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Bilety, pociągi, autobusy, czyli rozmowa
o transporcie
Joanna Czerniak, Robert Kowalski i Mateusz Marciniak – mieszkańcy gminy Murowana
Goślina,
maja
roku spotkali się z Tomaszem Łęckim – Burmistrzem. Rozmowa dotyczyła transportu publicznego. Spotkanie odbyło się w biurze Burmistrza.
Poniżej skrót rozmowy. Tekst w całości zamieszczamy na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl
Joanna Czerniak: Czy planuje się zwiększenie
liczby kursów kolejowych? W godzinach rannych w pociągu jest straszny tłok, nie ma
miejsc siedzących, dwukrotnie byłam świadkiem sytuacji, gdy ludzie nie mogli wejść do
pociągu.
Tomasz Łęcki – Burmistrz Murowanej
Gośliny: Z jednej strony są potrzeby, natomiast z drugiej realne możliwości. Chcielibyśmy, aby od godzin porannych do wieczornych pociągi kursowały nie rzadziej niż co
godzinę, a w godzinach szczytowych co pół
godziny i taką propozycję przedstawiliśmy
Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego
oraz Kolejom Wielkopolskim. Część z naszych
oczekiwań jest możliwa do zrealizowania.
Mamy szansę na uzyskanie połączeń dojazdowych do Poznania co pół godziny w czasie od
godzin porannych do godzin przedpołudniowych, potem kursy będą rzadsze i następnie
znów intensywniejsze od godziny ,
do
godzin wieczornych.
Mateusz Marciniak: Ja korzystam z połączeń
autobusowych z Poznaniem. Przede wszystkim rano i w godzinach ok. , . W tym tygodniu trzy razy spóźniłem się do szkoły. Wyjeżdżam z Murowanej Gośliny o . , a na
Śródce jestem ok. . . Jazda trwa zbyt
długo.
T.Ł.: Ta trasa jest trasą fatalną dla autobusów.
I należy liczyć się z tym, że będzie coraz trudniejsza do przejechania, ponieważ w związku
z budową spalarni w Karolinie przebudowywany będzie gruntownie przejazd na odcinku
od oczyszczalni ścieków do skrzyżowania
Bałtyckiej z Gdyńską. Nad torami w Karolinie
budowany będzie wiadukt. Obawiam się, że
zamieszanie powstałe w związku z przebudową tego odcinka drogi zmusi osoby korzystające z autobusu
do szukania innych
rozwiązań.
Robert Kowalski: Zadowoleni jesteśmy
z tego, że autobusy linii wewnątrzgminnych
przejeżdżają w pobliżu dworca kolejowego.
Natomiast bardzo ubolewam z powodu tego,
że autobusy z Długiej Gośliny nie jeżdżą na
Zielone Wzgórza, a kończą kurs koło dworca.
T.Ł.: Po przebudowie ulicy Kolejowej wszystkie autobusy zarówno pięciu linii wewnątrzgminnych, jak
i
oraz PKS będą przejeżdżały nie przez Rynek, nie przez plac
Powstańców Wielkopolskich, a przez ulicę
Kolejową i tam będą się zatrzymywały

fot. Sławomir Malec

Spotkanie mieszkańców gminy z burmistrzem Tomaszem Łęckim.

w zatoce, w której pomieszczą się nawet trzy
pojazdy. Wracając do pytania, myślę, że propozycja wydłużenia linii z Długiej Gośliny do
ulicy Kutrzeby jest do rozważenia. Sprawdzimy jak duże jest zainteresowanie mieszkańców Długiej Gośliny przedłużeniem trasy.
M.M.: Czy od . stycznia, kiedy skończy się
umowa z Warbusem, linie autobusowe
obsługiwać będzie MPK? Czy jest szansa na
to, aby ceny biletów obniżyły się?
T.Ł.: Koszty usług oferowanych przez MPK
były wyższe w porównaniu z Warbusem. Jaki
podmiot będzie obsługiwał połączenia autobusowe z Murowanej Gośliny do Poznania od
. stycznia trudno dzisiaj powiedzieć. Jeżeli
nie dojdzie do porozumienia z Suchym Lasem
i Czerwonakiem, przetarg będzie ogłaszać
Murowana Goślina. Jeżeli jednak dojdzie do
porozumienia z wymienionymi gminami,
o wyborze usługodawcy decydować będzie
Zarząd Transportu Miejskiego.
J.C.: Problemem jest dojazd z Poznania do
Murowanej Gośliny w godzinach wieczornych, ponieważ ostatni autobus z Poznania
wyjeżdża o : w tygodniu, a ja kończę
pracę o : . Poza tym, z informacji jakie
przekazała mi siostra wynika, iż autobus ten
czasem nie przyjeżdża.
T.Ł.: Przewoźnik ma obowiązek wykonać
kurs, i to w odpowiednim czasie. Dopuszczalne spóźnienie wynosi
minut. Prosimy
pasażerów, żeby za każdym razem, gdy czas
spóźnienia autobusu wyniesie powyżej
minut, a tym bardziej, gdy kurs wypada, informować mailem czy telefonicznie panią
Joannę Gliwkę z Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska naszego urzędu.
My podejmiemy kroki przewidziane w umowie.
Odnośnie godziny odjazdu ostatniego autobusu z Poznania, zaspokaja to potrzeby więk-

szości osób kończących pracę lub naukę
w godzinach południowych, czy wieczornych,
pozwala też skorzystać z oferty kulturalnej
Poznania. Pojawia się pytanie, czy istnieje
potrzeba dołożenia kolejnego kursu autobusowego. Poprosimy mieszkańców o wypowiedź w tej sprawie w ramach ankiety.
M.M.: Czyli nie ma takiej możliwości, aby był
dodany jeszcze teraz, przed zakończeniem
umowy z Warbusem albo kiedykolwiek później, kurs o godz. ok. : ?
T.Ł.: O godzinie : można wrócić z ostatniego sensu z kina, teatru, natomiast przewoźnicy nie są zainteresowani wożeniem
ludzi po imprezach. Wówczas pojawiają się
„bardzo trudni klienci”, kierowca jest sam,
nie jest w stanie reagować, więc jeśli ktoś planuje pobyt nocny w Poznaniu, powinien
zaplanować powrót we własnym zakresie.
Godzina pierwsza i tak jest mocno przez nas
wymuszona.
R.K.: Ja mam jeszcze jedno pytanie dotyczące
integrowania godzin pociągów z komunikacją wewnątrzgminną. Kolej zmienia czasami
rozkład jazdy, który najpewniej publikowany
jest z wyprzedzeniem. Po ostatniej zmianie
przez tydzień lub dwa, autobus odjeżdżał
min przed przyjazdem do Murowanej Gośliny
pociągu.
T.Ł.: To jest błąd, tak być nie może. Nam
zależy na tym, aby była możliwość przesiadki,
na tym polega synchronizowanie transportu.
Poza tym, przewoźnicy w sytuacji spóźnienia
się pociągu, gdy od pasażera pociągu otrzymają w porę informację, poczekają na przyjazd pociągu. Warto więc mieć numer telefonu kierowcy i poinformować go o możliwości opóźnienia się przyjazdu pociągu. Sami
przewoźnicy takie rozwiązanie proponowali.
red. Paweł Napieralski
czerwiec 2014

Sesja Rady Miejskiej
Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 81 18 848
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

czerwca odbyła się sesja rady
miejskiej, podczas której miały
miejsce liczne głosowania nad
uchwałami (szerzej na ten temat na stronie
www.murowana-goslina.pl). Natomiast tradycyjnie już na wstępie spotkania Burmistrz

Tomasz Łęcki uhonorował osoby i firmy,
które w ostatnim czasie osiągnęły rozmaite
sukcesy.
I tak: MKS Concordia odebrała gratulacje za
awans do klasy okręgowej; firma Hilding
Anders Polska za: zdobycie tytułu „Firma
Roku
”, a tym samym uzyskanie tytułu
laureata godła „Wyposażenie Hotelowe
Roku
” oraz uzyskanie trzech Złotych
Medali dla produktów firmy (materace Vita-

min, Labyrinth i Curem Heaven Forte),
a także nagrody Acanthus Aureus za stoisko
- na Targach Meble Polska
. Firmę Solaris Bus&Coach doceniono za otrzymanie
nagrody w kategorii „biznes” w plebiscycie
„Ludzie Wolności” oraz za nominację do
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
Ponadto gratulacje odebrał Rafał Stefański
za wybitne osiągnięcia w Zawodach Triathlonowych w Sierakowie czerwca
roku.

Rok dobrze oceniony
W trakcie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku za
rok. „Za” głosowali wszyscy burmistrzowie
i wójtowie gmin tworzących Związek. Zadowolenia nie krył Tomasz
Łęcki – Przewodniczący Zarządu Związku. – To już . absolutorium
w historii Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Dziękuję
wszystkim moim najbliższym współpracownikom w Związku, pani
Skarbnik, a także wójtom, burmistrzom i skarbnikom gmin członkowskich – powiedział.

Tomasz Łęcki – Burmistrz
Murowanej Gośliny,
Przewodniczący Zarządu
Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”
To może być zaskakujące, ale Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” powstawał jako
fantastyczna idea. Był to rok
. Dzisiaj
trzeba powiedzieć, że nikt z nas – wójtów i burmistrzów gmin tworzących Związek, łącznie ze
mną – inicjatorem, nie wiedział jaki to da efekt.
Po czterech latach zgodnej współpracy okazało
się, że mamy przygotowany jeden z najpoważniejszych projektów kanalizacyjnych w Polsce.
W roku
nasz projekt znalazł się na liście
kilkunastu projektów w Polsce, które zarejestrowane zostały w Komisji Europejskiej jako
pierwsze, w kilka tygodni po wstąpieniu Polski
do Unii Europejskiej. Od tego czasu trwała niezwykle ntensywna praca, związana również
z kryzysami, trudnościami, zarywaniem urlopów, czasami pracą po nocach, walką z czasem,
aby szansę, jaką było zarejestrowanie projektu
kanalizacyjnego w sierpniu
roku, przekuć
na pozyskanie dotacji i rozpocząć budowę. I to
się stało. Obecnie nasz związek postrzegany
jest jako jeden z najbardziej stabilnych, najsilniejszych, najskuteczniejszych związków
w Polsce. Budujemy system kanalizacji na niewiarygodną skalę. Mieszkańcy wielu mniejszych miejscowości mogą już lub wkrótce
zamienić szambo na niezawodny i znacznie tańszy system. Bez Związku i naszego pomysłu
taka rozbudowa infrastruktury mogłaby trwać
nawet pół wieku.
www.murowana-goslina.pl
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Marek Woźniak
– Marszałek Województwa
Wielkopolskiego
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Tadeusz Kłos
– Burmistrz Skoków,
Członek Zarządu Związku
Międzygminnego „Puszcza
Zielonka”

Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego
Puszcza Zielonka i okolic” to bardzo ważny projekt z punktu widzenia naszego regionu. Ponad
km sieci kanalizacyjnych, które odbiorą
ścieki od przeszło tys. mieszkańców gmin
to liczby, które mówią o znaczeniu tego przedsięwzięcia. Projekt wpisuje się nie tylko w konsekwentne dążenia do wypełnienia wymagań
ochrony środowiska w Wielkopolsce, ale jest
ważny także z uwagi na to, że część obszarów
gmin nim objętych to cenne przyrodniczo
tereny parku krajobrazowego. Procedura uzyskania dotacji, jak i realizacji projektu były bardzo trudnym zadaniem. Tym większe uznanie
dla członków Związku i prowadzących działania
projektowe za jego skuteczną realizację.

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
działa blisko lat. To duży sukces gmin go
tworzących. Wiele podobnych związków nie
przetrwało próby czasu, rozpadły się. Nasz
kończy realizację ogromnego projektu. Wśród
członków Zgromadzenia Związku nie zawsze
panuje idealna zgoda, zdania często są zróżnicowane. Przyjęliśmy jednak zasadę, że gminy
przeciwne jakiemuś rozwiązaniu, nie będą
przegłosowywane przez pozostałe, a przygotowane zostaną dla nich dodatkowe argumenty, w celu przekonania do akceptacji propozycji. Dlatego wszystkie nasze decyzje zapadają jednogłośnie. To bardzo pozytywna
cecha naszego Związku, ułatwiająca sprawne
kierowanie nim.

Marek Baumgart
– Zastępca Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Budowa ponad
km kanalizacji to gigantyczne przedsięwzięcie. Gratulujemy Zarządowi
sprawnego zarządzania Związkiem, a Zgromadzeniu zgodnego podejmowania decyzji. Fundusz, jak tylko może wspiera ten wielki proekologiczny i prospołeczny projekt, również angażując się finansowo. Z niecierpliwością czekamy na
pierwsze efekty ekologiczne przedsięwzięcia,
czyli na informacje mówiące o tym, iż wody
gruntowe w rejonie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka stają się coraz czystsze, rośliny bujniejsze, a w konsekwencji ludzie zdrowsi.

Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dużą uwagą śledzi budowę jednego z największych, z obecnie realizowanych na
terenie kraju, przedsięwzięć kanalizacyjnych.

INWESTYCJE

Miasto pięknieje
Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji drogowych i sieciowych
tel.: 61 811 88 28
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

PLANOWANA JEST KOLEJNA DUŻA INWE‐
STYCJA W RAMACH REWITALIZACJI CEN‐
TRUM MIASTA

T

rwa przygotowywanie postępowania
przetargowego na „Przebudowę Placu
Powstańców Wielkopolskich wraz
z przebudową ulicy Podgórnej w Murowanej
Goślinie”. Ogłoszenie przetargu na roboty
budowlane planowane jest do końca lipca
r. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to styczeń
roku, natomiast zakończenie robót to czerwiec
r.
Inwestycja obejmować będzie przebudowę
ulicy Podgórnej oraz przebudowę Placu
Powstańców Wielkopolskich w następującym zakresie:
▪ przebudowy nawierzchni jezdni, wjazdów, miejsc postojowych, chodników
i ścieżek rowerowych,
▪ przebudowy nawierzchni Placu,
▪ przebudowy oświetlenia ulicznego,
▪ wykonania zasilana energetycznego
imprez masowych i oświetlenia iluminacyjnego,
▪ przebudowy kanalizacji deszczowej,
▪ włączenia do kanalizacji deszczowej rur
spustowych wszystkich przyległych
budynków,
▪ urządzenia terenów zielonych wraz
z nawodnieniem,
▪ budowy elementów małej architektury,
▪ przebudowy i zabezpieczenie kolizji

z infrastrukturą podziemną,
▪ likwidacji budynku kwiaciarni, baru, szaletu miejskiego oraz wszystkich przyłączy do ww. budynku.
Projekt przebudowy Placu Powstańców
Wielkopolskich powstał na podstawie wcześniej zatwierdzonej koncepcji zagospodarowania, przyjętej przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie - Uchwałą nr XXVIII/
/
z dnia kwietnia
roku po wielomiesięcznych konsultacjach społecznych.
Przypomnijmy, że od wielu lat toczyła się
dyskusja dotycząca nowego kształtu urbanistycznego centrum miasta. W latach
i
miały miejsce rozległe konsultacje
z mieszkańcami, w tym z „Partnerami Rewitalizacji”. Projektant przebudowy Placu
przeprowadził wiele spotkań konsultacyjnych w szerokim gronie osób. Ich efektem
było wypracowanie trzech koncepcji, z których Rada Miejska zarekomendowała do
realizacji jedną z nich.
W ramach wybranej koncepcji istniejący
pomnik, który obecnie znajduje się po
wschodniej stronie placu, będzie zlikwidowany. Zostanie on zastąpiony nowym
pomnikiem, który posadowiony zostanie po
zachodniej stronie rynku. Nowy pomnik
będzie stanowił formę przestrzenną wpasowaną w charakter i architekturę zrewitalizowanego Placu. Projekt pomnika zostanie
wybrany w ramach konkursu architektonicznego. O wyborze formy zadecyduje kapituła
konkursowa. Pomnik powstanie w
roku
na podstawie zwycięskiej koncepcji.

Budowa nowego boiska
Andrzej Klepka
inspektor ds. inwestycji
Tel. 61 89 23 612
e-mail: a.klepka@murowana-goslina.pl

czerwca
r. została podpisana
przez Burmistrza Tomasza Łęckiego umowa na budowę boiska
przy Szkole Podstawowej nr w Murowanej
Goślinie.
Ze strony wykonawcy umowę podpisał
Janusz Żukowski reprezentujący firmę Sport
Grupa Sp. z o.o. Podpisanie umowy odbyło
się przy udziale: Przewodniczącej komisji
oświaty Elżbiety Winogrodzkiej, Przewodniczącej komisji gospodarczej Krystyny Przygońskiej, Dyrektora SP Krzysztof Radke,
oraz pani Monika Nowak-Bayer, która od
września
r. obejmie stanowisko dyrektora SP , wśród obecnych był przedstawiciel
rodziców, którzy wystąpili z inicjatywą
budowy boiska w bieżącym roku pan Adam
Morawski, kierownik referatu oświaty
Teresa Dutkiewicz oraz przedstawiciele refe-

ratu inwestycji - Ryszard Pomin i Andrzej
Klepka.
Burmistrz w trakcie spotkania przypomniał
historię działań, które doprowadziły do podpisania umowy, w tym konsultacje z przedstawicielami szkoły i rodzicami w trakcie
prac projektowych. Przygotowaniem do
budowy boiska była całkowita wymiana
w
roku kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie szkoły.
Po zakończonych pracach powstanie boisko
wielofunkcyjne o powierzchni ok
m do
gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, tenis ziemny,
siatkówkę i koszykówkę a także
m bieżnia
i skocznia do skoku w dal z rozbiegiem.
W trakcie prac wykonany zostanie również
utwardzony plac przed budynkiem szkoły.
Wykonawca wstępnie zadeklarował wykonanie głównych prac budowlanych w okresie wakacji. Inwestycja jest realizowana przy
wykorzystaniu pożyczki programu Jessica.
Realizacja ww. inwestycji służyć będzie
nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz
będzie częścią rewitalizacji centrum Murowanej Gośliny.

Odtworzenia
dróg
Stefan Ogorzałek, inspektor ds. regulacji
i gospodarowania mieniem komunalnym
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
tel. 61 811 41 42
e-mail: s.ogorzalek@puszcza-zielonka.pl

W

maju i w czerwcu br. prowadzono
prace odtworzeniowe na drogach
w Murowanej Goślinie (ul.: Gnieźnieńska, Za Mostem i Rejenta), Rakowni (ul.
Pliszki), Długiej Goślinie (droga powiatowa)
oraz pomiędzy Mściszewem a Starczanowem (droga powiatowa).

Na lipiec wykonawcy zaplanowali wykonanie odtworzeń większości nawierzchni dróg
bitumicznych. W pierwszej kolejności prace
rozpoczną się w Długiej Goślinie, następnie
w Wojnowie i Wojnówku, a także w Przebędowie. Do końca lipca dokończona zostanie
również ulica Gnieźnieńska gdzie wykonawca odtworzy chodniki, jak również
dokończy układanie warstwy ścieralnej na
odcinku od stacji paliw „Kłos”, aż do skrzyżowania z ul. Polną.

Oświetlenie na
Raduszyńskiej
Andrzej Klepka
inspektor ds. inwestycji
Tel. 61 89 23 612
e-mail: a.klepka@murowana-goslina.pl

W

czerwcu zakończone zostały
prace związane z budową oświetlenia drogowego na odcinku ul.
Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie.

W trakcie prac postawiono lamp oświetlających jezdnię na odcinku
m drogi. Wykonawcą robót elektrycznych była firma Energo-Tele Edmund Pokładecki. Wartość wykonanych prac wynosiła
, zł. Inwestycja została częściowo zrealizowana ze środków funduszu sołeckiego - sołectwa Raduszyn ( .
zł), oraz funduszu miejskiego osiedla samorządowego nr ( .
zł).
SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu „Biuletynu Samorządowego”, w ogłoszeniu o przetargu dotyczącym
nieruchomości zabudowanej w Wojnówku, błędnie podaliśmy termin wniesienia wadium
(powinno być „do dnia . .
r.”), a także
nieaktualny numer telefonu (prawidłowy to: nr
tel.
). W błąd mogła także wprowadzić liczba mnoga zastosowana w tytule ogłoszenia („nieruchomości zabudowanych”), podczas gdy ogłoszenie dotyczyło jednej „nieruchomości zabudowanej”. Za błędy serdecznie przepraszamy.

Redakcja „Biuletynu Samorządowego”
czerwiec 2014

Nowe mieszkania w Murowanej Goślinie
Linea rozpoczyna inwestycję w Murowanej Goślinie. W pierwszym etapie realizacji na Osiedlu
„Pogodna” deweloper wybuduje dwa trzykondygnacyjne budynki willowe. W każdym z nich
znajdzie się po mieszkań o powierzchni od do m kw. Zasiedlić je ma ok. osób. Cała
inwestycja obejmuje budowę ok.
mieszkań.

L

inea to poważny deweloper znany
w Poznaniu i okolicach przede wszystkim
z realizacji dwóch kompleksów mieszkalnych w Dąbrówce na terenie gminy Dopiewo.
W osiedlach „Osada Leśna” i „Leśna Polana”
zamieszkało już ok. tys. osób, a w planach
jest budowa domów dla kolejnych paru
tysięcy.

Obecnie ważnym terenem inwestycyjnym dla
dewelopera staje się również Murowana
Goślina. – Murowana Goślina, a właściwie jej
klimat społeczny bardzo nam odpowiada.
Wiele dobrego w Poznaniu mówi się o tej gminie, która sukcesywnie się rozwija. Jesteśmy
gotowi do rozpoczęcia realizacji pn. Osiedle
„Pogodna”, które położone będzie u zbiegu
ulic Pogodnej i Okrężnej w Murowanej Goślinie – informuje Bogusława Bryl z Linei. Linea
buduje kompleksowo – osiedle będzie wyposażone w drogi i oświetlenie, wyznaczone
i zagospodarowane zostaną tereny zielone,
powstaną dwa place zabaw.

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 81 18 848
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

INSTYTUCJE I FIRMY HONORUJĄCE KARTĘ
DUŻEJ RODZINY
I
Komunikacja gminna do Poznania oraz
wewnątrzgminna – % zniżki
II
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
III Zakład fotograficzny „FotoChatka”, ul. Długa
, Murowana Goślina, www.fotochatka.pl
IV Salon fryzjerski „Ekspresja Urody”, pl. Powstańców Wlkp. , www.ekspresjaurody.pl
V
PHU „Oli-Ali” Magdalena Gralewicz, Sklep
z odzieżą używaną, ul. Długa , Murowana
Goślina
VI Pole paintballowe w Szlachęcinie „MINDORO”:
VII Gabinet Kosmetyczny „MINERWA Dariusz
Rohnka”, ul. Młyńska A, Murowana Goślina
VIII Sklep z odzieżą P.H.U. „KONICZYNA”, ul. Za
Bramą , Murowana Goślina

www.murowana-goslina.pl

Działka przy Pogodnej jest uzbrojona - domy
będą podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, wodę zapewni miejski wodociąg, gaz
będzie dostarczany z sieci. Realizacja pierwszego etapu rozpocznie się we wrześniu tego
roku, a zakończy w listopadzie
. Sprzedaż
mieszkań ruszy już w sierpniu. Jak zapewnia
Bogusława Bryl ceny mieszkań będą kształtować się na poziomie, który pozwoli skorzy-

stać z programu „Mieszkanie dla młodych”. –
Nasza oferta skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców gminy Murowana
Goślina i gmin okolicznych. Oczywiście,
obecni mieszkańcy Poznania również będą
mogli tam zamieszkać – mówi Bryl.

czerwca br. weszła w życie rządowa uchwała o wprowadzeniu
Karty Dużej Rodziny. Ma uprawniać do zniżek i ulg w niektórych instytucjach publicznych i prywatnych, skorzystają
z niej rodziny z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od zarobków.

W Murowanej Goślinie posiadacze takiej
karty mogą korzystać na przykład z proc.
zniżki na komunikację, mają do dyspozycji
tańsze zakupy i usługi u partnerów programu, których jest na terenie naszej gminy
dokładnie dwudziestu.

W latach
będzie mogło z niej skorzystać prawie , mln osób. Karta będzie
wydawana bezpłatnie na wniosek członka
rodziny przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rodzice będą mogli korzystać
z niej dożywotnio, dzieci - do roku życia lub
do w przypadku kontynuowania nauki.
Swoje lokalne Karty Dużej Rodziny już wcześniej zaczęły wprowadzać samorządy.
IX

X
XI

XII

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Hant”, Murowana Goślina, ul. Brzoskwiniowa
„Akademia Piłkarska Reissa”, Murowana
Goślina
Salon kosmetyczny i Grota solna - Firma
„Verde” w Poznaniu
Salon Kosmetyczny w Poznaniu, ul. Słowiańska B
Grota Solna w Poznaniu, ul. Nad Wierzbakiem

WIDEOSTYL Krzysztof Pinda, Murowana
Goślina, ul. Kręta /L
XIII PIZZERIA ITALIA, Murowana Goślina, ul.
Poznańska A, www.pizza-italia.pl
XIV Przedszkole Niepubliczne „SMOCZE WZGÓRZE”, Murowana Goślina, ul. Mściszewska ,
www.smoczewzgorze.pl

Paweł Napieralski

Ostatnio kolejne dwie firmy działające na
terenie miasta i gminy Murowana Goślina
włączyły się w akcję wspierania rodzin wielodzietnych w programie „Duża Rodzina”.
Są to Sukienkowo (ul. Nowy Rynek ) oraz
Waga Smaku (ul. Poznańska a, za Grzesiem schodami w dół). W tych sklepach
rodziny wielodzietne, posiadające kartę
dużej rodziny, otrzymają zniżkę
proc. na
cały asortyment.

XV Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Firma
Motoryzacyjna Błachowiak, z siedzibą
w Bolechowie, ul. Poznańska
XVI Pracownia Pedagogiczno-Socjologiczna
„Alternatywa”, z siedzibą
w Toruniu, ul. Rajmunda Galona c/ , www.
zwiedzanietorunia.pl
XVII „Optyk Zimnicki”, Murowana Goślina, ul. Wojska Polskiego / A
XVIII „Sklep Zielonka” Arkadiusz Książczak, z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Kręta /
XIX Sklep „SUKIENKOWO” Marta Gąsior, Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek
XX Sklep „Waga Smaku” Bartłomiej Maciejewski,
z siedzibą w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska a

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

Cittaslow w naszym mieście cieszy się coraz
większym zainteresowaniem

M

ieszkańcy zaczynają doceniać ideę
Cittaslow i bardziej niż kiedyś
doceniają nasze miasto, jego
walory przyrodnicze i infrastrukturalne
oraz to, co się w nim dzieje. Potencjał lokalnej indywidualności dostrzegają również
przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić swój
biznes w zgodzie z Cittaslow, promując przy

tym lokalne wyroby i wspierając lokalny biznes, a także starając się podkreślać jak
ważna w dzisiejszych czasach jest odrębność i indywidualność. Burmistrz miasta
Cittaslow na określonych warunkach może
udzielić zgody na posługiwanie się logo stowarzyszenia, którym jest pomarańczowy
ślimak z charakterystycznymi domkami na
swojej skorupie.
W naszym mieście taką zgodę wydano już
trzykrotnie. Jako pierwszy otrzymał ją Pan
Arkadiusz Książczak właściciel sklepu „Zielonka” znajdującego się na ul. Krętej, w którym można kupić owoce i warzywa od producentów z naszej gminy.

Kolejnym oznaczonym obiektem jest gościniec Kasztel u Gostla. Obiekt ten praktycznie
od fundamentów powstawał w zgodzie
z ideą Cittaslow, a teraz już jako funkcjonujący obiekt promuje tradycyjną kuchnię
i angażuje się w życie kulturalne miasta.
Mówimy, że Murowana to „adres marzeń”,
dlatego spółka Linea, która niebawem rozpocznie budowę budynków mieszkalnych
przy ul. Pogodnej również otrzymała zgodę
na posługiwanie się znakiem Cittaslow.
Spółka bowiem będzie realizowała inwestycję w oparciu o takie technologie, które
zapewnią jak najwyższą jakość życia mieszkańcom za rozsądną cenę.

II szkolna Majówka ze Smakiem i Ślimakiem
W ostatnią sobotę maja, w przeddzień Dnia Dziecka w Zespole Szkół na ul. Szkolnej odbyła
się II Szkolna Majówka, pt. Szkoła z pasją i ze smakiem.

I

mpreza rozpoczęła się przemarszem kapeli
z Obornik, w której gra tato jednego
z uczniów – pan Piotr Michalski, przez rynek
Murowanej Gośliny. Koncert zakończył się na
majówkowej scenie, po czym impreza została
otwarta przez Starostę Powiatu Poznańskiego
– Jana Grabkowskiego, Burmistrza MiG Murowana Goślina – Tomasza Łęckiego i dyrektor
naszego Zespołu Szkół – Lidię Szymczak.

Atrakcji było wiele, począwszy od kulinarnych
– które są domeną naszej szkoły, po rozliczne
występy artystyczne i wspaniałe, głównie
rękodzielnicze, wyroby, oraz plac zabaw dla
najmłodszych, gdzie nasi milusińscy mogli
skakać w dmuchanym zamku, jeździć pociągiem lub konno.
W majówkę zaangażowało się wielu uczniów
i rodziców, stąd mnogość wspaniałych ciast,
grochówka, grillowana kiełbasa, kaszanka
oraz chleb ze smalcem i ogórkiem. Uczniowie
klasy pierwszej, wraz z nauczycielką zawodu,
panią Danutą Borejsza-Wysocką, urządzili
ponadto pokaz gastronomiczny, w ramach
którego przeprowadzili instruktaż, wraz
z degustacją, wytwarzania wielkopolskich
przysmaków, takich jak: pyry z gzikiem i plendze.
Z majówki można było wyjść z pełnym brzuchem ale pustym portfelem, bowiem na przygotowanych stoiskach z regionalnymi rękodziełami można było znaleźć ręcznie robioną
biżuterię i garderobę z filcu oraz filcowaną na
jedwabiu wykonaną przez gośliniankę Panią

Mariolę Roszak, wazoniki, obrazki itp., przygotowane przez szkolne koło plastyczne,
biżuterię artystyczną ze sznurka i koralików
oraz rzemieślnicze cukierki. W rolę konferansjera wcieliła się nauczycielka języka polskiego, pani Anna Stefańska, a znakomitą
zabawę zapewnili nam liczni goście, zaproszeni przez panią Ewelinę Niewolak-Druchlińską: zespół folklorystyczny Goślinianie,
zespół taneczny Roses, zespół taneczny
Hipolitki, a także Sing Simile, One Step oraz
grupa hip-hopowa z GOK Sokół w Czerwonaku.

gniarek ze Szpitala w Puszczykowie, które
przyjechały do nas wraz z dyrektor marketingu, panią Jolantą Sielską.
Mamy nadzieję, że wszyscy nasi goście bawili
się dobrze. Dla nas, jako dla społeczności
szkolnej, to rodzinne spotkanie miało bardzo
ważny wymiar, pokazaliśmy, że lubimy działać dla innych i chętnie spotykamy się także
po lekcjach.
Pozostaje nam liczyć, że maluchy, które tak
licznie do nas przybyły, za kilka lat wrócą na
Szkolną - już jako nasi uczniowie.

Nasi goście mieli również możliwość zbadania
ciśnienia i cukru we krwi, za sprawą pań pielę-

Agnieszka Olejniczak-Gros
Zdjęcia: Kinga Krzyżańska, Daria Niemier
czerwiec 2014

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

W

ostatni weekend maja, spełniając
oczekiwania wielu goślinian,
otwarty został Gościniec „Kasztel
u Gostla”, znajdujący się przy ul. Podgórnej
. Miejsce to, jak mówił sam właściciel
Janusz Schwark, od początku powstawało
w zgodzie z ideą Stowarzyszenia Cittaslow,
którego nasze miasto jest członkiem.
Przy budowie oraz wykończeniu obiektu
pracowały lokalne firmy, zaś wystroju

wnętrz dopełniają fotografie różnych zakątków naszej gminy.
Miejsce stworzone dla goślinian i z myślą o nich
pozwoli delektować się tradycyjnymi smakami, rarytasem dla gości mają być specjały
z gęsiny. Jak na gościniec, czyli miejsce witające nas z otwartymi ramionami przystało,
każdy znajdzie tam coś dla siebie, bowiem
Kasztel u Gostla chętnie ugości nie tylko
głodnych, ale także spragnionych. Pragnienie można ugasić w urządzonej na piętrze
herbaciarni, oferującej wiele wykwintnych
gatunków herbat. Lokal ten, mamy nadzieję,
stanie się miejscem spotkań zarówno towarzyskich, jak i kulturalnych.

Miejsce to od
początku
powstawało
w zgodzie z ideą
Stowarzyszenia
Cittaslow, którego nasze miasto jest członkiem.

fot. Daria Niemier (x3)

Spotkanie Polskiej Krajowej Sieci
Cittaslow i Festiwal Miast Dobrego
Życia w Rynie
Daria Niemier
podinspektor ds. rewitalizacji
tel. 61 811 88 28
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl

W

dniu
maja w miejscowości Ryn
na Warmii i Mazurach odbył się
kolejny Festiwal Miast Cittaslow,
który ze względu na nieustannie rosnące
zainteresowanie siecią, z roku na rok gości
większą liczbę miast.

Jeden z festiwalowych koncertów.

W tym roku w przeddzień festiwalu na spotkaniu Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow do
stowarzyszenia przyjęto kolejne miasta,
które są pierwszymi po Murowanej Goślinie
(do sieci przystąpiła w
r.), które znajdują się poza województwem warmińsko-

-mazurskim. Są to Kalety z woj. śląskiego
oraz Rejowiec Fabryczny z woj. lubelskiego. W programie spotkania, poza uchwałami o przyjęciu nowych miast, znalazły się
tematy związane z funkcjonowaniem sieci,
jej rozwojem oraz promocją.

www.murowana-goslina.pl

fot. Daria Niemier

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

W

dniach - czerwca w SP nr
odbywał się „Tydzień dla zdrowia”, którego zadaniem było
uświadomienie młodym mieszkańcom
naszego miasta, jak ważne jest zdrowie i co
trzeba osiągnąć, by być zdrowym.

W poniedziałek zgodnie z hasłem „sport to
zdrowie” w szkole zorganizowany został
dzień sportu. Hasło „Igrzyska Dwójki”
brzmi poważnie, a zatem sportowa rywalizacja była bardzo zacięta. Drugi dzień odbywał się pod hasłem: „Żyję EKO, jestem
COOL”. O tym jak być EKO dzieci z wybranych klas dowiedziały się od eksperta z tej
dziedziny, przedstawiciela Związku Międzygminnego GOAP. Prezentacja cieszyła
się bardzo pozytywnym odbiorem, ku
zaskoczeniu uczniowie posiadali bardzo
dużą wiedzę na temat segregacji odpadów
i ekologii.
Tydzień zdrowia organizowany przez szkołę
ściśle wpisuje się w politykę stowarzyszenia
Cittaslow, którego Murowana Goślina jest
członkiem. W tym dniu klasy i uczestniczyły w spotkaniu podczas, podczas którego
mogły dowiedzieć się co to takiego jest „Cittaslow” i dlaczego Murowana Goślina jest
Miastem Dobrego Życia a także, co trzeba
zrobić, by żyło nam się dobrze. W harmonogramie drugiego dnia zdrowia znalazły się
także zajęcia praktyczne związane z ekologią i Cittaslow, uczniowie wykonywali
zabawki i biżuterię z plastikowych odpadów
i malowali plakaty związane z ideą Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia. Ostatni dzień
akcji odbywał się pod hasłem: „Jem
ZDROWO jestem EKO” – w tym dniu szkolne
śniadania kontrolowane były przez specjalnie powołaną komisję, która sprawdzała,
czy dzieci jedzą zdrowe i odpowiednie dla
ich wieku i potrzeb śniadania. Swoją wiedzą
z młodszymi kolegami podzielili się uczniowie gimnazjum, którzy przedstawili prezentacje dotyczącą popularnej wśród młodzieży
coli, która potrafi zdziałać cuda i nie mam tu
na myśli cudów zdrowotnych.
Mamy nadzieję, że dzieci i młodzież zarażą
także dorosłych chęcią życia w zgodzie
z naturą, bo to mieszkańcy tworzą Miasto
Dobrego Życia Cittaslow.

NIERUCHOMOŚCI
>> W TYM ROKU PRZY SPRZYJAJĄCEJ POGODZIE WYSTARTOWAŁO
ZAWODNIKÓW, ZAWODY UKOŃCZYŁO

OSÓB.

czerwca br. w Murowanej Goślinie odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie. Bieg ma dwuczłonową nazwę, był to jednocześnie XXXIII Mały Gośliński Maraton Weteranów. Honorowy patronat nad biegiem objął tradycyjnie Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz Łęcki,
nasz bieg zaliczany jest też do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

B

ardzo się cieszymy, że w tygodniu
przed biegiem udało się położyć asfalt
na odcinku ul Gnieźnieńskiej i wykonać
atest trasy, bieg mógł się odbyć bez żadnych
przeszkód.

Tradycyjnie na miejsce startu przyprowadziła zawodników nasza Orkiestra Dęta OSP
pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego. Po odegraniu i wspólnym zaśpiewaniu Mazurka
Dąbrowskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski dokonał oficjalnego
otwarcia mistrzostw.

Honorowy patronat nad biegiem objął tradycyjnie Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz
Łęcki, nasz bieg zaliczany jest też do cyklu
Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
W tym roku przy sprzyjającej pogodzie wystartowało
zawodników,
zawody ukończyło
osób. Zawodnicy walczyli o tytuły mistrzów Polski w
kategoriach wiekowych (mężczyźni w , kobiety
w ). Zwycięzcą biegu został Marek Dzięgielewski z Dłużniewa, który osiągnął czas
: : . Z grona pań najlepsza okazała się
Karolina Górna z Kalisza z czasem : : .

Zwycięzcy w kategorii open otrzymali
puchary ufundowane przez Jarosława
Dobrowolskiego, radnego Rady Powiatu
Poznańskiego. Najstarszymi zawodnikami
biegu byli Janina Rosińska (ur.
) z Łodzi
i Jan Morawiec (ur.
) z Łodzi, którzy
otrzymali statuetki Burmistrza Miasta i Gminy.
Wśród zawodników zagranicznych najszybszy był Markus Meier z Niemiec. Najlepszym
zawodnikiem niepełnosprawnym okazał
Ryszard Ochnio z Jastrowia, drugie miejsce
zajął nasz olimpijczyk Andrzej Ludzkowski.
Po raz drugi w naszych zawodach wystartował Burmistrz Tomasz Łęcki, ukończył półmaraton z wynikiem : : .
Uroczystym momentem biegu jest dekoracja zwycięzców. Na podium stanęli najlepsi
w dziewiętnastu kategoriach wiekowych
(wyniki ma stronie www.polmaraton.murowana.pl). Zwycięzców dekorowali Burmistrz
Tomasz Łęcki, Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski i członek Komitetu
Organizacyjnego Jerzy Giersig. Komentował
od lat związany z naszym biegiem Rafał Wilczyński z małżonką.
Wśród biegaczy nie zabrakło gospodarzy –
Gośliniaków. Wystartowała ich w tym roku
rekordowa liczba –
osoby. Najlepsze
wśród pań okazały się: Katarzyna May-Adamek, Joanna Wierzbicka, Mirosława Bromberek; wśród panów najlepsi byli: Marcin
czerwiec 2014

INWESTYCJE
Mazurkiewicz (pierwszy start w naszym półmaratonie), Dawid Sikora i Roman Pietrzak.
Wszyscy biegacze z Murowanej Gośliny
otrzymali upominki ufundowane przez organizatora.
Zawodnicy chwalili doskonałą organizację
i dziękowali za wspaniałą atmosferę. Można
było też zobaczyć specjalną wystawę biegową, przygotowaną przez Izbę Regionalną
Ziemi Goślińskiej (zwiedziło ją ok.
zawodników). Czas do dekoracji wypełnił
lubiany w Murowanej Goślinie zespół BLUE
VOICE.
Uwaga! Certyfikaty ukończenia biegu i zdjęcie można wydrukować z www.datasport.pl
Dzięki inicjatywie i wsparciu finansowym
Macieja Kramarka zawodnicy biorący udział
w mistrzostwach mogli wykonać badania
PSA (mężczyźni) i badania mammograficzne
(kobiety) w bardzo korzystnej cenie.
Imprezą towarzyszącą były biegi uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów zorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy pod
kierownictwem Krzysztofa Krysztofiaka.
A oto najlepsi:
DZIEWCZĘTA SZKOŁA PODSTAWOWA
. Anastazja Anders (SP Białężyn)
. Weronika Mendel (SP nr Murowana
Goślina)
. Wiktoria Perła (SP Białężyn)
CHŁOPCY SZKOŁA PODSTAWOWA
. Dorian Koźma (SP Łopuchowo)
. Maciej Kata (SP Łopuchowo)
. Maciej Dobrzykowski (SP nr Murowana
Goślina)

www.murowana-goslina.pl

DZIEWCZĘTA GIMNAZJUM
. Anna Hencel (Gimnazjum nr Murowana
Goślina)
. Natalia Henkelman (Gimnazjum nr
Murowana Goślina)
. Małgorzata Raczyńska (Gimnazjum nr
Murowana Goślina)
CHŁOPCY GIMNAZJUM
. Robert Szymkowiak (Gimnazjum nr
Murowana Goślina)
. Patryk Sądej (Gimnazjum nr Murowana
Goślina)
. Kamil Szulczyński (Gimnazjum nr Murowana Goślina)
Dla wszystkich uczestników biegów towarzyszących medale ufundował Jarosław
Dobrowolski, w imieniu fundatora medale
wręczał radny Rady Powiatu Poznańskiego
Mariusz Palka. Najmłodszym uczestnikiem
biegu był czteroletni Franek Bednarek
z Poznania.
BIEG ORGANIZUJĄ:
Społeczny Komitet Organizacyjny biegu
w składzie: Wojciech Krzysztoń, Jerzy Giersig, Andrzej Skubel, Adam Tarnowski.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, bardzo dziękuje swoim współpracownikom: Markowi Derbichowi, Marioli Kozieł,
Tomkowi Mizgierowi, Iwonie Scheﬄer, Bartkowi Stefańskiemu i Agnieszce Szymańskiej-Wojterze i Zdzisi Trojanowskiej za zaangażowanie w organizację mistrzostw.
Arleta Włodarczak, dyrektor biegu
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

MGOKIR W MUROWANEJ GOŚLINIE
I SPOŁECZNY KOMITET ORGANIZA‐
CYJNY SERDECZNIE DZIĘKUJĄ ZA
WSPARCIE FINANSOWE I POMOC
ORGANIZACYJNĄ. SZCZEGÓLNE
PODZIĘKOWANIA DLA FIRMY
CESTAR I WSZYSTKICH OSÓB ZAAN‐
GAŻOWANYCH W ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ.

SPONSORZY: Gmina Murowana Goślina,
Urząd Marszałkowski w Poznaniu, PobiedziskoGośliński Bank Spółdzielczy, Jarosław Dobrowolski, Maciej Kramarek, Agencja Grupy PZU Karol
Schulz, Marek Wojciechowski – Rakownia, Termy
Maltańskie, Fabryka Soków.
POMOC ORGANIZACYJNA: wolontariusze (punkty odżywcze, meta, biuro zawodów) - młodzież z Gimnazjum nr (Kamil Baszczyński, Jakub Ciećmierowski, Maria Domasik,
Anna Frąckowiak, Łukasz Frąckowiak, Mateusz
Furman, Szymon Gajewski, Daria Gracz, Daria
Gronowska, Zuzanna Hoﬀmann, Damian
Januchowski, Wiktoria Karasiewicz, Jan Kolańczyk, Cezary Konrad, Julia Kuźniewska, Klaudia
Ludzkowska, Kaja Lurka, Marta Makowska, Kacper Pióro, Alicja Płonka, Wiktoria Ruta),
nauczyciele wychowania fizycznego: Sylwia
Cebulska, Katarzyna Garstkiewicz, Katarzyna
Kaszyńska, Agnieszka Łągiewka, Krzysztof
Krysztofiak, Dominik Kowal (obsługa strony
internetowej biegu), Ewa Kujawa, Agnieszka
Łągiewka, Teresa Handl, Marek, Handl, Filip
Scheﬄer, Mirosław Scheﬄer, Marek Stypiński,
Karolina Mikołajewicz, Zuzanna Mikołajewicz,
Stanisław Mikołajewicz, Martyna Mikołajewicz,
Tomasz Lisowski, Barbara Leszczyc –Sumińska,
Michał Leszczyc-Sumiński, Iwona Pietrzak;
Agata, Maciej, Janek, Iga, Tomek Gramaccy, Piotr
i Jan Jędrzejczak, Ewa Sanocka, Martyna
Sanocka, Rozalka Sanocka, Rafał Chworostiany,
OSP Rakownia, OSP Łopuchowo, OSP Boduszewo, OSP Uchorowo, Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, Komisariat Policji w Murowanej
Goślinie, Komenda Miejska Policji w Poznaniu,
Straż Miejska w Murowanej Goślinie, Cech Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców, Izba
Regionalna Ziemi Goślińskiej Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Berlin z sołtysami
maja grupa sołtysów, ich rodzin
i mieszkańców sołectw odwiedziła Berlin, na zorganizowanej
przeze mnie wycieczce.
Berlin nas zauroczył swoim rozmachem
budowlanym, pięknymi zabytkami, zielenią
i kwiatami. Zwiedziliśmy słynny Aleksanderplatz, wieżę tv, Reichstag, Bramę Brandenburską. Dopisała pogoda i humory, a biuro
podróży Sokrates, które użyczyło nam kierowców i pilota wycieczki spisało się na
medal!
Na następny rok zaproszeni zostaliśmy przez
w/w biuro na Festiwal Tulipanów pod
Amsterdamem, na wyjazd weekendowy,
dniowy. Na pewno skorzystamy!

Dzień Dziecka
w sołectwach

Zumba w plene- Aktywne
rze i nie tylko
sołectwa

O

R

d Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goslina otrzymaliśmy niewielkie
kwoty (uzależnione od liczby dzieci
danym sołectwie) przeznaczone na zorganizowanie Dnia Dziecka. Jesteśmy wdzięczni
za ten gest, choć nie obeszło się także – jak
co roku – bez pomocy sponsorów.

O

tym, że takie akcje naprawdę warto
organizować, przekonałam się
kwietnia, gdy po raz drugi już zorganizowałam wyprzedaże garażowe.
Handlowano wszystkim, co można znaleźć
na strychu, w piwnicy i garażu, a co nie
będzie już nam przydatne. Można było
zatem kupić, sprzedać, potargować się,
oddać lub wymienić na: ciuchy, buty,
zabawki, biżuterię i artykuły gospodarstwa
domowego. Wszystko to odbywało się
w przyjaznej, wesołej atmosferze, przy
dobrej - na szczęście - pogodzie, odrobinie
muzyki, a także przy kawie i domowym cieście wypieku naszych mieszkanek.

ozdzielono środki na tzw. „aktywne
sołectwa”. Z puli
tys. zł skorzystają sołectwa, w których powstały
stowarzyszenia i posłużą nam do dalszego
budowania dróg. Wkrótce przetargi
i ruszamy z naprawą dróg.

maja na boisku w Łopuchówku
odbyły się po raz pierwszy zajęcia
zumby. Program poprowadziła
pani Magdalena Lamentowicz.
Popłynęło sporo potu, ale i zabawa była
świetna - przy energetycznej muzyce bawiło
się pań i męski „rodzynek”.
W tym roku planujemy jeszcze naukę samoobrony dla pań z instruktorem p. Krzysztofem Laskowskim - można już zapisywać się
na zajęcia, minimum
godziny, koszt
zł/godz., zaś w czerwcu - biegi rodzinne
i… karaoke.
Prawdziwy hit przewidujemy na koniec
września, ale to na razie tajemnica!

Mieszkańców Łopuchówka informuję, że
nasze sołectwo otrzymało kwotę tysięcy
zł na remont drogi Worowo-Łopuchówko.
W maju został naprawiony już odcinek ok.
m., zaś z pozostałymi pracami ruszymy
pod koniec czerwca.

Pomoc
skazanych

W

kilku sołectwach otrzymaliśmy do
pomocy osoby skazane za drobne
wykroczenia, ale jak ta pomoc
wygląda - to już inna sprawa.
Niestety, także w moim sołectwie mieszkaniec oddelegowany do tych prac całkowicie
się nie sprawdził i unika zarówno mnie, jak
i wszelkiej pracy. Może należałoby pomyśleć
o innej formie kary?
czerwiec 2014

SENIORZY

Nasi Indianie
w wiosce indiańskiej
w Łopuchówku
Od lat mieszkańcy sołectwa każdej wiosny
wyczekują na charakterystyczne wigwamy,
a kiedy te się pojawiają, wiadomo, że przybyli
„nasi Indianie”. Pani Aleksandra Gawrońska
zapytana kto był pomysłodawcą utworzenia
takiej wioski, odpowiada, że jej mąż, p. Marek
Gawroński wraz z bratem i przyjaciółmi. Wiele
lat zainteresowań (pani Ola ma wykształcenie
w tym kierunku), zaowocowało tym, że każdy
z przyjaciół założył odrębną wioskę. Ola
Gawrońska kocha teatr. Ukończyła Policealne
Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych. Jest
scenografką i reżyserem spektakli dla dzieci.
Urszula Gendera-Zielińska: Dlaczego właśnie
takie zainteresowania?
Aleksandra Gawrońska: Zawsze interesowaliśmy się wszystkim, co związane z Indianami,
ich życiem, strojami, kulturą. Tu możemy żyć
choć przez krótki czas w podobny sposób, jak
kiedyś żyły plemiona Indian.
Czy to jest sposób na życie, czy może bardziej
dochodowe zajęcie?
Dochodów wielkich taka wioska nie przynosi,
same sprawy bytowe wymagają mnóstwa
pracy i nakładów. Mamy niektóre proste urządzenia, ale pieniądze są potrzebne m.in. na:
sprzęty, słomę, drewno, urządzenia na tor
przeszkód. Kupujemy również skórę na szyte
przez nas osobiście ubrania, tak charakterystyczne dla tej nacji. Obóz trzeba wciąż wzbogacać, żeby był atrakcyjny.
A gdybym spytała o inne Wasze zainteresowania? Hobby?

Z CYKLU:
CO SŁYCHAĆ
U BYŁEGO SOŁTYSA?
ROZMOWA Z IWONĄ WOJCZAK, BYŁĄ
SOŁTYS UCHOROWA
Urszula Gendera-Zielińska: Dlaczego opuściłaś nasze szeregi?
Iwona Wojczak: Na zebraniu wyborczym
byłam najbardziej zadowoloną osobą. Od
jakiegoś czasu nosiłam się z zamiarem oddania sołectwa w inne ręce, a wiązało się to
z nawałem zajęć. Naprawdę trudno było mi
pogodzić obowiązki związane z pracą, sołectwem, na wszystko brakowało czasu. Moi
rodzice to starsi, schorowani ludzie, opieka
nad nimi jest absorbująca.
www.murowana-goslina.pl

Piotr Gawroński: Muzyka - gra na dżembie,
bębnie afrykańskim.
(pan Piotr jednocześnie prezentuje ów instrument i demonstruje grę na nim)
Jak wygląda dzień w wiosce indiańskiej?
Aleksandra Gawrońska: Pobudka o . ,
kawa, śniadanie, rozkładanie eksponatów,
rozpinanie tipi, szykowanie się na przyjazd
grupy. Cały program trwa ok. . godziny,
a w tym między innymi oprowadzanie po tipi,
oglądanie sprzętu, powitanie w stroju z tamtej epoki, tory przeszkód, strzelanie z łuku
itp. Rozpiętość wieku przyjeżdżających dzieci
jest spora: od przedszkola, po gimnazjum. Na
zakończenie obowiązkowo rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek oraz wspólny taniec
indiański. W wiosce działa także sklep z oryginalnymi wyrobami własnymi: biżuteria
z drewna, kości, piórek itp.

Rozmowa
z ALEKSANDRĄ
I PIOTREM
GAWROŃSKIMI,
założycielami wioski
indiańskiej
w Łopuchówku.

śmy, aby było to naprawdę miejsce „z klimatem”. Z Czerwonaka skierowano nas właśnie
do Łopuchówka do nadleśniczego i miejsce
na tyle nam się spodobało, że zostaliśmy tu
i jesteśmy już po raz dziewiąty.
Piotr Gawroński: Każdego roku z utęsknieniem czekam i odliczam dni do przyjazdu do
indiańskiej wioski. Wiosną zostawiam
wszystko za sobą, aby tu znowu być!
Bardzo dziękuję za rozmowę

Nie przeszkadzają Państwu nie najlepsze
warunki higieniczne i oddalenie od cywilizacji?
Nie! Mamy bardzo blisko jezioro, gdzie można
się wykąpać, bez względu na pogodę. Woda
do picia i gotowania dowożona jest z miasta,
zrobiliśmy sobie prowizoryczny prysznic
z konewki, ale na nasze potrzeby wystarcza.
Zaś z komarami radzimy sobie za pomocą
dymu z ogniska.

Piotr Gawroński jest dziennikarzem, sprzedaje
usługi multimedialne. Na czas przyjazdu do
wioski bierze bezpłatny urlop. Aleksandra
Gawrońska pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pile - jest sekretarką prezydenta Piły, Piotra
Głowskiego.
W wiosce indiańskiej nie brakuje im prądu, telewizji, laptopa. Zakotwiczają w Łopuchówku
wiosną, ale wyjeżdżają również na zaproszenie
z okazji różnych imprez - także naszej gminy,
oraz w dalsze rejony – w ramach działalności
zarobkowej. Bywają też na Kawaliadzie. Indianie na stałe wrośli w nasz krajobraz, pomagają
nam np. z okazji Dnia Dziecka, a my zapraszamy
ich corocznie na nasze sołeckie imprezy. Na
pewno warto odwiedzić wioskę indiańską
w Łopuchówku, poznać niezwykle ciekawych
ludzi, realizujących swoją misję z ogromną pasją
i zaangażowaniem.

Dlaczego akurat Łopuchówko?
Najpierw szukaliśmy w okolicach Czerwonaka, nad Wartą. Ale tam niezbyt nam się
podobało. Mieszkamy w pobliżu Piły i chcieli-

Zapraszamy do wioski po uzgodnieniu terminu
wizyty: kontakt do Aleksandry Gawrońskiej tel.
lub
,
e-mail: biuro@kokopelli.pl.

Co teraz zajmuje Ci najwięcej czasu?

zgrana drużyna i tego mi brak.

Od lat gram w orkiestrze dętej, wyjeżdżam
z zespołem na koncerty. Udało się niejako
przy okazji zobaczyć kawałek świata
i poznać nowych ludzi.

Może parę słów o swojej następczyni?

Czy, gdyby była taka okazja, wróciłabyś do
nas?
Nie! To zamknięty rozdział w moim życiu.
Byłam sołtysem przez kadencje (tradycja
rodzinna - mój ojciec pełnił tę funkcję przez
kadencje). Nie chciałabym jednak wracać,
mimo iż naprawdę bardzo miło wspominam
czas, kiedy tworzyliśmy naprawdę zgraną
paczkę, nasze wyjazdy, wycieczki i nawet
wspólne zebrania, a po nich wyprawy „na
kawkę”.
Brakuje Ci tego?
Tak i tylko tego, to była naprawdę świetna,

Moja następczynią została najpierw Sylwia,
na krótko, a później wreszcie właściwa
osoba na właściwym miejscu. Krysia to
z pewnością dobry człowiek, pełna energii
i zapału. Wierzę, że sobie świetnie poradzi!
Chciałabyś coś przekazać czytelniom i sołtysom za pośrednictwem Dodatku Sołeckiego?
Chcę pozdrowić wszystkie koleżanki i kolegów, z którymi świetnie mi się współpracowało, ale i bawiło. Nie ma wprawdzie
powrotu do tych chwil, ale chciałabym spotkać się z Wami przy kawie albo na fajnej
imprezce. Jestem otwarta na propozycje
i dziękuję za rozmowę.

WIDOWISKO

Koncert charytatywny
czerwca
r. w Gościńcu „Kasztel
u Gostla” odbył się X Koncert Charytatywny połączony z publiczną zbiórką
pieniędzy na rzecz Fundacji Edukacyjnej im.
Jana Pawła II.
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.
) § Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej
informuje, że
czerwca
r. w Gościńcu „Kasztel
u Gostla” odbył się X Koncert Charytatywny
połączony z publiczną zbiórką pieniędzy na
rzecz Fundacji, przeprowadzoną w formie
sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach zł każda w ilości sztuk.

UWAGA!

Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia
wydanego przez Urząd Miasta i Gminy w
Murowanej Goślinie nr OR.
. .
z dnia
maja
r. Sprzedano
cegiełek za
kwotę .
,
złotych (słownie: jeden
tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych).
Zbiórka pieniężna w ramach koncertu charytatywnego przeprowadzona została w całości dzięki pomocy sponsorów, darczyńców,
członków zarządu oraz osób dobrowolnie
zaangażowanych w organizację zbiórki. Cały
dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany
został na konto Fundacji Edukacyjnej im.
Jana Pawła II i posłuży wyłącznie do wypłat
comiesięcznych stypendiów.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
tel.
, www.fundacjajanapawla.org.pl

Likwidacja azbestu
Maciej Krysztofiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel. 61 892 36 41
e-mail: m.krysztofiak@murowana-goslina.pl

M

ożna składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia
przetargu na wykonawcę prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych
z terenu powiatu poznańskiego, do realizacji
takich zadań wybrano firmę Mazowieckie
Przedsiębiorstwo
Ekologiczne
Danuta

Remont
budynku urzędu

W

związku z planowanym remontem
budynku Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina przy ul.
Poznańskiej , informujemy o przeniesieniu na czas remontu tj. w okresie od
czerwca do
lipca
roku referatów/
biur na parter budynku.
Obsługa interesantów przez poszczególne
referaty/biura odbywać się będzie:
Sala nr :
▪ Urząd Stanu Cywilnego,
Sala nr :
▪ Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska,
▪ Biuro Planowania Przestrzennego,
▪ Biuro Zamówień Publicznych,
▪ Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz
Zdrowia i Spraw Społecznych,
▪ Referat Programowania Rozwoju, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji.
Przepraszamy za utrudnienia

Hofman z Warszawy, ul. Arkuszowa
nr tel.
,
.

/ ,

Osoby zainteresowane mogą składać
w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana
Goślina wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. Formularze dostępne są w Urzędzie Miasta
i Gminy Murowana Goślina, pokój oraz na
stronie internetowej www.murowana-goslina.pl. Jednocześnie informujemy Państwa
o konieczności zgłaszania administracji
budowlanej zamiaru wykonania robót
budowlanych przynajmniej na
dni przed
planowanym terminem ich rozpoczęcia.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW
ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ
Osoby, które są zainteresowane działalnością Towarzystwa Miłośników Ziemi Goślińskiej, mogą od niedawna skorzystać z aktualności i informacji dostępnych na stronie
internetowej Biblioteki Publicznej: www.
biblioteka.murowana-goslina.pl
Biblioteka niejako użyczyła Towarzystwu
przestrzeni na swojej witrynie i tak,
w zakładce TMZG (u góry strony), można
zapoznać się z krótką historią tej organizacji,
jej składem, statutem czy bieżącymi działaniami. Serdecznie zapraszamy!

tel.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA
OPIEKA ZDROWOTNA:
NZOZ „Twoja Przychodnia”
, Poznań, ul. Blacharska

Informacja o pozostałych placówkach pod
nr telefonu
(z telefonów stacjonarnych) oraz
i
lub wykaz placówek
www.nfz-poznan.pl/page.php/ / /
show/
/

ZMIANA ORGANIZACJI
RUCHU PODCZAS
JARMARKU św. JAKUBA
Od dnia
lipca
r. od godz. .
(piątek) do dnia
lipca do godziny
.
(niedziela) na terenie Murowanej
Gośliny zostanie wprowadzona zmiana
organizacji ruchu. W tych dniach obowiązywać będą objazdy:
Objazd w kierunku Wągrowca ulicami:
Mściszewską, drogą DW
(obwodnicą), drogą
(Przebędowo), Rogozińską.
Objazd w kierunku Poznania ulicami:
Rogozińską, drogą
(Przebędowo),
drogą DW
(obwodnicą), Mściszewską.
Przystanki autobusowe w obu kierunkach zlokalizowane przy pl. Powstańców
Wielkopolskich zostaną w ww. terminie
prześnione na ul. Mściszewską (przy
parku).
Przystanki autobusowe w obu kierunkach zlokalizowane przy ul. Rogozińskiej
zostaną uruchomione przy drodze
(w kierunku Obornik) Przebędowo.
Parkingi dla gości Jarmarku: ul. Mostowa,
ul. Wojska Polskiego, parking przy
ośrodku zdrowia.
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA
PRZEPRASZAMY

Mól 2014
maja odbyła się już XV edycja
Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Mól Książkowy”. Kolejna
uroczystość dla tych, którzy lubią czytać.
W tym roku udział w konkursie wzięli
uczniowie z
szkół z powiatu i spoza
powiatu- zaprzyjaźnionych od lat gimnazjów
w Obornikach.
Tegoroczny konkurs nosił tytuł „Wczoraj,
dziś, jutro” i odnosił się do problemów towarzyszących nastolatkom w przeszłości,
teraźniejszości i… przyszłości. Uczniowie
musieli przeczytać książek i choć w większości były to powieści, które czyta się „jednym tchem”, kosztowało ich to sporo
wysiłku i poświęcenia.

Wyjazd do Katynia

P

o raz kolejny uczniowie klas drugich
Gimnazjum nr
wraz z opiekunami
uczestniczyli w „Marszu Pamięci”,
który od ośmiu lat organizowany jest przez
Stowarzyszenie Współpracy ze Wschodem
MEMORAMUS oraz Dom Polski w Smoleńsku. To jedyne takie przedsięwzięcie, które
odbywa się na terenie Państwowego Kompleksu Memorialnego „Katyń”.
czerwiec 2014

OŚWIATA

Podręczniki w roku szkolnym 2014/2015
Od września
r. uczniowie klas I szkół podstawowych otrzymają darmowe podręczniki.
Dodatkowo, na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa zostanie przeznaczona
dotacja w wysokości zł na zakup podręcznika do języka obcego lub na zakup materiałów
ćwiczeniowych. Dotacja ma trafić do gmin do października.
Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu
oraz zdrowia i spraw społecznych
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Dofinansowanie będzie przysługiwać rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza
zł netto oraz
uczniom niespełniającym kryterium dochodowego pochodzącym z rodzin, w których

występuje:
▪ ubóstwo;
▪ sieroctwo;
▪ bezdomność;
▪ bezrobocie;
▪ niepełnosprawność;
▪ długotrwała lub ciężka choroba;
▪ przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony
ofiar handlu ludźmi;
▪ potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności;
▪ bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach
niepełnych lub wielodzietnych;
▪ trudności w integracji cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzu-

Oszmiana

Umiem pływać Dzień UNICEF

R

odzice uczniów z klas II, III i VI szkół
podstawowych mogą się starać
o dodatkowe dofinansowanie do
zakupu podręczników w ramach rządowego
programu „Wyprawka szkolna”. Maksymalna kwota dofinansowania: klasy II i III –
zł; klasa VI –
zł

Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu
oraz zdrowia i spraw społecznych
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

O

d do
czerwca już czwarty raz
zorganizowaliśmy wakacje dla grupy
. dzieci z Oszmiany (Białoruś).
Dzieci przyjeżdżają do nas uczyć się języka
polskiego, poznawać historię i kulturę Polski oraz integrować się z młodzieżą polską.
Dzieci uczestniczyły w zajęciach lekcyjnych
w szkołach, zwiedziły Poznań, Toruń. Brały
udział w spotkaniu młodzieży na Lednicy.
Były w ZOO, na basenie. Miały zajęcia
w stadninie koni u Państwa Kosakowskich.

W organizację pobytu włączyły się wszystkie szkoły z terenu gminy. Szczególnie obydwa gimnazja, których nauczyciele organizowali zajęcia i towarzyszyli gościom
w wycieczkach. Jeden dzień zorganizowały
szkoły podstawowe i szkoła zawodowa,
a dzięki uprzejmości pani dyrektor Zespołu
Szkół w Bolechowie, dzieci mogły po południu korzystać z pracowni komputerowej,
zajęć aerobiku i kompleksu boisk w Bolechowie. Uczniowie spali w ośrodku Państwowej
Straży Pożarnej w Bolechowie. Wszystkim,
którzy włączyli się w organizację pobytu
dzieci z Oszmiany serdecznie dziękuję.
Dzieci wyjechały pełne wrażeń, a jak mówi
pani Anna Peszke, opiekunka grupy z Białorusi, nigdzie nie spotkała tylu ludzi dobrej
woli, co w Murowanej Goślinie.
www.murowana-goslina.pl

Z

akończył się pierwszy etap programu „Umiem Pływać” dla uczniów
klas III szkół podstawowych. Dzieci
jeździły na pływalnię w Obornikach.
Nauką pływania zostało objętych
uczniów klas III.

nicy
Wszyscy uczestnicy
są bardzo zadowo-leni
z
zajęć,
a większa liczba
chętnych
do
nauki od września potwierdza
tylko
trafność
projektu. Jest to
o
początek całościoi
wego projektu pana burmistrza Tomasza
Łęckiego nauki pływania w klasach I-III. Projekt będziemy wdrażać sukcesywnie. Obecnie, z uwagi na możliwość uzyskania dofinansowania nauki ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki nauką pływania zostały
objęte obecne i przyszłe klasy III. Po zakończeniu projektu będziemy się starać objąć
nauką pływania klasy I-II.
Operatorem Wojewódzkim programu jest
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.
Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
W całości projekt finansowany jest ze środków: Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie, Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS
w Poznaniu, Samorządu Województwa
Wielkopolskiego, Samorządu Gminnego
w Murowanej Goślinie.

pełniającą;
▪ trudność w przystosowaniu do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego;
▪ alkoholizm lub narkomania;
▪ zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;
Wnioski o przyznanie dofinansowania
zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
/
najpóźniej
do dnia września
r.

ZMIANY W SZKOŁACH
Od września Szkoła Podstawowa nr
będzie miała nowego dyrektora. Zostanie nim pani Monika Nowak-Bajer.

S

zkoła Podstawowa nr im. Henryka
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie od
pięciu lat współpracuje z UNICEF Polska w ramach Klubu Szkół UNICEF. Klub
informuje o sytuacji dzieci w krajach na różnych kontynentach.
Poprzez prowadzone akcje charytatywne
zmienia się świadomość naszych uczniów –
uczą się pomagać innym, a pomaganie traktują jako coś naturalnego i zwyczajnego.
Uczniowie „Dwójki” pomogli już ratować
życie dzieci w Demokratycznej Republice
Kongo, w Etiopii, na Haiti i w krajach Rogu
Afryki. W tym roku nasza akcja edukacyjna
była poświęcona tragicznej sytuacji dzieci
w Sierra Leone. Wymiernym efektem naszych
działań było zebranie aż
złotych. Za taką
sumę można zakupić aż
szczepionek
przeciwko gruźlicy! Tegoroczny Dzień UNICEF
był szczególny.
czerwca odwiedził nas
Dyrektor Generalny UNICEF Polska, Pan
Marek Krupiński. Nasz gość spotkał się z Panią
Dyrektor Mirosławą Szuderą, Samorządem
Uczniowskim oraz uczniami szkoły. Mogliśmy
posłuchać barwnych opowieści o życiu i problemach dzieci w biednych krajach, dowiedzieliśmy się, jak UNICEF błyskawicznie niesie
pomoc w przypadkach katastrof naturalnych
oraz jak współpracuje z wieloma sławnymi
osobami. Jako pierwsza szkoła w Polsce
mogliśmy obejrzeć materiał promocyjny
z Robertem Lewandowskim, nowym ambasadorem UNICEF, który niebawem pojawi się
w wielu stacjach telewizyjnych.
Szkolny koordynator UNICEF
Mirosław Frelich

Koncerty VII Międzynarodowego Festiwalu
Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego
P

lanowany na środę
maja br. koncert
inauguracyjny VII Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego z przyczyn niezależnych od organizatorów odbył się dzień później, czyli
maja. Zgromadzoną publiczność powitała
prof. Elżbieta Wtorkowska, dyrektor artystyczny festiwalu. Otwarcia festiwalu dokonał wiceburmistrz Marcin Buliński. Goślińskiej publiczności zaprezentował się Chór
Młodzieżowy JOVEM CANTO z Sorocaby
w Brazylii pod dyrekcją Altamiro Bernardesa. Program koncertu był zróżnicowany,
większość to repertuar europejski. Było to
zaskoczenie dla widzów, którzy spodziewali
się muzyki w rytmach latynoamerykańskich.
Pomimo zmęczenia długą podróżą (ponad
dwie doby) koncert był wykonany na wysokim poziomie artystycznym. Publiczność
zgotowała owacje na stojąco. O wysokim
poziomie artystycznym zespołu świadczą
trzy srebrne dyplomy zdobyte na . Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Mundus Cantat Sopot
.

fot. Tomasz Mizgier

Jovem Canto z Sorocaby.

Ks. Edmund uczynił wiele dobrego dla goślińskiej kultury i pamięć o Nim znalazła swoje
stałe miejsce w sercach nas, Gośliniaków. Dlatego przychodzimy w maju do Niego na cmentarz, aby pomodlić się i zaśpiewać dla Niego,
aby przybliżyć historię tej wyjątkowej postaci
następnym pokoleniom.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska
Arleta Włodarczak
W sobotę
maja w Kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w repertuarze sakralnym zaprezentował się Chór
Kameralny „Senza Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu pod dyrekcją” Jolanty Szybalskiej-Matczak. Pierwszą część koncertu
stanowiły utwory religijne śpiewana
a capella. W drugiej części występu z towarzyszeniem organów zabrzmiała przepiękna
Msza góralska Tadeusza Maklakiewicza, inspirowana folklorem Podhala. W tym bardzo
trudnym repertuarze chór wykazał się niezwykłym kunsztem wykonawczym, stopliwą
barwą głosów oraz perfekcyjną intonacją.
Zgromadzona publiczność doznała niesamowitej uczty duchowej. Szkoda, że koncertu
wysłuchała garstka goślińskich melomanów.
Joanna Przymusińska
W niedzielę maja
r. w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
w Murowanej Goślinie odprawiona została
uroczysta msza św. w intencji ks. kanonika
Edmunda Szymańskiego z udziałem chórów.
Po mszy św. odbył się koncert, w którym
wzięło udział pięć zespołów chóralnych z Polski. Wystąpili: Chór Kameralny „Senza
Rigore” Akademii Muzycznej we Wrocławiu –
dyrygent Jolanta Szybalska-Matczak Chór
Mieszany „Vocantes” z Murowanej Gośliny –
dyrygent Leszek Bajon, oraz Chóry: Dziecięcy,
Kameralny i Żeński „Canzona” z Murowanej
Gośliny – dyrygenci Elżbieta Wtorkowska,
Adrianna Wtorkowska-Kubińska. Tradycją
Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego
im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej
Goślinie jest spotkanie przy grobie
ks. Edmunda na goślińskim cmentarzu.

maja sześciu utalentowanych śpiewaków
zespołu XCOR z Wenezueli zachwyciło bogatym zróżnicowaniem repertuaru, czystością
intonacji oraz pewnością dźwięku. Zainteresowanie wzbudziła przede wszystkim zastosowana przez zespół technika „vocal play”,
polegająca na imitacji brzmienia instrumentów za pomocą głosu ludzkiego.
Weronika Jarzyńska
Tradycją naszego festiwalu chóralnego jest
występ orkiestry. W tegorocznej edycji dzięki
staraniom p. Elżbiety Wtorkowskiej, dyrektora festiwalu gościliśmy Orkiestrę Wojskową
z Bydgoszczy pod batutą majora Krzysztofa
Matraszka. Ta zawodowa, profesjonalna
orkiestra specjalizująca się w repertuarze
marszowym zaskoczyła publiczność bogactwem im różnorodnością wykonanych utworów. Licznie zgromadzona publiczność usłyszała m.in.: brawurowo wykonanego czardasza Montiego z solową partią ksylofonu,
walce J. Straussa, wiązanki muzyki rozrywkowej z repertuaru C. Santany, zespołu Queen,
Deep Purple. Piękną solówką zachwycił
młody saksofonista w temacie przewodnim
z filmu „Misja”. W finale koncertu nie zabrakło również chóru. Żeński Chór „Canzona-Absolwent”, przygotowany przez Adriannę
Wtorkowską-Kubińską wykonał z orkiestrą
wiązankę piosenek z lat dwudziestych i trzydziestych w aranżacji zaprzyjaźnionego kompozytora Orlina Bebenowa. Występ orkiestry
poderwał publiczność do tego stopnia, że
bisowała jeszcze trzy razy.
Alicja Duszczyk

fot. Tomasz Mizgier

XCOR z Wenezueli.

MUSICA VIVA – muzyka żywa... a może raczej
ŻYJĄCA? Tak postrzegał muzykę dyrygent
Marek Gandecki, kiedy w
roku utworzył
chór akademicki, który przyjął nazwę
MUSICA VIVA, jako swego rodzaju artystyczny manifest i zobowiązanie. Taki sposób
odkrywania muzyki niesie z sobą przekonanie, że pod warstwą nutowego zapisu kryje
się istota każdej kompozycji, jej „dusza” –
nastrój, bogactwo uczuć, emocji i treści. Chór
Kameralny „Musica Viva” z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu pod dyrekcją
Marka Gandeckiego gościł w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
czerwca br. Zaprezentowany program był
bardzo trudny, tylko chór na wysokim poziomie artystycznym mógł się podjąć wykonania
tego typu utworów. Śpiewacy obdarzyli
publiczność niesamowitą harmonią dźwięków, pełnym ekspresji przezywaniem
muzyki. Goślińscy melomani mogli usłyszeć
m.in.: O magnum mysterium M. Lauridsena,
Libera me P. Jańczaka, Locus iste i Ubi Caritas
P. Mealora. Oprócz niewątpliwie wielkiej osobowości M. Gandeckiego, kolejno zadyrygowali chórem studenci Akademii Muzycznej
w Poznaniu, m.in. zwyciężczyni XV Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów im. St. Kulczyńskiego w Poznaniu – Laura Stieler.
Adrianna Wtorkowska-Kubińska
Weronika Jarzyńska
czerwiec 2014

czerwca
roku już po raz czternasty w swe gościnne progi Sołectwo Boduszewo oraz
właścicielka Pałacu w Boduszewie p. Felicja Wawrzyniak zaprosili mieszkańców naszej gminy
na Targ Wiejski. Przepiękny teren, cudowna pogoda nic więc dziwnego, że wystawcy chętnie
przyjechali do Boduszewa.

W

tym roku tradycyjnie były wyroby
z wykliny, można było nabyć ręcznie robioną biżuterię, płaskorzeźby
i rzeźby dłuta mistrza Mieczysława Koguta
czy ręcznie malowaną porcelanę. Nie zabrakło roślin, krzewów i drzewek ozdobnych.
Jednak największym powodzeniem cieszą się
wyroby wiejskie. Zawsze „okupowane” jest
stoisko Kawiarenki „Boduszewianka”, gdzie
serwowane są wypieki mieszkanek Boduszewa. Po zakupach można było obejrzeć
wystawę motorów Harley Davidson, samochodów firmy Szpot oraz motolotni Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Sportów Lotniczych. Kto chciał mógł postrzelać w konkursie z broni pneumatycznej a dzieci mogły
pobawić się na zjeżdżalniach dmuchanych.

Przede wszystkim jednak na scenie królowały
orkiestry dęte iż tego dnia odbył się kolejny
Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. Oficjalne otwarcie XIV Targu Wiejskiego oraz
Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
nastąpiło o . . Prowadzący całość Mateusz MJ Sibilski zaprosił na scenę wszystkich
organizatorów imprezy: Konrada Strykowskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej,
Mariusza Palkę – radnego Rady Powiatu
Poznańskiego, który reprezentował Starostę
Poznańskiego Jana Grabkowskiego, Witolda
Rewersa – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Elżbietę

Winogrodzką – Sołtysa Sołectwa Boduszewo,
Arletę Włodarczak – Dyrektora MGOKiR, Felicję Wawrzyniak – właściciela pałacu, Zdzisława Felerskiego – Sekretarza OSP w Boduszewie. Na tegoroczną edycję Przeglądu do
Boduszewa przyjechały orkiestry z Rokietnicy, Pobiedzisk, Chludowa, Tarnowa Podgórnego, Mosiny oraz oczywiście Orkiestra Dęta
OSP z Murowanej Gośliny. Cieszy fakt, że
Orkiestry wracają do nas na kolejny przegląd,
a także, że dołączają do nas zespoły, które
wcześniej nie były obecne. Tradycją już stała
się dobra pogoda i bardzo przyjazna, wręcz
domowa atmosfera stworzona przez organizatorów Targu Wiejskiego i mieszkańców
Boduszewa. Publiczność dopisała i bawiła się
dobrze, orkiestry zaprezentowały ciekawe
i zróżnicowane programy koncertowe.

która zakończyła się o północy.

Na zakończenie prezentacji każdej z orkiestr
wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe
od Ośrodka Kultury, upominki z Powiatu
Poznańskiego,
pamiątkowe
puchary
i vouchery – specjalne nagrody od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Witolda
Rewersa. Wspomniany voucher, to możliwość
zorganizowania trzydniowych warsztatów
orkiestry w Ośrodku Szkoleniowym PSP
w Bolechowie.

Organizatorami XIV Tagu Wiejskiego oraz Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Poznańskiego
byli: 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 Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu.
Projekt zrealizowany z pomocą finansową
Gminy Murowana Goślina. Sponsor: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach Oddział Murowana Goślina.
Honorowy Patronat nad Przeglądem Orkiestr
Dętych Powiatu Poznańskiego Jana Grabkowski
– Starosta Poznański

Ostatnim akcentem Targu Wiejskiego była
zabawa taneczna z zespołem „Ale Band”,

Agnieszka Szymańska-Wojtera,
Mateusz MJ Sibilski

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 . – .

fot. Monika Paluszkiewicz

Scena Targu Wiejskiego.

.

–

.

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

Referat Programowania Rozwoju, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa...................................
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................
Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych,
kierownik Teresa Dutkiewicz.................................................
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................
Referat Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Poepke...........................................................
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka..
Biuro Rady Miejskiej, Tomasz Staniszewski...........................
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji,
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Pogotowie Ratunkowe..........
Pogotowie Energetyczne.......
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........
lub
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................
ZM GOAP, Delegatura Murowana Goślina, Michał Giełdon.......

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: Monika Paluszkiewicz
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel.:
, e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl
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