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SESJA Z SOLARISEM
I UDZIELONYM ABSOLUTORIUM

P

odpisanie listu intencyjnego ze
spółką Solaris Bus&Coach oraz
udzielenie absolutorium były
najistotniejszymi punktami IV Sesji
Rady Miejskiej, która odbyła się
kwietnia br.

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była gratulacjom. Puchary odebrali najlepsi goślinianie startujący w
VI MTB Marathonie.
Podczas sesji miało miejsce podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Burmistrzem Tomaszem Łęckim, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Solaris
Bus&Coach S.A. Krzysztofem Olszewskim. Firma Solaris planuje wybudowanie fabryki na terenie gminy Murowana Goślina i tym samym przeniesie- Radni podjęli również uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz udzielenia Burminie do nas produkcji autobusów.
strzowi absolutorium. Obie uchwały przyjęto jednogłośnie - głosów za.
szczegóły - str. WEWNĄTRZ
Razem można więcej
Dysponujemy niespełna
km siecią kanalizacyjną. Nowy system
pozwoli znacznie ją powiększyć. |
Prace przy Raduszyńskiej
Trwają pracy przy przebudowie
ul. Raduszyńskiej.
Wykonawca
przystąpił do rozbiórki mostu. |
VI MTB Marathon
zarejestrowanych uczestników
zdecydowało się zmierzyć ze szlakami Puszczy Zielonki. |
Goślinianin z Krzyżem Oficerskim
Stanisław Woźniak uhonorowany
został Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz
krwiodawstwa. |

Mieszkańcy
pytają

Komunikacja gminna nowe ceny biletów

Czy Gimnazjum nr
płaci za lekcje
wychowania fizycznego na hali sportowej?
Czy autobusem szkolnym można dojechać do Murowanej Gośliny?
Jak będzie się rozwijać transport
wewnątrzgminny?
stycznia
r. do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina wpłynął wniosek firmy Warbus
Jak będzie wyglądać transport po
Sp. z o.o. z Warszawy w sprawie zmiany taryfy
modernizacji linii kolejowej?
Na czym polega obowiązek podłącze- opłat za korzystanie z autobusowego transportu publicznego na liniach
,
,
,
,
i
bis.
nia do kanalizacji?
Odpowiedzi na te oraz inne pytania Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów Gmina
udzielają pracownicy Urzędu Miasta uznała, że podwyżka co prawda jest uzasadniona, ale
w mniejszej wysokości niż proponował to Warbus.
i Gminy Murowana Goślina.
szczegóły - str. ,

szczegóły - str.

KULTURA

KULTURA
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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Sołectwo Boduszewo
OSP Boduszewo
Pałac w Boduszewie
Towarzystwo Upowszechniania Internetu w Boduszewie

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH IMPREZ
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
Termin

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

MIĘDZYNARODOW Y
FESTIWAL CHÓRALNY

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

IM. KS. EDMUNDA SZYMAŃSKIEGO

Sołtys Sołectwa Długa Goślina
Marek Strykowski

Zapraszamy na kolejne koncerty
wtorek

maja

r., godz. .

środa czerwca

r., godz.

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

maja

Pokazowy turniej tańca – „Wyraź
się tańcem”

Hala widowiskowosportowa

g.

maja
:

Piknik z „Dwójką”

Szkoła Podstawowa
nr

g.

maja
:

Mecz piłkarski: KS Łopuchowo –
Polonia Poznań

Łopuchowo boisko

maja

HDK PCK „Gośliniacy” – akcja
poboru krwi

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

r., godz.

.

sala ośrodka kultury , ul. Poznańska

Koncert Dziewczęcego Zespołu Wokalnego „Soul” z Sanoka
– dyr. Monika Brewczak
wtorek

czerwca

r., godz.

IX LETNI FESTIWAL MUZ YC
YCZNY
ZNY
„MUSICA SACR A
MUSICA PR OFA NA”

.

g.

maja
:

Rajd rowerowy „Puszcza Wpuszcza”

Start: Nowy Rynek
Meta: Stęszewko

g.

maja
:

Mecz piłkarski: Concordia Murowana Goślina – Luboński Fogo
Club Luboń

Stadion miejski

maja

Akcja poboru krwi – HDK PCK
„Gośliniacy”

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

maja
:

Festiwal Chóralny: Koncert Chóru
„Vocal” z Kolumbii

Aula Gimnazjum nr

czerwca
g. :

Festiwal Chóralny: koncert Chóru
„Vocal” z Kolumbii

Aula Gimnazjum nr

czerwca

XII wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki

Galeria w Pałacu

czerwca
g. :

Goślińska Akademia Pokoleń

Gimnazjum nr
Sala gościnna

czerwca

Widowisko muzyczne „Od poloneza do kankana” – impreza biletowana

Hala widowiskowosportowa

pl. Powstańców Wlkp.

Występ kapeli „Swoja wiara”

najlepszy sekstet męski

.

Występ zespołu folklorystycznego „GOŚLINIANIE” pod
kierunkiem Marzenny Karbowskiej

czerwca

XXX Mały Gośliński Maraton
Weteranów
XV Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie

i zwycięzca programu „Mam talent”

.

Występ kapeli podwórkowej „Szczuny z Sulęcinka”

MARCIN WYROSTEK Z ZESPOŁEM COLIORAGE

Piknik „Mama Tata i Ja”

.

Koncert zespołu Music Partners

czerwca
g. :

Szkoła Podstawowa
w Białężynie

.

Ogłoszenie wyników konkursu strzeleckiego

czerwca

MGOKiR

.

Losowanie głównych nagród loterii fantowej

VII Wystawa twórczości amatorskiej – Goślińska Inwentura Artystyczna

.

Koncert zespołu Music Partners

.

Pokaz sztucznych ogni

AFFABRE CONCINUI

GOŚLIŃSKI M A
AŁY
ŁY
M AR ATON WETER ANÓW
MISTR ZOST WA POL SKI
WETER ANÓW W PÓ Ł M AR ATONIE

PROGRAM XV MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW W PÓŁMARATONIE:

.
.
.
.
.
.
.

Występ Zespołu Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich
„Goślińskie Chabry” pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego

.

Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Tomasza Łęckiego
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

.
.

Występ grup tanecznych: „Psotki” z Białężyna pod kierunkiem Anny Kaczmarek, „Butterfly” SP nr pod kierunkiem
Ilony Sikorskiej, „Hipolitki” Gimnazjum nr pod kierunkiem Beaty Patyckiej

g.

czerwca
r. (sobota) godz. .
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Koncert Uniwersyteckiego Chóru z Ekwadoru
– dyr. Fernando Gil (zakończenie festiwalu)

.

.

.

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

XXX
XV

Występ akordeonisty Bogdana Chołdrycha

KONCERT INAUGURACYJNY

.

Patronat medialny nad Festiwalem objęli:
„Przewodnik Katolicki”, „Głos Wielkopolski”, Radio Emaus,
Radio Merkury, Wielkopolska Telewizja Kablowa

.

Dyrektor Festiwalu Agnieszka Szymańska-Wojtera

Koncert Uniwersyteckiego Chóru Żeńskiego z Francji
– dyr. Pierre-Yves Le Tortorec
czerwca , godz.

.

PROGRAM:
.
Koncert Orkiestry Dętej OSP w Murowanej Goślinie pod
dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego wraz z zespołem
tanecznym pod kierunkiem Marty Jankowskiej

D ŁUG A GOŚ LINA

sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

piątek

r.

maja

mają zaszczyt zaprosić na

.

Koncert Chóru „VOCAL ” z Kolumbii dla młodzieży szkolnej
– dyr. Diver Angel Higuit
czerwca

czerwca

sprzedaż wyrobów rękodzielniczych
i produktów rolnych z możliwością degustacji

” z Kolumbii – dyr. Diver Angel Higuit

sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

sobota

który odbędzie się w sobotę
początek godz.

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

sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

Koncert Chóru „VOCAL

XI TARG WIE JSKI
W BODUSZEWIE
BODUSZE WIE

Miejsce

Wystawa fotografii Andrzeja
Bartkowskiego

-

serdecznie zapraszają na
TRWA

Wydarzenie

Zbiórka zawodników na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr ,
ul. Szkolna
Wymarsz kolumny zawodników na czele z Orkiestrą Dętą OSP
Wciągnięcie flagi Polski na maszt przy dźwiękach Hymnu Narodowego
Oficjalne otwarcie XV Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie
START do półmaratonu
Start biegów młodzieży szkolnej
Spodziewany zwycięzca półmaratonu
Występ kapeli podwórkowej „PLEWISZCZOKI”
Uroczysta dekoracja zwycięzców, zawodnicy otrzymują komunikaty
LOTERIA DLA ZAWODNIKÓW

Murowana Goślina,
czerwca
r.

Liczne atrakcje: loteria fantowa, konkurs strzelecki,
pokaz sztucznych ogni, liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych,
wspólna biesiada przy ognisku.

UWAGA! UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

XI Targ wiejski

Boduszewo

czerwca
g. :

Koncert Dziewczęcego Zespołu
Wokalnego „Soul” z Sanoka - dyr.
Monika Brewczak (Festiwal Chóralny)

Ośrodek Kultury
Sala duża

czerwca
g. :

Piłka nożna: Concordia Murowana Goślina – Sokół Pniewy

Stadion miejski

czerwca
g. :

Piłka nożna: KS Łopuchowo –
Przemysław Poznań

Stadion
w Łopuchowie

Wianki na Bindudze

Binduga – Mściszewo

czerwca
g. :

Koncert Uniwersyteckiego Chóru
Żeńskiego z Francji (Festiwal Chóralny)

Aula Gimnazjum nr

czerwca
g. :

Koncert Uniwersyteckiego Chóru
z Ekwadoru (Festiwal Chóralny)

Kościół –
os. Zielone Wzgórza

czerwca

Ekologiczna Wioska Artystyczna

Długa Goślina

czerwca

IX Festiwal Muzyczny „Musica
Sacra Musica Profana”

Długa Goślina

lipca

Akcja poboru krwi – HDK PCK
„Gośliniacy”

Strzelnica Bracka
Murowana Goślina

lipca

IX Jarmark św. Jakuba

pl. Powstańców Wlkp.

lipca

Akcja poboru krwi – HDK PCK
„Gośliniacy”

pl. Powstańców Wlkp.

lipca

Światowy Zjazd Gośliniaków

Remiza OSP
Murowana Goślina

czerwca

czerwca
r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie organizuje XV Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie.
Trasa biegu ulicami: pl. Powstańców Wlkp., Dworcowa,
Przelotowa, Szkolna, Kolejowa, Gnieźnieńska, Rakownia w kierunku Kamińska.
Zwracamy się z prośbą o maksymalne ograniczenie ruchu drogowego czerwca w godz. . – . na w/w ulicach.
▪ Objazd do Kamińska - ul. Przemysłowa.
▪ Z Rakowni objazd do Murowanej Gośliny - ul. Dolna.
▪ Ulica Szkolna zamknięta w godz. . - . .
▪ Objazd do Boduszewa - ul. Polna
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY! PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ I ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA ZAWODNIKÓW

BIEG BIERZE UDZIAŁ W CYKLU
GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE
maj-czerwiec 2011

czerwca

www.murowana-goslina.pl

.

.
.
.
.
.

serdecznie zapraszają na imprezę plenerową

ZAPRASZAMY
ARTYSTÓW AMATORÓW

„WIANKI ”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie oraz Gośliński Klub Rękodzieła Artystycznego zapraszają.

która odbędzie się czerwca
r. (sobota)
w Mściszewie nad Wartą na przystani Binduga

Zapraszamy wszystkich artystów, rękodzielników do udziału
w VII przeglądzie twórczości amatorskiej ARA
, który odbędzie się w dniach –
czerwca
r. Otwarcie wystawy odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji przy ulicy
Poznańskiej w Murowanej Goślinie - czerwca (czwartek)
r.
o godz. . .

„Popołudnie z szantami” – zespół wokalny „UNA CANTO”
z Długiej Gośliny pod kierunkiem Józefa Kasprzaka
z towarzyszeniem kapeli
„Biesiada Polska” – zespół MAX BAYER
Koncert zespołu „SAMBA FOLA” (bębny i inne instrumenty perkusyjne)
WIANKI – obrzęd w wykonaniu zespołu folklorystycznego
„Goślinianie” pod kierunkiem Marzeny Karbowskiej
Losowanie głównych nagród loterii
– . zabawa taneczna

Co w

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o dostarczenie prac do
czerwca (wtorek)
r. Autorów prac prosimy o obecność przy
montażu wystawy czerwca (środa)
r. Wystawa będzie czynna
od poniedziałku do piątku w godz. od . do . . Szczegółowych
informacji udzielają pracownicy Ośrodka Kultury tel.
.
Zapraszamy serdecznie artystów i miłośników sztuki.

KULTURZE

Koncert „Czar operetki i musicalu”
marca Ośrodek Kultury w Murowanej
Goślinie zaprosił miłośników muzyki na
biletowany koncert operetki i musicalu,
w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu: Anny Bajerskiej-Witczak,
Agnieszki Wawrzyniak, Jarosława Patyckiego (były mieszkaniec naszej gminy)
i Daniela Kustosika (Dyrektora Teatru
Muzycznego).

się zdarzyło?

sandra Pilarczyk kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego. Głównym punktem programu
było wystąpienie dwóch matek. Podsumowania konferencji dokonał Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy. Uroczystość
zakończyła msza święta z podjęciem
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
z udziałem ks. Piotra Skoczylasa i ks.
Marka Chmary w kościele pw. św. Marii
Magdaleny w Długiej Goślinie.

Koncert Pasyjny
Koncert pieśni pasyjnych w wykonaniu
zespołu wokalnego „Una Canto” z Długiej
Gośliny pod kierunkiem Józefa Kasprzaka
odbył się
marca br. w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie.

marca w auli Gimnazjum nr na zaproszenie Ośrodka Kultury w Murowanej
Goślinie odbyło się spotkanie z podróżnikiem Andrzejem Pasławskim.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II
i III Gimnazjum nr
im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie. Ciekawa,
pełna humoru opowieść, urokliwa prezentacja „Albania- piękna nieznajoma” bardzo
zainteresowały gimnazjalistów.
Narodowy Dzień Życia - 24 marca
Tematem tegorocznej konferencji w Długiej Goślinie było hasło obchodów Narodowego Dnia Życia „Pamiętaj dajesz przykład!”.
Debatę poprowadziła pani Jolanta Popiołkiewicz. Jako pierwszy głos zabrał ks. proboszcz Piotr Skoczylas z Długiej Gośliny,
później ks. dr hab. Andrzej Bohdanowicz.
Statystykę dotyczącą liczby mieszkańców,
narodzin, zgonów, zawartych małżeństw
kościelnych i cywilnych przedstawiła Alek-

marca
r. w galerii Ośrodka Kultury
miało miejsce otwarcie wystawy malarstwa i pasteli Danuty Bober.
Autorka jest z zamiłowania malarką
z zawodu budowlańcem. Studiowała architekturę. Od dziecka kochała malować.
W sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaczęła realizować swoje
marzenie: malować. Z pasją i miłością tworzy malarstwo akwarelowe, pastelowe,
olejne. Uwielbia obrazy olejne, pejzaże,
martwą naturę, portrety. Mieszka i pracuje
w Stęszewie.
TEATRALIA 2011
marca br. z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru odbył się VII Gminny Przegląd
Szkolnych Zespołów Teatralnych, po raz
kolejny zorganizowany przez Ośrodek Kultury i Szkołę Podstawowa nr .
W przeglądzie zaprezentowało się siedem
szkół. Królowały bajki na wesoło w nietypowych aranżacjach. Było kolorowo, dowcipnie i wesoło.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

Obecnie dysponujemy siecią kanalizacyjną o długości niespełna km. Nowy system pozwoli dotrzeć do miejscowości oddalonych od miasta, które w innym przypadku czekałyby na kanalizację wiele lat.
marca
jako
przewodniczący
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” miałem przyjemność podpisać umowę na budowę ponad
km kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Murowana Goślina. Podczas podpisywania umowy z wykonawcą powiedziałem:
„Warto było utworzyć w
roku Związek,
który pozwolił przełamać podziały związane
z funkcjonowaniem granic administracyjnych.
Warto też było doprowadzić do zarejestrowania w
roku w Brukseli projektu, funkcjonującego pod nazwą „Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”, jako jednego z pierwszych polskich projektów i podjąć ryzyko przygotowania kosztownej dokumentacji, aby w efekcie, w
roku uzyskać
mln złotych dotacji ze środków unijnych…”
O naszym projekcie

Koncerty IV Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Ks. Edmunda Szymańskiego

Malarstwo Danuty Bober
„ALBANIA – piękna nieznajoma”

RAZEM można
IĘCEJ
M

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Sołectwo Mściszewo

kwietnia br. w Murowanej Goślinie rozpoczął się IV Międzynarodowy Festiwal
Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego.
Dyrektorem festiwalu jest wieloletnia dyrygentka goślińskich chórów Pani Elżbieta
Wtorkowska. Organizacyjnie zadania po
raz kolejny podjął się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie i chóry
„Canzona”. Tegoroczna inauguracja miała
szczególny charakter, koncert poświęcony
był pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.
Burmistrz Tomasz Łęcki dokonał uroczystego otwarcia festiwalu i wraz z radnymi
Rady Miejskiej złożył gratulacje Pani Prof.
Elżbiecie Wtorkowskiej z okazji nadania
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego tytułu profesora sztuk muzycznych.
kwietnia br. w kościele pw. Najwyższego
Arcykapłana Jezusa Chrystusa odbył się
kolejny koncert w ramach festiwalu. Tym
razem wystąpił Polski Chór Mieszany „Collegium Canticorum“. To jeden z najbardziej
znanych zespołów śpiewaczych Zaolzia,
czyli czeskiej części Śląska Cieszyńskiego.
Chór pod dyrekcją Anny Szawińskiej dał
koncert pieśni pasyjnych, przeplatany wierszami polskich poetów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
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
maj-czerwiec 2011

Od
roku Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” pracuje nad realizacją wielkiego, wartego ok.
milionów złotych
przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.
Jest to jeden z największych projektów realizowanych w Polsce, dofinansowanych ze
środków unijnych, a jedną z gmin zaangażowanych w jego realizację jest nasza gmina.
To w Murowanej Goślinie mieści się siedziba
Związku. Byłem jego pomysłodawcą i do dzisiaj kieruję pracami Związku. Przed dziesięciu laty zaproponowałem prace nad wspólnym projektem kanalizacyjnym.
Przedsięwzięcie składa się z siedmiu części
(kontraktów), które połączone zostaną
w system kanalizacji pięciu gmin należących
do Związku. W projekcie uczestniczą gminy:
Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska,
Skoki, Swarzędz. Na każdym z siedmiu fragmentów roboty budowlano-montażowe
prowadzi lub będzie prowadzić firma
wybrana w przetargu na dany odcinek.
Czas na Murowaną Goślinę
W czwartek,
marca w Urzędzie Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie, podpisałem
umowę z wykonawcą, który będzie realizował przedsięwzięcie na terenie naszej gminy.
W konkursie wygrało konsorcjum firm
Mostostal Warszawa S.A. i „CESTAR” Andrzej
Cebula, Jerzy Starski sp. j. Wykonawca zobowiązał się do wybudowania w ciągu dwóch
lat , km kanalizacji i
przepompowni na
www.murowana-goslina.pl

terenie gminy Murowana Goślina. Koszt realizacji netto wyniesie
, zł, z czego
kwota
, zł będzie pokryta ze
środków unijnych. Reszta środków pochodzi
głównie z bardzo atrakcyjnej pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
Rośnie zainteresowanie projektem
Do biur Związku dzwonią zniecierpliwieni
mieszkańcy z pytaniami: „kiedy prace prowadzone będą na mojej ulicy?”, „kiedy
będzie podłączana moja posesja?” Przyszłych użytkowników chcę zapewnić, że
robimy wszystko, by ten moment nastąpił
jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę z tego,
jak dużą uciążliwością jest korzystanie
z obecnych rozwiązań odprowadzania z posesji ścieków. Im bliżej momentu podłączenia do systemu, tym ta niedogodność jest
jeszcze bardziej odczuwalna. Proszę o cierpliwość.
Wszyscy doskonale wiemy, jak bardzo rygorystyczne są procedury, które trzeba wypełnić, aby otrzymać dofinansowanie z budżetu
UE. W przypadku przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic” dofinansowanie to wyniesie ok.
milionów zł dla całego projektu.
To niebagatelna kwota, ale aby pomoc otrzymać trzeba spełnić dokładnie określone
warunki.
Kto będzie mógł się podłączyć?
W ramach projektu, na terenie gminy Murowana Goślina do nowego systemy kanalizacji
podłączone zostaną posesje mieszkańców
miejscowości: Murowana Goślina, Boduszewo, Łopuchowo, Wojnowo, Wojnówko,
Rakownia, Trojanowo, Przebędowo, Długa
Goślina, Kąty, Uchorowo, Starczanowo, Złotoryjsko, Mściszewo, Kamińsko, Okoniec,
Pławno. Pomimo tak ogromnego projektu
(musieliśmy walczyć, aby nie został okrojony) nie wszyscy mieszkańcy od razu skorzystają z nowej kanalizacji. Po pierwsze
trudno było objąć projektem tereny rozproszonej zabudowy, po drugie w projekcie nie
znalazły się budynki budowane po połowie
roku, lub które ze względów technicznych nie mają zaprojektowanego przyłącza.
W dwóch miejscach (Uchorowo i jedna z ulic
w Murowanej Goślinie) na przejście z kanalizacją nie wyrazili zgody właściciele działek
i tym samym uniemożliwili opracowanie
dokumentacji technicznej.

Czy podłączanie będzie skomplikowane? Czy
roboty nie będą zaskakiwały mieszkańców?
Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem procedur, według których załatwiać będą formalności przyszli użytkownicy
systemu. Chcielibyśmy, aby załatwianie formalności zabierało przyszłym użytkownikom jak najmniej czasu. Jednocześnie budujemy system przepływu informacji, aby
mieszkańcy z odpowiednim wyprzedzeniem,
w porę otrzymywali wiadomość o ewentualnych utrudnieniach na drogach, aby wiedzieli, w którym miejscu odbywa się w danym momencie realizacja. Owe utrudnienia,
o których wspomniałem, to przede wszystkim zwężenia jezdni na kilkudziesięciometrowych odcinkach, w sytuacji, gdy roboty
budowlano-montażowe będą prowadzone
w pasie jezdni. Obserwowałem przebieg
prac prowadzonych w okolicach Trzaskowa,
w gminie Czerwonak i muszę przyznać, że
teren, na którym prowadzone były roboty
ziemne był dobrze oznaczony, a prace postępowały bardzo sprawnie. Jako przewodniczący zarządu Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka” mam nadzieję, że prace
na wszystkich placach budów powstającego
na terenie pięciu gmin systemu kanalizacji
będą przebiegać tak sprawnie, bez zakłóceń,
natomiast jako burmistrz Murowanej Gośliny
zapewniam, że będę doglądał inwestycji,
aby zakończyła się jak najszybciej, ku zadowoleniu przyszłych użytkowników systemu.
Ze strony gminy prace koordynuje Ryszard
Pomin – Kierownik Referatu Programowania
, e-mail:
Rozwoju i Inwestycji, tel.
r.pomin@murowana-goslina.pl
Drodzy Państwo! Należy podkreślać, że nasz
projekt budowy kanalizacji sanitarnej jest
ogromnym
osiągnięciem
Murowanej
Gośliny (wspólnie z czterema gminami
sąsiedzkimi). Ten projekt oraz budowa
obwodnicy i modernizacja linii kolejowej
przełamuje wiele dotychczasowych ograniczeń. Po latach przygotowań, zabiegów,
ciężkiej pracy, częściej słów krytyki niż
wiary, że się uda, jesteśmy uczestnikami realizacji tych strategicznych przedsięwzięć.
Warto mierzyć wysoko!
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Mieszkańcy
pytają...

FINANSE
fot. sxc.hu

KULTURA
GOSPODARKA
KOMUNALNA

Gośliński Cech ma już 30 lat

Czy autobusem szkolnym można dojechać do Murowanej Gośliny?
Z tego dowozu mogą korzystać tylko uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
Mowa tu o typowych dowozach szkolnych,
poza liniami
,
,
. W bardzo wyjątkowych przypadkach osoby starsze mogą
się zwrócić z prośbą do kierowcy o zabranie.
Czy dzieci szkolne mają bezpłatne przejazdy?
Tak. W transporcie wewnątrzgminnym
uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów w naszej gminie korzystają z dowozów bezpłatnie. Również w kursach popołudniowych. Muszą jednak posiadać aktualną legitymację szkolną.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
(t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl)
Jak będzie się rozwijać transport
wewnątrzgminny?
Gmina rozważa uruchomienie czwartej linii
wewnątrzgminnej na trasie Murowana
Goślina – Łopuchowo. Tak, jak istniejące
już linie wewnątrzgminne, ma ona łączyć
ze sobą dwie funkcje: dowozy dzieci do
szkół podstawowych i gimnazjum, jak również transport publiczny. Planowane jest,
aby trasa autobusu przebiegała przez ul.
Polną, umożliwiając dojazd do pracy osobom zatrudnionym w firmach tam zlokalizowanych. W związku z tym, że w chwili
obecnej w budżecie gminy brakuje środków na utworzenie czwartej linii wewnątrzgminnej, pozostaje ona w fazie projektu.

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

W

Most na Trojance.

Trwają prace przy budowie
ul. Raduszyńskiej
Trwają prace związane z przebudową ulicy Raduszyńskiej
w Murowanej Goślinie. Wykonawca przystąpił do rozbiórki
mostu i rozpoczął prace związane z przełożeniem na czas
budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji drogowych
i sieciowych
tel. 61 811 88 28
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

W

Konsorcjum Wykonawców zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym załączo-

Ryszard Pomin, Kierownik Referatu
Programowania Rozwoju i Inwestycji
(r.pomin@murowana-goslina.pl)

Termin całkowitego zakończenia robót planowany jest na września
roku.

WOJEWÓDZTWO
WIELKOPOLSKIE

Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
(j.gliwka@murowana-goslina.pl)
Na czym polega obowiązek podłączenia do kanalizacji?
Ustawowy obowiązek podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej w naszej
gminie uchwałą Rady Miejskiej został określony na miesięcy od daty przekazania do
eksploatacji wybudowanej sieci. W związku
z powyższym użytkownik nieruchomości
powinien skierować do AQUANET w Poznaniu wniosek o podanie warunków technicznych podłączenia do sieci. Wniosek
dostępny jest w Punkcie Obsługi Klienta,
Poznań ulica Dolna Wilda
, na stronie
www.aquanet.pl oraz Referacie Gospodarki Komunalnej UMiG Murowana Goślina.
Dalsze działania związane z podłączeniem
do kanalizacji sanitarnej będą wynikać
z otrzymanych warunków z AQUANET-u.

ostatnim czasie wykonano budowę
części kanalizacji deszczowej
odwadniającej przyległe tereny.

nym do umowy w II kwartale br. wykona
prace związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym, przebudową
sieci wodociągowej, przebudową urządzeń
telekomunikacyjnych, przebudową sieci
energetycznej oraz rozpocznie roboty związane z budową jezdni.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

Projekt „ Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

KOMISJE KONKURSOWE
- szukamy kandydatów
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 61 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

O

rganizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatury na członków komisji konkursowych powoływanych
przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina.

Do zadań komisji należy ocena ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. Ocenie podlegają
oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty.

latach . z inicjatywy goślińskich
rzemieślników ze śp. Janem Twarogiem na czele utworzono Rzemieślniczą Spółdzielnię Wielobranżową.
Seniorzy rzemiosła postanowili odłączyć się
od Cechu w Obornikach i utworzyć własny.
Dzięki usilnym staraniom Jana i Apoloniusza
Twarogów
kwietnia
r. powstał
w Murowanej Goślinie – Cech Rzemiosł Różnych. Pierwsze zebranie poprowadził zasłużony mistrz malarski – śp. Adam Stern. Na
starszego Cechu jednogłośnie wybrano Jana
Twaroga, który po kilku latach funkcję przekazał synowi – Apoloniuszowi.
stycznia
roku Cech przyjął nazwę Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców, a starszym Cechu został mistrz stolarski Jerzy
Pędziński. Obecnie Cech zrzesza
członków, także z gmin Skoki i Czerwonak.
Jednym z głównych działań Cechu jest szkolenie uczniów. Ale członkowie angażują się
również we wszelką pomoc, akcje charytatywne, fundacje, pomagają szkołom, organizacjom społecznym, nie zapominają o dzieciach specjalnej troski i osobach starszych.
Wielu z nich, nie ma już wśród żywych, pozostawili jednak po sobie niezatarte wspomnienia oraz dobrze wyszkolonych uczniów.
Jubileusz
-lecia powstania goślińskiego
Cechu świętowano marca br. w Gimnazjum
nr
w Murowanej Goślinie. Uroczystość
poprowadziła Wirginia Perczyńska (córka
Jana Twaroga), we współpracy organizacyjnej z pracownicami Cechu. Wśród zaproszonych gości: wicestarosta poznański Tomasz
Łubiński, burmistrzowie Murowanej Gośliny
i Skoków: Tomasz Łęcki i Tadeusz Kłos, przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Stanisław Marczak, który
udekorował sztandar cechową Honorową

Wyróżnieni platynowym medalem: W. Matoga, Z. Wawrzyniak, J. Pędziński. Wręczył: wiceprezes WIR Stanisław Marczak (drugi od lewej).

Rzemieślnicy i kupcy od dawna stanowili w naszej gminie wiodącą i prężną grupę, która potrafi efektywnie
pracować, a przy tym pielęgnuje dawne tradycje. Działają na różnych płaszczyznach życia gospodarczego:
produkują, świadczą usługi, zaopatrują, stanowią nieodzowne wsparcie dla ważnych działów naszego życia.
Odznaką Rzemiosła. Przedstawiciel ZKRPiBWP Ryszard Torzyński umieścił na sztandarze odznakę za zasługi dla tej organizacji.
Wśród gości byli też przedstawiciele Cechu
z Obornik, prezes Spółdzielni Rzemieślniczej
M. Wegner, Przewodniczący Spółdzielni Rzemieślniczej B. Dura, Dyrektor Ośrodka Kultury
A. Włodarczak czy Dyrektor Szkoły przy
ul. Szkolnej A. Olejniczak-Gros. Zaproszeni
goście składali życzenia i gratulacje. Starszy
Cechu J. Pędziński przybliżył dzieje goślińskiej
organizacji, wspomniał działaczy, podziękował swoim pracownicom, a szczególnie pracującej od początku utworzenia Cechu –
p. Alicji Przybylskiej. Podkreślił również
oddanie p. Cecylii Jeżewskiej, niezastąpionej
kronikarki i dobrego ducha Cechu. Uroczy-
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Tekst powstał na podstawie rozmowy z Panią Cecylią
Jeżewską. Pani Cecylio – bardzo dziękuję za pomoc.
Podziękowania również dla Pań z biura Cechu.

Platynowy Medal im. J. Kilińskiego otrzymali: W. Matoga, Z. Wawrzyniak, J. Pędziński.

W pracach komisji mogą uczestniczyć osoby
wchodzące w skład zarządu organizacji
pozarządowej lub inne osoby upoważnione
przez zarząd. Z tytułu pracy w komisji członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
Zgłoszenie powinno zawierać:
▪ imię i nazwisko kandydata,
▪ nazwę organizacji pozarządowej zgłaszającej kandydata,
▪ zakres działalności statutowej organizacji,
▪ oświadczenie kandydata o wyrażeniu
zgody na pracę w komisji,
▪ podpisy upoważnionych przedstawicieli
organizacji pozarządowych.

stość uświetnił występ chórów „Canzona”
pod dyr. Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej
oraz występ akordeonisty B. Chołdrycha
z Obornik. Gości zaproszono na poczęstunek. Brać cechowa bawiła się do późnych
godzin na balu.
Wszystkim zrzeszonym w goślińskim Cechu
życzymy sił i chęci do dalszej pracy, tak by
kolejne pokolenia rzemieślników mogły
stąd właśnie czerpać dobre wzorce oraz by
tradycje rzemieślnicze nigdy się nie zatarły,
bo nie od dziś wiadomo, że Murowana
Goślina rzemieślnikami stoi.

Złoty Medal im. J. Kilińskiego otrzymali: A. Przybylska, C. Jeżewska, B. Baszczyński,
B. Dura, S. Talar, T. Olszewski, B. Niedbała, E. Bałażyk, G. Kamiński, J. Dziurka, J. Gruszka.
Srebrny Medal im. J. Kilińskiego otrzymali: P. Wtorkowski, I. Łapiński, L. Madeja, A. Pacholski, G. Cieślak, J. Binięda, Z. Grzebyta, W. Pochylski.
Honorową Odznakę otrzymali: J. Bloch, A. Dukat, J. Dobrowolski, R. Gronowski, T. Kędziora, M. Kaczmarek, L. Leszczyński, G. Owczarzak, J. Owczarzak, P. Piętka, P. Pol, T. Pawlak, A. Szymkowiak, Z. Śliwiński, P. Reszela, Z. Rzadkiewa, M. Wiszumirska.
Złotą Odznakę „za zasługi w rozwoju rzemiosła wielkopolskiego” otrzymali: M. Bartkowiak, M. Baszczyński, A. Błachowiak, J. Błachowiak, M. Bałażyk, M. Dura, M. DziekanDobska, T. Gruchała, D. Gruszczyński, W. Koprowski, B. Kruk, M. Krotecki, N. Klaszczyński,
M. Kaźmierczak, S. Łaniec, M. Michałowski, A. Marszał-Owsian, K. Migasiewicz, P. Matz,
Z. Nogaj, T. Pędziński, M. Płóciennik, B. Pytlińska, Sz. Pędziński, J. Pruss, P. Rakowicz,
G. Rejak, B. Szóstak, F. Warzybok, W. Wiśniewski, S. Wolniewicz.

Uroczystość była okazją do wręczenia różnego rodzaju wyróżnień. Kordzik Rzemiosła otrzymał Apoloniusz Twaróg.

www.murowana-goslina.pl

Srebrną Odznakę otrzymali: E. Andrzejewska, T. Ceglarek, T. Dałek, M. Dziurka, I. Futro,
R. Faberski, T. Jaszyk, P. Jankowski, R. Kruczek, P. Mensfeld, K. Maćkowiak, M. Namysł,
M. Pędzińska, L. Papajewski, A. Prause, T. Patycki, T. Pawlak, M. Rosik, I. Steinke, W. Strykowski, S. Serba, R. Trojanowski, K. Trojanowska, R. Wieńć, M. Wojciechowski, A. Warzocha, W. Rjoboków, J. Zaręba, P. Wawrzyniak, M. Twaróg-Morawska.

Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Solaris
Bus&Coach oraz jednogłośnie (przy obecności
14 radnych) udzielone absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2010 rok było najistotniejszymi punktami IV Sesji Rady Miejskiej, która
odbyła się 18 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu
Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Ale sesja
obfitowała w wiele znamienitych wydarzeń.

niższych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Dodatkowo
udało się przeznaczyć środki na termomodernizację szkół i budowę
świetlicy wiejskiej w Rakowni. Jeśli chodzi o zadłużenie, kwota mln zł
to kredyty niezbędne, by przyciągnąć dotacje o wysokości
mln zł.
Gmina mogłaby nie mieć kredytu na kwotę tys. zł, ale tym samym nie
otrzymałaby dotacji na kwotę
mln zł.”
Jesteśmy w Murowanej Goślinie bardziej
niż w Czerwonaku.
Nie mamy wpływu na
to, że granica gmin
tak wypada. Poza tym
nasi ludzie są
z Murowanej Gośliny.
Burmistrz Tomasz Łęcki oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Solaris Bus&Coach S.A. Krzysztof Olszewski podpisują List intencyjny w sprawie wybudowania fabryki na terenie gminy Murowana Goślina.

Gratulacje i podziękowania

SESJA

z Solarisem
i udzielonym
absolutorium

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była
gratulacjom. Listy okolicznościowe i upominki otrzymali: notariusz Sławomir Łakomy
z okazji -lecia działalności jego Kancelarii
Notarialnej w Murowanej Goślinie, rzeźbiarka Grażyna Szymała-Wołyńska, uhonorowana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Podziękowania za dotychczasowe kierowanie Strażą Miejską otrzymał Komendant
Piotr Kubczak (od maja rozpoczął pracę w
Straży w Swarzędzu). Puchary odebrali najlepsi goślinianie startujący w VI MTB Marathonie (szczegóły w relacji z maratonu).

nej z zakupem działki nr
w obrębie Trojanowo/Przebędowo, czyli
przy nowo budowanej obwodnicy. Teren ten znajdować się będzie w
drugiej Goślińskiej Strefie Przemysłowej.
lutego gmina przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pod AG położonych po zachodniej stronie
obwodnicy w Murowanej Goślinie.
Tak fakt poszerzenia dotychczasowej współpracy z gminą Murowana Goślina (Solaris funkcjonuje już na goślińskim rynku od kilku lat
– posiada tu serwis) skomentował Krzysztof Olszewski: „Jesteśmy w
Murowanej Goślinie bardziej niż w Czerwonaku. Nie mamy pływu na to,
że granica gmin tak wypada. Poza tym nasi ludzie są z Murowanej
Gośliny. Jest jeszcze jedna rzecz. Gdy pojechaliśmy na tę działkę po raz
pierwszy, w ciągu godziny zobaczyliśmy zajączki, sarenki, a nawet
lochę. Nasunęła mi się wówczas myśl, że skoro zwierzęta są tam szczęśliwe, to ludzie też będą.”

Podpisanie Listu intencyjnego z Solarisem

Absolutorium

Podczas sesji miało miejsce podpisanie Listu
intencyjnego pomiędzy Burmistrzem Murowanej Gośliny Tomaszem Łęckim, a Przewodniczącym Rady Nadzorczej Solaris Bus&Coach
S.A. Krzysztofem Olszewskim. Firma Solaris
planuje wybudowanie fabryki na terenie
gminy Murowana Goślina i tym samym przeniesienie do nas produkcji autobusów z
dotychczasowego Bolechowa. Tam będą
powstawać tramwaje. Solaris jest obecnie
na etapie załatwiania dokumentacji związa-

Ostatnimi punktami tej części posiedzenia było podjęcie uchwał w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok
oraz uchwały w
sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za
rok. Po odczytaniu pozytywnej
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, po zapoznaniu się z opiniami
Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Miejskiej wykonanie budżetu
skomentował Burmistrz Tomasz Łęcki: „Początkowo planowaliśmy deficyt, ale ostatecznie udało się uzyskać pół
miliona nadwyżki budżetowej. Zwiększyliśmy dochody o blisko ,
miliona zł z dochodów własnych gminy i uzyskanych dotacji, pomimo

Radni przystąpili do głosowania. Obie uchwały przyjęto jednogłośnie - głosów za. Z powodu pilnego wyjazdu posiedzenie opuściła i
w głosowaniu udziału nie wzięła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Kobus.
Wiesław Kaniecki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po głosowaniu powiedział: „Bardzo dobrze oceniam wykonanie budżetu przy tak
trudnym budżecie. Tu się należy uznanie dla wszystkich pracowników,
którzy przy nim pracowali. To co było zaplanowane, zostało wykonane.
Komisja Rewizyjna nie dostrzegła zastrzeżeń, co do tego wykonania,
dlatego głosowaliśmy jednogłośnie”.
Klub Nowoczesna Gmina – również udzielił Burmistrzowi absolutorium. O komentarz poproszony został Przewodniczący Klubu –
Leszek Rewers: „Nie popieramy polityki, którą prowadzi Burmistrz,
natomiast staramy się oceniać wszelkie działania wg realnych wartości.
Skoro przedłożono nam dokumenty zawierające pozytywną ocenę
wykonania budżetu nie mogliśmy przeciwstawiać się temu i głosować
przeciw udzieleniu absolutorium”.
Za wykonanie budżetu i ogrom pracy oraz czas weń włożony Burmistrz wraz z radnymi podziękował Skarbnik Miasta i Gminy Romanie Dudek.
Po tej części posiedzenia zarządzono przerwę na poczęstunek, po
czym radni przystąpili do dalszej realizacji porządku obrad, a czekało
na nich
kolejnych projektów uchwał. Wszystkie z nich zostały
przez Radę przyjęte.
Obszerniejsza relacja z sesji oraz wykaz uchwał dostępne na stronie
internetowej gminy oraz w zakładce BIP.
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel.
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

KULTURA

INWESTYCJE

Zapraszamy na rajd rowerowy
Zachęcamy do udziału w VIII Rajdzie po Puszczy Zielonka
„Puszcza Wpuszcza”, który odbędzie się maja (tj. niedziela) z metą w Stęszewku.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

O

rganizator – ZM „Puszcza Zielonka”
przygotował kilka tras (piesza, rowerowa, samochodowa, nordic walking). Dla mieszkańców Murowanej Gośliny
proponujemy wersję na rowerze.

Zawodnicy VI Powerade Suzuki MTB Marathon - start trasy MEGA.

POWERADE SUZUKI

MTB
MARATHON

Start: godz. : sprzed ratusza na os. Zielone Wzgórza – Nowy Rynek.
Trasa: udajemy się Małym Pierścieniem
Rowerowym przez las „bolechowski” do
Kamińska, następnie przez Pławno szlakiem
rowerowym R- na Tuczno, w Tucznie w lewo
na Stęszewko.

REKORDOW Y

Meta: Stęszewko, teren dawnej stanicy harcerskiej.
Dystans: ok.

kwietnia padł rekord frekwencji w sześcioletniej historii
goślińskiego MTB Marathonu.
zarejestrowanych
uczestników zdecydowało się zmierzyć ze szlakami Puszczy Zielonki.

J

ako pierwszy z cyklu
maratonów
(zakończenie . w Istebnej), a zarazem pierwszy w tym sezonie w Polsce
musiał przyciągnąć amatorów dwóch kółek.
Z racji łagodnej trasy był atrakcyjny zarówno
dla tych, którzy pragną spokojnie zacząć
przygodę z rowerem, jak i dla tzw. „starych
wyjadaczy”, którzy po długiej zimie, chcą
powrócić do formy.
Jak zawsze do pokonania były dystanse:
mini (ok. km), mega (ok. km) i giga (
km). Przygotowania do imprezy rozpoczęły
się już w sobotę kwietnia. Po raz czwarty
przy pomocy organizacyjnej Spółdzielni
Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” start
i meta usytuowane były na Nowym Rynku
w Murowanej Goślinie. Tradycyjnie rozpoczęcie imprezy poprzedziło wspólne zdjęcie
startujących w maratonie mieszkańców
gminy Murowana Goślina ( osób).
Władze gminy nie zapomniały, że tego dnia

przypada pierwsza rocznica katastrofy pod
Smoleńskiem, dlatego o godz. : Burmistrz
z delegacją mieszkańców złożył wieniec przy
tablicy ofiar katyńskich, a przed każdym ze
startów poszczególnych dystansów prosił
o minutę ciszy.
Wśród uczestników śmietanka polskiego
kolarstwa. A dla mieszkańców – stoiska
wystawiennicze, dla najmłodszych dmuchane zamki, trampolina. Imprezę zakończyło wręczenie pucharów oraz losowanie
nagród w tzw. tomboli.
Jak zawsze uhonorowaliśmy najlepszych
goślinian startujących w maratonie. Wręczenie pucharów odbyło się podczas sesji Rady
Miejskiej kwietnia. Kluczem do wyróżnień
były najlepsze czasy na poszczególnych
dystansach, bez podziału na kategorie wiekowe. Puchary i upominki otrzymali:
MINI – kobiety: . Katarzyna Boruta, . Agata
Gramacka

MINI – mężczyźni: . Dawid Kompiel,
. Juliusz Ogdowski, . Rafał Stefański
MEGA – kobiety: . Zuzanna Madaj, . Maria
Sokalska
MEGA – mężczyźni: . Mateusz Niedbała,
. Piotr Guzik, . Bogdan Boruta

Arek, Roma, Sławek
Biuro Komunikacji Społecznej
tel.
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

Każda duża impreza wymaga ogromnych nakładów czasu, zaangażowania i pomocnych ludzi. Bez nich nie mogłaby się odbyć. Bardzo dziękujemy za nieocenioną pomoc:
Strażakom z OSP Murowana Goślina, OSP Nieszawa, OSP Długa Goślina, OSP Uchorowo,
OSP Białężyn, OSP Łopuchowo, OSP Mściszewo, OSP Rakownia, OSP Boduszewo, oraz
Strażnikom Miejskim i Policji - zarówno z Murowanej Gośliny, jak i Czerwonaka, Pobiedzisk, Skoków i Poznania.
Osobne podziękowania dla SM „Zielone Wzgórza” oraz naszych Koleżanek i Kolegów
z Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina: Alicji Przywarskiej, Lucyny Kasprzak, Ewy
Sakowicz, Joasi Gliwki, Tadzia Stencla, Piotrka Hildebrandta, a także Piotra Kubczaka (po
raz ostatni z nami w akcji) oraz dla Wojtka „Gogola” Gogolewskiego z TKKF „Pałuki”.
Goślinianie startujący w VI Powerade Suzuki MTB Marathonie.

maj-czerwiec 2011

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ U KIEROWNIKA
TRASY TUŻ PRZED STARTEM.
W przypadku zgłoszeń po terminie organizatorzy nie gwarantują pełnych świadczeń!
Ubezpieczenie: we własnym zakresie;
uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność
za ew. szkody wyrządzone na trasie i mecie.

Wszystkich informacji dotyczących treningów oraz innych spraw organizacyjnych
udzielą niżej wymienieni Panowie:
trener Marcin Witkowski tel.
- rocznik
i
trener Józef Paszkiewicz tel.
(pomoc: Witkowski Marcin tel.
Witkowski Bartosz tel.

- rocznik

,

,
)

i

trener Damian Sobótka tel.
- rocznik
i młodsi
Prezes UKS „Concord” - Paweł Witkowski
tel.
,
- wszystkie roczniki

Zamknięcie
linii PKP

Organizator zastrzega sobie możliwość
zmiany tras. Informacje o pozostałych trasach oraz regulamin rajdu dostępne na
www.puszcza-zielonka.pl

Projekt KPZG najlepszy
w kraju

Burmistrz Tomasz Łęcki daje sygnał do startu zawodnikom startującym na trasie
GIGA.

DO ZOBACZENIA ZA ROK!

Płatność za udział w rajdzie: zł.
W ramach opłaty każdy uczestnik otrzymuje:
znaczek rajdowy, ciepły posiłek na mecie,
możliwość uczestnictwa w konkursach
z cennymi nagrodami.

Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD”
ogłasza nabór chłopców do sekcji Piłki
Nożnej. Nabór dotyczy dzieci z terenu
całej gminy, czyli również z historycznej
części Murowanej Gośliny.

km w jedną stronę.

Kierownicy trasy z Murowanej Gośliny czyli
tzw. „Zielonej” – Arkadiusz Bednarek, Roma
Dukat.

Impreza potwierdziła atrakcyjność goślińskiego maratonu, ale także fakt, że Puszcza
Zielonka jako „zielona strefa Wielkopolski”
jest doskonałym terenem dla miłośników
dwóch kółek z całej Polski.

Zgłoszenia udziału: będą przyjmowane do
maja br. (włącznie) w Murowanej Goślinie
– Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”,
telefonicznie:
w godz. . - .
lub mailowo:
p.owczarzak@puszcza-zielonka.pl

NABÓR CHŁOPCÓW
DO SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ

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

P

rojekt pt. „Wielokulturowe VIP-y niszczą stereotypy” zrealizowany przez
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej
z Murowanej Gośliny zwyciężył w polskim
etapie konkursu o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży.

(koniec sierpnia) oraz tydzień w Izraelu
(początek grudnia).
Przedsięwzięcie pozwoliło młodzieży obu
krajów nawiązać współpracę, pomóc w budowie poczucia europejskiej tożsamości,
zgłębić kulturę, tradycję i historię obu narodów, odległych na mapie, bliskich przeżyciami.
Trzymamy kciuki za ostateczne rozstrzygnięcie konkursu na korzyść goślińskiego projektu.

Ryszard Pomin
Kierownik Referatu
Programowania Rozwoju i Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

O

d czerwca do końca listopada br.
w związku z modernizacją linii kolejowej Poznań – Murowana Goślina –
Wągrowiec zawieszone zostają kursy pociągów.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego uruchamia dodatkowe połączenia
komunikacji autobusowej. Komunikacja
zastępcza nie będzie przebiegać po trasie
przystanków kolejowych.

Straż Miejska
ma nowego
komendanta

Z

Projekt będzie walczył o nagrodę główną
w etapie europejskim, wraz z
innymi
przedsięwzięciami wyłonionymi przez narodowe jury w pozostałych krajach członkowskich.
maja w Akwizgranie nastąpi rozstrzygnięcie.

początkiem maja br. Mirosław
Stróżyński
objął
stanowisko
Komendanta
Straży
Miejskiej
w Murowanej
Goślinie,
zastępując
dotychczas pełniącego tę funkcję Piotra
Kubczaka, który przeszedł na tożsame
stanowisko do Swarzędza.

W ramach projektu Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej wspólnie z izraelską organizacją
pozarządową SparkPro zrealizował dwie
części „Międzykulturowych VIP-ów”. Młodzi
Izraelczycy wraz z młodymi Polakami spędzili ze sobą dwa tygodnie, tydzień w Polsce

Nowy komendant ze służbą w Straży Miejskiej
związany jest od 2007 roku. Do Murowanej
Gośliny przeszedł ze Straży Miejskiej w Poznaniu, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Kierownika
Referatu „Poznań – Piątkowo”.

www.murowana-goslina.pl

GOSPODARKA KOMUNALNA

GAP - Goślińska Akademia Pokoleń
Zaprasza wszystkich w wieku od lat do

!

Od marca w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz.
. w Sali Gimnazjum nr im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby odbywają
się wykłady w ramach Goślińskiej Akademii Pokoleń.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

C

hcielibyśmy zainteresować tą inicjatywą wszystkich, którym sprawia
przyjemność obcowanie z ciekawymi
ludźmi, pogłębianie swojej wiedzy na temat
otaczającego nas świata i poszerzanie swoich horyzontów. Zapraszamy wszystkich
w wieku od lat do
!

Spotkaliśmy się już razy. Rozmawialiśmy na
temat polskiego języka, piękna Polskich i nie tylko - lasów, a także Czesława Miłosza.
Jak widać tematyka jest bardzo różnorodna.
Każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.
Ostatnie spotkanie czerwca będzie
poświęcone zdrowiu i jakości życia człowieka. Po przerwie wakacyjnej wrócimy
z naszymi wykładami. Już teraz serdecznie
zapraszamy.

Edukacja ekologiczna

W

Szkole Podstawowej nr wiosna
w pełni o czym świadczą działania
uczniów na rzecz przyrody poza
murami szkoły.

Program edukacyjny ma charakter wieloetapowy (składa się z ogniw, każde ogniwo to
kolejna realizacja zajęć edukacyjnych-proekologicznych). Jednym z ogniw są zabiegi
sanitarne przy pomniku przyrody „Aleja
kasztanowców białych” w Zielonce wykonywane - razy w ciągu roku.
W tym roku wiosną klasa Va wygrabiła spod
drzew i spakowała kilkadziesiąt worków liści
skażonych larwami szkodnika tych drzew szrotówki kasztanowcowiaczki. Liście te
przeznaczono do utylizacji. Jest to duże
przedsięwzięcie dla młodych ludzi. Praca jest
ciężka. Wysiłek opłaca się jednak, gdyż jak
wynika z opinii specjalistów z Zespołu Parków Krajobrazowych Puszcza Zielonka, kondycja bardzo sędziwych drzew poprawia się.
Kolejnym ogniwem edukacji przyrodniczej

jest udział uczniów w konkursach przyrodniczych.
W tym roku Szkoła Podstawowa nr wraz
z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego była organizatorem kolejnej edycji konkursu przyrodniczego na etapie II gminnym „Las i jego
mieszkańcy – Puszcza Zielonka”.
Kolejnym dużym osiągnięciem naszych uczniów było zdobycie pierwszego miejsca dla
Szkoły Podstawowej nr w punktacji łącznej
w „Gminnym konkursie wiedzy przyrodniczo-leśnej”, organizowanym przez Ośrodek
Kultury i ZPKWW.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów,
którzy podejmują się różnych działań przyrodniczych z dobrym skutkiem.
Żywila Świerc-Czarnecka
Szkoła Podstawowa nr
Murowana Goślina

Uczniowie Gimnazjum Nr 1
w Katyniu
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

marca br. grupa uczniów Gimnazjum nr im. H. Cegielskiego wraz
z opiekunami wyjechała do Katynia, aby po raz kolejny wziąć udział w V Marszu Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej.
Jest to inicjatywa Stowarzyszenia Memoramus skupiającego głównie licea poznańskie,

ale także nasze Gimnazjum nr im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie.
W V Marszu Pamięci wzięła udział ok.
osobowa grupa polskich uczniów wraz z nauczycielami oraz ok.
-osobowa grupa
rosyjskiej młodzieży. Wspólne marsze
pamięci, w których polscy i rosyjscy uczniowie oddają cześć zamordowanym przez
sowiecki totalitaryzm są jedynym takim
przedsięwzięciem odbywającym się na terenie Państwowego Kompleksu Memorialnego
„Katyń”.

Rodzice, uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr
im. Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie
serdecznie zapraszają na festyn

„PIKNIK Z DWÓJKĄ”
który odbędzie się w sobotę
maja
r.
od godz. : na boiskach szkolnych
na os. „Zielone Wzgórza”
W PROGRAMIE:
▪ rozgrywki sportowe,
▪ pokazy,
▪ gry i zabawy rodzinne,
▪ kąciki tematyczne,
▪ grill i kawiarenka
▪ oraz wiele innych atrakcji.

Nowe łazienki
w białężyńskiej
„podstawówce”

XXI

wiek zawitał w Białężynie.
Społeczność szkolna może
korzystać z nowoczesnych
sanitariatów, które dotychczas były w opłakanym stanie.

Bardzo się z tego cieszymy. W obecnej trudnej sytuacji finansowej niełatwo było znaleźć
środki na remont, a jednak się udało. Przychylne spojrzenie ze strony naszych
zwierzchników, błyskawiczna praca fachowców i tyle uśmiechów na twarzach dzieci,
pedagogów, rodziców, no i oczywiście dyrektora. Chcemy tą radością podzielić się z innymi, aby dać świadectwo, że marzenia czasami się spełniają i nie zawsze wiatr wieje
w oczy. Dziękujemy.
Małgorzata Warzecha
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białężynie

Mieszkańcy
pytają...

Komunikacja gminna
- nowe ceny biletów
stycznia
r. do Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina wpłynął wniosek firmy Warbus Sp. z o.o. z Warszawy w sprawie zmiany taryfy opłat za korzystanie z autobusowego transportu publicznego na liniach
,
,
,
,
i
bis.
Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów Gmina uznała, że podwyżka jest uzasadniona, jednak w granicach % - bilety jednorazowe i % - bilety miesięczne, a nie o %
jak w propozycji zawartej we wniosku firmy
Warbus.

Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 892 36 44
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl

W

ww. wniosku Przewoźnik przedstawił argumenty przemawiające
za podwyżką cen biletów, mianowicie: inflacja, wzrost cen paliwa, wzrost
oczekiwań pracowników odnośnie wynagrodzeń, wzrost oferty przewozowej (kursy
dodatkowe) przy stałej cenie biletu miesięcznego, wzrost cen biletów u przewoźników
funkcjonujących na terenie Powiatu Poznańskiego.

Dodatkowo, wniosek Spółki Warbus jak również propozycja Gminy, zostały przedłożone
do zaopiniowania Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie,
której posiedzenie odbyło się
kwietnia
r. Komisja po zapoznaniu się z ww. dokumentami, pozytywnie zaopiniowała stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina Tomasza Łęckiego w sprawie zmiany
cen biletów w transporcie publicznym.

POZYTYWNIE ZAOPINIOWANE CENY BILETÓW PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
. Ceny biletów na liniach

i

(Przebędowo - Poznań)
Bilety jednorazowe
aktualna cena

proponowana cena

Za przejazd w I strefie

,

zł

,

zł

Za przejazd w II strefach

,

zł

Za przejazd w III strefach

,

zł

,

zł

Za przejazd w IV strefach

,

zł

,

zł

3,80 zł

Bilety miesięczne w jedną stronę
aktualna cena

proponowana cena

Za przejazd w I strefie

zł

zł

Za przejazd w II strefach

zł

58 zł

Za przejazd w III strefach

zł

zł

Za przejazd w IV strefach

zł

zł

Bilety miesięczne w dwie strony

Jakubowi Bartoszewiczowi
Sołtysowi Sołectwa Głęboczek
z wyrazami głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
Burmistrz Tomasz Łęcki,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Konrad Strykowski
oraz
Radni Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie

aktualna cena

proponowana cena

Za przejazd w I strefie

zł

zł

Za przejazd w II strefach

zł

zł

Za przejazd w III strefach

zł

zł

Za przejazd w IV strefach

zł

zł

. Ceny biletów na liniach
zmian, mianowicie:

,

i

(komunikacja wewnątrzgminna) pozostają bez

Bilety jednorazowe

Bilety miesięczne

Za przejazd w I strefie

,

zł

zł

Za przejazd w II strefach

,

zł

55 zł

NOWY CENNIK OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OD CZERWCA
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www.murowana-goslina.pl

R.

fot. sxc.hu

OŚWIATA

Jak będzie wyglądać transport po
modernizacji linii kolejowej (likwidacja
części kursów, park&ride)?
Wprowadzenie zmian w autobusowym
transporcie publicznym związane jest z
dwoma dużymi inwestycjami: modernizacją linii kolejowej (faza realizacji) oraz przebudową ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie (faza projektowania).
Termin zakończenia wieloetapowych prac
związanych z odnową linii kolejowej przewidziany jest na styczeń
r. Inwestycja
polegająca na przebudowie ul. Kolejowej
wpisana jest w Wieloletni Plan Inwestycyjny, zakończenie jej planowane jest na
koniec roku
. Zakres prac ww. inwestycji obejmuje między innymi: wymianę
nakładki, budowę chodników, stworzenie
w okolicach budynku dworca PKP zintegrowanego węzła komunikacyjnego, tj.
parkingi dla samochodów, parkingi dla
rowerów, zatoki i przystanki autobusowe,
tereny zielone. Takie są plany. Realizacja
zależeć będzie od dostępnych środków
finansowych.
Po oddaniu do eksploatacji zmodernizowanej linii kolejowej planowane jest stopniowe zmniejszenie ilości kursów na linii
na rzecz linii
. Rozkłady jazdy autobusów zarówno wewnątrzgminnych, jak i
tych do Poznania będą dopasowane do
rozkładu jazdy pociągów. Przystanki zlokalizowane przy ul. Poznańskiej zostaną
przeniesione na ul. Kolejową w okolice
Dworca PKP, w związku z tym autobusy
wszystkich linii będą miały zmienione
trasy.
Ponieważ wyżej wymienione inwestycje
będą prowadzone etapowo, zmiany w
autobusowym transporcie publicznym
również będą wprowadzane stopniowo. O
terminach i zakresie zmian będą Państwo
informowani na bieżąco poprzez ogłoszenia umieszczone na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina,
w Biuletynie Samorządowym oraz na przystankach autobusowych.
Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
(j.gliwka@murowana-goslina.pl)

Czy Gimnazjum nr 1 płaci za lekcje
wychowania fizycznego na hali sportowej?
Tak. Gimnazjum nr wynajmuje godziny na
lekcje wychowania fizycznego w hali sportowej. Podobnie jak Gimnazjum nr współuczestniczy w utrzymaniu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr .
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
(t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl)

OŚWIATA

Nowe lampy i świetlica wiejska dzięki dotacji z UE
marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu gmina Murowana Goślina podpisała
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy o przyznanie pomocy na budowa
oświetlenia ulicznego oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku

Białęgi – podsumowanie
pracy sołeckiej
Szanowni Państwo!

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

marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu gmina
Murowana Goślina podpisała
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
dla projektów:
„Kształtowanie obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” oraz „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku”.
Inwestycja, której dotyczy dofinansowanie
w ramach pierwszego projektu polegać
będzie na budowie lamp oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach:
▪ Białęgi – przy skrzyżowaniach z drogą
wojewódzką na Oborniki oraz w centrum
miejscowości,
▪ Białężyn – przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr
z drogą powiatową do
Nieszawy,
▪ Boduszewo – przy wjeździe od strony
Murowanej Gośliny oraz przy drodze na
Głębocko,
▪ Łopuchówko – w centrum miejscowości,
▪ Łoskoń Stary – w centrum miejscowości,

▪ Przebędowo – przy budynkach wielorodzinnych oraz w parku,
▪ Worowo – w centrum miejscowości.
Wartość projektu to prawie
tys. zł, zaś
dotacja z PROW to prawie
tys. zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach
.
Zakres, dla którego podpisaliśmy umowę to
drugi etap kompleksowego projektu budowy
oświetlenia na terenach wiejskich, którego
wartość wyniesie łącznie prawie
tys. zł.
W listopadzie br. podpisana została umowa
o dofinansowanie pierwszego etapu inwestycji o wartości ponad
tys. zł. Aplikacja
dla trzeciego etapu jest właśnie przygotowywana. Dotyczył on będzie sołectw, które
opracowały Plany Odnowy Miejscowości, ale
ze względów proceduralnych nie było możliwości uzyskania w odpowiednim terminie
pozwoleń na budowę dla zakresów zlokalizowanych w tych sołectwach. Czwarty etap
zostanie zrealizowany najprawdopodobniej
ze środków własnych w terminie późniejszym, tj. od
r., gdyż dotyczy on sołectw,
które nie opracowały POM-ów i dlatego też
nie ma możliwości starania się o dofinansowanie.
W ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku” planowane są następujące prace:
▪ powiększenie powierzchni użytkowej
świetlicy poprzez dobudowę jednego
pomieszczenia o powierzchni ok. m ,

▪ wymiana dachu,
▪ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
▪ ocieplenie budynku,
▪ wyposażenie budynku.
W świetlicy będzie jedna sala, kuchnia, zaplecze gospodarcze i toaleta. Obecnie przeprowadzana przebudowa polega na adaptacji
budynku na cele świetlicy; wymieniana jest
cała instalacja, zakupiona będzie część
wyposażenia.
Powstanie, a następnie przebudowa świetlicy, są zdecydowanie najważniejszymi
przedsięwzięciami z punktu widzenia życia
społecznego miejscowości. Mieszkańcy
zyskają miejsce, w którym będą mogli się
spotykać i integrować. Świetlica będzie miejscem spotkań tworzonego Koła Gospodyń
Wiejskich, spotkań członków klubu sportowego, obrad Rady Sołeckiej i zebrań wiejskich, a przede wszystkim będzie umożliwiała spędzanie wolnego czasu różnym grupom mieszkańców, w szczególności dzieciom, młodzieży i osobom starszym. Ponadto
brane jest pod uwagę uruchomienie punktu
bibliotecznego oraz filii informacji turystycznej. Możliwe jest, że przy świetlicy, już na
warunkach komercyjnych, zostanie uruchomiony sezonowy punkt gastronomiczny, czy
też wypożyczalnia rowerów.
Wartość projektu to ponad
tys. zł, natomiast dotacja z PROW to prawie
tys. zł.
Inwestycja zostanie zrealizowana w całości
w
r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina. Projekt „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Goślińska rzeźbiarka Grażyna Szymała-Wołyńska otrzymała nagrodę
Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury. Uroczyste wręczenie nagród i stypendiów odbyło się kwietnia br. w Auli
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

N

wego Pleneru Rzeźbiarskiego „Puszcza Zielonka”, który od czterech lat odbywa się
w Pławnie pod egidą Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej.

Pani Grażyna Szymała-Wołyńska, na co dzień
mieszkanka Pławna w gminie Murowana
Goślina, znana jest Goślinianom chociażby,
jako inicjatorka i kuratorka Międzynarodo-

Pani Grażyna ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się rzeźbą w drewnie, kamieniu, szkle oraz ceramiką, wikliną
i medalierstwem. Prowadzi autorskie warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i do-

Przejmując obowiązki sołtysa postawiłem
sobie kilka podstawowych zadań m.in.:
▪ przywrócenie granic dawnego okręgu
wyborczego (powrotu wsi Białęgi do
okręgu wyborczego nr z/s w Białężynie),
▪ zminimalizowanie uciążliwości pobliskiego wysypiska śmieci dla mieszkańców,
▪ poprawę stanu dróg gminnych w naszej
miejscowości,
▪ budowę przejścia dla pieszych i poboczy,
oraz ograniczenie prędkości na drodze
wojewódzkiej nr
,
▪ budowę oświetlenia w naszej wsi,
▪ integrację mieszkańców naszej niewielkiej miejscowości.
Mimo mojego dużego zaangażowania
w pracę społeczną (niejednokrotnie kosztem życia osobistego) niestety, z powyższych zadań niemal żadnego nie udało się
doprowadzić do realizacji.
Po stronie drobnych sukcesów odnotowuję
niewielkie zmniejszenie emisji uciążliwego
smrodu z wysypiska - poprzez rozpoczęcie
wywożenia osadów płynnych z odstojników,
oraz obiecaną na rok
i
budowę
oświetlenia, do którego dokumentacja jest
już przygotowana. No i wreszcie ostatni sukces, to oddalenie widma budowy w okolicy
Białęg sortowni śmieci – dzięki odpowiednio
wczesnemu nagłośnieniu sprawy.
Niestety, nie udało się (mimo poparcia
urzędu) doprowadzić do przywrócenia Białęg do dawnego okręgu wyborczego (nowy
podział uważamy nadal za absurdalny!). Poza
drobnymi remontami dróg gruntowych –
stan ich części jest nadal katastrofalny, bez
widoku na szybką naprawę lub modernizację. Nie udało się załatwić również kwestii
wytyczenia przejścia dla pieszych oraz
budowy pobocza do przystanków autobusowych na drodze nr
(która zresztą na sku-

Goślinianka nagrodzona przez Marszałka
Województwa Wielkopolskiego

agrody Marszałka przyznawane są
co roku od dziewięciu lat, stypendia
od siedmiu. Wśród laureatów m.in.
aktorzy, muzycy, ludzie pióra, czy absolwenci
Uniwersytetu Artystycznego.

Mija kadencja, w której sprawowałem funkcję sołtysa
niewielkiej wsi Białęgi – wsi,
której mieszkańcom nigdy
nie brakowało problemów.

rosłych, współpracuje z BZ WBK w ramach
programu Bank Dziecięcych Uśmiechów. Prowadzi także zajęcia plastyczne w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie
gminy Suchy Las. Ma na swoim koncie liczne
wystawy, nie tylko w kraju, ale i za granicą.

maj-czerwiec 2011

tek prac przy obwodnicy coraz bardziej przypomina ser szwajcarski).
Najbardziej bolesne dla mnie jest jednak to,
że mimo zaangażowania grupy mieszkańców
Białęgi – nie udało się doprowadzić do pełnej integracji naszej niewielkiej społeczności, ale w myśl starej prawdy – nie da się
uszczęśliwiać na siłę kogoś, kto tego nie
chce. Wszelkie imprezy wiejskie przygotowywali ciągle ci sami ludzie, zaś inni najczęściej w ogóle nie angażowali się w życie wsi.
Nawet jeden z członków Rady Sołeckiej
zupełnie nie angażował się w nasze sprawy.
Szokiem dla mnie był fakt, że jeden z mieszkańców protestował głośno przeciwko…
budowie lamp w naszej wsi!
Ale nie tylko dzięki mieszkańcom Białęg czegoś się nauczyłem – wiele nauczyła mnie niewielka grupa sołtysów, na których słowu,
poparciu i pomocy wielokrotnie nie mogłem
polegać (zwykle znajdowałem się w tej grupie sołtysów, która ośmielała się mieć swoje
zdanie i to zdanie mimo nacisków podtrzymywać). Również niektórzy urzędnicy rzucali nam kłody pod nogi – uniemożliwiając
przezwyciężenie problemów i spraw, które
w innych gminach załatwia się jednym podpisem i jedną decyzją.
W ostatniej kadencji są również i przyjemne
dla mnie wydarzenia. Większość radnych
była przychylna naszym inicjatywom i wspomagała nas w działaniu. Największe słowa
uznania należą się naszej Radnej Pani Alinie
Wolniewicz, która (jako radna naszego
obwodu) bardzo mocno angażowała się
w sprawy naszej wsi, oraz Pani Alicji Kobus.
Nigdy nie odmawiali mi również niezawodni
sponsorzy i dobroczyńcy – wspomagając
wszelkie nasze imprezy lokalne i inne ważne
wydarzenia w naszej wsi.
W związku z kończącą się kadencją pragnę
z całego serca podziękować wszystkim, za
wszelką pomoc i współpracę ze mną jako
sołtysem oraz z Radą Sołecką.
Z wyrazami szacunku
Piotr Michalski
Sołtys Sołectwa Białęgi

U AGA! POSIADACZE ZEZWOLE NA SPRZEDA ALKOHOL
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia października
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art.
ust. . pkt. , ( t.j. Dz. U.
Nr , poz.
ze zm.) przypominamy, że do
maja
r. należy dokonać drugiej w
r. opłaty za poszczególne zezwolenia.
Ww. opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
(nr rachunku
).
Anita Nochowicz, podinspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel.
, e-mail: a.nochowicz@murowana-goslina.pl

Gratulujemy nagrody. Życzymy dalszych sukcesów, nieustającego natchnienia i realizacji
kolejnych artystycznych projektów.
www.murowana-goslina.pl

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

Stanisław Woźniak z Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem po uroczysości wręczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

M

ieszkaniec Murowanej Gośliny –
Stanisław Woźniak – uhonorowany został przez Wojewodę Wielkopolskiego Piotra Florka Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi na
rzecz krwiodawstwa. Uroczystość odbyła
się
kwietnia w Wielkopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Poznaniu.

Pan Stanisław Woźniak to zasłużony dawca
krwi (od
roku do tej pory oddał
litrów krwi), prezes Klubu HDK PCK
„Gośliniacy” w Murowanej Goślinie, organizator licznych akcji poboru krwi, m.in. w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Dnia Dziecka, wśród młodzieży ponadgimnazjalnej. Zarejestrowany jako potencjalny
dawca szpiku kostnego. Był inicjatorem
zbiórki pieniędzy na zakup przyłącza internetowego dla -letniego Darka chorego na
zanik mięśni oraz na pomoc rzeczową dla letniej Moniki chorej na nowotwór. Żarliwie
promuje idee krwiodawstwa w mediach,
znany ze swojej charyzmy i energii, którą
zaraża otaczających go ludzi. Nigdy nie
odmawia pomocy, organizując oddawanie
krwi na telegram, gdy tylko ktoś zwróci się
do niego z taką prośbą.
Panu Stanisławowi gratulujemy tak znamienitego wyróżnienia i życzymy wytrwałości
w dalszej pracy na rzecz goślińskiego krwiodawstwa.

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Programy
profilaktyczne

UWAGA! PRZYSZŁE MAMY
Zmiany w „becikowym”

Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 61 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

W

Agnieszka Statucka
referent ds. świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego
tel. 61 663 50 88
e-mail: murowanagoslina.sr@op.pl

O

sierpniu w naszej gminie planuje
się realizację programów profilaktycznych w zakresie:

d stycznia
r. wrócą zaostrzone
wymagania przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. „becikowe”.

. Profilaktyki nowotworów złośliwych:
raka gruczołu krokowego i raka jelita
grubego w ramach, którego odbędą się:

Kobiety, które w kwietniu i kolejnych miesiącach zajdą w ciążę, powinny jak najszybciej
udać się na wizytę do lekarza. Jest to
konieczne, bo jeśli ich pierwsza wizyta przypadnie po
tygodniu ciąży, będą miały
problem z uzyskaniem becikowego oraz
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Jest to spowodowane tym,
że od stycznia
r. zostaną przywrócone
przepisy, które określają zasady ubiegania
się o te świadczenia.

▪ w dniu
sierpnia
r. o godz.
: – spotkanie edukacyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przy
ul. Poznańskiej . W trakcie spotkania zostaną przekazane zainteresowanym zestawy probówek do przygotowania próbki do badania.
▪ w dniu sierpnia
r. – w Ośrodku
Zdrowia przy ul. Dworcowej pobierana będzie krew na PSA (dotyczy
mężczyzn od
roku życia) oraz
odbierane materiały do badania pod
kątem krwi utajonej w kale (dotyczy
kobiet i mężczyzn od roku życia).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej
Goślinie od nowego roku będzie bezwzględnie wymagać od rodzica zaświadczenia
potwierdzającego, że kobieta była objęta
opieką medyczną od
. tygodnia ciąży.
Ponadto zaświadczenie musi zawierać daty
udzielenia jednego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży.

. Profilaktyki schorzeń układu oddechowego – w ramach, którego odbędą się
badania RTG i spirometryczne dla osób
powyżej roku życia w dniu sierpnia
r. przy ul. Dworcowej .

Brak spełnienia jednego z powyższych
warunków będzie jednoznaczny z tym, że
rodzic nie otrzyma świadczeń.Ponadto
działa nowa strona internetowa Ośrodka

Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek, czwartek . – . ; wtorek, środa, piątek . – .
przedłużone weekendy pod numerem:
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek . – . ; wtorek-czwartek
piątek . – .

.

–

.

Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek . – . ; czwartek . - .
Adres: ul. Poznańska ,
Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl;
www.murowana-goslina.pl
Telefony Centrala:
, fax:
Burmistrz Tomasz Łęcki.........................................................
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński....................................
Skarbnik Romana Dudek........................................................
Sekretarz Maciej Kaczmarek.................................................
Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................

Pomocy Społecznej www.ops-murowanagoslina.pl, na której znajdą Państwo,
zarówno bieżące informacje dotyczące działalności Ośrodka oraz realizowanych zadań,
ale także wzory druków do pobrania.

W NE TELEFONY, KONTAKTY:
WA
Straż Miejska
tel.:

; kom.:

Policja
sekretariat
Komendant

(w godz. :
(w godz. :

- : )
- : )

Pogotowie Ratunkowe tel.:
Straż Pożarna tel.:

,

OSP Murowana Goślina tel.:

;

Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel.
DZIELNICOWI
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
Policjant mł. asp. Dariusz SIKORA
kom.
Strażnik Miejski - wakat
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant mł. asp. Hubert ŻOŁDAK
kom.
Strażnik Miejski mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant st. sierż. Damian FUTRO
kom.
Strażnik Miejski strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Ewa Sakowicz......
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie........
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak.............................
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.................................................
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber.......................................................
Biuro Planowania Przestrzennego, Magdalena Głowacka...
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt................................
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji,
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................
Zarządzanie Kryzysowe..........................................................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Pogotowie Ratunkowe..........
Pogotowie Energetyczne.......
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........
lub
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................
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