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paliw i kompostu w Bolechowie!
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Kolejne
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Kiedy
pojedziemy
obwodnicą?

d dwóch lat rozwija się ciekawa
współpraca naszej gminy z mieszkańcami Oszmiany na Białorusi. Dlatego z tak niezwykłą radością zapraszają nas
do siebie, a także tak chętnie odwiedzają
Murowaną Goślinę. W tym roku już po raz
trzeci latem dojdzie do wspólnych odwiedzin.
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Murowaną Goślinę odwiedzi grupa
dzieci
z Oszmiany oraz około
dorosłych.
Zarówno dzieci, jak i dorośli mieszkać będą
u goślińskich rodzin, które zechcą je zaprosić
pod swój dach.

- Sukces Kamili jest tym cenniejszy, iż zdobyty
został w kategorii juniorek, w której jest bardzo silna konkurencja krajowa. Teraz przed
Kamilą starty w Pucharach Europy - mówi jej
trener klubowy Dariusz Kubea.

Procedury zgłaszania poszczególnych obiektów do Nadzoru Budowlanego przez inwestora – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu powinny potrwać nie dłużej,
niż do końca czerwca i taki jest przewidywany termin oddania obwodnicy do użytkowania.

szczegóły - str.

dniach - kwietnia w Jastrzębiu Zdroju rozegrane zostały
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w judo. Kamila Busse, zawodniczka
OŚ AZS Poznań, a zarazem mieszkanka
Murowanej Gośliny, wywalczyła tytuł
Mistrzyni Polski w kategorii wagowej do
kg.

szczegóły - str.

enedżer projektu Maciej Hewusz
poinformował, że firma Skanska –
budująca obwodnicę Murowanej
Gośliny - zakończyła prace związane z odwodnieniem oraz zrealizowała prace wykończeniowe.

szczegóły - str.
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Murowana Goślina i inni
Rozmowa z Tomaszem Łęckim, Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina
Nie można mieć wszystkiego. Jeśli ktoś chce mieć wszystko, to pojawiają się konflikty. Bo
lotnisko, autostrada, firmy logistyczne, zakłady produkcyjne i osiedla mieszkaniowe w jednej
gminie, to jak zbyt dużo grzybów w jednym barszczu, to nie smakuje.
Paweł Napieralski: Co ma Murowana
Goślina, czego, w porównaniu z nią, nie
mają inne podpoznańskie gminy?

Wróćmy do naszych czasów. Czym, z tego co
powstało współcześnie, może pochwalić się
Murowana Goślina?

Tomasz Łęcki: Odziedziczyliśmy niewątpliwie
piękną przyrodę. Aż
proc. naszej gminy
pokryte jest lasami. Jest to wskaźnik o
proc. wyższy niż średnia krajowa. Mamy jedną
z najwyższych lesistości w Wielkopolsce.
Wiele gmin podpoznańskich, tych najlepiej
rozwijających się, bardzo nam tego zazdrości.
Tam, próbując dojść do
proc. lesistości,
prowadzi się wielkie programy zalesiania.

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Murowanej Goślinie nastąpił boom budowlany.
Zaczęło się tworzyć osiedle Zielone Wzgórza. Na szczęście, nie działo się to tak, jak
w wielu szybko rozwijających się gminach,
gdzie następuje wydzielanie terenów pod
budownictwo na zasadzie prostego szatkowania terenów rolniczych, gdzie zapomina
się o ładzie przestrzennym. Zielone Wzgórza
podwoiły liczbę mieszkańców miasta, ale
zostały zorganizowane w sposób niezwykle
przemyślany i do dzisiaj mamy odwiedzających nas specjalistów w zakresie urbanistyki,
czy osoby zarządzające miastami, czasami
dużo większymi niż Murowana Goślina, przyglądających się fenomenowi przestrzennemu Zielonych Wzgórz.

Naszych zalesionych terenów nie możemy
nazwać typowym lasem. W sensie przyrodniczym jest to najciekawszy, największy i najbogatszy przyrodniczo kompleks leśny
w okolicach Poznania, większy i bardziej
zróżnicowany niż Wielkopolski Park Narodowy. Do tego trzeba dodać mało doceniany
przełom Warty pomiędzy Mściszewem,
a Starczanowem w kierunku Obornik. To
wszystko otrzymaliśmy w sposób naturalny.
Natomiast na inne pozytywnie oceniane elementy zapracowali żyjący tutaj ludzie. Murowana Goślina jest miasteczkiem z rynkiem,
tradycyjnym układem urbanistycznym, który
stanowi dużą wartość. Nie musieliśmy się
zastanawiać jak urządzić Centrum miasta,
a taki problem mają m.in. gminy Suchy Las
i Tarnowo Podgórne. Wymienione miejscowości były wsiami, a dzisiaj próbują organizować przestrzeń. To nie jest łatwe. U nas
od średniowiecza Centrum jest zorganizowane. Ważne, by tego nie popsuć.
Nasze miasteczko ma już wyjątkowy klimat,
a gdy odrestaurujemy stare Centrum, będzie
jeszcze przyjemniej.
Lasy i śródmieście Murowanej Gośliny swoje
początki mają w dalekiej przeszłości.

Tak więc osiedle Zielone Wzgórza wzmocniło organizację miasta, i dalej, jak spojrzymy
w nasze plany zagospodarowania przestrzennego, dotyczące chociażby Rakowni,
Mściszewa lub Przebędowa, nietrudno
zauważyć, że staramy się w tych planach
utrzymywać taki standard, aby tego co od
średniowiecza było kształtowane w ścisłym
Centrum miasta, a na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych na osiedlu
Zielone Wzgórza, nie zepsuć.
Staramy się dorównywać, oczywiście zachowując charakter poszczególnych miejscowości, do wysokiego standardu urbanistycznego i architektonicznego.
Między innymi dlatego gmina Murowana
Goślina w rankingu tygodnika Wprost
wymieniona została jako jedno ze stu najatrakcyjniejszych miejsc do zamieszkania.

Powiedzieliśmy co mamy, w czym mamy
przewagę nad innymi gminami. Spróbujmy
odpowiedzieć na pytanie czego nam brakuje?
Na pewno nie jesteśmy tak dobrze skomunikowani systemem drogowym z miastem
Poznaniem jak część gmin opartych o autostradę, lub powstające drogi ekspresowe.
Tutaj oczywiście upatrujemy pewnego
wyrównania poprzez wybudowanie w przyszłości, zewnętrznej, północnej obwodnicy
miasta Poznania. Z drugiej strony udało się
sprawnie przeforsować modernizację linii
kolejowej. To znakomite uzupełnienie, oby
tylko pociągi jeździły z odpowiednią częstotliwością. Jest to dużo szybsze połączenie
z Centrum Poznania, niż przy korzystaniu
z samochodu. Proszę sobie wyobrazić, że
szybciej dojedzie się pociągiem z Murowanej
Gośliny do Centrum Poznania niż jadąc samochodem z Kórnika, mimo, że stamtąd do
Centrum Poznania prowadzi droga dwupasmowa. Trzeba jednak wyjaśnić, że dojazd do
Centrum od strony Kórnika opóźniają tworzące się często przed rondem Rataje gigantyczne korki.
Z drugiej strony, ten nasz mankament komunikacyjny powoduje, że rośnie u nas zainteresowanie zamieszkiwaniem ludzi, którzy
cenią sobie spokój. Nie mamy konfliktów
z wielkim przemysłem, z centrami logistycznymi, które lokują się wokół autostrad i dróg
szybkiego ruchu, nie mamy konfliktu z Krzesinami i F , nie mamy konfliktu z Ławicą. I ta
pozorna słabość komunikacyjna wyznacza
nam pewien kierunek. Nie można mieć
wszystkiego. Jeśli ktoś chce mieć wszystko,
to pojawiają się konflikty. Bo lotnisko, autostrada, firmy logistyczne, zakłady produkcyjne i osiedla mieszkaniowe w jednej gminie, to jak zbyt dużo grzybów w jednym barszczu, to nie smakuje.

Pani Alicji Kobus
Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Pani Joannie Walaszczyk
wyrazy współczucia
z powodu śmierci
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Nie chcemy zakładu produkcji paliw
i kompostu w Bolechowie!
Barbara Borejsza-Ida
inspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Jak dotarła informacja?
W grudniu
roku Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina został poinformowany przez Sołtysa wsi Bolechowo
Marka Smykowskiego o zamiarze budowy
zakładu produkcji paliw alternatywnych
i kompostu z odpadów w Bolechowie, w bliskim sąsiedztwie z osiedlem Zielone Wzgórza. Inwestycję chce zrealizować firma Ordo
z Czerwonaka, która w tym celu złożyła do
Urzędu Gminy Czerwonak wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Na terenie
zakładu objętym inwestycją planuje się
budowę instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych (sortownia)
oNwydajności
ton/rok, instalacji do
produkcji paliwa alternatywnego o wydajności
ton/rok, instalacji biologicznego
przetwarzania odpadów (kompostownia)
o wydajności
ton/rok oraz budowę
magazynu odpadów niebezpiecznych.
Na jakim etapie była sprawa w chwili poinformowania Murowanej Gośliny?
W chwili, gdy nasz urząd dowiedział się o planowanej inwestycji postępowanie o wydanie
decyzji środowiskowej było zaawansowane,
a sprawa budowy zakładu wydawała się być
przesądzona. Między innymi wydane zostało
pozytywne uzgodnienie przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Jakie działania podjęła gmina Murowana
Goślina?
Od tego momentu władze gminy Murowana
Goślina podjęły niezwłoczne działania mające
na celu zablokowanie planowej inwestycji,
czego wyrazem było opublikowane na stronie internetowej Murowanej Gośliny oświadczenie Burmistrza Tomasza Łęckiego.
W oświadczeniu tym Burmistrz podkreślił
jednoznacznie, że jest przeciwny lokalizowaniu obiektu w tak bliskim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych Murowanej Gośliny
i Rakowni, dlatego też zobowiązał się podjąć
wszelkie możliwe działania mające na celu nie
dopuścić do budowy instalacji. Dzięki poczynionym krokom udało się m.in. wykazać, że
planowana budowa zakładu stoi w sprzeczności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku interwencji Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina, złożonej do Wójta Gminy Czerwonak
oraz RDOŚ, inwestor nie otrzymał stosownej
decyzji środowiskowej oraz częściowo zmienił zakres realizacji przedsięwzięcia. W konsewww.murowana-goslina.pl

kwencji inwestycja została poddana ponownym uzgodnieniom.
W związku z tym, że Gmina Murowana
Goślina nie może być stroną w sprawie, a co
za tym idzie, nie może bezpośrednio włączyć
się w toczące się postępowanie administracyjne, UMiG Murowana Goślina podejmował
liczne starania mające na celu zainteresowanie problemem szereg instytucji oraz organizacji społecznych. Szczegółowe kalendarium
działań znaleźć można na stronie internetowej (www.murowana-goslina.pl).
Zawiązuje się Stowarzyszenie
kwietnia w Gimnazjum nr na os. Zielone
Wzgórza odbyło się w tej sprawie spotkanie.
Wzięło w nim udział ok.
osób, zarówno
z terenu gminy Murowana Goślina, jak
i z gminy Czerwonak. W trakcie spotkania
Burmistrz Tomasz Łęcki zwrócił uwagę na
fakt, że gmina Murowana Goślina nie jest
stroną w sprawie i dlatego mogła do tej pory
podjąć tylko ściśle zgodne z procedurą działania. Dużo więcej możliwości mają organizacje społeczne, które mogą włączyć się
w sprawę na prawach strony, dlatego też
koniecznym jest jak najszybsze zawiązanie
stosowanego stowarzyszenia.
Mieszkańcy z entuzjazmem odpowiedzieli na
apel burmistrza. Po zakończeniu części informacyjnej spotkania chętni mogli zadeklarować swoje członkostwo w stowarzyszeniu.
Zebrano
podpisów. W kolejnych tygodniach grupa najbardziej zaangażowanych
w sprawę przy wsparciu ze strony UMiG oraz
SM Zielone Wzgórza podjęła trud powołania
do życia Stowarzyszenia Ekologicznego „Zielona Murowana Goślina”. Kolejnym stowarzyszeniem chcącym aktywnie włączyć się
w sprawę jest Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni, które w tym celu, kwietnia zmieniło swój statut.

Co na to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska?
maja Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał pozytywne uzgodnienia dla planowanej inwestycji. W uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż w jego ocenie rozwiązania dotyczące sposobu poboru i odprowadzania wód opadowych i roztopowych
z terenu inwestycji określone w raporcie
oddziaływania na środowisko nie są zgodne
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednak z uwagi na
ogólną ich zgodność z przepisami ochrony
środowiska wydał pozytywne uzgodnienie
w niniejszej sprawie. Podkreślił jednak, że
przed wydaniem decyzji środowiskowej Wójt
Gminy Czerwonak jest zobowiązany stwierdzić zgodność inwestycji z zapisami MPZP,
a w przypadku jej braku jest on zobowiązany wydać decyzję negatywną.
Mieszkańcy obu gmin spotkali się z władzami Czerwonaka
maja, w Gimnazjum w Bolechowie odbyło
się otwarte spotkanie w sprawie „budowy
zakładu produkcji paliw alternatywnych
i kompostu z odpadów w Bolechowie” zorganizowane przez władze gminy Czerwonak
z udziałem mieszkańców obu gmin, oraz
przedstawicieli firmy Ordo. Naszą gminę
reprezentowali licznie mieszkańcy, w tym:
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
Burmistrz Tomasz Łęcki oraz pracownicy
urzędu, Radni Miejscy, Prezes SM „Zielone
Wzgórza”. Wójt Czerwonaka poinformował,
że uznał jako stronę w postępowaniu Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni. Spotkanie
miało burzliwy przebieg. Wszystkie głosy
z sali kategorycznie sprzeciwiały się inwestycji. Prezentacja firmy Ordo dotycząca planów
budowy oraz funkcjonowania zakładu, nie
zdołała nakłonić słuchaczy do zmiany decyzji.

Władze obu gmin spotkały się
Informacja bieżąca
kwietnia w Urzędzie Gminy w Czerwonaku
z inicjatywy Przewodniczącego Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego oraz Burmistrza Tomasza Łęckiego odbyło się spotkanie
władz gmin: Murowana Gmina i Czerwonak
w sprawie planowanej budowy zakładu produkującego kompost i paliwa alternatywne
z odpadów w Bolechowie. Przebieg i wynik
spotkania skomentował Burmistrz Tomasz
Łęcki: „Spotkanie miało charakter bardzo
szczery. Nie przebiegało w atmosferze konfliktu. Ze strony władz Czerwonaka jest zrozumienie dla tej sprawy, tym bardziej, że gmina
ma długie tradycje walki o interesy na granicy
z Poznaniem, a ostatnio na granicy ze Swarzędzem. Natomiast trzeba pamiętać, że Czerwonak jest zobowiązany do prowadzenia procedury administracyjnej w celu wydania lub
odmowy wydania decyzji środowiskowej i że
jest w jakimś sensie sędzią w tej sprawie”.

maja rozpoczął się
dniowy termin na
składanie uwag i wniosków przez społeczeństwo w toku postępowania administracyjnego. W tym terminie Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina skieruje do Wójta
Gminy Czerwonak pismo, zawierające uwagi
i wnioski przemawiające za wydaniem negatywnej decyzji środowiskowej. Mamy
nadzieję, że oba Stowarzyszenia, jako strony
postępowania
administracyjnego
przy
wsparciu merytorycznym pracowników
UMiG Murowana Goślina oraz prawnym
przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zielone
Wzgórza” skutecznie powstrzymają realizację budowy zakładu zagospodarowania
odpadów w Bolechowie.
Zachęcamy Mieszkańców do włączania się
w prace Stowarzyszeń. Działajmy!

BEZPIECZEŃSTWO

Kiedy pojedziemy Obowiązkowa likwidacja
obwodnicą?
barszczu Sosnowskiego!
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

M

enedżer projektu Maciej Hewusz
poinformował, że firma Skanska –
budująca obwodnicę Murowanej
Gośliny - zakończyła prace związane z odwodnieniem oraz zrealizowała prace wykończeniowe.

Obecnie trwa zgłaszanie poszczególnych
obiektów do Nadzoru Budowlanego przez
inwestora – Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zgodnie z informacją
uzyskaną od Piotra Bobaka z WZDW procedury te powinny potrwać nie dłużej, niż do
końca czerwca i taki jest przewidywany termin oddania obwodnicy do użytkowania.
Przypominamy, że do czasu oficjalnego
dopuszczenia obwodnicy do ruchu funkcjonariusze policji z Murowanej Gośliny będą
prowadzić nadzór. Każdorazowy wjazd na
obwodnicę będzie się kończył postępowaniem mandatowym. Zgodnie z taryfikatorem
za złamanie zakazu ruchu kierowcy grozi
kara pieniężna do
zł i punktów karnych.

Dotacje na likwidację azbestu
Barbara Borejsza-Ida
inspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

N

a podstawie informacji uzyskanej ze
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
informujemy, że z uwagi na problemy formalne tegoroczny nabór wniosków
o dofinansowanie likwidacji eternitu rozpocznie się w czerwcu.
Podobnie jak w poprzednich latach dofinansowanie wynosić będzie
proc. kosztów
demontażu, transportu i utylizacji wyrobów
azbestowych. W chwili przygotowania niniejszej informacji nie było jeszcze wyłonionego
wykonawcy prac związanych z usuwaniem
wyrobów azbestowych, nie określono też
kosztów usługi.
Informujemy Państwa, że istnieje obowiązek
zgłaszania administracji budowlanej zamiaru
wykonania robót budowlanych polegających
na demontażu wyrobów zawierających
azbest przynajmniej na
dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Barbara Borejsza-Ida
inspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

P

rzypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku likwidacji barszczu Sosnowskiego. Jest to
roślina stwarzająca bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą
teren, a dodatkowo włoski na liściach i łodygach wydzielają substancję parzącą.

inne preparaty oparte na glifosacie).
Likwidacja tego gatunku roślin w miejscach,
na których doszło do rozsiania się nasion jest
procesem długotrwałym, działania likwidacyjne należy zaplanować na do lat (zgodnie z żywotnością nasion).
Obowiązek niszczenia barszczu Sosnowskiego wynika z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie i jest
egzekwowany przez funkcjonariuszy Straży
Miejskiej. W czerwcu zostaną podjęte działania kontrolne w tym zakresie.

Roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny. Parzące działanie
tego związku nasila się podczas słonecznej
pogody i wysokiej temperatury oraz dużej
wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie
zanikające blizny oraz zapalenie spojówek.
Działanie to jest szczególnie niebezpieczne
dla alergików i dzieci. Ta negatywna cecha
barszczu
Sosnowskiego spowodowała
konieczność intensywnego zwalczania tego
chwastu.
Na terenie gminy największe skupiska tej
rośliny występują na terenie sołectwa Przebędowo (tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej
nr
oraz w kierunku Trojanowa) oraz
w Murowanej Goślinie przy wiadukcie przy
ul. Gnieźnieńskiej. Metoda mechaniczna jest
najprostszą metodą zwalczania rośliny. Niszczenie roślin może polegać na ręcznym ich
usuwaniu (dłońmi w rękawicach) przy
pomocy motyk bądź też specjalistycznego
sprzętu. Zabiegi te koniecznie należy wykonywać przed owocowaniem, a najkorzystniej
tuż przed kwitnieniem. Istnieją także metody
chemicznego zwalczania barszczu Sosnowskiego poprzez opryski roślin przy użyciu
herbicydów (np. Perzocyd
SL, zawierający w składzie glifosat, Roundup
SL lub

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.)

Remont drogi w Biedrusku
Ewa Sakowicz
młodszy referent ds. infrastruktury technicznej i usług komunalnych
tel. 61 892 36 42
e-mail: e.sakowicz@murowana-goslina.pl

W

związku z rozpoczętym remontem
drogi powiatowej
P w Biedrusku (gmina Suchy Las), na czas
trwania prac wprowadzona zostanie nowa
organizacja ruchu. Aby zminimalizować uciążliwości związane z prowadzeniem robót drogowych, modernizacja drogi odbywać się
będzie przy tzw. połówkowym zajęciu pasa.
Termin zakończenia inwestycji planowany
jest na koniec sierpnia
.

Na remontowanym odcinku funkcjonować
będzie sygnalizacja świetlna, a ruch będzie
odbywał się wahadłowo.
Organizacja ruchu w trakcie prowadzenia
prac nie przewiduje całkowitego zamknięcia
żadnego z odcinków drogi, niemniej jednak
kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami,
co skutkować będzie wydłużonym czasem
przejazdu. Prosimy kierowców o cierpliwość
i zwrócenie szczególnej uwagi na oznakowanie.
Na podstawie informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Powiatowych.
maj-czerwiec 2012

KANALIZACJA

Kanalizacji ciąg dalszy

N

arodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
w Warszawie uruchomił Program
priorytetowy: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”, dzięki któremu można w dużej części sfinansować podłączenia do sieci kanalizacyjnej z jedynie % udziałem środków własnych mieszkańców (dysponentów posesji).
W ramach tego programu możliwe jest sfinansowanie
proc. wszystkich kosztów
podłączenia budynku (przyłącze + instalacja
wewnętrzna) do sieci kanalizacyjnej pod
warunkiem, że budynek będzie użytkowany
i zamieszkały w chwili jego podłączenia.
Z dofinansowania będzie można skorzystać
w przypadku podłączenia posesji najpóźniej
do końca grudnia
r.
Warunkiem skorzystania z dofinansowania

jest podpisanie przez właściciela posesji
umowy w terminie do końca maja
r. na
podstawie, której Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka” będzie mógł wystąpić
o dotacje.
O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko
podmioty samorządu terytorialnego (Gminy
bądź Związki Międzygminne) reprezentujące
mieszkańców zainteresowanych sfinansowaniem podłączenia, a przyznanie dotacji
jest możliwe tylko w przypadku zawarcia
stosownej umowy z dysponentem przyłączanej posesji. Program nie przewiduje możliwości refundacji kosztów poniesionych na
realizację podłączenia przez osoby prywatne.
Dlatego też na zlecenie Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” firma Grontmij
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która
przygotowuje dokumentację na potrzeby

dofinansowania z NFOŚiGW, dociera do dysponentów posesji (spełniających wymogi
Programu priorytetowego) ze wzorami
umów o podłączenie do sieci kanalizacyjnej.
Wniosek o dofinansowanie Związek musi
złożyć w NFOŚiGW w czerwcu
roku,
natomiast decyzja o dofinansowaniu lub nie,
zostanie przekazana najpóźniej do
czerwca
roku.
W przypadku pytań i wyjaśnień prosimy
o kontakt z pracownikami Grontmij Polska
sp. z o.o.:
Robert Lampka – tel.
,
kom.
Andrzej Gierszewski – tel.
lub w Związku Międzygminnym – Joanna Rosikiewicz tel.
wew.
Paweł Napieralski
Specjalista ds. komunikacji Społecznej
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

Zbiórka surowców wtórnych, odpadów
wielkogabarytowych i niebezpiecznych

P

rzypominamy, że w czerwcu br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych.

Właściciel nieruchomości, z której mają być
usunięte odpady wielkogabarytowe (łóżka,
szafy, lodówki, pralki, telewizory, komputery,
monitory) musi zgłosić taki zamiar telefonicznie
, e-mailem: srodowisko@
murowana-goslina.pl lub osobiście w siedzibie Urzędu, pokój . Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do
czerwca do godz. :
podając rodzaj odpadu, adres oraz nazwisko
oddającego. Zbiórka odpadów odbędzie się
czerwca. Odpady zgłoszone do odebrania
należy wystawić w dniu zbiórki przed posesję
do godziny : . Zbiórka nie dotyczy mieszkańców osiedla „Zielone Wzgórza”.
Odpady niebezpieczne czyli baterie, akumulatory, świetlówki (jarzeniówki, żarówki kompaktowe), lekarstwa i opakowania po nich
oraz opony należy dostarczyć do specjalnie
oznakowanego pojazdu w dniu i w godzinach
określonych w poniższym harmonogramie.
Na terenie sołectw pojazd parkuje przy posesji sołtysa. Wyjątek stanowi Rakownia, gdzie
pojazd parkuje przy budynku remizy strażackiej. Prosimy pamiętać, że zbiórka w danym
miejscu trwa jedynie przez godzinę.
www.murowana-goslina.pl

Jednocześnie przypominamy, że w dniu
czerwca na terenie gminy odbędzie się
zbiórka surowców wtórnych. Podany termin
nie dotyczy jednak osób, które podpisały
umowę na odbiór odpadów z firmami:
Remondis Sanitech (zbiórka . ) oraz Tecpol (zbiórka . . – dot. terenów wiejskich
za wyjątkiem Przebędowa).

fot. sxc.hu

Barbara Borejsza-Ida
inspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Termin zbiórki:
MIEJSCOWOŚĆ

czerwca

Termin zbiórki:

GODZINY ZBIÓRKI

MIEJSCOWOŚĆ

czerwca
GODZINY ZBIÓRKI

Mściszewo

:

- :

Łopuchowo

:

- :

Starczanowo

:

-

:

Wojnowo

:

-

:

Uchorowo

:

-

:

Trojanowo

:

-

:

Białężyn

:

-

:

Głębocko

:

-

:

Nieszawa

:

-

:

Głęboczek

:

-

:

Białęgi

:

-

:

Łopuchówko

:

-

:

Termin zbiórki:
MIEJSCOWOŚĆ

czerwca

Termin zbiórki:

GODZINY ZBIÓRKI

Raduszyn

:

- :

Przebędowo

:

-

Długa Goślina

:

Łoskoń Stary
Murowana Goślina pl. Powstańców
Wlkp.

MIEJSCOWOŚĆ

czerwca
GODZINY ZBIÓRKI

:

Murowana Goślina Nowy Rynek

:

- :

-

:

Rakownia

:

-

:

:

-

:

Kamińsko

:

-

:

Boduszewo

:

-

:

:

-

:

Zielonka

:

-

:

Murowana Goślina Targowisko

:

-

:

SPORT

Dotacje UE na terenach wiejskich
NOWE MIEJSCA REKREACJI
W SOŁECTWACH

pozyskano dotację z PROW o wartości ponad
tys. zł.

MIESZKAŃCY MŚCISZEWA
BĘDĄ MIEĆ BOISKO

kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przedstawiciele
gminy Murowana Goślina podpisali kolejne
umowy dotacji z PROW dla projektów
„Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie
Murowana Goślina” oraz „Budowa placu
rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie”.

Projekt „Budowa placu rekreacyjno-sportowego w Długiej Goślinie” obejmuje budowę
placu wraz z zagospodarowaniem terenu
(skarpy) przy szkole w Długiej Goślinie. Realizacja projektu planowana jest na
r. Na
niniejszy projekt o łącznej wartości ponad
tys. zł pozyskano dotację z PROW o wartości prawie
tys. zł.

Sukcesem zakończyły się wieloletnie starania gminy Murowana Goślina o grunt z przeznaczeniem na realizację boiska sportowego
w Mściszewie.
kwietnia nastąpiło notarialne nieodpłatne przekazanie gruntu
o pow. ,
ha, położonego w Mściszewie. Grunt na rzecz Gminy przekazała Agencja Nieruchomości Rolnych.

KOLEJNE DOTACJE
Z MAŁYCH PROJEKTÓW Z LGD

Przedstawiciele sołectwa nie kryją zadowolenia z dokonanej transakcji. Będą teraz
mogli zabrać się za realizację nowego, tak
ważnego dla mieszkańców sołectwa, przedsięwzięcia. Nieodpłatne przekazywanie
gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy jest istotną formą
pomocy przy realizacji ważnych dla lokalnych
społeczności inwestycji.

Gminę Murowana Goślina reprezentowali:
Burmistrz Tomasz Łęcki oraz Skarbnik
Romana Dudek, Samorząd Województwa
Wielkopolskiego - Dyrektor Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Emilia Dunal. W podpisaniu udział wzięła
również Elżbieta Winogrodzka - Przewodnicząca Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej,
a zarazem Sołtys Boduszewa.
Projekt „Budowa stref rekreacji wiejskiej
w gminie Murowana Goślina” obejmuje
budowę oraz rozbudowę placów zabaw
i miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w
miejscowościach na terenie naszej gminy
(Białężyn, Boduszewo, Głęboczek, Kamińsko, Łopuchowo, Mściszewo - Przystań Binduga, Nieszawa, Pławno, Raduszyn, Rakownia, Starczanowo, Trojanowo, Uchorowo,
Wojnowo, Zielonka). Pod koniec marca
został rozstrzygnięty -częściowy przetarg
na realizację tego zadania. Podpisanie umów
z wykonawcami (część I - Hydrobudowa
Wielkopolska, część II - Gardendecore)
kwietnia br., w obecności sołodbyło się
tysów z terenu miejscowości, w których realizowane są projekty, natomiast przekazanie
placu budowy wykonawcom nastąpiło dzień
później. Zakończenie realizacji prac zaplanowano na koniec czerwca br. Na niniejszy projekt o łącznej wartości ponad
tys. zł

Świetlica w Głęboczku.

W dniach i kwietnia br. odbyło się I posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania
„Kraina Trzech Rzek” dotyczące oceny wniosków na Małe projekty. Operacje były oceniane pod kątem zgodności z LSR i według
lokalnych kryteriów wyboru.
Wśród projektów, które znalazły się na
wstępnej liście rankingowej są
projekty
złożone przez gminę Murowana Goślina
(w tym jeden na liście rezerwowej):
. Budowa boiska sportowego w Mściszewie
. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku
. Murowana Goślina gminą rowerową organizacja maratonu rowerowego po
Puszczy Zielonce
. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej szansą na rozwój aktywnego trybu
życia - budowa oświetlenia w miejscowości Białęgi.
Do konkursu zgłoszono
wniosków,
z czego
z gminy Murowana Goślina.
Z projektów, które zostały złożone przez
różne podmioty z naszej gminy
znalazło
się na wstępnej liście rankingowej.

Obecnie na terenie wsi nie ma żadnych
obiektów boiskowych, umożliwiających
aktywność sportowo-rekreacyjną mieszkańców. Działa tu klub sportowy “Mściszewo”,
który, mimo plasowania się w czołówce piłkarskiej Ligi Gminnej, nie posiada własnego
boiska do treningów i rozgrywek, i jest zmuszony korzystać z boiska miejskiego w Murowanej Goślinie.
Prace związane z budową boiska rozpoczęły
się już w maju. Realizowane są one w ramach
projektu „Budowa boiska sportowego
w miejscowości Mściszewo”, który uzyskał
dofinansowanie w ramach działania „Małe
projekty” w ramach PROW. Łączna wartość
robót to
tys. zł, z czego , tys. to dotacja UE, tys. zł stanowią środki funduszu
sołeckiego, natomiast pozostałe środki
pochodzą z budżetu gminy.

Strefa rekreacji w Rakowni.

maj-czerwiec 2012

SPORT
Zakres inwestycji obejmuje: przygotowanie
terenu (w tym: usunięcie krzewów, wyrównanie terenu, nawiezienie humusu, ubicie
terenu pod zasiew oraz zasiew trawy) oraz
zakup wyposażenia ( bramki wraz z elementami do montażu i siatką).

Trwa rozstrzyganie przetargu na przebudowę i wyposażenie świetlicy w Głęboczku.
Prace powinny rozpocząć się jeszcze
w czerwcu. Ich zakończenie planowane jest
na I kwartał
r.

Prace zrealizowane zostaną do końca roku.

Dobiega końca procedura przetargowa na
budowę wodociągu w Głębocku. Prace roz-

Plac w Długiej Goślinie.

OSP w Boduszewie.

GOŚLIŃSKA AKADEMIA POKOLEŃ
zaprasza na wykład

pt. „Drogowskazy zdrowego żywienia”,
który wygłosi prof. Jan Gawęcki
z Katedry Higieny Żywienia Człowieka
Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

poczną się w czerwcu i potrwają do końca
bieżącego roku. Wkrótce zostaną również
ogłoszone przetargi na przebudowę i wyposażenie świetlicy w Boduszewie (inwestycja
realizowana przez Bibliotekę Publiczną) oraz
na budowę oświetlenia w miejscowościach
na terenach wiejskich.

Przykładowa strefa rekreacji.

Rada Szkoły i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
serdecznie zapraszają na

FESTYN
„PIKNIK Z DWÓJKĄ”,
który odbędzie się w sobotę czerwca
r.
w godz. : – : na boiskach szkolnych.

31 maja, godz. 18:00
Sala konferencyjna Ratusza, Biblioteka Publiczna,
pl. Powstańców Wlkp. , Murowana Goślina

W programie: piłka nożna, siatkówka, gra w „Dwa ognie”, gry
planszowe, tory przeszkód, pokazy teatralne, kawiarenka, kuchnia amerykańska, kąciki tematyczne i inne atrakcje.

WSTĘP WOLNY!

Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych!

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

Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Ewa Sakowicz......
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..................................
Zarządzanie Kryzysowe..........................................................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Pogotowie Ratunkowe..........
Pogotowie Energetyczne.......
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........
lub
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................

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
www.murowana-goslina.pl

NIERUCHOMOŚCI

BURMISTR Z MIA STA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej,
położonej w miejscowości Łopuchowo
. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr / o pow. ,
ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi KW Nr PO P/
/ .
CENA WYWOŁAWCZA
.
, zł brutto
słownie: pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych /
(cena osiągnięta w przetargu zostanie obniżona o % z tytułu
wpisania nieruchomości do rejestru zabytków)
. Nieruchomość stanowi XVIII-wieczny zespół dworsko-parkowy wpisany do rejestru zabytków pod nr
/A, decyzją
z dnia . .
r. W skład zespołu wchodzi dwór z dobudówką w bardzo złym stanie technicznym, budynki gospodarcze oraz park.
. Nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń i zobowiązań
prawnych.
. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego nieruchomość znajduje się w obszarze
zabudowy usługowej – U oraz zieleni urządzonej – ZP,
obszar zabytkowy parków i ogrodów.
. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ust. pkt. i ustawy o gospodarce nieruchomościami minął . .
r.
. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
▪ wpłata wadium w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do
obrotu publicznego w wys. . , zł słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych
/
, najpóźniej
w dn. . .
r. na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko-Goślińskim BS /Murowana Goślina nr
,
▪ złożenie koncepcji zagospodarowania nieruchomości
w oparciu o wskazania konserwatorskie Powiatowego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia . .
r.
zatwierdzone i uzupełnione przez Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,
pismem z dnia . .
r., z którymi można zapoznać
się w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , pokój nr , zobowiązujące m.in. do:
. przeprowadzenia remontu obiektu z wykorzystaniem jak największej ilości wyselekcjonowanych elementów oryginalnych posiadających odpowiednie
parametry techniczne (np. wieżyczka, belki konstrukcyjne, cegła itp.),
. zachowania piwnic i poddanie ich konserwacji,
. przeprowadzenia prac porządkowych i odtworzenie
dawnego układu komunikacyjnego parku,
. wykonanie prac projektowych w ciągu roku od
nabycia nieruchomości,
. wykonanie prac remontowych w ciągu lat od nabycia nieruchomości,
. w przypadku stwierdzenia utraty niezbędnych parametrów technicznych elementów oryginalnych
obiektu, dopuszcza się przeprowadzenie rekonstrukcji dworu z zachowaniem wszelkich uwarunkowań
prawnych wynikających z odpowiednich przepisów,
▪ złożenie oświadczenia, w którym Nabywca zobowiąże
się w umowie sprzedaży do:
realizacji zadania zgodnie ze wskazaniami konserwatorskimi Powiatowego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Poznaniu oraz, że wszelkie
prace konserwatorskie, restauratorskie, budowlane przy

.

.

.
.

.

ww. obiekcie zostaną prowadzone przez wykonawcę
o kwalifikacjach spełniających wymogi Rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
lipca
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U. Nr
, poz. )
na podstawie zatwierdzonej dokumentacji i pozwolenia
wydanego przez Powiatowego Konserwatora Zabytków
w Poznaniu.
W przypadku niewykonania wspomnianych wyżej zobowiązań wynikających ze wskazań konserwatorskich Powiatowego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Poznaniu, Nabywca zapłaci Sprzedającemu
karę umowną w kwocie % ceny nabycia za każdy rozpoczęty rok zwłoki w wykonaniu zadań. Co do wykonania
zobowiązania do zapłaty kary umownej w terminie
dni
od wezwania przez Burmistrza Nabywca podda się egzekucji w trybie art.
§ pkt. kodeksu postępowania cywilnego. Zapłata kary umownej może zostać zabezpieczona
hipoteką.
Kupujący ustanowi na rzecz Sprzedającego umowne prawo
odkupu nieruchomości w rozumieniu art.
i następnych
Kodeksu Cywilnego, przy czym prawo odkupu zastrzeżone
zostanie na lat i ujawnione w Dziale III Księgi Wieczystej
prowadzonej dla nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości.
W przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy
bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu
z zachowaniem zasad określonych art. . ust. ustawy
o gospodarce nieruchomościami.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony na zespół dworskoparkowy w Łopuchowie” do dnia . .
r. do godz. . ,
w Kancelarii UMiG, ul. Poznańska , p. nr .
Pisemna oferta powinna zawierać:
▪ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz
siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot wraz z nr telefonu kontaktowego,
▪ datę sporządzenia oferty,
▪ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
▪ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
▪ proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków
przetargu (pkt. nin. ogłoszenia).
Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.
Część jawna przetargu (otwarcie ofert) nastąpi w obecności
oferentów w dniu . .
r. o godz. . , w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska nr , sala konferencyjna.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Jadwiga Kubińska p. , tel.
oraz Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu (Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Wydział Powiatowego Konserwatora Zabytków, Poznań, ul. Słowackiego , IV piętro, tel.
).
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JUBILACI

Uroczysta parada -majowa ulicami miasta.

Święto Konstytucji i Strażaków
Po raz drugi w naszej gminie zostały połączone uroczystości z okazji Święta Konstytucji i
Dnia Strażaka. maja br. rozpoczęła je Msza św. w intencji Ojczyzny i Strażaków w kościele
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa koncelebrowana przez księży: Marka
Chmarę, Dariusza Macioszka, Mariusza Koronowskiego i Szymona Ciesielskiego.

Arleta Włodarczak
Dyrektor Ośrodka Kultury
w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

P

o Mszy św. barwny korowód, który
tworzyli: członkowie Orkiestry Dętej
OSP z zespołem tanecznym, poczty
sztandarowe, kompania honorowa OSP,
radni, władze samorządowe, przedstawiciele organizacji, szkół i instytucji przeszedł
na plac Powstańców Wlkp. Korowód zamykała kolumna strażackich samochodów
bojowych z JRG nr w Bolechowie i jednostek OSP w Białężynie, Boduszewie, Długiej
Goślinie, Łopuchowie, Mściszewie, Murowanej Goślinie, Nieszawie, Rakowni i Uchorowie. Podczas przemarszu grała Orkiestra
Dęta, a w przerwach Przemysław Jankowski, Gminny Komendant OSP mówił o historii
Konstytucji
Maja i prezentował gminne
jednostki OSP.
Uroczystości na placu tradycyjnie rozpoczęto odegraniem przez Orkiestrę Dętą pod
kierunkiem Mateusza Sibilskiego, hymnu
państwowego. Zanim trębacze: Benigna
Winogrodzka, Andrzej Sikorski, Maciej Przybysz i Mariusz Jarnut zagrali hejnał naszego
miasta, głos zabrał Tomasz Łęcki, Burmistrz
www.murowana-goslina.pl

Miasta i Gminy, który poinformował, że
w tym roku hejnał będzie grany w każdą
sobotę i niedzielę od maja do listopada.
Kompozytorem hejnału jest śp. Benedykt
Majchrzak. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
Konrad Strykowski, który w swoim wystąpieniu mówił o Święcie Konstytucji i Strażakach. Trzydzieści siedem delegacji złożyło
kwiaty pod pomnikiem i wpisało się do
pamiątkowej księgi Konstytucji Maja. Harcerze z Goślińskiego Szczepu ZHR „Wzgórza” wspólnie z Orkiestrą Dętą OSP zainicjowali śpiew pieśni patriotycznych, w który
włączyli się wszyscy zebrani. Zaśpiewano:
„Mazurek Maja”, „Przybyli ułani”, „Marsz
strzelców” i „Pierwszą brygadę”. Przemysław Jankowski, Gminny Komendant OSP
dokonał prezentacji pojazdów JRG nr
i gminnych jednostek OSP, które po chwili,
ze strażackim fasonem przejechały przez pl.
Powstańców Wlkp. Następnie Komendant
zaprosił zebranych na pokazy strażackie
przygotowane przez JRG nr i OSP Murowana Goślina.
Z pięciu przygotowanych stanowisk największym powodzeniem cieszyły się namiot
z dymem i kurtyna wodna.

Uroczystości zakończyło spotkanie wszystkich strażaków w remizie OSP.
Natomiast maja Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało Strzelanie Obywatelskie.
Tarczę Trzeciomajową wystrzelił Krzysztof
Stemplewski.
Serdecznie dziękuję za pomoc przy organizacji uroczystości:
▪ Proboszczowi Parafii pw. Najwyższego
Arcykapłana Jezusa Chrystusa ks. Markowi Chmarze,
▪ Prezesowi Zarządu Oddziału MiejskoGminnego Związku OSP RP w Murowanej
Goślinie Eugeniuszowi Tomickiemu,
▪ wszystkim jednostkom OSP w gminie
Murowana Goślina,
▪ Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr
w Bolechowie,
▪ Orkiestrze Dętej OSP z zespołem tanecznym,
▪ Goślińskiemu Szczepowi ZHR „Wzgórze”,
▪ Gminnemu Komendantowi OSP Przemysławowi Jankowskiemu,
▪ Zbigniewowi Bitnerowi,
▪ Związkowi Harcerstwa Polskiego,
▪ Policji, Straży Miejskiej oraz Pracownikom
firmy p. S. Wysockiego.

ROWERZYSTÓW Z CAŁEJ POLSKI, CZECH, NIEMIEC I FRANCJI
PRZYBYŁO
KWIETNIA
R. DO MUROWANEJ GOŚLINY, BY
WYSTARTOWAĆ W PIERWSZYM MARATONIE TEGOROCZNEGO
CYKLU POWERADE GARMIN MTB MARATHON. JEST TO JEDYNY
NIZINNY MARATON W CYKLU GRZEGORZA GOLONKO, A ZARA
ZEM JEDYNY MARATON OGÓLNOPOLSKI, WŚRÓD ODBYWAJĄ
CYCH SIĘ W TYM ROKU W WIELKOPOLSCE.

M

urowana Goślina powitała uczestników już po raz siódmy, tym razem proponując całkowicie zmienioną trasę biegnącą po zachodniej stronie Murowanej Gośliny, wzdłuż Warty. Maratończycy wystartowali z Nowego Rynku na
os. Zielone Wzgórza punktualnie o godz. . na dystansie GIGA (
km), o . na
dystansie MEGA ( km) i o . na dystansie MINI ( km).
Przed startem, o godz. : mieszkańcy gminy Murowana Goślina jadący w maratonie, a było ich ponad czterdziestu, pozowali do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.
Tegoroczna, nowa trasa maratonu (zwłaszcza jej pierwszy, wspólny etap dystansu
MINI) dostarczyła rowerzystom wielu wrażeń. Były wzniesienia, piaski, błoto, przejazdy przez strumyki, w tym po specjalnie zbudowanym mostku na Trojance, malowniczy odcinek wzdłuż Warty oraz ...deszcz.
Pogoda była nieubłagana. Padało niemal przez cały czas trwania imprezy. Nie zraziło
to jednak uczestników, którzy po zakończonym maratonie, na forum internetowym
głównego organizatora pozytywnie komentowali udany początek sezonu rowerowego w Murowanej Goślinie, przyznając dużego „plusa” za atrakcyjną trasę. Mimo
nizinnego charakteru maratonu, Wielkopolska okazała się niełatwym terenem.
Podczas, gdy rowerzyści z dystansu MINI, zjeżdżali z trasy na metę znajdującą się na
Nowym Rynku, uczestnicy MEGA i GIGA pomknęli dalej, na szlaki rowerowe Puszczy
Zielonka, by zmierzyć się z największym wyzwaniem - „Dziewiczą Górą” - zwaną
przez nich pieszczotliwie „kilerem”. Tutaj również czekała niespodzianka. Do tej pory
najbardziej stromą stroną góry odbywał się zjazd. Tym razem ten odcinek należało
podjechać. Niewielu udało się to zadanie. Większość uczestników rowery podprowadzała.
Najlepszymi w klasyfikacji generalnej okazali się: na dystansie MINI km - Albert
Fokt (czas przejazdu - : : ), na dystansie MEGA km - Mateusz Zoń (z czasem
: : ), na GIGA
km - Andrzej Kaiser (czas : : ).
Wśród mieszkańców gminy Murowana Goślina startujących w maratonie, najlepsi
okazali się (pierwsza trójka):
MINI - Jacek Madaj (T. Kłos Team), Jarosław Sobieszczański (T. Kłos Team) oraz Rafał
Kokotowski
MEGA - Piotr Guzik (MTB Dream Team), Juliusz Ogdowski (Goggle Pro Active Eyewear)
oraz Bogdan Boruta (Brave Bike Team)
GIGA - pierwszy i zarazem jedyny Gośliniak, który odważył się zmierzyć z najdłuższym
dystansem - Jarosław Walczuk.
. POD WIADUKTEM W MŚCISZEWIE.
. PODEJŚCIE POD „KILERA”.
. W DRODZE DO MŚCISZEWA.
fot. sidsarkar /sxc.hu

Wszystkich Gośliniaków-rowerzystów
zaprosiliśmy na sesję Rady Miejskiej
maja. Najlepszym władze gminy wręczyły
puchary.
Nie tylko maratończycy mieli atrakcje. Dla
mieszkańców przygotowaliśmy małą grę
terenową. Chętni dostali mapę i pytania
dotyczące różnych miejsc na os. Zielone
Wzgórza, np. komu poświęcona jest tablica pamiątkowa widniejąca przy wejściu
do kościoła pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Musieli obejść
wskazane punkty, wpisać odpowiedzi
i o godz. : przyjść na Nowy Rynek, by
wziąć udział w losowaniu nagród. Mimo
deszczowej pogody, ponad
osób
wzięło udział w grze. A było o co walczyć.
Rower firmy Kross, kask rowerowy, plecaki, gadżety gminne - dostarczyły emocji
przy losowaniu. Główną nagrodę wylosował Jacek Wize z Murowanej Gośliny.
Sezon rowerowy w Murowanej Goślinie
trwa. Nic nie jest w stanie powstrzymać
amatorów dwóch kółek. Świetna frekwencja podczas maratonu i na rajdach
w pełni to potwierdza.
Dziękujemy sponsorom: Fortunie, BGŻ,
WBK za ufundowanie nagród.
Dziękujemy: Policjantom pod wodzą
Huberta Żołdaka, Strażnikom Miejskim,
Strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z Murowanej Gośliny, Długiej
Gośliny, Boduszewa, Białężyna, Nieszawy,
Uchorowa, Mściszewa, Łopuchowa, PraUCZESTNICY MEGA I GIGA ZMIERZYLI SIĘ Z NAJWIĘKSZYM
ROWEROWYM WYZWANIEM PUSZCZY ZIELONKI
„DZIEWICZĄ GÓRĄ” ZWANĄ PRZEZ NICH PIESZCZOTLIWIE
„KILEREM”. WIĘKSZOŚĆ UCZESTNIKÓW ROWERY
PODPROWADZAŁA. ►
PRZED STARTEM MIESZKAŃCY GMINY MUROWANA GOŚLINA
JADĄCY W MARATONIE POZOWALI DO WSPÓLNEGO
PAMIĄTKOWEGO ZDJĘCIA. ▼

cownikom p. Stefana Wysockiego oraz
współpracownikom z Urzędu za sprawną
realizację powierzonych zadań.
Szczególne podziękowania dla Spółdzielni
Mieszkaniowej “Zielone Wzgórza”.
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

Wyścig tradycyjnie już rozpoczął się przejazdem ulicą Kutrzeby.

Wzniesienia, piaski, błoto , malowniczy odcinek
wzdłuż Warty oraz ...deszcz. Tegoroczna, nowa
trasa maratonu dostarczyła rowerzystom wielu
wrażeń. Jedną z nich był przejazdy po specjalnie
zbudowanym mostku na Trojance.

URZĄD, RADA

Diamentowi Państwo Joanna
i Mieczysław Migasowie
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Przeżyć razem lat, tak
by w dniu diamentowego
jubileuszu trzymać się za
ręce i patrzeć sobie w oczy
z uczuciem sprzed ponad
wieku – czy to jest możliwe? Mieszkańcy Przebędowa Państwo Joanna
i Mieczysław Migasowie
potwierdzają, że TAK.
maja br. Szanowni Jubilaci uroczyście świętowali tę doniosłą rocznicę, najpierw podczas mszy św.
w kościele św. Jakuba, a następnie na przyjęciu rodzinnym zorganizowanym w świetlicy
w Rakowni. Na obu uroczystościach gościli
także: Burmistrz Tomasz Łęcki oraz Kierow-

Burmistrz składa życzenia Jubilatom.

nik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra
Pilarczyk.
Państwo Migas mieszkają obecnie z synem
Mariuszem, znanym w naszej gminie stolarzem. Tradycje stolarskie przejął zresztą po
ojcu. Przez
wspólnie spędzonych lat

doczekali się syna, dwóch córek, pięcioro
wnucząt i prawnuczki. Nadal cieszą się
dobrym zdrowiem i tryskają optymizmem.
Życzymy jeszcze wielu wspólnych rocznic,
zawsze pod rękę, zawsze z uśmiechem.

Kolejne sukcesy Kamili Busse
Dariusz Kubea
Trener Judo

W

dniach - kwietnia w Jastrzębiu Zdroju rozegrane zostały
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w judo. Kamila Busse, zawodniczka
OŚ AZS Poznań, a zarazem mieszkanka
Murowanej Gośliny, wywalczyła tytuł
Mistrzyni Polski w kategorii wagowej do
kg.

Kamila tytuł
zdobyła pokonując trzy
swoje przeciwniczki. W zeszłym roku
Kamila zajęła II
miejsce na
OOM, w tym
roku już była
bezkonkurencyjna.

- Sukces Kamili jest tym cenniejszy, iż zdobyty
został w kategorii juniorek, w której jest bardzo silna konkurencja krajowa. Teraz przed
Kamilą starty w Pucharach Europy - mówi jej
trener klubowy Dariusz Kubea.
Niecałe dwa tygodnie później,
kwietnia
Kamila odniosła kolejny sukces, wywalczyła
brązowy medal w wadze do
kg w zawodach o Puchar Polski Seniorek. Zawody rozgrywane były w Luboniu. Nasza mistrzyni
w drodze do finału wygrała dwie walki

przed czasem i jedną przegrała. Jest to
pierwszy medal Kamili w kategorii seniorek.
Mamy nadzieję, że utoruje on drogę do kolejnych sukcesów.

Przed zawodniczką starty w Pucharach
Europy juniorek i szukanie punktów do rankingu Europejskiej Unii Judo.
maj-czerwiec 2012

OŚWIATA

CHARYTATYWNY
DZIEŃ DZIECKA!
czerwca, boisko w Trojanowie
godz. :
godz.

:

: - imprezy dla dzieci
- zabawa taneczna

Pieniądze zebrane podczas imprezy
przekazane zostaną na leczenie chorej
Oliwii z Bolechowa.

KONCERT
INAUGURACYJNY
X Letniego Festiwalu Muzycznego
w Długiej Goślinie

MUSICA SACR A
MUSICA PROFANA

ZAPRASZAMY!

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

Zapraszamy na wystawę

W programie:
Rewelacyjny koncert gitarowy w wykonaniu
Łukasza Kuropaczewskiego - gitara klasyczna

„Katyńskie
cmentarze”
Dariusz Paprocki
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej
tel. 61 812 24 52 w. 104
e-mail: darek@murowana-goslina.pl

fot. Sande /sxc.hu

Sołtys oraz Rada Sołecka
Trojanowa zapraszają na

oraz niezwykłe spotkanie z pieśnią fado w wykonaniu
Kingi Rataj z zespołem
Wystąpią:
Kinga Rataj - wokal, Gertruda Szymańska - instrumenty perkusyjne, Marek Bazela
(kompozytor, aranżer) - fortepian, Paweł Kuźmicz - kontrabas elektroakustyczny,
Marcin Hilarowicz - gitary: akustyczna, klasyczna
Zapraszają:
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina – Tomasz Łęcki
Proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie – ks. Piotr Skoczylas
Sołtys Sołectwa Długa Goślina – Marek Strykowski
Dyrektor Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie – Arleta Włodarczak

XXXI GOŚLIŃSKI MAŁY MARATON WETERANÓW
XVI MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW
W PÓŁMARATONIE
Murowana Goślina, czerwca

r.

BIEG BIERZE UDZIAŁ W CYKLU GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE

Autor ukazał zarówno funkcjonujące już
cmentarze wojenne w Katyniu, Miednoje
i Charkowie-Piatichatkach, jak i miejsca,
w których tego typu nekropolie jeszcze nie
funkcjonują – Bykownię koło Kijowa (na
Ukrainie) i Kuropaty koło Mińska (na Białorusi). Szczególnie wiele jest zdjęć z Bykowni,
gdzie w ostatnich latach trwały prace ekshumacyjne, pozwalające ustalić zasięg pochówków oraz narodowość pomordowanych.
Wystawa „cmentarze katyńskie” jest
dostępna do zwiedzania w holu goślińskiego
ratusza w godzinach otwarcia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
- do czerwca
roku.
www.murowana-goslina.pl

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

PROGRAM XVI MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW W PÓŁMARATONIE:
:
Oficjalne otwarcie XVI Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie
:
START do półmaratonu
:
Start biegów młodzieży szkolne
:
Spodziewany zwycięzca półmaratonu
.
Występ kapeli podwórkowej „SWOJA WIARA”
:
Uroczysta dekoracja zwycięzców
.
LOTERIA DLA ZAWODNIKÓW
Trasa biegu prowadzić będzie ulicami: pl. Powstańców Wlkp., Dworcowa, Przelotowa,
Szkolna, Kolejowa, Gnieźnieńska, Rakownia - w kierunku Kamińska.
Regulamin biegu: www.domkultury.murowana-goslina.pl
Zgłoszenia elektroniczne: www.polmaraton.murowana.pl
UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM
Zwracamy się z prośbą o maksymalne ograniczenie ruchu drogowego i prędkości w dniu
czerwca, w godz. . – . na w/w ulicach.
▪ objazd do Kamińska – ul. Przemysłowa.
▪ z Rakowni objazd do Murowanej Gośliny - ul. Dolna.
▪ ul. Szkolna zamknięta w godz. . - . .
▪ objazd do Boduszewa - ul. Polna
Droga wojewódzka nr
będzie otwarta.
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!
PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ I ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA ZAWODNIKÓW

fot. sxc.hu

maja
roku o godz. . w budynku ratusza przy pl. Powstańców Wlkp. dokonano otwarcia
wystawy fotograficznej prof. Krzysztofa
Hejke pt. „Cmentarze katyńskie”. Ekspozycja zawiera zdjęcia miejsc spoczynku obywateli polskich - ofiar zbrodni katyńskiej z
roku.

Co w

KULTURZE się zdarzyło?

Ö „Warto się przebudzić…”
marca w Klubie Osiedlowym „Zielone
Wzgórza” odbyły się Eliminacje Gminne
XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”.
W zmaganiach konkursowych wzięło udział
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej gminy. Konkurs
przebiegał w trzech etapach (eliminacje
szkolne, gminne i finał powiatowy),
w trzech kategoriach wiekowych. Zadaniem jury było wyłonienie trzyosobowej
reprezentacji, która będzie reprezentować
naszą gminę w Wielkim Finale Powiatowego Konkursu Recytatorskiego.
Jury w składzie Dioniza Boch - przewodnicząca i Agnieszka Szymańska Wojtera
postanowiło:
▪ w kat. najmłodszej wyróżnić: Klaudię
Mleczek ze Szkoły Podstawowej w Łopuchowie, Klaudię Bąkowską ze Szkoły
Podstawowej nr w Murowanej Goślinie, Joannę Prętkę i Darię Łapczyńską
ze Szkoły Podstawowej w Białężynie,
a nominację do finału przyznać Monice
Karasiewicz ze szkoły Podstawowej
nr w Murowanej Goślinie,
▪ w kat. młodszej wyróżniono: Alicję
Ratajczak ze szkoły Podstawowej
w Długiej Goślinie, Zuzannę Drgas ze
Szkoły Podstawowej nr w Murowanej
Goślinie, Dominikę Kądzielawę ze Szkoły
Podstawowej w Łopuchowie, Andżelikę
Augustowską i Jakuba Grzebytę ze
Szkoły Podstawowej nr w Murowanej
Goślinie, a nominację do finału przyznano Mai Jankowiak ze Szkoły Podstawowej nr w Murowanej Goślinie,
▪ w kat. starszej wyróżnienia otrzymali:
Adrianna Nowicka z Gimnazjum nr
w Murowanej Goślinie i Marta Ogrodnik z Gimnazjum nr
w Murowanej
Goślinie, a nominację do finału przyznano Monice Puk z Gimnazjum nr
w Murowanej Goślinie.
Podziękowania naszej wspaniałej przewodniczącej Dionizie Boch, która od lat służy
swym czasem, doświadczeniem i obdarza
sympatią i cennymi uwagami wszystkich
naszych recytatorów.
Ö Rodzina receptą na kryzys?
Pod takim tytułem przebiegały w tym roku
gminne obchody Narodowego Dnia Życia
marca w Długiej Goślinie, gm. Murowana Goślina.
W tym roku głównym powodem spotkania
i rozmów oraz świadectw zaproszonych
gości była rodzina.
Jako pierwszy głos zabrał ks. proboszcz
parafii w Długiej Goślinie Piotr Skoczylas.

Przykładami z gminy oraz szerokim omówieniem danych statystycznych dot. zawierania małżeństw, narodzin, zgonów na
wsiach i na terenie miasta, na przestrzeni
dziesięcioleci zajęła się pani Aleksandra
Pilarczyk kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Swoimi spostrzeżeniami na temat „Jak
pomimo trudności łatwiej przechodzić
przez życie w rodzinie”, podzielili się państwo Danuta i Leszek Rząsowie, którzy
mają siedmioro dzieci. Po tym wystąpieniu
głos zabrała pani psycholog Małgorzata
Łuczak-Sibilska, która opowiadała o doświadczeniu i szczęściu wywodzenia się
z rodziny kochającej i wielopokoleniowej.
W dyskusji głos zabrał także radny Konrad
Strykowski, który wspominał wychowywanie się w rodzinie wielodzietnej (pięcioro
rodzeństwa).
Zwieńczeniem konferencji była Msza
święta, na której można było podjąć się
duchowej adopcji dziecka poczętego.
Ö Teatralia
marca br. w auli Gimnazjum nr odbył
się VIII Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych TEATRALIA
. W tegorocznym przeglądzie zaprezentowały się
szkoły:
▪ Szkoła Podstawowa nr w Murowanej
Goślinie z grupą teatralną „Aniołki Diabołki”, w spektaklu „Koty”, w reżyserii
Jolanty Szpot.
▪ Szkołę Podstawową nr w Murowanej
Goślinie reprezentowały dwie grupy
teatralne:
- grupa teatralna „Ananasy”, w spektaklu „Calineczka”, w reżyserii Grażyny Mroczek,
- grupa
teatralna
„Śmiecholici”,
w spektaklu „Mędrzec z bajek”,
w reżyserii Pauliny Dutkowskiej.
▪ Szkołę Podstawową w Białężynie
reprezentował szkolny zespół teatralny
„Piegus”, w spektaklu „Wariacja na
temat dziewczynki z zapałkami”, w reżyserii Martyny Łuczak.
▪ Szkołę Podstawową w Długiej Goślinie
reprezentowała grupa teatralna „ALadon”, w spektaklu „Jak to w bajkach
bywa – nowe przygody Kopciuszka”,
w reżyserii Aldony Dałek.
▪ Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie
zaprezentowało się w spektaklu „Życie
to nie bajka”. Przedstawienie, w reżyserii Elżbiety Mistarz, zaprezentowało
szkolne kółko teatralne.
▪ Teatrzyk Kukiełkowy CZERWONA KURTYNA działający przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie w spektaklu „Cesarz”,
w reżyserii Karoliny Ulińskiej.

▪ Zespół Szkół w Rokietnicy, Szkoła
w Murowanej Goślinie reprezentowało
szkolne kółko teatralne „Zamoyki
i dwóch takich”, w spektaklu „Co to za
bajka”, w reżyserii Violetty Pawlak.
Ö „Szkoła pod żaglami” na fotografiach
Zbigniewa Boska
W dniach od
marca do
kwietnia
w Ośrodku Kultury można było obejrzeć
wystawę-reportaż z rejsu atlantyckiego
młodzieży gimnazjalnej z całej Polski. Rejs
był projektem edukacyjnym realizowanym
przez Fundację Szkoła Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego.
Mimo, że autor fotografii pochodzi z Olsztyna, wystawa była dla nas znacząca,
ponieważ uczestnikiem Szkoły Pod Żaglami
był mieszkaniec naszej gminy Iwo Wojcieszak z Długiej Gośliny. Na prezentowanych
zdjęciach można było zobaczyć „życie
codzienne” na żaglowcu podczas rejsu
oraz sam żaglowiec w pełnej krasie.
Ö Pasjonujący finał „Wiosennego Przebudzenia”
marca spotkali się „najlepsi z najlepszych” recytatorzy Powiatu Poznańskiego.
Jerzy Hamerski oraz Elżbieta Drygas będący
w jury podkreślali wysoki poziom konkursu.
W grupie najmłodszej klasy . miejsce zajęła Zuzanna Długaszewska
z gminy Dopiewo
. miejsce zajął Tomasz Urbaniak
z gminy Tarnowo Podgórne
. miejsce zajęła Ewa Kaczorek
z gminy Suchy Las
W grupie młodszej klasy . miejsce zajęła Monika Sztukiewicz
z gminy Tarnowo Podgórne
. miejsce zajął Jan Miksztyn
z gminy Czerwonak
. miejsce zajęła Wiktoria Wolna
z gminy Stęszew
W grupie najstarszej – gimnazjalnej
. miejsce zdobyła Izabela Witkowska
z gminy Mosina
. miejsce zdobyła Justyna Machaj
z gminy Suchy Las
. miejsce zdobyła Anna Hejman
z gminy Stęszew
To już był XIII Powiatowy Finał Konkursu
Recytatorskiego zorganizowany przez
Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie.
Ö Prof. Elżbieta Wtorkowska laureatką
Nagrody Marszałka Województwa
Wielkopolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury
Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród
i stypendiów Marszałka Województwa
maj-czerwiec 2012

BEZPIECZEŃSTWO
Wielkopolskiego odbyła się marca w auli
UAM w Poznaniu. Podczas uroczystości
z rąk Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, nagrody za rok
otrzymało . laureatów wśród nich
prof. Elżbieta Wtorkowska. Nagrody, z inicjatywy Marszałka, Zarządu, dyrekcji DK
lub na wniosek instytucji kultury, szkół
artystycznych, związków lub stowarzyszeń
przyznawane są corocznie od
roku.
Za wybitne osiągnięcia otrzymują je osoby
fizyczne i prawne.

w kat. klas IV-VI:
. Mikołaja Jastrzębski
(Szkoła Podstawowa nr )
. Julia Koczorowska
(Szkoła Podstawowa nr )
. Jan Kolańczyk
(Szkoła Podstawowa nr )

zorganizowana przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie oraz Elżbietę i Bogdana Andrzejewskich – sklep Nasza Chata skierowana
była do wszystkich Gośliniaków i gości,
którzy najdłuższy weekend roku postanowili spędzić w naszej gminie.

Najlepszą reprezentacją szkolną okazała
się Szkoła Podstawowa nr w Murowanej
Goślinie.

Zagrała kapela „Swoja Wiara” z Murowanej Gośliny, były konkursy i zabawy dla
dzieci. Na dobre zabawa zaczęła się, gdy
na scenie pojawił się zespół Ale Band
z Murowanej Gośliny, grający do tańca aż
do godz. .

Ö Roztańczona Murowana Goślina
Ö Trwa Międzynarodowy Festiwal Chóralny
kwietnia br. w auli Gimnazjum nr
w Murowanej Goślinie miała miejsce inauguracja V Międzynarodowego Festiwalu
Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego. Uroczystego otwarcia festiwalu
dokonała Krystyna Przygońska, Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Społecznej
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Na
pierwszym koncercie festiwalowym zaprezentował się Chór Gimnazjum Muzycznego
w Sztokholmie pod kierownictwem Bengta
Olléna.
Ksiądz Kanonik Edmund Szymański –
Patron Festiwalu – przez ponad dwadzieścia lat był proboszczem Parafii pw. św.
Jakuba w Murowanej Goślinie. Poza pracą
duszpasterską, do której został powołany,
był niestrudzonym animatorem życia
muzycznego w Murowanej Goślinie, gdzie
najważniejszą i największą „salą koncertową” był kościół parafialny. W maju mija
już ósma rocznica Jego śmierci, ale chóry
i orkiestry z Polski i ze świata nadal przyjeżdżają do małego, podpoznańskiego miasteczka. Inicjatorką festiwalu i dyrektorem
artystycznym jest prof. Elżbieta Wtorkowska. Sprawami organizacyjnymi zajmują się
Ośrodek Kultury i chóry „Canzona”.
Ö Gminny Konkurs Wiedzy PrzyrodniczoLeśnej już pełnoletni
kwietnia po raz osiemnasty odbył się
konkurs przyrodniczy, po półmaratonie
weteranów najstarsza impreza cykliczna
organizowana przez nasz Ośrodek Kultury.
Konkurs ma m.in. przybliżyć uczniom podstawowe pojęcia z zakresu nauki o środowisku przyrodniczo-leśnym. Od lat organizują go wspólnie Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Komisja konkursowa w składzie:
Danuta Śliwa i Arleta Włodarczak po wysłuchaniu odpowiedzi uczestników przyznała
następujące miejsca:
w kat. klas I-III:
. Maja Spychalska
(Szkoła Podstawowa nr )
. Julia Stożek
(Szkoła Podstawowa Łopuchowo)
. Julia Błoszyk
(Szkoła Podstawowa nr )
www.murowana-goslina.pl

kwietnia br. w auli Gimnazjum nr
odbyły się VIII Pokazy Taneczne w ramach
obchodów Międzynarodowego Dnia Tańca.
W pokazach udział wzięło
tancerzy.
Pokazy rozpoczął zespół folklorystyczny
„Goślinianie”. Następnie wystąpiły:
▪ Szkoła Podstawowa z Białężyna –
zespoły „Fantazja”, „Psotki”, „Roztańczone ciacha” i „Three girls”,
▪ Szkoła Podstawowa nr w Murowanej
Goślinie – zespoły „Butterfly”, „Sweet
girls” i „The Power of Dance”,
▪ Szkoła Podstawowa nr w Murowanej
Goślinie - klasy muzyczne: IV, V, VI oraz
duet M.J. .
- grupy taneczne:
▪ Gimnazjum nr
„Hipolitki”, „Czarne Wdowy”,
▪ Gimnazjum nr - grupa „Rassbery”,
▪ Zespół Szkół w Bolechowie,
▪ Zespół Taneczny Orkiestry Dętej OSP.
Ö Wernisaż prac Justyny Kochaj-Szczecińskiej
kwietnia w „Galerii na Wzgórzach”,
w „Klubie Osiedlowym” odbył się wernisaż prac Justyny Kochaj-Szczecińskiej,
mieszkanki Murowanej Gośliny. Jej ulubionym tematem są kwiaty. Malarka w czasie
otwarcia swojej pierwszej wystawy dziękowała ojcu, po którym odziedziczyła
talent i zamiłowanie do malarstwa. Licznie
przybyli goście, rodzina i przyjaciele świętowali sukces autorki.

Podczas majówki odbyła się zbiórka publiczna przeprowadzona przez uczniów Gimnazjum nr na rzecz ciężko chorej Karoliny
Maćkowiak, koleżanki z klasy. Zebrano
kwotę
, zł.
Ö Eliminacje Gminne XVII Wojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Przedszkolaków
maja w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji odbyły się Eliminacje
Gminne XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak
.
Festiwal ma charakter konkursu przebiegającego w czterech etapach: eliminacje
gminne, eliminacje powiatowe, eliminacje
rejonowe i finał wojewódzki.
W naszych eliminacjach wzięły udział dzieci
z przedszkoli: „Promyk”, „Słoneczko”,
„Leśne Skrzaty” z Przebędowa, „Koniki
Polne” z Białężyna, Klub Przedszkolaka
oraz Niepubliczne Przedszkole „Raczek”,
prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni. W sumie wystąpiło
solistów.
Jury w składzie: Mateusz MJ Sibilski - przewodniczący, Marzenna Karbowska i Agnieszka Szymańska-Wojtera, po burzliwych
obradach postanowiło wyróżnić Wiktorię
Walaszczyk i Maję Pers z Przedszkola „Słoneczko”, Juliana Szramkowskiego z Przedszkola „Promyk” oraz Joannę Mielczarek
z Klubu Przedszkolaka.

Ö Czerwona Kurtyna w Warszawie
kwietnia Zespół Teatralny Czerwona
Kurtyna brał udział w Ogólnopolskim Konkursie Polskiej Sztuki Współczesnej w Warszawie.
Ö Murfest
Druga edycja Murfestu, koncertu rockowego w ramach działania grupy młodzieży
Tenshi (z jap. anioł) zgromadziła fanów
muzyki rockowej w sali Remizy OSP.
kwietnia wystąpiły zespoły: Tenshi
(z jap. anioł), Fingers, Faking Pomidors,
Cruelty in the garden.
Ö Goślińska Majówka
maja na terenie przy ul. Dworcowej
odbyła się Goślińska Majówka. Impreza

Do etapu powiatowego nominacje otrzymali: Hanna Klepacka, Jan Łęcki, Ignacy
Bondarczuk z Klubu Przedszkolaka i Sandra
Wolniewicz z Przedszkola „Słoneczko”.
Ö Chór „Gloria” z Ukrainy ponownie
w Murowanej Goślinie
maja odbyły się kolejne koncerty V Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im.
ks. Edmunda Szymańskiego. Zaśpiewał
chór „Gloria” pod dyrekcją Natalii Klimenko. Można było usłyszeć utwory
sakralne, ludowe i rozrywkowe.
Szkoła Podstawowa nr
w Murowanej
Goślinie zorganizowała dla chórzystów
integracyjną lekcję języka angielskiego
oraz warsztaty plastyczne, za co serdecznie dziękujemy.

TURYSTYKA

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH,
KULTURALNYCH ORAZ POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ
Termin

Wydarzenie

Miejsce

Wystawa rysunków, akwarel i obrazów olejnych
z Polski, Francji i Algierii z okazji -lecia twórczości
artystycznej architekta Andrzeja Bzdęgi

Klub Osiedlowy „Zielone
Wzgórza”

maja
godz. :

Wybory do zarządu Osiedla Samorządowego nr

Sala gościnna
Gimnazjum nr

maja
godz. :

Mecz: Concordia Murowana Goślina
– Kotwica Kórnik

Stadion
Murowana Goślina

IX Rajd „Puszcza Wpuszcza”

Puszcza Zielonka,
meta: Wierzenica

maja
godz. .

Koncert z okazji Dnia Matki

Aula Gimnazjum nr

maja
godz. :

Wybory do zarządu Osiedla Samorządowego nr

Sala gościnna
Gimnazjum nr

maja
godz. :

Sesja Rady Miejskiej (absolutoryjna)

Sala sesyjna MGOKiR

maja
godz. :

Wybory do zarządu Osiedla Samorządowego nr

Aula Gimnazjum nr

maja
godz. :

Goślińska Akademia Pokoleń
Wykład: „Drogowskazy zdrowego żywienia”

Sala konferencyjna
Biblioteki Publicznej

czerwca
godz. .

Jubileusz X-lecia teatrzyku „Zielona Goś”

Aula Gimnazjum nr

Biedrusko: Akcja poboru krwi z okazji Dnia Dziecka
– HD PCK „Gośliniacy”

Biedrusko

czerwca
godz. :

Festyn „Piknik z Dwójką”

Boiska przy SP

czerwca
godz. :

Mecz: Concordia Murowana Goślina
– EWPA Wielkopolska Komorniki

Stadion
Murowana Goślina

Akcja poboru krwi z okazji Dnia Dziecka
– HDK PCK „Gośliniacy”

Szkoła Podstawowa nr

XXXI Mały Gośliński Maraton Weteranów
XVI Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie

pl. Powstańców Wlkp.
regulamin i zgłoszenia
www.polmaraton.murowana.pl

Dyżur dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

Sala MGOKiR

maja –
czerwca

maja

czerwca

czerwca
czerwca
start godz.
.
:

czerwca
– :

czerwca – XIII wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby
czerwca i Ceramiki pt. „Czerwone korale i …”

Galeria w pałacu

czerwca
godz. :

Mecz: KS Łopuchowo – Warta Śrem

Stadion Łopuchowo

czerwca
godz. :

Dzień Dziecka w sołectwie Trojanowo

Boisko w Trojanowie

czerwca

-lecie Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie

czerwca

XII Targ Wiejski
Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Poznańskiego

Boduszewo

Widowisko muzyczne

Hala
widowiskowo-sportowa

czerwca
– :

Dyżur dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

Sala MGOKiR

czerwca

Świętojański Rajd Rowerowy

Gmina Murowana Goślina

czerwca
godz. .

Wianki nad Wartą

Mściszewo
– Przystań Binduga

czerwca
godz. .

X Letni Festiwal Muzyczny
„Musica Sacra Musica Profana”
- koncert inauguracyjny

Długa Goślina kościół
pw. św. Marii Magdaleny

Rajd rowerowy dla miłośników książek

Start: Murowana Goślina
Meta: Dąbrówka
Kościelna

czerwca
godz. .
:

lipca
lipca
godz. .

SP Długa Goślina

PODZIĘKOWANIA
DLA FUNDACJI

„BREAD OF LIFE”

Piękniejsze staje się nasze życie, gdy
możemy liczyć na innych. Na ludzi
dobrych, skromnych, pomagających nam
bez wielkich słów, bez rozgłosu, a jednocześnie czyniących dla nas nieskończenie
wiele.
Te słowa pełne wdzięczności kierujemy
do Pana Marcina Łukaszuk, Dyrektora
Fundacji Bread of Life oddział w Długiej
Goślinie, dzięki któremu pomieszczenia
Ośrodka Pomocy Społecznej zyskały
nową barwę, poprzez bezinteresowne
odmalowanie pomieszczeń przez podopiecznych Fundacji.
Podopiecznym serdecznie dziękujemy
za poświęcony czas oraz włożony trud.
Remont pomieszczeń przyczyni się do
poprawy warunków pracy osób zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej
oraz obsługi naszych klientów.
Nie po raz pierwszy Fundacja aktywnie
włącza się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Wcześniej podopieczni Fundacji bezinteresownie
wyremontowali pomieszczenia „Klubu
Młodzieżowego” w Przebędowie oraz
wykonali szereg prac różnego typu
bezpośrednio u osób mających trudności w samodzielnym ich wykonaniu.
To dzięki zaangażowaniu Fundacji, przy
pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej,
wydawana jest żywność z programu
PEAD dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Za owocną współpracę, zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej
oraz bezinteresowną pomoc, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Monika Szaj wraz z Pracownikami
składa serdeczne podziękowania Kierownictwu oraz mieszkańcom Ośrodka
„Nowe Życie” w Długiej Goślinie.

Kościół pw. Najwyższego
Koncert Chóru Misja Pielgrzym z Daegu (Korea PołuArcykapłana Jezusa
dniowa) – dyr. Lee Jae-Joon
Chrystusa

Terminarz imprez, wydarzeń kulturalnych, sportowych dostępny również na
http://portal.murowana-goslina.pl/dla-mieszkancow/kalendarz
maj-czerwiec 2012

OŚWIATA

Doradcy dla „przędsiębiorczości”
Ewa Poepke
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.poepke@murowana-goslina.pl

P

olska Izba Gospodarcza chcąc służyć
pomocą obecnym lub przyszłym
przedsiębiorcom od marca do grudnia
r. prowadzi w Urzędzie Miasta i Gminy
nieodpłatne konsultacje dla osób i firm z terenu naszej gminy.

Doradcy z Izby dwa razy w miesiącu powadzą dyżury, podczas których udzielają infor-

Organizacje
pozarządowe
Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 61 812 22 44
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

W

związku z planowanym przygotowaniem programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi
na
rok, informuję o możliwości przekazywania propozycji współpracy.
Proszę o przekazywanie informacji dotyczących zadań publicznych, których realizacja
w
roku planowana jest we współpracy
z gminą Murowana Goślina. Informacja
powinna zawierać: nazwę organizacji, nazwę
planowanego zadania, krótki opis zadania,
planowany termin realizacji, koszt całkowity
zadania i proponowaną kwotę dofinansowania.
Na propozycje oczekujemy
do sierpnia
roku.

macji i pomocy w kwestiach interesujących
przedsiębiorców.
Dyżury odbywają się w Urzędzie Miasta
i Gminy przy ul. Poznańskiej
w pokoju
nr
(Ośrodek Kultury, na parterze) w godzinach od . do . w następujących
dniach: i czerwca, i lipca, i sierpnia,
i
września,
i
października,
i
listopada, i
grudnia.
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą lub już ją prowadzą do skorzystania z pomocy doradców.

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

W

maju br. na terenie miasta Murowana Goślina odbywały się
wybory do zarządów osiedli
samorządowych. Tym samym rozpoczęto
drugą kadencję funkcjonowania tego typu
jednostek pomocniczych w naszej gminie.
W trakcie oddawania do druku tego wydania Biuletynu nie były znane jeszcze wszystkie wyniki wyborów.
Wykaz przewodniczących oraz zarządów
osiedli samorządowych wraz z danymi kontaktowymi ukaże się w następnym numerze
Biuletynu Samorządowego w połowie lipca.

UWAGA! OPŁATA ZA
SPRZEDAŻ ALKOHOLU
Zgodnie z zapisem ustawy z dnia
października
roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi art. ust. .
pkt. , ( t.j. Dz. U.
Nr , poz.
ze zm.) przypominamy, że najpóźniej
do maja
r. należy dokonać drugiej w
r. opłaty za poszczególne
zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
W/w opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie
nr rachunku

POMIESZCZENIA
NA WYNAJEM
Jako zarządca budynku Ośrodka Zdrowia ul. Dworcowa
w Murowanej
Goślinie oferujemy w celu podnajmu
następujące pomieszczenia piwniczne:
o pow. , ,
▪ nr
o pow. , ,
▪ nr
o pow. ,
▪ nr
Pomieszczenia są dostępne niezależnie. Aktualna stawka czynszu to ,
zł/m , ustalana raz w roku zarządzeniem Burmistrza.
W celu obejrzenia tych pomieszczeń
prosimy o kontakt z biurem zarządcy w
Ośrodku Zdrowia lub telefonicznie pod
nr
.
Lider Sp. z o.o, Biuro w Murowanej Goślinie
ul. Dworcowa

Szukamy noclegu dla gości z Białorusi
Ewa Poepke
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.poepke@murowana-goslina.pl

O

d dwóch lat rozwija się ciekawa
współpraca naszej gminy z mieszkańcami Oszmiany na Białorusi. Oszmiana leżąca zaledwie
km od Wilna i
km od Nowogródka i Mińska jest niezwykłym skupiskiem Polaków, którzy, choć żyją
w białoruskich realiach, to w głębi duszy
czują się Polakami. Dlatego z tak niezwykłą
radością zapraszają nas do siebie, a także tak
chętnie odwiedzają Murowaną Goślinę.
W tym roku już po raz trzeci latem dojdzie
do wspólnych odwiedzin.
W dniach od
do
lipca w naszej gminie
wakacje spędzać będzie grupa
dzieci
z Oszmiany. Ich czas organizować będą m.
in. nauczyciele z Gimnazjum nr . Jednak
www.murowana-goslina.pl

wieczory dzieci spędzać będą wśród rodzin,
które zechcą je zaprosić pod swój dach.
Nieco później, bo od
do
lipca, na koncert Musica Sacra Musica Profana przyjedzie
grupa około
osób dorosłych. Tamtejsza
przykościelna schola pod kierunkiem
Wadima Łukasiewicza będzie gościem specjalnym festiwalu. Poza udziałem w festiwalu goście zwiedzać będą okolice Murowanej Gośliny i Poznania. Podobnie jednak jak
dzieci, dorośli również mieszkać będą w goślińskich domach.
W związku z tymi wizytami zwracam się
z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej
gminy, aby przyjęli pod swój dach dziecko
lub osobę dorosłą podczas ich pobytu
w Murowanej Goślinie. Poza noclegiem
trzeba tym osobom zapewnić śniadania
i kolacje. W ciągu dnia większość czasu
goście spędzać będą zwiedzając okolice.
Wszystkie te osoby, które zdecydują się

pomóc w przyjęciu naszych białoruskich
gości, niedługo później, bo już w dniach od
do sierpnia, będą mogły pojechać z rewizytą na Białoruś. W tych dniach odbędzie
się w Oszmianie w kościele pw. Św. Michała
Archanioła uroczysty odpust, który jednocześnie zakończy dziesięciodniowe, prowadzone przez Polaków, warsztaty dla tamtejszych dzieci i młodzieży.
Wszystkich Państwa, którzy chcieliby przyjąć do swojego domu na kilka dni dzieci lub
dorosłych mieszkańców Oszmiany, a później
skorzystać z możliwości zorganizowanego
wyjazdu na Białoruś serdecznie do tego
zachęcam i proszę o kontakt ze mną do
połowy czerwca.
Warunkiem koniecznym do wyjazdu jest
posiadanie ważnego do końca listopada
paszportu.

WIADOMOŚCI SZKOLNE

KULTURA

44. Turniej
Pro Sinfoniki
Tematem tegorocznego
Turnieju jest postać
założyciela Pro Sinfoniki
Alojzego Andrzeja Łuczaka.
marca w auli Gimnazjum nr Koło
Młodych Melomanów - Klasa
muzyczna przedstawiło przepiękny, roztańczony i rozśpiewany spektakl
pt.: „DZIECI LISTY PISZĄ, CZYLI WAŻNE PYTANIA DO PREZESA PREZESÓW”. Na scenie
wystąpiło około stu wykonawców, reprezentujących każdy poziom klas Szkoły Podstawowej nr i Gimnazjum nr .
Barwne układy choreograficzne, prezentacje młodych pianistów i występ chóru Canzona przeplatane były „wędrującymi w przestworza listami”, a „głos Prezesa” odpowiadał Jego słowami. Widowisko oceniało jury
Pro Sinfoniki z Marleną Gnatowicz, dyrektorem.
Całość wywarła wielkie wrażenie. Był
mistrzowski poziom wykonawców, przepiękne kostiumy i wysoka jakość całego
przedstawienia.
Oto fragmenty czytanych listów:
Przyszło się nam dziś zmierzyć z fenomenem
wyjątkowej charyzmy Prezesa Prezesów Alojzego Andrzeja Łuczaka. Wszystko czego się
dotknął, a związane było z muzyką, urastało
do rangi wydarzenia. Tak było z Pro Sinfoniką!
GŁOS PREZESA: „Rola muzyki w społeczeństwie, jako kreatora wyższej cywilizacji jest
wielostronna… Ciągle mam nadzieję, że wielka
muzyka na ten świat jeszcze nie nadeszła, że
Pieśń nad Pieśniami wyjdzie z szeregów Pro
Sinfoniki, co powtarzam za Jerzym Waldorffem. W to wierzę i chciałbym, aby wspaniała
muzyka w naszej Auli rozbrzmiewała nie tylko
od wielkiego święta.”
Realizatorzy: scenariusz - Barbara Pilarczyk,
Jadwiga Maćkowiak; układy choreograficzne
- Katarzyna Łukaszewicz, Dorota Schraube;
przygotowanie pianistów - Adrianna Wtorkowska-Kubińska, Jadwiga Maćkowiak,
Tadeusz Szeligowski, Weronika Jarzyńska;
akompaniament - Weronika Jarzyńska;
współpraca - Agnieszka Ogrodnik, Paulina
Dutkowska, Dorota Bałamut, Katarzyna
Wysocka, Maja Jedynak, Ewa Duszyńska,
Katarzyna Trojanowska; media - Mariusz
Będziecha, Tomasz Mizgier; oświetlenie –
Tomasz Krzyżostaniak; scenografia - Bartłomiej Stefański; reżyseria – Jadwiga Maćkowiak.
Jadwiga Maćkowiak

·
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VI Marsz Pamięci i nie tylko...
kwietnia sześcioro uczniów pod opieką dwu opiekunek, wraz z uczniami gimnazjów i liceów poznańskich
wyjechało na szósty już Marsz Pamięci do Katynia.

M

ogliśmy poznać Smoleńsk, a w nim
piękną cerkiew, w której właśnie
odbywał się ślub. Dzieci i młodzież
z Domu Polskiego zorganizowały spotkanie,
w czasie którego nasi przedstawiciele
i mieszkańcy Smoleńska śpiewali i tańczyli.
Pod opieką przewodników zobaczyliśmy
Grodno z wieloma pięknymi świątyniami
i Nowogródek, a w nim Farę, Kopiec Adama
Mickiewicza i pomnik wieszcza. Widzieliśmy
grób Jana i Cecylii oraz grób powstańców
roku i prześliczny Niemen w Bohatyrowiczach, o którym tak pięknie pisała Eliza
Orzeszkowa w „Nad Niemnem”. Tu czekała
nas niespodzianka, bo spotkaliśmy ostatnią
z rodu Bohatyrowiczów - panią Teresę, która
bardzo chętnie opowiadała nam o przeszłości swojej rodziny i tych ziem. Odwiedziliśmy
również lotnisko Sewiernyj - miejsce katastrofy rządowego samolotu. Największe jednak wrażenie zrobiły na wszystkich Katyń
i Kuropaty. Katyń to Memoriał – miejsce
pamięci o pomordowanych. Sześć wielkich
krzyży, ołtarz i osiem olbrzymich dołów
śmierci, a przy tym mnóstwo nazwisk ludzi
bestialsko rozstrzelanych. Tam odbyły się
główne uroczystości, w których brali udział
przedstawiciele szkół i władz Smoleńska oraz
okoliczni mieszkańcy. Niespodzianką dla nas
była obecność Burmistrza Tomasz Łęckiego,
który wziął udział w Marszu, a później

wygłosił piękne przemówienie, złożył wraz
z nami wiązankę kwiatów i zapalił znicz przy
ołtarzu. Nasza grupa ubrana była w koszulki,
zaprojektowane przez naszą byłą uczennicę.
O kuropackim lesie natomiast można powiedzieć jedno: jest tam więcej bezimiennych
krzyży niż drzew. NKWD wymordowało
w nim w latach
od
do
tys.
Białorusinów, Żydów, Rosjan i Polaków,
a wśród nich jest pradziadek naszej uczennicy. Do tej pory zbrodnia ta jest tematem
tabu dla prezydenta Łukaszenki. Wszędzie
składaliśmy kwiaty, zapalaliśmy znicze,
zostawialiśmy biało-czerwone chorągiewki.
Elżbieta Mistarz
Nauczyciel Gimnazjum nr

Uczestnicy wyjazdu do Katynia.

Z życia Szkoły Podstawowej w Łopuchowie

U

czniowie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie uczestniczyli w marcu
i kwietniu w kilku imprezach sportowych odnosząc znaczne sukcesy:
. Gminny turniej piłki nożnej szkół podstawowych - II miejsce.
. Wygraliśmy rejonowy turniej Wielkopolski Orlik
.
. Zostaliśmy zaproszeni przez gminę Suchy
Las na drugą edycję turnieju RED BOX
CUP EUROJUNIOR. Zajęliśmy czwarte
miejsce, a najlepszym bramkarzem został
nasz uczeń Kajetan Winkel. Do grona
wyróżniających się zawodników należeli
Jędrzej Krysztofiak i Wojciech Skabek.
W nagrodę
zorganizowany
został
wyjazd na mecz Lecha Poznań z Polonią
Warszawa. Wielu z nas po raz pierwszy
mogło podziwiać piękny, poznański stadion i poznać smak sportowej walki
przed Euro
.
Krzysztof Krysztofiak
Nauczyciel – SP Łopuchowo

Podpis...

Podpis...

maj-czerwiec 2012
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Dzień Ziemi w „Dwójce”

W

Szkole Podstawowej nr
Dzień
Ziemi obchodziliśmy
kwietnia.
W programie zajęć umieściliśmy
elementy edukacji ekologicznej, kulturalnej
i wychowania przez sztukę oraz działania
społeczne.
Jak co roku wszystkie klasy I wyjechały do
Zielonki, gdzie mogły poznać ciekawe rośliny
w arboretum i zintegrować się na łonie
natury; klasy II zgłębiały tajemnice lasu
w czasie zajęć terenowych i na spotkaniu
z panią leśnik Małgorzatą Nowak; dzieci
z klas III, dzięki życzliwości Pawła Bukowskiego ze Starczanowa, bawiły się przy ognisku po przemierzeniu tras turystycznych
w okolicznym lesie; dla klas IV wielką atrakcją była wizyta w gospodarstwie państwa
Winogrodzkich z Boduszewa. Dzieci, dzięki
życzliwości i dużej cierpliwości gospodyni,
miały możliwość obejrzenia zwierząt gospo-

darskich, mogły dowiedzieć się o ich potrzebach i warunkach życia; klasy V jako jedyne
pozostały w szkole i przygotowały turniej,
w czasie którego każdy mógł się wykazać
swoimi talentami i wiedzą; klasy VI jak co
roku przy dużym wsparciu pracowników
Zespołu Parków Krajobrazowych oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego przy okazji
porządkowania tras Parku Krajobrazowego
Puszczy Zielonka poznawały możliwości
wypoczynku i rekreacji w najbliższej okolicy.
Szczególne podziękowania kieruję do
wszystkich osób i instytucji, które wspierają
nas od wielu lat i przyczyniają się do promowania aktywnych form uczenia się i poznawania otaczającego nas środowiska.
Żywila Świerc-Czarnecka
Szkoła Podstawowa nr

Dzień Ziemi w Długiej Goślinie
kwietnia, Szkoła Podstawowa
w Długiej Goślinie tradycyjnie
zorganizowała Dzień Ziemi.
W konkursie na zbiórkę odzieży używanej,
uczniowie wszystkich klas uzbierali łącznie
, kg (najlepsza okazała się klasa szósta,
która zebrała
, kg). Najważniejszym
punktem obchodów dnia było porządkowanie terenu szkolnego i otoczenia. Dzieci
„uzbrojone” w rękawice i worki oczyściły
okolice szkoły i miejsca publiczne wsi z pozostawionych śmieci i odpadów, dokonując

przy tym ich wstępnej segregacji. Uwieńczeniem dnia była, wystawiona przez klasę V,
sztuka pt. „W królestwie jego wysokości
króla Surowca Wtórnego”. Spektakl, jak
i cały dzień, zaaranżowany został pod kierunkiem nauczycielki - pani Katarzyny Józefowicz.

Agata Glapiak

W kategorii kreatywne babeczki do rywalizacji
przystąpiło dziesięć uczniowskich
zespołów, w kategorii na najpiękniejszy stół
- osiem.
Po kilku godzinach kulinarnych i florystycznych zmagań, na udekorowanych stołach
pojawiły się pyszne babeczki. Wszyscy, bez
wyjątku zostali obdarowani cennymi nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. Tym
razem byli to: Paweł Piętka - właściciel
zakładu cukierniczego „Cukiernia Paweł
Piętka”, Cech
Rzemieślników, Kupców
i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie,
Rady Rodziców przy Szkole w Murowanej
Goślinie, Urząd Miasta i Gminy Murowana
Goślina, Piotr Borowicz – z gazety „Murowww.murowana-goslina.pl

wana Prawda”, Stanisław Woźniak - prezes
PCK w Murowanej Goślinie oraz ks. Mariusz
Koronowski.
Oto wyniki konkursu:
Kreatywne babeczki:
I miejsce - Magdalena Kwiatkowska i Anna
Marszał, II miejsce - Karolina Pędrak i Maria
Pol, III miejsce - Patrycja Koralewska i Andżelika Piechowiak
Stół wielkanocny – pięknie nakryty
I miejsce - Agnieszka Angielska i Marta
Wujewska, II miejsce - Aleksandra Nogaj i
Klaudia Gorońska, III miejsce - Kamila Bakalarz i Patrycja Adamska
Wyróżnienie: Mateusz Ślot
Organizator i koordynator konkursu:
Izabela Starosta-Byczyńska
Współorganizatorzy:
Grażyna Zawal i Robert Szeliga

·
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Derby Gminy dla
KS Łopuchowo!
Sławomir Malec
specjalista ds. jednostek
samorządu pomocniczego
tel.
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl

W

sobotnie popołudnie,
kwietnia
na stadionie miejskim przy ulicy
Mściszewskiej w Murowanej
Goślinie, Concordia Murowana Goślina przegrała z KS Łopuchowo - w ramach rozgrywek klasy okręgowej.
Bramki dla drużyny gości strzelił Ryszard
Smogór. Gospodarze kończyli spotkanie
w . Po zakończeniu meczu trener Concordii Arkadiusz Kaliszan wytypował Jacka
Rydza (KS Łopuchowo), a Ryszard Włodarczak trener KS Łopuchowo Macieja Łazara
(Concordia), jako najlepszych piłkarzy spotkania. Wyróżnieni zawodnicy otrzymali od
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina bony upominkowe na zakup sprzętu
sportowego. Nagrodę wręczył Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.

Siatkarska rywalizacja sołectw
Sławomir Malec
specjalista ds. jednostek
samorządu pomocniczego
tel.
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl

Uczniowie chętnie biorą udział w tego typu
akcjach, wiedząc, że w przyszłości to od nich
będzie zależał stan środowiska naturalnego.

Wielkanocny konkurs gastronomiczny
kwietnia w Zespole Szkół przy
ul. Szkolnej odbył się konkurs gastronomiczny, w dwóch kategoriach: kreatywne babeczki i najpiękniej zaaranżowany
świąteczny stół.

SPORT

D

rużyny złożone z mieszkańców
sołectw stanęły do rywalizacji w siatkówkę. Impreza odbyła się
kwietnia
roku w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Mściszewskiej. Do turnieju
przystąpiło
sołectw. Mecze rozegrano
systemem grupowo-pucharowym.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
. Przebędowo, . Kamińsko, . Białężyn,
. Raduszyn, . Boduszewo, . Mściszewo,
. Nieszawa, . Zielonka, . Łopuchówko,
. Łopuchowo, . Głębocko, . Rakownia,
. Uchorowo,
. Białęgi, . Trojanowo,
. Wojnowo, . Łoskoń Stary.
Sołectwa, które zajęły pierwsze trzy miejsca
otrzymały puchary, natomiast wszyscy
uczestnicy - dyplomy. Najlepszą zawodniczką
turnieju wybrano Hannę Krzysztoń z Nieszawy, która otrzymała koszulkę siatkarską
Iriny Archangielskiej z KS Piecobiogaz Murowana Goślina. Najlepszym zawodnikiem okazał się Mariusz Baszczyński z Przebędowa,
który otrzymał piłkę do gry w siatkówkę.
Organizatorami imprezy byli: Spółka MG
Sport oraz Urząd Miasta i Gminy Murowana
Goślina.

fot. sxc.hu

fot. csotelo/sxc.hu

