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Goślińskie Gimnazjum nr jest jedną z trzech
placówek w Województwie Wielkopolskim
(szkolących dziewczęta), które zakwalifikowane zostało przez PZPS do uczestnictwa
w programie.

W związku z wystąpieniem do nas p. Dariusza
Urbańskiego dot. kategorycznego żądania
usunięcia postów, w jego opinii, naruszających jego dobra osobiste, byliśmy zmuszeni
tymczasowo zamknąć forum.

Działo się wiele i to w kilku miejscach miasta
na raz. Organizator imprezy Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji tak przygotował
program, by każdy mieszkaniec, mały i duży,
znalazł coś dla siebie.

d września realizowany będzie ogólorum internetowe naszej gminy to
yło kolorowo, muzycznie, tanecznie,
nopolski projekt szkolenia młodzieży
jedno z narzędzi do komunikowania się
cyrkowo, zjechali Gośliniacy z całego
uzdolnionej sportowo w piłce siatkoz Mieszkańcami. O popularności forum
świata, a wszystko za sprawą X już
wej w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych świadczą liczby:
zalogowanych użyt- edycji Jarmarku św. Jakuba, który odbył się
(SOS) działających ze wsparciem jednostek kowników, którzy napisali
posty
lipca, tym razem pod hasłem „Murowana
samorządu terytorialnego.
w
wątkach.
Goślina się bawi”.
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INWESTOWANIE
W DROGI
Rozmowa z Tomaszem Łęckim, Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina
Jest to program ambitny, ale gdy go zrealizujemy, to w ciągu najbliższych trzech lat będziemy
mieli zmodernizowany dalszy ciąg drogi wojewódzkiej w kierunku północnym, zmodernizowane drogi w rejonie Przebędowa, Trojanowa oraz osiedla
-lecia, wybudowane cztery
ulice na osiedlach i nowe nawierzchnie na około sześciu kilometrach dróg.
Paweł Napieralski: Gdybyśmy spytali mieszkańców przeciętnej polskiej miejscowości,
jakie są ich oczekiwania wobec swojej gminy
odpowiedzą: budowa i remonty dróg oraz
chodników. Nie inaczej by było chyba również w przypadku Murowanej Gośliny?
Tomasz Łęcki: To prawda, temat dróg w naszej gminie i w całej Polsce to temat zdecydowanie dominujący. Największe oczekiwania mieszkańców, jeśli chodzi o modernizację, remonty czy też inwestycje, dotyczą najczęściej dróg.
Jaka część budżetu gminy Murowana Goślina
przeznaczana jest rocznie na ten cel?
Środki na inwestycje drogowe od kilku lat
stanowią największą część budżetu inwestycyjnego w naszej gminie. Jest to od
do
proc. przeznaczanych na modernizację i budowę dróg. Zatem większość naszych środków inwestycyjnych i remontowych angażujemy w drogi. - lat temu udało nam się
wybudować w jednym projekcie
ulic, ale
to była jedyna szansa, ani wcześniej nie było
takiej możliwości, ani później. Wcześniej dlatego, że nie było dostępu do środków unijnych, a potem, po pierwszym konkursie już
nie przydzielano dotacji na drogi lokalne.
Tak więc wykorzystaliśmy nasze pięć minut
i wybudowaliśmy ulic na osiedlu
-lecia
i w prywatnej części osiedla Zielone Wzgórza.
A co w ostatnich kilku latach działo się na
drogach w gminie Murowana Goślina?
W ciągu ostatnich lat prowadziliśmy inwestycje drogowe, najbardziej strategiczne.
Poprzez przygotowanie terenu mieliśmy
udział w budowie obwodnicy Murowanej
Gośliny, poza tym modernizowaliśmy drogi
wojewódzkie, które przebiegają przez miasto Murowana Goślina. Wiedząc, że one po
uruchomieniu obwodnicy staną się drogami
gminnymi, dopóki były wojewódzkimi,
remontowaliśmy je przy współudziale finansowym województwa. Gmina partycypowała w kosztach na poziomie proc., reszta
pochodziła z Banku Światowego i częściowo
z budżetu województwa.

Możemy powiedzieć bardziej konkretnie, co
zrobiono?
W ten sposób udało się zrealizować budowę
ronda na skrzyżowaniu ulic Poznańskiej
i Długiej, ścieżkę rowerową wzdłuż całej
drogi od granic gminy po Trojanowo, przeprowadzić modernizację ulicy Poznańskiej –
przejazd przez Rynek – i znacznej części
Rogozińskiej. Poza tym zmodernizowane
zostały ulice: Raduszyńska, Wojska Polskiego
i Jodłowa.
Czy drogi lokalne nie stały się „poszkodowane”?
Rzeczywiście, w mniejszym stopniu w ostatnich latach, stając wobec dużych wyzwań,
byliśmy w stanie inwestować w drogi
lokalne. Zapewniam, że o tych drogach
przez cały czas pamiętam. Na ostatniej sesji
przedstawiłem program modernizacji dróg
lokalnych, który uzyskał akceptację radnych. Projekt zakłada zintensyfikowanie
działań na drogach lokalnych w najbliższych
latach. Po pierwsze, zamierzamy jeszcze
z województwem wnioskować o środki
dotacyjne na drogi, które po uruchomieniu
obwodnicy staną się drogami gminnymi,
czyli drogi pomiędzy Przebędowem, a rondem pod Białęgami, pomiędzy Przebędowem a Trojanowem oraz pomiędzy stacją
Orlen a rondem przy Zielonych Wzgórzach.
Jeżeli uda się pozyskać tę dotację, to wraz
ze środkami własnymi powinniśmy w roku
lub
te odcinki wyremontować.
Po drugie, zamierzamy również w
roku
wyremontować nawierzchnię ulicy Kolejowej, która jest ważna dla obsługi dworca
kolejowego. W kolejnych latach, po ostatecznym przejęciu od PKP będziemy chcieli
wybudować tę ulicę wraz z dodatkowymi
parkingami i przystankami autobusowymi.
Dalej, wykorzystując prace kanalizacyjne
chcemy zmaksymalizować prace związane
z odtwarzaniem dróg tak, aby odtwarzanie
było
równocześnie
modernizacją
nawierzchni. W związku z tym chcielibyśmy
wyremontować drogi, które denerwowały
nas swoją kiepską jakością nawierzchni
asfaltowej, mam na myśli ulicę Okrężną czy
drogę z Wojnowa do Wojnówka, wykorzy-

stując prace kanalizacyjne i dokładając
dodatkowe środki z budżetu gminy, kończąc
położeniem jednolitej nawierzchni asfaltowej. Dla użytkowników tych dróg będą one
wyglądały jak nowe. Przykładem takiej realizacji jest ulica Jodłowa, która została w ten
sposób wyremontowana po budowie kanalizacji.
Kolejną propozycją, która została zaakceptowana przez Radę jest ogłoszenie tej jesieni
przetargu na budowę czterech ulic osiedlowych: Mickiewicza (dolny odcinek), Słowackiego, Lipowej i Krokusowej. Przetarg ogłosimy tak, aby wybrać jednego wykonawcę,
który będzie co roku systematycznie prowadził prace, a te zadania będą wpisane do
kolejnych budżetów. Umowa ma być zawarta
w tym roku, a mieszkańcy będą mieli pewność, że ulice te zostaną wybudowane i nie
będzie trzeba czekać w niepewności na
uchwalanie kolejnych rocznych budżetów
i zastanawiać się nad tym, czy inwestycje te
znajdą się, czy nie w budżecie.
Bardzo ważnym strategicznym projektem
jest też przebudowa drogi od obwodnicy
w kierunku Wągrowca. Inwestycję prowadzić będzie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, natomiast gmina będzie w tym
projekcie partnerem. Jest to bardzo ważna
informacja dla mieszkańców Łopuchowa,
gdzie oprócz remontu drogi w tej miejscowości, wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie ona prowadzić przez
Łopuchowo do osiedla Przy Puszczy. Ścieżka
znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych
i rowerzystów.
Plany związane z inwestycjami drogowymi
są bardzo ambitne.
Cieszę się, że program, który przedstawiłem Rada Miejska zaakceptowała. Jest to
program ambitny, ale gdy go zrealizujemy,
to w ciągu najbliższych trzech lat będziemy
mieli zmodernizowany dalszy ciąg drogi
wojewódzkiej w kierunku północnym, zmodernizowane drogi w rejonie Przebędowa,
Trojanowa oraz osiedla
-lecia, wybudowane cztery ulice na osiedlach i nowe
nawierzchnie na około sześciu kilometrach
dróg.
wrzesień 2012
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FORUM INTERNETOWE
gminy czasowo wyłączone

J

ednym z narzędzi komunikowania się
z Mieszkańcami jest forum internetowe gminy Murowana Goślina. Czy to
narzędzie jest przydatne?
Przyjrzyjmy się liczbom. Do tej pory zalogowało się
użytkowników, którzy napisali
posty w
wątkach. Najaktywniejszy forumowicz (o nicku Silver) wygenerował
wypowiedzi. Warto dodać, że w miarę
możliwości czasowych na forum odpowiedzi
udzielali pracownicy urzędu, z najaktywniejszym – Burmistrzem Tomaszem Łęckim
(
postów) – na czele. Najwięcej – użytkowników – jednocześnie przebywających na
forum było maja
roku. Staraliśmy się
na bieżąco monitorować toczące się tam dyskusje i reagować na zachodzące zjawiska.
Forum nigdy nie było poddawane surowej
cenzurze. Realizowaliśmy zasadę, że każdy
z forumowiczów pisze na własną odpowiedzialność i ma prawo do wyrażania swoich
poglądów, zgodnie z zasadami obowiązującego Regulaminu Forum. Nawet jeżeli doty-

czyło to niepochlebnych opinii skierowanych
w stosunku do osoby Burmistrza, radnych
czy pracowników urzędu. Również pomiędzy poszczególnymi użytkownikami dochodziło do wymiany zdań, czasem dość dynamicznej. Celem, jaki nam przyświecał zakładając forum, było stworzenie Mieszkańcom
możliwości kontaktu z urzędnikiem bez
konieczności wychodzenia z domu, a przy
tym, przy zachowaniu jego anonimowości.
Pracownicy urzędu zawsze podpisywali się
jawnie swoimi danymi.
Niestety byliśmy zmuszeni zamknąć forum
działające do tej pory w takiej formie,
w związku z wystąpieniem do nas p. Dariusza Urbańskiego dot. kategorycznego żądania usunięcia postów, w jego opinii, naruszających jego dobra osobiste w wątku dotyczącym wyborów na burmistrza w
roku.
Wobec powyższego zostały podjęte następujące działania:
. Forum internetowe gminy zostało czasowo wyłączone. Obecnie trwa przegląd

poszczególnych wątków.
. Burmistrz Tomasz Łęcki wystosował
oświadczenie, w którym wyraził ubolewanie w stosunku do forumowiczów,
którzy mogli poczuć się urażeni dotychczas ukazanymi się tam postami. Jednocześnie sam będąc niejednokrotnie
obiektem krytyki na forum.
. Trwają prace zmierzające do zmiany
Regulaminu Forum Miasta i Gminy Murowana Goślina.
. Do końca sierpnia na stronie forum funkcjonować będzie ankieta. Jej celem jest
uzyskanie opinii forumowiczów nt. funkcjonowania forum w przyszłości.
Do czasu zakończenia powyższych działań
forum będzie zamknięte. O zakresie dokonanych zmian oraz terminie ponownego uruchomienia forum zostaną Państwo poinformowani.
Administratorzy forum:
Jakub Kucharzewski i Roma Dukat

Murowana Goślina Siatkarskim
Ośrodkiem Szkolnym
Gimnazjum nr im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie od września realizować będzie ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce
siatkowej w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych (SOS) działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego.

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

G

oślińskie gimnazjum jest jedną z trzech
placówek w Województwie Wielkopolskim (szkolących dziewczęta), które
zakwalifikowane zostało przez PZPS do
uczestnictwa w programie.
lipca br. Burmistrz Tomasz Łęcki podpisał w tej sprawie
porozumienie.
Podpisanie odbyło się w gronie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu: państwa Ewy i Andrzeja Miciul – trenerów siatkarskich, Dyrektor Gimnazjum nr
p. Barbary Celichowskiej, Kierownik Biura ds.
Oświaty UMiG Teresy Dutkiewicz oraz Prezesa
UKS „Zielone Wzgórza” Ryszarda Pomina.
www.murowana-goslina.pl

Do projektu zgłoszone zostały klasy siatkarskie: specjalnie na potrzeby projektu utworzona I klasa oraz funkcjonująca już wcześniej
klasa III. W skład obu klas wchodzą nie tylko
młodzi mieszkańcy naszej gminy. Są również
uczniowie ze Skoków, Owińsk, Bolechowa
i Promnic. Przyszłych sportowców szkolić
będą doświadczeni trenerzy: państwo Ewa
i Andrzej Miciul. Wspierać ich będzie trener
Maciej Przybylski.
Co daje SOS?
Założenia programu opierają się na szkoleniu
młodych pokoleń siatkarskich zaczynających
od podstaw na poziomie gimnazjalnym.
Udział w programie Siatkarskich Ośrodków
Szkolnych stwarza szansę kontynuowania
edukacji siatkarskiej w Szkołach Mistrzostwa
Sportowego.
PZPS w ramach porozumienia przekaże szkole

sprzęt siatkarski, materiały dydaktyczne
o wartości tys. zł, zapewni lekarza i fizjoterapeutę, którzy będą sprawować opiekę
medyczną nad uczniami objętymi szkoleniem.
Trenowanie pod okiem doświadczonych
pedagogów, mających spore sukcesy na polu
siatkówki z dostępem do specjalistycznego
sprzętu i opieki lekarskiej to ogromna szansa
dla młodych mieszkańców naszej gminy.
Zapisy
Wciąż trwa nabór do klas sportowych na
poziomie podstawowym i gimnazjalnym.
Informacje dostępne pod nr tel.:
(SP nr ),
(Gim ).
Być może wśród goślińskiej młodzieży są
talenty na miarę Katarzyny SkowrońskiejDolaty czy Bartosza Kurka? Trzeba tylko dać
im szansę, by się ujawniły.

URZĄD, RADA
NIERUCHOMOŚCI

BURMISTR Z MIA STA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Wojnówku
oznaczonych geodezyjnie: obręb Wojnowo, arkusz mapy 1, KW PO1P/00234586/4, działki nr:
.

/ o pow. ,

ha,

.

CENA WYWOŁAWCZA
, zł
słownie: sto sześć tysięcy pięćset złotych /

/ o pow. ,

CENA WYWOŁAWCZA
, zł
słownie: słownie: sto dwa tysiące złotych
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do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone
koszty dokumentów geodezyjnych

do ceny osiągniętej w przetargu zostaną doliczone
koszty dokumentów geodezyjnych

Przetarg odbędzie się w dniu . .
r. o godz.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłata wadium w wys.
, zł.

ha

.

Przetarg odbędzie się w dniu . .
r. o godz.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłata wadium w wys.
, zł.

.

Teren zabudowany budynkami rekreacyjnymi o pow.

,

. .

m i zagospodarowany na cele wypoczynkowo – rekreacyjne.

INFORMACJE OGÓLNE:
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, teren ozn. symbolem Mri – teren rekreacji indywidualnej.
Uzbrojenie: sieć energetyczna i wodociągowa.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podst. art.
ust. , pkt. i
ustawy o gospodarce nieruchomościami minął . .
r.
Miejsce przetargów: sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska .
Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy
w Pobiedzisko-Goślińskim BS O/Murowana Goślina
, najpóźniej do dnia . .
r. Za datę wniesienia
wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany
rachunek. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. . ust. uogn.
Przetarg I przeprowadzony został w dniu . .
r., zakończony wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza w stosunku do I przetargu została obniżona o %.
Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Jadwiga Kubińska p. , tel.

BEZPŁATNA INFOLINIA
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

O

d
kwietnia br. pod numerem
działa bezpłatna Infolinia Obywatelska Rzecznika Praw Obywatelskich. Osoby z całej Polski mogą połączyć się zarówno
z telefonów stacjonarnych, jak i telefonów komórkowych należących do wszystkich sieci: Orange, Play, Plus i T-mobile.

Łącząc się z Infolinią Obywatelską każdy obywatel może uzyskać
podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach
RPO. Tą drogą można również dowiedzieć się wszystkiego o prawie antydyskryminacyjnym. Jeżeli sprawa nie jest związana
z kompetencjami RPO, pracownicy Infolinii starają się udzielić
informacji, gdzie można się z daną sprawą zwrócić, by uzyskać
pomoc. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy - pracownicy
Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO.
Infolinia powstała przy współpracy z Telekomunikacją Polską,
która udostępniła łącze na zasadach niekomercyjnych.
Bezpłatny telefon – Infolinia Obywatelska RPO jest czynny:
Poniedziałek godz. . – .
Wtorek – piątek godz. . – .

LEŚNICTWO STARCZANOWO:
wydłużony zakaz wstępu do lasu

N

adleśnictwo Łopuchówko informuje, że wiejące huraganowe
wiatry w dniach . oraz . .
roku spowodowały duże
szkody w drzewostanach Obrębów Biedrusko i Kąty w leśnictwach: Gołaszyn, Buczyna i Starczanowo. Wywrócone, naderwane,
połamane drzewa, liczne złomy, wiszące gałęzie stwarzają istotne
zagrożenie dla osób postronnych.
W trosce o bezpieczeństwo ludzi, korzystając z zapisów Ustawy o lasach (art. . . ) wprowadzam:

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU
na terenie Leśnictw: Gołaszyn, Buczyna i Starczanowo - obowiązujący
do dnia listopada
roku.
Administracja leśna oznakuje drogi wjazdowe oraz wywiesi informacje
na tablicach informacyjnych w leśnictwach.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko
mgr inż. Zbigniew Szeląg
wrzesień 2012

URZĄD, RADA

Zbiórka surowców wtórnych, odpadów
wielkogabarytowych i niebezpiecznych
Barbara Borejsza-Ida
inspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

P

rzypominamy, że we wrześniu br.
odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych.

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

strażackiej. Prosimy pamiętać, że zbiórka
w danym miejscu trwa jedynie przez godzinę.
Jednocześnie przypominamy, że w dniu
września na terenie gminy odbędzie się
zbiórka surowców wtórnych. Podany termin

nie dotyczy jednak osób, które podpisały
umowę na odbiór odpadów z firmami:
Remondis Sanitech (zbiórka . .) oraz Tecpol (zbiórka . . – dot. terenów wiejskich
za wyjątkiem Przebędowa).

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Termin zbiórki:

września

Termin zbiórki:

września

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINY ZBIÓRKI

MIEJSCOWOŚĆ

GODZINY ZBIÓRKI

Mściszewo

:

- :

Łopuchowo

:

- :

Starczanowo

:

-

:

Wojnowo

:

-

:

Uchorowo

:

-

:

Trojanowo

:

-

:

Białężyn

:

-

:

Głębocko

:

-

:

Nieszawa

:

-

:

Głęboczek

:

-

:

Białęgi

:

-

:

Łopuchówko

:

-

:

Termin zbiórki:
MIEJSCOWOŚĆ

września

Termin zbiórki:

GODZINY ZBIÓRKI

Raduszyn

:

- :

Przebędowo

:

-

Długa Goślina

:

Łoskoń Stary
Murowana Goślina pl. Powstańców
Wlkp.

MIEJSCOWOŚĆ

września
GODZINY ZBIÓRKI

:

Murowana Goślina Nowy Rynek

:

- :

-

:

Rakownia

:

-

:

:

-

:

Kamińsko

:

-

:

Boduszewo

:

-

:

:

-

:

Zielonka

:

-

:

Murowana Goślina Targowisko

:

-

:

Co nowego w sprawie budowy kompostowni?
W ostatnich tygodniach podejmowane były liczne starania mające na celu niedopuszczenie do realizacji planowanej budowy kompostowni w Bolechowie.
Barbara Borejsza-Ida
inspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

W

Urzędzie Gminy Czerwonak przez
cały czas toczy się postępowanie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
polegającej na budowie instalacji do produkcji paliwa alternatywnego i kompostu z odpadów w Bolechowie. Wszelkie okoliczności
tej sprawy wnikliwie śledzą pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina
oraz lokalne organizacje społeczne, które
uzyskały status strony w toczącym się postępowaniu: tj. Stowarzyszenie Zielona Murowana Goślina oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni.
Do Wójta Gminy Czerwonak wpłynęły liczne
uwagi i wnioski przeciwko budowie projektowww.murowana-goslina.pl

wanego zakładu. Wystosowały je władze
gminy Murowana Goślina, Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza, lokalne organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz osoby
prywatne. Uwagi do zebranych dowodów
w ww. sprawie złożyły także stowarzyszenia
będące stronami postępowania.

UMiG. Podobne wsparcie zapewnia stowarzyszeniom Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza.

Mając na względzie bardzo obszerną dokumentację sprawy Wójt Gminy Czerwonak
przedłużył termin wydania decyzji środowiskowej do
sierpnia
r. W przypadku
pozytywnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji Stowarzyszenie Zielona Murowana Goślina oraz Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni zamierzają złożyć odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Ponadto informujemy, że obecnie w Urzędzie Gminy Czerwonak toczy się procedura
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji
gospodarczej, obejmujących teren planowanej inwestycji. Projekt zmiany MPZP będzie
podlegał opiniowaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina. Procedura
opracowania MPZP zakłada także możliwość
składania uwag do projektu planu przez społeczeństwo. Dlatego każdy będzie mógł się
wypowiedzieć co do zapisów zawartych
w projektowanym dokumencie w chwili
wyłożenia planu do publicznego wglądu.

Zgodnie z deklaracją złożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina stowarzyszenia mogą liczyć na pomoc merytoryczną oraz prawną ze strony pracowników

Wszelkie informacje dotyczące sprawy na
bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej gminy (www.murowana-goslina.pl).

SPORT

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

UWAGA!
MIESZKAŃCY TERENÓW WIEJSKICH
W miesiącach sierpień-wrzesień na terenach wiejskich gminy
Murowana Goślina odbywają się spotkania dla mieszkańców.
Głównym tematem zebrań jest podział środków w ramach Funduszu Sołeckiego na
rok. Tylko uczestnicząc w spotkaniach
mają Państwo realny wpływ na rozwój Państwa okolicy. Zachęcamy do udziału!
TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH PO
(dot. funduszu sołeckiego
)
SOŁECTWO
KAMIŃSKO
RADUSZYN
BIAŁĘGI
BODUSZEWO
PRZEBĘDOWO
MŚCISZEWO
BIAŁĘŻYN
ŁOPUCHOWO

DATA
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

GODZ.
.
.
.
.
.
.
.
.

WOJNÓWKO

. .

.

STARCZANOWO

. .

.

.

.

MIEJSCE SPOTKANIA
świetlica wiejska Kamińsko
salka na stadionie, ul. Mściszewska
Białęgi (mieszkanie sołtysa)
strefa rekreacji w Boduszewie
hol pałacu w Przebędowie
remiza OSP Mściszewo
remiza OSP Białężyn
Szkoła Podstawowa w Łopuchowie
siedziba spółki wodno-ściekowej,
ul. Bzowa
Kasztelania - parking w Starczanowie

MIESZKAŃCY MIASTA
W sierpniu i wrześniu na terenie miasta odbywają się spotkania,
podczas których podejmowane są uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty w wysokości
zł (kwota przypadająca na
jedno osiedle) na realizację przedsięwzięć istotnych dla mieszkańców osiedli w ramach tzw. funduszu miejskiego.
Wszystkich Mieszkańców zachęcamy do udziału w spotkaniach.
Wszelkie pomysły, sugestie jak ulepszyć życie w mieście – mile
widziane.
TERMINARZ ZEBRAŃ PO
OSIEDLE
NR
NR

DATA
. .
. .

.

.

(dot. funduszu miejskiego

GODZ.
MIEJSCE SPOTKANIA
.
Gimnazjum nr ul. Mściszewska
.
Gimnazjum nr ul. Gen. T. Kutrzeby

)

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

W

arunkiem wykorzystania środków z funduszu sołeckiego
jest złożenie przez sołtysa do Burmistrza MiG Murowana
Goślina w terminie do
września
roku wniosku
zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji
na terenie sołectwa w roku
.
Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące
warunki:
▪ wskazujący konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia
mieszkańców, zgodne ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
▪ zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć
(koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok
).
Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia ww. środków przysługuje zebraniu wiejskiemu.
DANE wykonane dochody bieżące
:
liczba mieszkańców (dane GUS na dzień
SOŁECTWO
Białęgi
Białężyn
Boduszewo
Długa Goślina
Głębocko
Głęboczek
Kamińsko
Łopuchowo
Łopuchówko
Łoskoń Stary
Mściszewo
Nieszawa
Przebędowo
Raduszyn
Rakownia
Starczanowo
Trojanowo
Uchorowo
Wojnowo
Wojnówko
Zielonka
Suma

, zł
. .
):

LICZBA
KWOTA FUNDUSZU
MIESZKAŃCÓW* SOŁECKIEGO
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł
, zł

* dane UMiG na dzień

.

.

r.

Wybory w nowym sołectwie Wojnówko
lipca na terenie działek rekreacyjnych w Wojnówku odbyły się
wybory sołtysa i rady sołeckiej
Sołectwa Wojnówko.
Sołectwo Wojnówko powstało po zmianach
dokonanych uchwałą Rady Miejskiej Nr
XVI/
/
z dnia
marca
r. Liczba
stałych mieszkańców sołectwa liczy osób,
a uprawnionych do głosowania –
osób
(stan na dzień wyborów). Na zebranie przybyły osoby.

Spotkaniu wyborczemu przewodniczył Konrad Strykowski, radny z terenu sołectwa,
który powitał licznie zgromadzonych mieszkańców, Burmistrza MiG Murowana Goślina
Tomasza Łęckiego oraz sołtysa Sołectwa
Wojnowo Krzysztofa Fabiańskiego.
Spośród uczestników wyłoniono komisję
wyborczą w składzie: Marek Pietrucki – Przewodniczący, Paulina Muller – Sekretarz,
Jacek Ślewczuk – członek, Dominika Kaczmarek – członek. Członkowie komisji wyborczej nie mogli kandydować na sołtysa oraz
do rady sołeckiej.

W pierwszej kolejności przystąpiono do
wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury: Małgorzaty Ślewczuk oraz Przemysława Wawrzyniaka. W drodze głosowania
tajnego
głosami wygrał Przemysław
Wawrzyniak.
Następnie uczestnicy ustalili, że rada sołecka
powinna liczyć członków. Zgłoszono kandydatur. W drodze głosowania tajnego do
rady sołeckiej wybrano: Sylwię Kaczmarek,
Aleksandrę Godek, Paulinę Masarz-Pukacką,
Anitę Włodarczak, Tadeusza Wachowiaka.
wrzesień 2012

URZĄD, RADA

Nowi przewodniczący i nowa komisja
lipca odbyła się dziewiętnasta, w obecnej kadencji, sesja Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie. Podczas sesji podjęto m.in. uchwały dotyczące zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Ponadto radni powołali Komisję Statutową, której zadaniem będzie analiza aktualności Statutu Miasta i Gminy.

Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

K

luby radnych porozumiały się wcześniej w tych sprawach, o czym informowaliśmy na naszej stronie internetowej w tekście pt. „Radni deklarują
poprawę wzajemnej współpracy”. Rada
Miejska podejmując dwie odrębne uchwały
usankcjonowała porozumienie międzyklubowe, w wyniku którego Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej został radny Leszek
Rewers z „Nowoczesnej Gminy”, pełniący
dotychczas funkcję zastępcy, natomiast pełniący do tej pory funkcję Przewodniczącego
– radny Wiesław Kaniecki został odwołany
ze składu Komisji, a jego miejsce uzupełnił
kolega klubowy radny Michał Rogowski.
Wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej
został radny Robert Okińczyc. Przypomnijmy, że czwartą osobą w składzie Komisji
jest pani Grażyna Nawrocka, jedyna radna
niezrzeszona w żadnym z dwóch klubów.
Decyzja o odwołaniu pana Wiesława Kanieckiego z funkcji Przewodniczącego nie była
uwarunkowana względami merytorycznymi.
Kluby zasiadające w Radzie zadeklarowały
chęć wzajemnej współpracy, a oddanie klubowi opozycyjnemu przewodnictwa w komisji mającej uprawnienia kontrolne wobec
organu wykonawczego było wynikiem ustaleń.
Radny Wiesław Kaniecki był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej nieprzerwanie od
roku. W tym czasie odbył
posiedzenia i w połączeniu z udziałem w posiedzeniach Komisji Oświatowo-Społecznej można
śmiało stwierdzić, że był najbardziej zapracowanym spośród wszystkich radnych.
Ostatniemu posiedzeniu przewodniczył
w przeddzień odwołania go ze stanowiska.
Wszyscy zgodnie podkreślali jego fachowość, rzetelność i kompetencje do pełnienia
powierzonych zadań.
Powołanie Komisji Statutowej
Inną ważną decyzją Rady podjętą na sesji
było powołanie Komisji Statutowej, której
zadaniem będzie analiza aktualności Statutu
Miasta i Gminy m. in. pod kątem zmian w systemie prawnym oraz przygotowanie projektu zmieniającego obecny Statut.
www.murowana-goslina.pl

W skład Komisji Statutowej weszli: Wiesław
Kaniecki - przewodniczący, członkowie: Błażej Kaźmierczak, Szymon Pędziński, Krystyna Przygońska i Konrad Strykowski.
Gratulacje
Ważnym i jak zawsze uroczystym punktem
posiedzenia były gratulacje. I tak:
▪ oficjalnie pogratulowano nowo wybranym Przewodniczącym Osiedli Samorządowych, wręczając im znaczki herbowe
gminy Murowana Goślina. Na sesji obecnych było troje z sześciorga przewodniczących: Alicja Kobus - os. nr , Sławomir
Wieczorek - os. nr , Mikołaj Gałka - os.
nr (nieobecni: Zbigniew Bitner - os. nr ,
Aleksander Bejma - os. nr , Przemysław
Popiak - os. nr ),
▪ gratulacje za zajęcie I miejsca w Powiatowych Zawodach Sprawnościowych Formacji Obrony Cywilnej o Puchar Starosty
Poznańskiego odebrali członkowie drużyny Obrony Cywilnej z Nieszawy z Komendantem Marcinem Walkowiakiem na
czele (o sukcesie pisaliśmy w poprzednim
Biuletynie, w artykule pt. „Drużyna
Obrony Cywilnej z Nieszawy najlepsza
w powiecie”),
▪ gratulacje z tytułu wywalczenia srebrnego medalu Mistrzostw Polski Amatorów w ujeżdżeniu przyjęła pani Halina
Kosakowska,
▪ gratulacje za udział w finale konkursu
skoku wzwyż podczas Mistrzostw Świata
Juniorów w Barcelonie odebrał lekkoatleta Mariusz Baszczyński osiągając
.
miejsce. Podczas sesji ubrany był w oficjalną koszulkę reprezentacji Polski,
▪ gratulacje za zajęcia trzeciego miejsca
w VIII Mistrzostwach Polski Samorządowców w tenisie ziemnym w Koninie
otrzymał Prezes Spółki MG Sport Zbigniew Madoński.
Podjęte uchwały
Ponadto na sesji podjęto następujące
uchwały:
. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Murowana Goślina na
lata
–
,
. w sprawie zmiany budżetu gminy na
rok.
Dochody gminy zostały zwiększone
o kwotę
. , zł, w czym największy udział miała dotacja ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

w związku z realizacją programu „Kapitał Ludzki” oraz środki z tytułu opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska.
O taka samą kwotę zostały zwiększone
wydatki, najwięcej na wykup gruntów
pod drogi oraz remonty dróg i systemu
monitoringu.
. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki
nr / przy ulicy Gawrona w Rakowni,
. w sprawie zmiany uchwały XI/ /
w sprawie uchwalenia Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Murowana Goślina na lata
–
.
Zmiany WPI dotyczą wyłącznie roku bieżącego w zakresie:
▪ budowy sieci wodociągowej w rejonie
ulic
Motylewskiego,
Radomskiego
i Kłosa,
▪ przygotowania
dokumentacji
dot.
remontu odcinków drogowych drogi
nr
i
przejmowanych od WZDW,
▪ przygotowania dokumentacji remontu
ul. Kolejowej,
▪ pomocy dla województwa wielkopolskiego na realizację budowy chodnika
w ciągu drogi wojewódzkiej nr
w miejscowości Białężyn,
▪ przygotowania dokumentacji przetargowej w zakresie przebudowy i budowy
dróg osiedlowych: Mickiewicza/Słowackiego, Lipowej, Krokusowej,
▪ odtwarzania ulic i dróg po budowie kanalizacji sanitarnej,
▪ przygotowania dokumentacji i budowy
ścieżki
pieszo-rowerowej
wzdłuż
ul. Mściszewskiej (odcinek od stadionu
miejskiego do ul. Raduszyńskiej),
▪ wykupu gruntów pod drogi – ulice Jodłowa i Górka, Raduszyńska, Dworcowa
i Szkolna oraz droga
KD–Da (pomiędzy ulicą Dworcową, a ulicą Wojska Polskiego),
▪ modernizacji Systemu Monitoringu.
. w sprawie zmiany Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na
r.
. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Była to ostatnia z planowanych sesja Rady
Miejskiej przed okresem wakacyjnym. Od
września radnych czeka wzmożona praca nad
przygotowaniem projektu budżetu gminy na
przyszły rok, określeniem stawek podatkowych i aktualizacją Statutu Miasta i Gminy.

NIERUCHOMOŚCI

Straż Miejska i „Joker” w służbie mieszkańcom
Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 20 10
e-mail: m.strozynski@murowana-goslina.pl

czerwca
r. w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie podpisano porozumienie o współpracy Straży Miejskiej
z Agencją Detektywistyczną i Ochrony
„Joker” w Poznaniu. Podpisy złożyli: Burmistrz Tomasz Łęcki w obecności Komendanta Straży Miejskiej Mirosława Stróżyńskiego oraz z ramienia Agencji Joker, pełnomocnik Zarządu – Małgorzata Bączkowska
w obecności Kierownika Oddziału firmy
w Murowanej Goślinie – Krzysztofa Adamczyka.
Współpraca funkcjonariuszy Straży Miejskiej
z pracownikami oddziału agencji „Joker”
w Murowanej Goślinie rozpoczęła się w
r., kiedy to odbyły się pierwsze konsultacje
i wymiana informacji w zakresie zagrożeń
dla porządku publicznego oraz bezpieczeń-

stwa osób i mienia w okolicach obiektów
użyteczności publicznej fizycznie ochranianych przez agencję „Joker”.
Warto dodać, że wymieniona firma ochrania
ponad
obiektów na terenie miasta
i gminy, w tym większość obiektów użyteczności publicznej, lub ważnych dla prawidłowego funkcjonowania Murowanej Gośliny
(ujęcia wody, przepompownie, stacje „trafo”
itp.).
Ramy prawne porozumienia stanowią przepisy Rozporządzenia MSWiA z dnia
grudnia
r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych
uzbrojonych formacji ochronnych z Policją,
jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) oraz art.
ustawy z dnia czerwca
r. Kodeks Postępowania Karnego.
Celem zawartego porozumienia jest wzmocnienie systemu bezpieczeństwa miasta
i gminy w zakresie zabezpieczenia porządku
publicznego poprzez jego rozbudowę

TERMINARZ
NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH,
KULTURALNYCH ORAZ POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ
Termin

Wydarzenie

sierpnia

Dzień Solidarności i Wolności
Uroczystości z okazji rocznicy wybuchu
września
II wojny światowej
września Dożynki Gminne
września Amatorski Turniej Siatkówki Plażowej
–
VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski
września
Puszcza Zielonka
„Połączenie”
września Dyżur dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców
września IV akcja poboru krwi
- września II Plener malarski
września VI Piknik Cysterski „Konwencjonalia”
września ETZT: VI Cysterski Rajd Rowerowy
września Uroczystości w rocznicę agresji ZSRR na Polskę
września Dyżur dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców
ETZT: Piknik ekologiczny
września
dla uczniów szkół podstawowych
września ETZT: Turniej siatkówki plażowej
września ETZT: Impreza dla przedszkolaków
Premiera filmu „A jeśli to prawda…”
września
Jubileusz X - lecia teatru „Gang Marcina”
września ETZT: instruktaż nordic walking
września ETZT: Spływ kajakowy Poznań - Mściszewo
września ETZT: Międzynarodowy Dzień bez Samochodu
września Maraton rowerowy MTB „Zielonka na zmęczenie”
Rajd nordic walking w ramach IV Lata z Przewodnikiem
w Puszczy Zielonka
września Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki
września Rajd rowerowy gmin LGD Kraina Rzek
września Turniej sprawnościowy dla sołectw

września

Miejsce
Kościół pw. NAJCH
pl. Powstańców Wlkp.
Łopuchowo
Boiska przy Gimnazjum nr
Pławno
Sala MGOKiR
Biedrusko
Zielonka
Owińska
Puszcza Zielonka,
meta: Owińska
pl. Powstańców Wlkp.
sala MGOKiR

o nową – pomocniczą – formację współdziałającą z Policją i Strażą Miejską. Współdziałanie to polegać będzie na zgłaszaniu przez
patrol pracowników ochrony zaobserwowanych zdarzeń mogących stanowić zagrożenie
dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa mieszkańców.
Warto również podkreślić, że w ten sposób
udostępniono nowy, dodatkowy kanał przekazu informacji na potrzeby mieszkańców
gminy - szczególnie tych mieszkających na
peryferiach gminy, gdzie zasięg telefonów
komórkowych bywa ograniczony. W takim
przypadku przejazd grupy interwencyjnej,
stanowi możliwość zgłoszenia ważnego
problemu właściwego dla Policji lub Straży
Miejskiej.
Porozumienie nie wnosi zobowiązań finansowych dla żadnej ze stron. Jest ono wyrazem
woli współpracy w zakresie wspólnego przeciwdziałania przestępczości i zaistniałym
zagrożeniom dla bezpieczeństwa mieszkańców, mienia oraz zapewnienia porządku publicznego.

W NE TELEFONY,
KONTAKTY:
ONTAKTY:
Straż Miejska tel.:
kom.:

;

Policja
sekretariat
(w godz. : - : )
Komendant
(w godz. : - : )
Pogotowie Ratunkowe tel.:
Straż Pożarna tel.:
OSP Murowana Goślina tel.:
Tadeusz Stencel, pełnomocnik ds. bezpieczeństwa kom.:

Sala MGOKiR

DZIELNICOWI
Rejon I
Historyczna część Murowanej Gośliny
Policjant mł. asp. Dariusz SIKORA
kom.:
Straż Miejska -

Nowy Rynek
Rzeka Warta
Teren gminy
Puszcza Zielonka,
Meta: Łopuchowo

Rejon II
os. Zielone Wzgórza
Policjant mł. asp. Hubert ŻOŁDAK
kom.:
Straż Miejska -

Stadion miejski
Boiska przy Gimnazjum nr
Hala sportowa

Skoki
Aula Gimnazjum nr
Gminy LGD
Stadion miejski

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

Rejon III
Tereny wiejskie gminy
Policjant st. sierż. Damian FUTRO
kom.:
Straż Miejska Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl
wrzesień 2012

JUBILACI

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

Było kolorowo, słonecznie,
handlowo, muzycznie,
tanecznie, cyrkowo, zjechali Gośliniacy z całego
świata, nad bezpieczeństwem mieszkańców czuwali antyterroryści,
„kobiety były gorące”,
strzelali nie tylko kurkowi
bracia, serwowano pyszne
placki, osobowości kulturalne ogarnęły scenę,
a wszystko za sprawą X już
edycji Jarmarku św.
Jakuba, który odbył się
lipca, tym razem pod
hasłem „Murowana Goślina
się bawi”.

ziało się wiele i to w kilku miejscach
miasta na raz. Organizator imprezy
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji tak przygotował program, by
każdy mieszkaniec, mały i duży, znalazł coś
dla siebie.

D

otwierając tegoroczny jarmark.
Burmistrz Tomasz Łęcki przekazał Arlecie
Włodarczak – Dyrektor Ośrodka Kultury
symboliczny klucz do bram miasta. Był to
znak, że tego dnia miastem rządzić będzie…
dobra zabawa.

Obchody imienin patrona goślińskiej parafii
rozpoczęły w godzinach rannych zawody
wędkarskie nad jeziorem Łomno w Wojnówku.

W stan dobrej zabawy wprowadził już pierwszy wykonawca – zespół „Buenos Amigos”.
Kilkoro mieszkańców gminy wzięło udział
w konkursie tanecznym. Latynoskie rytmy
podgrzały atmosferę, czemu wyraz, poprzez
zrzucenie wierzchniego górnego odzienia,
dał zwycięzca konkursu. Równie dobrze
radzili sobie pozostali „tancerze”, w tym sołtys Głębocka Agnieszka Szczepaniak.
Zwłaszcza męska część widowni podziwiała
z zapartym tchem, znany już z tegorocznego
koncertu karnawałowego orkiestry dętej
OSP, zespół taneczny „Fabulous Anima”. Zjawiskowy taniec szedł w parze z urodą tancerek.

Do remizy OSP w Murowanej Goślinie po raz
ósmy zjechali Gośliniacy urodzeni w naszej
gminie przed
rokiem. I to zjechali nawet
z dalekiej Australii. Jak zawsze panowała
wesoła, wzruszająca atmosfera pełna wspomnień i serdecznych gestów przyjaźni. Były
tańce, toasty, żarty. Goście po raz kolejny
udowodnili, że metryka nie idzie w parze
z młodym duchem i witalnością.
O godz. : groźnie wyglądający antyterroryści, czyli grupy ASG, z naszą rodzimą
„Beton” na czele, przemaszerowali przez
plac Powstańców Wielkopolskich oficjalnie

Mały recital dały nasze chórzystki z „Canzony” pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiejwrzesień 2012

Kubińskiej. Tym razem w bardzo świeckim
i lekkim repertuarze.
Za działalność kulturalną uhonorowane
zostały dwie Panie. Za całokształt działalności kulturalnej statuetkę burmistrza otrzymała rzeźbiarka Grażyna Szymała-Wołyńska, a za wybitne osiągnięcia kulturalne
minionego roku wyróżnienie odebrała dyrygentka, nauczycielka muzyki, animatorka
ruchu Pro Sinfonika w Murowanej Goślinie –
Jadwiga Maćkowiak.
Goślińscy Bracia Kurkowi dokonali wręczenia
„Miecza św. Jakuba” najlepszym strzelcom
w zorganizowanym przez nich konkursie.
Nie do pokonania okazał się Aleksander Mitkowski z Bractwa Kurkowego we Wrześni.
II miejsce zajął Krzysztof Stemplewski, a III–
Michał Wtorkowski. Obaj panowie to nasi
mieszkańcy.
Rockowego pazura zadały następnie
zespoły: „The Trein” i „Schatzi Band”. Ukoronowaniem muzycznych występów był
koncert Norbiego. Po czym rozpoczęła się
zabawa taneczna.
Atrakcji nie zabrakło również dla najmłodszych. Na tzw. scenie dla dzieci koncert dał
zespół „Valorous Wielkie Serce”, natomiast
teatrzyk kukiełkowy „Czerwona Kurtyna”
wystawił „Cesarza”. Wystąpili także: klauni
oraz komik ekwilibrysta.
Mali Gośliniacy mogli dać upust swoim artystycznym zapędom lepiąc ślimaki z plasteliny, malując ich podobizny, a wszystko
z powodu Cittaslow – ruchu, do którego
należy również Murowana Goślina. Znakiem
rozpoznawczym Cittaslow jest pomarańczowy ślimak. W ramach solidaryzowania
się z Bisztynkiem, miastem członkowskim
ruchu Cittaslow, które w ostatnim czasie
nawiedziła nawałnica, czyniąc ogromne
szkody, podczas jarmarku zbierane były pieniądze dla poszkodowanych. Udało się
zebrać
, zł. Przez cały czas możemy
wspierać mieszkańców Bisztynka, informacja na temat form i sposobów pomocy

Światowy Zjazd Gośliniaków.

www.murowana-goslina.pl

dostępna na stronie internetowej gminy
w komunikacie „Gradobicie w Bisztynku.
Apelujemy o pomoc!”.
Krwiodawcy z Klubu HDK PCK „Gośliniacy”
z prezesem Stanisławem Woźniakiem na
czele, zorganizowali zbiórkę krwi oraz szpiku
kostnego. Do akcji zgłosiło się
chętnych,
ostatecznie krew oddały osoby, w tym
pań. Zebrano niemal
litry krwi. osób
oddało też próbkę do banku szpiku kostnego.
Huk wystrzałów, świece dymne, krzyki…
wszystko, by pojmać groźnych zamachowców. Tak swoje umiejętności, hobby i sposób
na życie zaprezentowali członkowie grup
ASG. Było więc groźnie, z respektem. Nad
całością czuwała goślińska grupa realizacyjna „Beton”. Podczas tego weekendu
wszyscy brali też udział w zlocie grup ASG,
w tym, w nocnych manewrach.

A jak będzie za rok? Czas zacząć myśleć nad
nowym tematem.
W holu goślińskiego ratusza przy pl. Powstańców Wlkp. trwa wystawa zdjęć z poprzednich jarmarków. Zapraszamy do oglądania!
Zdjęcia z VIII Światowego Zjazdu Gośliniaków oraz X Jarmarku dostępne na stronie
internetowej gminy, na facebookowym profilu Murowanej Gośliny oraz w Gminnym
Centrum Informacji (Ratusz, pl. Powstańców
Wlkp. , I piętro).

Do powyższych atrakcji dodać jeszcze należy
osobę uroczego prowadzącego jarmark, na
co dzień członka kabaretu „Rak” – Krzysztofa Respondka, człowieka orkiestrę. Szarmancko odśpiewując arię dla dyrektor Domu
Kultury Arlety Włodarczak ujął za serca
chyba wszystkie Goślinianki.
Wspomnieć należy także o kawiarence prowadzonej w tym roku
przez panie z sołectwa Boduszewo. Na
szukających odpoczynku i ukojenia
przy dobrej kawie,
czekały
pyszne
domowe wypieki.
Ogromne podziękowania za włożoną
pracę należą się całej
ekipie Ośrodka Kultury oraz wszystkim
osobom zaangażowanym w to, by
Murowana Goślina
mogła się bawić.

Pokaz grupy antyterrorystycznej.

Za działalność kulturalną uhonorowane zostały dwie Panie: rzeźbiarka Grażyna Szymała-Wołyńska oraz dyrygentka, nauczycielka muzyki, animatorka ruchu Pro Sinfonika w Murowanej Goślinie – Jadwiga Maćkowiak.

URZĄD, RADA

Po raz kolejny zachęcamy Mieszkańców gminy Murowana Goślina do włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który przypada w dniach od
do września i kończy się Dniem bez Samochodu.

W RAMACH TEGOROCZNYCH OBCHODÓW ODBĘDĄ SIĘ NASTĘPUJĄCE IMPREZY
VI CYSTERSKI RAJD ROWEROWY

INSTRUKTAŻ NORDIC WALKING

września (niedziela)

września (piątek)

Otwarta impreza dla wszystkich
Start: Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza
Meta: Owińska
Trasy: Maratońska – start g. : – km (w jedną stronę)
Familijna – start g. : – km (w jedną stronę)
Informacja pod nr. tel.
(Gminne Centrum Informacji)

PIKNIK EKOLOGICZNY

Bezpłatna nauka chodzenia z kijkami, dla wszystkich.
Kijki zapewnia organizator.
Start: g. :
Miejsce: Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza
Informacja pod nr. tel.:
(R. Dukat)

SPŁYW KAJAKOWY WARTĄ DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
września (sobota)

września (poniedziałek)
Impreza dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Start: g. :
Miejsce: stadion miejski w Murowanej Goślinie
Informacja pod nr. tel.
(B. Borejsza-Ida)

TURNIEJ PIŁKI PLAŻOWEJ

Start: g. : Poznań
Meta: g. : Binduga, Mściszewo
Szczegóły pod nr. tel.:
(MG Sport sp. z o.o.).
Szersza informacja poniżej.

MARATON ROWEROWY MTB - ŁOPUCHOWO
września (niedziela)

września (wtorek)
Otwarta impreza dla wszystkich
Start: g. :
Miejsce: boiska do siatkówki plażowej przy Gimnazjum nr
Informacja pod nr. tel.:
(Straż Miejska),
(MG Sport sp. z o.o.)

IMPREZA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
września (czwartek)
Impreza skierowana do przedszkoli z terenu gminy
Start: g. :
Miejsce: hala widowiskowo-sportowa przy ul. Mściszewskiej
Informacja pod nr. tel.:
(MG Sport sp. z o.o.),
(A. Kobylacki)

Start: g.

:

– stadion sportowy Łopuchowo
Trasy: ok. i km
Informacja szczegółowa pod nr. tel.:
(S. Malec)

PONADTO
W ramach Dnia bez Samochodu każdy, kto pokaże dowód rejestracyjny pojazdu pojedzie komunikacją Warbus za darmo!
Szczegóły na www.murowana-goslina.pl.
Zachęcamy do włączenia się w obchody. Organizator zastrzega sobie
możliwość zmian w programie.

Spływ kajakowy Poznań – Murowana Goślina (Mściszewo)
września
br. zapraszamy do
udziału w spływie kajakowym na
rzece Warcie z Poznania do Mściszewa w gminie Murowana Goślina. Spływ
jest imprezą turystyczną zorganizowaną
przez MG Sport Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”. Długość trasy
wynosi około
km. Koszt uczestnictwa
w spływie:
zł na osobę. Zapisy przyjmowane są do
września br. przez Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”.
Plan spływu:
. - Start - uroczyste otwarcie spływu przystań kajakowa KS „Budowlani” przy
Moście św. Rocha od strony Politechniki;
około . – meta spływu w Mściszewie,
przystań kajakowa „Binduga”, ciepły posiłek, mecz w siatkówkę, powrót autokarem
do Poznania.

Świadczenia:
▪ obsługa spływu,
▪ przewóz uczestników z mety na start
spływu,
▪ miejsce w kajaku dwuosobowym,
▪ koszulka okolicznościowa,
▪ ciepły posiłek,
▪ ubezpieczenie NNW.

▪
▪
▪
▪

adres zamieszkania,
nr PESEL,
nr telefonu kontaktowego,
dane do wystawienia faktury (zawierające nr NIP), jeśli uczestnik życzy sobie
otrzymać fakturę VAT,
▪ orientacyjny rozmiar koszulki, np. L.

Zgłoszenia uczestników:
Zapisy przyjmowane są do
września br.
lub do wyczerpania miejsc.
Zgłoszenia należy przesłać na adres: splyw@
metropoliapoznan.pl lub listownie na adres:
Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”, pl.
Kolegiacki , Poznań.

Wpłaty i termin dokonywania wpłat:
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy
z dopiskiem: „Spływ kajakowy . .
”
oraz podanym imieniem, nazwiskiem i adresem uczestników, za których dokonywana
jest wpłata. Termin dokonywania wpłat września
r.

Zgłoszenie uczestników musi zawierać
następujące dane:
▪ imię i nazwisko uczestnika spływu,

Regulamin spływu dostępny jest na stronie
www.murowana-goslina.pl w opisie zdarzenia w kalendarzu.
wrzesień 2012

MIESZKAŃCU! Wyremontuj dom
w śródmieściu - nie zapłacisz podatku!

W

eszła w życie zatwierdzona na
majowej sesji Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie uchwała
nr XVIII/
/
w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości budynków
położonych w obszarze „Śródmieście”
wskazanym w Zintegrowanym Programie
Rewitalizacji miasta Murowana Goślina.

Uchwała zakłada zwolnienie z podatku od
nieruchomości właścicieli budynków położonych przy ul. Poznańskiej (numery od - ),
Rogozińskiej (od numeru
- ), placu
Powstańców Wielkopolskich, Kochanowskiego, Dworcowej, Podgórnej, Młyńskiej

i Szkolnej, pod warunkiem wykonania
remontu elewacji lub dachu. Szczegółowy
zakres podlegający zwolnieniu został określony w uchwale. W efekcie przeprowadzonego remontu będzie można uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości maksymalnie na okres lat lub do kwoty tys. zł.
By móc wziąć udział w programie, przed
przystąpieniem do jakichkolwiek prac
remontowych niezbędne jest złożenie wniosku na „formularzu zgłoszenia” stanowiącym załącznik do uchwały, oraz otrzymanie
zatwierdzenia ze strony urzędu.
Tekst uchwały wraz z formularzami, które
należy złożyć w urzędzie znajduje się na stro-

nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce uchwały RM
.
Formularze są również dostępne w Punkcie
Obsługi Interesanta w budynku przy ul. Poznańskiej
oraz z Biurze Zarządzania Projektami i Rewitalizacji.
Wypełnione wnioski należy składać w Biurze
Zarządzania Projektami i Rewitalizacji, które
mieści się w Ratuszu, pokój , przy placu
Powstańców Wielkopolskich w terminie do
czrwca
r.
Daria Niemier, podinspektor ds. rewitalizacji
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl
tel.

Dachy na
Trwa nabór wniosków
o dofinansowanie usuwania szkołach będą
wyremontowane
wyrobów azbestowych
Przypominamy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na
wykonawcę prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu powiatu poznańskiego wybrano firmę
„Ekodachy” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Czermin
nr tel.
.
Barbara Borejsza-Ida
inspektor ds. ochrony środowiska
i usług komunalnych
tel.61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

W

ykonawca przeprowadzi prace
będące przedmiotem przetargu za
cenę:
▪ , zł brutto/kg (demontaż, transport
i unieszkodliwienie),
▪ ,
zł brutto/kg (odbiór, transport
i unieszkodliwienie).

Formularze wniosków o udział w programie
likwidacji azbestu dostępne są w Urzędzie
Miasta i Gminy Murowana Goślina, u sołtysów i przewodniczących osiedli samorządowych 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.

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

lipca br. w Urzędzie Miasta
i Gminy Murowana Goślina miało
miejsce podpisanie umów na
remonty dachów: sali gimnastycznej Gimnazjum nr
oraz sal dydaktycznych Szkoły
Podstawowej nr i Gimnazjum nr . Łączny
koszt inwestycji wyniesie niemal
tys. zł.
Remonty wykonają: firma P.P.H.U. Szymanowski Juliusz z Owińsk (umowa na kwotę
zł) oraz firma Budownictwo „Alfix”
Jerzy Kostecki z Białegostoku (na kwotę
zł).
Prace mają być wykonane do
roku.

sierpnia

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI
I WOLNOŚCI
31 sierpnia (piątek) 2012 r.
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, os. Zielone Wzgórza
19.00 Msza św. w intencji Solidarności i Wolności
19.40 Koncert Jacka Kowalskiego z zespołem Monogramista JK w rocznicę „Porozumień sierpniowych”
Zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki
fot. sxc.hu

www.murowana-goslina.pl

OŚWIATA

OŚWIATA

Szkoły coraz atrakcyjniejsze
Przedstawiciele gmin i innych instytucji, które prowadzą szkoły mają świadomość, że pozyskanie każdego ucznia wiąże się z otrzymaniem środków, ponieważ za każdym z nich „podążają” pieniądze. Każdy uczeń to - tysięcy złotych więcej w budżecie oświatowym.

O

działają klasy sportowe w siatkówce, czyli
w dyscyplinie, która jest obecnie w Polsce
sportem narodowym, dyscypliną w której
osiągamy systematycznie najlepsze wyniki.
Wystarczy wspomnieć, że z gier zespołowych w Londynie Polskę reprezentowali
tylko siatkarze. – Wzmocnieniem klas sportowych, które funkcjonują w Szkole nr i Gimnazjum nr na Zielonych Wzgórzach jest uzyskanie statusu Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego
(SOS), jednego z trzech w Wielkopolsce (w zakresie szkolenia dziewcząt), który jest objęty
specjalnym programem Polskiego Związku
Piłki Siatkowej. Program owocuje specjalnym
systemem szkolenia dla uczniów, dodatkowymi warunkami zatrudnienia nauczycieli,
dodatkowym wyposażeniem szkoły. Ośrodek
będzie otrzymywał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu – informuje Tomasz Łęcki.

Często, wraz z rodzicami podkreślają, że nie
sposób ze wszystkiego skorzystać.

Oferta dla gimnazjalistów

Zajęcia artystyczne – to przyszłość

Siatkówka

Elementem edukacji, którego nie znajdziemy
w żadnej szkole aglomeracji poznańskiej,
a funkcjonuje w Murowanej Goślinie jest
najświeższy program edukacji historycznej
adresowany dla gimnazjalistów. Projekt
zakłada organizowanie wycieczek szkolnych
na kresy – Wilno, Oszmiana, Nowogródek,
Grodno, Krewo (miejsce pierwszej Unii Polsko-Litewskiej z
roku), a więc do miejsc,
w których przebywali Mickiewicz i Słowacki.
Uczniowie odwiedzają też odnowiony przez
gminę Murowana Goślina wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego grób Jędrzeja Śniadeckiego. W programie tym uczestniczą uczniowie obu naszych
gimnazjów.

Dla jednych dzieci atrakcją jest muzyka, inne
chcą intensywnie rozwijać się sportowo. Dla
tej drugiej grupy od ponad dwudziestu lat

Obok wymienionych programów uczniowie
mają szeroką ofertę udziału w pracach różnorodnych kół, grup, sekcji czy projektów.

Kolejnym elementem podnoszącym atrakcyjność szkół w naszej gminie mogą stać się
zajęcia w zakresie umiejętności artystycznych związanych z przygotowywanym projektem widowisk historycznych w Murowanej Goślinie na wzór tego typu zajęć, które
prowadzone są w Puy do Fou, we Francji.
Wprowadzenie zajęć artystycznych planowane jest od
roku. We Francji są to zajęcia m.in. z zakresu jazdy konnej, szycia strojów historyczny, prac dekoratorskich. Funkcjonuje tam ponad dwadzieścia ognisk artystycznych, w których młodzież i dzieci są
kształcone, mogą rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności, które z jednej strony
wykorzystywane są w widowiskach historycznych, natomiast z drugiej strony oczywiście oddziałują wychowawczo.

świata to obszar objęty konkurencją.
Zasady obowiązujące w szkolnictwie
przypominają
te
funkcjonujące
w gospodarce. Rodzice, a z czasem sami
uczniowie podejmują decyzje do jakiej szkoły
chcą uczęszczać, nie muszą iść do placówki
najbliżej położonej.
Przedszkola i muzyka
Aby zachęcić do zapisywania się kolejnych
uczniów, placówki rywalizują między sobą
ofertami. Rozwijają programy sportowe,
artystyczne, językowe, albo jeszcze inne.
U progu nowego roku szkolnego nasuwa się
pytanie, jaka jest pozycja konkurencyjna
gminy Murowana Goślina na rynku oświatowym? – Oczywiście, z jednej strony wszystkie
szkoły są do siebie podobne, bo mają tą samą
ministerialną podstawę programową, mają
ramowy program nauczania. Są jednak pewne
osobliwości, które wyróżniają nasz system
oświatowy – mówi Tomasz Łęcki, Burmistrz
Murowanej Gośliny. – Po pierwsze w gminie
Murowana Goślina jest powszechny dostęp do
przedszkoli, myślę, że najlepszy w aglomeracji
poznańskiej, gdyż dysponujemy miejscami dla
procent dzieci w wieku przedszkolnym. Po
drugie, w Szkole Podstawowej nr
mamy
klasy muzyczne i bardzo mocno rozwinięty
ruch Pro Sinfoniki – dodaje Burmistrz. Uczniowie tej szkoły mogą pochwalić się sukcesami w konkursach organizowanych przez
ruch –zajmują pierwsze miejsca, a absolwenci SP nr
często kontynuują naukę
w średniej szkole muzycznej w Poznaniu.

Jakość kształcenia
- Gimnazja i część szkół podstawowych kształcą
uczniów na bardzo dobrym poziomie, są konkurencyjne w zestawieniu nawet ze szkołami
poznańskimi – mówi burmistrz Tomasz Łęcki.
Na przykład w Gimnazjum nr bardzo dobrze
uczniowie napisali test z matematyki, natomiast w Gimnazjum nr na poziomie bardzo
wysokim przebiegły egzaminy z języków,
przedmiotów humanistycznych i matematyczno-fizycznych. Mówiąc o wynikach szkół,
zwrócić też trzeba uwagę na bardzo dobre
wyniki testu szóstoklasistów uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr w Murowanej Goślinie i Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.

Paweł Napieralski

Goślińskie wakacje dla dzieci z Oszmiany
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

W

lipcu po raz trzeci zorganizowaliśmy dwutygodniowe wakacje dla
dzieci z Oszmiany (Białoruś).
Pobyt był częściowo finansowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w ramach
akcji „Lato z Polską”. Celem pobytu była
nauka języka polskiego, poznanie polskiej
kultury i historii.

Dzieci były goszczone przez goślińskie
rodziny, a zajęcia prowadzili nauczyciele
z Gimnazjum nr , Gimnazjum nr , Szkoły
Podstawowej nr
i Szkoły Podstawowej
w Długiej Goślinie. Odbyły się m. in. zajęcia
językowe, taneczne, plastyczne, sportowe;
wycieczki do Poznania, Pobiedzisk, Uzarzewa; rajd do Długiej Gośliny, noc filmowa
w Gimnazjum nr i wiele innych atrakcji. Po
pobycie w Murowanej Goślinie dzieci pojechały na obóz harcerski zorganizowany
przez Gośliński Szczep ZHR „Wzgórze”, gdzie
wzięły udział w spływie kajakowym rzeką
Piławą.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację pobytu dzieci z Białorusi – rodzinom,
nauczycielom, dyrektorom szkół serdecznie
dziękujemy.

wrzesień 2012
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Goślińska oświata
Szkoły rozpoczynają rok szkolny
/
. Będzie to kolejny rok wytężonej pracy nad
budowaniem „marki” goślińskiej oświaty.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

klas szóstych. Jest to drugi wynik w gminie,
po Szkole Podstawowej nr .

Wszystkie szkoły przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego. Odbywa się wielkie
sprzątanie, wykonywane są prace malarskie
i remonty. Największe zadanie to remont
dachów na „dwójkach”. Dyrektorki Szkoły
Podstawowej nr i Gimnazjum nr nareszcie
będą mogły spokojnie patrzeć w niebo, gdy
pada deszcz.
W Szkole Podstawowej w Białężynie została
wyremontowana podłoga w salce gimnastycznej.

SPRAWDZIAN

Jakość nauczania
Gratulacje szkole w Łopuchowie należą się
również za osiągnięty wynik na sprawdzianie

SP w Białężynie

,

SP w Długiej Goślinie

,

SP w Łopuchowie

,

Powiat

,

Poznań

,

Kraj

,

Klasy siatkarskie poszukują chętnych!

Wielkopolska

,

Gimnazjum nr im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie prowadzi nabór
otwarty dla dziewcząt do klas sportowych
o profilu siatkarskim.
Informację można uzyskać w sekretariacie
szkoły ul. Gen. T. Kutrzeby , tel.:
Informujemy również, że Szkoła Podstawowa nr prowadzi klasy sportowe o profilu
siatkarskim i chętnie przyjmie uczniów chcących uprawiać tę dyscyplinę sportu. Informacje pod nr tel.
.

Gimnazjaliści zdawali w tym roku egzamin
gimnazjalny wg nowych reguł. Uczniowie
obu gimnazjów poradzili sobie całkiem nieźle. Wyniki przedstawiamy w tabeli na końcu
artykułu. Szersza analiza wyników nauczania zostanie zawarta w „Raporcie o stanie
realizacji zadań oświatowych w gminie
Murowana Goślina”. Raport będzie dostępny
w październiku na stronie internetowej
gminy.

J. ang.
rozszerzony

J. niem.
podstawowy

J. niem.
rozszerzony

.

J. ang.
podstawowy

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Matematyka

Wszystkie szkoły podstawowe będą realizowały projekt „Indywidualizacja nauczania
w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Murowana Goślina”. Projekt jest realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego już po raz drugi, a w jego ramach szkoły
otrzymają pomoce dydaktyczne oraz będą
prowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. Wartość projektu to ok
tys. zł.
Wiele będzie się działo również w Łopuchowie. Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim”
prowadzącej szkołę podstawową i przedszkole udało się uzyskać dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Społecznego
o wartości ok. , mln zł.
Fundacja planuje wyposażenie szkoły
w nowe pomoce dydaktyczne, zorganizowanie zajęć dodatkowych, wykonanie
remontów, a nawet budowę boiska.
W przedszkolu zostanie utworzona nowa
grupa integracyjna. Gratulujemy!

,

Przedmioty
przyrodnicze

Programy realizowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

,

SP nr

J.polski

Gimnazjum nr im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie będzie uczestniczyć
w programie Szkolnych Ośrodków Siatkarskich realizowanym przez Polski Związek
Piłki Siatkowej. Dla gminy to duże wyróżnienie i prestiż. Szersza informacja w tekście pt.
„Murowana Goślina Szkolnym Ośrodkiem
Siatkarskim” oraz na stronie www.pzps.pl,
gdzie szerzej opisano program.

SP nr

Historia +
WOS

Szkolne Ośrodki Siatkarskie
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
W BIAŁĘŻYNIE

R

ozpoczęcie roku szkolnego
/
w Szkole Podstawowej im. L. Masiakowskiego w Białężynie odbędzie się
września
r. wg następującego harmonogramu:
▪ godz. . – Msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Tymoteusza,
▪ godz. . – uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego w sali gimnastycznej w szkole,
▪ godz. . – spotkanie z wychowawcami
w klasach,

www.murowana-goslina.pl

Remonty w szkołach

▪ godz. .
nego.

- .

odjazd autobusu szkol-

Zapraszamy wszystkie dzieci do naszej
szkoły!
Czekają na Was nowe przygody, nowe
wyzwania, przyjaciele, koleżanki i koledzy,
nauczyciele, pracownicy szkoły i dyrektor.
Małgorzata Warzecha
Dyrektor SP w Białężynie

TURYSTYKA

Co w

KULTURZE się zdarzyło?

Zakończenie Sezonu Orkiestry OSP
Bardzo pracowicie zakończyła sezon artystyczny Orkiestra Dęta OSP.
W ostatni weekend czerwca zespół koncertował codziennie. W piątek odbył się plenerowy koncert „Pod Platanem” przed fasadą
Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.
Występ wieńczył uroczystości ku czci świętych Piotra i Pawła – patronów poznańskiej
Archikatedry.
Po zakończeniu koncertu, około godziny
. zespół dotarł do Murowanej Gośliny,
by następnego dnia spotkać się pod remizą
OSP o . i udać w podróż do Nowego Miasta Lubawskiego na Krajowy Festiwal Miast
Cittaslow. Całość festiwalu była włączona
w dni miasta, a centrum wydarzeń artystycznych i konferencje były zlokalizowane
na starówce.
Nasz zespół zaprezentował się w sobotę
około godz. . prezentując
minutowy
koncert plenerowy.
Orkiestranci uzyskali specjalne trofeum –
płytę CD ze specjalną dedykacją Aleksandra
Maliszewskiego, który po wysłuchaniu koncertu Orkiestry OSP wypowiadał się o nas
bardzo pozytywnie.
Następnego dnia po śniadaniu zespół udał
się w drogę powrotną do Murowanej Gośliny,
jednak wcześniej, bo o godz. . odbył się
pierwszy Letni Koncert Promenadowy
w poznańskim Parku Wilsona. Był to jednocześnie ostatni koncert orkiestry w sezonie
artystycznym
/
.
Czarodzieje z Korei, czyli ostatni występ
w ramach festiwalu chóralnego ks.
E. Szymańskiego
W pierwszą niedzielę lipca w kościele pw.
Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
odbył się ostatni koncert V Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda
Szymańskiego. Słuchaliśmy utytułowanego
Chóru Misja Pielgrzyma z Korei Południowej,
który wystąpił pod dyrekcją Jae-Joon Lee.
Gościem na koncercie była prof. Jadwiga
Gałęska-Tritt,której wychowanką jest prof.
Elżbieta Wtorkowska. To był ostatni koncert
tegorocznego festiwalu. Zastępca Burmistrza Marcin Buliński podziękował Dyrektor
Festiwalu Pani Elżbiecie Wtorkowskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski docenił także pracę Ośrodka Kultury i złożył podziękowania na ręce jego Dyrektorki
Arlety Włodarczak.
Piąta już edycja Festiwalu może odbywać się
dzięki wsparciu budżetu miasta. Jednakże
podstawą integracyjnych spotkań koncertujących zespołów była aktywność pań z chórów Canzona-Absolwent, Canzona Kameralna, a także rodziców najmłodszych chórzystów z Chóru Dziewczęcego i Chłopięcego. Jak zwykle goście podejmowani byli
znakomitymi domowymi wypiekami, smacznymi sałatkami i kanapkami oraz innymi specjałami. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!
Dziękujemy również wszystkim osobom,

które współpracowały przy organizacji festiwalu, szczególne ks. Markowi Chmarze - Proboszczowi Parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie, Justynie Furman - Dyrektor Gimnazjum
nr w Murowanej Goślinie, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej Goślinie,
a także goślińskim rodzinom goszczącym
chórzystów.
Serdecznie dziękujemy też tłumaczom: Ewie
Wysockiej, Weronice Jarzyńskiej, Hannie Piotrowskiej, Liliannie Wojciechowskiej.
Przegląd Zespołów Śpiewaczych po raz
drugi gościł w Murowanej Goślinie
lipca br. po raz drugi gościliśmy w Murowanej Goślinie zespoły śpiewacze. Przegląd
rozpoczął się Mszą św. w kościele pw. św.
Jakuba, odprawioną przez ks. Mariusza
Koroniewskiego.
Inicjatorką zorganizowania przeglądu w naszym mieście była Bożena Rydzyńska - Przewodnicząca KGW. Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” wspólnie z Ośrodkiem Kultury
zajął się też organizacją przeglądu.
Wystąpiły zespoły”: Kleszczewianki (Kleszczewo), Chojanki (Chojno), Retro Cafe (Czerwonak), Złota Jesień (Kostrzyn), Złoty Kłos
(Duszniki), Przemysław (Rogoźno), Goślinianka (Murowana Goślina), Goślińskie Chabry (Murowana Goślina) oraz Kapela Podwórkowa „Swoja Wiara” (Murowana Goślina).
Główne cele organizacji przeglądu, czyli:
prezentacja, doskonalenie oraz konfrontacja
umiejętności zespołów śpiewaczych, popularyzowanie muzyki biesiadnej i rozrywkowej, nawiązywanie kontaktów oraz wymiana
doświadczeń
zostały
zrealizowane
w
procentach. Prezentacjom zespołów
przysłuchiwali się Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej Alicja Kobus i Zastępca Burmistrza Marcin Buliński. Każdy zespól otrzymał
kwiaty, dyplom i pamiątkową statuetkę.
Całość poprowadził brawurowo i z wrodzonym wdziękiem prezenterskim Marcin Matuszewski.
Świecko i sakralnie na Festiwalu w Długiej Goślinie
„...chcę, aby to co robię było proste
i szczere. Pragnę opowiadać swoją historię, dzielić się tym co czuję, myślę i przeżywam...”
To słowa Mietka Szcześniaka oddające ducha
koncertu finałowego X Letniego Festiwalu
Muzycznego „Musica Sacra Musica Profana”, który odbył się
lipca br. w Długiej
Goślinie. Pomimo zmiennej i nieprzewidywalnej aury, publiczność przybyła tłumnie.
Był to koncert niezwykły, pełen emocji
i wzruszeń.
W części „sacra” wystąpił bardzo młody stażem Młodzieżowy Chór z Oszmiany „Michael”,
którego dyrygentem i kierownikiem jest przyszłoroczny maturzysta Wadim Łukaszewicz.
W chórze śpiewa młodzież w wieku od
do lat. W repertuarze chóru znajdują się

pieśni religijne, ludowe i patriotyczne. Swój
występ rozpoczęli Bogurodzicą, a zakończyli
wspaniałym wykonaniem Poloneza.
W części „profana” wystąpił bardzo utalentowany, bodaj jeden z najlepszych wokalistów na polskiej scenie muzycznej Mietek
Szcześniak z zespołem. Jego recital przepełniony był ciepłem, zadumą i refleksją, a także
wiarą w człowieka, pozytywną energią
i modlitwą. Usłyszeliśmy jego największe
przeboje „Spoza nas”, „O niebo lepiej”,
„Czekaj na wiatr”, „Zaczekam”, czy „Twoja
miłość”. To był koncert, który będziemy na
pewno długo pamiętać. Może też dlatego,
że był bardziej kontynuacją sacrum niż profanum. Oba koncerty poprowadził Mateusz
Sibilski.
Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy
Tomasz Łęcki i Dyrektor Festiwalu Agnieszka
Szymańska-Wojtera na ręce ks. Proboszcza
Piotra Skoczylasa i Sołtysa Długiej Gośliny
Marka Strykowskiego złożyli podziękowania
za pomoc organizacyjną w przeprowadzeniu
festiwalu.
Na koncercie była też grupa z Białorusi,
którą razem z chórem gościli mieszkańcy
naszej gminy, a w ramach wyjazdu promocyjnego na Szlak Kościołów Drewnianych, organizowanego przez Związek Międzygminny
Puszcza Zielonka odwiedzili nas mieszkańcy
Swarzędza i Poznania.
Tradycyjnie jednym słowem „zamykamy”
zakończył festiwal ks. Proboszcz Piotr Skoczylas, a na niebie rozbłysły sztuczne ognie.
Podziękowania należą się mecenasom festiwalu: Ewie i Pawłowi Bugajnym, Jarosławowi Dobrowolskiemu, Jackowi Grali, Januszowi Radlowi, Bankowi BGŻ Oddział w Murowanej Goślinie, firmom: TRUST S.A.,
HYDROTECH. Specjalne podziękowania
w imieniu organizatorów festiwalu strażakom OSP w Długiej Goślinie, paniom z Koła
Gospodyń Wiejskich w Długiej Goślinie i Renacie Olszewskiej – dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie.
Co słychać u naszych zespołów?
▪ Zespól wokalny „Goślińskie Chabry”
reprezentował
Gminę
Murowana
Goślina na II Przeglądzie Zespołów
Wokalnych, Kabaretów i Kapel Ludowych, który odbył się lipca br. w Chojnie. Wystąpiło zespołów ludowych.
▪
lipca
r. zespół wokalny „Una
Canto” z Długiej Gośliny pod kierunkiem Józefa Kasprzaka, wystąpił z koncertem pieśni maryjnych w Szczodrochowie na terenie działek rekreacyjnych. Po koncercie zespół uświetnił
śpiewem Mszę św., którą odprawił
bp Bogdan Wojtuś w asyście proboszcza Rejowca ks. Henryka Badury.
▪ Zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”
w lipcu wziął udział w Przeglądzie
Zespołów Śpiewaczych „Pieśń nad
Samicą” w Stęszewie i XII Przeglądzie
Amatorskiej Twórczości Seniorów
„Stare, ale jare” w Obornikach.
wrzesień 2012

OŚWIATA

koncert z okazji

MIĘDZYNARODOWEGO
DNIA MUZYKI
29 września 2012 r. (sobota)
godz. 17.00

„GOŚLIŃSKIE
CHABRY”

nabierają ludzi!

Sensacja! Znany Gośliniakom zespół „Goślińskie Chabry” ma
zamiar nabrać ludzi. Okazało się, że panie z rzeczonego zespołu

aula Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

chcą nabrać jak najwięcej nowych uczestników
do śpiewania, tańca i śmiechu! Bez względu na płeć! Bez względu
na wiek! Byle wesoło i ochoczo dać się nabrać.

Zatem – NABÓR TRWA!

WYSTĄPIĄ:
WYSTĄPIĄ
Zespół folklorystyczny
„Goślinianie” pod kierunkiem
Marzenny Karbowskiej,
Orkiestra Dęta OSP pod batutą
Mateusza MJ Sibilskiego,
Zespół taneczny Orkiestry
Dętej OSP pod kierunkiem
Marty Jankowskiej.

Goślińskie Chabry przyjmują nowych członków!!
Jeśli ktoś zdecyduje się ulec naborowi, zapraszamy na
próbę – w każdy poniedziałek o godzinie 18:00 w sali nr 10
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie.

Można również zdecydować się na numerek!
Numerki poniżej:
MGOKiR – tel. 61 8 122 120
Kierownik zespołu Bożena Rydzyńska – 519 171 063
Dyrygent Marcin Matuszewski – 601 614 726

ZAPRASZA:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie
fot. cejhb/sxc.hu

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

fot. sxc.hu

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

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

KULTURA

MIESZKAŃCY
SOŁECTW
sprawdźcie
Szanowni Państwo!
Dziesiąta, jubileuszowa edycja największej imprezy plenerowej w naszym mieście za nami. Zorganizowanie jarmarku
nie byłoby możliwe bez zaangażowania
bardzo licznego grona mieszkańców.
Chcę serdecznie podziękować za pomoc:
Sołectwu Boduszewo, Grupie Realizacyjnej „Beton”, Komitetowi Partnerskiemu
Ziemi Goślińskiej i młodzieży z Gimnazjum
nr oraz Gruzji, Eugeniuszowi Tomickiemu
i Strażakom OSP w Murowanej Goślinie,
Krwiodawcom z Klubu HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu
w Murowanej Goślinie, Komisariatowi
Policji w Murowanej Goślinie, Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Bibliotece
Publicznej Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie, Kapeli biesiadnej „Eka znad Tro-

janki”, Gimnazjum nr , Jerzemu Pędzińskiemu, Jędrzejowi Lewandowskiemu,
„Caritas” przy parafii św. Jakuba, panom:
Piotrowi Cybichowskiemu, Mirosławowi
Grobelskiemu, Dominikowi Kowalowi
oraz pracownikom UMiG: Romce Dukat,
Basi Florys-Kuchnowskiej, Darii Niemier,
Ewie Grodzkiej, Dagmarze Baran, Tadeuszowi Stenclowi.

swoją
sprawność!

Zapraszamy do udziału
w turnieju sprawnościowym
w ramach rozgrywek
Sołeckich Gminy
Murowana Goślina

SPONSORZY JARMARKU ŚW. JAKUBA:
SKOK JAWORZNO, Ferma Norek NORTEX
sp. z.o.o Szymankowo, PobiedziskoGośliński Bank Spółdzielczy Oddział Murowana Goślina, AQUANET S.A. Poznań, LZD
Murowana Goślina Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Bank Zachodni WBK
S.A. Oddział Murowana Goślina, Poczta
Polska.

Turniej odbędzie się . września
r.
(niedziela) o godzinie : , na stadionie
miejskim przy ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie (przy niesprzyjających
warunkach atmosferycznych turniej
odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej).

Arleta Włodarczak
Dyrektor Ośrodka Kultury
w Murowanej Goślinie

Zachęcamy do czynnego udziału w imprezie, apelujemy o wsparcie dopingiem
swoich drużyn.
Szczegółowych informacji udziela
Norbert Nowicki tel.
,
e-mail: n.nowicki@mgsport.com.pl
Zapisy uczestnictwa u sołtysów.

Serdeczne dziękuję sponsorom spotkania
rodzinnego zorganizowanego z okazji
Dnia Dziecka czerwca
r. w Kamińsku – Novel House.
SPONSORZY: Novel House, Państwo M. G.
Skubiszyńscy, Pani Elżbieta Winogrodzka,
Państwo Licznerscy, Państwo Lewandowscy, Państwo Barełkowscy, Bank Gospodarki Żywnościowej, Dom Kultury w Murowanej Goślinie, Sołtys Głębocka
Agnieszka Szczepaniak.

Udział w spotkaniu wzięli Mieszkańcy
z dziećmi ze wsi Głębocko, Kamińsko,
Pławno, Okoniec. Szczególne podziękowanie kieruję dla Pani Elżbiety Raczyńskiej
i dzieci biorących udział w przedstawieniu
okolicznościowym. Dziękuję również
Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie spotkania oraz Radzie Sołeckiej.

Organizatorami imprezy jest Spółka MG
Sport oraz Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Elżbieta Dziel
Sołtys wsi Kamińsko
fot. sxc.hu

„Kto żyje w sercu tych, którzy pozostają
– nie umiera nigdy”

lipca
odszedł od nas
ukochany Mąż i Ojciec

śp. Jan Pol
Wszystkim, którzy uczestniczyli
w Jego ostatniej Ziemskiej drodze,
wzięli udział we Mszy św. i ofiarowali
modlitwy w Jego intencji, złożyli
kwiaty i łączyli się w smutku i bólu –
serdeczne podziękowania składa
żona z rodziną

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW
I BYŁYCH WIĘŹNIÓW
POLITYCZNYCH
ODDZIAŁ W MUROWANEJ GOŚLINIE
zaprasza na uroczystości
w rocznicę wybuchu
II wojny światowej

września
godz.

(sobota),
:

pl. Powstańców Wlkp.,
Murowana Goślina

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Biuletynu
Samorządowego (nr - /
), w artykule poświęconym XVI Mistrzostwom
Polski Weteranów w Półmaratonie
pojawił się błąd. Otóż pani Katarzyna
May-Adamek nie jest pierwszą Goślinianką, która stanęła na podium.
W
r. w . edycji biegu III miejsce
w kat. Kzajęła pani Mirosława
Bromberek i to ona jest pierwszą Goślinianką, która stanęła na podium. Pani
Mirosławo, proszę przyjąć moje przeprosiny.
Arleta Włodarczak

wrzesień 2012

POLSKIE I GRUZIŃSKIE VIP y

w Murowanej Goślinie

lipca zakończyła się pierwsza część polsko-gruzińskiej Młodzieżowej Akademii Wolności „VIP Leadership” realizowanej przez Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej wspólnie
z Gimnazjum nr im. Hipolita Cegielskiego z Murowanej Gośliny oraz gruzińską organizacją Bridge of Friendship z Gori.

P

rzez tydzień dziesięcioro młodych
ludzi z Gruzji i Polski kreatywnie
mówiło o wolności, demokracji i pokoju. Młodzież uczestniczyła w warsztatach
florystycznych, ikonograficznych, kulinarnych oraz liderskich. Dzięki grom miejskim
młodzi ludzie poznali wielokulturową przeszłość Murowanej Gośliny i Poznania.
Ważne dla obu grup było stworzenie z czterystu biało-czerwonych begonii Ikebany
Wolności i Pokoju, którą jeszcze do jesieni
można podziwiać na rynku w Murowanej
Goślinie niedaleko figury Matki Bożej.
Poznańska akcja
Najwięcej jednak zabawy dostarczył młodym ludziom happening balonowy zorganizowany na placu Wolności w Poznaniu
w proteście przeciwko wojnom. Młodzież
przebrana w stroje hippisowskie, rozdawała
poznaniakom kartki, na których mogli napisać apel o pokój i pojednanie między narodami. Dodatkową atrakcją były napełnione
helem balony, do których ludzie przyczepiali
wcześniej napisane kartki. Na zakończenie
happeningu czterysta biało-czerwonych
balonów pofrunęło do nieba.
Również mieszkańcy Murowanej Gośliny
mogli zobaczyć występy młodzieży z Gori.
W trakcie Jarmarku św. Jakuba zaprezentowała ona m. in. narodowe tańce i śpiewy.

Spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą.

Ważne dla obu
grup było stworzenie z czterystu
biało-czerwonych
begonii Ikebany
Wolności i Pokoju,
którą jeszcze do
jesieni można
podziwiać na
rynku w Murowanej Goślinie niedaleko figury Matki
Bożej.

Spotkanie z prezydentem
Ważnym punktem programu Akademii Wolności były także wyjazdy studyjne do Gdańska i Warszawy, z czego najbardziej utkwiła
nam w pamięci wizyta w Gdańsku i spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą - prawdziwym VIP-em naszych czasów, czyli bardzo
niezależną osobą. Rozmowa z laureatem
Pokojowej Nagrody Nobla została poprzedzona zwiedzeniem wystawy „Drogi do Wolności”. Lech Wałęsa przygotował dla nas
krótki wykład, pokazujący polską drogę od
komunizmu do demokracji. W nagrodę
otrzymaliśmy jego książkę wraz z autografem. Wiele przeżyć, wiele treści i bardzo
dobry punkt wyjściowy.
Młodzież wyposażona w różnorodne metody
i narzędzia do pracy już za trzy miesiące
podzieli się tym wszystkim ze swoimi rówieśnikami w Gori.
www.murowana-goslina.pl

Stowarzyszenie „Most Przyjaźni” powstało
w rejonie konfliktu zbrojnego w Tskhinvali
w celu budowania porozumienia pomiędzy
Gruzinami i Osetyjczykami. Naszymi partnerami, czynnie wspierającymi działania, są
także Centrum Ogrodnicze PrimaFlora
z Owińsk oraz „Heros” Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe Iwona Steinke z Murowanej
Gośliny.
Jakub Niewiński, koordynator projektu
Prezes Komitetu Partnerskiego
Ziemi Goślińskiej

Solidarit y Fund PL
Projekt jest współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP w
„Wsparcie Demokracji
” (Polska Fundacja Międzynarodowej
Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”).

