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B

kwietnia br. Rada Miejska przyjęła
udowa kanalizacji sanitarnej na teremaja
r. ruszyły prace związane
uchwałę w sprawie podjęcia dzianie gminy Murowana Goślina w raz wykonaniem urządzeń melioracji
łań mających na celu wspieranie
mach zadania „Kanalizacja obszaru
wodnych szczegółowych wraz
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na tere- Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka z przebudową sieci kanalizacyjnych na rowie
nie Miasta i Gminy Murowana Goślina poprzez i okolic” wkracza w ostatnie miesiące reali- Tr- odcinek od ul. Rogozińskiej do wylotu,
realizację programu „Duża Rodzina”.
zacji.
do rzeki Trojanki w Murowanej Goślinie.
Program ten skierowany jest do rodzin wychowujących co najmniej troje dzieci i ma przede
wszystkim służyć promocji modelu rodziny
wielodzietnej oraz ułatwieniu im dostępu do
rekreacji, sportu, kultury i innych usług.
szczegóły - str.

W maju br. konsorcjum firm Mostostal S.A.
i Cestar Sp. z o.o. budowało kanalizację sanitarną w Boduszewie, Mściszewie, Uchorowie,
Murowanej Goślinie i Rakowni. Do kwietnia
r. zostało zrealizowane % kontraktu.
szczegóły - str.

W przetargu udział wzięły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami złożyła firma Zakład Robót
Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „Pol-Gar”
Polus i Garnetz Sp. J.
szczegóły - str.

KULTURA

Murowana Goślina
jak Puy du Fou
Gmina nie angażuje się w widowisko,
widowisko powstaje na terenie gminy.

Rozmowa
z Tomaszem
Łęckim,
Burmistrzem
Miasta
i Gminy
Murowana
Goślina

Paweł Napieralski: Pierwsze widowisko odbyło się
w
, drugie w
roku, później mieliśmy
dwuletnią przerwę, po
której wracamy w tym
roku. Dlaczego tak ważne
dla Murowanej Gośliny
jest to wydarzenie?

Tomasz Łęcki, Burmistrz
Murowanej Gośliny: To, co
wyróżnia
Murowaną
Goślinę spośród innych
małych miejscowości to
fakt, że tutaj nigdy nie
występowała Doda, że nie
sililiśmy się na angażowanie postaci, które mają być tylko efektowne,
a koszt ich występu jest bardzo duży. My
wybraliśmy, a był to nasz wybór strategiczny,
działanie które chcemy zbudować w oparciu
o zaangażowanie mieszkańców i przyciągnięcie ich do inicjatywy. Poprzez to działanie
chcemy pobudzić ich aktywność, pomóc im
w rozwijaniu talentów, a także budować
wspólnotę. Te założenia, jak zapewnie Czytelnicy pamiętają, towarzyszyły powstawaniu Jarmarku św. Jakuba, Festiwalu w Długiej
Goślinie, Targu Wiejskiego w Boduszewie, czy
też Wianków w Mściszewie. To oczywiście
nie wszystkie działania, które współorganizują i czynnie w nich uczestniczą nasi mieszkańcy.
Jak ocenia Pan zaangażowanie mieszkańców
gminy w tego rodzaju inicjatywy?
Żadne z tych przedsięwzięć nie miałoby
swego charakteru takiego, jaki ma, gdyby
tego zaangażowania nie było. To zaangażowanie szczególnie dobrze wygląda w porównaniu z innymi miastami, gdzie, kiedy opowiadamy o swoich doświadczeniach, tamtejsi samorządowcy są zdumieni, mówią, że
ich mieszkańcy często nastawieni są tylko na
odbiór, zazwyczaj krytyczny.

budować będziemy potencjał i ćwiczyć naszą
lokalną aktywność potrzebną do stworzenia
widowiska o dziejach Polski, którego premiera odbędzie się w roku
, czyli w
rocznicę Chrztu Polski. Widowisko to oparte
będzie nie tylko na potencjale lokalnych, utalentowanych osób, chętnych do współpracy,
czy zespołów muzycznych, lub teatralnych,
których mamy sporo. Korzystać będziemy
z doświadczenia organizatorów największych na świecie widowisk historycznych
i parku historycznego Puy du Fou we Francji.
Można wnioskować, że
rok będzie
początkiem budowania parku w Murowanej
Goślinie na wzór Puy du Fou?
Mimo, że dzielą nas od tej daty trzy lata, już
wiemy, że widowisko historyczne w
roku
ma być pokazane - razy w roku
, natomiast w miarę wzrostu powodzenia tego
wydarzenia, wokół widowiska, od razu albo po
paru latach, powstawać zacznie park historyczny, który będzie otwarty w ciągu dnia.
W jego granicach znajdą się rekonstrukcje
zabudowań, terenów nawiązujących do stylu
różnych okresów historycznych. Odbywać się
będą też mniejsze widowiska dzienne,
powstaną place zabaw i punkty gastronomiczne.
Czy wiadomo jaki jest koszt organizacji
samego widowiska?
Koszt przygotowania widowiska z infrastrukturą, która pozwala powtarzać je w kolejnych latach wynosi około - milionów
złotych. Gdyby to przedsięwzięcie miało być
realizowane tylko siłami gminy, nigdy by nie
powstało.
Jakie korzyści dla Murowanej Gośliny
i mieszkańców gminy będzie miało to
przedsięwzięcie?
W Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych parki tematyczne powstają od lat

osiemdziesiątych, a liczba osób odwiedzających przez cały czas wzrasta. W Polsce parki
tematyczne odwiedza, kupując bilety, po kilkaset tysięcy osób rocznie.
Wokół tych miejsc powstają hotele, restauracje, system usług transportowych i innych –
to są korzyści gospodarcze. Drugą korzyścią
jest oferta dla młodych ludzi. Dzisiaj mamy
wiele zespołów, inicjatyw w szkołach, one są
rozproszone. Potencjał, który jest rozproszony można zsumować i dać większą satysfakcję zrobienia czegoś wielkiego. Po trzecie,
w tych widowiskach oprócz osób młodych
angażuje się wiele osób starszych, pojawi się
więc oferta również dla seniorów. Oczywiście bardzo ważną korzyścią dla Murowanej
Gośliny będzie promocja gminy. Korzyścią
dla mieszkańców będzie pojawienie się
nowych miejsc pracy stałej i sezonowej.
W Puy du Fou pracuje w Parku na stałe
ponad sto osób, a dodatkowo ponad tysiąc
osób sezonowo. Zainteresowanie przeszłością i teraźniejszością swego kraju – to kolejna
korzyść edukacyjna parku historycznego.
Na pewno znajdą się tacy mieszkańcy gminy,
którzy powiedzą, że gmina angażuje się
w organizację widowiska, a brakuje dróg.
Gmina nie angażuje się w widowisko, widowisko powstaje na terenie gminy. Gmina
angażuje się w budowanie dróg, w modernizację mieszkań komunalnych, najważniejszymi obecnie przedsięwzięciami są ulice.
Aktualnie budujemy ulice osiedlowe, rozpoczynamy budowę ulicy Kolejowej, mamy
przygotowaną przebudowę placu Powstańców Wielkopolskich. To są najważniejsze
bezpośrednie zadania gminy. Są też zadania
o mniejszej skali – place zabaw, świetlice
wiejskie. Natomiast gmina umożliwia organizowanie tego przedsięwzięcia, a w przyszłości, jeśli projekt się powiedzie, będzie miała
wielkie, różnorakie korzyści. Gmina nie
ponosi żadnego ryzyka, nic nie straci, gdyby
realizacja tego ogromnego przedsięwzięcia
się nie powiodła.

Jak doszło do tego, że Murowana Goślina,
jako jedyno z nielicznych w Polsce miast
organizuje widowiska historyczne?
Najpierw była opowieść o życiu św. Jakuba,
potem przez dwa lata w
i
roku
grany przez mieszkańców był żywot św. Jakuba, później w
i
roku odbyły się
widowiska – Dzieje Murowanej Gośliny,
w których uczestniczyło około
mieszkańców. Była też liczna widownia. W tym
roku i w
widowiska w Murowanej Goślinie poświęcone będą Konfederacji Barskiej
w Wielkopolsce. W trakcie ich organizacji
maj 2013

RADA MIEJSKA

Radni udzielili absolutorium Burmistrzowi
Radni Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie podczas sesji
kwietnia br. udzielili
absolutorium Burmistrzowi Tomaszowi Łęckiemu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

P

ozytywną opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy Murowana Goślina za rok
wystawiła
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu.
O udzielenie absolutorium wnioskowała
Komisja Rewizyjna, która jednomyślnie –
z Przewodniczącym Komisji Leszkiem Rewersem – podpisała się pod wnioskiem. Mimo to,
wynik głosowania wśród radnych nie był jednomyślny. Absolutorium zatwierdziło dziewięcioro radnych Klubu „Rozwój Ziemi Goślińskiej” oraz radna niezależna Grażyna Nawrocka. Przeciwny był radny Roman Bromberek,
a od głosu wstrzymali się radni Klubu „Nowoczesna Gmina”: Wanda Krajna-Solman, Szymon Pędziński oraz Błażej Kaźmierczak. Na
sesji nieobecny był radny Leszek Rewers.
Podsumowując taki wynik głosowania Burmistrz Tomasz Łęcki nie krył zaskoczenia
negatywnym głosem ze strony radnego
R. Bromberka, który nie został w żaden sposób przez niego uzasadniony. Jednocześnie
wyraził zadowolenie z powodu zamknięcia
budżetu mniejszym niż planowano - o ok.
mln. – deficytem i podkreślił ważną rolę
funduszy unijnych oraz funduszu sołeckiego.
Wspomniał o najważniejszych inwestycjach,
w tym: budowie kanalizacji sanitarnej, przy-

gotowaniu dokumentacji pod budowę dróg
osiedlowych (Słowackiego i Mickiewicza już
ruszyły) i rewitalizacji rynku. Wśród planów
niezrealizowanych wskazał inwestycje melioracyjne (ruszą lada dzień). Na koniec podziękował za współpracę w
roku pracownikom urzędu z p. Skarbnik Romaną Dudek na
czele.
Projektem, żywo dyskutowanym, który ostatecznie nie uzyskał akceptacji radnych ( za,
przeciw, osoby wstrzymujące się), był
projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki na rewitalizację pałacu wraz z parkiem, mieszczącego się przy ul. Kochanowskiego. Wśród argumentów „za” były te
odnoszące się do konieczności ratowania
niszczejącego na naszych oczach zabytku.
Niestety zwyciężył argument ekonomiczny.
Szerzej na ten temat na str. .
Radni, nie mieli natomiast wątpliwości co do
konieczności zaciągnięcia pożyczki na rewitalizację boiska przy Szkole Podstawowej
nr w Murowanej Goślinie, projekt popierając jednogłośnie.
Pozytywnie odnieśli się również do uchwały
w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Starego Probostwa”. Zmiana studium umożliwi realizację parku historycznego i widowisk na tym
terenie.

Wszystkie projekty uchwał podjętych podczas sesji kwietniowej dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.murowana-goslina.pl oraz w Biurze Rady Miejskiej,
UMiG, ul. Poznańska , tel.
.
Nim radni przystąpili do procedowania
uchwał wręczono gratulacje:
▪ dla pana Marcina Woźniaka, właściciela
firmy „Woźniak Transport”, zdobywcy
tytułu „Ikar Biznesu
” oraz certyfikatu „Najwyższa Jakość” przyznanych
przez Wielkopolskie Stowarzyszenie
Badań nad Jakością”,
▪ dla pani Arlety Włodarczak z tytułu
ponownego wyboru na stanowisko
dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie,
▪ dla pani Marii Matelskiej-Buszy z tytułu
ponownego wyboru na stanowisko
dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie (nieobecna na sesji).
Podziękowano:
▪ panu
Zbigniewowi
Madońskiemu,
dotychczasowemu Prezesowi Zarządu
MG Sport Sp. z o.o. oraz przedstawiono
nowego – p. Bogusława Kiernickiego,
▪ pani Elżbiecie Wtorkowskiej za
lat
pracy na stanowisku Przewodniczącej
goślińskiego oddziału Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz
przedstawiono nową Przewodniczącą –
p. Jolantę Stern.

Wspólnie można więcej, czyli Zjazd
Samorządów Metropolii Poznań
maja br. w Centrum Kultury Zamek
w Poznaniu spotkali się samorządowcy gmin należących do Stowarzyszenia „Metropolia Poznań”, by rozmawiać
o zrealizowanych zadaniach, obecnie toczących się sprawach, planach na przyszłość
oraz o blaskach i cieniach współpracy gmin
w ramach Metropolii. Wnioski: dzieje się,
lecz wiele jest jeszcze do zrobienia.
I część Zjazdu obejmowała prezentację
dotychczasowych działań Stowarzyszenia.
Ogólnej charakterystyki dokonał Przewodniczący Stowarzyszenia, Prezydent Poznania
Ryszard Grobelny.
Szczegółowego omówienia projektów unijnych realizowanych obecnie przez Metropolię Poznań, dokonali pracownicy Biura.
Wśród nich wymienić należy: Koncepcję kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii
www.murowana-goslina.pl

Poznań – podejście zintegrowane; Master
Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
oraz Metropolitalny magnes inwestycyjny.
W II części Zjazdu zaprezentowane zostały
związki międzygminne działające na terenie
Metropolii Poznań, czyli: ZM Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (funkcjonuje), ZM „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO” (funkcjonuje), ZM Transport Metropolii Poznań (w fazie tworzenia) i ZM Gospodarka Wodno-Ściekowa Metropolii Poznań
(w fazie tworzenia).
Jako przykład dobrze już funkcjonującego
od kilku lat związku zaprezentowany został
ZM „Puszcza Zielonka”. Przedstawienia
dokonał jego Przewodniczący, Burmistrz
Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki. Wymiernym efektem współpracy
gmin, w tym
Murowanej Gośliny, jest budowana właśnie

kanalizacja. Mniej spektakularnym, ale przyjemnym aspektem działania ZM „Puszcza
Zielonka” jest promocja turystyki na tym
obszarze. Burmistrz T. Łęcki przekonywał,
że przyszłość należy do związków, bo w pojedynkę gminy nie są w stanie realizować tak
ogromnych projektów.

INWESTYCJE

Mickiewicza
i Słowackiego
w toku
realizacji

Postęp prac
przy budowie kanalizacji
% kontraktu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Murowana Goślina do . .
r. zostało zrealizowane.
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu
Planowania Rozwoju i Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

B

udowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina w ramach zadania „Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic” wkracza w ostatnie miesiące realizacji. Do końca kwietnia br. wybudowano:
.
m kanalizacji grawitacyjnej, pozo▪
stało do wybudowania .
m,
.
m rurociągów tłocznych, pozo▪
stało do wybudowania .
m,
▪ .
m przyłączy, pozostało do wybudowania .
m.
Ponadto do wybudowania pozostało
szt.
przepompowni ścieków.
W maju br. konsorcjum firm Mostostal S.A.
i Cestar Sp. z o.o. budowało kanalizację sanitarną w Boduszewie, Mściszewie, Uchorowie, Murowanej Goślinie i Rakowni. Najbliższe miesiące, to również okres odtwarzania
nawierzchni dróg po budowie kanalizacji. Do
tej pory prace te wykonywane były w Kamińsku i Wojnówku.

Zakończenie budowy ww. zakresu sieci kanalizacyjnych i przepompowni zaplanowane
jest na początek września
roku. Następnie nastąpi rozruch technologiczny przepompowni i sieci kanalizacyjnych.
Odbiór ścieków od mieszkańców i firm planowany jest od stycznia
roku.
Przy realizacji tego kontraktu warto wspomnieć, że uwzględniając wszystkich inwestorów, którzy poza ww. zadaniem budowali
kanalizację sanitarną na terenie gminy,
w tym Spółdzielnię Mieszkaniową „Zielone
Wzgórza”, to w latach poprzednich wybudowano na terenie gminy .
m sieci kanalizacji sanitarnej.
CZERWCOWY HARMONOGRAM
BUDOWY KANALIZACJI NA TERENIE
GMINY MUROWANA GOŚLINA
Zadanie B
Pol-Digger (Murowana Goślina: ul. Przemysłowa,
ul. Soplicy, ul. Podkomorzego i ul. Gnieźnieńska)
Cestar (Rakownia: ul. Wiklinowa, ul. Goślińska
i ul. Dolna)
Zadanie C - Cestar (Mściszewo)
Zadanie D - Cestar (Przebędowo)
Zadanie E - Cestar (Długa Goślina)

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl, BIP, w zakładce Zarządzenia Burmistrza
–
(zarządzenia nr
i
z dnia . .
r.) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy dostępny
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej (Głębocko - dz. nr / i / oraz / ) oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży bezprzetargowej (Rakownia - dz. nr , / i / ).
Szczegóły można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami,
ul. Poznańska , pokój nr .
Jadwiga Kubińska , Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel.
, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl
fot. sxc.hu

Ul. Mickiewicza.

Andrzej Klepka
inspektor ds. inwestycji
tel. 61 892 36 12
e-mail: a.klepka@murowana-goslina.pl

Z

godnie z umową z
marca
r. na
przebudowę i budowę dróg osiedlowych: Mickiewicza, Słowackiego, Lipowej i Krokusowej w Murowanej Goślinie
Zakład Drogowo-Transportowy Begier Sławomir w kwietniu br. przystąpił do prac
wykonawczych w ww. dwóch pierwszych
ulicach.

W roku
prace obejmą budowę: ul.
Adama Mickiewicza - na długości
m oraz
ul. Juliusza Słowackiego - na długości
m.
Zakres prac obejmuje przebudowę oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej, budowę nawierzchni z kostki brukowej.
W ul. Mickiewicza zaplanowano wykonanie
drogi o szerokości m oraz chodników po
obu stronach ulicy. Ul. Słowackiego będzie
realizowana jako pieszo-jezdnia o szerokości
, m. Zostanie tam wprowadzona strefa
zamieszkania.
W kwietniu i na początku maja br. przeprowadzono prace związane z włączeniem
kanalizacji deszczowej z ulic: Mickiewicza
i Słowackiego do istniejącej studni w ul.
Łąkowej. Wybudowano również główny
kolektor deszczowy w ul. Mickiewicza i Słowackiego. W związku z realizowanymi tam
pracami została wprowadzona tymczasowa
organizacja ruchu, w tym ograniczenie prędkości na ul. Mściszewskiej.
Koszt wykonania robót w
roku to
, zł. Umowny termin zakończenia prac
i odbioru robót budowlanych to . .
r.,
jednak wykonawca Sławomir Begier deklaruje, że główne prace zakończy do końca
sierpnia br.
maj 2013

REWITALIZACJA

Rewitalizacja Pałacu
w Murowanej Goślinie odłożona
Jednym z priorytetowych zadań gminy Murowana Goślina jest proces rewitalizacji miasta, który obejmuje realizację ważnych dla jego funkcjonowania projektów, wśród których można wymienić: przebudowę placu Powstańców Wielkopolskich, budowę ul. Kolejowej oraz dworca wraz z otoczeniem, rewitalizację Ratusza, a także rewitalizację Pałacu
w Murowanej Goślinie wraz z parkiem.

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

Z

abytkowy Pałac jest obiektem niezwykle ciekawym i ważnym ze względu na
położenie w historycznej części miasta
oraz na jego historię - wzniesiony został
bowiem na fundamentach wcześniejszego
zamku. Rewitalizacja tego typu obiektu jest
przedsięwzięciem
niezwykle
trudnym,
począwszy od prac związanych z opracowaniem koncepcji zagospodarowania po prace
projektowe, a następnie znalezienie funduszy
na realizację projektu, na samym remoncie
i zarządzaniu gotowym obiektem kończąc.
Szansą na zrealizowanie inwestycji miały być
fundusze pozyskane w ramach Inicjatywy
JESSICA – bardzo atrakcyjne pożyczki na realizację projektów rewitalizacyjnych. Za najoptymalniejszą z możliwych opcji realizacji ww.
projektu uznano realizację w oparciu
o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. W
roku przygotowane zostało
postępowanie o wybór partnera prywatnego,
z którym docelowo gmina miała zawiązać
spółkę, na mocy której wybrany w postępowaniu partner podjąłby się zaciągnięcia
pożyczki z JESSICA i wykonał kompleksową
przebudowę Pałacu. Niestety, mimo dwukrotnego ogłoszenia postępowania, organizowanych spotkań z potencjalnymi partnerami, zaprezentowania projektu na targach
w Monachium, jego promocji poprzez Centra
Obsługi Inwestora, WCWI, COIiE, ambasady
i wielu innych aktywnych działań mających
na celu wzbudzenie jak największego zainteresowania projektem, żaden podmiot nie złożył oferty w ww. postępowaniu. Na niepowodzenie przetargów miał wpływ przede
wszystkim kryzys na rynku nieruchomości.
By ratować Pałac przed dalszym niszczeniem
Burmistrz Tomasz Łęcki postanowił spróbować pozyskać pożyczkę z JESSICA siłami

Projekt Pałacu. Tak, póki co wyglądać nie będzie.

gminy. Pojawił się pomysł wykonania przebudowy Pałacu zakładającego wykonanie tylko
niezbędnych i najbardziej potrzebnych prac,
takich jak: remont elewacji wraz z zabezpieczeniem przed zawilgoceniami, wymiana
okien, remont dachu oraz remont parteru
i przystosowanie go do potrzeb funkcjonowania Ośrodka Kultury. Na piętrze natomiast
miały zostać wykonane tylko prace związane
z wydzieleniem jak największej otwartej przestrzeni, która miałaby być wykorzystywana
rzadziej, na różnego rodzaju wydarzenia,
przede wszystkim kulturalne. Tak zaplanowany zakres i oszacowany koszt remontu
pozwolił na znaczne obniżenie wartości przebudowy z ok. mln. zł do ok. , mln. zł Ostatecznie Gmina za łączną kwotę około mln. zł
(w tym pożyczka , mln. zł o oprocentowaniu około % w skali roku), mogła wykonać nie
tylko remont Pałacu, ale i odnowienie parku.
Warunkiem ubiegania się o pożyczkę z JESSICA było uzyskanie zgody Rady Miejskiej. Na
kwietniowej sesji Rady Miejskiej Radni dwoma
głosami za, czterema wstrzymującymi i ośmioma przeciw zadecydowali, że w obecnej
sytuacji Gmina nie powinna brać na siebie tak

dużego zobowiązania. W związku z taką decyzją szansa na kompleksowe ratowanie cennego zabytku przepadła.
Na mocy kontroli Pałacu przeprowadzonej
w lutym br. przez Powiatowego Konserwatora Zabytków, gmina została zobowiązana
do wykonania niezbędnych prac remontowych oraz przeprowadzenia szczegółowych
ekspertyz konstrukcyjnych podziemi i badań
architektonicznych do końca bieżącego roku.
W wyniku niniejszych ekspertyz okaże się
jakie niezbędne prace remontowe należy
wykonać w najbliższym czasie.
Mimo, że nie udało się znaleźć partnera prywatnego ani wyremontować Pałacu „własnymi siłami” trwają prace i dalsze konsultacje
mające na celu przygotowanie projektu do
kolejnego okresu programowania funduszy
unijnych na lata
. Mimo braku decyzji Rady Miejskiej o finansowaniu rewitalizacji
Pałacu, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym gminy nadal na lata
i
rok
zaplanowana jest kompleksowa przebudowa
parku, na którą zaplanowano , mln. zł.

OBOWIĄZKI OSÓB TRZYMAJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE!
Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murowana Goślina właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania pozostawionych przez nie zanieczyszczeń z chodników, jezdni, placów, parkingów, terenów zielonych oraz obiektów i terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
publicznego. Za naruszenie ww. przepisów przewiduje się kary grzywny wymierzone w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń i w Ustawie z dnia września
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Sylwia Podolewska, podinspektor ds. ochrony środowiska, tel.
, e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl
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Co z tymi odpadami?
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

P

ytali Mieszkańcy, którzy maja pojawili się w auli Gimnazjum nr na spotkaniu w sprawie nowej ustawy odpadowej, mającej wejść w życie już z początkiem lipca.
Ponieważ Murowana Goślina należy do
Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna Aglomeracji Poznańskiej”, to
Związek ma za zadanie przeprowadzić całość
działań związanych z nadchodzącymi zmianami. Na poniedziałkowym spotkaniu
z udziałem Dyrektora Biura Związku p. Przemysława Gonery można było uzyskać podstawowe informacje na ten temat.
Spotkanie zainicjowały władze Murowanej
Gośliny, a prowadził Przewodniczący Rady
Miejskiej Konrad Strykowski. Na pytania
Mieszkańców odpowiadał również gośliński
przedstawiciel w Związku, Zastępca Burmistrza Marcin Buliński. Jednak osobą, na której skupiły się niemal wszystkie pytania,
a także emocje, był Dyrektor P. Gonera.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Czy należy wypowiedzieć dotychczasowe
umowy? Tak.
Skąd wziąć druk „Deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”?

znaniu, w jednej z Delegatur Związku (w Murowanej Goślinie, w UMiG przy ul. Poznańskiej ) lub wysłać pocztą na adres GOAP:
ul. Św. Michała , Poznań.
Czy wszyscy musimy złożyć deklarację?
Właściciele nieruchomości (domy wolnostojące, ogródki działkowe, domki letniskowe)
składają deklarację indywidualnie.
Właściciele ogródków działkowych składają
deklarację na początek sezonu, oraz korygującą na koniec sezonu. Mogą złożyć deklarację wspólnie (muszą się między sobą porozumieć).
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowych,
Wspólnot – w ich imieniu deklarację składa
Zarząd Spółdzielni/Wspólnoty.
Właściciele nieruchomość niezamieszkałych
(np. firmy, zakłady pracy), które produkują
odpady również są zobowiązani do złożenia
deklaracji.
Ile będziemy mieć pojemników?
Właściciele nieruchomości - osoby, które
zadeklarują segregację odpadów: pojemnik na odpady zmieszane + worki na odpady
segregowane + worek dla posiadaczy odpadów zielonych (jeśli nie mają kompostownika)
Właściciele nieruchomości - osoby, które nie
zdecydują się na segregację odpadów:
pojemnik na odpady zmieszane.
Mieszkańcy bloków należących do Spółdzielni lub Wspólnot – w systemie pojemniki/
kontenery, tj. dotychczas.
Co z popiołem, odpadami kuchennymi?

Deklaracja w formie elektronicznej znajduje
się na stronie internetowej GOAP . Można ją
pobrać osobiście w siedzibie Związku przy
ul. Św. Michała
w Poznaniu lub w jednej
z utworzonych w gminach delegatur.

Popiół czy odpady kuchenne wrzucać
będziemy do pojemników z odpadami zmieszanymi.
Co z odpadami poremontowymi?

Gdzie się znajduje Delegatura Związku
w Murowanej Goślinie?
W Murowanej Goślinie Delegatura Związku
rozpoczęła działalność od
maja (poniedziałek). Mieści się w Urzędzie Miasta
i Gminy Murowana Goślina, przy ul. Poznańskiej . Godziny pracy delegatury są tożsame z godzinami przyjmowania interesantów w Urzędzie, tj. poniedziałek
:
–
: , wtorek-czwartek : – : , piątek
: – : .
Jaki jest termin składania deklaracji?
czerwca
r.
Gdzie należy złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Związku GOAP, ul. Św. Michała
w Po-

Wywóz należy zorganizować na własny
koszt. Działający w Poznaniu, przy ul. Wrzesińskiej Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadków Komunalnych (PSZOK) przyjmie od nas
ww. odpady nieodpłatnie. Możemy również
zgłosić taką potrzebę do Związku, który zorganizuje tę usługę – płatnie.
Co z odpadami wielkogabarytowymi, agd,
rtv itp.?
Raz w roku, zgodnie z harmonogramem,
powyższe odpady odbierane będą nieodpłatnie. W pozostałych przypadkach, należy
na własny koszt dostarczyć odpady do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Poznaniu, lub zgłosić taką
potrzebę do Związku, który zorganizuje
usługę – płatnie.

Co z opakowaniami po olejach samochodowych?
Raz w roku, zgodnie z harmonogramem,
powyższe odpady odbierane będą nieodpłatnie. Możemy je wywieźć sami na PSZOK.
Jest to odpad problemowy, a nie komunalny. Nie może być wywożony na składowisko.
Czy segregowane odpady trafią na wysypisko?
Nie. Segregowane odpady będą ponownie
wykorzystywane. Na składowisko w Białęgach trafią tylko odpady zmieszane.
Ile trzeba złożyć deklaracji, jeśli jest się właścicielem więcej niż jednej nieruchomości
(np. domu mieszkalnego i działki letniskowej)?
Wszystkie informacje należy zawrzeć w jednej deklaracji (jest podzielona na kilka
wariantów C , C , C ).
Kto zapewni pojemniki? Jakiej wielkości
będą?
Pojemniki/worki zapewni ZM GOAP. Prawdopodobnie będą takie jak obecnie.
Co się stanie jeśli podmiot mający odbierać
nasze odpady nie zostanie wyłoniony
w przetargu do lipca? Czy grozi nam utonięcie w śmieciach?
Nie grozi. GOAP podpisze „tymczasowe”
mowy z dotychczasowymi wykonawcami,
świadczącymi usługi w poszczególnych gminach.
Po co nam Związek?
Murowana Goślina jako członek Związku ma
zagwarantowany odbiór odpadów przez
mającą powstać spalarnię. Koszty odbioru
będą znacznie niższe, aniżeli w przypadku
indywidualnych gmin, nie zrzeszonych
w Związku.
Spalarnia to obecnie najlepszy sposób na
zagospodarowanie odpadów. W przyszłości
będzie obowiązkowa.
Gdzie po więcej informacji?
Informacji udziela pracownik GOAP w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
ul. Poznańska , sala sesyjna, w godzinach
pracy Urzędu. Tel.
lub kom.
.
Infolinia GOAP:
Facebook.com/zmgoap
www.goap.org.pl
maj 2013
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Wkrótce ruszą prace melioracyjne w mieście
Wkrótce ruszą prace związane z wykonaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wraz z przebudową sieci kanalizacyjnych na rowie Tr- odcinek od ul. Rogozińskiej do wylotu, do rzeki Trojanki w Murowanej Goślinie. Konieczność podjęcia
ww. inwestycji to wynik podtopień, które lata temu miały miejsce w naszej gminie.
Małgorzata Krotiuk-Śliwa
podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 61 892 36 43
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

W

przetargu udział wzięły trzy firmy. Najkorzystniejszą
ofertę wraz z wymaganymi dokumentami złożyła firma
z Wągrowca, Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „Pol-Gar” Polus i Garnetz Sp. J. Termin wykonania prac - do
czerwca br.

uchwałą plan prac melioracyjnych przewidzianych do wykonania
w
r. Plan oparty został na potrzebach rolników i firm partycypujących w kosztach utrzymania cieków melioracyjnych na terenie
naszej gminy. Przewidziano prace melioracyjne na ca km rowów
melioracyjnych oraz na obszarze
ha gruntów zmeliorowanych.
Poniżej przedstawiamy zatwierdzony plan pracy na
r.

Plan prac melioracyjnych Spółki Wodno-Melioracyjnej „Trojanka”
marca br. w Rakowni odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów
Spółki Wodno-Melioracyjnej „Trojanka”. Delegaci zatwierdzili

Prace na gruntach rolnych podejmowane będą w zależności od
potrzeb, jednakże aby zapewnić ich dobrą jakość większość zostanie
wykonana w okresie po żniwach.

PLAN FINANSOWO RZECZOWY NA
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Kompostowanie odpadów biodegradowalnych
Sylwia Podolewska
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel. 61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

W

związku z wejściem w życie od
lipca
roku nowego systemu
gospodarowania odpadami informujemy, iż w przypadku zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, gdy nieruchomość
posiada powierzchnię terenów zielonych
min.
m², właściciele nieruchomości mogą
korzystać z przydomowego kompostowwww.murowana-goslina.pl

nika, po uprzednim jego zgłoszeniu do Biura
Związku Międzygminnego „Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Obowiązek ten wynika z Regulaminu utrzymania
czystości i porządku, w zakresie gospodarowania odpadami na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego
„GOAP.
Prosimy o zgłaszanie faktu posiadania na
swojej posesji kompostowników.
W pozostałych przypadkach odpady zielone

będą odbierane przez wyspecjalizowaną
firmę, z nieruchomości o powierzchni terenów zielonych nie większej niż
m², bez
konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty.
W przypadku przekroczenia tej powierzchni
odpady te będą wywożone za dodatkową
odpłatnością.
Wzór oświadczenia oraz treść Regulaminu
dostępne są w Biurze Związku, na stronie
internetowej gminy w dziale „Selektywna
zbiórka odpadów” oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
przy ul. Poznańskiej , pok. .

Z A S T Ę PC A B U RM I S T R Z A M I A S TA I G M I N Y
M U ROWA N A G OŚ LI N A
Murowana Goślina, dnia

.

.

Na podstawie art.
pkt ustawy z dnia
marca
r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
r., poz.
ze zm.)
oraz art.
ust. ustawy z dnia października
r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr
, poz.
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwały Nr XXV/
/
z dnia
kwietnia
r.
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina – część
Łopuchowa, którego granice określono na załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina w terminie do
dnia
czerwca
roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na
środowisko do wyżej
przedstawionej
zmiany
studium.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Z up. Burmistrza
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza

Z A S T Ę PC A B U RM I S T R Z A M I A S TA I G M I N Y
M U ROWA N A G OŚ LI N A
Murowana Goślina, dnia

.

.

Murowana Goślina, dnia

r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina – część Łopuchowa

granice obszaru objętego zmiana studium

Z A S T Ę PC A B U RM I S T R Z A M I A S TA I G M I N Y
M U ROWA N A G OŚ LI N A
.

.

r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina – widowisko
– rej. „Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie
Na podstawie art.
pkt ustawy z dnia
marca
r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
r., poz.
ze zm.)
oraz art.
ust. ustawy z dnia października
r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr
,
poz.
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwały Nr XXV/
/
z dnia
kwietnia
r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina – widowisko – rej.
„Starego Probostwa” w Murowanej Goślinie, którego granice określono na
załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina w terminie do
dnia
czerwca
roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że
zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy
oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawionej zmiany studium.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres
wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

granice obszaru objętego zmiana studium

Z up. Burmistrza
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza

Z A S T Ę PC A B U RM I S T R Z A M I A S TA I G M I N Y
M U ROWA N A G OŚ LI N A

r.

Murowana Goślina, dnia

.

.

r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnówku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr 526 i 555 w Wojnowie

Na podstawie art. pkt ustawy z dnia marca
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
r., poz.
ze zm.) oraz
art. ust. ustawy z dnia października
r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr
, poz.
ze
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie
uchwały Nr XXV/
/
z dnia kwietnia
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr
/ , obręb Wojnowo, położonej w Wojnówku, którego granice
określono na załączniku graficznym.

Na podstawie art.
pkt ustawy z dnia
marca
r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
r., poz.
ze zm.)
oraz art.
ust. ustawy z dnia października
r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr
, poz.
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie uchwały Nr XXV/ /
z dnia
kwietnia
r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek nr
i
w Wojnowie, którego granice
określono na załączniku graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina w terminie do
dnia
czerwca
roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że
zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej przedstawionego planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina w terminie do dnia
czerwca
roku. Jednocześnie, w związku z postępowaniem
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko do
wyżej przedstawionego planu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres
wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.

Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Z up. Burmistrza
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza

Z up. Burmistrza
Marcin Buliński
Zastępca Burmistrza
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Łosoś w marynacie
cytrynowo-porowej
Żeby grillowanie nie sprzyjało chorobom, po pierwsze ograniczamy mięcho, po drugie nie
jaramy wszystkiego na czarno i bezpośrednio nad węglem. Można używać tacek albo folii aluminiowej. A jeśli jeszcze użyjemy składników mających działanie antyrakowe, to mamy nomen omen - dwie pieczenie na jednym ogniu.

grillowanie
antyrakowe
Monika Paluszkiewicz
Dziennikarka i dietetyczka, mieszkanka Murowanej Gośliny,
laureatka konkursu „Blog Roku
”

Szanowny wielbicielu grillowania. Mięso jest fuj
(sprzyja nowotworom i miażdżycy), a już grillowane to kumulacja „fujów” do potęgi n. Tak, rozumiem, że ten zapach jest uzależniający, a lato i tak
zamieni się - pod względem liczby spalonych
sztuk bydła - w pożar na sawannie. Oczywiście nie
jestem aż tak porąbana, żeby łudzić się, że dam
radę zupełnie zniechęcić, ale… Może w tym roku,
zamiast raczyć gości jeszcze większą porcją mięcha, spróbujesz rozłożyć ich na łopatki nowym
grillowym menu? Łaskawszym dla tętnic, układu
pokarmowego i zdrowia w ogóle.

g fileta z łososia pokrojonego na paski
(może być więcej, zależy od liczby zaproszonych gości),
pory,
/ szkl. oleju rzepakowego,
ząbków czosnku,
czubata łycha posiekanej pietruszki,
sok z - cytryn,
sól i pieprz.

Pokrojone pory wrzucamy na rozgrzany
tłuszcz i dusimy, mieszając, na dość mocnym
ogniu. Kiedy zmiękną, zestawiamy, wlewamy
sok z cytryn, dodajemy czosnek przeciśnięty
przez praskę, sól, pieprz, posiekaną pietruszkę. Mieszamy. W dużym naczyniu układamy paski łososia i przykrywamy marynatą
z porem (można po prostu włożyć rybę do
naczynia, w którym dusił się por). Odstawiamy na h do lodówki. Na kawałkach folii
układamy kawałki łososia, dokładamy porową
breję. Wrzucamy na rozgrzanego grilla na max
min (po min. obracamy). Smacznego!

Tak, wiem, to obłuda ratować świnki i cielaki
kosztem stworzeń morskich, ale ja już się
dawno temu przyznałam, że nie jem mięsa
z pobudek wyłącznie egoistycznych.
Więcej przepisów na prozdrowotne specjały
znajdą Państwo na blogu chilifiga.pl.

Murowana Goślina na warsztatach
dla pretendentów do Cittaslow
Daria Niemier
podinspektor ds. rewitalizacji
tel. 61 811 88 28
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl

W

dniach
i
kwietnia w Rynie –
jednym z miasteczek Cittaslow,
które przystąpiło do stowarzyszenia w roku
- odbyły się warsztaty dla
miast zainteresowanych przystąpieniem do
Sieci Miast Dobrego Życia.

Obywające się po raz drugi warsztaty były
okazją do szczegółowego zapoznania się
z zasadami funkcjonowania sieci oraz
wymiany doświadczeń i pomysłów związanych z członkostwem pomiędzy przedstawicielami miast Cittaslow oraz tych, które przystąpieniem są zainteresowani.
Poza miastami członkowskimi oraz kandydującymi w warsztatach, w charakterze prelegentów, wzięli udział przedstawiciele świata
nauki. Dzięki staraniom Burmistrza Murowanej Gośliny do udziału w warsztatach udało
się zaangażować dr Urszulę Kaczmarek pracownika Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która wygłosiła wykład na temat
www.murowana-goslina.pl

czynników endogenicznych rozwoju małych
miast w Polsce. Dla Murowanej Gośliny, jako
jedynego miasta Cittaslow poza Warmią
i Mazurami, udział dr Kaczmarek w warsztatach jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala
snuć nadzieję, że informacja o Cittaslow
dotrze do naszych sąsiadów z Wielkopolski
i być może niedługo miast z logo ślimaka Cittaslow będzie w naszym regionie więcej.
W drugim dniu warsztatów wśród prelegentów znalazł się m.in. Burmistrz Tomasz Łęcki,
który wygłosił przemówienie o niezwykle
intrygującym tytule: „Czy kariera Bartosza
Salamona od Murowanej Gośliny do Mediolanu jest dziełem przypadku?”. Udowodnił że
„to, o co tak trudno we współczesnym, skomercjalizowanym świecie, możliwe jest w niewielkich, ale dobrze zorganizowanych,

odważnych środowiskach i miastach” – tym
samym sukcesy małych miast nie są dziełem
przypadku, a wynikiem ciężkiej pracy.
Udział w warsztatach był okazją do wymiany
dobrych praktyk i pomysłów związanych
z wdrażaniem idei Cittaslow w codzienne
życie miasta.

Cittaslow to nie tylko slow food – Cittaslow to przede wszystkim miasto dobrego życia. A co jest
niezbędne, by żyło się lepiej? Ruch, sport i wypoczynek. Do tego niezwykle przydatna jest infrastruktura ułatwiająca uprawianie sportu. Murowana Goślina od wielu lat stawia na rozpowszechnianie i rozwój turystyki rowerowej. Powstają nowe ścieżki rowerowe, a na terenie Puszczy Zielonka,
której blisko połowa należy do naszej gminy znajduje się ponad 500 km oznakowanych tras przeznaczonych do uprawiania tego rodzaju turystyki. Nie dziwi więc, że Murowana Goślina otrzymała certyfikat „Gminy Przyjaznej Rowerzystom”.

fot. Tomasz Mizgier

Rowerzyści duzi i mali
MUROWANĄ GOŚLINĘ

opanowali

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

DO TRZECH RAZY SZTUKA… TO NAJLEPSZY KOMENTARZ DO TEGOROCZNEJ GOŚLIŃSKIEJ EDYCJI POWERADE
VOLVO MTB MARATHONU. DŁUGO ZALEGAJĄCY ŚNIEG NAROBIŁ ZAMIESZANIA W KALENDARZU OGÓLNOPOL
SKIEGO CYKLU MARATONÓW GRZEGORZA GOLONKO. I TAK, ŚCIGANIE W MUROWANEJ GOŚLINIE TRZYKROTNIE
PRZESUWANE OSTATECZNIE ODBYŁO SIĘ MAJA, W PIĘKNEJ SŁONECZNEJ POGODZIE PRZY UDZIALE PONAD
PASJONATÓW DWÓCH KÓŁEK: TYCH DOROSŁYCH, ALE I TYCH NAJMŁODSZYCH.

fot. Magdalena Grzechowiak

/sxc.hu

KATEGORIA KOBIET
MINI: 1. miejsce – Maria Sokalska,
2. miejsce – Bożena Malec

fot. svilen

NAJLEPSZE GOŚLINIANKI I GOŚLINIANIE
(KLASYFIKACJA GENERALNA)

GIGA: 1. miejsce – Adriana Niedbała
KATEGORIA MĘŻCZYZN:
MINI: 1. miejsce – Jacek Madaj,
2. miejsce – Rafał Kokotowski,
3. miejsce – Bartosz Radecki
MEGA: 1. miejsce – Bogdan Boruta,
2. miejsce – Grzegorz Śliwiński,
3. miejsce – Artur Baturo
GIGA: 1. miejsce – Mateusz Niedbała,
2. miejsce – Jarosław Walczuk.
fot. Tomasz Mizgier
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urowana Goślina po raz kolejny
otwierała cykl maratonów górskich, stanowiąc ich nizinny wyjątek. Jak zawsze, rywalizacja toczyła się na
dystansach: mini (ok.
km), mega (ok.
km) i giga (ok.
km). Ich pierwszy etap
wiódł malowniczą trasą wzdłuż Warty,
w stronę Uchorowa.

Po pokonaniu trasy nad Wartą, rowerzyści
„mini” wracali na os. Zielone Wzgórza, natomiast uczestnicy „mega” i „giga” jechali
dalej, na szlaki Puszczy Zielonka. Ukoronowaniem ich zmagań był stromy podjazd pod
osławionego „kilera”, czyli Dziewiczą Górę
(
m. n. p. m.).
Gdy dorośli maratończycy ścigali się w Puszczy, z Nowego Rynku wystartowali najmłodsi
mieszkańcy Murowanej Gośliny. Podzieleni
wiekowo na dwa dystanse: mini o długości
m (dla dzieci przedszkolnych) i mega , km (dla uczniów szkół podstawowych),
zaopatrzeni we wzorowane na oryginalnych
numery startowe wyruszyli pod okiem przewodników na rekreacyjną przejażdżkę. Nikt
tu nie był przegranym. Po powrocie z MINI
MTB Marathonu wszystkie dzieci otrzymały
dyplomy i medale z rąk Przewodniczącego
Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego,
który przewodził obu trasom.

Dla tych, którzy nie czuli się na siłach, by
jechać rowerem, przygotowano grę terenową. Piętnaście pytań i zadań wymagało
przejścia wytyczonej trasy wokół osiedla.
Równocześnie w trakcie trwania imprez na
Nowym Rynku, z trasy zaczęli powracać najszybsi rowerzyści. Dystans „mini” jako
pierwszy w czasie : :
pokonał Rafał
Iwan, „mega” z czasem : : . przebył
Michał Kowalczyk, natomiast
km w niecałe godziny ( : : . ) przejechał Bartosz Banach.
Wśród najlepszych mieliśmy swój gośliński
akcent. Na dystansie „mini”, w kategorii M
na . miejscu podium stanął mieszkaniec
Murowanej Gośliny Jacek Madaj ( lat).
Wzorem lat ubiegłych przed startem rowerzyści zamieszkujący naszą gminę stanęli do
wspólnego zdjęcia. Na sesji Rady Miejskiej
czerwca
najlepszych
uhonorujemy
pucharami.
Gratulujemy, mając nadzieję, że z roku na
rok, grupa pasjonatów rowerowania będzie
się powiększać. W myśl powiedzenia „czym
skorupka za młodu nasiąknie”, stawiamy
również na najmłodszych uczestników tegorocznego MINI MTB Marathonu.

Burmistrz Tomasz
Łęcki ukończył
dystans mega
z czasem
: : . .

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA ZA NIEOCE
NIONĄ POMOC NALEŻĄ SIĘ: Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” z Prezesem Adamem Szwedą,
Przewodniczącemu Rady Miejskiej Konradowi Strykowskiemu, Goślińskiej Policji pod wodzą Huberta Żołdaka,
Straży Miejskiej (Annie Pacholskiej, Przemysławowi Esznerowi oraz Komendantowi Mirosławowi Stróżyńskiemu), Strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z Murowanej
Gośliny, Długiej Gośliny, Boduszewa, Białężyna, Nieszawy,
Uchorowa, Łopuchowa, Pracownikom firmy Pana Stefana
Wysockiego, Pani Laurze Bejma, Agnieszce Szymańskiej-Wojterze, Współpracownikom z Urzędu (Joannie Gliwce, Piotrowi Hildebrandtowi, Stefanowi Ogorzałkowi) oraz Katarzynie Malec i Sebastianowi Komarowskiemu.
Roma Dukat

fot. Tomasz Mizgier

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina. Projekt „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego po Puszczy Zielonce”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZMIANY W SOŁECTWIE NIESZAWA
Pochwalił nam się Sołtys Nieszawy Marcin
Walkowiak, że wreszcie , po latach oczekiwań w sołectwie szykują się zmiany na lepsze. Gmina wykupiła teren od Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej Nieszawa - ok.
m , na którym już wkrótce powstanie
prawdziwe boisko wraz z placem zabaw.
W tym roku prace realizowane będą ze
środków funduszu sołeckiego oraz wygranych w zawodach sołeckich we wrześniu
ub. r. Sołectwo ma nadzieję, że w przyszłości uda się tam postawić również świetlicę
oraz remizę OSP. Niebawem nastąpi sprzątanie terenu pod budowę ogrodzenia.
Marcinowi gratulujemy i trochę zazdrościmy! Życzymy szybkich efektów.
TEGOROCZNE DOŻYNKI GMINNE W BIAŁĘ
ŻYNIE
Ostatecznie Sołtys Białężyna Dorota
Michałowska potwierdziła chęć organizo-

wania tegorocznych Dożynek Gminnych.
Życzymy siły i zapału do pracy. Do zobaczenia na Dożynkach.

Spółdzielnia nastawia się na pomoc innym,
w trudnej sytuacji życiowej. Ma również
przynosić zyski.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA W WOJNÓWKU
JUŻ DZIAŁA
Jak pochwalił się Sołtys Wojnówka Przemysław Wawrzyniak Spółdzielnia Socjalna
w Wojnówku już istnieje. Odbyło się już
pierwsze spotkanie w władzami naszej
gminy, która gotowa jest wspierać ten projekt i przyjść z pomocą. Przewidywane
jest kolejne spotkanie, również ze służbami
medycznymi.

AKCENT SOŁECKI NA MAJA
Przedstawiciele Sołtysów brali udział
w uroczystościach gminnych z okazji rocznicy Konstytucji . Maja. W imieniu całej
społeczności wiejskiej złożyli wiązankę pod
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Spółdzielnia nastawiona jest na opiekę nad
chorymi w domu, na wypożyczanie sprzętu
medycznego do rehabilitacji, itd.
Poszukiwane są osoby do współpracy,
z pomysłami,
zapałem.
Warunkiem
zatrudnienia jest rejestracja w Urzędzie
Pracy, status bezrobotnego lub ewentualnie stała renta.

Wyprzedaż garażowa
w Łopuchówku

N

o i po wyprzedaży! Po prostu fajna
impreza.
stoisk zawierało prawdziwe „skarby”, czyli wszystko to, co
powyciągano z garaży, strychów, piwnic.
Było wesoło i gwarno, przybyło sporo kupujących, także z sąsiedniej gminy Skoki, spod
Rogoźna, z Bolechowa.

Najbardziej chyba obleganym stoiskiem było
p. Justyny Clark z Długiej Gośliny, na którym
sporo ubrań „poszło” za przysłowiową złotówkę. Ale były i „gratisy”: buty, torebki,
zegarki, biżuteria, obrazki. Na innych stoiskach także sporo rzeczy… donice, kwiaty
doniczkowe, kwietniki, książki, płyty, garnki
i inny drobny sprzęt AGD. Wszyscy zgodnie
orzekli, że to super pomysł i już czekają na
następną wyprzedaż. Ustaliłam wstępnie, że
kolejna taka impreza odbędzie się u nas
września. Już dziś wszystkich zapraszamy.

ŚWIETLICA W BODUSZEWIE JAK NOWA
Ukończono prace remontowe w świetlicy,
w Boduszewie. Jak nam powiedziała Sołtys Boduszewa Elżbieta Winogrodzka planowane jest wydanie z tej okazji „Zarysu
historii Boduszewa”. Koleżance Eli życzymy
wspaniałego odbioru. I fajnych imprez
w odnowionej świetlicy! Sołtysi zapowiadają swój „nalot” na obiekt i oczekują licznych „atrakcji”.
Urszula Gendera-Zielińska

KART KI
Z KALENDARZA
MINĘŁA . ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
– niewyobrażalnej tragedii narodowej, która
wstrząsnęła Polską i światem. Podczas naszej
wizyty w Krakowie, w drodze powrotnej z Ochotnicy, odwiedziliśmy również Wawel i kryptę z pochowaną tam parą prezydencką. Niezapomniane
chwile. Wraz z burmistrzem zapaliliśmy tam symboliczny znicz, że pamiętamy.
. ROCZNICA ŚMIERCI NASZEGO PAPIEŻA JANA
PAWŁA II – Pożegnaliśmy Go - każdy z nas, tak jak
umiał. Rzesze ludzi spotykały się w miejscach, gdzie
kiedyś przebywał, na Mszach Św., na placach
i w kościołach. Nocne czuwania, modlitwy… Przez
ten czas działy się w Polsce rzeczy niebywałe: wszyscy jednoczyli się w modlitwie, nawet ci, dotąd
skonfliktowani. Płakał po Nim – cały świat!

Bardzo dziękuję Paniom, które wyczarowały
pyszne ciasta na sprzedaż, oraz Iwonie, Ewie
i Gosi. Dziękuję również Ilonie i Andżelice za
sprzedaż ciast. Pieniądze zebrane w ten sposób, przeznaczone zostaną na paczki dla
dzieci z okazji Dnia Dziecka.

DZIEŃ MATKI – Sołtysi z naszej gminy składają
życzenia Wszystkim Mamom - obecnym i przyszłym.
Uśmiechu na twarzy, zdrowia i wiele cierpliwości na
co dzień! Za troskę, za minione i przyszłe dni - dziękujemy z miłością.
W MAJU URODZINY OBCHODZĄ:
Agnieszka Szczepaniak - Sołtys Głębocka
Paweł Bukowski - Sołtys Starczanowa
Przemysław Wawrzyniak - Sołtys Wojnówka

Do zobaczenia w Łopuchówku!
Urszula Gendera-Zielińska
maj 2013

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

SOŁECTWO BIAŁĘGI (razem:
zł)
▪ utwardzenie dróg gruntowych –

SOŁECTWO MŚCISZEWO (razem:
zł)
▪ ogrodzenie boiska sportowego –
SOŁECTWO NIESZAWA (razem:
▪ budowa boiska sportowego –
zł

SOŁECTWO BIAŁĘŻYN (razem:
zł)
▪ budowa oświetlenia ulicznego –
zł
▪ zakup materiałów do utwardzenia dróg
gruntowych –
zł
▪ zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
–
zł
▪ zakup sprzętu sportowego –
zł
SOŁECTWO BODUSZEWO (razem:
zł)
▪ budowa oświetlenia ulicznego –
zł
▪ zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
–
zł
SOŁECTWO DŁUGA GOŚLINA
Karencja - fundusz sołecki
realizacji projektu PROW

-

zł)

SOŁECTWO PRZEBĘDOWO (razem:
zł)
▪ wykonanie i montaż tablic informacyjnych
–
zł
zł
▪ zakup kosiarki i kosy mechanicznej –
zł
▪ zakup namiotów –
zł
▪ zakup sprzętu sportowego –
zł
▪ montaż lampy oświetleniowej –
▪ przyłącze elektroenergetyczne do boiska
sportowego –
zł
zł
▪ doposażenie placu zabaw –
▪ zakup materiałów do konserwacji placu
zabaw –
zł
SOŁECTWO RADUSZYN (razem:
zł)
▪ wykonanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej –
zł
SOŁECTWO RAKOWNIA (razem:
zł)
karencja- fundusz sołecki
z tytułu realizacji projektu PROW
▪ zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej
–
zł

zł)

zł
zł

-

-

SOŁECTWO KAMIŃSKO (razem:
zł)
▪ remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej
–
zł
zł
▪ zakup kosiarki –
▪ zakup materiałów do wykonania piłkochwytów –
zł
SOŁECTWO ŁOPUCHOWO (razem:
zł)
▪ wykonanie projektu oświetlenia drogi
nr
–
zł
SOŁECTWO ŁOPUCHÓWKO (razem:
zł)
▪ doposażenie placu zabaw –
zł
▪ zakup materiałów do konserwacji placu
zabaw –
zł
▪ zakup paliwa i materiałów do kosiarki
–
zł
SOŁECTWO ŁOSKOŃ STARY (razem:
zł)
▪ utwardzenie dróg gruntowych –
zł
▪ zakup materiałów do konserwacji placu
zabaw –
zł

SOŁECTWO STARCZANOWO (razem:
zł)
▪ utwardzenie drogi Starczanowo-Białęgi
–
zł
▪ zakup materiałów do utwardzenia terenu
–
zł
▪ zakup materiałów do naprawy wiaty
–
zł
SOŁECTWO TROJANOWO (razem:
zł)
zł
▪ zakup agregatu prądotwórczego –
▪ zakup materiałów do doposażenia placu
zabaw –
zł
▪ zakup paliwa i materiałów do kosiarki
–
zł

Wielka Impreza
z licznymi atrakcjami
dla dzieci i dorosłych: pokaz „brygady antyterrorystycznej”, salonik fryzjerski, motolotnie, strzelnica mini, ognisko, od : - orkiestra na „żywo” do północy. Piwo, kiełbaski,
chleb ze smalcem wyrobu Pani Sołtys.

czerwca
Bieg rodzinno-rekreacyjny, na trasie ŁOPUwww.murowana-goslina.pl

SOŁECTWO WOJNÓWKO (razem:
zł)
zł
▪ przebudowa świetlicy –
SOŁECTWO ZIELONKA (razem:
zł)
zł
▪ wykonanie piłkochwytów –
zł
▪ wykaszanie terenu rekreacji –
OS. SAMORZĄDOWE NR (razem:
zł)
zł
▪ utwardzanie dróg –
▪ wykaszanie placu zabaw ul. Mickiewicza,
skarpy przy Gimnazjum nr oraz tereny
zielone ul. Łąkowa i Cicha –
zł
OS. SAMORZĄDOWE NR (razem:
zł)
▪ doposażenie placu zabaw ul. Promienista
–
zł
▪ doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw
ul. Dworcowa –
zł
zł
▪ zakup strojów –
▪ wykaszanie placów zabaw ul. Promienista
i ul. Dworcowa –
zł
OS. SAMORZĄDOWE NR (razem:
zł
▪ budowa placu zabaw –

zł)

OS. SAMORZĄDOWE NR (razem:
zł)
▪ wykonanie projektu – budowa drogi do
przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem –
zł
zł
▪ budowa siłowni zewnętrznej –
OS. SAMORZĄDOWE NR (razem:
zł)
▪ wykonanie projektu – budowa drogi do
przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem –
zł
zł
▪ budowa siłowni zewnętrznej –
▪ wykaszanie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna –
zł

SOŁECTWO UCHOROWO (razem:
zł)
▪ zakup kasków ochronnych dla OSP
–
zł
▪ zakup przedłużaczy prądowych wraz
z osprzętem –
zł
zł
▪ zakup namiotów –
zł
▪ doposażenie placu zabaw –

OS. SAMORZĄDOWE NR (razem:
zł)
▪ wykonanie projektu – budowa drogi do
przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem –
zł
zł
▪ montaż koszy ulicznych i ławek –
zł
▪ utwardzanie dróg –
▪ wykaszanie placu zabaw ul. Wiśniowa
–
zł

SOŁECTWO WOJNOWO (razem:
zł)
zł
▪ zakup agregatu prądotwórczego –
zł
▪ remont boiska do koszykówki –

Planowana kwota na wydatki jednostek
pomocniczych Gminy Murowana Goślina
w
roku to ponad
zł.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W ŁOPUCHÓWKU
czerwca

▪ wykonanie ogrodzenia boiska do koszykówki –
zł
▪ zakup paliwa i materiałów do kosiarki
–
zł

zł

z tytułu

SOŁECTWO GŁĘBOCKO (razem:
▪ budowa świetlicy wiejskiej –
▪ zakup sprzętu sportowego –
SOŁECTWO GŁĘBOCZEK
karencja- fundusz sołecki
z tytułu realizacji projektu PROW

zł

ROKU

C H Ó W K O - W O R O W O -J E Z I O R O - Ł O P U CHÓWKO. Po powrocie zamiast kiełbasek
z ogniska, podamy gościom - pyry z gzikiem!

sierpnia
Wycieczka do Inowrocławia na tężnie.
Zapraszam wszystkich chętnych do Łopuchówka!
U. Gendera-Zielińska

SOŁTYSI APELUJĄ

NIE WYPALAJMY TRAW!
Nie wypalajmy suchych traw! Niestety
niektóre osoby z terenów wiejskich już
rozpoczęły ten niecny proceder. A nie
służy on ani roślinom, ani środowisku,
ani też drobnej zwierzynie i ptakom,
które w zetknięciu z płomieniami nie
mają szans na przeżycie.

Na sukces składa się praca wielu osób
Rozmowa z Robertem Okińczycem – Radnym Rady Miejskiej
OKRĘG WYBORCZY NR
(Sołectwa: Głębocko, Głęboczek, Łopuchowo, Łopuchówko, Trojanowo)
KWW: Rozwój Ziemi Goślińskiej

U. Gendera-Zielińska: Poproszę o małe podsumowanie połowy swojej drugiej kadencji.

U.G-Z.: Co będzie realizowane w przyszłości?
R.O.: W Łopuchowie z wykorzystaniem zabudowań PKP powstanie świetlica oraz zajezdnia dla OSP. Chcielibyśmy, aby powstała tam
też dobra droga dojazdowa do szkoły,
z asfaltem i nowymi chodnikami, gdyż obecnie znajduje się ona w fatalnym stanie. Kończy się budowa kanalizacji

R. Okińczyc: Nigdy nie jest tak, że na sukces
składa się jednostka, np. Robert Okińczyc.
Na osiągnięcia małe i duże składają się decyzje i wybory wielu ludzi. Nawet w naszej
Radzie Miejskiej, aby dana uchwała „przeszła” musi zagłosować co najmniej osób.
Zawsze byłem za sprawiedliwym rozdzielaniem inwestycji, aby nikt nie czuł się w żaden
sposób pominięty czy skrzywdzony.

Był czas, że moje kontakty ze Szkołą Podstawową w Łopuchowie uległy pogorszeniu.
Krytycznie oceniałem sposób prowadzenia
szkoły przez stowarzyszenie. Jednak po
latach muszę przyznać, że placówka prowadzona w ten sposób zaczęła przynosić lepsze wyniki w nauce. Nasze stosunki poprawiły się.

U. G-Z.: Co udało się zrobić w ostatnich
latach?

U.G-Z.: Następna kadencja również dla
Pana?

R.O.: Jestem zadowolony z inwestycji, które
systematycznie powstają i będą powstawać
w najbliższych latach. Głębocko ma wodociąg, a w planach jest budowa świetlicy.
W Głęboczku na ukończeniu jest świetlica.
Wojnowo, Trojanowo, Łopuchowo mają
kanalizację, co ułatwi życie. W Łopuchówku
i Worowie powstało oświetlenie uliczne.

R.O.: Za wcześnie, by o tym mówić i decydować. Naprawdę zostało jeszcze sporo do
zrobienia. Wiele może się wydarzyć i na dzień
dzisiejszy nie potrafię tego sprecyzować.
Jeśli ktokolwiek decydując się na funkcję
radnego, sołtysa, itd. myśli o zyskach,
zaszczytach i korzyściach to po prostu powinien dać sobie spokój i raz na zawsze wybić
sobie z głowy pracę społeczną. Sołtys wykonuje często odpowiedzialniejsze obowiązki.
Trudno mu pogodzić wydatki z faktycznymi
potrzebami sołectwa, a problemy i pretensje
mieszkańców tej działalności nie ułatwiają.

Należałoby dobrze przemyśleć natomiast
budowanie dróg gminnych/gruntowych, tak,
by droga wytrzymała i służyła mieszkańcom
przez długie lata.

Goślińska firma Webwizards
„Poznańskim Liderem Przedsiębiorczości”
kwietnia br. w Centrum Kultury
„Zamek” odbyła się Gala wręczenia nagród w . edycji konkursu
o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” organizowanego przez Prezydenta
Miasta Poznania i Starostę Poznańskiego.
Nagrodzono najlepsze podmioty z terenu
Poznania oraz Powiatu Poznańskiego
w trzech kategoriach: średnich, małych
i mikroprzedsiębiorstw. W tej ostatniej bezkonkurencyjna okazała się goślińska firma
Webwizards Waldemara Krankiewicza.
Do konkursu zgłosiło się ok.
firm. Do drugiego etapu zakwalifikowano
przedsiębiorstw, które podlegały ocenie firmy F Konsulting Sp. z o.o. Najlepsi w swoich kategoriach, poza tytułem, otrzymali karnety uprawniające do produkcji i emisji telewizyjnej profesjonalnych prezentacji biznesowych oraz
nagrody dodatkowe ufundowane przez
Członków Kapituły. Międzynarodowe Targi
Poznańskie ufundowały bezpłatne stoisko
targowe na wybranej imprezie targowej, Uni-

wersytet Ekonomiczny w Poznaniu - studia
podyplomowe, Bank PKO BP S.A. - nagrody
pieniężne.
Na co właściciel Webwizards przeznaczy
nagrodę pieniężną? „Otrzymane
tys. zł
przeznaczę na wyjazd integracyjny dla
całego mojego zespołu.” – mówi Waldemar
Krankiewicz.
Dla przypomnienia, Webwizards działa
w Murowanej Goślinie od
roku, świadcząc usługi w dziedzinie tworzenia i obsługi
witryn internetowych (www.webwizards.pl).
Zespół liczy osób. Wszyscy są młodzi, kreatywni i co najważniejsze – związani z naszą
gminą.
Właściciel Waldemar Krankiewicz włącza się
w wiele inicjatyw lokalnych. Za swą działalność gospodarczą otrzymał Statuetkę Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina i tytuł
„Przedsiębiorca Roku
Gminy Murowana
Goślina w kategorii Mały Przedsiębiorca”.
Gratulujemy!

Do pracy społecznej brak dziś ludzi. Wiele
osób liczy tylko na sołtysa czy radnego,
w zamian prezentując tylko postawę roszczeniową. Staram się nie wpływać na decyzje sołtysa - mamy często odrębne stanowiska. Jako radny jestem zobowiązany zapewnić w budżecie gminnym środki na realizację
zadań sołeckich.
U.G-Z.: Jak ocenia Pan sołectwa i sołtysów
ze swojego okręgu?
R.O.: Mam bardzo dobrych sołtysów i jestem
zadowolony ze współpracy z nimi. Jestem
dumny, że w ostatnich trzech latach właśnie
sołtysów z mojego okręgu urządzało
dożynki gminne i świetnie sobie z tym zadaniem poradziło.
Sołtys, który się do mnie zgłosi z jakąkolwiek
sprawą, zawsze na ile to możliwe, może liczyć
na pomoc. Jak już wspomniałem, radny
Robert Okińczyc nigdy nie jest pojedynczym
„OJCEM SUKCESU”. Na to składa się praca
wielu osób, wydarzenia, środki. I tak jak
budowę domu rozpoczynamy od budowania
solidnych fundamentów, tak należy tworzyć
wielkie projekty zaczynając od podstaw
(mediów, kanalizacji, wodociągów itd.), a dopiero na koniec przychodzi czas, aby zasadzić
pelargonie na balkonie. Czyli potem jest czas
na małe udogodnienia, ozdoby, dobudowanie
ścieżek rowerowych, chodnika itp.
U.G-Z.: Bardzo dziękuje za wywiad.

Podziękowania dla
Mieszkańców

C

hciałbym złożyć najserdeczniejsze
podziękowanie Mieszkańcom Zielonych Wzgórz, którzy wzięli aktywny
udział w akcji pod tytułem „Sprzątnijmy las,
który jest blisko nas”. Naszym celem było
sprzątnięcie lasku za osiedlem „Zielone
Wzgórza” w czynie społecznym. Mam
nadzieję, że tego typu akcje dadzą dobry
przykład młodszym Mieszkańcom, co wpłynie na poprawę czystości naszych terenów
zielonych - PŁUC NASZEJ GMINY!
Sprzątanie zakończyliśmy pysznymi kiełbaskami i pieczonymi pyrami z ogniska. Jeszcze
raz wielkie DZIĘKUJĘ.
Błażej Kaźmierczak, Radny Rady Miejskiej
maj 2013

OŚWIATA

kwietnia
roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego
w Białężynie wraz z nauczycielami wyruszyli pieszo na trasę rajdu śladami swojego Patrona.

J

ak zawsze – grupa młodsza (klasy I – III)
podzielona na trzy zespoły: „BIAŁYCH”,
„ŻÓŁTYCH’ i „ CZARNYCH” – maszerowała łatwą trasą przebiegającą przez las
z Białężyna do Uchorowa (około , kilometra), zaś grupa starsza (klasy IV-VI) podzielona także na trzy zespoły: „CZERWONYCH”,
„NIEBIESKICH” i „ZIELONYCH”– trasą znacznie dłuższą prowadzącą z Białężyna poprzez
Nieszawę do Pacholewa (ok. , km). Obie
grupy miały tym razem dodatkowe zadania
do zaliczenia na trasie (młodsi zbierali
koperty ze słowami, z których należało ułożyć piosenkę o tematyce patriotycznopowstańczej, zaś starsi mieli do rozwiązania
trzy zadania na spostrzegawczość i bystre
oko oraz ułożenie piosenki patriotycznopowstańczej), które punktowane były jako
konkurencje.
Około godziny . obie grupy dotarły do
budynku dawnej Szkoły Podstawowej
w Uchorowie, gdzie czekali już na nich honorowi goście:
▪ syn Patrona szkoły – pan profesor Jerzy
Masiakowski,
▪ pan profesor Michał Umbreit – przewodniczący koła TPPW Centrum w Poznaniu,
▪ burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina pan Tomasz Łęcki,
▪ pani Lucyna Augustyniak (z domu Masiakowska – córka Bogumiła, wnuczka
Leona Masiakowskiego) wraz z mężem
Romanem,
▪ pan Daniel Rubiś z referatu Edukacji
Historycznej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu (z dumą należy podkreślić, że IPN objął w tym roku honorowy
patronat nad naszą imprezą!)
Goście w krótkich i ciepłych słowach powitali młodych „bojowców”, zaś pan profesor
Jerzy Masiakowski zaprezentował z dumą
„Trefla Powstańczego Powstania Wielkopolskiego
/
r.”, którego w tym roku
uczynił nagrodą dla zwycięskich zespołów.
Zaprezentował również okolicznościową
„Jednodniówkę nr
”, których ponad
egzemplarzy przekazał szkole (po podpisaniu przez wszystkich uczestników zostały
rozdane uczniom w kilka dni po III TBS). Udekorował również treflem burmistrza T. Łęckiego, który z racji innych obowiązków nie
mógł uczestniczyć w dalszej części III TBS.
Pan burmistrz podkreślił, że od tej pory przy
każdej rocznicy i okazji związanej z Powstaniem Wielkopolskim będzie nosił trefla wpiętego w marynarkę.
www.murowana-goslina.pl

Jedna z konkurencji polegała na czołganiu.

Po części oficjalnej drużyny i goście udali się
na boisko sportowe w Uchorowie, gdzie czekały już na nich przygotowane stanowiska
do sportowo-bojowej rywalizacji. Tutaj
nastąpiła zbiórka drużyn, podczas której
główny organizator i koordynator imprezy
pan Zbigniew Wojczak – nauczyciel historii
i regionalista – omówił krótko zasady rywalizacji.
Potem już tylko krótka odprawa opiekunów
zespołów, ustalenie szczegółów i… do boju!
Na turniej składało się siedem konkurencji
(każda punktowana wg zasady: I miejsce –
pkt, II miejsce – pkt, III miejsce – pkt):
a) sztafeta rozstawna
x
metrów
z „pałeczką” (atrapą niemieckiego granatu M- ),
b) rzut granatem ćwiczebnym,
c) strzelanie z pistoletu ASG (Mauser C- )
do tarczy z odległości metrów,
d) opatrywanie rannego powstańca (starsi)
oraz rzut szyszkami to tarczy (młodsi),
e) przenoszenie „rannego” powstańca na
noszach (starsi) oraz „ucieczka” jeńców
ze związanymi nogami (młodsi),
f) sztafeta drużynowa w czołganiu się pod
zasiekami,
g) zadania dodatkowe na trasie.
Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji
czuwali sędziowie: pani Katarzyna Garstkiewicz i pan Zbigniew Wojczak. W trakcie trwania Turnieju Bojowo-Sportowego przedstawicielki redakcji naszej gazetki szkolnej „Piegus” przeprowadzały wywiady z gośćmi
rejestrowane po raz pierwszy naszą szkolną
kamerą!
Jeszcze w trakcie zmagań rozpalono ognisko
(czuwał przy nim strażak z Uchorowa pan
Mikołaj Chudziński), przy którym zawodnicy
i goście mogli upiec kiełbaskę. Po zakończonym turnieju wszyscy uczestnicy przeszli
pod budynek dawnej Szkoły Podstawowej
w Uchorowie – gdzie odbyła się oficjalna

Na mecie witał syn patrona białężyńskiej szkoły prof. Jerzy
Masiakowski.

część obchodów Dnia Patrona. Komisja
sędziowska podała oficjalne wyniki Turnieju
Bojowo – Sprawnościowego.
Nadeszła pora na uroczyste zakończenie
rajdu. Za jego wzorowe przeprowadzenie
i za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim oraz o Patronie Szkół Podstawowych, byłej w Uchorowie i obecnej w Białężynie, prof. Jerzy Masiakowski udekorował Treflem Powstańczym:
mgr inż. Małgorzatę Warzecha - Dyrektor
Szkoły, mgra Zbigniewa Wojczaka - twórcę
Turnieju i propagatora wiedzy o Powstaniu
Wielkopolskim i Patronie szkoły poruczniku
Leonie Masiakowskim, mgr Alinę Strugarek współorganizatora rajdu oraz gości: prof.
dra hab. Michała Umbreita członka ZG TPPW
i prezesa Koła Centrum II TPPW, dra Daniela
Rubisia - przedstawiciela IPN oraz Lucynę
Augustyniak wnuczkę Patrona. Wręczył
także Zespołom Turnieju ufundowane przez
siebie nagrody - pierwszego stopnia - Trefle
Powstańcze, drugiego stopnia - książki Izabeli Wielickiej „Opowieści z poznańskiego
ratusza” i trzeciego stopnia Informatory
o Poznaniu i jego starym mieści. Nastąpiło
także wręczenie wszystkim zespołom
nagród oraz upominków ufundowanych
przez IPN w Poznaniu. Każdy zespół otrzymał słodką nagrodę od Państwa Augustyniaków.
Zbigniew Wojczak

OŚWIATA

Z małej szkoły

w WIELKI ŚWIAT
Czy na dzisiejszym rynku edukacyjnym małe, prowincjonalne
szkoły mają rację bytu? Czy stereotypowo przyjmuje się, że
poznańskie placówki edukacyjne lepiej kształcą i przysposabiają do zawodu? Mowa tu o szkole ponadgimnazjalnej, którą
uczeń wybiera świadomie, a wspierać go w tym wyborze
powinni rodzice.

S

zkoła w Murowanej Goślinie należąca
do Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego
Chłapowskiego w Bolechowie jednoznacznie uznaje, że młodzież to najlepsza
inwestycja dla środowiska regionalnego
i kraju. Ktoś by powiedział, że jesteśmy małą,
prowincjonalną placówką edukacyjną, ale
osiągnięcia naszych uczniów wcale nie są
małe, ani też prowincjonalne. Szkoła uczy
w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik hotelarstwa. Właśnie
z tej małej szkoły, uczennica klasy drugiej
Technikum Żywienia - Andżelika Piechowiak,
zdobyła tytuł Młodego Kreatora Sztuki Kulinarnej. Przewodniczący jury, Zenon Hołubowski, jeden z zaledwie dwóch w Polsce certyfikowanych jurorów WACS (Światowego
Zrzeszenia Stowarzyszeń Szefów Kuchni)
powiedział, że dziewiąta edycja konkursu dla
uczniów szkół gastronomicznych Młody Kreator Sztuki Kulinarnej, zakończyła się wielką
niespodzianką.
Podobną niespodziankę sprawiła uczennica
trzeciej klasy Technikum Żywienia - Zuzanna
Kawczyńska, gdy została laureatką Olimpiady
Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Jak mówi sama
zainteresowana: „Dzięki temu zwycięstwu
jestem zwolniona z pisania części teoretycznej egzaminu zawodowego oraz mam wolny
wstęp na wybrane kierunki wyższych uczelni
w całym kraju. Czasami warto się trochę
poświęcić, po to, aby w przyszłości móc czerpać z tego korzyści.” Kolejne zwycięstwa
osiągnęły uczennice Technikum Hotelarstwa
- Anna Kowalewska i Weronika Graj, które
zdobyły pierwsze miejsce w powiatowej
Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej, a tym
samym przeszły do kolejnych zmagań, na
szczeblu wojewódzkim. Należy nadmienić, że
wszystkie dziewczyny są aktualnie stypendystkami Rady Powiatu Poznańskiego.
Czy zatem warto inwestować w kameralne
szkoły? Na pewno. Niedawno wyremontowano i wyposażono w najnowocześniejszy
sprzęt pracownię gastronomiczną, w której
młodzi ludzie uczą się fachu. W szkole tworzone są klasy patronackie. Takie klasy to
obopólna korzyść: szkoła wie, że nie kształci
potencjalnych bezrobotnych, firmy natomiast
wiedzą, kto w przyszłości będzie u nich pracował. Absolwenci szkół zawodowych w zawodach: monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych i elektrome-

Weronika Graj

chanik znajdują zatrudnienie w pobliskich firmach Solaris i El- Cab. Zakłady te opiekują się
naszymi uczniami, po to, by w przyszłości
mieć dobrze wykształconych i przygotowanych pracowników.
Młodzież ucząca się w szkołach powiatowych
jest związana ze środowiskiem lokalnym,
chętnie angażuje się i współpracuje z tym środowiskiem. Przykładem jest ogólnopolska
akcja Mam haka na raka. Trzy zespoły Hakowiczów z naszej szkoły zebrały
podpisów
pod deklaracjami, rozdały
ulotek i rozwiesiły plakaty nie tylko w Murowanej Goślinie, ale i w sołectwach i osiedlach samorządowych. Uczniowie urządzili marsz Hakowiczów, zorganizowali badania profilaktyczne
dla mieszkańców Murowanej Gośliny. Jedna
z grup zakwalifikowała się do następnego
etapu.
Dlaczego kameralne szkoły są lepsze od wielkomiejskich molochów? Co decyduje o wysokiej jakości pracy małych szkół? Przyczyn jest
wiele. Te najważniejsze to: szkoły o niewielkiej liczbie uczniów są bardziej bezpieczne,
zapewniają indywidualizację pracy, uczniowie
są członkami wspólnoty nie tylko klasowej,
ale również szkolnej i lokalnej. Zatem nie
warto ulegać stereotypom, warto natomiast
świadomie planować swoją edukację.
Violetta Pawlak
Nauczycielka języka polskiego

IX Memoriał
im. Arkadiusza
Gołasia
odbędzie się
w Murowanej
Goślinie

W

dniach - września br. 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, Delecta Bydgoszcz, Skra
Bełchatów i AZS Częstochowa. W ten weekend możemy się spodziewać u nas naprawdę
wielkich gwiazd polskiej siatkówki, zarówno
wśród zawodników, jak i trenerów. Mecze
rozegrane zostaną
i
września. Memoriał poprzedzą warsztaty siatkarskie dla
dzieci i młodzieży z terenu gminy Murowana
Goślina.
Wydarzenie to będzie nie tylko świętem siatkówki na najwyższym poziomie. Towarzyszyć mu będą: aukcja charytatywna, z której
dochód przeznaczony zostanie na potrzebujące dzieci z terenu naszej gminy. Odbędzie
się również akcja informacyjna związana z
Fundacją Kropla Życia im. Agaty MrózOlszewskiej.
Wstęp na mecze będzie biletowany. Organizator: MG Sport Sp. z o.o. Szczegóły
wkrótce.
*Arkadiusz Gołaś, młody, utalentowany siatkarz,
olimpijczyk, reprezentant Polski, zginął tragicznie w
wypadku samochodowym lat temu.
września
mija kolejna rocznica jego śmierci.

NABÓR DO KLAS
SIATKARSKICH
W GIMNAZJUM NR
Gimnazjum nr im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie,
ul. Gen. T. Kutrzeby

ogłasza nabór
do klasy I, II, III
o profilu siatkarskim
(rok szkolny

/

)

czerwca (środa), godz. :
sala gimnastyczna Gimnazjum nr
Szczegółowe informacje:
Sekretariat szkoły tel.

.
maj 2013

BEZPIECZEŃSTWO

Policja szukała
„Sprzedawcy na szóstkę”
st. sierż. Maria Ratajczak
Komisariat Policji w Murowanej Goślinie

N

a terenie działania Komisariatu Policji
w Murowanej Goślinie odbyła się
akcja pod nazwą „SPRZEDAWCA NA
SZÓSTKĘ!”, podczas której funkcjonariusze
z Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie:
st. sierż. Maria Ratajczak i asp. Hubert Żołdak
wspólnie z Moniką Szaj - Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie,
a zarazem Przewodniczącą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wyruszyli do placówek handlowych znajdujących się na terenie naszej gminy.
Rozdawali ulotki edukacyjne wyznaczające
warunków SUPER SPRZEDAWCY oraz propagujące odpowiedzialną sprzedaż alkoholu

w danej palcówce handlowej. Głównym
celem przedsięwzięcia była edukacja sprzedawców napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych, poprzez zwracanie uwagi,
że dorosły wygląd klienta nie oznacza jego
pełnoletniości. Istotnym przekazem akcji był
fakt, że dowody osobiste są wydawane osobom, które nie ukończyły roku życia, stąd
przy zakupie napoju alkoholowego bądź
wyrobów tytoniowych ważne jest, aby
sprzedawcy zwracali uwagę na umieszczoną
w tym dokumencie datę urodzenia.
Nadto funkcjonariusze wraz z Panią Kierownik zwracali uwagę sprzedawcom na wszystkie konsekwencje wynikające z łamania
przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

St. sierż. Maria Ratajczak i Kierownik OPS Monika Szaj w akcji.

Kampania miała również zwrócić uwagę, że
istotne znaczenie w przeciwdziałaniu sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych małoletnim jest właściwa postawa i reakcja dorosłych świadków takich zdarzeń.

PODZIĘKOWANIA
DLA PANA KONRADA STRYKOWSKIEGO

PODZIĘKOWANIA DLA POLICJI

Chciałabym podziękować Panu Konradowi Strykowskiemu, Przewodniczącemu Rady Miejskiej. W lutym
zeszłego roku, gdy potrzebowałam łóżka szpitalnego dla mojej mamy, wystarczył jeden telefon. Dzięki tej
pomocy znacznie łatwiej było mi opiekować się mamą, a mamie wygodniej ćwiczyć z rehabilitantką. Z całego
serca bardzo dziękuję.

Mieszkańcy ul. Kochanowskiego dziękują goślińskiej Policji za skuteczną
interwencję w sprawie agresywnego
psa, który biegał przy posesji w Wielką
Sobotę.

Iwona Wojczak - Uchorowo

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

kwietnia goślińscy strażnicy uczestniczyli
w poszukiwaniach mieszkanki Murowanej
Gośliny, która usiłowała popełnić samobójstwo. Po odnalezieniu kobiety wraz ze strażakami OSP Murowana Goślina udzielono jej
pomocy do czasu przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego.
kwietnia strażnicy podjęli czynności wobec
grupy nastolatków ( - lat) spożywających
piwo w opuszczonym budynku na terenie
gminy Murowana Goślina. Do jednej osoby
z objawami
upojenia
alkoholowego
konieczne było wezwanie karetki pogotowia
ratunkowego. Uczestnikami zajścia, jak i z ich
rodzicami, przeprowadzono rozmowy wychowawcze.
Do schroniska „Azorek” w Obornikach przewieziono kilka bezpańskich psów.
www.murowana-goslina.pl

Strażniczka Miejska zaopiekowała się psem
znalezionym na pl. Powstańców Wlkp., potrąconym przez samochód. Następnego dnia
znalazł się właściciel czworonoga.
Strażnicy zabezpieczyli i zgłosili do naprawy
uszkodzone studzienki telekomunikacyjne.
Nałożono mandaty karne na osoby: niewłaściwie opiukujące się psami, spożywające alkohol na boisku szkolnym, spalające odpady,
nieprawidłowo parkujące pojazdy.
Zapis monitoringu Straży Miejskiej został kilkakrotnie wykorzystany w celu podjęcia dalszych czynności operacyjnych Policji. Przydatny okazał się również podczas podejmowania interwencji w stosunku do osób zakłócających porządek publiczny.
Operator monitoringu Straży Miejskiej ujawnił oraz wielokrotnie interweniował w przypadkach nielegalnego przebywania w godzinach nocnych grup osób na terenie boiska
szkolnego przy ul. Gen T. Kutrzeby .

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Wspieramy duże rodziny
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. 61 892 36 05
e-mail:
zastepca.burmistrza@murowana-goslina.pl

P

rogram ten skierowany jest do rodzin
wychowujących co najmniej troje
dzieci i ma p.w. służyć promocji modelu
rodziny wielodzietnej oraz ułatwieniu im
dostępu do rekreacji, sportu, kultury i innych
usług.
Jest to niezwykle istotne w sytuacji kryzysu
demograficznego.
Aktualnie
dzietność
kobiet w Polsce jest najniższa w Europie
i wynosi , - , dziecka na kobietę w wieku
rozrodczym. Oznacza to, że pokolenie dzieci,
które obecnie się rodzą jest o
% mniej
liczne od pokolenia rodziców, co w najbliższej przyszłości będzie miało negatywne
skutki społeczne i ekonomiczne. Wg badań
ONZ, przy zachowaniu tej tendencji w
r.
Polaków będzie o ponad % mniej niż obecnie.

Uchwała jest dopiero pierwszym etapem
wprowadzania karty dużej rodziny. Wymaga
jeszcze kilku aktów wykonawczych, które
będą przyjmowane w najbliższych miesiącach. Po ich wprowadzeniu wszystkie zainteresowane, spełniające kryteria rodziny będą
mogły przystąpić do programu i po weryfikacji każdy członek rodziny otrzyma imienną
kartę uczestnika programu. Pozwoli ona na
korzystanie z przyjętych w uchwale ulg np.
zakup z % zniżką 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 będziemy zachęcać inne podmioty instytucje, firmy handlowe i usługowe do
przystąpienia do programu poprzez wpro-

wadzenie preferencyjnych warunków dla
rodzin posiadających kartę dużej rodziny.
Firmy, które zdecydują się na wsparcie
dużych rodzin będą mogły posługiwać się
stosownym godłem, zyskując jednocześnie
nowych klientów.
Potencjalnymi odbiorcami programu w naszej gminie jest
rodzin z trojgiem i większą liczbą dzieci, z dziećmi do
roku życia.
Stanowią one około % wszystkich rodzin,
a wychowuje się w nich prawie % wszystkich dzieci (
z
). Z kolei rodzin
z dziećmi do roku życia jest
. Stanowią
one około % wszystkich rodzin, a wychowuje się w nich prawie
% dzieci (
z
). Mogą one także uczestniczyć
w programie pod warunkiem, że dzieci
nadal uczą się lub studiują.
Zachęcam Państwa do śledzenia informacji
o Programie Duża Rodzina, a po przyjęciu
niezbędnych aktów prawnych, do aktywnego w nim uczestnictwa i wspierania.

INFORMACJA RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM NR
IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE
O ZBIÓRCE PIENIĘŻNEJ

INFORMACJA PARAFII PW. ŚW. MARII MAGDALENY
W DŁUGIEJ GOŚLINIE O ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek
publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia
listopada
r. (Dz. U. Nr
, poz.
) § Rada Rodziców przy Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie informuje, że
w dniach - . .
r. w Gimnazjum nr odbyła się zabawa
karnawałowa z publiczną zbiórką pieniędzy na doposażenie
szkoły przeprowadzoną w formie sprzedaży cegiełek wartości
–
szt. w cenie zł/szt.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek
publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia
listopada
r. (Dz. U. Nr
, poz.
) §
Parafia
pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie w dn.
marca
zakończyła zbiórkę żywności prowadzoną w sklepach, w Długiej Goślinie, Kątach, Łopuchowie oraz Wojnowie zgodnie
z wydanym pozwoleniem przez Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina (OR.
. .
).

Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina nr OR.
. .
z dnia
stycznia
r. Sprzedano
cegiełek o wartości
,
zł każda. Przeliczono środki otrzymane ze sprzedaży
i stwierdzono, że kwota uzyskana w wyniku zbiórki wynosi
, zł (tysiąc pięćset złotych /
). Zbiórka pieniężna
w ramach zabawy karnawałowej została w całości przeprowadzona przez członków Rady Rodziców.

Zbiórka przeprowadzona była w formie dobrowolnych ofiar
w naturze z przeznaczeniem dla rodzin i osób potrzebujących
w naszej parafii. Podczas zbiórki zebrano: kg mąki, opakowania ryżu, opakowania kaszy,
kg cukru,
opakowań
makaronu,
butelek oleju,
opakowań margaryny,
słoiopakowania
ków majonezu,
słoików konserw mięsnych,
koncentratu pomidorowego, opakowań budyniu, słoików
chrzanu,
opakowań herbaty,
opakowań kawy,
szt.
czekolad, szt. wafelków, kg pomarańcz. Wymienione produkty żywnościowe podzielono równomiernie i przygotowano
paczek żywnościowych, które rozwieziono do osób potrzebujących. Na przeprowadzenie zbiórki wydano: zł wydrukowanie ulotek oraz
zł na transport, które pokryte zostały
z kosztów własnych.

Rada Rodziców nie poniosła żadnych kosztów związanych z jej
organizacją. Cały dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany
został na konto Rady Rodziców przy Gimnazjum nr z przeznaczeniem na doposażenie szkoły.

Rada Rodziców
Gimnazjum nr im. Hipolita Cegielskiego
w Murowanej Goślinie

Proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny
w Długiej Goślinie
ks. Piotr Skoczylas
maj 2013

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Zmiany w przepisach meldunkowych
wania przy zameldowaniu w nowym
miejscu,
▪ możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika,
▪ odstąpienie od konieczności zgłaszania
przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania
książeczki wojskowej,
▪ zniesienie obowiązku zameldowania
obywateli polskich oraz obywateli UE,
obywateli państw EFTA – stron EOG oraz
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na
pobyt czasowy nie przekraczający trzech
miesięcy,

Magdalena Karaś
podinspektor ds. elido
tel. 61 892 36 56
e-mail: m.karas@murowana-goslina.pl

P

rzypominamy, że od stycznia
r.
tytułem ustawy z dnia grudnia
r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z
r. poz.
) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku
meldunkowego.
Wprowadzono szereg ułatwień m.in.:
▪ możliwość automatycznego wymeldo-

▪ likwidację obowiązku meldunkowego
wczasowiczów i turystów,
▪ likwidację
obowiązków
właścicieli,
dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez
mieszkańców lub pracowników,
▪ wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z do dni oraz
zniesienie sankcji karnych za niedopełnienie obowiązku meldunkowego,
▪ wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych
podlegających
zgłoszeniu
w ewidencji ludności z do miesięcy.

Zgłoś Honorowego Obywatela
Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54
e-mail: p.hildebrandt@murowana-goslina.pl

P

rzypominamy Państwu o możliwości
zgłaszania kandydatów do tytułu
„Honorowy Obywatel Miasta i Gminy
Murowana Goślina” oraz tytułu „Zasłużony
dla Miasta i Gminy Murowana Goślina”. Rada
Miejska ustanowiła ww. tytuły uchwałą
z dnia maja
r.
Zgodnie z nią tytuł „Zasłużonego dla Miasta

i Gminy Murowana Goślina” nadaje się, jako
zaszczytne wyróżnienie osobom zasłużonym dla Gminy.
Wyższą rangę posiada „Honorowe Obywatelstwo Miasta i Gminy Murowana Goślina”,
które przyznaje się osobom szczególnie
zasłużonym dla Gminy oraz wybitnym osobistościom, jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.
Z wnioskiem o przyznanie tytułu może
wystąpić Burmistrz, każdy z radnych oraz
grupa, co najmniej
mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.

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

Pisemny wniosek o nadanie wyróżnień powinien zawierać dane o kandydacie oraz określenie zasług uzasadniających jego wyróżnienie. Tytuły mogą być przyznawane, zarówno
za działalność długotrwałą, jak też za pojedynczy czyn o wyjątkowym znaczeniu we
wszystkich dziedzinach życia.
Wniosek rozpatruje i opiniuje Komisja Oświatowo-Społeczna, a następnie przedkłada
Radzie Miejskiej projekt uchwały o nadanie
tytułu. Wręczenia honorowych wyróżnień
dokonuje Przewodniczący Rady w obecności
Burmistrza podczas uroczystej sesji.

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

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Poszukiwany, poszukiwana czyli casting
do goślińskiego widowiska plenerowego
i
kwietnia w goślińskim
Ośrodku Kultury odbył się casting
na odtwórców głównych ról
w widowisku plenerowym „Miłość, armaty,
konfederaty”, które z inicjatywy Stowarzyszenia „Dzieje” ma zostać wystawione we
wrześniu tego roku. Na przesłuchania stawiło się kilkanaście osób, z których udało się
wyłowić najlepszych do obstawienia ról
męskich oraz odtwórczyń ról kobiecych.
Przybyłych na przesłuchania powitał autor
scenariusza widowiska - Jacek Kowalski.
Zarysował fabułę utworu oraz nakreślił,
jakich osób poszukuje. Wyjaśnił także, że

głos będzie nagrywany osobno. Chętni na
aktorów otrzymali teksty. Mieli kilka minut,
by się z nimi zapoznać. Następnie, zapraszani pojedynczo przed przesłuchujących
(poza autorem scenariusza Jackiem Kowalskim przy stole przesłuchań zasiadł reżyser
widowiska – Leszek Rembowski oraz specjalistka od emisji głosu) musieli przekonywująco przeczytać swoje kwestie, modulując głosem i emocjami w zależności od
sugestii. Wszystko podlegało nagraniu.
Cały czas trwają zapisy (telefonicznie:
, mailowo: dom.kultury@murowana-goslina.pl oraz osobiście w siedzibie

Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej ) do
ról statystów. Potrzebni zwłaszcza chłopcy,
mężczyźni.
Stowarzyszenie „Dzieje”

Zmiana Szefowej goślińskich Emerytów

D

wadzieścia lat minęło jak jeden dzień…
chciałoby się zaśpiewać patrząc na
uśmiechniętą i pełną wigoru Panią
Elżbietę Wtorkowską, Przewodniczą Oddziału
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Murowanej Goślinie, która
kwietnia br.
na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
podziękowała za
lat intensywnej pracy na
rzecz Związku oraz społeczności lokalnej.
Pani Elżbieta w naszym środowisku jest osobą
rozpoznawalną i bardzo lubianą, więc nikt nie
dziwił się widząc tłumy ludzi z kwiatami i upo-

minkami, którzy przybyli by podziękować tej
bardzo ciepłej osobie za lata pracy na rzecz
pokolenia trzeciego wieku w Murowanej
Goślinie. W trakcie zebrania uhonorowano
i podziękowano wielu osobom. Pani Elżbieta,
pomimo rezygnacji z funkcji Przewodniczącej,
nadal będzie czynnie działać w Zarządzie
i wspierać swoim doświadczeniem swoją
następczynię - Panią Jolantę Stern.
Iwona Scheﬄer
MGOKiR w Murowanej Goślinie

GOŚLIŃSCY SENIORZY
ZAPRASZAJĄ NA WYCIECZKI
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Murowanej
Goślinie organizuje we wrześniu br. dwa wyjazdy: do Częstochowy, Leśniowa oraz na winobranie do Zielonej Góry (przez Świebodzin, Rokitno).
▪ - września
r. Częstochowa, Leśniów,
▪ - września
r. Zielona Góra - winobranie, Świebodzin i Rokitno.
Zgłoszenia przyjmujemy w każdą środę
od godz. . - . w Biurze Związku, w Ośrodku Kultury
w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej .

PÓŁMARATON WETERANÓW
OBJAZDY!
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
informuje, że czerwca
r.(niedziela) w godz. . – .
organizuje XVII Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie.
TRASA BIEGU: ul. Poznańska, ul. Wojska Polskiego, ul. Gnieźnieńska,
Rakownia - w kierunku Kamińska.
START I META: ul. Poznańska (na wysokości sklepu Nasza Chata).

ARA
INWENTURA ARTYSTYCZNA
Ośrodek Kultury zaprasza!

OBJAZDY:
▪ Objazd do Kamińska – ul. Przemysłowa (Mur. Goślina), ul. Dolna
(Rakownia), Okoniec.
▪ Objazd z Kamińska do Murowanej Gośliny – Okoniec, ul. Dolna
(Rakownia), ul. Przemysłowa (Murowana Goślina).
▪ Objazd do Boduszewa i z Boduszewa – ul. Polna.
▪ Objazd do Rakowni - ul. Przemysłowa, z Rakowni - ul. Dolna.

Zapraszamy AMATORÓW SZTUK WIZUALNYCH do udziału
w przeglądzie plastycznej twórczości amatorskiej
INWENTURA ARTYSTYCZNA ARA
.
Otwarcie wystawy odbędzie się czerwca
r. o godzinie .
w sali Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie,
wystawa potrwa do czerwca włącznie.
Prace należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej . Ostateczny termin składania prac upływa w poniedziałek czerwca
r.
Montaż wystawy odbędzie się we wtorek czerwca
i w środę czerwca
r.od godziny . .
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu

W godz. . - . zamknięta będzie ul. Poznańska (od kościoła do
ul. Mostowej).
▪ Objazd do Poznania: plac Powstańców Wlkp. – Kochanowskiego –
Mściszewska.
▪ Objazd do Wągrowca: Mściszewska – Kochanowskiego – plac
Powstańców Wlkp.
▪ Przystanek PKS przeniesiony zostanie na pl. Powstańców Wlkp.
(naprzeciwko Probostwa).
Za powstałe utrudnienia przepraszamy!
Prosimy o ostrożność i zwrócenie szczególnej uwagi na zawodników

.
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Radośnie i z pompą
świętowaliśmy Maja

Po raz trzeci w naszej gminie zostały połączone uroczystości z okazji Święta Konstytucji i Dnia
Strażaka. Rozpoczęła je Msza Św. w intencji Ojczyzny i Strażaków w kościele pw. Najwyższego
Arcykapłana Jezusa Chrystusa odprawiona przez Proboszcza ks. Marka Chmarę.

P

o Mszy Św. barwny korowód, który tworzyli: Orkiestra Dęta
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, Murowanej Goślinie, Nieszawie,
Rakowni. Uroczystości na placu tradycyjnie rozpoczęto odegraniem
przez Orkiestrę Dętą pod kierunkiem Mateusza Sibilskiego hymnu
państwowego. Za nim trębacze: Benigna Winogrodzka, Andrzej
Sikorski, Maciej Przybysz i Mariusz Jarnut zagrali hejnał naszego miasta, głos zabrał Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy, który poinformował, że podobnie jak w ubiegłym 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 cztery delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem i wpisały
się do pamiątkowej księgi Konstytucji Maja. Harcerze z Goślińskiego Szczepu ZHR „Wzgórze” wspólnie z Orkiestrą Dętą OSP pod
batutą Mateusza Sibilskiego zainicjowali śpiew pieśni patriotycznych, w który włączyli się wszyscy zebrani. Zaśpiewano: Mazurek
Maja, Przybyli ułani, Marsz strzelców i Pierwszą brygadę. Następ-

www.murowana-goslina.pl

nie prowadząca uroczystość Arleta Włodarczak dokonała prezentacji pojazdów JRG nr i gminnych jednostek OSP, które po chwili ze
strażackim fasonem przejechały przez pl. Powstańców Wlkp. Na
zakończenie odbyły się pokazy strażackie przygotowane przez JRG
nr w Bolechowie.
Uroczystości zakończyło spotkanie wszystkich strażaków w remizie
OSP.
W dniu maja Kurkowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało Strzelanie
Obywatelskie. Tarczę Trzeciomajową wystrzelił Przemysław Popiak,
drugie miejsce zajął Marek Radecki, trzecie Michał Wtorkowski.
Arleta Włodarczak

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC PRZY ORGANIZACJI
UROCZYSTOŚCI: Proboszczowi Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa ks. Markowi Chmarze, Prezesowi Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego 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, Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie,
Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie Goślińskiemu Szczepowi ZHR
„Wzgórze”.

KULTURA

Co w

KULTURZE się zdarzyło?

Wiosna tuż, tuż…
kwietnia br. w Klubie Osiedlowym „Zielone
Wzgórza” gościliśmy młodych recytatorów,
którzy wzięli udział w eliminacjach XIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie.” W zmaganiach konkursowych wzięło udział
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu naszej
gminy. Zadaniem jury było wyłonienie osobowej reprezentacji Murowanej Gośliny,
która weźmie udział w finale powiatowym.
Jury w składzie Dioniza Boch - przewodnicząca i Agnieszka Szymańska - Wojtera
postanowiło przyznać nominację do finału
Monice Karaśkiewicz ze szkoły Podstawowej
nr w Murowanej Goślinie, Mai Spychalskiej
ze Szkoły Podstawowej nr w Murowanej
Goślinie oraz Monice Puk z Gimnazjum nr
w Murowanej Goślinie.
Agnieszka Szymańska – Wojtera
Wiosna w końcu nadeszła

Wyróżniono: Izabelę Witkowską z gminy
Mosina, Monikę Puk z gminy Murowana
Goślina, Olgę Żminkowską z gminy Pobiedziska.
Agnieszka Szymańska – Wojtera
Dzień Ziemi - Gminny Konkurs Wiedzy
Przyrodniczo-Leśnej
kwietnia br. po raz dziewiętnasty odbył
się konkurs przyrodniczy, po półmaratonie
weteranów, najstarsza impreza cykliczna
organizowana przez nasz Ośrodek Kultury.
Konkurs od lat organizują wspólnie MiejskoGminny Ośrodek Kultury i Rekreacji i Zespół
Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego. Po sprawdzeniu odpowiedzi komisja konkursowa w składzie: Danuta
Śliwa, Arleta Włodarczak przyznała następujące miejsca:
w kat. klas I-III: . Alina Szuberska (Szkoła
Podstawowa Białężyn), . Oliwia Giersig
(Szkoła Podstawowa nr ), . Anna Bernard
(Szkoła Podstawowa Długa Goślina)
w kat. klas IV-VI: . Mikołaj Jastrzębski
(Szkoła Podstawowa nr ), . Filip Jarzyński
(Szkoła Podstawowa nr ), . Kinga Ściepura
(Szkoła Podstawowa Długa Goślina)
Najlepszą reprezentacją szkolną okazała się
Szkoły Podstawowej nr
w Murowanej
Goślinie.

Na tegorocznym XIV Finale Powiatowego
Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”, który odbył się
kwietnia br.
w Ośrodku Kultury gościliśmy recytatorów
z gmin: Czerwonak, Dopiewo, Mosina, Pobiedziska, Stęszew, Tarnowo Podgórne, Suchy
Las i gospodarza Murowana Goślina. W sumie jury wysłuchało
młodych adeptów
sztuki władania słowem.
Jury w składzie: Przewodniczący – Jerzy
Hamerski, Jolanta Popiołkiewicz po wysłuchaniu prezentacji recytatorskich uczniów
z klas - szkół podstawowych postanowiło
przyznać: . miejsce Tomaszowi Urbaniakowi
z gminy Tarnowo Podgórne, . miejsce
Agnieszce Krasuskiej z gminy Pobiedziska,
. miejsce Aleksandrze Barońskiej z gminy
Suchy Las.
Po wysłuchaniu prezentacji recytatorskich
uczniów z klas - szkół podstawowych
postanowiło przyznać: . miejsce Ewie
Kaczorek z gminy Suchy Las, . miejsce Adeli
Witkowskiej z gminy Mosina, . miejsce Mai
Spychalskiej z gminy Murowana Goślina.
Po wysłuchaniu prezentacji recytatorskich
uczniów z klas gimnazjalnych postanowiło
przyznać: . miejsce Justynie Machaj z gminy
Suchy Las, . miejsce Julii Gałęskiej z gminy
Tarnowo Podgórne, . miejsce Monice Kaźmierczak z gminy Czerwonak.

Arleta Włodarczak
„Sejf”

ski, Kuba Strugarek, Maria Urbaniak, Julia
Wcisło, Katarzyna Żydowicz.
Reżyseria – Lynn Kucharczyk, Scenariusz –
Marcin Matuszewski, Scenografia – Bartłomiej Stefański, Światło i dźwięk - Tomasz
Mizgier
Agnieszka Szymańska – Wojtera
„Dominus”

kwietnia br. miał miejsce niezwykły spektakl Teatru Karamba. Po pierwsze, był to
teatr uliczny (odbył się na płycie Nowego
Rynku), po drugie, nie było do tego spektaklu scenariusza.
Reżyser Marcin Matuszewski, opowiedział
krótką historię, nakreślił w zarysie charaktery
bohaterów i dał wolną „rękę” młodym aktorom. To oni sami, stworzyli i „ubrali” swoich
bohaterów, mimiką i ruchem scenicznym.
Wielkie brawa za kreacje, fantazje i odwagę!
W spektaklu udział wzięli: Magdalena Bartczak, Julia Brońska, Karol Izert, Kuba Karpisiak, Lynn Kucharczyk, Karolina Mroczek,
Cyprian Szóstak, Eryk Walkowiak, Martyna
Wojtera.
Agnieszka Szymańska- Wojtera
Ćwierć tysiąca tańczących z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

kwietnia br. w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza” odbyła się premiera spektaklu „Sejf” wystawiona przez „Gang Marcina”.
„Sejf” to opowieść o trzech kumplach, którzy w poszukiwaniu skarbu - tytułowego
sejfu, zmieniają się. Przestaje ważna być
przyjaźń, lojalność. Zwycięża chciwość.
Na ten spektakl zabrakło wejściówek, które
rozeszły się w ciągu
dni. I warto było
przyjść. Wspaniała scenografia i przekonująca gra aktorska.
Obsada: Lynn Kucharczyk, Marcin Matuszewski, Monika Molińska, Michał Pawłow-

kwietnia br. Tegoroczne Pokazy Taneczne
były rekordowe, jeśli chodzi o ilość zgłoszonych uczestników, co prawda dwa zespoły
nie dojechały, ale w sumie na parkiecie i scenie zatańczyło
tancerzy. Tradycyjnie
pokazy otworzył i zamknął Zespół folklorystyczny „Goślinianie”, działający przy MGOKiR w Murowanej Goślinie. Kierownik tego
zespołu Marzenna Karbowska jest też pomysłodawczynią tego tanecznego wydarzenia.
Zaprezentowały się zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjów.
W tegorocznych pokazach udział wzięli:
▪ Szkoła Podstawowa z Białężyna reprezentowana przez: Zespół „Psotki”,
„Three girls” i „Roztańczone ciacha”.
▪ Szkoła Podstawowa nr w Murowanej
Goślinie reprezentowana przez: Zespół
„Butterfly” oraz „The Power of dance”.
maj 2013
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▪ Szkoła Podstawowa nr w Murowanej
Goślinie reprezentowana przez: Zespół
II, III i V klasy muzycznej.
▪ Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie
reprezentowane przez: Zespół „Hipolitki” oraz „Zombi Girls”.
▪ Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie
reprezentowane przez Zespół „Zakręceni”.
▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie reprezentowany przez: Zespół folklorystyczny
„Goślinianie”, Zespół Taneczny Orkiestry
Dętej OSP w Murowanej Goślinie, Grupę
baletową.
Agnieszka Szymańska - Wojtera
Czerwona Kurtyna w Teatrze Animacji
w Poznaniu
kwietnia br. Teatrzyk Kukiełkowy „Czerwona Kurtyna”, wystąpił w Teatrze Animacji
w Poznaniu. W ramach organizowanej przez
Miejski Dom Kultury nr Dziecięcej Sceny
Prezentacji Teatralnych. Tym razem „Czerwona Kurtyna” zaprezentowała się w spektaklu „Anastazja i niewysychająca kałuża”.
Dzieciom akompaniowała na żywo Emilka
Wojtkowiak. Teatrzyk prowadzi Pani Karolina Ulińska.
„Każdy Przedszkolak śpiewać może…”

maja w Ośrodku Kultury odbyły się Eliminacje Gminne XVIII Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Przedszkolaków Czerwonak
.
Udział wzięły dzieci z przedszkoli: „Promyk”
z Murowanej Gośliny, „Słoneczko” z Murowanej Gośliny, „Leśne Skrzaty” z Przebędowa, „Koniki Polne” z Białężyna, Klub
Przedszkolaka z Murowanej Gośliny, „Smocze Wzgórze” z Murowanej Gośliny oraz Niepubliczne Przedszkole „Raczek” prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni. W sumie wystąpiło solistów.
Jury w składzie: Przewodniczący - Marcin
Matuszewski, Patrycja Rogacka, Agnieszka
Szymańska-Wojtera po wysłuchaniu
prezentacji postanowiło przyznać nominacje do
Eliminacji Powiatowych Wojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak
: Oliwii Dudziak z Klubu Przedszkolaka w Murowanej Goślinie, Jadwidze Łęckiej
z Klubu Przedszkolaka w Murowanej Goślinie, Michalinie Sibilskiej z Klubu Przedszkolaka w Murowanej Goślinie, Mai Pers z Przedszkola „Słoneczko” w Murowanej Goślinie.
Agnieszka Szymańska - Wojtera
www.murowana-goslina.pl

W Murowanej Goślinie
ruszył Międzynarodowy
Festiwal Chóralny
kwietnia występem Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Wilenka” z Wilna rozpoczęła się VI edycja Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego.

W

ramach występów festiwalowych
Zespół wykonał narodowe tańce
polskie (kujawiaka, oberka, poloneza) oraz tańce: węgierski i żydowski.
Repertuar muzyczny objął piosenki autentyczne z Wileńszczyzny, stylizowane litewskie oraz kompozytorów polskich, zaśpiewane w trzech językach.

proboszcz parafii pw. św. Jakuba, propagator chóralistyki i animator życia muzycznego
w Murowanej Goślinie.
Zapraszamy na kolejne występy w ramach
Festiwalu. Szczegółowy program na
www.domkultury.murowana-goslina.pl oraz
na www.murowana-goslina.pl

Tegoroczna edycja Międzynarodowego FestiRoma Dukat
walu Chóralnego im. ks. E. Szymańskiego
odbywająca się w dniach
kwietnia –
czerwca
obejmuje występy chórów zagranicznych (z Litwy, Białorusi, Rosji i Filipin) oraz
polskich.
Tematem wiodącym jest
połączenie pieśni i tańca.
Jak zawsze na czele Festiwalu stoi jego Dyrektor –
prof. Elżbieta Wtorkowska, dyrygent Chórów
„Canzona”, długoletnia
mieszkanka Murowanej
Gośliny. Patronem Festiwalu jest śp. ks. kanonik
Edmund Szymański, były Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka” w kościele na os. Zielone Wzgórza.

Wybrano piątkę najlepiej śpiewających
przedszkolaków Powiatu Poznańskiego

D

wa dni po Eliminacjach Gminnych do
XVIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak
odbyły się Eliminacje Powiatowe.

W eliminacjach powiatowych wzięły udział
dzieci z Czerwonaka, Tarnowa Podgórnego,
Kostrzyna Wlkp., Komornik, Mosiny, Pobiedzisk, Kleszczewa i Murowanej Gośliny. Przed
jury zaprezentowało się
najlepszych solistów i solistek Powiatu Poznańskiego.
Jury w składzie: Jadwiga Maćkowiak - przewodnicząca, Joanna Szalbierz - Kędzierska
i Patrycja Rogacka, po burzliwych obradach

postanowiło wyróżnić: Kacpra Buśkiewicza
z gminy Kleszczewo, Maję Pers z Murowanej
Gośliny, Marię Sobczak z Czerwonaka, Astrid
Zuzok z Komornik, a nominować do Eliminacji Rejonowych: Mateusza Kolińskiego z Pobiedzisk, Jana Murawę z Czapur, Małgorzatę
Nowicką z Czerwonaka, Martynę Sadalską
z Tarnowa Podgórnego, Michalinę Sibilską
z Murowanej Gośliny.
Mocno trzymamy kciuki za naszą nominowaną piątkę, która wystąpi w kolejnym etapie, maja w Obornickim Ośrodku Kultury.
Agnieszka Szymańska - Wojtera

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE W MUROWANEJ GOŚLINIE ZAPRASZA NA

STRZELANIE ROCZNICOWE

CZERWCA

SOBOTA , GODZ.

:

STRZELNICA BRACKA ZA „RELAXEM”, UL. BRACKA, MUROWANA GOŚLINA

,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
Sołectwo, Pałac i OSP Boduszewo
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu

XXXII Gośliński Mały Maraton Weteranów
XVII Mistrzostwa Polski Weteranów
w Półmaratonie

XIII Targ Wiejski w Boduszewie

Murowana Goślina, 2 czerwca 2013 r.
BIEG BIERZE UDZIAŁ W CYKLU GRAND PRIX WIELKOPOLSKI
W PÓŁMARATONIE

(teren przy pałacu)

Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Tomasza Łęckiego
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
Program XVII Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie:
9.50 Oficjalne otwarcie XVII Mistrzostw Polski Weteranów
w Półmaratonie
10.00 START do półmaratonu
10.05 Start biegów młodzieży szkolnej
11.05 Spodziewany zwycięzca półmaratonu
12.00 Występ kapeli podwórkowej „SWOJA WIARA”
13.30 Uroczysta dekoracja zwycięzców

Przegląd Orkiestr Dętych
Powiatu Poznańskiego
Sobota, 8 czerwca 2013 r.
12.00 Sprzedaż wyrobów rękodzielniczych i produktów
rolnych z możliwością degustacji
14.30 Oficjalne otwarcie XIII Targu Wiejskiego oraz
Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Poznańskiego
14.45 – 20.00 Prezentacje Orkiestr Dętych
Powiatu Poznańskiego
20.00 – 24.00 Zabawa taneczna

Regulamin biegu: www.domkultury.murowana-goslina.pl
Zgłoszenia elektroniczne: www.polmaraton.murowana.pl
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie; Społeczny Komitet Organizacyjny
fot. sxc.hu & nkzs/sxc.hu

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Tomasz Łęcki

Sołectwo Mściszewo

Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

ks. Piotr Skoczylas

serdecznie zapraszają na

Sołtys Sołectwa Długa Goślina - Marek Strykowski
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

WIANKI NAD WARTĄ

Arleta Włodarczak

22 czerwca 2013 r., (sobota) Przystań Binduga w Mściszewie

mają zaszczyt zaprosić na

17.30 Występ Polonijnego Zespołu Folklorystycznego „Polskie Kwiaty” z Jarosławia (Rosja)

XI Letni Festiwal Muzyczny

18.30 Koncert Kapeli „Swoja wiara”

MUSICA SACRA
MUSICA PROFANA

19.30 Gwiazda wieczoru Swarzędzka Orkiestra
Flażoletowa „SOF na folkowo”

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

21.00 Obrzęd nocy Świętojańskiej w wykonaniu
Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”

Koncert Inauguracyjny
29 czerwca 2012 r. (sobota) godz. 20.15

22.00-1.00 Wspólna zabawa z Zespołem MUSIC PARTNERS

W programie:
NADANIE FESTIWALOWI IMIENIA PROF. STEFANA STULIGROSZA

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej
„Poznańskie Słowiki”

serdecznie zaprasza na
wystawę prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki

Projekt zrealizowany z pomocą finansową Gminy Murowana Goślina
„MUROWANA GOŚLINA W SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA” CITASLOW

fot: michaelaw/sxc.hu (tło) & zvon/sxc.hu (instrument)

Recital Marka Torzewskiego

„KWIATY, KWIATKI,
KWIATECZKI”
WERNISAŻ
12 czerwca 2013 r., godz. 17.00
Galeria w Pałacu, Murowana Goślina, ul. Kochanowskiego
Wystawa czynna w dniach – czerwca
r.
maj 2013

