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Gwiazdy siatkówki
przyjadą do
Murowanej Gośliny

W

dniach - września
r.
Murowana Goślina będzie organizatorem prestiżowego siatkarskiego wydarzenia. W hali widowiskowo
-sportowej przy ul. Mściszewskiej odbędzie się IX Memoriał im. Arkadiusza Gołasia.
Wezmą w nim udział cztery drużyny z PlusLigi: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Łuczniczka
Bydgoszcz s.a., Skra Bełchatów i AZS Częstochowa. Możemy się spodziewać u nas
naprawdę wielkich gwiazd polskiej siatkówki.
szczegóły - str.

R

ada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na celu
wspieranie rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy
Murowana Goślina poprzez realizację programu „Duża Rodzina”.
Program ten skierowany jest do rodzin
wychowujących co najmniej troje dzieci i ma
pw. służyć promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz ułatwieniu im dostępu do
rekreacji, sportu, kultury i innych usług.
szczegóły - str.

KULTURA

Stawki za korzystanie z kanalizacji,
pierwsze zrzuty
Nie ma się czego obawiać, ponieważ zrzut ścieków do kanalizacji będzie znacznie tańszy niż korzystanie z szamba.

Rozmowa
z Tomaszem Łęckim,
Burmistrzem Miasta
i Gminy Murowana Goślina
Paweł Napieralski: Realizacja projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” na kilku zadaniach się
skończyła, albo jest finalizowana. Niebawem
pierwsi mieszkańcy będą mogli odłączyć na
swoich posesjach szamba, w Pana gminie
dotyczy to Kamińska. Mieszkańcy bywają
straszeni cenami za odprowadzenie m ścieków. W jaki sposób może Pan krótko wyjaśnić temat wysokości stawek i uspokoić
mieszkańców?
Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowanej Gośliny:
Na obecnym etapie realizacji projektu kanalizacyjnego mamy czas podejmowania konkretnych decyzji. To naturalne, że nasi mieszkańcy zadają wiele pytań. Większość z nich
dotyczy kosztów korzystania z kanalizacji.
Mogą pojawiać się wątpliwości: jak postąpić?
Po drugie, niektórzy mieszkańcy obawiają się
tego, że podpisanie umowy na odbiór ścieków jest jakimś cyrografem, który jak w przypadku parabanku stawia osobę, która podpisała umowę od razu w sytuacji skrajnie niekorzystnej. A tak naprawdę nie ma się czego
obawiać, ponieważ zrzut ścieków do kanalizacji będzie znacznie tańszy niż korzystanie
z szamba. Trzeba też jasno powiedzieć, że
umowa daje możliwość podłączania. Bez
umowy nikt nie będzie mógł zrzucać ścieków.
Natomiast sam fakt rozpoczęcia naliczania
opłat jest związany z dodatkową naszą decyzją – mając podpisaną umowę zgłaszamy do
Aquanetu, że od dzisiaj, czy od jutra rozpoczynam zrzut ścieków.

na odprowadzanie ścieków, do końca roku
nie będzie ponosił opłat za odprowadzanie
ścieków.
Co dzisiaj możemy powiedzieć o stawkach,
które będą obowiązywać od stycznia?
Obecnie ustalana jest decyzja pięciu stowarzyszonych gmin. Mamy dwie możliwości,
albo zdecydujemy się na wybór jednolitego
systemu taryfowego dla mieszkańców korzystających od lat z kanalizacji i dla nowo podłączonych, albo wybierzemy rozwiązanie ze
zróżnicowanymi taryfami dla obydwu grup.
Ja opowiadam się za pierwszym rozwiązaniem. Istnieje w tej chwili ogromna szansa,
aby stawka wspólna oscylowała wokół kwoty
zł za m , co oznacza , że byłaby bardzo
korzystna dla osób korzystających do tej pory
z szamb, bo pozwoliłaby zaoszczędzić ok.
zł na m , natomiast mieszkańcy od dawna
korzystający z kanalizacji zapłaciliby o , do
zł więcej. Zatem wspólna taryfa daje
ogromne korzyści
mieszkańcom posesji
nowo podłączonych, przy relatywnie niewielkich kosztach dodatkowych ze strony nas
pozostałych. Jej wybór potwierdziłby fakt, że
tworzymy wspólnotę, że jesteśmy mieszkańcami na równych prawach zarówno gminy,
jak i Związku.
W drugiej części rozmowy proponuję zmianę
tematu. Padły ostatnio na terenie Gminy
Murowana Goślina zarzuty wobec Pana
osoby o to, że zajmuje Pan dwa bardzo odpowiedzialne stanowiska – burmistrza gminy
i przewodniczącego Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Mogę Pana prosić
o odniesienie się do nich?

Wysokość stawek poznamy w październiku,
wówczas, operatorzy, czyli firmy, które
dostarczają wodę i odbierają ścieki na terenie
gmin związkowych, a w tym wypadku interesuje nas w szczególności Aquanet, przedstawią stawki Związkowi Międzygminnemu
„Puszcza Zielonka”. Związek się do nich
odniesie, a po ewentualnych uwagach
zatwierdzi. Ustalone stawki obowiązywać
będą od stycznia
roku.

Obydwa stanowiska traktuję bardzo poważnie i odpowiedzialnie. Obydwa wymagają pełnego zaangażowania i maksymalnego
wysiłku, dlatego pracuję dziennie
godzin,
często też w weekendy. Obydwa wymagają
też dobrej organizacji pracy, z czym moim
zdaniem radzę sobie dobrze. Z żadnej z tych
dwóch funkcji obecnie nie mogę zrezygnować.
Gmina jest dla mnie bardzo ważna, bo tutaj
mieszkam i pracuję dla dobra jej mieszkańców. To przede wszystkim dla naszej gminy
przygotowałem i realizuję ogromne projekty
modernizacyjne. Część z nich jest zakończona, część w trakcie realizacji, kolejne są
w przygotowaniu.

Czego można się spodziewać jeszcze w

Mogę prosić o przykłady?

Kiedy poznamy koszt korzystania z kanalizacji?

r.?

Jeżeli ktoś będzie mógł skorzystać z nowo
budowanej kanalizacji przed stycznia
r., będzie korzystał z przywileju rozruchu
technologicznego i mając podpisaną umowę

Chociażby przebudowa ulic: Poznańskiej,
Rogozińskiej, Polnej, Raduszyńskiej, budowa
ponad
nowych ulic, budowa bądź modernizacja szkół, ratusza, hali sportowej, świetlic

wiejskich, ośrodka zdrowia, budynków komunalnych, kilometry wodociągów i kanalizacji,
udział w budowie obwodnicy i modernizacji
linii kolejowej oraz. Przed nami w szczególności: ul. Kolejowa, plac Powstańców Wielkopolskich, kolejne ulice i drogi, pałac i park itd.
A drugie stanowisko?
Z pracy na stanowisku Przewodniczącego
Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka” trudno mi zrezygnować, ponieważ
jesteśmy w bardzo ważnym momencie –
zakończenia wielkiego projektu kanalizacyjnego, gdzie wymiana osoby na stanowisku
przewodniczącego Zarządu Związku jest –
zdaniem Zgromadzenia – niewskazana. Poza
tym jestem inicjatorem tego przedsięwzięcia.
Od roku
do
udało mi się przekonać
włodarzy obecnych gmin związkowych, że
warto zawiązać Związek i stworzyć projekt.
W latach
intensywnie pracowałem przekonując wiele osób, odwiedzając
wiele instytucji w celu uzyskania finansowania tego projektu i opracowania niezbędnej
dokumentacji technicznej. Od roku
odpowiedzialny jestem za realizację projektu
w terenie. Oczywiście zawsze mogłem liczyć
na swoich współpracowników i życzliwych
ludzi. Uszczypliwe uwagi pojawiły się w ostatnich dwóch latach i pochodzą od mojego konkurenta. Jest krzykliwy, bez pomysłu,
ze wszystkiego niezadowolony moim zdaniem bardziej stara się psuć niż tworzyć.
Przed nim warto gminę ochronić.
Bardziej smuci mnie ostatnia wypowiedź
Pana Jerzego Pędzińskiego. Jest osobą, którą
szanuję, wielokrotnie prosiłem o radę. Nie
przeszkadzał mi fakt, iż stara się być opiekunem opozycyjnego klubu radnych. Jest osobą
bardzo dobrze zorientowaną. Zatem stwierdzenie zamieszczone w liście do Murowanej
Prawdy: „będę (zadowolony – przyp. P.N.), gdy
tylko staną się faktem zapowiedzi z banerów
i różnych materiałów propagandowych, od lat
pozostające jedynie wizją” uznaję za krzywdzące. Pan Pędziński przecież dostrzega
efekty działań samorządu pod moim kierunkiem, ale widocznie bieżąca kalkulacja polityczna nie pozwala mu się cieszyć dokonaniami naszej gminy, a szkoda…
Czy wykonanie tak odpowiedzialnych dwóch
funkcji jest wyczerpujące?
Przyznam, czasami jestem zmęczony. To
chyba naturalne, nie jestem cyborgiem.
Dzięki Bogu mam jednak jeszcze duży zapas
sił i sporo entuzjazmu, dlatego, taką mam
nadzieję, wiele ciekawych pomysłów, wspólnie z mieszkańcami naszej gminy będziemy
jeszcze realizować.
lipiec-sierpień 2013

INWESTYCJE

Sezon inwestycji „unijnych” w pełni
Ostatnie tygodnie to pełnia sezonu inwestycyjnego w naszej gminie. Zakończonych
zostało kilka inwestycji „unijnych” rozpoczętych jeszcze w poprzednim roku. Rozpoczęły
się też kolejne.
Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Biura Zarządzania Projektami
i Rewitalizacji
tel. 61 811 88 28
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Szkoła Podstawowa w Białężynie wczoraj i dziś.

Z

realizowana
została
przebudowa
budynku świetlicy wiejskiej w Boduszewie. Przybytek, który od wielu lat
„straszył”, stał się ozdobą Boduszewa.
Realizowana przez prawie rok inwestycja
kosztowała niemal
tys. zł, z czego ponad
tys. zł pokryła dotacja UE z PROW. Budynek został już oficjalnie oddany do użytkowania. Obiektem zarządza Biblioteka
Publiczna w Murowanej Goślinie. W najbliższym czasie zostaną oddane do użytku
pokoje gościnne z możliwością wynajęcia.
Tym samym baza noclegowa gminy wzbogaciła się o nowych miejsc.
Ukończono również roboty budowlane
w budynku świetlicy wiejskiej w Głęboczku.
Niegdysiejszy sklep został rozbudowany do
m budynku z salą, zapleczem kuchennym, toaletami i parkingiem. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Łączny koszt prac wyniósł ponad
tys. zł, z czego ponad
tys. zł pokryła
dotacja UE z PROW.

Świetlica w Boduszewie wczoraj i dziś.

Świetlica w Kamińsku.

Również budowa II etapu oświetlenia
w sołectwach dobiegła końca. Dokonano
odbioru lamp w Białężynie i Boduszewie.
Trwa rozliczanie projektu oraz procedura
dostarczenia energii, aby lampy mogły
zaświecić. Łącznie w ramach projektu wybudowano
lampy w Białęgach, Białężynie,
Boduszewie, Przebędowie, Łopuchówku,
Łoskoniu Starym i Worowie za sumę
tys.
zł, z czego ponad
tys. to dotacja UE
z PROW.
Rozpoczął się drugi etap termomodernizacji
szkół. Projektem objęto następujące
budynki: SP nr
w Murowanej Goślinie,
w Białężynie, w Długiej Goślinie oraz salę
wielofunkcyjną (wraz ze skrzydłem remizy
i wieżą) w Długiej Goślinie. Rozpoczęte na
początku lipca prace realizowane są bardzo
sprawnie. Planowany termin ich zakończenia
to początek listopada. Ciekawostką może
być fakt, że w sali wielofunkcyjnej zostanie
zamontowana pierwsza pompa ciepła
w obiekcie użyteczności publicznej w naszej
gminie. W ramach projektu wykonane
zostaną m.in.: docieplenia ścian i dachów,
częściowa wymiana okien, częściowa
wymiana pokryć dachowych, wymiana instalacji c.o., wymiana źródeł ogrzewania.
Realizacja inwestycji przyniesie przede
wszystkim efekt termomodernizacyjny, tj.
www.murowana-goslina.pl

doprowadzi docelowo do zmniejszenia
wydatków na ogrzewanie. Dodatkowym
efektem będzie ładniejszy, zunifikowany we
wszystkich obiektach, wygląd i kolorystyka.
Planowany łączny koszt prac to ok. , mln
zł, z czego dotacja z UE z WRPO to ponad
tys. zł.
W sierpniu rozpoczął się remont świetlicy
w Kamińsku wraz z wyposażeniem.
W ramach projektu wykonana zostanie
wymiana okien, stworzenie toalety oraz
wydzielenie i wyposażenie aneksu kuchen-

nego. W ramach wyposażenia zakupiony
zostanie ekran i rzutnik multimedialny.
Całość prac zakończy się w październiku br.
i kosztować będzie ponad tys. zł, z czego
tys. zł pokryje dotacja UE z PROW.
W lipcu miały się również rozpocząć prace
związane z budową placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie. Niestety do
przetargu stanęła tylko jedna firma, a oferta
przez nią złożona była niekompletna. Ogłoszony został zatem ponowny przetarg.
Zgodnie z jego wymaganiami realizacja prac
planowana jest na wrzesień i październik.

INWESTYCJE

Ulica
Wiklinowa
w
Rakowni
- najtrudniejszy odcinek budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Murowana Goślina
Do końca lipca br.
Konsorcjum firm
Mostostal Warszawa S.A.
i CESTAR Sp. z o.o.
wybudowało na terenie
gminy Murowana Goślina
.
m - tj. %
grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej, .
m
- tj. % rurociągów
tłocznych i .
szt. - tj.
%. przyłączy
kanalizacyjnych do
budynków.

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

O

becnie
najtrudniejszy
odcinek
budowy, to układanie grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej w ulicy Wiklinowej, w Rakowni na głębokości ok. metrów,
gdzie występuje bardzo silny napływ wód
gruntowych powodujący, że pracownicy
dziennie układają od do metrów rur, przy
ciągłym odpompowywaniu wody za pomocą
igłofiltrów.
Na całym zadaniu ponadto do wykonania
pozostało szt. przepompowni ścieków.
Po budowie kanalizacji sanitarnej trwa
odtwarzane nawierzchni dróg i chodników.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowni.

Kolejne budynki komunalne wyremontowane
lipca br., w ramach umowy na wieloletnie zarządzanie i realizację inwestycji
w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina zawartej ze spółką Lider,
odbył się odbiór ostateczny kolejnych wyremontowanych budynków. Tym razem
inwestycja dotyczyła obiektów przy ul. Kochanowskiego oraz .
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

C

ałość prac została oceniona przez Burmistrzów Tomasza Łęckiego i Marcina
Bulińskiego przy udziale Prezesa
Spółki Marka Szczodrowskiego.
Prace rozpoczęły się jeszcze w
roku.
W ich wyniku obiekty uzyskały nowy
wygląd. W budynku przy ul. Kochanowskiego wykonano m.in.: uzupełnienie tynków i malowanie ścian elewacyjnych, uzupełnienie szyb okiennych – strych, naprawę
drzwi wejściowych, naprawę obróbek blacharskich, przemurowanie kominów, modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej,
wymianę stolarki okiennej.
Kolejne budynki komunalne wyremontowane.

Remont budynku przy ul. Kochanowskiego
objął m.in.: wymianę pokrycia dachowego, wymianę obróbek blacharskich,
rynien i rur spustowych, remont ścian elewacyjnych – uzupełnienie tynków i pomalowanie, wykonanie docieplenia z lekkich materiałów wraz z wykonaniem podłogi z desek,
naprawę schodów zewnętrznych, remont
drzwi wejściowych do budynku, wykonanie
pomieszczenia socjalnego (WC), zagospodarowanie terenu podwórza.

Ww. prace zakończyły się już w zasadzie,
w grudniu
roku, do wykonania na wiosnę zostały tylko drobne prace w otoczeniu
budynku (komórki gospodarcze).
Całość prac remontowych zamknęła się
kwotą około
.
zł w przypadku
budynku przy ul. Kochanowskiego i około
.
zł w przypadku Kochanowskiego .
Przeprowadzone remonty są kolejnym eta-

pem w realizacji umowy. Zgodnie z nią wykonawca tj. LIDER Spółka z o.o. z siedzibą przy
ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu jest zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowych remontów wskazanych budynków
komunalnych.
Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji
do remontu obiektu - Starczanowo . Prace
rozpoczną się w tym roku.
lipiec-sierpień 2013

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zgłoszenie przydomowych
oczyszczalni ścieków!
Sylwia Podolewska
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

P

rzypominam o obowiązku złożenia do
Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina informacji dotyczącej faktu
posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków. Zgodnie z przepisami określonymi
w ustawie z dnia
kwietnia
r. Prawo
ochrony środowiska przydomowe oczyszczalnie ścieków są instalacjami mogącymi
negatywnie oddziaływać na środowisko.
Burmistrz jest zobowiązany prowadzić ewidencję oczyszczalni ścieków użytkowanych
przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Zgłoszenia oczyszczalni należy dokonać
korzystając z formularza dostępnego poniżej. Dokument należy wypełnić i dostarczyć
wraz z załącznikami do Urzędu Miasta
i Gminy. Do zgłoszenia należy załączyć:
▪ kserokopię certyfikatu oczyszczalni,
▪ kserokopię dowodu zapłaty za ostatni
wywóz osadu ściekowego,
▪ kserokopię pozwolenia na budowę
(dotyczy oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej , m na dobę).
Jednocześnie informuję, że na podstawie
art. ust. pkt ustawy o opłacie skarbowej zgłoszenie przydomowej oczyszczalni
ścieków nie podlega opłacie skarbowej.

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

W

ielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
jako inwestor, rozpisał przetarg
na wybór wykonawcy robót budowlano-melioracyjnych.
lipca
roku nastąpiło otwarcie ofert.
We wrześniu br. planowane jest rozpoczęcie
robót przy budowie przebędowskiego zbiornika.

ZGŁOSZENIE

przydomowej oczyszczalni ścieków
Ja, niżej podpisany/a...................................................................................oświadczam, iż na terenie działki
o nr ewidencyjnym.................................położonej w......................................................................................
przy ul. ......................................................., której jestem właścicielem*/wieczystym użytkownikiem*/
inna forma dysponowania nieruchomością*, znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków o
wydajności................................m /dobę, zlokalizowana w odległości (m)............................od budynków,
w odległości (m).........................od granicy nieruchomości sąsiedniej.
Oczyszczalnia została uruchomiona...............................................................
(data rozpoczęcia użytkowania)

Ilość wywożonego osadu w ciągu roku:..........................................................
Data ostatniego wywozu nieczystości:............................................................
Opis stosowanych metod ograniczania ilości ścieków:
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Potwierdzam zgodność powyższych danych:

.........................................................
(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIKI:
kserokopia certyfikatu oczyszczalni,
kserokopia dowodu zapłaty za ostatni wywóz osadu ściekowego,
kserokopia pozwolenia na budowę* (dotyczy oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej , m /dobę).
PODSTAWA PRAWNA:
. art.
, art.
ust. pkt. ustawy z dnia kwietnia
r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z
r. Nr , poz.
ze zm.)
. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia lipca
r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z
. art. ust. pkt ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z
r. Nr
, poz.
ze zm.)
www.murowana-goslina.pl

r. Nr

, poz.

ze zm.)

GOSPODARKA KOMUNALNA

Więcej parkingów
przy ul. Rogozińskiej
Stefan Ogorzałek
młodszy referent ds. infrastruktury
technicznej i usług komunalnych
tel.: 61 892 36 42
e-mail: s.ogorzalek@murowana-goslina.pl

Najważniejsza zmiana polegać będzie na
odwróceniu kierunku jazdy na ul. Szkolnej,
co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów wysiadających z autobusów

szkolnych. W nowej organizacji ruchu autobus szkolny będzie się zatrzymywał po stronie szkoły podstawowej.

W

lipcu
wprowadzona
została
zmiana organizacji ruchu przy
ul. Rogozińskiej polegająca na
wyznaczeniu dodatkowych miejsc parkingowych w centrum Murowanej Gośliny.

Wprowadzone zmiany okazały się dobrym
rozwiązaniem o czym świadczy duża liczba
pojazdów codziennie parkujących na
odcinku od pl. Powstańców Wielkopolskich
do ul. Polnej. Konsekwencją wyznaczenia
miejsc parkingowych było zwężenie pasów
jezdni, skutkujące uspokojeniem ruchu, co
wydaje się szczególnie istotne ze względu na
mieszkalno-usługowy charakter ul. Rogozińskiej.
Do końca okresu wakacyjnego planowane
jest wprowadzenie kolejnych, przygotowanych projektów zmiany organizacji ruchu.

Nowa organizacja ruchu i parkingi przy ul. Rogozińskiej.

Pozostałości Pałacu
Opłata
w Łopuchowie w nowych rękach adiacencka
Jadwiga Kubińska
Kierownik
Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel.: 61 892 36 30
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Liczymy, iż po uporządkowaniu stanu prawnego obiektu i sprzedaży zespół dworskoparkowy w Łopuchowie choć w części odzyska swój dawny blask.

I

sierpnia
roku nastąpiła sprzedaż
nieruchomości stanowiącej zespół
dworsko – parkowy w Łopuchowie.
Nabywcą została EKO-ŁOPUCHOWO Spółka
z o.o. z siedzibą w Łopuchowie.

nformuję, że od dnia
września
roku obowiązuje opłata adiacencka
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Spółka w ramach podjętej umowy ma obowiązek przeprowadzenia na nieruchomości
prac konserwatorskich zabezpieczających,
w terminie jednego roku oraz zakończenia
prac w ciągu pięciu lat od dnia zawarcia
notarialnej umowy sprzedaży.
Podpisanie aktu notarialnego.

Jak podkreśla Paweł Bugajny Prezes Zarządu
obecny stan nieruchomości powoduje, iż
poza fundamentami żadna cześć budynku nie
nadaje się do użytku czy remontu. Dlatego
najprawdopodobniej zostanie wywieziona.
Oczywiście ze względu na wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków nabywca
zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń
konserwatorskich oraz ustaleń wynikających z programu użytkowego zatwierdzonego przez Powiatowego Konserwatora
Zabytków w Poznaniu.

Monika Tomaszewska
inspektor ds. gospodarki gruntami
tel. 61 892 36 32
e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (tj. w Dz. U. z
Nr
, poz.
ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady
Miejskiej
w
Murowanej
Goślinie
Nr XXXII/ /
z dnia
lipca
roku
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia
września
roku Nr
, poz.
) na
terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina
obowiązuje opłata w wysokości % różnicy
wartości nieruchomości przed i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej.
W najbliższym czasie analizowana będzie
inwestycja polegająca na wybudowaniu sieci
wodociągowej w miejscowości Głębocko,
pod kątem naliczenia opłaty adiacenckiej.

Obecny stan pałacu w Łopuchowie.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie
Miasta i Gminy Murowana Goślina,
ul. Poznańska , pok. nr .
lipiec-sierpień 2013

BEZPIECZEŃSTWO

Goślińscy policjanci obchodzili swoje święto
W kalendarzu Święto Policji
wypada lipca, natomiast
lokalne uroczystości odbyły się
lipca br. z udziałem Komendanta Miejskiego Policji
w Poznaniu, Burmistrza
Murowanej Gośliny oraz służb
współpracujących z goślińską
policją: Straży Miejskiej
i Straży Leśnej.
Wręczenie awansów policjantom podczas spotkania

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

D

elegacja, którą tworzyli Komendant
Miejski Policji Roman Kuster, Komendant Komisariatu Policji w Murowanej
Goślinie Waldemar Kmiecik wraz z policjantką
Anitą Nowak oraz Burmistrz Tomasz Łęcki
złożyła kwiaty pod pomnikiem Powstańców
Wielkopolskich. Dalsza część obchodów
odbyła się w sali sesyjnej Ośrodka Kultury.
Komendant Miejski Policji mł. asp. Roman
Kuster podziękował zebranym za pracę na

lipca.

rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Murowanej Gośliny. Podkreślił dobrą współpracę
z władzami gminy, chwaląc pomysł łączonych patroli: Policja+Straż Miejska. Wspomniał o remontach, jakie planowane są do
przeprowadzenia na goślińskim komisariacie.
Podziękowania do całej załogi Komisariatu
skierował również Burmistrz Tomasz Łęcki,
rozszerzając je o pozostałe służby mundurowe działające na terenie gminy: Straż Miejską, Straż Leśną i Ochotniczą Straż Pożarną.
Policjantom zwrócił uwagę na konieczność
eliminowania najdrobniejszych przejawów
zakłócania porządku.

Następnie panowie wraz z Komendantem
Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie
wręczyli awanse na wyższe stopnie funkcjonariuszom: Damianowi Futro, Piotrowi Prussowi, Sławomirowi Rutkowskiemu, Patrykowi Pagelowi i Mariuszowi Cichemu. Awans
otrzymał także nieobecny na uroczystości:
Dariusz Sikora. Nominację na stanowisko Kierownika Ogniwa Prewencji z dniem sierpnia
odebrał asp. Hubert Żołdak.
Komendant Kuster podkreślał, że praca policjanta jest niebezpiecznym zajęciem. Naszym
mundurowym życzyć należy, by dbając
o poprawę bezpieczeństwa jak najmniej mieli
sytuacji niebezpiecznych na swojej służbie.

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

O

d ubiegłego roku w naszym mieście
funkcjonuje monitoring w nowym
kształcie. W
r. dokonaliśmy jego
gruntownej naprawy, tzn. przywróciliśmy

przestrzeń dyskową do zapisu obrazu
z kamer, polepszyliśmy jakość obrazu
z kamer oraz do istniejących kamer na os.
Zielone Wzgórze dołączyliśmy kamery Gimnazjum nr . W tym roku zainstalowaliśmy
cztery nowe kamery: na rondzie przy
ul. Poznańskiej, na pl. Powstańców Wlkp.,
Dworcu PKP oraz na Urzędzie Miasta
i Gminy. Ta ostatnia obejmuje swym zasię-

Straż Miejska walczy
z agresywnymi psami
Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 20 10
e-mail: m.strozynski@murowana-goslina.pl

O

d lipca Straż Miejska wspólnie z Policją rozpoczęła wspólne patrole prewencyjne na terenie miasta w godzinach wieczornych oraz nocnych w czasie
weekendów.

Mimo wielokrotnych apeli o przestrzeganie
obowiązków właścicieli psów, nadal zdarzają się przypadki nie zachowania środków
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Straż
www.murowana-goslina.pl

Miejska sporządziła wniosek do sądu wobec
właściciela psa, który przeskoczył posesję
i dotkliwie pogryzł innego psa, powodując
zagrożenie dla zdrowia i życia jego właściciela. Zdarzenie miało miejsce na ul. Tarninowej. Właściciel psa na mocy wyroku Sądu
Rejonowego w Poznaniu został ukarany grzywną oraz kosztami postępowania.
Każdy właściciel czworonoga, który nie
sprawuje należytej kontroli nad zwierzęciem, musi się liczyć z konsekwencjami
postępowania sądowego ze strony organów
ścigania, ale również o odszkodowanie za
poniesione straty na drodze cywilnej od
osób poszkodowanych

giem również park przy urzędzie. Nie
poprzestaliśmy na tym. Nowe kamery będą
się pojawiać w miejscach publicznych,
zagrożonych zakłócaniem porządku. Jeszcze latem pojawi się kamera obejmująca plac
zabaw przy ul. Długiej .
Centrum sterowania kamerami znajduje się
w siedzibie Straży Miejskiej. Obraz z kamer
jest obserwowany przez operatorów.

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
POLICJA
dyżur Komendanta Komisariatu
Waldemara Kmiecika : pon. : - : , telefony:
sekretariat
(w godz. : - : )
Komendant
(w godz. : - : )
tel. alarmowy (radiowóz)
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
DZIELNICOWI
Rejon I: starsza część Murowanej Gośliny
mł. asp. Dariusz Sikora, kom.
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
mł. asp. Hubert Żołdak, kom.
Rejon III: tereny wiejskie gminy
st. sierż. Damian Futro, kom.
STRAŻ MIEJSKA
dyżur Komendanta Mirosława Stróżyńskiego:
pon. : - : , telefony:
tel.
telefon alarmowy (radiowóz)
Pogotowie Ratunkowe

, Straż Pożarna

Szczegółowy wykaz na stronie www.murowana-goslina.pl

CITTASLOW

Rusza Program Duża Rodzina!
kwietnia br. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie podjęcia działań mających na
celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina poprzez realizację programu „Duża Rodzina”.
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.: 61 89 236 05
e-mail: m.bulinski@murowana-goslina.pl

U

chwała stała się prawomocna po jej
publikacji
maja br. w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Program ten skierowany jest do
rodzin wychowujących co najmniej troje
dzieci i ma służyć promocji modelu rodziny
wielodzietnej oraz ułatwieniu im dostępu do
rekreacji, sportu, kultury i innych usług. Szerzej pisaliśmy o tym w majowym Biuletynie.

W lipcu zarządzeniem Burmistrza przyjęte
zostały akty wykonawcze do uchwały Rady
Miejskiej – wzór wniosku składanego przez
zainteresowane rodziny, wzór deklaracji
firm i instytucji oferujących ulgi dla rodzin
wielodzietnych, które chcą przystąpić do
programu oraz wzór porozumienia, które po
przystąpieniu podpiszą z Gminą. Zarządzeniem burmistrza został również przyjęty
wzór karty dużej rodziny oraz wzór godła,
które otrzymają podmioty oferujące ulgi dla
rodzin uczestniczących w Programie. Wzory
te bezpłatnie opracowała nasza miejscowa
firma – WEBWIZARDS, za co serdecznie dziękuję jej właścicielowi Panu Waldemarowi
Krankiewiczowi z kreatywnym zespołem.
Oznacza to, że można już starać się o przyznanie karty dużej rodziny. Formularze
wniosków są dostępne w Urzędzie Miasta

Spotkanie miast
partnerskich
Ewa Poepke
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.poepke@murowana-goslina.pl

W

e wrześniu br. na zaproszenie Burmistrza w Murowanej Goślinie
odbędzie się spotkanie miast partnerskich, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni.
Spotkania takie odbywają się w Murowanej
Goślinie raz na trzy lata.
Odwiedzą nas: burmistrz niemieckiego Hemmingen, mer francuskiego Yvetot, wójt góralskiej Ochotnicy Dolnej. Wraz z nimi przyjadą
radni tych gmin oraz przedstawiciele komitetów partnerskich, czyli rodzin zaangażowanych w naszą współpracę. Zaproszenie do
udziału w wydarzeniu otrzymali także nasi

i Gminy, w Punkcie Obsługi Interesantów
oraz u p. Magdaleny Karaś – inspektora ds.
ewidencji ludności (budynek Urzędu przy ul.
Poznańskiej , pokój nr , tel.
),
która została pełnomocnikiem Burmistrza
ds. Programu Duża Rodzina. Formularze są
również dostępne na stronie internetowej
gminy pod banerem Karta Dużej Rodziny. Po
weryfikacji złożonych wniosków na przełomie sierpnia i września planowane jest wydanie pierwszych kart uczestnika programu.
Przypomnę, że karta pozwoli m.in. na korzystanie z % zniżki na zakup biletów jednorazowych i miesięcznych na przejazdy komunikacją autobusową wewnątrzgminną (linie
,
,
,
) i komunikacją do Poznania
(linie
i
) oraz na innych nowo powstałych liniach, których kursy realizowane będą
na zlecenie Gminy Murowana Goślina, czy
korzystanie z oferty Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie z zastosowaniem % zniżki.
Wzorem innych miast, w których funkcjonuje karta zachęcamy do przystąpienia do
programu instytucje, firmy handlowe i usługowe, które chcą wprowadzić preferencyjne
warunki dla rodzin posiadających kartę dużej
rodziny. Firmy, które zdecydują się na wsparcie dużych rodzin będą mogły posługiwać
się stosownym godłem. Jak wskazuje
doświadczenie z miast, które wprowadziły
wcześniej kartę, firmy pomagając innym
zyskują jednocześnie nowych, stałych klientów oraz wzmacniają swój wizerunek. Mogą

przyjaciele z Oszmiany na Białorusi. Wraz
z Księdzem Proboszczem i przedstawicielami
rodzin nasze gimnazja odwiedzi młodzież
z Kolczun. Spotkanie to będzie okazją do
pogłębienia relacji, bliższego poznania się.
Odbędzie się uroczyste spotkanie Rad Miejskich, będzie okazja do poznania wielokulturowości Murowanej Gośliny oraz pokazania
naszym gościom śladów Napoleona w okolicach Poznania oraz zapoznania z historią
Bambrów w Wielkopolsce. Spotkanie przygotowywane jest przez Komitet Partnerski
Ziemi Goślińskiej oraz Urząd Miasta i Gminy.
Tych z Państwa, którzy zechcieliby zaprosić
do swoich domów i ugościć w dniach od
do
września Francuzów, Niemców,
górali czy Polaków z Białorusi bardzo proszę
o kontakt ze mną lub z Panem Jakubem Niewińskim – Prezesem Komitetu Partnerskiego
Ziemi Goślińskiej pod nr tel.
lub na
e-mail: szamaim@wp.pl. Jest to niezwykła
okazja do poznania ciekawych ludzi i ćwiczenia umiejętności językowych.

także liczyć na promocję w materiałach i na
stronie internetowej gminy. Krótko mówiąc
- korzyść jest obopólna.
Dla zainteresowanych przystąpieniem do
Programu podmiotów dołączamy formularz
deklaracji, który należy złożyć w urzędzie.
Formularz jest też dostępny w Punkcie
Obsługi Interesantów, u pełnomocnika Burmistrza ds. programu oraz na stronie internetowej gminy.
Zachęcam Państwa do korzystania z karty,
włączenia się w realizację Programu Duża
Rodzina, jego współtworzenie i wspieranie
naszych goślińskich dużych rodzin.

PROFILAKTYKA
RAKA JELITA GRUBEG
I RAKA GRUCZOŁU
KROKOWEGO
września

r. o godzinie

:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji w Murowanej Goślinie
przy ul. Poznańskiej zaprasa na
spotkanie edukacyjne
dla mieszkańców gminy

BADANIA
października

r.

Ośrodek Zdrowia przy ul. Dworcowej
Szczegółowe informacje
i zapisy na badania pod tel.
lipiec-sierpień 2013

CITTASLOW

Pierwszy obiekt Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Daria Niemier
podinspektor ds. rewitalizacji
tel. 61 811 88 28
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl

N

asze miasto od trzech lat jest członkiem Cittaslow - Międzynarodowej
Sieci Miast Dobrego
Życia, która wywodzi się ze
Slow Food. Cittaslow to stowarzyszenie, które stawia na
dobrą jakość życia. Jednym
z jego głównych założeń jest
wspieranie i promocja lokalnych tradycji kulinarnych,
dlatego sieć ta współpracuje
z Dziedzictwem Kulinarnym.

Po kilku rozmowach i spotkaniach organizowanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego udało nam się nakłonić Panią Małgorzatę Suchecką-Perczyńską,
by jako właścicielka obiektu agroturystycz-

nego „Rozmaitości” w Pławnie ubiegała się
o przyjęcie do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
Wniosek został złożony i rozpatrzony pozytywnie, w efekcie czego w środę
lipca
r. w „Zagrodzie Bamberskiej” (członek
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Wielkopolski od
r.)
w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów członkowskich szesnastu
nowym członkom przystępującym do Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego
Wielkopolska,
wśród których znalazła się
właśnie Agroturystyka „Rozmaitości” w Pławnie.
Certyfikat z rąk Krzysztofa
Grabowskiego,
członka
Zarządu Województwa Wielkopolskiego w imieniu p. Małgorzaty Sucheckiej-Perczyńskiej odebrała
pracownica obiektu pani Iwona Lisiecka.

Czy można, dogadzając sobie smakołykami, zapobiegać niefajnym chorobom? Ależ proszę bardzo.

Granita
brzoskwiniowa
z zieloną herbatą
Monika Paluszkiewicz
Dziennikarka i dietetyczka, mieszkanka Murowanej Gośliny, laureatka konkursu „Blog Roku
”

Więcej przepisów na prozdrowotne specjały
znajdą Państwo na blogu chilifiga.pl.

N

a to czy za albo lat będziemy chować telefon do lodówki pracujemy już
teraz proc. przypadków choroby
Alzheimera ma związek ze stylem życia. Czynniki ryzyka podobne jak dla innych chorób
cywilizacyjnych (palenie papierosów, żarcie
przetworzonych syfów, mięcha i cukru,
płaszczenie tyłka przed telewizorem), czyli jeśli
nie zgładzi nas rak albo zawał, to wkrótce nie
będziemy pamiętać z czego się tak cieszymy.
Co może pomóc zminimalizować ryzyko?
Ruch + zaprzestanie palenia + regularnie
pochłaniane: warzywa i owoce, czerwone
www.murowana-goslina.pl

wino, kurkuma, zielona herbata (regularne
picie kubków dziennie – ale tych zawierających odpowiednie składniki, czyli odmiany
japońskie, a nie marketowa chińszczyzna zmniejsza ryzyko wystąpienia o
proc!).
Tylko jak pić zieloną herbatę w takie upały?
Mam pewien pomysł…
GRANITY TO MOIM ZDANIEM WYNALA‐
ZEK GENIALNY! Zmiksowany lód z dodatkami smakowymi, czyli coś więcej niż napój,
lżejsze niż intensywny sorbet. Można (dodając
więcej lodu, a mniej składników płynnych)
osiągnąć konsystencję do pałaszowania
łyżeczką. Ja lubię półpłynne, do siorbania na
tarasie w fantastycznie upalne, skwarne, roztopione w słońcu dni. A z dodatkiem zielonej
herbaty taki deser do antyoksydacyjna bomba
lepsza niż połowa aptecznych suplementów.
> 3 dojrzałe brzoskwinie
> 150-200 ml bardzo silnego naparu z zielonej herbaty (studzimy)
> 2 woreczki z lodem
> 1,5 łyżki syropu z agawy
Obrane brzoskwinie miksujemy na gładki mus.
Lód kruszymy na drobinki i miksujemy wraz
z musem, herbatą i syropem. Podajemy od
razu. W wersji osłodzonej, jak ta, bardzo chętnie zjedzą także dzieci. Chyba niezły zamiennik
tych wodnistych, zamrożonych barwników
w plastikowych woreczkach?

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
MAŁGORZATA SUCHECKA‐PERCZYŃSKA
AGROTURYSTYKA W PŁAWNIE
Budynek obiektu agroturystycznego „ROZMAITOŚCI” w Pławnie to stara XIX-wieczna oboro-stajnia, która została wyremontowana z zachowaniem jej pierwotnego charakteru.
Rozmaitości to nie tylko dobra kuchnia i przyjemny wiejski wystrój, to także miejsce bogate
w kulturę, obywają się tu bowiem międzynarodowe plenery rzeźbiarskie.
W menu można znaleźć regionalne dania sporządzone na bazie lokalnych surowców wysokiej
jakości takie jak: rosół z wiejskiej kury, parzybrodę, pyry z gzikiem, kaczkę pieczoną, galart,
placki ziemniaczane, faworki.
Produkty do sporządzania dań kupowane są od
wielkopolskich rolników lub w lokalnych sklepach.

POSZUKUJEMY
STARYCH
WYROBÓW
GARNCARSKICH
W związku z przypadającą w tym
roku
. rocznicą założenia cechu
garncarskiego w Murowanej Goślinie goślińska Biblioteka Publiczna
oraz Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy (Pracownia Archeologiczna
„Radzim”)
poszukują
wszelkich
pamiątek po goślińskich garncarzach.
Jest to związane z szykowaną na
listopad
roku wystawą podsumowującą tradycje garncarskie
w Murowanej Goslinie.
Jeżeli masz gdzieś na strychu stare
naczynia ceramiczne albo inne
wyroby z gliny przynieś je do Izby
Regionalnej
Ziemi
Goślińskiej
(pl. Powstańców Wlkp. ), a my zewidencjonujemy je i spróbujemy wykorzystać w planowanej wystawie.
Po wystawie wszystkie pozyskane
przedmioty powrócą do właścicieli!
Dariusz Paprocki
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Andrzej Kowalczyk
- Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

???

KONKURS
DLA ZAMELDOWANYCH NA STAŁE MIESZKAŃCÓW – ROWERZYSTÓW GMINY MUROWANA
GOŚLINA – PAKIETY STARTOWE W MARATONIE ROWEROWYM W ŁOPUCHOWIE
Już października kolejny na terenie Gminy Murowana Goślina maraton rowerowy. Tym
razem podczas ostatniej imprezy w ramach cyklu Grand Prix Wielopolski w Maratonach MTB
spotykamy się w Łopuchowie.
Zapraszamy wszystkich rowerzystów zameldowanych na stałe w gminie Murowana Goślina do wzięcia
udziału w konkursie. Zgłoś się i wygraj jeden z trzech pakietów startowych w Grand Prix Wielopolski
w Maratonach MTB.
TERMIN: października
r., godz. . ; MIEJSCE: start boisko w Łopuchowie,
TRASY: Mini (ok km) i Mega (ok km) po terenie Puszczy Zielonka i okolic,
Zgłoszenia (formularz) należy przesłać mailowo na adres e-mail: promocja@murowana-goslina.pl
lub dostarczyć w godzinach działania do Gminnego Centrum Informacji w Ratuszu na placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie (I piętro) do dnia września br.
Losowanie nagród odbędzie się
września na Stadionie Miejskim podczas edycji finałowej turnieju
jednostek pomocniczych
ZASADY UCZESTNICTWA:
. Posiadanie stałego meldunku w Gminie Murowana Goślina.
. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres e-mail: promocja@murowana-goslina.pl lub
dostarczenie w godzinach działania do Gminnego Centrum Informacji w Ratuszu na Placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie do dnia września br.
. Podanie danych kontaktowych (uczestnicząc w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb tego konkursu i wyraża zgodę na publikację informacji o zwycięstwie w konkursie).
. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod względem zameldowania w Gminie Murowana Goślina,
w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Murowanej Goślinie.
. Zwycięzcy konkursu wybiorą trasę maratonu oraz podadzą wszystkie niezbędne do rejestracji dane.
. Wręczenie pakietów startowych nastąpi w dniu maratonu października br. o godz. . przed sceną na
boisku w Łopuchowie.

BEZPŁATNY INSTRUKTAŻ

NORDIC WALKING
W ZIELONCE

Jak poprawnie chodzić z kijkami? Jak przeprowadzić rozgrzewkę? Jak prawidłowo się rozciągnąć po marszu? Na te pytania otrzymywali Państwo odpowiedź podczas instruktaży
nordic walking, które przez wakacje odbywały
się na terenie Puszczy Zielonka. W ramach
cyklu, za nami już szkolenia. Pozostały jeszcze dwa:
> sierpnia o godz. . w Zielonce
(gmina Murowana Goślina) – zbiórka na
parkingu leśnym w Zielonce.
> września o godz. . w Swarzędzu –
zbiórka przed pływalnią Wodny Raj w Swarzędzu.
Uczestnictwo w instruktażu jest bezpłatne.
Prosimy o zabranie ze sobą kijków. Zajęcia
potrwają ok. - godzin, a trasa za każdym
razem będzie miała ok. - km.
Wakacyjne instruktaże są częścią programu
„Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka”.
Instruktaż dofinasowany z środków:
ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „PUSZCZA
ZIELONKA” I POWIATU POZNAŃSKEGO.
Serdecznie zapraszamy!
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
zaprasza na

VII CYSTERSKI RAJD
PIESZO‐ROWEROWY
września, meta: Dziewicza Góra
Start z Murowanej Gośliny
Nowy Rynek, godz. :
Dystans ok. km.
Szczegóły na: www.puszcza-zielonka.pl

„Kiedy jadę na rowerze,
Weekend - lipca obfitował w lokalne wydarzenia. Nazajutrz po Jarmarku św. Jakuba odbył się Rajd Turysty-Czytelnika, zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną przy wsparciu
Urzędu Miasta i Gminy, Związku Międzygminnego „Puszcza
Zielonka” oraz Klubu Turystyki Rowerowej „Sigma” w Poznaniu. Impreza wpisana została w cykl „V Lata z Przewodnikiem
w Puszczy Zielonka”.

B

ył to już drugi rajd pieszo-rowerowy
pod patronatem biblioteki w tym sezonie. Znów ideą, która przyświecała
organizatorom, było łączenie turystyki
i sportu z zamiłowaniem do czytania i promocją książki.

W rajdzie brały udział grupy. Trzy wyruszyły z Murowanej Gośliny: rowerowa sportowa ( km), rowerowa rodzinna ( km)
prowadzona przez pracownicę biblioteki
Natalię Kazuś i piesza nordic walking ( km)
z debiutem przewodnickim pracownika
biblioteki Dariusza Paprockiego. Czwarta
trasa startowała z Poznania ( km) – prowadzona przez zaprzyjaźnionego z Murowaną
Gośliną p. Ryszarda Rurkę z KTR „Sigma”
Poznań. W sumie w imprezie uczestniczyło
ponad
osób, mimo, iż tego dnia temperatura wynosiła °C w cieniu. Jako metę rajdu
swój malowniczy teren udostępnił Pensjonat
Novel House w Kamińsku. Uczestnicy otrzymali ciepły posiłek. Sołectwo Kamińsko zor-

ganizowało karaoke. Można było więc
pośpiewać. Znaleźli się i tacy, którym mimo
ukropu chciało się tańczyć.
Ponadto na mecie czekały liczne konkurencje ruchowe. Dużą popularnością cieszyła się
strzelnica, a także rzutki. Na zwycięzcę
w strzelaniu czekał puchar, pozostali najlepsi sportowcy zaś otrzymali specjalne
medale, które zostały wręczone przez
uczestniczącego z rodziną w rajdzie Burmistrza Tomasza Łęckiego.
Miłą i emocjonującą chwilą była tombola.
Spośród wszystkich uczestników rozlosowano liczne nagrody. Zdobyli je także ci, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy. Obok
testu wyboru na kartach znalazło się zadanie – należało ułożyć hasło związane
z książką i turystyką (jedno z haseł stanowi
tytuł tego tekstu).
dokończenie
lipiec-sierpień 2013

TURYSTYKA

Wakacyjnie kajakiem przez Puszczę Zielonka
lipca br. odbył się spływ kajakowy puszczańskimi jeziorami. Organizatorem był Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Imprezę sfinansował Powiat Poznański. Dzięki
pozyskanej dotacji, uczestnictwo w spływie było nieodpłatne, co przełożyło się na
ogromne zainteresowanie wydarzeniem. Zapisy trwały…
minut. Tyle bowiem czasu
potrzeba było, by zapełnić listę
dostępnych miejsc.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

U

czestnicy startowali z Tuczna. Jeziorami: Kołatkowskim, Stęszewskim,
Wronczyńskim Wielkim i Wronczyńskim Małym , pod czujnym okiem instruktorów, z kajakarką-dwukrotną medalistką
igrzysk olimpijskich Izabelą Dylewską na
czele, płynęli na metę do Złotniczek. Dodatkowo eskortowała również straż wodna.
Po drodze, poza przepłynięciem
jezior,
musieli kilkakrotnie przenosić kajaki przez
ląd i sprawnie przemierzyć wąskie kanały

łączące poszczególne jeziora. Te ostatnie
wymagały dobrej współpracy wśród kajakarzy, nieco sprawności w wiosłowaniu, ale za
to dostarczyły wielu wizualnych wrażeń.
Po dopłynięciu na metę czekał już ciepły
posiłek, kawa i drożdżówki oraz konkurs z
wiedzy o kajakarstwie i atrakcjach turystycznych Powiatu Poznańskiego. Najlepsi otrzymali atrakcyjne nagrody.
Warto spędzać czas aktywnie. Najlepiej w
Puszczy Zielonka. Zapraszamy!
Więcej informacji o Szlaku kajakowym Puszcza Zielonka oraz możliwościach organizacji
spływu na http://www.puszcza-zielonka.pl/
turystyka/szlak-kajakowy.html

ochota na książkę mnie bierze”
Stoisko sołectwa Kamińsko oferowało
pyszne domowe ciasta oraz ręcznie malowane kamienie-biedronki. Nie mogło również zabraknąć akcentu książkowego. I tak,
tradycyjnie już, każdy uczestnik mógł skorzystać z punktu wymiany książek – oddać
swoją, wziąć inną książkę.
Nie sposób nie wspomnieć o pokazie sztuki
walki aikido, który przygotowało Poznańskie Stowarzyszenie Aikido Ren Shin.
Biblioteka Publiczna pragnie podziękować
przede wszystkim swoim partnerom w organizacji rajdu. Byli to: Urząd Miasta i Gminy
Murowana Goślina, Klub Turystyki Rowerowej „Sigma” z Poznania oraz Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka.” Podziękowania należą się również Sołectwu Kamińsko
(z p. sołtys Elżbietą Dziel na czele), Poznańskiemu Stowarzyszeniu Aikido oraz kierownictwu i pracownikom Pensjonatu Novel
House (właścicielowi p. Leszkowi Sikorskiemu,
zarządzającej
pensjonatem
p. Agnieszce Szulc, pracownikom p. Adamowi Nowakowi i p. Tadeuszowi Żerkowskiemu). Wreszcie, osobiste podziękowania
niech przyjmą p. Tadeusz Kazuś i p. Sebastian Komarowski, którzy bezinteresownie
poświęcili swój czas i energię.
Magdalena Grzechowiak-Urbańczyk
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
Murowana Goślina
www.murowana-goslina.pl

21-22 września 2013 r.

MECZE:
Półﬁnały:
sobota 21.09.2013 r. (g. 14:00 i 17:00)
Mecz o 3. miejsce i Finał:
niedziela 22.09.2013 (g. 13:00 i 16:00)

W dniach
Murowana Goślina będzie organizatorem
prestiżowego siatkarskiego wydarzenia. W hali
widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej 10
odbędzie się IX Memoriał im. Arkadiusza Gołasia.
Wezmą w nim udział cztery drużyny z PlusLigi:
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle,
Łuczniczka Bydgoszcz s.a.,
Skra Bełchatów
AZS Częstochowa.
W ten weekend możemy się spodziewać u nas
naprawdę wielkich gwiazd polskiej siatkówki,
zarówno wśród zawodników, jak i trenerów.

BILETY:
Bilet jednodniowy:
30 zł normalny, 15 zł ulgowy
Karnet dwudniowy:
50 zł normalny, 25 zł ulgowy
Bilety ulgowe przysługują uczniom posiadającym ważną legitymację upoważniającą
do zniżki.
Zakup biletów ulgowych przysługuje również posiadaczom Karty Dużej Rodziny.
Wstęp dla dzieci do 3 roku życia - darmowy.
Bilety do nabycia w Murowanej Goślinie:
> w siedzibie spółki MG Sport , ul. Mściszewska 10, czynnej od pon. do pt. w
godz. 8:00 - 16:00,
> za pośrednictwem Internetu, portal
www.ebilet.pl,
> w sieci sklepów Empik na terenie całego
kraju.

ORGANIZATOR:
MG Sport Sp. z o.o., ul. Mściszewska 10, tel. 61 811 23 36,
e-mail: biuro@mgsport.com.pl
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA:
UKS Zielone Wzgórza

Dołącz do wydarzenia na facebooku
IX Memoriał Arka Gołasia

WYDARZENIA
WYDARZENIA
TOWARZYSZĄCE:
Memoriał poprzedzą warsztaty siatkarskie
poprowadzone przez zawodników dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy Murowana Goślina. Odbędzie się również rejestracja potencjalnych dawców szpiku, którą
poprowadzi RCKiK Poznań pod patronatem
Fundacji „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej. Organizator akcji: Prezes Stanisław Woźniak oraz Zarząd Klubu HDK PCK
„Gośliniacy” w Murowanej Goślinie.
Siatkarze wezmą udział w widowisku historycznym „Miłość, armaty, konfederaty”.

PATRONATY:
Joanna Mucha - Minister Sportu i Turystyki
Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Polski Związek Piłki Siatkowej
PATRONAT MEDIALNY:
Głos Wielkopolski, Radio Merkury Poznań,
TVP Telewizja Polska, Men’s Volley

LIPCA, JEDENASTY RAZ, SPOTKALIŚMY
SIĘ W CENTRUM MIASTA, BY ŚWIĘTOWAĆ
IMIENINY PATRONA GOŚLIŃSKIEJ PARAFII
ŚW. JAKUBA. TYM RAZEM KRÓLOWAŁA
ORANŻADA, STARE SAMOCHODY,
SUKIENKI W GROCHY I ROCK’N’ROLL,
CZYLI „SZALONE LATA ’”.

ski, nauczyciel Gimnazjum nr , Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi
Goślińskiej, mocno zaangażowany na rzecz propagowania wielokulturowości.

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

P

ierwsze imprezy z okazji jarmarku rozpoczęły się jeszcze przed
oficjalnym otwarciem. W godzinach rannych odbyły się zawody
wędkarskie nad jeziorem Łomno w Wojnówku pod patronatem Burmistrza. Puchar za zajęcie I miejsca w konkurencji drużynowej wywalczyło Koło Wędkarskie ze Skoków. W konkurencji indywidualnej najlepszy okazał się również wędkarz ze Skoków – p. Andrzej
Szymkowiak. Nasze Koła zajęły kolejne lokaty.

O godz. : po raz IX odbył się Światowy Zjazd
Gośliniaków. Spotkanie byłych i obecnych mieszkańców gminy Murowana Goślina urodzonych
przed
rokiem tym razem muzycznie okrasił
p. Jan Kasseja. Gospodarzowi zjazdu – Burmistrzowi Tomaszowi Łęckiemu asystowała p. Elżbieta Wtorkowska. Jak zawsze, nie zawiódł
p. Jerzy Pawlak przygotowując okolicznościowe
wiersze. Przepiękne życzenia do zgromadzonych
skierowała p. Cecylia Jeżewska cytując słowa
„Modlitwy” Bułata Okudżawy. Przybyły z Bytomia dawny mieszkaniec naszej gminy p. Michał
Ciężki ze wzruszeniem chwalił dzisiejszą Murowaną Goślinę.

Fortepianowe show dał Marek Markiewicz. Ogłoszono wyniki strzelania zorganizowanego przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie o Miecz
św. Jakuba. Najcelniejszym okiem wykazał się zeszłoroczny zwycięzca - p. Aleksander Mitkowski z Wrześni.
Równolegle w czasie trwania jarmarku odbywała się akcja poboru
krwi dla dzieci poszkodowanych w wypadkach i rejestracja do
banku szpiku kostnego, zorganizowana
przez Klub HDK PCK „Gośliniacy” pod wodzą
Prezesa Stanisława Woźniaka, a pod patronatem Fundacji „Kropla Życia” im. Agaty
Mróz-Olszewskiej. Do banku szpiku zarejestrowały się
osoby niespokrewnione. Do
oddania krwi zgłosiło się
osób, z tego
ostatecznie krew oddało osób. W ten sposób pozyskano
.
l. Warto dodać, że
osób oddało krew po raz pierwszy.

JAK CO ROKU,
HANDLOWANIU
JARMARCZNEMU
TOWARZYSZYŁY
LICZNE ATRAKCJE,
A WSZYSTKO
PRZYBRANE
W KOSTIUM
HISTORYCZNY.

O godz. : paradą pojazdów zabytkowych rozpoczęły się główne
obchody jarmarku. W roli pierwszoplanowej - „piękności” z Automobilklubu Wielkopolski. Przy tej okazji dokonano wyboru miss.
Wygrała „warszawa”, a w konkursie na najlepiej wyeksponowane
auto pierwsze miejsce zajął „wartburg” w stylizacji plażowej.

Równolegle w holu ratusza Kustosz Norbert
Kulse oraz pracownik Izby Regionalnej Ziemi
Goślińskiej Dariusz Paprocki prezentowali
wystawę „ -lecie PRL-u”. Z tej okazji zorganizowali konkurs o Murowanej Goślinie
w latach
’, w którym najlepszą wiedzą
wykazała się p. Alina Strugarek.

Barwny koncert dał Żeński Chór „Canzona” pod dyrekcją Adrianny
Wtorkowskiej-Kubińskiej. Barwny, gdyż poza warstwą muzyczną,

Mocnym muzycznym akcentem otwarcia był koncert zespołu „Trzy
Gitary”. Głos wokalisty niemal identyczny z głosem Seweryna Krajewskiego i ciekawe aranżacje utworów „Czerwonych Gitar” przeniosły słuchaczy w dawny czas. Kolejne występy: Blanki Przymusińskiej i Jarka Trepto stanowiły muzyczne dopełnienie.
Niezwykle ważnym punktem programu była uroczysta sesja Rady
Miejskiej, a podczas niej nadanie tytułu dla „Zasłużonego dla Miasta
i Gminy Murowana Goślina”. Wyróżnienie to otrzymała p. Elżbieta
Wtorkowska, długoletnia Prezes goślińskich seniorów. Ponadto Kapituła Konkursu Osobowości Życia Kulturalnego wręczyła statuetkę za
działalność kulturalną minionego roku. Otrzymał ją p. Jakub Niewiń-

Wręczenie tytułu dla Zasłużonego dla Miasta i Gminy Murowana Goślina pani Elżbiecie Wtorkowskiej.

Więcej mieszkanek naszej
gminy postanowiło tego dnia
przywdziać kostium stylizowany na lata ’. Trudy zostały
docenione. W konkursie na
najlepsze przebranie wygrały:
Joanna Przymusińska i Mariola
Woźniak.
Było i coś dla najmłodszych.
W ramach promocji ruchu
„cittaslow”, do którego należy
Murowana Goślina maluchy
malowały ślimaki – logo ruchu;
wystąpił teatr uliczny
„Błazenologia”; odbył się
pokaz baniek w rozmiarze XXL.

niezwykle atrakcyjnie i kolorowo prezentowała się strona wizualna występu. Chórzystki wystylizowane na lata ’ potwierdziły, że najpiękniejsze dziewczyny pochodzą z Murowanej Gośliny.
Dla pragnących skosztować domowych
wypieków kawiarenkę prowadziły panie
z Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych.
Kulminację obchodów Jarmarku św. Jakuba
stanowił występ zespołu „Żuki”. Przy przebojach The Beatles i nie tylko gośliniacy
ruszyli do tańca. Ostatni utwór na scenie
uświetniły swą obecnością uczestniczki konkursu na najlepsze przebranie. Dopełnienie
stanowiła późniejsza zabawa taneczna,
oczywiście utrzymana w klimacie całego
wydarzenia. Tego dnia było więc naprawdę
gorąco i to nie tylko ze względu na panujące
tropikalne wręcz upały.
Światowy Zjazd Gośliniaków.

Następnego dnia w kościele pw. św. Jakuba
odbyła się Msza św. odpustowa, której
oprawę muzyczną przygotował Chór
„Vocantes” pod dyrekcją prof. Leszka
Bajona. Po mszy św. wystąpił zespół „Una
Canto” z Długiej Gośliny kierowany przez
Ewę Kandulską-Jakóbczyk.
A jaki kostium historyczny przybierze miasto
za rok? Organizator – Ośrodek Kultury – jest
otwarty na propozycje. I obowiązkowo
Mieszkańcy – przebieramy się. I subiektywna ocena na koniec: trud pracy włożony
przez załogę Ośrodka Kultury pod wodzą
Dyrektor Arlety Włodarczak przyniósł
barwne efekty. Należą się im za to specjalne
podziękowania.

PODZIĘKOWANIA
Szanowni Państwo!
Jedenasta edycja największej imprezy plenerowej w naszym mieście za nami. Zorganizowanie jarmarku nie
byłoby możliwe bez zaangażowania bardzo licznego grona mieszkańców.
BARDZO DZIĘKUJĘ ZA POMOC: P. Krzysztofowi Stodze i miłośnikom motoryzacji z Automobilklub Wielkopolski, P. Maksymilianowi Szczepaniakowi, krwiodawcom z Klubu HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej Goślinie,
Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie, Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Parafii pw. św. Jakuba,
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Panu Eugeniuszowi Tomickiemu i strażakom OSP
w Murowanej Goślinie, P. Janowi Kassei, Gimnazjum nr , „Caritas” przy parafii św. Jakuba, Goślińskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Filipowi Scheﬄerowi, P. Władysławowi Nielipińskiemu
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, Towarzystwu Miłośników Ziemi
Goślińskiej, Panom z Klubu Murowane Foto: Piotrowi Cybichowskiemu, Mirosławowi Grobelskiemu, Markowi
Handlowi, Krzysztofowi Górnemu, Tomaszowi Mizgierowi oraz pracownikom UMiG: Romce Dukat, Basi Florys
-Kuchnowskiej, Darii Niemier, Ewie Grodzkiej, Asi Och, Ewie Płonce, Monice Krysiak, Iwonie Strykowskiej.
% NORMY SKŁADAM PRACOWNISPECJALNE PODZIĘKOWANIA ZA PRACĘ W TROPIKALNYM UPALE –
KOM OŚRODKA KULTURY: MARKOWI DERBICHOWI, MARIOLI KOZIEŁ, TOMKOWI MIZGIEROWI, IWONIE
SCHEFFLER, BARTKOWI STEFAŃSKIEMU, AGNIESZCE SZYMAŃSKIEJ – WOJTERZE I ZDZISI TROJANOWSKIEJ.
Arleta Włodarczak

Głęboczek ma swoją świetlicę
Wywiad z kolegą Jakubem Bartoszewiczem - sołtysem Głęboczka.

Kończy się remont i przebudowa ŚWIE‐
TLICY W GŁĘBOCZKU. Jak mi powiedział
Sołtys Jakub Bartoszewicz - wkrótce wielkie otwarcie.
URODZINY w miesiącu lipcu obchodził
Leszek Sommerfeld - Sołtys Łopuchowa.
Składamy życzenia zdrówka i pomyślności!
Trwają prace, związane z FUNDUSZEM
SOŁECKIM, zakupy, faktury, ale w naszych
wioskach i na placach zabaw i boiskach
przybywa sprzętu. W Łopuchówku mamy
już nowy, duży grill oraz stół do ping
-ponga. W przyszłym roku obiecuję turniej
przy naszym stole.
Na ostatnim TARGU WIEJSKIM W BODU‐
SZEWIE swoje małe stoisko zaprezentowała nasza koleżanka – pani sołtys Kamińska - Ela Dziel. Sama wykonała śliczne biedronki z… kamienia polnego, jak żywe.
Koleżance gratulujemy pomysłu!
PODZIĘKOWANIA
Sołtysi Gminy Murowana Goślina składają
podziękowania wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli zorganizować „Dzień
Dziecka” w sołectwach.

Wypróbowany przepis Sołtyski –

KORECZKI OGÓRKOWE
SKŁADNIKI: kg ogórków, łyżki soli,
cebule, i ½ łyżeczki pieprzu mielonego,
pół łyżeczki słodkiej papryki, pół łyżeczki
curry, łyżeczka gorczycy.
Cebule pokroić w pół-plastry, ogórki w
grube plasterki, zasypujemy solą i odstawiamy na godziny. Po tym czasie dodajemy resztę składników i mieszamy.
ZALEWA: Półtora szklanki wody i półtora
szklanki octu (jeśli ktoś woli mniej pikantne
- można zwiększyć lub zmniejszyć ilość
wody i octu) + ok. szklanki cukru.
Zagotować i zalać ogórki w słoikach.
Pasteryzować minut.

Urszula Gendera-Zielińska.: Kuba, jak Ci się
układa współpraca na linii sołtys-wieś?
Jakub Bartoszewicz: Mam grupę osób, gotowych zawsze przyjść z pomocą, chętnych do
działania. Jednak jest i taka grupa, co nie
zawsze potrafi docenić starania sołtysa i niechętnie lub obojętnie patrzy na moje poczynania, starania i zapobiegliwość. Ciągle coś
się nie podoba. Najczęściej patrzą z boku, a
przecież naszej sołeckiej pracy nie zmierzymy
żądną miarką, naszego czasu, starań. Ktoś
bardzo mądry powiedział mi kiedyś, że we
wszystkich naszych działaniach najważniejszy
jest CZŁOWIEK. I tego staram się trzymać.
U.G.Z.: Właśnie kończy się w Głęboczku
budowa świetlicy, której trochę Ci zazdrościmy…?
J.B.: UDAŁO SIĘ! Sam jestem zdziwiony, że to
już. Wkrótce koniec zmagań. To było trudne
wyzwanie. Cieszę się, że taki przybytek
powstał i zostanie na lata, służąc mieszkańcom. Zaczęło się od prac wykonanych przez
nas samych: dach, instalacje itp. Cała reszta
powstała dzięki niebywałej przychylności
Burmistrza Tomasza Łęckiego (choć początkowo podchodził do sprawy dość niechętnie).
U.G.Z.: Na jakim etapie jest obecnie ten
remont?
J.B.: Głównie chodzi o wykończenia, drobne
prace i poprawki, musimy jeszcze poczekać
na założenie silniejszej energii, potem
powstanie parking, ale ogólnie budynek jest
gotowy do użytku. Oczywiście pozostaje
również uporządkowanie terenu wokół
budynku i tu bardzo liczę na mieszkańców.

podziękować?
J.B.: Uważam, że największe podziękowanie
należy się panu Burmistrzowi, który jest
z pewnością właściwym człowiekiem na
właściwym miejscu. A korzystając z okazji –
dziękuję Ewie Grodzkiej - kierownikowi projektu z UMiG, Panom Kozłowskiemu i Mielcarkowi oraz gronu mieszkańców. Doceniam ich
starania, trud włożony w pracę przy budowie
i z serca wszystkim serdecznie – dziękuję.
U.G.Z.: Jaką rolę ma spełniać twoja świetlica?
J.B.: Mam takie marzenie, żeby ten przybytek kultury wiejskiej stał się centrum wsi
Głęboczek, żeby świetlica tętniła życiem,
żeby ożywiła i zintegrowała wieś, żeby
można tam spędzać długie, zimowe wieczory. Głęboczek znany jest turystom m.in.
z „Kamienia i Czasu”, tu krzyżują się szlaki
rowerowe, tędy wiedzie Szlak św. Jakuba.
Teraz chciałbym, aby ktoś powiedział, że wie
gdzie jest świetlica wiejska w Głęboczku.
U.G.Z.: I tego Ci Kuba naprawdę szczerze
życzę!

U.G.Z.: Kiedy oficjalne otwarcie?
J.B.: Już wkrótce odbędzie się oficjalne otwarcie świetlicy, po odebraniu prac przez wszelkie komisje. Planuję także otwarcie specjalne
- wyłącznie w gronie sołtysów i już dziś
wszystkie koleżanki i kolegów - zapraszam.
U.G.Z.: Na pewno masz grono osób, którym
jesteś wdzięczny za pomoc i chciałbyś tu

K.B.: A ja jeszcze dopowiem, że bardzo mnie
cieszy nasz „Dodatek Sołecki” w Biuletynie.
Uważam go za kawał fajnej roboty. Ostatnio
zdarzyło mi się odebrać życzenia urodzinowe od obcych osób, a kiedy spytałem skąd o tym wiedzą? - odrzekli, że przecież –
z Biuletynu!
U.G.Z.: Dziękuję bardzo za rozmowę.
lipiec-sierpień 2013

Zmiana pani
Dziękujemy Ci
Wojnówko dla
Wujku Bogdanie! sołtys w Uchorowie dużych i małych

S

tanowcza postawa, dostojny, starszy
pan, potrafił odezwać się w odpowiednim momencie, zabrać głos w każdej
sprawie, sprawiedliwy i mądry człowiek, po
prostu sołtys Raduszyna - Pan Bogdan Winkel.
Bogdan Winkiel
dotychczasowy
sołtys Raduszyna
Renata Wawrzyniak
nowy sołtys
Raduszyna

Odszedł z naszych kręgów na własną prośbę,
z powodów zdrowotnych, nie dając już rady
podołać obowiązkom, które niesie funkcja
sołtysa. Przez prawie
lat pełnił swoją
misję, nigdy nie stał z boku, wykłócał się
o niejedną sprawę, głosował na inne jak mu
serce dyktowało, zawsze obecny na naszych
comiesięcznych spotkaniach sołeckich i duszą i ciałem - a przy tym wesoły, dowcipny. Jest taki, jaki powinien być po prostu
SOŁTYS! W sołectwie Raduszyn pojawiła się
już nowa koleżanka – Renata Wawrzyniak.
Mamy nadzieję na dobrą współpracę.
Wujku Bogdanie - będzie nam Ciebie brakowało!

Sławomir Malec
specjalista ds. jednostek
samorządu pomocniczego
tel. 61 812 22 44
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl

lipca br., w wyniku rezygnacji
dotychczasowej sołtys Sylwii
Kilanowskiej, odbyły się wybory
na funkcję sołtysa w sołectwie Uchorowo.
Została nim p. Krystyna Nowak.
Uprawnione do głosowania w sołectwie
Uchorowo są
osoby, w zebraniu wyborczym uczestniczyło
osób. Przewodniczył
mu radny Tomasz Pawlak.
Mieszkańcy zgłosili jedną kandydaturę –
p. Krystyny Nowak. Uzyskała
głosów
poparcia,
przeciw,
głos nieważny,
osoba opuściła zebranie przed głosowaniem. Rada Sołecka nie uległa zmianie.
Nadal liczy członków.
Dotychczasowa sołtys Sylwia Kilanowska
sprawowała tę funkcję od maja
roku.
Swą rezygnację umotywowała koniecznością dłuższego wyjazdu, co miałoby negatywny wpływ na sumienne wypełnianie
obowiązków sołtysa.

Dzień Dziecka w Kamińsku
czerwca
odbyło się w Kamińsku spotkanie rodzinne z okazji
„Dnia Dziecka”. Miejsce spotkania - teren Pensjonatu „Novel House”. Na
spotkanie przybyło około osób.
Program imprezy przewidywał pokaz Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Bolechowie. Strażacy nie zawiedli – za co im serdecznie dziękujemy. Na wstępie powitaliśmy
nowych mieszkańców Sołectwa Maję Lipowską i Franka Barełkowskiego. Otrzymali
„Śpioszki Sołtysa”. Pan Licznerski fachowo
wykonał fotografię rodzinną mieszkańców
i przyjaciół Kamińska. Zaproszony pasjonat
łucznictwa cierpliwie pokazywał małym
i dużym dzieciom, jak można strzelać z łuku.
Dzieciaki i dorośli skorzystali ze stanowiska
strzeleckiego, gdzie prowadzony był konkurs strzelania z wiatrówki do tarczy. Dziewczynki i chłopcy ćwiczyli celność rzutów do
koszyczków i na patyki. Duża skakanka rozpaliła współzawodnictwo – kto więcej?
Można też było się pochwalić swoim talentem wokalnym. Stanowisko prowadziła Elżbieta Raczyńska z Ewą Kamińską. Sołtys
i Rada Sołecka obdarowały dzieci skromnymi prezentami, lodami, słodyczami, kiełbaskami i napojami. Ciasta, babeczki, kawa
i herbata była dla wszystkich.
Czas na podziękowanie sponsorom i ludziom
dobrej woli: Pani Radnej Elżbiecie Winowww.murowana-goslina.pl

grodzkiej, Państwu Kamili i Wojciechowi
Sikorskim, Pani Małgorzacie Perczyńskiej,
Pani Urszuli Wilczyńskiej, Państwu Magdzie
i Maciejowi Lewandowskim, Pani Barbarze
Stachowiak, Państwu Magdzie i Adamowi
Nowakom, Panu Mirosławowi Raczyńskiemu, Pani Danucie Żerkowskiej, Radzie
Sołeckiej i wszystkim tym, co kupili biedronki z kamienia.
Pięknie Dziękuję
Elżbieta Dziel
Sołtys sołectwa Kamińsko

czerwca odbyły się w Wojnówku
dwie imprezy: Dzień Dziecka
i Wianki. Od godz.
.
dzieci
uczestniczyły w wielu atrakcjach w postaci
zabaw i konkursów, przeprowadzonych
przez zaprzyjaźnionych harcerzy z Poznania.
Była straż pożarna i dmuchany zamek. Przez
cały czas nasi milusińscy (również dzieci
spoza Wojnówka) byli obdarowywani słodyczami. Przeprowadziliśmy loterię. Za wykupione losy dzieci otrzymały zabawki, a pieniądze uzyskane z jej przeprowadzenia będą
wykorzystane na wycieczkę dla maluchów.
O godz. . rozpoczęły się wianki. Zabawa
trwała do późnych godzin nocnych.
Wszystkim sponsorom i osobom pomagającym przy organizacji tych imprez oraz
wszystkim uczestnikom i gościom, którzy
w tym dniu zaszczycili nas swoją obecnością
serdecznie dziękuje sołtys Przemysław
Wawrzyniak i Stowarzyszenie „Ostoja Wojnówko”.

Podziękowanie

C

hciałbym serdecznie podziękować
wszystkim, którzy oddali swoje SMS
-owe głosy na moją osobę w plebiscycie
„Głosu Wielkopolskiego” na „Super-Sołtysa”, w którym zająłem piąte miejsce
w województwie wielkopolskim (kolejny sołtys z naszej gminy uplasował się na . miejscu), co sprawiło mi ogromną satysfakcję.
Ta wysoka pozycja jest dla mnie kolejnym
potwierdzeniem, że moja praca jest zauważana, oraz że cieszę się dużą popularnością
wśród okolicznych mieszkańców.
Staram się zawsze pomagać wszystkim
potrzebującym, poświęcam dużo czasu dla
spraw mojego sołectwa oraz dla wszystkich,
którzy proszą mnie o pomoc (sam kiedyś
doświadczyłem nieszczęścia i wówczas
wielu ludzi bezinteresownie udzieliło mi
pomocy).
Wiem, że niektórzy uważają mnie za osobę
kontrowersyjną, ale mam swoje zasady, którym jestem wierny. Nie twierdzę, że jestem
sołtysem idealnym, jeśli znajdzie się lepszy
kandydat - chętnie udzielę mu poparcia.
Nigdy nie mieszam się do cudzych spraw, nie
„biję niepotrzebnie piany” i nie komentuję
złośliwie osiągnięć oraz postępowania
innych - czego serdecznie życzę wszystkim
tym, którzy czasem opowiadają o mnie
różne niestworzone historie. Ja nigdy w ich
prywatne sprawy nosa wtykać nie będę,
gdyż trudno mi zniżać się do ich poziomu.

Dzień Dziecka w Kamińsku.

Piotr Michalski, Sołtys wsi Białęgi

???
STRONA POD REDKACJĄ
Sławomira Malca
specjalisty ds. jednostek samorządu pomocniczego
tel.
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl

FUNDUSZ MIEJSKI

FUNDUSZ SOŁECKI

W

Z

W
roku osiedla samorządowe będą miały do dyspozycji „fundusz miejski” w wysokości
, zł.

Warunkiem wykorzystania środków jest złożenie przez sołtysa do
Burmistrza MiG Murowana Goślina w terminie do
września
roku wniosku zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na terenie sołectwa w
roku.

październiku na terenie miasta Murowana Goślina odbędą
się spotkania z mieszkańcami, podczas których zostaną
podjęte uchwały w sprawie przeznaczenia środków na
realizację przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców osiedli samorządowych.

Kwota Funduszu Miejskiego
Osiedle Samorządowe nr Osiedle Samorządowe nr Osiedle Samorządowe nr Osiedle Samorządowe nr Osiedle Samorządowe nr Osiedle Samorządowe nr -

na poszczególne osiedla:
,
,
,
,
,
,

TERMINARZ ZEBRAŃ
MIESZKAŃCÓW OSIEDLI SAMORZĄDOWYCH
ORAZ SOŁECTW
(DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO I MIEJSKIEGO 2014)
SOŁECTWO/
OSIEDLE

DATA

GODZ.

MIEJSCE SPOTKANIA

godnie z Ustawą z dnia
lutego
r. o funduszu sołeckim
(Dz. U. z
, Nr , poz.
z późn. zmianami) Burmistrz
Tomasz Łęcki przekazał sołtysom informację o wysokości środków przypadających na sołectwa.

Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące
warunki:
▪ wskazujący konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia
mieszkańców, zgodny ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
▪ zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć
(koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok
).
SOŁECTWA

KWOTA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2014

BIAŁĘGI

7 101,59

BIAŁĘŻYN

KARENCJA*

BODUSZEWO

KARENCJA*

DŁUGA GOŚLINA

KARENCJA*
8 413,03

GŁĘBOCZEK

KARENCJA*

STARCZANOWO 01.09.2013

15:00

KASZTELANIA parking w
Starczanowie

GŁĘBOCKO

WOJNOWO

03.09.2013

17:30

ŚWIETLICA WIEJSKA WOJNOWO

KAMIŃSKO

10 367,83

ŁOPUCHÓWKO

06.09.2013

18:30

BOISKO W ŁOPUCHÓWKU

ŁOPUCHOWO

15 465,14

BIAŁĘGI

09.09.2013

18:00

REMIZA OSP BIAŁĘŻYN

ŁOPUCHÓWKO

8 363,55

MŚCISZEWO

10.09.2013

19:00

REMIZA OSP MŚCISZEWO

ŁOSKOŃ STARY

6 977,87
16 702,35

KAMIŃSKO

11.09.2013

19:00

ŚWIETLICA WIEJSKA KAMIŃSKO

MŚCISZEWO

PRZEBĘDOWO

12.09.2013

19:00

HOL PAŁACU W PRZEBĘDOWIE

NIESZAWA

10 169,87

NIESZAWA

13.09.2013

19:00

ŚWIETLICA RSP ZGODA

PRZEBĘDOWO

24 744,22

TROJANOWO

14.09.2013

16:00

PLAC ZABAW W TROJANOWIE

RADUSZYN

10 912,20

WOJNÓWKO

14.09.2013

17:30

ŚWIETLICA WIEJSKA ul. Jarzębinki

RAKOWNIA

KARENCJA*

ZIELONKA

21.09.2013

17:00

WIATA TURYSTYCZNA w Zielonce

STARCZANOWO

6 111,82

RADUSZYN

25.09.2013

18:00

SALKA NA STADIONIE PRZY ul.
Mściszewskiej

TROJANOWO

9 402,80

UCHOROWO

16 603,37

WOJNOWO

13 955,74

WOJNÓWKO

6 260,29

ZIELONKA

7 373,78

UCHOROWO

25.09.2013

19:30

ŚWIETLICA WIEJSKA
UCHOROWO

GŁĘBOCKO

26.09.2013

18:00

ŚWIETLICA WIEJSKA
BODUSZEWO

ŁOPUCHOWO

27.09.2013

19:00

SZKOŁA PODSTAWOWA W
ŁOPUCHOWIE

ŁOSKOŃ STARY

28.09.2013

18:00

ŁOSKONIÓWKA - PLAC ZABAW

OSIEDLE NR 3

30.09.2013

18:00

UMiG, ul. Poznańska 16 (sala
sesyjna)

OSIEDLE NR 1

01.10.2013

18:00

Gimnazjum nr 1 ul. Mściszewska 10

OSIEDLE NR 5

02.10.2013

18:00

Gimnazjum nr 2 ul. Gen. T.
Kutrzeby 3

OSIEDLE NR 6

03.10.2013

18:00

Gimnazjum nr 2 ul. Gen. T.
Kutrzeby 3

OSIEDLE NR 4

04.10.2013

18:00

Gimnazjum nr 2 ul. Gen. T.
Kutrzeby 3

OSIEDLE NR 2

07.10.2013

18:00

REMIZA OSP ul. Rogozińska 15

*karencja ze względu na realizację projektu z dofinansowaniem Unii Europejskiej

STOWARZYSZENIE „WIEŚ MARZEŃ”
INFORMUJE O ZBIÓRCE PIENIĘDZY
Stowarzyszenie „Wieś Marzeń” z siedzibą w Nieszawie, informuje, że
podczas imprezy pn. „Rozpoczęcie Lata”, która odbyła się w Nieszawie
dnia . .
r. sprzedawano cegiełki w ilości
szt. Sprzedano
sztuk po zł każda, co dało łącznie
zł. Uzyskane w ten sposób pieniądze Stowarzyszenie przeznaczy na wycieczkę dla dzieci z sołectwa do
Palmiarni w Poznaniu.
Marcin Walkowiak
Sołtys sołectwa Nieszawa
lipiec-sierpień 2013

???

Fit Murowana, czyli
Goślinianie - jak dbać o linię
Największy wysiłek fizyczny, na jaki narażony jest mieszkaniec dużego miasta, to sięgnięcie
dłonią do kieszeni spodni i naciśnięcie guzika otwierającego samochód. Oczywiście
koloryzuję bezczelnie, ale jeśli ktoś nie ma sportu we krwi, to każdy pretekst jest dla niego
dobry, żeby się oszczędzać.

A

w dużym mieście o takie preteksty
łatwiej. Bo co za sens spacerować,
wdychając spaliny? Albo chodzić pieszo do pracy, skoro trzeba lawirować w labiryncie psich kup na chodniku? Ja dziękuję.
Gorzej, kiedy taki zepsuty mieszczuch przeprowadzi się do Murowanej Gośliny. Rano
kawa i fajeczka przy oknie z widokiem na…
szlak rowerowy i pieszy. Co dziwniejsze używany. I to nie tylko przez wysportowanych
młodzieńców, dbających o powodzenie
u płci przeciwnej, ale też ludzi w wieku
mocno średnim. Bolesnym szokiem były dla
mnie dwie panie po -tce w obcisłych strojach z lycry, w których wyglądały lepiej niż ja
(gdybym taki miała;-), młodsza od nich
o spokojnie dwie dekady. Normalnie uda
z żelaza.
Do tego znajomi odwiedzający nas pieszo
z drugiego końca Murowanej i wracający do
domu wieczorem… z dziećmi… pieszo…
pod górkę! Czułam się trochę jak w kosmo-

sie, gdy pojęłam, że tu nie ma taksówek. I te
rowery wszędzie! Rajd za rajdem! Banda szaleńców. W końcu zakumałam, że jednak coś
z tym moim trybem życia nie tak, bo co
z tego, że się świetnie odżywiam, skoro poza
jedyną doprowadzoną do perfekcji dyscypliną sportową, zwaną odkurzaniem domu,
właściwie się nie ruszam.

Za to zarażenie dziękuję każdemu, kto bezczelnie przebiegł w ciągu ostatnich
lat
w pobliżu mojego domku. Postaram się
odwdzięczyć tym, co umiem najlepiej. A że
najwięcej wiem o dietach odchudzających
i leczniczych, to zapraszam na prezentację
dotyczącą zdrowego odżywiania - „Pułapki
odchudzania”.

No i zaraziłam się… Najpierw rzuciłam palenie. A żeby przy tym nie zamienić się w kulę
słoniny, chodziłam po puszczy przynajmniej
km w miesiącu. Wtedy przekonałam się,
że ludzie szwendają się po lesie także poniżej
- st. C i w upały. Nie ma szukania pretekstu
do nicnierobienia. To mi się baaardzo spodobało, bo jeśli człowiek przestanie się usprawiedliwiać, to jest w stanie zrobić ze sobą
i swoim ciałem co tylko chce. Nie, raczej nie
miałabym problemu ze zrzuceniem wagi, bo
jestem dobra i w teorii (muszę – dietetyk;-)
i w praktyce (w sumie w życiu schudłam
tyle, ile teraz ważę), ale poruszanie się w adidasach naprawdę mnie wciągnęło!

Piątek, września, godz. . ,
sala Ratusza w historycznej Murowanej.
Wstęp absolutnie wolny. Zapraszam.
Jeśli uda mi się Was zarazić zdrowym odżywianiem, to ta prezentacja może być wstępem do całego cyklu pokazów, z dietami
leczniczymi włącznie (co powiecie na
jesienną prezentację o diecie antyrakowej?).
A jak się nawzajem pozytywnie nakręcimy,
to za parę lat Murowana może będzie najbardziej fit miastem w kraju. Albo i na świecie, jak szaleć to szaleć!
Monika Paluszkiewicz

Dobre wyniki
Stajni
Raduszyn

C

iężka praca nie poszła w las! Pragniemy
podzielić się z informacjami, że nasi
zawodnicy startowali w lipcu dwukrotnie na trudnych parkurach w Gnieźnie.

lipca Halina Kosakowska na Babilonie
wygrała konkurs klasy LL z trafieniem w
normę czasu o puchar posła na Sejm RP
Tadeusza Tomaszewskiego, ze znakomitym
rezultatem i w dobrym stylu. Przejazd naszej
pary był najlepszy spośród innych przejazdów! Druga zawodniczka, Marta Lis przyuczała na tych zawodach młodego Maczo
i zajęli bardzo przyzwoite . miejsce.
Ponownie w Gnieźnie znaleźliśmy się przy
okazji Jeździeckiego Pucharu Gniezna. Tym
razem pojechali jedynie Joanna Żak z Midasem. Startowali w dwóch konkursach: klasy
L i P. Parkury w Gnieźnie cieszą się sławą
www.murowana-goslina.pl

trudnych, dlatego nasza zawodniczka pokazała wielką klasę zajmując . miejsce, na
przejazdy w klasie L oraz . w klasie P,
gdzie odbyło się
przejazdów. Gdy ta para
jedzie, publiczność rzeczywiście wstrzymuje
oddech, bo regularnie Midas ma jeden z najlepszych czasów w konkursie.

Bardzo cieszymy się z tych wyników i oczywiście mamy apetyt na więcej.
Andrzej Kosakowski
Stajnie Raduszyn

OŚWIATA

OŚWIATA

Lada chwila rozpocznie się nowy rok szkolny
wypiękniały.

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Z

ostała przeprowadzona termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr
oraz
Szkół Podstawowych w Białężynie i Długiej Goślinie. Szkoła Podstawowa nr ma
wyremontowane posadzki na korytarzach.
Udało się również uporządkować kanalizację
deszczową wokół Gimnazjum nr i Szkoły
Podstawowej nr . Po ubiegłorocznym
remoncie dachów na „Dwójkach” był to
kolejny priorytet w remontach mający na celu
przeciwdziałanie zalewaniu szkół. Ogółem
wartość wykonanych remontów w szkołach
tylko w tym roku, wyniesie ok. , mln zł.
W następnym roku planowana jest budowa
boiska przy Szkole Podstawowej nr ,
a w dalszych latach termomodernizacja
budynków szkół na Zielonych Wzgórzach.
Z możliwości rozpoczęcia edukacji w szkole
w wieku lat, dla swoich dzieci skorzystało
w naszej gminie % rodziców. Pozostałe pięcio- i sześciolatki będą uczęszczać do przedszkoli. Obecnie mamy % dzieci w wieku od
do
lat objętych wychowaniem przedszkolnym i są jeszcze miejsca w niektórych
przedszkolach, np. w Łopuchowie, gdzie
Fundacja „Pomoc Dzieciom Wiejskim” oferuje również dowóz. Przedszkole prowadzi
także oddział integracyjny.
Oferta szkół
sierpnia zakończył się w Szkołach Podstawowych projekt „Indywidualizacja procesów nauczania w klasach I – III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach działania . . . Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Aby wspomóc pracę szkół Burmistrz Gminy Murowana Goślina przeznaczył dla każdej szkoły
dodatkową pulę godzin do wykorzystania na
zajęcia mające na celu wspomaganie obszarów, które najsłabiej wychodzą na sprawdzianie klas szóstych i egzaminie gimnazjalnym. Dyrektorzy szkół sami podejmowali
decyzje na co zostaną przeznaczone te
godziny.
W Gimnazjum nr
dla „ciekawych świata”
powstają klasy interdyscyplinarne. Działa
koło historyczne, które realizuje projekt:
„Trwała pamięć pokoleń” organizowany

/

. Przez wakacje szkoły nam

przez
Stowarzyszenie Współpracy ze
Wschodem „Memoramus”. Jego członkiem
jest gimnazjum. W ramach projektu uczniowie biorą udział w Marszach Pamięci Gniezdowo - Katyń, a także w Marszu Żywej
Pamięci Polskiego Sybiru. Wyróżnikiem gimnazjum jest też wielokulturowość. W tym
obszarze uczniowie uczestniczą w spotkaniach międzynarodowych poznając historię
i kulturę swojej okolicy i zaproszonych gości.

BURMISTRZ
PRZEZNACZYŁ
DLA KAŻDEJ
SZKOŁY
DODATKOWĄ
PULĘ GODZIN DO
WYKORZYSTANIA
NA ZAJĘCIA
MAJĄCE NA CELU
WSPOMAGANIE
OBSZARÓW,
KTÓRE
NAJSŁABIEJ
WYCHODZĄ NA
SPRAWDZIANIE
KLAS SZÓSTYCH
I EGZAMINIE
GIMNAZJALNYM.

rii i krajoznawstwa oraz zapoznanie młodzieży gimnazjalnej z ciekawą historią Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz miejscami związanymi z życiem i twórczością
Adama Mickiewicza. W ramach tego projektu co roku uczniowie obu gimnazjów
wyjeżdżają na Białoruś. Wyjazd jest w %
opłacany przez Gminę Murowana Goślina.
Co roku również gościmy uczniów z Białorusi. W organizację tego przyjazdu angażują
się wszystkie szkoły i wielu mieszkańców
gminy. Serdecznie im za to dziękujemy.
Szkoła Podstawowa nr od lat realizuje projekt klas muzycznych i popularyzuje ruch Pro
Sinfoniki. Uczniowie obu szkół, bo w „Kole
Młodych Melomanów” uczestniczą również
uczniowie Gimnazjum nr , wielokrotnie
zdobywali laury w Turniejach Pro Sinfoniki,
a przedstawienia przez nich realizowane
mamy okazję co roku oglądać w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
i w Murowanej Goślinie. W Szkole Podstawowej nr prowadzone są również klasy
sportowe o profilu siatkarskim. Wszystkich
chętnych pragnących uprawiać siatkówkę
zapraszamy do szkół na Zielonych Wzgórzach.
Do szkół w Białężynie i Długiej Goślinie
„wkracza najnowsza technologia”.
Szkoła Podstawowa w Białężynie do listopada
r. realizuje projekt pt. „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie
nauk matematyczno- przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych
metod i technologii – EDUSCIENCE”. Projekt
jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie biorący udział
w projekcie będą mieli okazję wziąć udział
w lekcjach on-line ze Stacji Polarnej na Spitsbergenie, obserwatoriów w różnych miejscach Polski, a także ze statków badawczych
Oceania lub Horyzont II. Wezmą też udział
w Piknikach Naukowych.

Gimnazjum nr to Szkolny Ośrodek Siatkarski pod patronatem Ministerstwa Sportu
i Polskiego
Związku
Piłki
Siatkowej
w ramach „Programu upowszechniania
sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie
piłki siatkowej”. SOS w Wielkopolsce tworzą
- Gimnazjum nr
w Murowanej Goślinie;
Gimnazjum nr
w Pile; Gimnazjum nr
w Kaliszu i Liceum Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu.

Podczas wakacji, nauczyciele obydwu szkół
intensywnie szkolili się z umiejętności wykorzystania tablic interaktywnych.

Obydwa gimnazja wspólnie realizują projekt
„Poznajemy piękne, dawne ziemie wschodnie Rzeczypospolitej”, którego celem jest
rozwój współpracy pomiędzy młodzieżą
Polski i Białorusi poprzez wymianę doświadczeń w zakresie wychowania, kultury, histo-

Przypominam: Rok szkolny
/
rozpoczyna się w dniu września! Rozkład jazdy
autobusów szkolnych jest umieszczony na
stronie www.murowana-goslina.pl w zakładce Komunikacja na górze strony oraz
obok >>>>.
lipiec-sierpień 2013

OŚWIATA

OŚWIATA

Godziny przejazdu i odjazdu
autobusu szkolnego
LINIA S1
kierunek
Zielonka I
Zielonka II
Huciska
Boduszewo I
Boduszewo II
Boduszewo III
Gnieźnieńska
Gim nr 1
SP nr 1

przyjazd
7.15
7.18
7.20
7.25
7.26
7.28
7.35
7.40
7.45

odjazd I
13.10
13.04
13.00
12.56
12.53
12.50
12.48
12.45
12.40

odjazd II
15.10
15.04
15.00
14.56
14.53
14.50
14.43
14.40
14.35

LINIA S 3
kierunek
Głęboczek
Głębocko
Łopuchówko
Łopuchowo SP

przyjazd
7.00
7.10
7.28
7.25

odjazd I
14.00
13.55
13.40
13.30

odjazd II
14.57
14.50
15.05
15.10

X

X

15.15

7.40

X

14.50

przyjazd
6.50
6.53
7.05
7.10
7.20
7.25
7.30
7.40

odjazd I

odjazd II

środa III odjazd

13.25
13.15
13.10
12.55
12.50
12.40

15.25
15.15
15.10
15.00
14.55
14.45

17.13
X
17.08
17.04
17.00
16.50

Łopuchowo os. Przy
Puszczy
Gim nr 1
LINIA S 4
kierunek
Białęgi I
Białegi II
Uchorowo
SP Białężyn
Nieszawa
SP Białężyn
Białęgi
Gim 1

LINIA S2
kierunek
Kąty
Wojnowo
Długa Goslina I
Długa Goślina II
Długa Goślina III
Długa Goslina IV
SP w Długiej Goślinie
Trajonowo
Trojanowo wieś
Przebędowo
SP nr 1
Gim nr 1

przyjazd
6.45
6.55
7.05
7.07
7.09
7.11
7.15 - 7.22
7.25
7.30
7.35
7.40
7.45

odjazd I
13.35
13.30
13.20
13.16
13.14
13.12
13.10
12.57
12.55
12.50
12.45
12.40

odjazd II
15.35
15.30
15.20
15.16
15.14
15.12
15.10
14.57
14.55
14.50
14.45
14.40

środa III odjazd
17.17
17.25
17.30
17.32
17.34
17.36
17.38
17.10
17.08
17.04
X
16.50

LINIA S 5
kierunek
przyjazd
odjazd I
odjazd II
Pławno
7.02
14.12
15.52
Pławno
7.00
14.10
15.50
Kamińsko
7.05
14.05
15,45
Rakownia
7.08
14.00
15.40
Rakownia
7.10
13.57
15.37
Gnieżnieńska
7.13
13.55
15.35
SP2 i Gim 2
7.20
13.50
15.30
Starczanowo
7.30
X
14.55
Mściszewo I
7.35
X
14.50
Mściszewo II
7.38
X
14.48
Mściszewo III
7.40
X
14.45
Raduszyn
7.42
X
14.42
Gim nr 1
7.45*
X
14.40*
SP nr 2
7.50
X
14.35
*Przesiadka dla wszystkich uczniów jadących na Zielone
Wzgórza

„Afryka dzika” w Białężynie
czerwca na terenie naszej szkoły odbył się IX Festyn Rodzinny zatytułowany „Afryka
dzika”. Około godziny . boisko przy szkole zamieniło się w miejsce spotkań
i wesołych zabaw.

O

prócz sceny, na świeżym powietrzu
pojawiły się namioty, w których była
kawiarenka i stoisko grillowe, a także
kącik dla dzieci. W tym roku prowadzącą
festyn była Agencja Artystyczna L’Arte,
która zabrała uczestników festynu w podróż
do gorącej Afryki. Dzieci bawiły się na scenie
wcielając się w mieszkańców tej krainy,
uczyły się tańca afrykańskiego i gry na bębnach, wydawały okrzyki, malowały maski
(które stanowiły pamiątkę po zabawie),
brały udział w licznych zabawach integracyjnych, takich jak np. rzut kokosem. Całości
towarzyszyła specjalnie dobrana muzyka.
Po atrakcjach przygotowanych przez agencję na scenę wkroczyły dzieci. Podopieczni
przedszkola oraz uczniowie klas - specjalnie na tę okazję przygotowali inscenizacje
wierszy Juliana Tuwima. Szóstoklasiści natowww.murowana-goslina.pl

miast wystawili sztukę przygotowywaną na
języku polskim, a zatytułowaną „Podwórkowy happening”.
Po występach artystycznych przyszedł też
czas sportowych rozgrywek. Wielką atrakcją
wieczoru był mecz pomiędzy nauczycielami
(nauczycielkami), a rodzicami (mamami).
Dobrze przygotowane i bardzo zdeterminowane mamy zdobyły zwycięstwo - gratulujemy.
Festyn zakończył się około godziny
.
losowaniem głównej nagrody tej imprezy roweru.
W tym roku po raz kolejny podziękowania
należą się zaangażowanym w organizację
festynu rodzicom. Dziękujemy mamom,
które upiekły pyszne, bijące rekordy popu-

larności ciasta oraz pełniły dyżury w kawiarence, a także ojcom, którzy rozkładali
namioty, czy budowali scenę. Wszystkim
rodzicom, którzy przynosili różne upominki
dla uczestników festynu. Dziękujemy
wszystkim darczyńcom, którzy wspierali nas
finansowo lub rzeczowo, a są w śród nich:
Nortex z Szymankowa, Altrans, BS Oddział
w Murowanej Goślinie, York, Gmina Murowana Goślina, D. Urbański, J. Dobrowolski,
T. Pawlak, M. Mikuła, J. Andrzejewski z Białęg, J. Faron. Wyrazy wdzięczności kierujemy też do wszystkich osób włączonych
w przygotowanie imprezy.
Małgorzata Warzecha
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białężynie

SPORT

Goślińscy emeryci zwiedzili okolice Poznania
lipca
roku Goślińscy Seniorzy
wybrali się na jednodniową wycieczkę
autokarową, aby zwiedzić: Kórnik,
Koszuty, Rogalin oraz Puszczykowo. Dla części uczestników wycieczki było to zwiedzanie pierwszy raz wymienionych miejscowości, dla pozostałych – przypomnienie lub
uzupełnienie posiadanej wiedzy.
Seniorzy mają szczęście do pięknej, słonecznej pogody. Taka była również lipca. Zatem
Zamek w Kórniku, już na pierwszy rzut oka,
prezentował się okazale. Z Kórnikiem /Bninem/ związana jest nasza poetka Wisława
Szymborska, gdzie się urodziła. Zmarła
przed rokiem laureatka literackiej nagrody
Nobla w
r. została upamiętniona
w Kórniku pomnikiem w formie ławeczki,
na której siedzi kot, a ona sama stoi obok.

Z Kórnika Seniorzy udali się do Koszut, gdzie
zwiedzili dwór szlachecki z końca XVIII.
Dzień był upalny, więc w Rogalinie przysiedliśmy w cieniu drzew zespołu pałacowo
-parkowego – głównej siedziby zasłużonego
dla Polski rodu Raczyńskich. Ważną częścią
zespołu pałacowego jest kościół – mauzoleum rodziny Raczyńskich.
Ostatnim etapem wycieczki było zwiedzanie
Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera w Puszczykowie. Placówka mieści się
w starym domu rodziny Fiedlerów. Z czasem
ekspozycja rozrastała się. Oryginalne eksponaty przywożone były z Ameryki, Afryki
i Azji przez Arkadego Fiedlera oraz synów
Marka i Arkadego Radosława. Uwagę przyciągają rękodzieła różnych ludów, rzeźby,
maski, tam-tamy, trofea, piękne motyle tropikalne, pająki, cykady i wiele innych.

Integralną częścią ekspozycji jest Ogród Kultur i Tolerancji znajdujący się w parku muzealnym. Z dużym zainteresowaniem oglądaliśmy
tam m. in. wierną kopię piramidy zbudowanej
na wzór egipskiej piramidy Cheopsa, ale
razy mniejszej, replikę posągu Buddy
z Bamian, Bramę Słońca, replikę statku Santa
Maria Krzysztofa Kolumba w skali : , replikę
samolotu brytyjskiego myśliwca, na którym
polscy lotnicy z Dywizjonu
brali udział
w bitwie o Anglię. Muzeum Arkadego Fiedlera w Puszczykowie jest bardzo ciekawe.
Sama ekspozycja jak również opowiadania
przewodników inspirują zwiedzających do
poznawania świata i przygody. Atmosfera
udzieliła się także nam – Seniorom!
Jolanta Stern
Prezes PZERiI, O/Murowana Goślina

Goślińscy Seniorzy na turystycznych szlakach

Z

nostalgią nasi Emeryci wspominają
tegoroczną wycieczkę autokarową,
którą odbyli w dniach od
maja do
czerwca
roku do Trójmiasta, na Półwysep Helski oraz do innych nadmorskich
miejscowości. Bogaty program wycieczki nie
zniechęcał uczestników, ale mobilizował do
zwiedzania.

W drodze do Gdańska zwiedzaliśmy zamek
w Malborku. Rocznie zwiedza go ok. pół
miliona turystów z całego świata. W bieżącym roku w liczbie tej byliśmy i my-goślińscy
Seniorzy.
Wreszcie dojechaliśmy do Gdańska, gdzie
zamieszkaliśmy. Następnego dnia zwiedzanie

z przewodnikiem rozpoczęliśmy od Kaktusiarni w Rumii, gdzie zobaczyliśmy setki różnorodnych gatunków kaktusów, także kwitnących.
Zwiedziliśmy Gdynię, Sopot, Oliwę, gdzie
w Katedrze oliwskiej wysłuchaliśmy koncertu organowego. Odwiedziliśmy także
Westerplatte - symbol wybuchu drugiej
wojny światowej.
Bardzo zaciekawiła naszych Seniorów
w Gdańsku unikatowa w skali europejskiej
fortyfikacja: Twierdza Wisłoujście z wieżą
oraz bastionem artyleryjskim.
Odwiedziliśmy także plaże i promenady
w Gdańsku Brzeźnie oraz Stogach. Nasi Seniorzy wraz z sympatykami, którzy brali udział

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

.

–

.

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

w wycieczce do Trójmiasta, w pełni zasługują
na uznanie. Mimo zmęczenia, nie ustawali
i wytrwale z zaciekawieniem zwiedzali dalej.
W powrotnej drodze, pełni wrażeń, zatrzymaliśmy się na dłużej w Centrum Edukacji
i Promocji Regionu w Szymbarku, położonym
w samym sercu Kaszub. Wielkie emocje
wzbudził dom postawiony do góry nogami,
tzn. na dachu. Takie są Goślińskich Seniorów
wrażenia z wycieczki do Trójmiasta. Apetyt
na zwiedzanie nie maleje…
Jolanta Stern, Prezes
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, O/Murowana Goślina

Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Stefan Ogorzałek...
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................
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 Poepke...........................................................
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka...
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt................................
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji,
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................
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 ( ).........................

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: Roma Dukat
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Romy Dukat, tel.:
, e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
lipiec-sierpień 2013

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Jak „GOŚLINIACY” oddają swoje serca?

K

Tym razem spotkaliśmy się
lipca
r.
podczas Jarmarku Św. Jakuba. Pomimo niesamowitego upału już od pierwszych minut
akcji ustawiła się kolejka… pragnących upuścić nieco własnej krwi. W sumie w akcji
uczestniczyło prawie
osób i dzięki nim
zebrano prawie litrów krwi.

Jednym z ważnych elementów działań
„GOŚLINIAKÓW” jest też propagowanie idei
poboru szpiku kostnego. Przeszczep szpiku
to skuteczna metoda leczenia niektórych
chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, takich jak białaczki i chłoniaki, a także
niedokrwistości aplastycznej, talasemii
i innych. Prawdopodobieństwo znalezienia
dawcy szpiku jest jednak niewielkie i aby
zwiększyć te szanse dąży się do zarejestrowania jak największej liczby potencjalnych
dawców szpiku. Dlatego właśnie tak ważne
jest żeby jak najwięcej osób znalazło się
w prowadzonych rejestrach szpiku. Trzeba
pamiętać, że oddając próbkę szpiku pomagamy zwiększyć szansę na uratowanie życia
nieuleczalnie chorym ludziom.

Dodatkowo
osoby przystąpiło do banku
dawców szpiku. Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo gorącej aury znaleźli w sobie
energię, aby pomóc innym.

Najbliższa akcja, podczas, której można
będzie się podzielić darem życia odbędzie się
sierpnia w Klubie Osiedlowym „Zielone
Wzgórza” Nowy Rynek . Dla pierwszych

lub Honorowych Dawców Krwi PCK
„Gośliniacy” działa na terenie gminy
Murowana Goślina od
r. Zrzesza
ponad
dawców, w tym
kobiet.
Możemy pochwalić się tym, że razem oddaliśmy już prawie tys. litrów krwi. Corocznie
organizowanych jest około
akcji i na każdej z nich spotykamy wiele osób, które
dzielą się darem życia z innymi.

dawców przygotowana jest nagroda
w postaci wejściówki na IX Memoriał
im. Arkadiusza Gołasia.
Również w trakcie memoriału - - września br. - prowadzona będzie rejestracja
potencjalnych dawców szpiku. Organizatorem akcji jest Klub „Gośliniacy” w Murowanej Goślinie, a patronuje jej Fundacja „Kropla
Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej.
ZAPRASZAMY DO ODDAWANIA KRWI
I PRÓBKI SZPIKU:
sierpnia - Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek
października - akcja poboru, klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek
listopada - Zespół Szkół w Bolechowie,
godz. . - . , Zespół Szkół w Murowanej
Goślinie, ul. Szkolna , godz. . - . .
Anna Nikodem-Małojło, Przyjaciel Klubu

ABSOLWENCIE SZKOŁY
ŚREDNIEJ
CHCESZ STYPENDIUM?
EKOMAJÓWKA W RADUSZYNIE
18 maja na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego
Państwa Kosakowskich w Raduszynie odbyła się „EkoMajówka” z LGD. Tym razem tematem przewodnim
była ekologia. Podczas imprezy można było skorzystać
z licznych atrakcji, między innymi toru przeszkód ze
słomy, zjazdu na tyrolce oraz przejażdżki konnej.
Ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród dzieci
jak i dorosłych, cieszyły się różnego rodzaju warsztaty:
wikliniarstwa, malowania toreb i ekoplakatów, budowania domków lęgowych dla ptaków oraz ręcznie
robionej biżuterii. Każdy uczestnik Ekomajówki, który
przyniósł ze sobą 5 kilogramów makulatury otrzymał
piękną sadzonkę trawy ozdobnej, ufundowaną przez
LGD Kraina Trzech Rzek.
EKOSPŁYW TRATWIANY
29 czerwca ponad 50 uczestników wzięło udział w EKOspływie tratwianym Wartą. Uczestnicy spływu pokonali w „pięknych okolicznościach przyrody” piętnastokilometrowy odcinek rzeki z Mściszewa do Obornik. Po
powrocie na suchy ląd na uczestników czekała pyszna
zupa węgierska i kiełbaski. Z pewnością wszyscy na
długo zapamiętają zachwycające krajobrazy, świetną
atmosferę i wysiłek, jaki trzeba było włożyć w pokonanie Warty.
SUKCES LGD NA FINALE FESTIWALU PIOSENKI RANCZERSKIEJ „WILKOWYJCE”
28 czerwca LGD Kraina Trzech Rzek broniła barw Wielkopolski podczas finału Festiwalu Piosenki Ranczerskiej
„Wilkowyjce”, który odbył się w miejscowości Kikół
w województwie kujawsko – pomorskim. Udział „Grupy
K3R” zakończył się wielkim sukcesem, przygotowana
scenka na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. „Chłopaki pomóżta…” zdobyła III miejsce.
Karolina Skowrońska, specjalista ds. promocji
Kraina Trzech Rzek, tel. kom. 535 978 545
e-mail: karolina.skowronska@kraina3rzek.pl
www.kraina3rzek.pl
www.murowana-goslina.pl

ZŁÓŻ WNIOSEK!
Do września
r. Fundacja przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium.

PIERWSZY
KROK
W BIZNESIE
Jeżeli jesteś zarejestrowany
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu,
masz pomysł na biznes, a nie wiesz:

> jak założyć własną działalność gospodarczą?

O pomoc finansową mogą się
ubiegać tegoroczni absolwenci
szkół średnich, rozpoczynający
studia wyższe, z rodzin wielodzietnych i niezamożnych, będący mieszkańcami gminy Murowana
Goślina.
Potrzebne wnioski oraz Regulamin przyznawania
stypendiów dostępne są w Sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz na stronie
www.fundacjajanapawla.org.pl. Dodatkowe informacje pod nr tel.
.

> skąd wziąć na to środki?
Zgłoś się na BEZPŁATNE szkolenie
przeznaczone dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
W ramach szkolenia m.in.:

> aspekty formalno - prawne prowadzenia firmy i związanej z nią dokumentacji,

> możliwości uzyskania środków finansowych,

Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie

> biznes - plan.
od

RUSZA „KLUB SENIORA”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowanej
Goślinie zaprasza Seniorów do Klubu Seniora
„Zacisze” na spędzenie razem czasu, rozwijanie swoich zainteresowań, poznawanie
nowych ludzi…
Klub zamierza skupiać w swoim gronie ludzi
starszych, emerytów, rencistów, którzy we
wspólnym działaniu i odpoczynku znajdą
zadowolenie i radość życia.
w Klubie jest możliwość skorzystania
z ciepłego posiłku,
spotkania x w tygodniu,
ruszamy od września
r.
Misją Klubu jest sprawienie, by ludzie starsi
poczuli się ważni i potrzebni, by nie zamykali
się w domach, by odżyli kulturalnie i duchowo.
Osoby chętne zapraszamy, by zapisywali się
do Klubu w Ośrodku Pomocy Społecznej,
ul. Dworcowa
, Murowana Goślina, pok.
, tel.
wew. .

.

–

. .

TERMIN
r. w godz. :

- :

.

MIEJSCE
Sala Ośrodka Pomocy Społecznej
ZAPISY
Klub Pracy OHP, ul. Dworcowa , Murowana Goślina tel. /
wew.
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl
Liczba miejsc ograniczona!

ZAPRASZAMY!

KULTURA

Co w

KULTURZE się zdarzyło?

 Niezłe kwiatki !

 Szwedzi i Rosjanie chóralnie

czerwca przed pałacem przy ul. Kochanowskiego
odbyło się otwarcie wystawy
prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki pt.
„Kwiaty, kwiatki, kwiateczki”. Na drewnianych listewkach koloru zielonego opartych
o kolumny i ściany pałacu pozawieszane ceramiczne kwiaty. Pani Grażyna Szymała-Wołyńska, opiekunka grupy małych artystów
porównała wszystkich obecnych do kwiatów.
Kwiateczki to najmłodsi rzeźbiarze, kwiatki to
starsza grupa, kwiaty to już dorośli, rodzice,
dziadkowie i reszta gości na wystawie.

czerwca odbył się dodatkowy koncert
w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu
Chóralnego im. Ks. Edmunda Szymańskigo
w Murowanej Goślinie. Tym razem w auli
Gimnazjum nr gościliśmy Akademicki Chór
i Orkiestrę z Malmö ze Szwecji. Gośćmi na
koncercie zespołów ze Szwecji był Polonijny
Zespół Folklorystyczny „Polskie Kwiaty”
z Jarosławia w Rosji. Najważniejszy koncert, w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego „Polskie Kwiaty” dały jednak w niedzielę
czerwca w auli Gimnazjum nr .
„Polskie Kwiaty” zaprezentowały piosenki
i tańce z różnych regionów Polski oraz
utwory patriotyczne.

Bartłomiej Stefański
 Wianki na folkowo…
Po raz kolejny Sołectwo w Mściszewie i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i rekreacji
w Murowanej Goślinie zaprosił na imprezę
plenerową „Wianki nad Wartą”, które
odbyły się
czerwca br. na malowniczej
Przystani Binduga.
Pogoda i publiczność dopisała organizatorom, do tego ciekawy program artystyczny
dopełnił całości. Pierwszym wykonawcą był
Polonijny Zespół Folklorystyczny „Polskie
Kwiaty” z Jarosławia (Rosja), który został
zaproszony na tegoroczny VI Międzynarodowy Festiwal Chóralny im ks. Edmunda Szymańskiego. Nie mogło zabraknąć na wiankach kapeli. W tym roku wystąpiła nasza
goślińska, żywiołowa, pełna energii i dowcipu „Swoja Wiara”.
Tegoroczną gwiazdą wieczoru była Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa pod kierunkiem nieocenionego Wojciecha Wietrzyńskiego. Po koncercie rozpoczął się tradycyjny
Obrzęd Nocy Świętojańskiej w wykonaniu
Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie” pod
kierunkiem Marzenny Karbowskiej. Na zakończenie nie mogło zabraknąć zabawy, którą
poprowadził zespół „Music Partners”. Całość
poprowadził Zbyszek Bitner.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom, czyli: Pobiedzisko-Goślińskiemu Bankowi Spółdzielczemu
O/ Murowana Goślina, Jarosławowi Dobrowolskiemu, Sebastianowi Kobusowi, Leśnictwu Starczanowo, Marii Bejmie, Dariuszowi
Urbańskiemu, Mirosławowi Molińskiemu,
Konradowi Strykowskiemu, Jerzemu Stasikowskiemu. Dziękujemy panu Mironowi,
który przypłynął do nas statkiem z Poznania
pomimo wysokiego stanu Warty i pomógł
przy obrzędzie.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pięknie
dziękuję za współpracę Sołectwu Mściszewo, które składamy na ręce sołtysa Jana
Gruszczyńskiego.
Agnieszka Szymańska-Wojtera

 Ostatni koncert Festiwalu
czerwca w auli Gimnazjum nr wystąpił
utytułowany Chór Uniwersytetu Warszawskiego, który w tym samym czasie gościł na
Międzynarodowym Festiwalu Chórów Uniwersyteckich „Universitas Cantat” w Poznaniu.
Ostatni koncert, to czas na podsumowania
i podziękowania. Burmistrz Tomasz Łęcki
podziękował wręczając bukiet kwiatów Pani
prof. Elżbiecie Wtorkowskiej – Dyrektor
festiwalu.

Dziękujemy wszystkim za współpracę przy
organizacji festiwalu.
Szczególne podziękowania dla: Witolda
Rewersa, Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej w Poznaniu, Jarosława Błachowiaka, Dowódcy JRG nr
w Bolechowie,
ks. Marka Chmary, Proboszcza Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
w Murowanej Goślinie, Justyny Furman, Dyrektora Gimnazjum nr im. Hipolita Cegielskiego
w Murowanej Goślinie, Zakładu Poligraficznego Tomasza Kędziory w Murowanej Goślinie,
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie, Krzysztofa Antkowiaka, dyrektora
Zespołu Szkół w Chludowie im. O. Mariana
Żelazka, Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie”,
Adama Krasickiego Dyrektora Obornickiego
Ośrodka Kultury, Marii Frąckowiak-Ławickiej,
Prezes Stowarzyszenia Chóru Mieszanego Cantilena w Obornikach, Piotra Szturmińskiego,
Dyrektora Rogozińskiego Centrum Kultury,
Michała Wiktora, Dyrektora Parku Wodnego
OCTOPUS w Suchym Lesie, Leszka Rewersa,
Joanny Przymusińskiej, Marka Derbicha, Ewy
Wysockiej, Weroniki Jarzyńskiej, Hanny Piotrowskiej, Iwony Sadowskiej, Ośrodka Szkolno
-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych
w Owińskach.
Arleta Włodarczak
 Profesor Stefan Stuligrosz patronem
Festiwalu w Długiej Goślinie

 Podsumowanie Festiwalu Chóralnego
Głównym celem festiwalu jest pokazanie
bogactwa różnorodności kultury muzycznej
reprezentowanych krajów, bowiem uczestnicy podczas występów prezentują rodzimą
muzykę, ale również promocja miasta
i regionu. Mottem tegorocznej edycji był
„śpiew i taniec”, gościliśmy dwa zespoły
folklorystyczne z Wilna i z Jarosławia.
Odbyły się dwa koncerty adresowane tylko
dla młodzieży szkolnej, razem koncertów.
Wszystkie zespoły spotykały się z ciepłym
przyjęciem publiczności, jednak największe
wrażenie zrobił Chór Uniwersytetu św.
Tomasza w Manili.
Po tegorocznej, szóstej edycji nasza mapa
wzbogaciła się o nowe miejsca, gościliśmy
w ciągu tych sześciu lat w Murowanej Goślinie zespoły z Polski i z zagranicy.
Przy tegorocznej edycji festiwalu jak zwykle pracowali: inicjator i dyrektor festiwalu
prof. Elżbieta Wtorkowska, panie z Żeńskiego Chóru „Canzona Absolwent” i Chóru
Kameralnego „Canzona”, rodzice Chóru
Dziewczęcego „Canzona” oraz pracownicy
naszego Ośrodka Kultury. Dzięki tej współpracy i zaangażowaniu wszystkich wymienionych festiwal miał znakomitą oprawę,
artyści zostali bardzo dobrze przyjęci,
a budżet festiwalu zamknął się kwotą ok.
.
zł.

czerwca
r. odbył się wyjątkowy koncert inauguracyjny XI Letniego Festiwalu
„Musica Sacra Musica Profana”. Wyjątkowy
ponieważ doczekał się patrona. Został nim
profesor Stefan Stuligrosz. Prowadzący Marcin Matuszewski najpierw odczytał fragment prozy autorstwa Elżbiety Stankiewicz
– Daleszyńskiej pt. „Dzień inny niż wszystkie”. Następnie Akt Nadania Imienia odczytał i wręczył na ręce córki profesora p. Marii
Stuligrosz oraz obecnego dyrygenta Poznańskich Słowików Macieja Wielocha Burmistrz
Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki. Alicja Kobus - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie wręczyła sołtysowi sołectwa Długa Goślina Markowi Strykowskiemu Certyfikat specjalnej odmiany
tulipana, który
września
przyjął
nazwę Stefana Stuligrosza. Proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny ks. Piotr Skoczylas otworzył oficjalnie XI Letni Festiwal
„Musica Sacra Musica Profana” imienia profesora Stefana Stuligrosza. Na sam koncert
prowadzący zaprosił wierszem autorstwa
Anny Elżbiety Zalewskiej.
W części sacra wystąpiły „Poznańskie Słowiki”. W czasie przerwy odbyła się kwesta
na potrzeby bieżące kościoła. Zebrano
, zł. W części profana tłumy porwał znany tenor Marek Torzewski.
Marcin Matuszewski, Tomasz Mizgier
lipiec-sierpień 2013

KULTURA
Serdeczne podziękowania za pomoc organizacyjną przy realizacji festiwalu składamy Mieszkańcom Długiej Gośliny, a w szczególności
wszystkim Strażakom na ręce Konrada Strykowskiego Prezesa OSP w Długiej Goślinie,
Marii i Bolesławowi Niedźwiedziom, Paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich na czele z Panią
Moniką Ewert oraz Dyrekcji i Pracownikom
Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie.
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Mecenatem festiwal objęli: Janusz Radel
Hydrotech, Bank BGŻ, Poczta Polska, TRUST,
Ewa i Paweł Bugajni, Jarosław Dobrowolski,
Instalatorstwo Jacek Grala
Patronat medialny nad festiwalem objęło Polskie Radio – Radio Merkury, Radio Emaus. Projekt zrealizowany z pomocą finansową Gminy
Murowana Goślina.
 Wspólne koncerty na węgierskim szlaku
lipca br. Orkiestra Dęta OSP i Zespól folklorystyczny „Goślinianie” wyruszyli w drogę
na Węgry. Za sprawą byłego prezesa orkiestry P. Jana Baszczyńskiego zespoły miały
przystanek w Cieszynie. Przed południem
zespoły zwiedzały Ziemię Cieszyńską.
Potem był koncert na Moście Przyjaźni – granicznym moście między Polską, a Czechami
i tu miłe spotkanie z Panią prezydentową
Anną Komorowską – przebywającą w Cieszynie. Po koncercie na moście miało miejsce
spotkanie ze Starostą Powiatu i Burmistrzem Cieszyna w sali sesyjnej Ratusza.
Zespoły dały jeszcze koncert na cieszyńskim
rynku. Wieczór w bardzo miłej atmosferze
upłynął na przyjęciu w ogrodzie. P. Jana
Baszczyńskiego. Po tak aktywnym dniu i wieczorze zespoły udały się w dalszą podróż na

Węgry, by wziąć udział w Wędrownym Festiwalu Muzycznym w Szeged.
Węgierski festiwal z nazwy wędrowny
polega na prezentacji różnych zespołów
muzycznych i tanecznych w kilku rejonach
(województwach) Węgier. Pierwszy koncert
odbył się w kompleksie wypoczynkowych
w miejscowości Czerkeszölö. Koncert dla
wypoczywających na tym terenie odbył się
w godzinach popołudniowych na specjalnej
scenie w centrum obiektu. Następnym
dniem koncertowym był pobyt w Mórahalom. Trzeci dzień to wizyta nad uroczym
jeziorem w Soltvadkert. Tu na dużej scenie
trudne artystycznie zadanie miała nasza
orkiestra, gdyż stanęła na scenie zaraz po
występie znanego na Węgrzech piosenkarza, który zgromadził sporo publiczności
przed sceną. Niedziela
lipca to ostatnia
prezentacja, tym razem na kompleksie basenów termalnych, znów w Mórahalom.
Pogoda sprzyjała bardzo basenowym kąpielom. Wspólne koncerty Goślinian i Orkiestry
z pewnością zintegrowały oba zespoły.
Duża w tym również zasługa jak zawsze niezawodnej Arlety Włodarczak, która towarzyszyła zespołom.
Podziękowania należą się również Ośrodkowi Kultury w Murowanej Goślinie, przy
którym działają oba zespoły, za sfinansowanie wynajmu autokaru, co znacząco obniżyło odpłatność członków zespołów.
Mateusz MJ Sibilski
 Już po raz trzeci zespoły śpiewacze
gościły w Murowanej Goślinie

Śpiewaczym „Goślińskie Chabry”
lipca
r. po raz III zaprosił miłośników muzyki
na Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Tradycyjnie przegląd zaczął się mszą
św. i barwnym korowodem, który Kapela
Podwórkowa „Swoja Wiara” poprowadziła
do auli Gimnazjum nr po drodze wzbudzając uśmiechy i aplauz przechodniów. Swoje
umiejętności zaprezentowało
zespołów:
„Olszyna” ze Swarzędza, „Złota Jesień”
z Kostrzyna, „Kleszczewianki” z Kleszczewa, „Złoty Kłos” z Dusznik, „Pod Kasztanem” z Cerekwicy, „Złoty Liść” z Budzynia,
„Una Canto” z Długiej Gośliny, „Goślinianka’’, „Goślińskie Chabry” oraz Kapela
Podwórkowa „Swoja Wiara” z Murowanej
Gośliny. Każdy zespół otrzymał pamiątkową
statuetkę, dyplom i kwiaty.
Iwona Scheﬄer
 „Stare, ale jare” w Obornikach
Zespół śpiewaczy „Goślinianka” działający
przy Polskim Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Murowanej Goślinie
lipca
roku uczestniczył w XIII Przeglądzie
Amatorskiej Twórczości Seniorów „Stare,
ale jare” w Obornikach. W przeglądzie
wzięło udział
zespołów śpiewaczych.
Zespół Śpiewaczy „Goślinianka” z Murowanej Gośliny pod dyr. pani Marzenny Karbowskiej, w konfrontacji z pozostałymi amatorskimi grupami śpiewaczymi prezentował się
bardzo dobrze i poprawnie wykonał swój
program. Dla uczestników przeglądu organizatorzy przygotowali piknik i zabawę
taneczną. Nazwa imprezy „Stare, ale jare”
ma swój głęboki sens.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie wraz z Zespołem

OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ TAŃCA
TOWARZYSKIEGO
z gościnnym udziałem
Iwony Pawlowicz

Jolanta Stern

MGOKiR w Murowanej Goślinie
zaprasza na

Wystąpi zespół Ensemble Spectral
(Rafał Żółkoś – flet, Roch Modrzejewski – gitara)
1 września 2013 r. (niedziela), godz. 18.00
sala Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie,
ul. Poznańska 16

28 września 2013 r.
Hala widowiskowo-sportowa
w Murowanej Goślinie
www.murowana-goslina.pl

WSTĘP WOLNY
Koncert odbywa się w ramach
VI Festiwalu Polskiej Akademii Gitary

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ
KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I TURYSTYCZNYCH
organizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie, tel. 812 21 20, 811 30 88, e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl,
www.domkultury.murowana-goslina.pl

Termin

Wydarzenie

września (sobota)

Miejsce

Orientacja na Rakownię

Rakownia

sierpnia

Spacer śladami historii

Ratusz
Murowana Goślina

Warta Tour - spływ kajakowy Wartą

Poznań

Dzień Solidarności i Wolności

Kościół pw.
NAJCH

sierpnia
września

Koncert z okazji . rocznicy wybuchu
Ośrodek Kultury
II Wojny Światowej
VII Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarski Puszcza Zielonka
„Światło i czas”

Pławno

Dożynki Gminne

Białężyn

września

Spływ kajakowy Metropolii Poznań

Poznań/Mściszewo/Oborniki

września

Cysterski Rajd Rowerowy

Dziewicza Góra

września

Historyczne widowisko plenerowe
„Miłość, armaty, konfederaty”

Teren „Starego
Probostwa”

września

Memoriał siatkarski im. Arkadiusza
Gołasia

Hala widowiskowo-sportowa

września

Turniej tańca towarzyskiego

Hala widowiskowo-sportowa

września

Finał Turnieju Sołeckiego

Stadion Miejski

„Folkowa Jesień” – zlot zespołów
flażoletowych

Białężyn

„Piosnki z wielkopolskiej wioski.
Stanisław Czarnecki in memoriam. –
koncert z okazji Międzynarodowego
Dnia Muzyki

Aula
Gimnazjum nr

MTB Maraton

Boisko w
Łopuchowie

września

września

września

października

października

Wydarzenie

START: z Poznania z przystani kajakowej Partnerstwa NA RZECZ
WARTY, przy Plaży Miejskiej.
POSTÓJ: przystań kajakowa Binduga w Mściszewie
META: Oborniki, przystań kajakowa „Guma”.
Uczestnicy Spływu otrzymają w ramach wpisowego:
▪ kajaki dwuosobowe z wyposażeniem i kapokami,
▪ okolicznościowe koszulki,
▪ okolicznościowe czapeczki,
▪ wodę i drożdżówki na postoju,
▪ grochówkę z wkładką na mecie,
▪ możliwość uczestnictwa w zawodach na mecie,
▪ zdjęcia z trasy.
PARKING: Organizatorzy zapewniają bezpłatny parking
w Poznaniu przy ul. Za bramką.
START Poznań
: rejestracja (podpisy + rozdawanie gadżetów)
: oficjalne rozpoczęcie Spływu
: wypłynięcie kajaków
: podstawione zostaną autobusy, które zawiozą uczestników do Poznania,
Koszt uczestnictwa zł/osoba
Więcej informacji: www.aglomeracja.poznan.pl

Godz.

Termin

Wydarzenie

sierpnia

Concordia Murowana Goślina – LKS Kicin

:

sierpnia

KS

sierpnia

Poznań FC - Concordia Murowana Goślina

:

sierpnia

Vitcovia Witkowo – KS

sierpnia

Concordia Murowana Goślina – KS Gniezno

:

sierpnia

KS

Zawisza Dolsk - Concordia Murowana Goślina

:

września

września Concordia Murowana Goślina – Pogoń Książ Wlkp.

:

września KS

września Przemysław Poznań - Concordia Murowana Goślina

:

września Suchary Suchy Las - KS

Concordia Murowana Goślina – Polonia II Środa
Wlkp.

:

września KS

Concordia Murowana Goślina – Czarni Czerniejewo

:

września

września

października

(rejestracja od . )

TERMINARZ ROZGRYWEK LIGOWYCH KS 1999
ŁOPUCHOWO W KLASIE OKRĘGOWEJ GRUPA WSCHODNIA

TERMINARZ ROZGRYWEK LIGOWYCH CONCORDII
MUROWANA GOŚLINA W „A” KLASIE GRUPA 1
Termin

r., godz. .

Trasa : Poznań – Mściszewo - Oborniki
Komandorem spływu będzie pani Izabela Dylewska.

sierpnia

sierpnia
- września

III METROPOLITALNY
SPŁYW KAJAKOWY

października

Łopuchowo – Wełna Rogoźno

Łopuchowo – Warta Śrem

Kłos Zaniemyśl - KS

KS

Łopuchowo

Godz.
:
:
:

Łopuchowo

:

Łopuchowo – Lechita Kłecko

:

Łopuchowo

:

Łopuchowo – Las Puszczykowo

:

Łopuchowo – Stella Luboń

:

III TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA TOMASZA ŁĘCKIEGO
14-15 WRZEŚNIA 2013 R., HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA MUROWANA GOŚLINA
UCZESTNICZĄ: KS MUROWANA GOŚLINA, BUDOWLANI ŁÓDŹ, ZAWISZA SULECHÓW
lipiec-sierpień 2013

KULTURA
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej

zapraszają na

POPLENEROWĄ WYSTAWĘ
VII MIĘDZYNARODOWEGO
PLENERU RZEŹBIARSKIEGO

PUSZCZA ZIELONKA 2013
„ŚWIATŁO I CZAS”
wernisaż 11 września (środa), godz. 17.00
Agroturystyka „Rozmaitości”
(Pławno 17)

Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie
zaprasza na

„Spacer śladami historii”
25 sierpnia (niedziela), godz. 11:00,
start sprzed ratusza na pl. Powstańców Wlkp.
Trasa spaceru powiedzie ulicami:
Rogozińską, Młyńską, Starczanowską, Mściszewską, Wodną, Łąkową,
Poznańską, powrót na pl. Powstańców Wlkp.
Pracownik Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej opowie o ciekawostkach
dotyczących tych miejsc, nieznanych lub zapomnianych dla mieszkańców!
ZAPRASZAMY

www.murowana-goslina.pl

DZIEŃ
SOLIDARNOŚCI
I WOLNOŚCI
31 sierpnia (sobota) 2013 r.
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, os. Zielone Wzgórza
19.00 Msza św. w intencji Solidarności i Wolności
19.40 „PIOSENKI JACKA KACZMARSKIEGO” – koncert Kuby Michalskiego
Zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki
fot. sxc.hu

