu w cyklu maratonów organizowanych przez firmę G&G Promotion, a w naszym
przypadku dodatkowo we współpracy z Wojtkiem Gogolewskim z TKKF „Pałuki” i nami
czyli gminą Murowana Goślina. Termin przesunięty z pierwotnego – 18 kwietnia – ze
względu na wydarzenia spod Smoleńska.
Przyzwyczajeni do rozpoczynania sezonu
rowerowego i do panującej w kwietniu pogody
nie wiedzieliśmy, ilu rowerzystów możemy się
tym razem spodziewać. Do tego czas wakacji
i upał. Tym bardziej zaskoczyła frekwencja –
niższa niż ubiegłoroczna – ale i tak wysoka
w porównaniu do lat poprzednich. A wśród
startujących np. Joanna Jabłczyńska – aktorka
znana z serialu „Na Wspólnej”. Nie zabrakło
oczywiście najlepszych rowerzystów w Polsce.
Tradycyjnie przed startem goślinianie biorący
udział w maratonie stanęli do pamiątkowego
zdjęcia. O godz. 10:00 wystartowali rowerzyści w ramach Ogólnopolskiego Zlotu Kolarzy
po Cysterskim Szlaku Rowerowym, udając się
na objazd tzw. małej pętli maratonu.

O godz. 10:15 ruszyli rowerzyści na dystansie
GIGA (ok. 106 km), o 11:15 – MEGA (ok. 68
km) i MINI (ok. 38 km). Duże wyzwanie czekało na uczestników już na wstępie, gdy musieli
pokonać piaszczysty odcinek drogi z os. Zielone Wzgórza, przy drodze wojewódzkiej
Poznań-Wągrowiec, przed wjazdem do Puszczy „Zielonka”. Wielu prowadziło rowery lub

starało się ominąć piaskową dziurę – bokiem.
Jak zawsze – trudności przysporzył podjazd na
Dziewiczą Górę. Niewielu zdecydowało się
pokonać go nie zsiadając z roweru. Spokojnie
było na bufetach, podjeżdżający wykorzystywali ten czas na wypoczynek i otarcie zakurzonych twarzy. Nad prawidłowym przebiegiem maratonu na trasie czuwali strażacy
z gminnych OSP, natomiast każdy dystans
otwierali i zamykali miłośnicy czterokołowców
ATV Murowana Team.

Jak zawsze trudności
przysporzył podjazd na
Dziewiczą Górę. Niewielu zdecydowało się
pokonać go nie zsiadając z roweru.

Gdy rowerzyści „walczyli” na trasie, na
Nowym Rynku można było zobaczyć patrol
konny wystawiony nieodpłatnie przez firmę
ochroniarską „Pleban”, wykonującego ewolucje na rowerze mistrza Polski w trialu Marcina
Bugajewskiego czy zapoznać się z ofertą stoisk
rowerowych i stoiska promocyjnego gminy
Murowana Goślina. Na tym ostatnim chętni
wypełniali ankietę z wiedzy o turystyce rowerowej w Murowanej Goślinie. Pod koniec dnia
rozlosowano nagrody, a wśród nich: aparat
fotograficzny i rower.

Na tym dystansie startowała również Agata
Gramacka i jako jedyna goślinianka – ukończyła maraton, zajmując tym samym pierwsze
miejsce w naszej gminnej klasyfikacji.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy sił, woli
walki, zacięcia sportowego – co zapewne było
niezbędne, aby w takich warunkach pogodowych przetrwać na szlakach Puszczy „Zielonka”. Już dziś zapraszamy na VI maraton do
Murowanej Gośliny. Organizator obiecał, że
tym razem otworzymy cykl. Do zobaczenia za
rok.
Dziękujemy za nieocenioną pomoc:
▪ prezesowi SM „Zielone Wzgórza” p. Adamowi Szwedzie wraz z Pracownikami,
▪ Konradowi Strykowskiemu,
▪ miłośnikom czterokołowców ATV Murowana Team (Patrykowi Woźniakowi,
Tymonowi Baszczyńskiemu, Grzegorzowi
Baszczyńskiemu, Robertowi Rychlewskiemu, Arturowi Grygielskiemu),
▪ policjantom z Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie, a w szczególności Hubertowi Żołdakowi,
▪ strażnikom ze Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, a w szczególności Ani Pacholskiej, Mariuszowi Andrzejewskiemu i Komendantowi Piotrowi Kubczakowi,
▪ strażakom z OSP Nieszawa, Długa Goślinia, Białężyn, Łopuchowo, Boduszewo,
Mściszewo i Rakownia,
▪ pracownikom Urzędu (Basi Florys-Kuchnowskiej, Alicji Przywarskiej, Tadziowi
Stenclowi, Joasi Gliwce, Lucynie Kasprzak,
Arkowi Krociakowi i praktykantom GCI).
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NIE MOŻE CIĘ TAM ZABRAKNĄĆ!

23 i 24 lipca o

godz. 22:00 zapraszamy na widowisko
plenerowe „Dzieje Murowanej Gośliny”.

P

lac przy Ośrodku Zdrowia zmieni się w te dni
w wielką teatralną scenę, z profesjonalnymi trybunami, nagłośnieniem, oświetleniem i pięknym
kościołem św. Ducha w tle. Wszystko to okrasi historię
naszego miasta opowiedzianą przez mieszkańców Murowanej Gośliny występujących w tym przedstawieniu.

PRZYJDŹ I PRZYPROWADŹ RODZINĘ,
ZNAJOMYCH.
Bilety do nabycia na www.dziejemurowanej.pl, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie (tel. 61 812 21 20)
oraz w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza” przy
Nowym Rynku 8 (tel. 61 812 36 29):

▪ bilet normalny - 30 zł,
▪ bilet ulgowy - 20 zł - dzieci, młodzież ucząca się do 24
roku życia, emeryci, renciści i inwalidzi,
▪ za 10 jednorazowo zakupionych biletów – dodatkowo
jeden otrzymasz gratis!
▪ za 20 jednorazowo zakupionych biletów – dodatkowo
otrzymasz gratis 3 kolejne!
Chcesz uczestniczyć w jednym
z największych wydarzeń tego typu w kraju?

NIE MOŻE CIĘ TAM ZABRAKNĄĆ!
ZAPRASZAMY!

Zbiórka pieniężna Fundacji
Edukacyjnej im. Jana Pawła II

Sukces
krwiodawców

godnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie sposobów przeprowadzania
zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad
tymi zbiórkami z dnia 6 listopada 2003 r. (Dz.
U. Nr 199, poz. 1947) §12 Zarząd Fundacji
Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej
Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 18
informuje, że 6 czerwca 2010 r. w „Hoteliku
Rozmaitości” w Pławnie odbył się koncert charytatywny połączony z publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz Fundacji, przeprowadzoną
w formie sprzedaży cegiełek wartościowych
o nominałach 25 zł każda w ilości 80 sztuk.
Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia
wydanego przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina nr OR 5022-2/2010 z dnia 19
maja 2010 r. Sprzedano 66 cegiełek za

czerwca br. w Licheniu koło Konina
odbyły się II Mistrzostwa Klubów
HDK pn. „W zawodach na plaży”.
W pięciu punktowanych konkurencjach
wystartowało jedenaście Klubów HDK z różnych zakątków Polski. W tym zaszczytnym
gronie po raz pierwszy swoich sił spróbowała
drużyna z Murowanej Gośliny z kapitanem
Prezesem Klubu Stanisławem Woźniakiem.

Z

kwotę 1.725,00 złotych (słownie: jeden
tysiąc siedemset dwadzieścia pięć złotych).
Zbiórka pieniężna w ramach koncertu charytatywnego przeprowadzona została w całości
dzięki pomocy sponsorów, darczyńców, członków zarządu oraz osób dobrowolnie zaangażowanych w organizację zbiórki. Cały dochód
ze sprzedaży cegiełek przekazany został na
konto Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
i posłuży wyłącznie do wypłat comiesięcznych
stypendiów.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
tel. 61 892 36 05
www.fundacjajanapawla.org.pl

20

Jak na pierwszy start osiągnęliśmy bardzo
dobry wynik zajmując zaszczytne 3 miejsce.
Każdy uczestnik Mistrzostw otrzymał prezent
ufundowany przez Klub HDK PCK „Strażak”
działający przy OSP Licheń Stary.
Paweł Kolosza
Klub HDK PCK „Gośliniacy”
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UR Z ĄD, R ADA

Przygotowanie: SEKRETARZ, REFERAT ORGANIZACYJNY, BIURO RADY MIEJSKIEJ rada.miejska@murowana-goslina.pl

AK TUALNOŚCI - R ADA MIEJSK A - UR Z ĄD - AKCJE

Spotkanie z mieszkańcami os.
Zielone Wzgórza i os. 600-lecia
23 czerwca br. w sali gościnnej Gimnazjum nr 2 miało
miejsce spotkanie Burmistrza Tomasza Łęckiego z mieszkańcami – tym razem – nowszej części miasta czyli
os. Zielone Wzgórza i os. 600-lecia.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

F

rekwencja była niższa, aniżeli na tożsamym spotkaniu z mieszkańcami historycznej części miasta 2 tygodnie wcześniej. Mimo to - ci, którzy przybyli - żywo
udzielali się w dyskusji. Tematem dominującym
była kwestia bezpieczeństwa. Obecni na spotkaniu dzielnicowi: Policjant Hubert Żołdak
i Strażnicy Miejscy Anna Pacholska oraz
Mariusz Andrzejewski odpowiadali na pytania
mieszkańców, zapisywali uwagi dot. najbardziej newralgicznych miejsc, w których młodzież spożywa alkohol czy urządza wyścigi
samochodowe.

Zainteresowaniem cieszył się temat budowy
obwodnicy Murowanej Gośliny oraz modernizacja linii kolejowej. Żywo komentowano
remont mostu na Warcie w Biedrusku.
Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
Magdalena Głowacka przedstawiła inwestycje
mieszkaniowe prowadzone lub planowane na
osiedlach. Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej Violetta Szałata odpowiadała na
pytania związane z utrzymaniem i remontami
dróg oraz czystością na terenie gminy.
Notatka ze spotkania dostępna w Biurze
Komunikacji Społecznej, Ratusz, pl. Powstańców Wlkp. 9.

Hala sportowa
tuż, tuż

D

obiegają końca prace przy budowie hali
widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie. Już wkrótce nasza gmina
będzie się mogła pochwalić najnowocześniejszą halą tego typu w obrębie Poznania. Wśród
podstawowych zalet wymienić należy wielkość
boiska (44x26 metrów), która daje pełne możliwości i komfort gry w wielu dyscyplinach
sportowych. Ponadto duży plus goślińskiej hali
to trybuny mogące pomieścić 500 widzów.
Na finiszu znajduje się elewacja budynku.
Wewnątrz obiektu pozostały jeszcze wykończenia ścian i podłóg poszczególnych pomieszczeń. Głównym i najważniejszym etapem
inwestycji będzie jednak wylanie nowoczesnej
podłogi i bezpiecznej nawierzchni Teraflex.
Zainteresowani więcej informacji na temat hali
sportowej i zarządzającej nią Spółki MG Sport
uzyskają
na
stronie
internetowej:
www.mgsport.com.pl. Hala ma być oddana do
użytku na jesień.
Jarosław Schraube
Prezes Zarządu MG Sport Sp. z o.o.
tel. 601 735 035
e-mail: jschraube@gmail.com

Wypowiedź Komendanta Policji Co z azbestem?
nt. spraw poruszonych podczas
zebrania z mieszkańcami

Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

nadkom. Waldemar Kmiecik
Komendant Komisariatu Policji
w Murowanej Goślinie
tel. 61 841 32 01

P

o zapoznaniu się z uwagami zgłoszonymi
przez mieszkańców os. Zielone Wzgórza i os. 600-lecia podczas spotkania
z Burmistrzem 23 czerwca br. w Gimnazjum
nr 2 w Murowanej Goślinie dotyczącymi młodzieży poruszającej się samochodami i testującej wytrzymałość swoich opon w samochodach informuję, iż ten temat znany jest Policji
w Murowanej Goślinie. Podejmujemy szereg
działań patrolowych mających na celu ograniczenie tego typu zjawisk. Kilku kierowców
zostało już ukaranych mandatami karnymi. Jest
to skuteczny środek, gdyż mandaty często
wystawione są na większą sumę aniżeli wartość palonych opon. Ponieważ nie są to
wybryki jednorazowe oświadczam, że sprawcy
takich wykroczeń będą z całą bezwzględnością ścigani i karani. Jednocześnie przypominam, iż „kręcenie bączków” na jezdni pojazdami mechanicznymi może stanowić wykroczenie z następujących artykułów:

1. Art. 99 § 1 pkt 2: kto niszczy lub uszkadza
drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowe, podlega karze grzywny lub nagany.
2. Art. 97 KW – Kto wykracza przeciwko
innym przepisom o bezpieczeństwie lub
porządku ruchu na drogach publicznych,
podlega karze grzywny do 3.000 zł albo
karze nagany.
3. Art. 86 § 1 KW – Kto nie zachowuje należytej ostrożności, powoduje zagrożenie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym podlega karze grzywny.
4. Art. 51 § 1 KW – Kto krzykiem, hałasem,
alarmem lub innym wybrykiem zakłóca
spokój, porządek publiczny, spoczynek
nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu
publicznym podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Pozostałe uwagi zgłoszone przez mieszkańców są na bieżąco monitorowane, co znajduje
odzwierciedlenie w comiesięcznych spotkaniach zespołu ds. bezpieczeństwa.

I

nformujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia
przetargu na wykonawcę prac związanych
z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu powiatu poznańskiego wybrano firmę
Zakład Gospodarki Komunalnej „GRONEKO” z siedzibą w Mikorzynie, nr tel. 54
414 88 98.
Umowa pomiędzy powiatem poznańskim a firmą
podpisana została 25 czerwca br. i od tego dnia
można przyjmować wnioski od osób zainteresowanych. Wykonawca przeprowadzi prace
będące przedmiotem przetargu za cenę:
- 0,71 zł brutto/kg (demontaż, transport
i unieszkodliwienie),
- 0,28 zł brutto/kg (odbiór, transport i unieszkodliwienie).
Jednocześnie informujemy Państwa o konieczności zgłaszania administracji budowlanej
zamiaru wykonania robót budowlanych przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Wnioski o udziale w programie likwidacji wyrobów zawierających
azbest dostępne są w pok. 37 Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina przy ul. Poznańskiej 16, w Punkcie Obsługi Interesanta
UMiG oraz na www.murowana-goslina.pl.
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II Lato z przewodnikiem
w Puszczy Zielonka 2010
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty
wycieczek weekendowych oferowanych przez Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” we współpracy z przewodnikami i regionalistami.

T

egoroczne imprezy turystyczne: piesze,
rowerowe i autokarowe dadzą możliwość dogłębnego poznania Puszczy
Zielonka – największego i najbardziej naturalnego kompleksu leśnego w okolicach Poznania
– wszystkie odbędą się bez względu na
warunki pogodowe.

Rajdy i wycieczki są BEZPŁATNE!
Trasy rajdów i wycieczek prowadzone są
przez przewodników i regionalistów – pasjonatów Puszczy, co gwarantuje profesjonalizm
w każdym calu i pierwszorzędną wiedzę w temacie.

HARMONOGRAM IMPREZ:
TERMIN
TYP IMPREZY

HASŁO IMPREZY
Trasa, liczba km, czas trwania

25 lipca
piesza

Tutaj powstaje szlak kajakowy „Puszcza Zielonka”.
Start: Tuczno - pętla autobusowa, meta: Promno - stacja
PKP (10.00 – 15.00, 15 km).

31 lipca
autokarowa

Kościołów sacra i musica profana.
Start i meta: Poznań – Stare ZOO; Szlakiem kościołów
drewnianych wokół Puszczy Zielonka (16.00 – 1.00).

7 sierpnia
autokarowa

Historyczne pułapki drewnianych kościołów.
Start i meta: Skoki – Rynek; Szlakiem kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka (10.00 – 18.00).

15 sierpnia
rowerowa

W sercu Puszczy Zielonka.
Start: Murowana Goślina, Plac Powstańców
Wlkp. (10.00 – 14.00, 15 km).

22 sierpnia
piesza

W Dolinie Cybiny.
Start: Swarzędz (pętla autobusu 401) do Uzarzewa: kościół św. Michała Archanioła i przejście trasą ścieżki dydaktycznej „W Dolinie Cybiny” (16 km 10.00 – 16.00).
Powrót pieszo lub autobusem kursowym.

29 sierpnia
rowerowa

Na cysterską nutę.
Start: Skoki – Rynek; do Wągrowca (20 km 10.00 – 13.00).

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie!

www.puszcza-zielonka.pl

Zwalczamy „Barszcz Sosnowskiego”
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel. 61 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Z

nastaniem wiosny, jak co roku, pojawiły
się pierwsze krzaki „barszczu Sosnowskiego” - niebezpiecznej zwłaszcza dla
dzieci i alergików rośliny, którą sprowadzono
z azjatyckich republik byłej ZSRR jako (w założeniu) roślinę pastewną.
Niestety okazało się, że więcej z nią kłopotu –
jak pożytku, i że trzeba ją zwalczać jak chwa-

sty. Dlatego wiele gmin nakłada na mieszkańców obowiązek likwidacji tych roślin, aby
ograniczyć ich rozprzestrzenianie i zminimalizować w ten sposób niebezpieczeństwo dla
mieszkańców. Także na terenie naszej gminy
istnieje obowiązek bieżącej likwidacji tych
roślin – zagrożony karą grzywny w postępowaniu mandatowym (do 500 zł) lub dużo wyższej wymierzonej przez sąd. W połowie maja
Strażnicy Miejscy wraz z urzędnikami z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska kontrolowali pod tym kątem gminę.
Tylko w Przebędowie stwierdzono 15 działek,
na których rośnie ta niebezpieczna roślina.

Zachęcamy do
debaty nad
ZIELONĄ KSIĘGĄ
AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

P

od adresem www.zielonaksiega.poznan.
pl, poprzez stronę Centrum Badań
Metropolitalnych www.cbm.amu.edu.pl
lub stronę www.murowana-goslina.pl mogą
Państwo zapoznać się z interaktywnym serwisem poświęconym propozycji Strategii Rozwoju Aglomeracji Poznańskiej do 2020 r.
Strona internetowa Zielonej Księgi umożliwia
wyrażenie swojej opinii i pomysłów na temat
rozwoju aglomeracji poznańskiej i budowy zintegrowanej, nowoczesnej Metropolii Poznań
w perspektywie 2020 r.
Serdecznie zapraszam na naszą wspólną stronę
www.zielonaksiega.poznan.pl i gorąco zachęcam do debaty aglomeracyjnej, która przyczyni się do wspólnego wypracowania kierunków rozwoju aglomeracji poznańskiej. Debata
potrwa do 1 września br.
Tomasz Kaczmarek
Dyrektor Centrum
Badań Metropolitalnych UAM
tel/fax. 61 829 63 36, kom. 695 169 982
e-mail: cbm@amu.edu.pl
www.cbm.amu.edu.pl

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska
tel.: 61 812 20 10; kom.: 519 321 676
Policja
sekretariat 61 841 32 00 (w godz. 7:30-15:30)
Komendant 61 841 32 01 (w godz. 7:30-15:30)
500 135 351
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Goślina
tel.: 61 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 514 227
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
Policjant st. post. Dariusz SIKORA
Strażnik Miejski st. strażnik Mariusz ANDRZEJEWSKI
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant sierżant Hubert ŻOŁDAK
kom. 605 192 925
Strażnik Miejski mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant sierż. Damian FUTRO
kom. 519 064 537
Strażnik Miejski strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl
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ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU
Most na Warcie w Biedrusku całkowicie
zamknięty (10 lipca-31 sierpnia 2010 r.)

2

lipca br. Urząd Miasta i Gminy Murowana
Goślina otrzymał od firmy Skanska, prowadzącej przebudowę drogi powiatowej nr
2406P Poznań-Bolechowo oficjalny komunikat
dotyczący prac realizowanych na odcinku od
mostu nad rzeką Wartą do skrzyżowania
z DW 196. Inwestorem projektu jest Zarząd
Dróg Powiatowych w Poznaniu.
„Od 10 lipca do końca sierpnia zamykamy
przejazd przez most nad rzeką Wartą na
odcinkach trasy od skrzyżowania z drogą
wojewódzką do ronda w Bolechowie oraz od
ronda w Bolechowie do mostu nad Wartą
włącznie. Objazd skierowany będzie przez
Czerwonak. Ruch ulicą Obornicką w Bolechowie odbywał się będzie bez zmian. Mieszkańcy wyłączonego odcinka będą mieli umożliwiony dojazd do posesji.
Zamknięcie jest konieczne ze względu na
technologicznie wymagany czas dla robót
mostowych oraz przebudowę przepustu
umiejscowionego na głębokości 5 m pod jezdnią na odcinku pomiędzy mostem a Bolechowem. Wprowadzenie ruchu wahadłowego
spowodowałoby kolosalne utrudnienia w ruchu i stwarzałoby niebezpieczeństwo dla
podróżujących oraz pracowników wykonujących roboty drogowe. Ponadto technologia
przebudowy nie pozwala na prowadzenie

remontu połówkowego na moście, a drgania
konstrukcji mostu, po którym odbywałby się
ruch, negatywnie wpłynęłyby na jakość wykonania robót.
Równolegle z pracami na moście prowadzone
będą roboty na pozostałym odcinku do drogi
wojewódzkiej nr 196, tak by całość inwestycji
zrealizować w jak najkrótszym czasie i do 31
sierpnia wykonać prace, które w największym
stopniu mogą wpływać na utrudnienia w ruchu.
Cała inwestycja zostanie zakończona przez
Skanska do 15 października 2010 roku. Projekt
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zakres przebudowy
to ponad 2 km drogi. Wartość projektu wynosi
5,5 mln złotych, kwota dofinansowania ze
środków unĳnych to ponad 2 mln złotych.”
Informację przesłała:
Maria Kowalska
specjalista komunikacji Skanska S.A.
Oddział Budownictwa
Drogowo-Mostowego w Poznaniu
tel. 61 891 71 27
e-mail: Maria.Kowalska@skanska.pl

Niebezpieczne dopalacze
Od niedawna rozpowszechniona została nowa moda na zastępowanie takich używek
jak alkohol, czy narkotyki innymi, w opinii zwolenników - niegroźnymi substancjami.

D

opalacze to termin nie posiadający
charakteru naukowego. Używa się go
potocznie do nazwania grupy różnych
substancji lub ich mieszanek o rzekomym lub
faktycznym działaniu psychoaktywnym (środki
narkotyczne), nieznajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii.
Paradoksem jest to, iż są one sprzedawane
jako „artykuły kolekcjonerskie, nie do spożycia
przez ludzi”. Sklepy oferują produkt nie do
spożycia, który jednak spożywają kupujący,
a w szczególności młodzież. Z uwagi na to, iż
dopalacze nie są zabronione, powstaje mylne
przekonanie, iż są to środki bezpieczne. Jednak nie ulega wątpliwości, że to legalna alter-
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natywa dla narkotyków, wywołująca te same
objawy. Nadmiar środków chemicznych powoduje dużo działań niepożądanych. Do najczęstszych należą: bóle brzucha, nudności, stany
lękowe, dezorientacja, rozdrażnienie oraz
drgawki, problemy z oddychaniem.
Wpływ dopalaczy na psychikę jest bardzo rozległy. Młodzi ludzie stosują tego typu substancje jako doping do dobrej zabawy na imprezach czy dyskotekach. Jest to obecnie używka
na topie i wiele osób bez niej nie wyobraża
sobie dobrej zabawy. A kiedy jest już po
wszystkim przychodzi psychoza i stan zagubienia, a w dłuższej perspektywie świadomość,
że bez dopingu nie można normalnie funkcjonować i dobrze się bawić. Dopalacze mogą

być sposobem na ucieczkę od problemów
i odpowiedzialności, jednak długotrwałe ich
stosowanie może prowadzić do uzależnienia
oraz upośledzenia podstawowych funkcji organizmu.
Drodzy Rodzice, nie pozwólcie na to, by osoby
zarabiające na sprzedaży tego typu „kolekcjonerskich substancji” robiły to kosztem zdrowia
waszych dzieci. To wy ponosicie współodpowiedzialność za następstwa ich spożycia.
Agnieszka Statucka
Wychowawca Klubu Młodzieżowego
tel. 61 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

to oni tworzyli to miasto – nasze dziedzictwo
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BU R MISTR Z MI A STA I G MIN Y M U ROWA N A GOŚ LIN A
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
1. DŁUGA GOŚLINA, ozn. w ew. gruntów nr 168/4 o pow.
0,3033 ha, obr.Długa Goślina, ark.1, dla której SR Poznań-Stare
Miasto w Poznaniu prowadzi KW Nr POP/00102367/9.

Cena wywoławcza 200.000,00 zł
słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2010 r. o godz. 9.30
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys.
40.000,00 zł słownie: czterdzieści tysięcy złotych.
Przeznaczenie ustalono w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy
nr 77/2008 z dnia 08.10.2008r. – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34
ust.1, pkt. 1 i 2 uogn upłynął 26.01.2010 r.
2. ŁOPUCHOWO, ozn. w ew. gruntów nr 14/16 o pow. 0,0900
ha, obr. Łopuchowo, ark.1, dla której SR Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu prowadzi KW Nr PO1P/00104661/4.

Cena wywoławcza 100.000,00 zł
słownie: sto tysięcy złotych 00/100.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2010 r. o godz. 9.45
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys.
20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej
z dopuszczeniem usług. Termin do złożenia wniosku przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na
podst.art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2 uogn upłynął 26.01.2010 r.

3. MUROWANA GOŚLINA, ozn. w ew. gruntów nr 1429/4
i 1430/2 o ogólnej pow. 0,0433 ha, obr. Murowana Goślina,
ark.16, dla której SR Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi
KW Nr PO1P/00104662/1.

Cena wywoławcza 91.000,00 zł
słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2010 r. o godz. 10.00
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys.
18.200,00 zł słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych. Przeznaczenie ustalono w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy
nr 77/2009 z dnia 12.08.2009 r. – budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34
ust. 1, pkt. 1 i 2 uogn upłynął 04.05.2010 r.
Ustalenia ogólne:
Miejsce przetargów sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 16. Termin wpłaty wadium do dnia
27.07.2010 r. włącznie.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa
lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego
na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:
Pobiedzisko–Gośliński BS O/Murowana Goślina nr
05 90440001 0020 0200 0156 0007. Wadium wniesione w pieniądzu
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na
poczet nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby
od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na
rzecz sprzedającego. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega
zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z zachowaniem zasad określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
Szczegółowych informacji udziela Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel. 61 892 36 30, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
Murowana Goślina, dnia 29.06.2010 r.

NIERUCHOMOŚCI
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl
w zakładce Zarządzenia Burmistrza oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy dostępny jest wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Wykaz dotyczy nieruchomości niezabudowanych położonych w Trojanowie (dz. nr 89/9) i Murowanej Goślinie (dz. nr 814/1). Szczegółowe inf. można
uzyskać w UMiG, ul. Poznańska 16, pokój nr 31.

fot. sxc.hu

Jadwiga Kubińska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel. 061 892 36 30, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
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MUROWANA
TROPHY 2010
II Gośliński Zlot Samochodów
Terenowych i Quadów

21

sierpnia po raz drugi na terenie
gminy Murowana Goślina odbędzie się Gośliński Zlot Samochodów Terenowych i Quadów MUROWANA TROPHY 2010, pod honorowym
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy.

Idea Rajdu
Zlot pojazdów terenowych ma na celu propagowanie sportów motorowych, utrzymanie
tradycji zlotów terenowych, które można
uprawiać w sposób uporządkowany, w zgodzie z naturą. Ponadto jest częścią większej
inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Czterokołowców AtvPolska, które ma na celu krzewienie pozytywnego wizerunku miłośników
OFF-ROAD’u.

17.30
19.30

zamknięcie trasy zlotu, META
ogłoszenie wyników, ognisko

Jak pokonać trasę?
Próby zaliczamy odbĳając pieczątki na karcie
drogowej. Auta pokonują trasę na podstawie
roadbooka (standardowo rozrysowanej trasy),
quady natomiast korzystają z wcześniej przesłanego przez organizatora tracka wgrywanego do nawigacji (standardowo dla nawigacji
Garmin). Dla uczestników, którzy przywiozą
swoje pojazdy na lawetach przewidziany jest
parking lawet.

Program ramowy
Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza – Murowana Goślina
7.00-10.00 otwarcie biura zlotu
9.00
odprawa i START klasy quad
10.00
odprawa i START klasy turystyk
i extrem
Przystań kajakowa „Binduga” nad Wartą
16.00-20.00 ciepły posiłek, atrakcje na
mecie (konkursy, pokazy)

Zgłoszenia
Zapisy na Zlot przyjmowane są tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem
formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej, wszelkie inne niezbędne informacje
znajdziecie Państwo na stronie internetowej:
www.murowanatrophy.yoyo.pl
Grzegorz Tomaszkiewicz – 602 820 091
Patryk Woźniak – 603 677 420
e-mail: murowanatrophy@gmail.com
www.murowanatrophy.yoyo.pl

UWAGA!!! UTRUDNIENIA W RUCHU
W związku z odbywającym się II Goślińskim Zlotem Samochodów Terenowych i Quadów Murowana Trophy 2010 zostaną
wprowadzone czasowe objazdy. Nowy Rynek w dniu 21 sierpnia (tj. sobota) w godzinach 7:00-13:00 będzie zamknięty.
Prosimy osoby parkujące w dniach piątek 20.08.09-wieczór – sobota 21.08.09 do godz. 13:00 o przeparkowanie samochodów. Objazd dla ruchu wewnętrznego os. Zielone Wzgórza odbywać się będzie ul. Krętą oraz ulicami: Źródlaną
i Leśną.
Mieszkańców miejscowości, przez które przebiega trasa zlotu (Złotoryjsko, Mściszewo, Raduszyn, Trojanowo, Głębocko,
Boduszewo, Rakownia, Szlachęcin, Murowana Goślina) prosimy o zachowanie zwiększonej uwagi.
Zdajemy sobie sprawę, że organizacja takiej imprezy, to nie tylko promocja dla gminy, ale także utrudnienia dla mieszkańców, za które przepraszamy - liczymy na Państwa wyrozumiałość.

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności
Gospodarczej:
poniedziałek - piątek 7.00 – 18.00
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie
zgonów:
poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek-piątek 10.00 – 17.00
przedłużone weekendy pod numerem: 504 285 650
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek 10.00 – 18.00
wtorek-czwartek 10.00 – 15.30
piątek 10.00 – 13.00
Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek 14.00 – 16.00; czwartek 10.00 - 11.00
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 61 892 36 00,
fax: 61 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki..............................................................61 892 36 05
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.........................................61 892 36 06
Skarbnik Romana Dudek..............................................................61 892 36 07
Sekretarz Maciej Kaczmarek.......................................................61 892 36 08

Referat Inwestycji, kierownik Ryszard Pomin............................61 892 36 10
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata...........................................................61 892 36 40
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Arkadiusz Krociak.....61 892 36 42
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie............519 32 16 70
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa......................61 892 36 33
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak..................................61 892 11 93
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska........................................................61 892 36 30
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan......61 892 36 75
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk...................................................61 892 36 55
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber.............................................................61 892 36 50
Biuro Planowania Przestrzennego, Magdalena Głowacka........61 892 36 20
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt.....................................61 892 36 54
Obsługa inwestorów, Barbara Florys - Kuchnowska....................61 892 36 65
Zarządzanie Kryzysowe................................................................722 323 318
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek..........61 811 88 48
Komunikacja Społeczna, Osiedla Samorządowe, Roma Dukat.........61 811 88 48
Straż Miejska........................................kom.: 500 12 49 40, tel.: 61 812 20 10
Policja....................................................kom.: 500 13 53 51, tel.: 61 841 32 00
Pogotowie Ratunkowe..........999 Pogotowie Energetyczne.............61 423 91 11
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)................61 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200)..............................61 835 90 66
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