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Szanowni Państwo,
Wielu mieszkańców miasta i gminy pyta mnie mailowo,
a także podczas bezpośrednich rozmów, o realizację
wniosków z programu wyborczego. Będę o nich informował na bieżąco, natomiast zdecydowanie proszę
o cierpliwość. Realizacji wszystkich postanowień nie da
się przeprowadzić w miesiące, zwłaszcza że wiele decyzji samorządowych wymaga opiniowania różnych instytucji, a także Rady Miejskiej. W kolejnych biuletynach
będziemy zamieszczać rzetelne informacje o prowadzonych pracach i wprowadzanych zmianach.
UCHWAŁY
Udało się przeforsować, mimo mniejszości w Radzie
Miejskiej, likwidację opłaty adiacenckiej. Ma to kluczowe
znaczenie dla mieszkańców, którzy niebawem zostaną
podłączeni do sieci kanalizacyjnej, bowiem nie będą oni
zobligowani do płacenia dodatkowego podatku, który
wynika ze wzrostu wartości nieruchomości.
Także na styczniowej sesji radni przychylili się do mojej
propozycji, aby gmina dofinansowywała miejsca dla
dzieci w żłobku znajdującym się na os. Zielone Wzgórza.
Dzięki temu młode mamy będą miały szansę powrotu do
pracy – jeśli oczywiście taka będzie ich wola. Obecnie
opieką objętych jest tam dzieci, docelowo . Dopłata
do każdego dziecka miesięcznie wynosi
zł.
INWESTYCJE

czeniu. Przyszedł czas na
inwestycje w sołectwach.
Dlatego jeszcze w tym
roku będzie realizowana
budowa garażu remizy
OSP w Uchorowie, w przyDARIUSZ URBAŃSKI
szłym roku świetlico-reBurmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina
mizy w Nieszawie. Przygotowany zostanie także
projekt świetlicy w Przebędowie w pobliżu zbiornika
retencyjnego. Ponadto w celu poprawy jakości życia
mieszkańców będziemy instalować oświetlenie uliczne –
realizacja tego nowego zadania już się rozpoczęła.
STRAŻ MIEJSKA
Na pytanie czy będzie likwidowana Straż Miejska informuję, że czekamy na odpowiedź w tej sprawie od
Komendanta Wojewódzkiego Policji, gdyż taki jest
wymóg formalny podobnych zmian. Podjęcie ostatecznej decyzji należy do Rady Miejskiej, gdyż to ona będzie
głosowała nad uchwałą o odwołaniu Straży Miejskiej
w naszej gminie.
REORGANIZACJA URZĘDU
Pod koniec stycznia przeprowadziliśmy reorganizację
urzędu. Więcej informacji na ten temat na str. Biuletynu.

W najbliższych trzech latach będzie trwała przebudowa
placu Powstańców Wielkopolskich. To bardzo duże
obciążenie dla budżetu gminy, bo koszt wykonania
wynosi prawie
mln, bez wsparcia zewnętrznych funduszy. Nie mogliśmy się z tego wycofać, bo kary za odstąpienie wyniosłyby ok.
zł. W ramach tego projektu udało się jednak wprowadzić korektę. Mianowicie
główna ulica przebiegająca przez rynek nie będzie wykonana z bardzo kosztownego granitu, ale pozostanie w obecnej formie – dzięki temu udało się obniżyć koszt realizacji. Nie będzie także budowy nowego pomnika Niepodległości. Obecna bryła, ufundowana przez mieszkańców,
zostanie odrestaurowana i przeniesiona w przygotowane miejsce. Figura Matki Boskiej także zostanie odrestaurowana i przeniesiona w miejsce, które wskaże
ksiądz proboszcz Sławomir Jessa.

Zmartwię kibiców I ligi siatkówki. Choć sam jestem kibicem i fanem tej dyscypliny, jeśli nie zostanie znaleziony
sponsor tytularny dla zespołu ligi na sezon
/
,
to gmina nie będzie finansować tego zespołu z budżetu.
Tym bardziej, że w zespole tym gra obecnie tak naprawdę
tylko jedna miejscowa zawodniczka. Finansujemy lub
wspieramy finansowo – poprzez dotację dla UKS Zielone
Wzgórza – I ligę kobiet, II ligę kobiet, III ligę mężczyzn,
młodziczki, młodzików, kadetki, mini siatkówkę dziewcząt i chłopców. To już spory koszt dla budżetu gminnego.

Wśród spraw ważnych dla mieszkańców warto wymienić
także fakt, że budowa sieci kanalizacyjnej zostanie rozszerzona o ulice: Podgórną, Młyńską i Spokojną. Dokończymy budowę ulicy Krokusowej.

Na koniec chciałbym zachęcić mieszkańców miasta
i gminy, aby wzięli sprawy w swoje ręce i wzięli aktywny
udział w wyborach mających wyłonić sołtysów i rady
sołeckie, a także przewodniczących osiedli i rady osiedli
samorządowych. Terminy wyborów podajemy na stronie
biuletynu.

SIATKÓWKA

WYBORY SOŁECKIE

Przez ostatnich kilka lat bacznie obserwowałem życie
mieszkańców wsi w naszej gminie. Oczywiście inwestycje w mieście służą także im, ale zdecydowanie widzę
potrzebę poprawy komfortu życia w ich najbliższym oto-

styczeń-luty 2015

Zmiany w urzędzie
INWESTYCJE
Pod koniec stycznia br. została przeprowadzona reorganizacja Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina. W jej wyniku połączone
zostały dwa działy - rewitalizacji i inwestycji
- w jeden referat w budowlano inwestycyjny
i zarządzania drogami. Kierownikiem tego
działu została Barbara Florys-Kuchnowska,
natomiast wypowiedzenie otrzymał dotychczasowy kierownik referatu inwestycji –
Ryszard Pomin. Połączenie tych referatów
ma na celu usprawnienie kontroli nad inwestycjami drogowymi.
Zdecydowanie kończymy z bezmyślnym projektowaniem rzeczy, które nigdy nie będą
realizowane. Obecnie dysponujemy projektami, których realizacja musiałaby kosztować
mln. zł i zajęłaby ponad
lat. To
marnotrawienie pracy urzędników, wyrzucanie w błoto pieniędzy. Dziesięcio- czy dwudziestoletni projekt ma najczęściej nikły
związek z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Nikt nad tym do tej pory nie panował. Niektóre projekty zostały stworzone
dla terenów, które nie są własnością gminy.
Z kolei w celu zminimalizowania kosztów
realizowanych inwestycji wprowadzone
zostaną szczegółowe procedury. Do tej pory
wykonawców wybierano z wolnej ręki, nie
licząc się z kosztami.
PRACOWNICY
Na początku grudnia
r., już po drugiej
turze wyborów, ale przed zaprzysiężeniem
i objęciem stanowiska przez Dariusza Urbańskiego, niektórzy pracownicy urzędu otrzymali od poprzedniego burmistrza podwyżki,
z niektórymi zostały zawarte umowy
o pracę na czas określony, ale bez możliwości wypowiedzenia tejże umowy – te umowy
pozostają w mocy. Natomiast nie zostaną
przedłużone z pracownikami umowy, które
się kończą oraz niektóre umowy na zastępstwo.
Sekretarz Gminy nie przyjął zmiany warunków pracy, obecnie obowiązki sekretarza
pełni zastępca burmistrza – Krzysztof
Oczkowski.
Ponieważ burmistrz Dariusz Urbański nie
korzysta z samochodu służbowego, od
kwietnia urząd rezygnuje z samochodu służbowego oraz etatu kierowcy, a pan Jan
Andrzejak przechodzi na emeryturę (jak
zresztą planował niezależnie od wyniku
wyborów). Auto zostanie sprzedane.
W sumie w urzędzie osób zostało zwolnionych lub zrezygnowało z pracy.
Utworzone zostało jedno dodatkowe stanowww.murowana-goslina.pl

wisko – asystenta burmistrza. W ramach
reorganizacji urzędu część pracowników
została przeniesiona na inne stanowiska.
Dzięki takiej całościowej reorganizacji
oszczędności w kasie gminnej wyniosą
nawet kilkaset tys. zł. rocznie. Natomiast
zmiany wewnątrz sprawią, że - mimo ograniczenia zespołu – wszystkie dotychczasowe
funkcje urzędu będą podtrzymane.

DZIĘKI CAŁOŚCIOWEJ
REORGANIZACJI OSZCZĘD‐
NOŚCI W KASIE GMINNEJ
WYNIOSĄ NAWET KILKA‐
SET TYS. ZŁ. ROCZNIE.
NATOMIAST ZMIANY
WEWNĄTRZ SPRAWIĄ, ŻE ‐
MIMO OGRANICZENIA
ZESPOŁU WSZYSTKIE
DOTYCHCZASOWE FUNK‐
CJE URZĘDU BĘDĄ POD‐
TRZYMANE.
BIBLIOTEKA I IZBA REGIONALNA
Zrezygnowaliśmy z etatu w Izbie Regionalnej. Obowiązki pracownika izby przejmie na
umowę-zlecenie Marian Pflanz, historyk,
który będzie współpracował z Norbertem
Kulse.
Kilka etatów zostało zlikwidowanych
w Bibliotece. Pracownikom biblioteki zaproponowano ½ etatu, żeby nikt nie został bez
pracy i zwiększono w tym celu wynagrodzenie. Poważnym argumentem za taką reorganizacją biblioteki było to, że w niektórych
działach biblioteki na jednej zmianie pracowały dwie bibliotekarki. Godziny pracy
biblioteki zostaną dopasowane do potrzeb
czytelników.
PRZEPROWADZKI
W pierwszej kolejności do Ratusza na placu
Powstańców Wielkopolskich zostaną przeniesione biura burmistrza i jego zastępcy.
Środki na zakup mebli i przeprowadzkę znaleźliśmy w we wstrzymaniu umowy na napisanie książki. Pośrednikiem w tej umowie
była na polecenie byłego burmistrza Biblioteka, a honorarium znacznie przekraczało

standardowe umowy tego typu na rynku
księgarskim.
W miarę możliwości i po znalezieniu środków urzędnicy najściślej współpracujący z burmistrzem także będą przenoszeni sukcesywnie do ratusza. Na pierwszym piętrze, gdzie
dotąd znajdowała się sala konferencyjna,
a obecnie tymczasowe lokum znalazła Izba
Regionalna – umiejscowiona zostanie Sala
Ślubów.
Izba Regionalna będzie miała jedną z dwóch
lokalizacji: Ratusz Miejski albo parter
budynku, w którym znajdował się ośrodek
kultury (ul. Poznańska ). Brana jest jeszcze
pod uwagę trzecia ewentualność – piękne,
oszklone miejsce w gimnazjum nr.
na
pierwszym piętrze. Biblioteka zostanie przeniesiona do budynku przy ul. Poznańskiej
(budynek ośrodka kultury).
Natomiast Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Rekreacji już urządził swoje biura
w budynku spółki MG Sport na pierwszym
piętrze. Otwarcie nowych pomieszczeń
odbyło się lutego br.
MG SPORT
Przed objęciem urzędu przez burmistrza
Dariusza Urbańskiego miał on plan przeprowadzenia likwidacji spółki MG Sport. Niestety, po analizie wyszło na jaw, że były prezes spółki Bogusław Kiernicki, który podał się
do dymisji, zostawił spółkę zadłużoną na
ponad
tysięcy złotych. Na zadłużenie
składa się około
tysięcy złotych w kredytach oraz
tysięcy złotych w formie niewypłaconych należności wobec wykonawców
odpowiadających między innymi za przystosowanie pomieszczeń dla domu kultury
i warsztatów terapii zajęciowych. Likwidacja
spółki w dniu dzisiejszym wymagałaby wygospodarowania w budżecie naszej gminy niebagatelnej sumy
tysięcy złotych.
Oczywiście docelowo spółka MG Sport
będzie zlikwidowana, gdyż jej funkcjonowanie generuje zbyt wysokie koszty. Nie oznacza to rezygnacji z imprez sportowych i kulturalnych odbywających się na hali – wręcz
przeciwnie. Po likwidacji spółki funkcję tę
przejmie
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury i Rekreacji, ciężko jednak jednoznacznie powiedzieć kiedy to się stanie, gdyż
sytuacja finansowa gminy nie należy do najlepszych.

MIESZKASZ W NASZEJ GMINIE? ZAMELDUJ SIĘ!
Wówczas do budżetu gminy wpłyną Twoje podatki. Dzięki nim będzie można
realizować inwestycje w drogi i inne, które poprawią Twój komfort życia.

URZĄD, RADA

stycznia br. odbyła się IV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Rozpoczęła się nietypowo. Przewodniczący Konrad Strykowski, na wniosek Błażeja Kaźmierczaka, poprosił radnych o zgodę na oddanie głosu gościom: Krzysztofowi Sternowi i Tomaszowi Kaczyńskiemu.
Joanna Witkowska
podinspektor ds. samorządowych
Biuro Rady Miejskiej
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 54

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

Z

jawili się oni na Sesji, aby przedstawić
nową ideę Festiwalu Integracyjnego
„Jedna chwila”, a także zwrócili się do
radnych z prośba o wsparcie. Więcej na ten
temat na stronie . Biuletynu – serdecznie
zapraszamy i zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców!
Następnie – w ramach już zaplanowanych
punktów IV Sesji – Skarbnik Gminy Romana
Dudek przedstawiła projekt „Wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Murowana
Goślina na lata
” oraz opinię RIO na
temat prognozy (opinia pozytywna). Pozytywnie zaopiniowały prognozę także Komisje Rady Miejskiej: Gospodarcza i Oświatowo-Społeczna.
Pani Romana Dudek przedstawiła radnym
także autopoprawkę do budżetu na rok
, następnie projekt uchwały budżetowej, którą pozytywnie opiniowała RIO oraz
Komisje Rady Miejskiej: Gospodarcza
i Oświatowo-Społeczna.

Poniżej przedstawiamy listę głosowanych
uchwał. Wyniki głosowania nad nimi przedstawiamy także dodatkowo w formie tabeli.
. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Murowana Goślina na lata
.
Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na
rok.
Dochody budżetu gminy na
rok ustala
się w wysokości
. .
,
zł. Kwotę
wydatków budżetu na
rok ustala się
w wysokości
. . ,
zł. Uchwała

Głosowanie podczas sesji.

została przyjęta jednogłośnie.
. Uchwała w sprawie wysokości, zasad
ustalania i rozliczania dotacji celowej
dla podmiotów prowadzących żłobki
i kluby dziecięce na terenie gminy
Murowana Goślina.
Wprowadzenie dotacji wesprze działalność
żłobka, aby nie podnosiło opłat rodziców.
Obecnie na terenie gminy funkcjonuje jeden
żłobek, do którego uczęszcza
dzieci.
Dotacja będzie wspierać rodziny zameldowane na terenie gminy i zachęcać młode
małżeństwa do zamieszkania w gminie
Murowana Goślina. W
roku przeznaczonych na dotacje będzie
zł. Burmistrz
wystąpił z niniejszą uchwałą, zgodnie ze
swoją zapowiedzią z poprzedniej sesji. Na
grudniowej sesji radni ustalili wynagrodzenie Burmistrza w wysokości niższej w porównaniu do wynagrodzenia poprzedniego Burmistrza, zatem Burmistrz Dariusz Urbański
obiecał, że kwotę, która stanowi
różnicę w wysokości wynagrodzeń, przeznaczy na dofinansowanie żłobków. Radni podjęli uchwałę głosami „za” i „wstrzymującym się” (Wiesław Kaniecki)
. Uchwała w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w zakre-

sie działalności Filii Wydziału Komunikacji i Transportu w Murowanej Goślinie.
Z budżetu gminy zostaną przekazane środki
finansowe w wysokości . , zł na funkcjonowanie w roku
filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Poznaniu.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę.
. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXXII/ /
Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia
lipca
roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy urządzeń
infrastruktury technicznej.
Procedura administracyjna związana z wykonywaniem uchwały nr XXXII/ /
wykazała, że jest ona czasochłonna. Gmina
musiała ponosić koszty związane z wymaganą procedurą postępowania, opracowania operatu szacunkowego oraz korespondencją ze wszystkimi, licznymi stronami
postępowania. Należy uwzględnić także
koszt odwołań i windykacji, w tym nieściągalność należności. Uchylenie uchwały dot.
opłaty adiacenckiej jest realizacją programu
wyborczego Burmistrza. Wszyscy radni
zagłosowali za przyjęciem uchwały.
styczeń-luty 2015

URZĄD, RADA
. Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
w Mściszewie - część A.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Mściszewie - część sporządza
się, aby przeznaczyć zrekultywowane tereny
powyrobiskowe pod usługi sportu i rekreacji,
a także zachować korytarz ekologiczny,
poprzez zabezpieczenie ekosystemów łąkowo-wodnych przed zabudową. Radni podjęli
uchwałę jednogłośnie.
. Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
działek nr , / oraz / w Uchorowie.
Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest realizacja
zatoczki autobusowej wraz z przystankiem,
a także uporządkowanie i zagospodarowanie
terenów wokół świetlicy wiejskiej. Rada Miejska podjęła uchwałę głosami „za”.
. Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr
w Murowanej Goślinie.
Plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się w związku z umożliwieniem realizacji stacji demontażu pojazdów. „Za” przyjęciem uchwały zagłosowało
radnych
przy głosie „przeciw” (Mikołaj Gałka) i
„wstrzymującym” (Krystyna Przygońska).
. Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr / i / w Długiej Goślinie.
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie
rozwoju istniejącego gospodarstwa rolnego.
Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
. Uchwała w sprawie planu pracy Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie na
rok.
Radni zatwierdzili plan pracy Rady Miejskiej
oraz plany pracy komisji - Gospodarczej oraz

Oświatowo-Społecznej na
rok. Sesje
Rady Miejskiej planowane są w następujących
terminach:
III
r.,
IV
r. (sesja
absolutoryjna), VI
r., VII
r. (Uroczysta Sesja Rady Miejskiej), IX
r., XI
r.,
XII
r. oraz
II
r. Wszyscy
radni zagłosowali „za” podjęciem uchwały.
. Uchwała w sprawie planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na
rok.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Treść wszystkich uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.
W TRAKCIE SESJI NIE OBYŁO SIĘ
BEZ DYSKUSJI
Jednym z tematów, które wzbudziły najwięcej emocji były zmiany kwot w budżecie przeznaczone na widowisko historyczne.
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
Wiesław Kaniecki zaznaczył, że zagłosuje za
budżetem na rok
r., mimo iż nie zgadza
się z obniżeniem o
tys. pieniędzy na wido-

wisko. W tej sprawie wypowiedział się także
radny Mikołaj Gałka. Zwrócił on uwagę, że
mimo umniejszenia budżetu o kwotę
tys.,
to wciąż w budżecie pozostaje kwota
tys.
zł., bo tyle w
roku gmina dopłaca do
wykonania projektu parku historycznego.
W dalszym ciągu dyskusji zwrócono także
uwagę, że gmina będzie musiała ponieść
dodatkowe koszty związane z widowiskiem,
które wynikają z kar nałożonych na gminę za
to, iż w ramach projektu europejskiego (który
wymaga zastosowania procedury zamówień
publicznych, czyli rozpatrywania przynajmniej ofert) oparto się na jednej złożonej
propozycji wykonawcy (więcej na temat kosztów widowisk – str. - Biuletynu).
Sprawozdanie ze swoich działań przedłożył
Radzie Miejskiej burmistrz Dariusz Urbański.
Radni bardzo szczegółowo wypytywali
o wszystkie decyzje i zarządzenia, a nawet
tematy odbytych spotkań oraz reorganizację urzędu. Burmistrz zapowiedział, że odbędzie się ona pod koniec stycznia br. Informacje na ten temat znajdą Państwo w Biuletynie na str. .
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Noworoczne postanowienia
W środę
stycznia br. odbyło się Spotkanie Noworoczne, na które swoich gości zaprosił Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański. - Tradycją Murowanej Gośliny stało się
to, iż w styczniu spotykamy się na corocznym spotkaniu noworocznym. Nie sprawdziły się przepowiednie niektórych uczestników zeszłorocznego spotkania, iż miało być ono ostatnim – tak rozpoczął spotkanie Arkadiusz Bednarek, szef Biura Komunikacji Społecznej UMiG. Następnie poprosił
burmistrza o wygłoszenie przemówienia.

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

B

urmistrz Dariusz Urbański na wstępie
powitał gości, wśród których w auli
Gimnazjum nr zasiedli m.in.: Andrey
Yakovlev – Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej, Tomasz Łubiński - Wicestarosta Poznański, Tadeusz Kłos – Burmistrz Miasta i Gminy
Skoki, Piotr Woszczyk – Zastępca Burmistrza
Obornik, Ewa Jedlikowska – Zastępca Wójta
Gminy Czerwonak, Zofia Hryhorowicz –
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,
Stanisław Marczak – Zastępca Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu,
Marek Baumgart, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
Małgorzata Najdek – Prezes Lokalnej Grupy
Działania „Kraina Trzech Rzek”, Zbigniew
Tomaszewski – Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Poznańskiego. Burmistrz powitał także przedsiębiorców, radnych powiatowych, radnych miejskich, przewodniczących
zarządów osiedli, sołtysów, ludzi kultury,
sportu, samorządowców, przedstawicieli
stowarzyszeń i klubów, a także mieszkańców
miasta i gminy Murowana Goślina.
Gościom z kolei przedstawił swoich najbliższych
współpracowników:
Krzysztofa
Oczkowskiego – Zastępcę Burmistrza oraz
Skarbnik Gminy Romanę Dudek.

- Jest to pierwsze moje Spotkanie Noworoczne
w roli burmistrza – mówił w przemówieniu
burmistrz - Różni się ono od spotkań, w których dotychczas Państwo uczestniczyli. Nie
zamierzam bowiem chwalić się cudzymi osiągnięciami, natomiast nadszedł moment, w którym trzeba rzetelnie opisywać rzeczywistość.
Pozwolą Państwo, że w ramach Spotkania
Noworocznego przybliżę te moje zamierzenia
i postanowienia noworoczne, które związane
są z pracą, służbą dla mieszkańców miasta
i gminy Murowana Goślina. (Cała treść przemówienia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina – dostępna na stronie internetowej urzędu).
Następnie z krótkimi życzeniami dla nowego
burmistrza naszego miasta i gminy, a także
dla mieszkańców wystąpił Wicestarosta
Poznański Tomasz Łubiński.
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

nie mógł przybyć, ale podczas spotkania
odczytano list, który od niego otrzymaliśmy.
NAGRODY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
W minionym roku podmioty gospodarcze
działające na terenie naszej gminy przeprowadziły szereg inwestycji, które przyczyniły
się do wzbogacenia oferty gospodarczej
Murowanej Gośliny. Tradycyjnie postanowiliśmy uhonorować najlepszych. O przyznaniu
nagród decydowała kapituła w składzie:
Dariusz Urbański – Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina, Szymon Pędziński - Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej, Jerzy Pędziński - Starszy Cechu oraz
Przedsiębiorca Roku
w kategorii „całokształt”. Nagrody wręczali wraz z członkami
kapituły: Stanisław Marczak – Wiceprezes
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu i Konrad Strykowski – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.
Wyróżnienie w kategorii „małych przedsiębiorców” - firma Tele Bus Bogusław Frąckowiak.
Firma TELE-BUS Przewozy Okazjonalne
i
Turystyczne
Bogusław
Frąckowiak
powstała w grudniu
r. W roku
obchodziła -lecie działalności. Jest to firma
rodzinna, zatrudnia osób. W rozwój zainwestowała w
r. ok.
tys. zł.: na zakup
działki przeznaczonej pod bazę autobusów,
zaplecze gospodarcze do naprawy autobusów oraz biuro. Firma była sponsorem Dożynek Gminnych
r. oraz bezpłatnie dowoziła do lokali wyborczych w czasie wyborów
samorządowych
.
W kategorii „średnich przedsiębiorców”
nagrodę otrzymała firma AUTO LUX Janusz
Binięda.
Pan Janusz Binięda prowadzi od
roku
zakład mechaniki pojazdowej. Jest członkiem
Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie. Przyjęte zobowiązania gospodarcze wykonuje bez zastrzeżeń i w sposób wzorowy. Jego prace są wzorem dla młodego pokolenia, które szkoli od
początku swojej działalności, uczniom przekazuje fachową wiedzę swego rzemiosła.
Wśród kolegów jest cenionym fachowcem,
szanowanym przedsiębiorcą. Za postawę
etyczno- moralną został wyróżniony odznaczeniami i medalami. Za okres -letniej nienagannej pracy zawodowej został odznaczony Srebrnym Medalem im. J. Kilińskiego.

Burmistrz Dariusz Urbański podczas Spotkania Noworocznego.

W kategorii „dużych przedsiębiorców”
nagrodę otrzymała Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”, której prezesem jest
Tomasz Nowak.
Spółdzielnia jest kontynuatorem Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, która
działała od
r. Dzisiejsza spółdzielnia jest
też kontynuatorem Spółdzielni „Rolnik”
działającej w Murowanej Goślinie przed
wojną. Firma daje zatrudnienie
osobom
z terenu gminy. Produkuje niezwykle cenione
pieczywo i wyroby cukiernicze. Prowadzi też
skład materiałów budowlanych oraz stację
kontroli pojazdów. Wielokrotnie wspierała
działalność kulturalną i społeczną instytucji
z terenu gminy.
Nagrodę specjalną za całokształt działalności otrzymał Zbigniew Krzysztoń prowadzący Zakład Wytwarzania Urządzeń Kotłowych.
Pan Zbigniew od niemal lat aktywny zawodowo, od
lat prowadzi firmę w branży
kotlarskiej. Naukę rozpoczął w zakładzie ślusarsko-kowalskim. Następnie pracował
w Ośrodku Transportu Leśnego, Rejonie
Dróg i Mleczarni. W
r. podjął decyzję
o utworzeniu własnego warsztatu, początkowo przy ul. Mostowej, a następnie przy ul.
Wodnej. Przez cały okres swojej pracy zawodowej zajmował się produkcją grzejników,
bojlerów i pieców.
styczeń-luty 2015

STYPENDIA SPORTOWE
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej corocznie
przyznawane są przez burmistrza Stypendia
Sportowe dla wyróżniających się sportowców Gminy Murowana Goślina. Wraz z burmistrzem wręczała je sportowcom Krystyna
Przygońska – Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej. W tym roku
takie stypendium otrzymały osoby:
Judoczka Kamila Busse reprezentująca Klub
sportowy KS Akademia Judo (trener Radosław Miśkiewicz). Kamila w
roku zajęła
. miejsce podczas Międzynarodowego
Pucharu Polski Juniorek i Juniorów, . Miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorek i Juniorów, . miejsce Pucharu Polski Juniorów
i Juniorek. Kamila jest czołową zawodniczką
kadry narodowej juniorek wagi
kg, która
reprezentuje Polskę podczas Pucharów
Europy i imprez zagranicznych. Mimo iż jest
zawodniczką, rozpoczęła także pracę
z dziećmi właśnie na terenie Murowanej
Gośliny.

Występ chóru Vocantes.

Lekkoatleta, skoczek wzwyż reprezentujący
klub UKS ORKAN Środa Wielkopolska
Mariusz Baszczyński. Osiągnięcia:
miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w Inowrocławiu, a także w Akademickich
Mistrzostwach Polski w Białymstoku. Rekord
życiowy , m.
Lekkoatleta reprezentujący klub UKS ORKAN
Środa Wielkopolska w pchnięciu kulą i rzucie
dyskiem Marcin Wrotyński. Osiągnięcia: .
miejsce w pchnięciu kulą i . miejsce w rzucie
dyskiem na Mistrzostwach Polski Juniorów.
. miejsce na mistrzostwach Polski LZS w rzucie dyskiem. . miejsce w pchnięciu kulą na
Halowych Mistrzostwach Polski w Spale.
Marcin został w powołany do Kadry Polski
Juniorów i objęty jest szkoleniem centralnym
na rok
. W tym sezonie poprawił
rekord Wielkopolski w pchnięciu kulą.

Członkowie kapituły konkursu Przedsiębiorca Roku 2014 oraz wyróżnieni przedsiębiorcy.

Trenerem Mariusza Baszczyńskiego i Marcina
Wrotyńskiego był Wojciech Mazurkiewicz,
który zmarł w grudniu
r. Obaj sportowcy jemu właśnie podczas Spotkania
Noworocznego zadedykowali swoje dotychczasowe osiągnięcia.
Dodatkowo burmistrz Dariusz Urbański
ufundował z własnych pieniędzy stypendium
sportowe dla Mateusza Maciejewskiego,
dziewiętnastolatka trenującego dyscyplinę
poza olimpijską - mieszane sztuki walki.
Mateusz jest mistrzem Wielkopolski. Wygrywał również walki na galach zawodowych.
Po emocjach związanych z przyznawaniem
nagród i stypendiów przyszedł czas na
chwilę relaksu przy dźwiękach chóralnego
śpiewu. Przed gośćmi Spotkania Noworocznego wystąpił chór Vocantes, prowadzony
przez prof. Leszka Bajona przy parafii św.
Jakuba w Murowanej Goślinie. Profesor
Bajon zaskoczył, ponieważ zaproponował
gościom spotkania wykonanie wspólnie
z chórem na
głosów kolęd. Niepewni
początkowo widzowie ośmielili się już po
www.murowana-goslina.pl

Sportowcy, którym przyznano stypendia wraz z burmistrzem oraz Krystyną Przygońską - Przewodniczącą Komisji OświatowoSpołecznej Rady Miejskiej.

kilku taktach i aula Gimnazjum nr wypełniła
się chóralnym śpiewem wszystkich uczestników spotkania.
Po zakończeniu części oficjalnej spotkania
goście zostali zaproszeni na poczęstunek.
Można było skosztować wypieków goślińskich cukierników, a także smakołyków przy
regionalnym stole cittaslow: wędlin pana
Mariana Nogaja, miodów pana Andrzeja
Czarneckiego, jabłek z sadu pana Mikołaja
Marczaka, jaj z gospodarstwa sołtysa Białęg
Piotra Michalskiego. Całość przygotowali dla
nas jak zwykle niezawodni nauczyciele
i uczniowie Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych w Murowanej Goślinie

oraz Restauracyjka u Estery.
Tegoroczne Spotkanie Noworoczne zyskało
po raz pierwszy akcent charytatywny. Podczas spotkania prowadzona była zbiórka funduszy na leczenie mieszkańca gminy, Grzegorza Klewenhagena. W zeszłym roku wykryto
u Pana Grzegorza guza mózgu. Codziennie
trwa walka o ratowanie jego życia, a zbierane środki są niezbędne do wykonania operacji w Stanach Zjednoczonych. Goście wykazali się ofiarnością, a Stanisław Woźniak,
który koordynował akcję stwierdził wręcz,
że wobec takiego odzewu gości warto co
roku zadbać o prowadzenie zbiórki na ważne
cele.

Dlaczego mieszkańcy nie chcą parku historycznego?

FRANCUSKA RULETKA
Gigantyczny koszt dla gminy. W sumie wraz z parkiem kilkanaście milionów… trudno sobie
wyobrazić o ile mniej inwestycji w mieście i na wsiach można będzie przeprowadzić przy budżecie
okrojonym o takie kwoty. Dla porównania - koszt przebudowy całego Placu Powstańców Wielkopolskich to mniej niż mln zł.
numerze /
( ) „Biuletynu
Samorządowego” pojawiło się
zapewnienie z ust ówczesnego burmistrza, że „Gmina nie angażuje się w widowisko, widowisko powstaje na terenie
gminy”. Tymczasem…

W

wystawiał fakturę innemu organizatorowi…
Spółce MG Sport. Dla przykładu. Z uczestników wycieczki we wrześniu
roku nikt nie
pokrył w całości swojego wyjazdu. Połowę
kosztów musiał pokryć Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji (ponad tys. zł!).

KOSZT DLA GMINY

Na
osób wyjeżdżających w sierpniu
roku,
pokryło koszty,
nie wpłaciło ani
złotówki. Z tego kilka osób otrzymało wyjazd
jako nagrodę dla np. Najlepszego Przedsiębiorcy więc nie można mieć zastrzeżeń, ale za
darmo podróżowali także m.in. niektórzy
radni, statyści, a także Prezes Stowarzyszenia
Dzieje (on także nieodpłatnie w wymienionej
wyżej wycieczce w
roku).

Dotąd organizowanie widowisk historycznych w Murowanej Goślinie (w latach
oraz
i
) kosztowało nasz
budżet ok.
tys. złotych! W budżecie na
rok, planowanym jeszcze w poprzedniej
kadencji, zaplanowano kwotę na widowisko
w
r.
tys. zł (punkt usunięty autopoprawką z budżetu w styczniu br.).

HAŁAS
Z kolei wykonanie tylko projektu parku historycznego, który miałby się znaleźć na terenie
tzw. Starego Probostwa, to dla nas obciążenie:
zł w
roku,
zł w
.
W dodatku umowa na wykonanie tego projektu została zawarta w taki sposób, że jej
zerwanie kosztuje obecnie więcej niż ukończenie dzieła (projektu).
Do tego dochodzą koszty kar za nieprawidłowości w dokumentacji dot. parku historycznego. Już zapłaciliśmy karę w wysokości
ponad
za to, że wykonawcę projektu
parku wskazano tylko na podstawie jednej
oferty (wymóg to trzy oferty do wyboru).
Najprawdopodobniej czeka nas też kolejna
kara w wysokości ok
tysięcy złotych za
bezprawne podpisanie aneksu odraczającego
termin wykonania projektu. Docelowo przedsięwzięcie wybudowania parku szacowane
jest na ok.
mln. zł. W tym udział gminy to
proc., czyli prawie milionów!
BIURO PODRÓŻY UMIG
Wyjazdy pracowników UMiG, członków stowarzyszenia Dzieje, radnych i statystów do
Francji, do parku historycznego Puy Du Fou,
kosztowały nasz budżet w sumie przynajmniej
, zł! W tym przejazdy autokarami, samochodem, przeloty samolotem
(ponad
zł, latał wyłącznie były burmistrz), a także diety delegacji służbowych,
bilety, noclegi.
Takie kwoty oficjalnie przekazywane z budżetu
na pewno zwróciłyby uwagę mieszkańców.
Dlatego odpowiednia kwota była przekazywana do np. Domu Kultury, a ten był zobowiązany do zorganizowania „wycieczki” lub

Pod protestami (wysyłanymi do urzędu
w
r.) dotyczącymi hałasu generowanego
przez próby i spektakle widowiska podpisywali się mieszkańcy Murowanej Gośliny (m.in.
ul. Przemysłowa, Ogrodowa, Telimeny, Za
mostem, os.
-lecia) i Rakowni. Otulina
Puszczy Zielonki, podobno „adres marzeń”,
tymczasem wiosną i latem korzystanie
z ogrodów, czy nawet otwieranie okien wiązało się wysłuchiwaniem prób.

Mieszkańcy w protestach zwracali także
uwagę, że widowisko jest organizowane
(także docelowo, wraz z parkiem historycznym) tuż przy Puszczy Zielonce. W niewielkiej odległości od tych terenów właściciele
działek nie mogli uzyskać pozwolenia na
budowę domu, bo np. konieczne jest pozostawienie tzw. korytarzy ekologicznych dla
poruszania się zwierzyny. Ciekawe, że przy
przekształceniu terenu na Starym Probostwie już nie było obaw o ochronę zwierząt. W dodatku organizatorzy raczyli po
każdym występie zarówno zwierzaki, jak
i okolicznych mieszkańców porcjami fajerwerków.
Trwa przygotowanie projektu parku historycznego. Zleceniodawca przewidział ekran
dźwiękochłonny od strony os.
-lecia. Niestety, nie ma ekranów ani od strony puszczy,
ani od strony ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie oraz ul. Dolnej w Rakowni, a to
właśnie mieszkańcy tych okolic wielokrotnie
zwracali uwagę na uciążliwość widowisk.
Dlaczego zadbano o ciszę dla mieszkańców
zachodniej części miasta, jednocześnie
pogarszając komfort życia mieszkańców
części wschodniej i Rakowni oraz okolicznych miejscowości?

DOTYCHCZASOWE, JUŻ PONIESIONE
WYDATKI NA WIDOWISKA HISTORYCZNE
11 486,78 zł

delegacje pracowników urzędu do Francji, do Puy Du Fou (20112014 r.)

177 858,49 zł

koszt widowisk organizowanych przez MGOKiR w Murowanej
Goślinie (2009-2010 r.)

192 823,87 zł

koszt wyjazdów do Puy Du Fou, wizyty studyjne, badania marketingowe itp. koszty zw. z organizowaniem widowisk (2008-2014 r.)

100 000 zł

dotacja z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Dzieje na zorganizowanie widowiska w 2013 r.

150 000 zł

dotacja z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Dzieje na zorganizowanie widowiska w 2014 r.

20 000 zł

2014 r. dzierżawa terenu, na którym odbyło się widowisko.

W sumie 652 169,14 zł
Gdy do tego doliczyć już poniesione koszty dot. projektu parku historycznego
(48 200,75 zł –2014 r. udział gminy w dotacji na projekt parku historycznego; 15 225 zł –
kara nałożona na gminę za nieprawidłowości w dobieraniu wykonawców)

715 594,89 zł – tyle już zapłaciliśmy za widowiska i projekt parku historycznego.
styczeń-luty 2015

Zresztą czy na pewno chodziło o dobro
mieszkańców? Ekran powstanie wyłącznie
od strony ul. Poznańskiej, prawdopodobnie
dlatego, że – jak zapisano w raporcie doradczym dot. planowanego terenu pod widowisko – na teren parku historycznego mogą
dobierać odgłosy ulicy…
DWA PARKI
Tymczasem w Kownatach (gmina Torzym)
powstaje gigantyczny park rozrywki składający się z kilku elementów, które tworzą
różni inwestorzy. Jednym z nich będzie właśnie park historyczny (informacja potwierdzona w urzędzie gminiy Torzym w styczniu
r.). Inwestorem są Francuzi, a dokładniej właściciele parku w Puy De Fou! Park
w Torzymiu powstaje na wzór francuskiego,
będą w nim także prezentowane widowiska
historyczne, m.in. Bitwa pod Grunwaldem
i widowisko o początkach państwa polskiego.
Park Kownaty zlokalizowany jest w pobliżu
autostrady A , żeby zoptymalizować dojazd
widzów z Polski i Niemiec. (osobny zjazd,
park ok. km od autostrady). Ok.
km od
Poznania,
km z Murowanej Gośliny. Start
planowany na
rok.
Czy dwa takie same/podobne parki rozrywki,
oparte na takim samym pomyśle mają szansę
na sukces komercyjny? Zwłaszcza tak blisko
siebie zlokalizowane. Przecież biznesplany
obu parków zakładają zasięg kilkusetkilometrowy, bo mniejszy nie daje szans na zwrot
inwestycji. Park w Kownatach będzie zrealizowany szybciej, z lepszym dojazdem,
a przede wszystkim inwestor ma już kapitał
na wykonanie całości, a prace rozpoczęto
jakiś czas temu.
W takiej sytuacji opieka merytoryczna spe-

MINIMALNY KOSZT DLA GMINY
BUDOWY PARKU HISTORYCZNEGO
48 200,75 zł

2014 r. udział gminy w dotacji na projekt parku historycznego

392 381,75 zł

2015 r. udział gminy w dotacji na projekt parku historycznego

15 225 zł
Ok. 8 750 000 zł

od 2016 r. udział gminy w dotacji na budowę parku historycznego

Razem 9 205 807,5 zł – wkład gminy w budowę parku historycznego
UWAGA. Wszystkie powyższe sumowane kwoty wynikają ze zgromadzonych dokumentów, więc
podane dane są niepodważalne. Natomiast w artykule nie zostały w ogóle uwzględnione m.in. koszty:
▪ projektu i wykonania infrastruktury, która miałaby służyć widowiskom, ale zakres znajduje się
w projektach np. dworców (np. tunel pod torami przy dworcu Zielone Wzgórza, parkingi samochodowe nie od strony miasta, ale właśnie od strony puszczy)
▪ wykup ziemi pod drogi dojazdowe na teren parku, w tym rondo (tereny po prawej stronie torów
od przejazdu kolejowego, jeszcze na terenie gminy Czerwonak)
▪ dotychczasowa praca urzędników UMiG przy widowiskach wykonywana w godzinach pracy 715
594,89 zł – tyle już zapłaciliśmy za widowiska i projekt parku historycznego.

cjalistów z Puy De Fou nad projektem w Murowanej Goślinie na niewiele się zda, a inwestowanie jakichkolwiek kwot w dublowany
pomysł nie wróży komercyjnego sukcesu.

W dodatku park historyczny, czyli inwestycja
szacowana na ponad mln. zł, został zaplanowany na ziemi, która nie jest własnością
gminy! Z punktu widzenia biznesowego to
kardynalny błąd.

PODSUMOWUJĄC
Gigantyczny koszt dla gminy. W sumie wraz
z parkiem kilkanaście milionów… trudno
sobie wyobrazić o ile mniej inwestycji w mieście i na wsiach można będzie przeprowadzić przy budżecie okrojonym o takie kwoty.
To wszystko przy bardzo dużym ryzyku, że
sukcesu komercyjnego nie będzie.

PROJEKT PARKU HISTORYCZNEGO
INFRASTRUKTURA DROGOWA
ORAZ TERENY PREZENTOWANIA
WIDOWISK

www.murowana-goslina.pl

kara nałożona na gminę za to, iż w ramach projektu europejskiego (który
wymaga procedur przetargowych, czyli rozpatrywania przynajmniej 3
ofert) oparto się na jednej złożonej propozycji wykonawcy

Mam ogromny szacunek dla pracy, jaką
wykonali mieszkańcy zaangażowani w widowiska. Ale mam nadzieję, że i oni zrozumieją,
że nie można realizować widowisk na zasadach, jakie opisano wyżej.
Kamil Grzebyta
asystent burmistrza
k.grzebyta@murowana-goslina.pl

Przebudowa placu
Powstańców Wielkopolskich
Z początkiem lutego rozpoczęły się prace związane z przebudową Placu Powstańców Wielkopolskich. Wśród mieszkańców pojawiają się przeróżne informacje dotyczące zakresu prac oraz rodzaju
użytych materiałów podczas przebudowy, dlatego przedstawiamy precyzyjną informację.
Wioletta Wojciechowska
Inspektor ds. inwestycji liniowych
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 811 88 28

ZAKRES PRAC:
▪ przebudowa placu Powstańców Wielkopolskich
i
przyległych
jezdni,
(nawierzchni placu, chodników, parkingów)
▪ urządzenie terenów zielonych wraz
z nawodnieniem,
▪ przebudowa oświetlenia ulicznego,
▪ wykonanie zasilana energetycznego
imprez masowych i oświetlenia iluminacyjnego,
▪ przebudowa kanalizacji deszczowej,
▪ włączenie do kanalizacji deszczowej rur
spustowych wszystkich przyległych
budynków,
▪ budowa elementów małej architektury,
▪ likwidacja budynku kwiaciarni, baru, szaletu miejskiego oraz wszystkich przyłączy do ww. budynku (przyłącze wodociągowe, przyłącze energetyczne, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze
kanalizacji sanitarnej – szambo)
▪ wykonanie nowej organizacji ruchu.
Ponadto planujemy przeniesienie istniejącej
bryły pomnika w miejsce wskazane w projekcie budowlano-wykonawczym oraz przeniesienie figury Matki Boskiej na miejsce
wskazane przez księdza proboszcza Sławomira Jesse.
CO POWSTANIE:
▪ w miejsce wyciętych drzew będą nowe
nasadzenia drzew w ilości szt., drzewa
te zostaną posadzone w kratownicach
bezpośrednio do ziemi (
szt.) oraz
w donicach (
szt.) wzdłuż głównej
drogi (dawnej wojewódzkiej). Ponadto
posadzone będą krzewy okrywowe
i urządzone trawniki. Dla potrzeb utrzymania zieleni zostanie wykonane nawodnienie, obejmujące instalacje rozprowadzającą, instalację kroplującą, automatyczne sterowanie nawadnianiem, wykonanie studzienki z zaworami czerpalnymi.
▪ do likwidacji przeznaczone są również
stare słupy oświetleniowe, w ich miejsce
powstaną nowe słupy, takie jak na ul.
Kochanowskiego w ilości
szt. Słupy
oświetleniowe wzdłuż głównej ulicy
(dawnej wojewódzkiej) będą miały wysokość m, natomiast słupy oświetleniowe

wokół i na płycie rynku będą miały wysokość
m. Ponadto wykonane będzie
oświetlenie
iluminacyjne
rausza,
kościoła i płyty rynku, a także szt. przyłącza energetycznego - zasilanie imprez.
▪ jako mała architektura zostaną zamontowane nowe ławki z oparciem w ilości
szt. oraz ławki bez oparcia w ilości
szt. Będą również nowe kosze na śmieci
–
szt. i źródło wody pitnej (zdrój typu
poidełko) – szt.
▪ ponadto powstaną uporządkowane
miejsca parkingowe otoczone drzewami
w ilości - szt.
MATERIAŁY, Z JAKICH BĘDĄ WYKONANE
NAWIERZCHNIE W OBRĘBIE PLACU:
▪ chodniki – płyty lastrykowe o wym.
x x cm kolor granit szczotkowany,
▪ część chodnika przylegająca do budynków - kostka granitowa cięto łupana
o wymiarach / cm, kolor szary z górną

▪
▪

▪

▪
▪

powierzchnią promieniowaną otaczająca pasy z płyt lastrykowych,
ścieżka
rowerowa
–
płyty
lastrykowe o wym.
x x cm kolor
granit miejski/ zamkowy, szczotkowane,
parkingi – kostka granitowa ciemna na
przemian z kostką granitową jasną cięto
łupana z górną powierzchnią promieniowaną o wym. / ,
nawierzchnia placu płyty betonowe granit miejski/zamkowy zbliżone fakturą do
płyt typu PRESSTONE o wym. x x
cm,
jezdnie wokół placu – kostka granitowa
ciemna cięto łupana z górną powierzchnią promieniowaną / ,
część nawierzchni na placu miedzy
innymi wokół ławek to nawierzchnia TerraWay – wodoprzepuszczalna.

Kolorystyka nawierzchni na placu w barwach od ciemnego do jasnego granitu.

Inwestor Gmina Murowana Goślina
Wykonawca (Umowa nr 272.481.2014 z dn. 24.11.2014r.)
Konsorcjum firm:
Wykonawca nr 1 - „ZBYLBRUK” Sp. z o.o. z siedzibą w Bobolicach nr 33, (57-200) Ząbkowice Śląskie,
Wykonawca nr 2 – „ZBYLBRUK” Ryszard Zbyl z siedzibą
w Bobolicach nr 29 D, (57–200) Ząbkowice Śląskie.

Realizacja inwestycji od lutego 2015 roku do 25 sierpnia 2017 roku.
Etap I Plac Powstańców Wlkp. - przebudowa prawej części rynku od
– 2015 rok ul. Poznańskiej - 2015 rok
Etap II Plac Powstańców Wlkp.
– 2015/2016/2017 rok ▪ 1) przebudowa lewej części rynku od ul. Poznańskiej,

▪ 2) przebudowa terenu kościelnego – roboty nawierzchniowe i oświetlenie.

Etap IV przebudowa ulicy Podgórnej
– 2016/2017 rok
Wartość robót ogółem 9 412 035,14 zł,
budowlanych w tym:

▪ 1) dla przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich –
7 085 812,65 zł,
▪ 2) dla przebudowy ulicy Podgórnej (górnej i dolnej)
– 2 326 222,49 zł,

MIESZKASZ W NASZEJ GMINIE? ZAMELDUJ SIĘ!
Wówczas do budżetu gminy wpłyną Twoje podatki. Dzięki
nim będzie można realizować inwestycje w drogi i inne,
które poprawią Twój komfort życia.
styczeń-luty 2015

KULTURA
Rozwiązanie niekorzystnej dla gminy umowy zawartej ze spółką Lider, obecnie MG Zarządzanie.

Zaoszczędzone miliony
dla gminy
Kiedy firma Lider nie wywiązywała się z treści umowy, poprzedni burmistrz podpisywał aneksy
i przesuwał terminy remontów oraz terminy budowy mieszkań komunalnych. Zarządca bez żadnego umniejszenia pobierał nadal sowite wynagrodzenie bez stosowania kar umownych.

N

a pytanie, czy takie działanie burmistrza odbywało się ze
szkodą dla gminy, odpowiadam – tak. Gdyby spółka za
pomocą aneksowania treści zobowiązań i przesuwania terminów remontów i budowy wreszcie wybudowała zgodnie z umową
mieszkania komunalne, to przez kilkanaście lat otrzymywałaby
sowite wynagrodzenie z tego tytułu i z tytułu zarządzania mieniem
komunalnym.

Dla takiej małej gminy, która ma w zasobie ok.
mieszkań komunalnych, przekazanie ich pod zarząd podmiotowi zewnętrznemu od
samego początku budziło kontrowersje. Nigdy bym jako burmistrz
takiej umowy nie podpisał. Po objęciu urzędowania pierwszym
moim celem była analiza dokumentacji dotyczącej zawarcia tak niekorzystnej umowy dla gminy. stycznia
roku już było wiadomo,
że spółka MG Zarządzanie nie wywiązuje się z treści zapisów umowy
i nie będzie w stanie wybudować w tym roku
mieszkań komunalnych. Zapisy zawartej umowy były tak niekorzystne dla gminy, że
spółka MG Zarządzanie w razie rozwiązania umowy nawet z jej winy
mogłaby się domagać odszkodowania za wniesiony wkład w wybudowane mieszkania komunalne. Gmina, która ma
mln długów
i
tysięcy zadłużenia w spółce MG Sport nie byłaby w stanie
zapłacić takiej sumy odszkodowania.
Przystąpiliśmy do negocjacji, które zakończyły się ogromnym sukcesem. W wyniku porozumienia zawartego
stycznia br. pomiędzy
gminą, a spółką MG Zarządzanie z dniem . .
roku zostaje
rozwiązana umowa na zarządzanie mieniem komunalnym i za wybudowane dotychczas budynki komunalne nie będziemy płacić przez
kolejne lat wynagrodzenia.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców – cena jaką zapłacimy za
zł.
polubowne rozwiązanie umowy – to zaledwie
Od maja
roku sami będziemy zarządzać mieniem komunalnym. W tym roku w budżecie już będą znaczące oszczędności.

Burmistrz Dariusz Urbański podpisuje...

Będziemy sami, mam nadzieję przy pomocy lokalnych rzemieślników, przedsiębiorców remontować budynki i mieszkania komunalne. Zaczniemy również budować mieszkania komunalne. Istnieje
realna możliwość obniżenia czynszów.
W tym roku wyodrębnimy samodzielną jednostkę budżetową, która
zajmie się mieniem komunalnym i remontami, a w przyszłym roku
będziemy chcieli powołać własną spółkę mienia komunalnego.
Pozwoli to na budowę mieszkań komunalnych i odliczanie podatku
VAT.
Ten przykład niech Państwu pokaże jak burmistrz powinien dbać
o dobro mieszkańców i gminy. Dla tej chwili warto było zostać burmistrzem.
Dariusz Urbański

Zapamiętane wspomnienia
Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 811 88 48

stycznia swoje . urodziny obchodziła mieszkanka Murowanej Gośliny Franciszka Orłowska. Z tej okazji z życzeniami, kwiatami i drobnymi upominkami stawili się u pani
Franciszki: burmistrz Dariusz Urbański, kierownik USC Aleksandra
Pilarczyk, Magdalena Olejniczak z OPS oraz Grażyna Maciejewska
z Zarządu Osiedla Samorządowego nr (w imieniu Alicji Kobus).
Pani Franciszka uraczyła swych gości barwnymi i bardzo szczegółowymi – zważywszy na wiek - opowieściami. Urodziła się
stycznia
r w Łopuchowie, później mieszkała w Uchorowie. Tam była
uczennicą Leona Masiakowskiego, legendarnego w naszej gminie
nauczyciela aresztowanego jesienią
r. i zamordowanego przez
www.murowana-goslina.pl

Niemców (patron szkoły w Białężynie). Później Pani Franciszka była
mieszkanką Długiej Gośliny, obecnie Murowanej Gośliny, gdzie
mieszka z synem Leszkiem.
Pani Orłowskiej życzyliśmy przede wszystkim zdrowia, jesteśmy
umówieni na spotkanie z okazji setnych urodzin!

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
PR.
Oznaczenie nieruchomości według
księgi wieczystej oraz według
ewidencji gruntów i budynków
obręb: Kamińsko
arkusz: 1
działki nr: 549
powierzchnia: 0,0480 ha
KW PO1P/00104478/4
właściciel: Gmina Murowana Goślina

Cena
wywoławcza

61 000,00 zł
brutto

Wysokość
wadium

Termin
wpłaty
wadium

6 100,00 zł

do
4 marca
2015 r.

Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – obręb Kamińsko;
właściciel – Gmina Murowana Goślina;
uzbrojenie – brak, w zasięgu – energia elektryczna, kanalizacja sanitarna
w trakcie realizacji;
dojazd – droga polna;
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko zatwierdzonym uchwałą
nr
XII/ /
Rady
Miejskiej
w
Murowanej
Goślinie
z dnia grudnia
r. Dz. Urz. Woj. Z
, poz.
z dnia . .
r.
ML – teren zabudowy letniskowej w zieleni.
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
hipoteka – bez obciążeń;
prawa, roszczenia i ograniczenia – brak.

. .

Termin i miejsce przetargu:
marca
r., godz. . , sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska ,
Forma i tryb zbycia:
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Warunki przetargu:
WADIUM
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia marca
r.,
▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko –
Goślińskim BS O/Murowana Goślina
,
za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty
na wskazany rachunek,
▪ wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego,
▪ pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
PRZETARG
▪ przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium,
▪ postąpienie nie może wynosić mniej niż % ceny wywoławczej
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,
▪ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej,
▪ osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości najpóźniej w ciągu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
▪ zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. . ust. ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin płatności:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega
zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których
wysokość określi notariusz.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , nr tel.
, email:
m.tomaszewska@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia

. .

r.

NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska
i , wywieszono na okres
dni wykaz nr /
części nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Murowanej
Goślinie.
r.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska
i , oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE Zarządzenia Burmistrza
–
- zarządzenie nr
i nr
z dnia
stycznia
, dostępne są wykazy nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży przetargowej:
- Kamińsko – działka letniskowa,
- Łoskoń Stary – działki budowlane..
Szczegółowe informacje można uzyskać
w UMiG, ul. Poznańska , pokój nr .
Murowana Goślina, dnia stycznia
r.

Alicja Błaszczyk
podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel.
e-mail: a.blaszczyk@murowana-goslina.pl

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

Murowana Goślina, dnia lutego

fot. freeimages.com

fot. freeimages.com

styczeń-luty 2015

Nowe granice miasta Awarie
Informujemy, że z dniem stycznia
roku weszło w życie
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia lipca
roku w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast,
nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany
siedziby władz gminy (Dz. U. poz.
z lipca
).
Magdalena Głowacka
Kierownik Biura Planowania Przestrzennego
e-mail: m.głowacka@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 20

N

a podstawie wyżej wymienionego
rozporządzenia, Miasto Murowana
Goślina powiększyło się o powierzchnię
,
ha, przyłączając do siebie część
dotychczasowych obrębów: Mściszewo
i Trojanowo, zmniejszyło się natomiast
o powierzchnię ,
ha na rzecz obrębu
Mściszewo.

W związku z powyższym, nastąpi zmiana
adresów osób zameldowanych w Mściszewie przy ulicy Nadwarciańskiej oraz w Raduszynie . Jednocześnie, na skutek zmiany
granic miasta, działki w ewidencji gruntów
i budynków uzyskały inną numerację.
Zmiana oznaczenia działek w księgach wieczystych będzie następować na wniosek
właściciela.
Zmiany numeracji w ewidencji gruntów
i budynków dotyczyły
działek, których
wykaz znajduje się na stronie internetowej
urzędu.

Dodatek energetyczny

O

środek Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przypomina o możliwości ubiegania się o dodatek energetyczny. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy, mającą na celu
częściową rekompensatę kosztów zakupu
energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
▪ mieć zawartą umowę kompleksową lub
umowę sprzedaży energii elektrycznej
zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym;
▪ posiadać ustalone prawo do dodatku
mieszkaniowego;
▪ zamieszkiwać w miejscu dostarczania
energii elektrycznej;
▪ złożyć wniosek o dodatek energetyczny
z załączoną umową kompleksową lub
umową sprzedaży energii elektrycznej,

której stroną jest osoba pobierająca
dodatek mieszkaniowy.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od
maja
r. do
kwietnia
r. wynosi:
▪ dla gospodarstwa jednoosobowego:
, zł / miesiąc;
▪ dla gospodarstwa od do osób:
, zł / miesiąc;
▪ dla gospodarstwa i więcej osób:
, zł / miesiąc.
Wniosek o przyznanie dodatku energetyczny należy składać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Murowanej Goślinie przy ul.
Dworcowej w pokoju numer
w godzinach pracy Ośrodka.
Renata Dziamska, pracownik socjalny
Ośrodka Pomocy Społecznej

oświetlenia
ulicznego

W

odpowiedzi na pytanie otrzymane
z Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goslina informuję, że występujące
awarie, skutkujące nierównomiernym zapalaniem lub brakiem załączenia lub wyłączenia
o odpowiedniej porze są wywołane w większości przypadków przez brak podtrzymania
zasilania przez baterie/akumulator w zegarach astronomicznych sterujących oświetleniem. Ten problem pojawia się w zegarach po
> latach ich funkcjonowania. W chwili obecnej czekamy na dostawę zegarów i ciągu najbliższych dni zostaną one wymienione.
Marcin Woźniak
Dyrektor Rejonu Oświetleniowego Poznań
Eneos Sp. z o.o. Odział Poznań
tel. + /
marcin.wozniak@eneos.pl

UWAGA!
Zmienione godziny
urzędowania
USC i ELIDO
Poniedziałek godz. .

-

.

Wtorek
godz. .
- Czwartek

–

.

Piątek godz. .

–

.

Aleksandra Pilarczyk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel.

SPOTKANIE NOWOROCZNE
ZAPROSZENIA
W imieniu burmistrza miasta i gminy Murowana Goślina przepraszam przedstawicieli
firm, przedsiębiorstw, a także Goślinian, którzy liczyli na otrzymanie zaproszenia na Spotkanie Noworoczne (i/lub w poprzednich latach
je otrzymywali), a takowe do nich nie dotarło.
Osoby, które życzą sobie otrzymywać takie
zaproszenie (a obecnie ich nie otrzymały)
i chciałyby brać czynny udział w wydarzeniach
goślińskich, uprzejmie proszę o przesłanie
namiarów
na
adres
mailowy:
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl.
Zobowiązuję się do aktualizacji bazy adresowej
według przesłanych od Państwa informacji
i liczę, że spotkamy się na kolejnych spotkaniach, nie tylko noworocznych.
Monika Paluszkiewicz

www.murowana-goslina.pl

PSZOK 2015 - Mobilne punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
Godzina

Miejscowość

7.00-7.30

Przebędowo przy posesji Sołtysa

Lokalizacja

7.45-8.15

Mur. Goślina

Plac Powstańców Wielkopolskich, parking przy kościele

8.30-9.00

Mur. Goślina

ul. Długa, przy ul. Modrzewiowej (plac przy sklepie)

9.15-9.45

Raduszyn

między blokami, przy tablicy ogłoszeń

Mściszewo

przy posesji Sołtysa

10.00-10.30
10.45-11.15

Starczanowo przy posesji Sołtysa

11.30-12.00

Uchorowo

przy świetlicy wiejskiej

12.15-12.45

Nieszawa

ul. Nieszawa 21, przy posesji Sołtysa

13.00-13.30

Białężyn

przy boisku sportowym koło cmentarza

13.45-14.15

Kąty

14.30-15.00

Białęgi

przy blokach
przy posesji Sołtysa

4 kwietnia, 11 lipca, 17 października

Data
11 kwietnia, 18 lipca, 24 października

Data

Godzina

Miejscowość

7.00-7.30

Trojanowo

7.50-8.20

Boduszewo

8.35-9.05

Rakownia

Lokalizacja

przy bloku Trojanowo 22

przystanek autobusowy przy sklepie Tęcza
ul. Goślińska, remiza strażacka

10.15-10.45

Pławno

przy posesji sołtysa

7.00-7.30

Łoskoń Stary

przy posesji sołtysa

7.45-8.15

Długa Goślina parking przy szkole podstawowej

8.30-9.00

Wojnówko

9.15-9.45

Wojnowo

10.00-10.30

Łopuchowo

10.45-11.15

Głębocko

11.35-12.05

Łopuchówko

12.20-12.50

Głęboczek

13.05-13.35

Zielonka

przy kontenerach na odpady, obok sadu
przy Pałacyku, obok sklepu
przy blokach nr 23 i 24 (obok pojemników na odpady)
przy posesji Sołtysa
zatoczka przy boisku sportowym
przy moście na placu
przy sklepie na parkingu (drewniany przystanek)

Ewidencja materiałów zawierających azbest

J

dacji wyrobów zwierających azbest. Jednocześnie informujemy, że wypełnienie poniższej ankiety nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie likwidacji
wyrobów zawierających azbest. O tegorocznym naborze wniosków o dotację na ten cel
będziemy informować Państwa w wiosennych numerach biuletynu.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest są zobowiązani do
lutego
r. dostarczyć do
siedziby urzędu informację o tychże wyrobach, korzystając z druku zamieszczonego
poniżej. Informację należy składać raz w roku,
dlatego obowiązek ten dotyczy także osób,
które w ubiegłych latach złożyły w urzędzie
podobne druki. Dane z ankiet pozwolą
poznać skalę problemu oraz określić wysokość środków finansowych, jaką w kolejnych
latach należy przeznaczyć na pomoc w likwi-

Jednocześnie informuję, że dnia
października
r. Rada Miejska w Murowanej Goślinie uchwałą nr X/ /
przyjęła „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest dla Miasta i Gminy Murowana Goślina
na lata
”, który precyzuje działania
w zakresie prowadzenia przez Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina:
▪ ewidencji
wyrobów
zawierających
azbest,
▪ działań z zakresu edukacji ekologicznej
oraz inspirowania właściwej postawy

obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
▪ organizowania usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków krajowych lub
unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie,
▪ współpracy z innymi organami, instytucjami oraz lokalnymi mediami wspierającymi realizację Programu.
Dokument ten zawiera także szczegółowe
informacje dotyczące obowiązków właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się wyroby
zawierające azbest. Program dostępny jest
w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , pok.
oraz
na stronie internetowej (www.murowana-goslina.pl) w dziale Publikacje.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA
Adres, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest (płyty
eternitowe, rury, etc.)
Imię i nazwisko właściciela lub użytkownika nieruchomości
Tytuł własności
(własność prywatna, dzierżawa, najem)
Nazwa, rodzaj wyrobu
(płyta eternitowa, dachówka eternitowa, rury)
Ilość ( m , tony )
Przydatność do dalszej eksploatacji (całe płyty czy popękane etc.)
Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
▪ okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
▪ całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów
i substancji
Inne istotne informacje o wyrobach
(np. dach domu, budynku gospodarczego, garażu etc.)
Wypełnij ankietę i dostarcz ją do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska
....................................................
data

w nieprzekraczalnym terminie do

lutego

r.

.......................................................
podpis

W przypadku problemów w wypełnieniu ankiety prosimy o kontakt: Joanna Jakubowicz, podinspektor ds. ochrony środowiska i usług komunalnych,
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl, tel.
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ak co roku przypominamy Państwu
o obowiązku wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania
instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
użytkowany azbest.

Obowiązek przyłączenia się do
istniejącej kanalizacji sanitarnej
Właściciele posesji zlokalizowanych w obrębie ulic: Placu Powstańców Wielkopolskich wraz z ulicami przyległymi oraz ulicy Podgórnej, proszeni są o niezwłoczne podjęcie działań związanych
z wykonaniem przyłączy wszelkich mediów do posiadanych nieruchomości.

Ewa Płonka
specjalista ds. usług komunalnych
e-mail: e.plonka@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 45

P

owyższe podyktowane jest faktem, iż
dnia
stycznia
roku rozpoczęła
się realizacja inwestycji – przebudowa
Placu Powstańców Wielkopolskich oraz ulicy
Podgórnej w Murowanej Goślinie, której
zakończenie planowane jest do dnia sierpnia
roku. Po zakończeniu inwestycji
(w okresie gwarancyjnym) Gmina nie będzie
wydawała zgody na prowadzenie robót
w pasie drogowym w/w ulic. Osobą uprawnioną do kontaktów w zakresie powyższych
prac jest p. Wioletta Wojciechowska - inspektor ds. inwestycji drogowych i sieciowych (w.
wojciechowska@murowana-goslina.pl, tel.
).
Ponadto, przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, które nie posiadają

przyłącza kanalizacyjnego o obowiązku wynikającym z Ustawy z dnia
września
r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z
poz.
: „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez (...) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej” oraz
z § pkt. . Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy, będącego
załącznikiem do Uchwały Nr XXV/
/
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
kwietnia
r.: „Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne
zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia
nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru
przyłącza wymagają uzgodnień z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej”.
Z w/w obowiązku zwolnić może jedynie fakt
posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone

Nowa karta ze zniżkami dla
rodzin wielodzietnych
Anita Nochowicz-Pietz
podinspektor ds. ewidencji
działalności gospodarczej
e-mail: a.pietz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 02

N

asza gmina kolejny raz włącza się
w aktywne sposoby wspierania
rodzin wielodzietnych. Tym razem
chodzi o zawarte w grudniu
r. porozumienie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, które umożliwi wydawanie mieszkańcom gminy Murowana Goślina Wielkopolskich Kart Rodziny.

Wydawane będą one w ramach programu
„Wielkopolska Karta Rodziny”, a otrzymywać je będą mogły rodziny posiadające
minimum troje dzieci. Karta zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Aktualnie obowiązujący katalog firm i instytucji
udzielających zniżek po okazaniu kart WKR
jest też dostępy na stronie internetowej:
www.murowana-goslina.pl

http://www.rops.poznan.pl/program-wielkopolska-karta-rodziny- .html?t=
Trzeba podkreślić, że będzie to już trzeci
rodzaj karty dużej rodziny, którą można uzyskać za pośrednictwem naszego urzędu. Do
tej pory dostępne były:
▪ Gminna Karta Dużej Rodziny (www.
murowana-goslina.pl/dla-mieszkancow/
karta-duzej-rodziny.html)
▪ Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny –
www.rodzina.gov.pl .
Wnioski na WKR można odbierać w Urzędzie
Miasta i Gminy w Murowana Goślina,
ul. Poznańska - pokój nr (kancelaria).

odrębnymi przepisami prawa. Wyposażenie
nieruchomości w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) nie zwalnia z obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie art.
pkt. Ustawy Burmistrz zobowiązany jest do
wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku, której wykonanie „podlega egzekucji
w trybie przepisów ustawy z dnia czerwca
r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z
r. poz.
z późn.
zm. )”.
Uchylanie się od nałożonego ustawą obowiązku jest zagrożone karą grzywny w celu
przymuszenia, która może być nakładana kilkukrotnie i każdorazowo wynosić:
▪ do
zł w przypadku osób fizycznych,
▪ do
zł w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

WYKAZ APTEK
OBJĘTYCH ODBIOREM
PRZETERMINOWANYCH
LEKÓW W
ROKU
Pod Zegarem

ul. Poznańska ,
Murowana
Goślina

Vita-Farm

ul. Powstańców
Wlkp. , Murowana Goślina

Przyjazna

ul. Długa ,
Murowana
Goślina

Szafirowa

ul. Graszyńskiego
, Murowana Goślina

Pod Złotym
Lwem

ul. Nowy Rynek
, Murowana Goślina

Centralna

ul. Wojska Polskiego , lok. A,
Murowana
Goślina

Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów – pod takim hasłem zagrała stycznia tegoroczna Orkiestra Jurka Owsiaka.
, zł., , euro, , funta,
rubli białoruskich –
tyle pieniędzy zebrano w gminie Murowana Goślina.

N

ie pobiliśmy rekordu, ale i tak Goślinianie wykazali się wielką hojnością
w akcji Jurka Owsiaka, z którą nasza
gmina jest już od . finału. Oto relacje
z orkiestrowych imprez:
ŁOPUCHOWO

Na . Finał WOŚP do Szkoły Podstawowej
w Łopuchowie zaprosiło Stowarzyszenie
Przyjaciele Łopuchowa. Odbyły się występy
artystyczne, licytacje i losowania. Na korytarzu funkcjonowała kawiarenka z ciastami,
które zniknęły w mgnieniu oka.
Tego dnia sale lekcyjne zamieniły się w „gabinety”, w których można było skorzystać
z pomiaru ciśnienia i cukru we krwi, konsultacji kardiologicznej oraz z fizjoterapeutką.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pomiar
składu ciała przeprowadzany przez panią
dietetyk
z
Poradni
Dietetycznej
DietWay z Murowanej Gośliny.

Część artystyczną rozpoczęły Jasełka przygotowane przez uczniów z naszej szkoły,
następnie wystąpili szkolni recytatorzy.
Mury naszej szkoły odwiedziło również
kółko teatralne „Piegus” ze Szkoły Podstawowej w Białężynie, które wystąpiło
w przedstawieniu pt. „Magia Świąt”. Zatańczył też zespół folklorystyczny Goślinianie,
następnie nieco inny układ choreograficzny
przedstawiło kółko taneczne z naszej
szkoły.

Zatańczył zespół folklorystyczny Goślinianie.

. Finał w Łopuchowie odwiedziło dużo
gości, nie zabrakło również Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusza
Urbańskiego oraz Szefa Goślińskiego Sztabu
WOŚP Tomasza Mizgiera. Całość zakończyła
się rekordem uzbieranych pieniędzy: dochód
z imprezy szkolnej to
, zł; do puszek
naszych wolontariuszek wrzucono
, zł.,
co daje łącznie kwotę
, zł.
Malwina Łuczak-Cieślak

Uczniowie zaangażowani w zbiórkę pieniędzy.
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HDK PCK „GOŚLINIACY”
Wydarzenia Finału w SP współorganizowali
członkowie Klubu Honorowych Dawców
Krwi, na czele z prezesem Stanisławem Woźniakiem oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Do oddania krwi zgłosiło się
osób (w tym
kobiet, osób po raz pierwszy!). Ilość oddanej krwi to , l. Do Banku Szpiku osób niespokrewnionych zarejestrowało się osób.
Osoby, firmy i instytucje, które wspomogły
akcję: Dyrekcja i pracownicy SP nr w Murowanej Goślinie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Urząd i Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Hotel
i Restauracja ,,Relax”, Karol Schulz PZU,
Sklep Auto-Truck, Andrzej Czarnecki, Cukiernia Państwa Warzybok, Stanisław Żmudziński, Ewa Hanzewniak, Mariusz Jerzykowski,
Auto – Centrum Poznań, Piotr Dewicki, Grzegorz Klimas ,,Cobra”, SPOKO Poznań, sklep
Sosenka, Mirosława Wiszumirska, Gracjan
Kaźmierczak, Tomasz Stasiak, Elżbieta Grzesiecka, Małgorzata Rakowska, pizzeria Mefisto, pizzeria Angelo, pizzeria Sorentos,
apteka Przyjazna, TESCO Bolechowo,
Orange Murowana Goślina, Solaris Bolechowo, Dorota Stencel i harcerze ZHP, sklep
Afrodyta, rodzice i nauczyciele z SP nr . Serdecznie Dziękuję!
Dziękuję również osobom dobrej woli za przyniesienie nakrętek dla Kamila Bałażyka, które
zostaną przeznaczone na turnus rehabilitacyjny oraz członkom klubu HDK PCK Gośliniacy, klubowi przy ZLK w Poznaniu, wolontariuszom, przyjaciołom, którzy wsparli akcję
i przyczynili się do współorganizacji XXIII
finału WOŚP w Szkole Podstawowej nr .
Stanisław Woźniak
SZKOŁA PODSTAWOWA NR
W SP nr o godz. . odbył się występ
uczniów Szkoły Podstawowej nr
oraz
uczniów Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie. Na scenie zaprezentowali się uczniowie
klasy c SP nr z przedstawieniem „Śpiąca
królewna” pod kierownictwem Bożeny Ceranek oraz uczniowie klasy e SP nr pod kierownictwem Grażyny Mroczek. Ponadto
wystąpili uczniowie klasy c i c z SP nr pod
kierownictwem: Doroty Bałamut, Violetty
Koźmińskiej i Katarzyny Łukaszewicz w przedstawieniu „Wędrowała kolęda po Polsce –
jasełka na ludowo”. Prezentacje wokalne,
muzyczne oraz taneczne zaprezentowały

W szkole odbyła się licytacja gadżetów WOŚP.

www.murowana-goslina.pl

Do oddania krwi zgłosiło się 249 osób, które oddały w sumie 91,8 litrów krwi.

W akcję zaangażował się również burmistrz Dariusz Urbański.

uczennice Gimnazjum nr
pod kierownictwem Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej.
Nad wszystkimi atrakcjami czuwała dyrektor
SP nr Mirosława Szudera, która zapowiadała poszczególne punkty programu.
Przeprowadzono również licytację gadżetów WOŚP i przedmiotów ofiarowanych na
rzecz tegorocznego Finału (dochód
zł).
O wspaniałe słodkie wypieki w kawiarence
zadbali uczniowie i rodzice ze Szkoły Podstawowej nr (dochód
, .zł.).
Od . do . godziny w pobliżu przystanku PKP Zielone Wzgórza Oﬀ Road Klub
x Murowana Goślina zaprosił wszystkich
na przejazdy samochodami terenowymi. Jak
co roku można było zobaczyć też pokaz
Grupy Realizacyjnej „Beton”.
W tym roku wielbiciele zumby już po raz
trzeci tanecznie wspierali WOŚP. Tegoroczny
Orkiestrowy Maraton Zumba Fitness pod
wodzą dwóch energetycznych instruktorek
– Magdaleny Lamentowicz i Agaty Basińskiej-Zych zgromadził
małych i dużych
zumba fanów, zarówno panie, jak i panów.

HDK PCK „Gośliniacy”.

DŁUGA GOŚLINA
W sali widowiskowo-sportowej wystąpiły
panie z zespołu Una Canto, które wprowadziły w sentymentalny nastrój słuchaczy,
śpiewając piękne kolędy i piosenki świąteczne. Następnie rozpoczęła się licytacja
gadżetów WOŚP i podarowanych na tę okazję własnoręcznie wykonanych prezentów
(m.in. biżuteria i kalendarz
, wykonane
przez Beatę Sójkę, nalewka „Ku zdrowotności” w butelce ozdobionej techniką decoupage przez Marię Zygmunt, okolicznościowe monety podarowane przez Katarzynę Józefowicz. Tradycyjnie całą imprezę,
jak i licytację prowadziła Aldona Dałek.
Z licytacji udało się zebrać
zł. Następnie
zagrał do tańca, wprowadzając wszystkich
w karnawałowy nastrój, Zespół Rozrywkowy Orkiestry Dętej OSP. Przez cały czas
towarzyszył nam nasz dzielny wolontariusz uczeń miejscowej szkoły Aleks Kazuś. Do
puszki zebrał
, zł. Razem w . Finale
WOŚP Długa Goślina zebrała
, zł.
Aldona Dałek
ciąg dalszy str.



PRZYJACIELE GOŚLIŃSKIEGO SZTABU XXIII FINAŁU WOŚP:
Klub HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu,
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Janusz Schwark Kasztel u Gostla, Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, pizzeria Italia, UMiG w Murowanej
Goślinie, Stefan Baszczyński, Dominik Kowal, Dominik Radziejewski, Maksymilian Szczepaniak, Ewa
Nowak, Agata Zaworska, Elżbieta Pawlak, Dorota Stencel, Grupa Realizacyjna BETON, Mariusz Będziecha, Klub Strzelecki „Pod Ratuszem”, Szkoły Podstawowe: nr 1 i nr 2 w Murowanej Goślinie, w Białężynie, Długiej Goślinie, Łopuchowie, Stowarzyszenie Przyjaciele Łopuchowa, Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Murowanej Goślinie, Klub Off Road 4x4, Magdalena Lamentowicz, Mariola Roszak, Paulina Szymańska –
Sklep Kleo, Stefan Wysocki, Mikołaj Gałka, Agnieszka Łągiewka, Ewa Kujawa, Beata Sójka, Katarzyna
Józefowicz, Maria Zygmunt, Elżbieta Szuberska, Zbyszek Bitner, Komisariat Policji w Murowanej
Goślinie, OSP Murowana Goślina, portal www.eco-zen.pl, cukiernia Paweł Piętka, pracownicy
Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie.

W szkole w Białężynie odbył się koncert gitarowy.

BIAŁĘŻYN
Dnia
. .
r. remiza w Białężynie
wypełniła się różnorodnymi dźwiękami.
Dzieci z SP w Białężynie pod batutą swoich
nauczycieli przygotowały bogaty repertuar,
a ich najbliżsi przybyli licytować różnorodne
orkiestrowe gadżety, które otrzymaliśmy od
sztabu organizacyjnego i Elżbiety Szuberskiej. I tak na scenie pojawili się uczniowie
z zespołu teatralnego „Piegus” w przedstawieniu pt. „Magia świąt”. Uczniowie
z zespołu teatralnego klas I-III podróżując
pociągiem odwiedzali bohaterów różnych
baśni i swoim dziecięcym wdziękiem zauroczyli publiczność. Dzieci z zespołu wokalnoflażoletowego dały koncert kolęd i piosenek
bożonarodzeniowych, co zaowocowało
wspólnym kolędowaniem. Po raz pierwszy
mogliśmy też posłuchać koncertu gitarowego uczniów szkoły muzycznej prowadzonej przez Fundację Bahtałe Roma. Nie zabrakło układów tańca nowoczesnego w wykonaniu dwóch szkolnych zespołów i popisów
recytatorskich
naszych
uzdolnionych
uczniów. Razem (licytacje i puszki) zebraliśmy
, zł oraz , euro.

Wielbiciele zumby już po raz trzeci tanecznie wspierali WOŚP.

Off Road Klub 4x4 zaprosił na przejazdy samochodami.

Koncert w auli Gimnazjum nr 1.

Wystąpił Zespół Rozrywkowy Orkiestry Dętej OSP.

W Piwnicy PUB II odbył się koncert dla publiczności.

Alina Strugarek
GIMNAZJUM NR
Tegoroczny program przygotowany przez
Szkołę Podstawową nr , Gimnazjum nr
oraz Ośrodek Kultury został zaprezentowany tak, jak przed rokiem w Gimnazjum nr
w Murowanej Goślinie. Publiczność podziwiała występ uczniów kółka teatralnego
„Hipo-kryci” z Gimnazjum nr pod kierunkiem Elżbiety Mistarz, pokazy tańca w wykonaniu duetu Agaty i Patrycji Bardzik, pokaz
tańca uczniów Szkoły Tańca Moniki Pyś.
Przecudnie zaprezentowały się dzieci
z Zespołu Potaszki-Igraszki z Potasz, które
publiczność nagrodziła największymi brawami. Usłyszeliśmy też kilka kolęd w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr pod
kierunkiem Marii Lis. Na finał zaprezentował
się Zespół Rozrywkowy Orkiestry Dętej OSP.
Oczywiście wszystko było przeplatane bardzo emocjonującymi licytacjami gadżetów
WOŚP, z których uzyskano sumę
zł.
Całość poprowadziła Maja Spychalska,
uczennica SP nr .
PIWNICA PUB II
W Piwnicy PUB II odbył się koncert dla
publiczności, która lubi ostrzejsze klimaty.
Jako pierwsi na scenie pubu zaprezentowali
się członkowie zespołu The BJ’s. To młody,
bardzo obiecujący zespół dla którego
występ podczas tegorocznego finału WOŚP
był debiutem scenicznym. Wszyscy członko-

wie zespołu to mieszkańcy naszej gminy. Po
rytmach Ska-punk przyszedł czas na bardzo
wyrafinowane dźwięki zespołu Ayden
z Poznania. Post-rockowa muza czterech
młodych muzyków z Poznania, okraszona
pięknym gitarowym brzmieniem to niewątpliwie najlepszy deser muzyczny, jaki usłyszeliśmy tego dnia. Jako ostatnia kapela
wystąpiła poznańska grupa M.o.s.s.a.D.,
która zaprezentowała mocną odmianę
rocka.
ŚWIATEŁKO DO NIEBA I LICYTACJA
Kulminacją XXIII finału WOŚP w naszym mieście było tradycyjne „Światełko do nieba”,
które o godz. . rozświetliło goślińskie
niebo. Dzięki hojności sponsorów . finału
mogliśmy zobaczyć piękny pokaz fajerwerków przygotowany przez Stefana Baszczyńskiego. Przed i po pokazie przeprowadzono
kolejne licytacje gadżetów orkiestry oraz
przedmiotów przekazanych na licytację. Tradycyjnie licytacje prowadził duet: Agnieszka
Szymańska-Wojtera i Zbigniew Bitner. Łącznie z licytacji na placu przed Ośrodkiem Kultury zebrano
zł.

XXIII finał zakończył się w goślińskim Ośrodku Kultury, gdzie
do późnych godzin nocnych liczono zgromadzone pieniądze.

Jak co roku rozliczały wolontariuszy i przeliczały wszystkie pieniądze panie: Ewa
Nowak, Elżbieta Pawlak, Agata Zaworska,
Zdzisława Trojanowska, Agnieszka Szymańska-Wojtera i Dorota Stencel.
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom,
przyjaciołom naszego sztabu, darczyńcom,
honorowym dawcom krwi, nauczycielom
i uczniom za piękne występy, zespołom za
koncerty, wszystkim, którzy przyczynili się
do zorganizowania XXIII Finału WOŚP
w naszej gminie.
Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!
Sie ma!

SZTAB
XXIII finał WOŚP zakończył się w goślińskim
Ośrodku Kultury, gdzie do późnych godzin
nocnych liczono zgromadzone pieniądze.

Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu XXIII Finału WOŚP
Strona internetowa WOŚP
w Murowanej Goślinie: www.wosp.kdr.pl
styczeń-luty 2015

Wybory sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących i zarządów osiedli samorządowych
GRANICE OSIEDLI SAMORZĄDOWYCH

Sławomir Malec
starszy spec.
ds. jednostek samorządu pomocniczego
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 812 22 44
Piotr Hildebrandt
inspektor ds.
jednostek samorządu pomocniczego
e-mail: p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 812 22 44

D

obiega końca kadencja sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli samorządowych. Od marca rozpoczną się zebrania, podczas których mieszkańcy sołectw i osiedli samorządowych dokonają wyboru swoich przedstawicieli na lata
.

Sołtysa i przewodniczącego zarządu mają prawo wybierać stali mieszkańcy, którzy wpisani są do spisu wyborców, obecni podczas zebrania
wyborczego. Spis wyborców oraz wnioski do dopisania do spisu udostępnione będą przed wyborami w biurze Ewidencji Ludności w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska . Nie będzie
możliwości dopisania się do spisu wyborców podczas zebrania wiejskiego. Szczegóły dotyczące trybu wyborczego określone zostały
w rozdziale V statutów sołectw i osiedli samorządowych (dostępnych
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej).

OSIEDLE NR 1

OSIEDLE

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH
DATA

DZIEŃ

GODZ.

SOŁĘCTWO

18.03.2015
18.03.2015
19.03.2015

ŚR
ŚR
CZ

17.00
19.00
18.00

Białęgi
Białężyn
Trojanowo

23.03.2015

PN

18.00

Głębocko

24.03.2015

WT

18.00

Nieszawa

25.03.2015

ŚR

18.00

Uchorowo

26.03.2015

CZ

18.00

Rakownia

30.03.2015

PN

17.00

Starczanowo

30.03.2015

PN

19.00

Mściszewo

31.03.2015

WT

18.00

Raduszyn

01.04.2015

ŚR

18.00

Boduszewo

08.04.2015

ŚR

18.00

Zielonka

09.04.2015

CZ

18.00

Łopuchówko

13.04.2015

PN

17.00

Łoskoń Stary

13.04.2015

PN

19.00

Długa Goślina

14.04.2015

WT

18.00

Głęboczek

15.04.2015

ŚR

18.00

Wojnowo

16.04.2015

CZ

18.00

Łopuchowo

22.04.2015

ŚR

18.00

Kamińsko

27.04.2015

PN

18.00

Przebędowo

29.04.2015

ŚR

18.00

Wojnówko

www.murowana-goslina.pl

MIEJSCE
SPOTKANIA
Remiza OSP Białężyn
Remiza OSP Białężyn
Sala RSP Paczkowo
Świetlica wiejska
Boduszewo
Świetlica RSP Zgoda
Świetlica wiejska
Uchorowo
Świetlica wiejska
Rakownia
Remiza OSP Mściszewo
Remiza OSP Mściszewo
Salka na stadionie
Świetlica wiejska
Boduszewo
Ośrodek Dydaktyczno-Naukowy AR
Sala Nadleśnictwa
Łopuchówko
Świetlica wiejska
Długa Goślina
Świetlica wiejska
Długa Goślina
Świetlica wiejska Głęboczek
Świetlica wiejska Wojnowo
Szkoła Podstawowa
Świetlica wiejska
Kamińsko
Hol w pałacu
Świetlica wiejska
ul. Jarzębinki

Osiedle 1

Osiedle 2

Osiedle 3

Osiedle 4

Osiedle 5

Osiedle 6

OSIEDLE NR 2

OSIEDLE NR 3

OSIEDLE NR 4

OSIEDLE NR 5

OSIEDLE NR 6

ULICE WCHODZĄCE W SKŁAD OSIEDLI
Cicha, Górka, Jeziorna, Jodłowa, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa,
Konopnickiej, Mickiewicza, Młyńska, Mściszewska (od mostu na
Trojance do granic administracyjnych miasta), Na Stoku, Nowa,
Prusa, Słowackiego, Spokojna, Starczanowska, Żeromskiego,
Żurawia.
Bonawentury Graszyńskiego, Dworcowa, Kochanowskiego, Kolejowa, Kwiatowa, Mściszewska (do mostu na Trojance), Okrężna,
Plac Powstańców Wlkp., Podgórna, Pogodna, Polna, Poznańska
(od skrzyżowania ulic Łąkowa/Bracka), Promienista, Przelotowa,
Rogozińska, Słoneczna, Strzelecka, Szkolna, Tęczowa, Wodna.
Bohuna, Cześnika, Gnieźnieńska, Heleny, Kłosa, Kmicica, Krótka,
Milewskiego, Mostowa, Motylewskiego , Ogrodowa, Oleńki, Papkina, Podbipięty, Podkomorzego, Przemysłowa, Radomskiego,
Rejenta, Soplicy, Telimeny, Wojska Polskiego, Wołodyjowskiego,
Zagłoby, Za Mostem.
Cegielskiego, Długa, Dolina, Grobla, Jagodowa (bloki), Jarzębinowa, Kalinowa, Kościelna, Kręta, Kutrzeby, Lenartowskiego,
Leszczynowa, Malinowa (bloki), Modrzewiowa, Nowy Rynek, Plac
Kasztanowy, Poziomkowa, Przesmyk, Raduszyńska (w granicach
administracyjnych miasta), Rogu Renifera, Smolna, Tarninowa,
Widok, Wiosenna (do skrzyżowania ulic Akacjowa/Miodowa),
Wrzosowa, Za Bramą, Żurawinowa.
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czeremchowa, Gajowa,
Jagodowa (zabudowa jednorodzinna), Jaśminowa, Jeżynowa,
Kłosowa, Leśna, Łanowa, Malinowa (zabudowa jednorodzinna),
Miodowa, Radosna, Sosnowa, Świerkowa, Wiosenna (od skrzyżowania ulic Akacjowa/Miodowa), Źródlana.
Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Fiołkowa, Irysowa, Konwaliowa, Krokusowa, Morelowa, Narcyzowa, Poznańska
(do skrzyżowania ulic Łąkowa/Bracka), Różana, Storczykowa,
Śliwkowa, Wiśniowa.

WYBORY PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW OSIEDLI
SAMORZĄDOWYCH I ZARZĄDÓW OSIEDLI
DATA
02.03.2015
03.03.2015
05.03.2015

DZIEŃ
PN
WT
CZ

GODZ.
18.00
18.00
18.00

OSIEDLE
Osiedle nr 6
Osiedle nr 5
Osiedle nr 4

06.03.2015

PT

18.00

Osiedle nr 2

11.03.2015

ŚR

18.00

Osiedle nr 1

16.03.2015

PN

18.00

Osiedle nr 3

MIEJSCE SPOTKANIA
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 2
Gimnazjum nr 2
Remiza OSP Murowana
Goślina
Gimnazjum nr 1
UMiG ul. Poznańska 16
(sala sesyjna)

SPOTKANIE OPŁATKOWE
grudnia spotkaliśmy na spotkaniu
opłatkowym sołtysów. Tym razem znów
powróciliśmy do Kątów, gdzie standardem
jest miła atmosfera i pyszne jedzenie,
przygotowane przez niezawodną panią
Marysię. Naszymi gośćmi byli po raz pierwszy na opłatkowym spotkaniu sołtysów
Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Urbański, zastępca burmistrza Krzysztof
Oczkowski, Radny Powiatu Poznańskiego
Jarosław Dobrowolski i Przewodniczący
Rady Miejskiej Konrad Strykowski.
Jak zawsze podzieliliśmy się opłatkiem,
zaśpiewaliśmy kolędę, a następnie zajadaliśmy się pyszną rybą i innymi przysmakami.
Naszemu nowemu burmistrzowi Dariuszowi Urbańskiemu z okazji objęcia przez
niego urzędu składamy życzenia pomyślności, wytrwałości i udanej współpracy
z sołectwami i innymi partnerami.
FUNDUSZ SOŁECKI
Jak zapewniają nas Sławek Malec i Piotr Hildebrandt- nasi koordynatorzy – już w lutym,
jeśli tylko pozwoli pogoda, ruszą prace nad
projektami z fundusz sołeckiego. We
wszystkich sołectwach bierzemy się raźno
za zakupy i prace uzgodnione wcześniej na
spotkaniach wiejskich.

ŁATANIE DROGI
Składam podziękowanie pod adresem
UMiG, za otrzymana szlakę na „załatanie”
największych wyrw w naszej drodze na
trasie Łopuchówko-Worowo-do drogi
.
Samymi pracami w tym kierunku zajęli się
mieszkańcy Worowa.
MAREK STRYKOWSKI
Sołtys Długiej Gośliny Marek Strykowski
poinformował nas na spotkaniu opłatkowym, że jest to jego ostatnie takie z nami
spotkanie. Marek nie weźmie udziału
w tegorocznych w wyborach do sołectwa.
Jak zapowiadają sołtysi - takich rezygnacji
będzie prawdopodobnie więcej.
KULIG
Czekamy na opady śniegu na tyle intensywne, aby realne było zorganizowanie
planowanych od dawna kuligów. Jeden
odbędzie się z inicjatywny przewodniczącego naszego zarządu Pawła Bukowskiego, drugi planuje sołtys Łopuchówka
Urszula Gendera-Zielińska.
WYBORY SOŁECKIE
W marcu rozpoczynają się wybory sołeckie
we wszystkich sołectwach naszej gminy!
Na zebraniach pojawi się także burmistrz oraz radni Powiatu Poznańskiego

i Rady Miejskiej. Terminy – str.

biuletynu.

Dopiero po zakończeniu wyborów sołeckich wybrane zostanie sołectwo, które
zorganizuje tegoroczne dożynki gminne
PODZIĘKOWANIA
W grudniu nie oszczędzały naszej gminy
huraganowe wiatry, które poczyniły spore
straty w lasach , a także liniach zasilania
energetycznego. Podziękowania kierujemy do naszych dzielnych strażaków, którzy licznie brali udział w usuwaniu szkód
i ratowaniu dobytku.
OŚWIETLENIE
Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy
informację, że nastąpi zaopatrzenie
sołectw i osiedli w kolejne lampy. Sołtysi
złożyli już wnioski z zapotrzebowaniem na
lampy w swoich sołectwach. Dziękujemy!
STOWARZYSZENIA
Jak się dowiedzieliśmy na spotkaniu przed
sesyjnym, znalazły się pieniądze na działanie stowarzyszeń w sołectwach, tak więc
podejmiemy się kolejnych zadań, polegających na składaniu zapytań ofertowych,
organizowaniu przetargów na wykonawcę
prac. Wszak wiosna już blisko.

Jasełka Boduszewo
Amatorsko-Profesjonalna
Grupa Teatralna z Boduszewa
już po raz trzeci przygotowała
przedstawienie bożonarodzeniowe dla mieszkańców i gości.

W

inscenizacji pt.: „Światłość w ciemności
świeci”
odtworzyliśmy
w krótkich scenach historię Adama
i Ewy kuszonych przez węża w raju, nawiedzenia panny Maryi w Nazarecie, spotkania
brzemiennej Maryi i Józefa z niechętnym im
karczmarzem. Zaspani pasterze i kłusujący
na pięknych koniach Trzej Królowie przybyli

do stajenki z darami. Każdej scenie
towarzyszyły cztery śpiewająco-tańczące bląd anioły, piękne wspólnie śpiewane kolędy oraz nastrojowa muzyka. W tym roku możemy
poszczycić się własną pomysłową
scenografią i bogatymi strojami, ciekawą oprawą muzyczną i profesjonalnym oświetleniem. Mimo ograniczonych warunków lokalowych,
pomysłowa, wielofunkcyjna, rucho-ma scenografia pozwoliła na błyskawiczne przenoszenie się między
rajem, Nazaretem, Betlejem i Dalekim
Wschodem.
Całość jasełek uświetnił Gwiazdor, dzielenie
się opłatkiem w rodzinnej atmosferze oraz

słodki poczęstunek przygotowany przez
członków zespołu.
Sołtys Elżbieta Winogrodzka
styczeń-luty 2015
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Ucieczka od
cywilizacji
Urszula Gendera-Zielińska: Panie Karolu, dlaczego akurat Boduszewo? Jak to się stało, że
zamieszkał pan akurat tu?
Karol Cichoński: Odkąd pamiętam zawsze
chciałem uciec od cywilizacji, zgiełku, hałasu
i wraz z żoną marzyliśmy o okolicach Puszczy Zielonki. Okazja nadarzyła się w zeszłym
roku i z prawdziwą ulgą zamieszkaliśmy
w Boduszewie, gdzie zachwyca nas niezmiennie prawdziwa cisza!
Wiem, że jest pan człowiekiem wielu pasji
i zainteresowań. Może opowie pan trochę
o sobie?
Wraz z grupą prawdziwych zapaleńców
utworzyliśmy grupę rekonstrukcyjną pod
nazwą „Najemnicy gromu” i zajmują nas
walki wczesno średniowieczne z czasów
Mieszka I. Wcześniej walczyłem już na miecze, a było to za czasów, gdy nie istniały jeszcze „oficjalne” grupy rekonstrukcyjne.
Nasza drużyna istnieje od roku, ale wciąż jest
w trakcie rozwoju. Na razie liczy kilkanaście
osób. Trzeba tu zaznaczyć, że jej charakter
jest całkowicie apolityczny!
Obecnie mamy dużo pracy, gdyż zbliża się

Rozmowa
z KAROLEM
CICHOŃSKIM,
mieszkańcem
Boduszewa,
człowiekiem o wielu
pasjach

rocznica Chrztu Polski i w związku z tym nie
brak nam zajęć, a że jesteśmy jednostką
najemną, liczymy, że nie zabraknie licznych
zaproszeń.

Zazdroszczę innym umiejętności i niektórym
wieloletniego doświadczenia.

Nasze walki rekonstruujemy podczas bitew
z tzw. „konserwami”, czyli uczestnikami
walk późno-średniowiecznych. Z kolei przez
nich jesteśmy nazywani „wieśniakami”.
Tu nadmienię, że podczas takich walk uwalniamy się niejako od cywilizacji - zostawiamy
w domach telefony, walczymy, pijemy miód,
jemy strawę.

Bez aparatu fotograficznego.

Proszę o dokończenie zdań:
Gdybym był bogaty...
Myślę, że pieniądze nie mają aż takiego znaczenia, a sam uważam się za człowieka bogatego, nawet bez pieniędzy. Cieszę się, że udało
mi się kupić mieszkanie, mam samochody,
swoje pasje, żonę, rodzinę i... wystarczy.
Najbardziej zależy mi na...
Na pewno na rodzinie.
Zazdroszczę innym ludziom...

Nie wychodzę z domu...

Fotografia. To pana kolejna pasja?
Tak, bardzo lubię fotografować, również
moja żona uwielbia chadzanie z aparatem.
Czasem na świetne ujęcie czyha się godzinami, ale za to jaka satysfakcja!
Zdradzę jeszcze, że interesują mnie stare
motocykle (Jawa, SHL, WSK) i będę pracował nad tym, aby z kilku takich „okazów”
stworzyć jeden, ale całkowicie nowy model!
Pan Karol na zakończenie rozmowy poprosił
o możliwość przekazania Mieszkańcom
naszej gminy, aby zgłaszały się do Niego
osoby grające na różnych instrumentach,
z dawnymi utworami. Chętnie nawiąże kontakt z rodzinami grających osób, często osobami starszymi, pamiętającymi dawne
czasy. Co też czynię z przyjemnością i bardzo
dziękuję za rozmowę. Kontakt do pana
Karola –
.

Jasełka Kamińsko
grudnia
r. w Centrum
Konferencyjnym Novel House
odbyły się „Jasełka Kamińsko
”. Próby do wystawienia
przedstawienia trwały od listopada w ramach zajęć w świetlicy wiejskiej.

A

ktorów było , zarówno dorosłych,
jak i dzieci z sołectwa Kamińsko, jak
również z Rakowni. Sołtys i Rada
Sołecka przygotowała paczki dla dzieci i
seniorów, które wręczył Mikołaj. Gościem
honorowym był proboszcz Parafii Św.
Jakuba Sławomir Jessa.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom Kamińska za wspaniałe ciasta, którymi częstowali się goście Jasełek. Szczególne podziękowania dla Elżbiety i Mirosława Raczyńskich, Ewy Kamińskiej, dla
dzieci i rodziców za przygotowanie sceny,
strojów i liczne zajęcia aktorskie przeprowadzone przez Elżbietę Raczyńską.

www.murowana-goslina.pl

Cieszymy się, że choć kilka chwil w przygotowaniu do świąt mieszkańcy mogli spędzić
razem, dzieląc się opłatkiem i rozmawiając
z sobą.
Takie spotkania przyczyniają się do budowa-

nia małej wspólnoty. Dzieci w wiosce, która
nie posiada szkoły, mogły rozwijać swoje
zainteresowania, recytując i śpiewając.
Sołtys Elżbieta Dziel

OŚWIATA

Odpoczynek
i początek edukacji
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
oraz Zdrowia i Spraw Społecznych
t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 90

lutego w naszym województwie
rozpoczęły się ferie szkolne –
zasłużony odpoczynek zarówno
dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Natomiast
tuż po nich, bo na początku marca rozpocznie
się nabór do placówek oświatowych. Przedstawiamy najważniejsze informacje i terminy.
NABÓR DO PRZEDSZKOLI
Od do
marca będzie trwał nabór do
przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy
Murowana Goślina.
W tym rok nabór będą prowadziły:
a) przedszkola publiczne:
▪ Promyk w Murowanej Goślinie, ul.
Poznańska ,
▪ Słoneczko w Murowanej Goślinie, ul.
Leśna ,
▪ Leśne Skrzaty w Przebędowie,
▪ przedszkole w Łopuchowie,
▪ Koniki Polne w Białężynie, Długiej Goślinie
b) przedszkola niepubliczne:
▪ Klub Przedszkolaka, ul. T. Kutrzeby ,
na osiedlu Zielone Wzgórza, Murowana
Goślina,
▪ Groszek, ul. Gnieźnieńska, Murowana
Goślina,
▪ Smocze Wzgórze, ul. Mściszewska ,
Murowana Goślina
▪ Raczek, ul. Goślińska , Rakownia,
c) niepubliczne ogniska przedszkolne:
▪ Mściszewo
Wszystkie przedszkola w gminie prowadzone
są przez inne niż samorząd podmioty, dlatego

Ekolekcje
w SP 1

zainteresowanych rodziców odsyłamy bezpośrednio do przedszkoli, gdzie uzyskacie Państwo informację dotyczącą regulaminu
naboru.
DRZWI OTWARTE W SZKOŁACH
Dyrektorzy i nauczyciele goślińskich szkół
zapraszają rodziców i uczniów na drzwi
otwarte.
Dzieci sześcio- i siedmioletnie:
▪ Szkoła Podstawowa nr w Murowanej
Goślinie - marca
r., godz. . . .
▪ Szkoła Podstawowa nr w Murowanej
Goślinie - marca
r., godz. . .
Uczniowie VI klas:
▪ Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie marca
r., godz. . , aula szkoły.
▪ Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie marca
r., godz. . .
FERIE
lutego rozpoczynają się ferie w szkołach
województwa wielkopolskiego. Jest to czas
zasłużonego odpoczynku uczniów i nauczycieli. W pierwszym tygodniu ferii (poniedziałek
lutego i wtorek
lutego) uczniowie
szkół gimnazjalnych będą mogli skorzystać
z zajęć sportowych organizowanych przez
Uczniowski Klub Sportowy „Hipolit”.
W godzinach od . do . odbędą się
w Gimnazjum nr i hali sportowej: turniej
piłki nożnej, piłki ręcznej oraz zostaną zorganizowane gry i zabawy sportowe. Jak zwykle
swoje treningi będą prowadzić siatkarze,
a w Szkole Podstawowej nr w drugim tygodniu ferii odbędzie się obóz sportowy, podczas którego młodzi sportowcy będą szkolić
swoje umiejętności. Więcej informacji na
temat zajęć dla dzieci podczas ferii na str.
biuletynu.

N

asza placówka, Szkoła Podstawowa
nr w Murowanej Goślinie, została
objęta programem ekoedukacji prowadzonej przez Branżową Organizację
Odzysku S.A.
W środę stycznia odbyły się ciekawe ekolekcje dla wszystkich uczniów klas - . Prowadziły je dwie panie, które przyjechały do
nas z południa Polski.
Podczas spotkania z dziećmi opowiadały
o rodzajach odpadów, mówiły o konieczności ich segregowania oraz zaprezentowały
kolorowe pojemniki na śmieci.
W drugiej części zajęć zadawały dzieciom
mnóstwo pytań, a każda dobra odpowiedź
została nagrodzona cenną nagrodą koszulką, książką, zawieszką lub obrazkiem.
Zajęcia zakończył krótki film o tematyce ekologicznej, który dzieci obejrzały z dużym
zainteresowaniem i uwagą.
Bożena Czerwińska

W SP 2 uczą się pomagać od najmłodszych lat
Daria Niemier
UMiG Murowana Goślina
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 811 88 28

M

urowana Goślina jest miastem Cittaslow, a bycie miastem Cittaslow to
nie tylko promocja lokalnych walorów przyrodniczych i produktów spożywczych. Cittaslow to także gościnność, dobra
współpraca z innymi, działalność społeczna
– krótko mówiąc, wszystko to co wiąże się
z tym, by nam i innym żyło się lepiej.

Przykładem tego typu bezinteresownych
działań, które wynikają z potrzeby ludzkiego
serca było zaangażowanie się już kolejny raz
Szkoły Podstawowej nr na Zielonych Wzgó-

rzach we współpracę z UNICEF. W tym roku
szkoła przyłączyła się do organizowanej po
raz trzeci akcji „Wszystkie kolory świata”.

W akcji brały udział również osoby, które nie
mogły przyjść na wspólne szycie – w takim
przypadku lale powstawały w domach.

Szkoła zorganizowała spotkania, których
tematem była sytuacja w Sudanie Południowym. W spotkaniach skupiono się na problemach dotyczących głównie dzieci, brali w nich
udział wszyscy uczniowie szkoły. Inicjatywa
pomocy, akcji „Wszystkie kolory świata”
polega na uszyciu lalki wg wspólnego dla
wszystkich szablonu i nadania jej indywidualnego wyglądu związanego m.in. z kulturą,
pochodzeniem, religią itp. Szkoła zorganizowała akcję wspólnego szycia lal, na którą
w godzinach popołudniowych przyszli
rodzice, babcie a nawet dziadkowie, którzy
wspierali swoje pociechy w ciężkiej pracy.

W sumie powstało ponad
różnorodnych,
kolorowych lalek. Co się z nimi stanie? Tutaj
przechodzimy do sedna całej akcji. Zostaną
one wystawione na aukcję, cena wywoławcza za sztukę wynosi zł – jest to równowartość podstawowych szczepień dla jednego
dziecka w Sudanie Południowym – pieniążki
zebrane podczas sprzedaży zostaną przekazane właśnie na ten cel. Dochód ze sprzedaży
lalek to nie wszystko, w ramach pomocy dla
dzieci w szkole zorganizowano również
sprzedaż pieczątek, samorząd uczniowski
w minioną sobotę pakował zakupy w jednym
ze sklepów z czego zebrał około
zł.
styczeń-luty 2015
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Wieści z Gimnazjum nr
Gimnazjum nr im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie właśnie zakończyło pierwszy
okres nauki w roku szkolnym
/
. Warto przywołać kilka ważniejszych inicjatyw, w których uczestniczyli lub nadal uczestniczą nasi uczniowie i nauczyciele.

N

a początku października odbyła się
wizyta studyjna w Norwegii, której
celem było pozyskanie norweskich
partnerów do projektu dla nauczycieli
naszego gimnazjum pt. „Potrzebujemy Różnorodności – Akademia Spotkań”. Część
uczniów naszej szkoły bierze także udział
w polsko-białoruskim projekcie „Poznajemy
piękne, dawne Ziemie Rzeczypospolitej”,
w ramach którego na przełomie listopada
i grudnia uczestniczyli oni w wyjeździe na
Białoruś. W trakcie wyjazdu poznawali Kresy
Wschodnie oraz kulturę białoruską. Uczniowie klas pierwszych oraz klasy interdyscyplinarnej „Hipolit” biorą także udział w projekcie „Studio Młodego Widza” realizowanym
przez Stowarzyszenie Teatru Planeta M
z Wrocławia w Osiedlowym Domu Kultury
pod Lipami w Poznaniu. W ramach programu
obejrzeli już dwa spektakle. W gimnazjum
kolejny rok prężnie działa grupa teatralna,
która przedstawiła swoim rówieśnikom ciekawą wersję II cz. „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz współczesną interpretację spotkania bogów na Olimpie.
Aby pogłębić wiedzę uczniów o treści
ponadprogramowe oraz pokazać, jak
ogromne powiązanie ma nauka zdobywana
w szkole z życiem codziennym, nasza szkoła
w tym roku szkolnym rozpoczęła współpracę z Wydziałem Fizyki UAM w Poznaniu.

Nasi uczniowie przez cały rok szkolny raz
w miesiącu biorą udział w Wykładach Otwartych oraz warsztatach organizowanych
przez UAM. Pierwszy wyjazd odbył się
. .
r. Najważniejszym punktem programu był wykład dr. hab. Jarosława W.
Kłosa „Niezwykłe własności grafenu”.
Uczniowie poznali symboliczne znaczenie
węgla w różnych odmianach. Wykładowca
podkreślił także jego rolę w przyrodzie oraz
możliwości wykorzystania w różnych dziedzinach życia. Kolejny wykład otwarty odbył
się . .
r. i nosił tytuł „Akustyka koncertu rockowego” . Dotyczył możliwości
rozchodzenia się fal i dźwięków.
Pod koniec grudnia uczniowie klasy interdyscyplinarnej zorganizowali w szkole Dzień
Akceptacji i Tolerancji. Klasa podzielona na
kilka grup opracowała konkurs wiedzy nt.
różnorodnych grup religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Pytania dotyczyły także wielokulturowej historii Polski oraz Murowanej
Gośliny. W pierwszym okresie odbył się
także dla klas pierwszych coroczny konkurs
wiedzy o Hipolicie Cegielskim.
W tym roku szkolnym kontynuuje swoją działalność DKK, czyli Dyskusyjny Klub Książki.
Pierwsze spotkanie odbyło się
września.
Uczestnicy klubu po letniej przerwie opowia-

dali o swoich wakacyjnych odkryciach i fascynacjach czytelniczych. Otrzymali też pierwszą
lekturę do wspólnego przeczytania - „Kaśkę
Podrywaczkę” Marty Fox. Zgodnie z zasadami działania DKK, podjęliśmy współpracę
z Biblioteką Publiczną w Murowanej Goślinie
i od tego roku do wspólnych dyskusji nad
przeczytanymi książkami będzie zasiadała
z nami Pani Zdzisława Godawa. W ramach
DKK października w Centrum Kultury i Animacji przy Bibliotece Wojewódzkiej w Poznaniu odbyły się spotkanie z Panią Joanną
Jagiełło (pisarką dla młodzieży) oraz prowadzone przez nią warsztaty twórczego pisania.
Nauczyciele historii i języka polskiego przygotowywali także uczniów klas drugich i trzecich do Wojewódzkich Konkursów Historycznego oraz Języka Polskiego. Dwoje uczniów:
Alicja Płonka oraz Mateusz Furman będą
reprezentować naszą szkołę w wojewódzkich etapach tychże konkursów.
Ważnym
elementem
wychowawczym
w naszej szkole jest zaangażowanie uczniów
z Koła Historycznego w coroczną Akcję
Znicz. Uczniowie uczestniczą także w uroczystościach patriotycznych z okazji świąt
narodowych oraz wspierają kombatantów
w poczcie sztandarowym.
Jakub Niewiński

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO
OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
ZA ROK 2014
NR KRS

NAZWA

ADRES
Murowana Goślina
ul. Mściszewska 10

0000140375

Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

0000328286

Małe Jest Piękne

Długa Goślina 22

0000289111

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

Rakownia
ul. Goślińska 56

0000268931

Fundacja „Bread of Life

Długa Goślina 1

0000056937

Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie

Murowana Goślina
ul. poznańska

0000018046

Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Franciszka

Kamińsko 6

0000195886

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

0000266321

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

0000106108

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych

0000057720

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

0000116212

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej

www.murowana-goslina.pl

UWAGI

Wypełniając PIT wpisujemy numer KRS, kwotę 1%
podatku oraz cel szczegółowy - adresata, do którego przekazana kwota powinna trafić lub inny
cel

Wypełniając PIT wpisujemy numer KRS, kwotę 1%
podatku oraz cel szczegółowy - nazwę i adres jednostki OSP do której przekazana kwota powinna
trafić lub inny cel

SPORT

Nowy Rok na sportowo
Być może ktoś z Państwa zobaczył w noworoczne południe bandę Mikołajów biegnącą przez
Murowaną Goślinę, a w związku z tym sądził, że to wciąż efekty sylwestrowej zabawy wpływają na „wizje”. Nic bardziej mylnego.
Kamil Grzebyta
asystent burmistrza
e-mail: k.grzebyta@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 05

P

odczas gdy większość ludzi odpoczywała po sylwestrowej
zabawie, grupa
goślińskich biegaczy powitała nowy rok na
sportowo. Pierwszego stycznia dokładnie o godzinie . rozpoczął się „I noworoczny bieg integracyjny”, który zorganizowali
Andrzej „Kudłaty” Ludzkowski z KB Katorżnik Murowana Goślina i radna
Grażyna Nawrocka. Miałem przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dystans, który mieliśmy do pokonania, to niespełna
kilometrów. Zawodnicy w większości wyposażeni z atrybuty Mikołaja,
wystartowali ze stadionu miejskiego i biegli aż do miejscowości Okoniec, gdzie dzięki uprzejmości i pomocy pana Czesława Zaręby zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Droga powrotna wiodła tą samą
trasą, a na mecie sportowców powitano kawą, gorącą herbatą
i słodkim poczęstunkiem.

Uczestnicy I noworocznego biegu integracyjnego.

wysiłku fizycznego nasze ciało wydziela endorfiny zwane potocznie
hormonem szczęścia, który ewidentnie sprzyjał integracji mieszkańców. Już dzisiaj organizatorzy zapraszają na „I bieg z okazji Dnia
Kobiet”, który odbędzie się lutego i podobnie jak w Nowy Rok
wystartuje on o godzinie . ze Stadionu Miejskiego.

Była to inicjatywa, którą warto promować, gdyż sport wpływa nie
tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale także na samopoczucie. Podczas

Zdjęcia: Czesław Zaręba

Walczymy dla Bartka
stycznia
r. w Hali Widowiskowo-Sportowej MG Sport
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Karate WKF
- Walczymy dla Bartka. W zawodach wzięło udział
zawodników z
klubów. Przyjechały drużyny między innymi
z Leszna, Szczecina, Gniezna, Kostrzyna Wlkp., Środy Wlkp., Kalisza,
Poznania, Obornik Wlkp., Wronek, Szamotuł, Swarzędza. Frekwencja i liczba klubów świadczą o tym, iż są to największe zawody
w Wielkopolsce i jedne z większych w naszym kraju.
Mistrzostwa miały szczególny charytatywny charakter. Organizatorzy zbierali pieniądze na leczenie Bartka Hadyńskiego, syna wielokrotnego Mistrza Polski w Karate Shotokan, który walczy z nowotworem mózgu.
Goślińska sekcja Dynamik Akademia Karate pod egidą trenera Grzegorza Śliwińskiego zanotowała bardzo udany występ, zdobywając
medali. Największe sukcesy odnieśli :
▪ Aleksander Kruszelnicki - II miejsce kumite indywidualne, I miejsce kumite drużynowe
▪ Mikołaj Winkel - I miejsce kumite indywidualne i III miejsce
kumite drużynowe
▪ Jakub Jankowiak - II miejsce kumite indywidualne i III miejsce
kumite drużynowe
▪ Michał Gedowski - III miejsce kumite indywidualne i III miejsce
kumite drużynowe
▪ Jakub Nowaczyk - I miejsce kumite indywidualne i III miejsce
kumite drużynowe
▪ Michelle Christian - III miejsce kumite indywidualne i I miejsce
kumite drużynowe
▪ Krzysztof Bartczak - III miejsce kumite indywidualne i III miejsce
kumite drużynowe
▪ Anna Kruszelnicka - III miejsce kata indywidualne i III miejsce Fantom
▪ Wiktoria Liberek - III miejsce kata indywidualne i III miejsce Fantom

▪ Maksymilian Owczarzak - III miejsce kata indywidualne i III miejsce kata drużynowe
▪ Franciszek Owczarzak - III miejsce kata indywidualne i III miejsce
kata drużynowe
▪ Aleksander Clark - III miejsce kata indywidualne i III miejsce kata
drużynowe
Grzegorz Śliwiński
trener goślińskiej sekcji Dynamic Akademia Karate
styczeń-luty 2015

Jedna Chwila
marca
r. w Murowanej Goślinie odbędzie się Pierwszy Festiwal Integracyjny „Jedna
Chwila”. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie . w Hali Widowiskowo-Sportowej MG Sport
przy ulicy Mściszewskiej w Murowanej Goślinie.

O

rganizatorzy i pomysłodawcy przedsięwzięcia – Karolina
Stern, Krzysztof Stern oraz Tomasz Kaczyński – zaplanowali wiele interesujących atrakcji. Ochotnicy będą mogli
uczestniczyć m.in. w zajęciach z bocci (sportowa dyscyplina paraolimpijska wywodząca od włoskiej gry w bule) czy maratonie
zumby.

Ponadto uczestnicy zostaną zaproszeni do obejrzenia spektakularnego pokazu tańca pary łączonej pełnosprawnego partnera i niepełnosprawnej partnerki a także meczu rugby na wózkach, który
zaprezentuje drużyna Balian.
Organizatorzy zadbali również o najmłodszych. Pociechy będą
miały zapewnione ciekawe i urozmaicone zabawy. W tym czasie
rodzice, dziadkowie, znajomi będą mogli skosztować pysznych,
domowych wypieków. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Samo wydarzenie jest imprezą o charakterze charytatywnym;
zebrany dochód zostanie przekazany na dofinansowanie sportu
osób niepełnosprawnych. Jednak, jak podkreślają organizatorzy,
wszystkie atrakcje i wstęp są bezpłatne, więc, zapraszają wszystkich do wzięcia udziału, aby swoją obecnością dali świadectwo
tego, że w miarę upływu czasu stereotypy na temat niepełnosprawności odchodzą w zapomnienie.
Do zorganizowania imprezy włączyło się wiele osób, które ciężko

www.murowana-goslina.pl

pracują, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik. Do Murowanej
Gośliny przyjedzie wielu sportowców, aby zaprezentować różne
dyscypliny i pokazać, że „wózek” nie jest ograniczeniem, a po
prostu innym sposobem na życie. Dlatego nie patrzmy obojętnie
na tego typu przedsięwzięcia. Zaprośmy rodzinę, znajomych
i wspólnie spędźmy niedzielę pierwszego marca w miłej atmosferze. Na pewno nikt nie będzie żałował. Wszyscy są mile widziani!
Poza festiwalem, na następne dwa dni, to jest i marca, zostały
zaplanowane zajęcia edukacyjne dla wszystkich klas Gimnazjum
nr przy ulicy Kutrzeby. Młodzież z tej szkoły będzie miała okazję
poznać życie z perspektywy osób niepełnosprawnych.
Organizatorzy zwracają się z prośbą o pomoc. Koszty zorganizowania festiwalu jak do tej pory pokrywane są z własnych środków, więc każde wsparcie jest mile widziane, by impreza na stałe
mogła zagościć w kalendarzu wydarzeń w Murowanej Goślinie.
Więcej na ten temat można dowiedzieć się na www.facebook.pl
pod nazwą „Pierwszy Festiwal Integracyjny Jedna Chwila” lub
u organizatorów.
Krzysztof Stern
Tomasz Kaczyński

Wątpliwości
Mieszkańcy oczekują wywiązania się z jeszcze jednej obietnicy. Chodzi o ujawnienie wszelkich
nieprawidłowości, jakie stwierdzone zostaną w urzędzie lub w sposobie sprawowania władzy
w poprzedniej kadencji przez byłego burmistrza.

W

miarę docierania do rozmaitych
dokumentów będziemy te fakty
przekazywać, ponieważ mieszkańcy mają prawo wiedzieć jakie działania
były finansowane z ich pieniędzy.
ILE ZA PARK?

lipca
r. tuż przed kampanią wyborczą Tomasz Łęcki podpisuje umowę na
wykonanie dokumentacji technicznej dot.
budowy infrastruktury technicznej dot.
Wielkiego Widowiska Historycznego „Dzieje
Polski”. Pod tym kryje się budowa infrastruktury parku historycznego. Wartość projektu ma wynieść blisko
mln. Gmina
w zeszłym roku wydała
tysięcy z budżetu
na tę dokumentację, a w
roku mamy
wydać aż ok.
zł. Resztę miała pokryć
dotacja z Unii Europejskiej. Miała, gdyba nie
nałożona kara umniejszająca dotację.
Urząd Marszałkowski już dokonał pomniejszenia dotacji o ponad
tysięcy złotych za
złamanie procedur przy wyborze oferty. Do
przetargu stanęły firmy, z tym, że jedna za
późno wniosła wadium i została wykluczona. „Wybrano”, wbrew procedurze,
ofertę tylko jednej firmy, która się zgłosiła.
Przetarg powinien być powtórzony, jeżeli do
pierwszego przetargu nie stanęły firmy.
Pospiech był jednak tak duży, że nie powtórzono procedury przetargowej. Ponadto,
wbrew przyjętym procedurom Tomasz Łęcki
po turze wyborów podpisuje
listopada
roku aneks do umowy i przesuwa termin realizacji zamówienia z
stycznia
roku na
marca
roku. Tym samym
świadomie łamie procedury zamówienia.
Urząd Marszałkowski wszczął procedurę
kontrolną. Tym razem grozi nam umniejszenie dofinansowania o ok.
tysięcy złotych. I tym samym będziemy musieli z własnego budżetu pokryć tę różnicę. Zapisy
zawartej umowy jasno określają kary dla
wykonawcy projektu, tj. , % wartości projektu za każdy dzień zwłoki. Niedotrzymanie
terminu przez wykonawcę pozwoliłoby na
pomniejszenie kosztów projektu na infrastrukturę parku historycznego, którego
wykonanie szacowane jest w sumie na kilkadziesiąt milionów złotych.
Kosztów projektów związanych z przygotowaniem terenów pod widowiska jest zresztą
więcej, tyle, że zostały ukryte w ramach
innych projektów. Na przykład projekt
dworca PKP Zielone Wzgórza przewiduje

duży tunel pod torami, umożliwiający przejazd nawet autokaru. Tunel prowadzący
na… łąki. I docelowo na teren widowisk.
Budowa parku historycznego na terenie należącym do parafii Św. Jakuba jest absurdalnym
pomysłem. W
roku nastąpiła również
zmiana właściciela terenów należących do
prywatnej osoby (teren, na którym odbyło się
widowisko
i
). Tej osobie gmina już
płaciła pieniądze za wynajem terenów pod
widowiska historyczne w
roku. Gdyby
widowiska odbywały się w latach następnych, nowy właściciel zarobiłby na wynajęciu
swoich terenów i za kilka lat zwróciłaby się
jego inwestycja. Na szczęście mamy ekspertyzę zrobioną za , tysiąca euro przez Francuzów, którzy wskazują na wady lokalizacji tej
inwestycji na terenie tzw. Starego Probostwa. Najważniejsze z nich to: bliskość zabudowań i zbyt podmokły teren. W związku
z tym dokumentacja za blisko mln złotych
nadaje się wyłącznie do kosza. Jako burmistrz
nie pozwolę na budowę parku w tym miejscu
ze względu na hałas i otoczenie zabudowań.
Jeżeli znajdzie się inwestor prywatny, to
śmiało może budować park przy obwodnicy,
ale na zakupionym terenie.
Jeżeli tylko w tym roku wydamy na bezsensowną dokumentację z naszego budżetu
tysięcy, to niech nikt nie liczy, że gmina
wyłoży
zł na kolejne widowiska.
Zagadka kto udostępnił bilbordy rozwiązana?
Planowany przystanek kolejowy w Przebędowie został przesunięty o
metrów,
powodując zmianę lokalizacji. Przystanek
ma teraz powstać w Murowanej Goślinie,
bezpośrednio przy budowanym osiedlu
Pogodna. Jak się okazało, to właśnie ta
firma deweloperska jest właścicielem
miejsc na billboardy, z których w kampanii
korzystał T. Łęcki. Czy to przypadek?

Już w
roku Tomasz Łęcki wystosował
pismo o potrzebie budowy nowych przystanków kolejowych m.in.: w Przebędowie
i Łopuchowie. Lokalizacja w Przebędowie za
działkami przy drodze na Głębocko była uzasadniona.
Po objęciu urzędu przez Dariusza Urbańskiego i sprawdzeniu rozpoczętych projektów okazało się, że lokalizacja została zmieniona i nowy przystanek ma powstać nie
w Przebędowie, a w Murowanej Goślinie
przed ogródkami działkowymi. Pociąg nie
zdążyłby nabrać prędkości z dworca głównego, a już by się zatrzymywał. Mało tego,
gmina nie ma swoich terenów na poszerzenie
ulicy wzdłuż torów i na miejsca parkingowe.
Musiałaby wykupić tereny na miejsca parkingowe od właściciela, na terenie którego
powstaje osiedle Pogodna. Za kilkadziesiąt
tysięcy zł realizowany jest obecnie (podpisany w ubiegłej kadencji) projekt ulicy i miejsc
parkingowych – bez prawa własności do tych
terenów. Czynimy starania, żeby przystanek
powstał w pierwotnie planowanym miejscu.
W
roku żona właściciela terenu, przy
którym miałby powstać nowo zlokalizowany
przystanek kolejowy, przekazała na rzecz
Domu Kultury darowiznę w kwocie .
zł
na opracowanie raportu doradczego dot.
budowy parku historycznego. Francuzi
z parku Puy Du Fou za .
euro wykonali
taką bezwartościową dokumentację.
Zapewniam, że od tej pory nie będzie szczególnego traktowania żadnej firmy deweloperskiej. Nie będę też prosił jakiegokolwiek
dewelopera o udostępnienie miejsc na bilbordach, tak, aby wszyscy developerzy mieli
pewność, że nie ma podstaw do nierównego
traktowania.
Dariusz Urbański

JAKO BURMISTRZ NIE POZWOLĘ NA BUDOWĘ
PARKU W TYM MIEJSCU ZE WZGLĘDU NA HAŁAS
I OTOCZENIE ZABUDOWAŃ. JEŻELI ZNAJDZIE SIĘ
INWESTOR PRYWATNY, TO ŚMIAŁO MOŻE BUDO‐
WAĆ PARK PRZY OBWODNICY, ALE NA ZAKUPIO‐
NYM TERENIE.
styczeń-luty 2015

Co słychać u Seniorów?
stycznia
roku Zarząd Rejonowy PZERiI w Murowanej Goślinie z okazji Dnia Babci
i Dziadka przygotował spotkanie przy kawie dla swoich Członków. Wśród zaproszonych gości był
Dariusz Urbański Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Jolanta Stern
Przewodniczącą Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie

B

abcie i dziadkowie przyjęli od zaproszonych gości oraz zarządu związku
serdeczne życzenia. Burmistrz przekazał także Seniorom bardzo ważne informacje, jak np. tę, iż siedziba biura PZERiI
w Murowanej Goślinie pozostaje w dotychczasowym miejscu przy ul. Poznańskiej .
Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej
atmosferze. Uświetnił je występ dzieci
z przedszkola Promyk w Murowanej Goślinie
pod kierunkiem Iwony Wysockiej. W spotkaniu wzięło udział około
osób. W części
końcowej spotkania, jak zwykle, były śpiewy
piosenek biesiadnych.
Miłym, karnawałowym akcentem był wieczorek taneczny seniorów i przyjaciół
w styczniu br. Karnawał krótki, więc zamierzamy raz jeszcze zabawić się w wieczór
walentynkowy lutego
roku.
Od jesieni ubiegłego roku seniorzy jeżdżą,
w sposób zorganizowany, na pływalnię do
Obornik. Wyjazdy będą kontynuowane
dzięki wsparciu finansowemu urzędu. Dzię-

kuję za tę decyzję burmistrzowi w imieniu
Seniorów.
Nową inicjatywą związku są częstsze
wycieczki do kina. Proponujemy zatem cykl
wyjazdów: jeden raz w miesiącu, zawsze
w pierwszy wtorek miesiąca. Rozpoczynamy
lutego
roku. Czy pomysł będzie
trafny? Czy będą chętni? Zobaczymy. Zainteresowanych zapraszamy do naszego biura.
Zarząd Rejonowy PZERiI w Murowanej Goślinie przygotował program imprez na
rok,
na które składają się spotkania na miejscu
oraz wycieczki jedno i kilkudniowe. Spotkania, które związek organizuje w Murowanej
Goślinie przeznaczone są dla naszych członków. Natomiast na imprezy wyjazdowe,
oprócz członków, zapraszamy również
naszych sympatyków. Przy czym stosujemy
zasadę pierwszeństwa dla członków związku,
w przypadku większej ilości chętnych na
wyjazd, niż miejsc w autokarze. Propozycje
wycieczek znajdują się w wykazie poniżej.
Zapraszamy do biura PZERiI w każdą środę od
godz. . do . , ul. Poznańska .
WYCIECZKI W
r.
. Zwiedzanie Browaru Lech w Poznaniu . .
r.

Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta,
Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek . - . ; wtorek-czwartek . - . ; piątek .
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 Dariusz Urbański...................................................
Zastępca Burmistrza Krzysztof Oczkowski...........................
Skarbnik Romana Dudek.......................................................
Asystent Burmistrza Kamil Grzebyta...................................
Referat Budowlano-Inwestycyjny i Zarządzania Drogami,
kierownik Barbara Florys-Kuchnowska.................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa...........................
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Maciej Krysztofiak..........

.

. Turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie –
- . .
r.
. Wycieczka na trasie: Łódź-Uniejów-Kłodawa-Licheń - - . .
r.
. Zwiedzanie Krakowa i okolicy - . .
r.
. Zwiedzanie Rydzyny - lipiec
r.
. Piknik - sierpień
r.
. Pobyt wypoczynkowy w Mrzeżynie . - . .
r.
. Pielgrzymka do Częstochowy
- . .
r.
. Turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie –
wrzesień/październik
r.
. Wycieczka Uzarzewo-Gniezno - listopad
r.

Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych,
kierownik Teresa Dutkiewicz.................................................
Referat Podatków i Opłat Lokalnych,
kierownik Bożena Patan........................................................
Referat Organizacyjny, kierownik Halina Turaj.....................
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................
Referat Spraw Obywatelskich, kierownik Ewa Poepke.......
Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami,
kierownik Magdalena Głowacka...........................................
Biuro Rady Miejskiej, Joanna Witkowska..............................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek...........................
Komunikacja Społeczna, Monika Paluszkiewicz...................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe,
Piotr Hildebrandt, Sławomir Malec.......................................
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa ....................
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji,
ul. Mściszewska .................................................................
Pogotowie Ratunkowe.....
Pogotowie Energetyczne....
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)..........
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................
ZM GOAP, Delegatura Murowana Goślina, Michał Giełdon..
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego............

lub
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Feeling i dobra zabawa, tak
określić można Koncert Noworoczny, którym gośliniacy
przywitali
rok. Tłumnie
przybyłych gości powitała
dyrektor Ośrodka Kultury
Arleta Włodarczak.

Na scenie wystąpił zespół Commers Band, który podtrzymuje dobre tradycje muzyki granej na żywo.

B

urmistrz Miasta i Gminy Dariusz Urbański wzniósł noworoczny toast, życząc
wszystkim do siego roku. Wraz
z publicznością wypił prawdziwą, tradycyjną
lampkę szampana. Z pozostałych nowości to
narodziła się tradycja błogosławieństwa na
Nowy Rok, którego udzielił wszystkim
w duchu dobrej zabawy i radości obecny na
koncercie proboszcz ks. Sławomir Jessa.

Nowy Rok w Murowanej Goślinie zaczął się
znakomicie i wykwintnie koncertem zespołu
Commers Band. Jest to zespół, który podtrzymuje dobre tradycje muzyki granej na
żywo. Wykonuje aranżacje w zakresie standardów muzyki rozrywkowej, gwarantując
jednocześnie pełne i ciekawe brzmienie.
Zespół tworzą doświadczeni muzycy, grający na przestrzeni minionych lat w najróż-

Zasłużone podziękowania i kwiaty.

niejszych formacjach w kraju i za granicą.
W repertuarze zespołu znajdują się utwory
różnych gatunków muzyki takich jak: swing,
boogie, rock and roll, samba, cza-cza, walc,
tango, reggae, pop, dance, funk i soul. Tańczył burmistrz, tańczyła publiczność, wszyscy w dobrym rytmie weszli w Nowy Rok.
Koncerty Noworoczne w naszym mieście są
tym magicznym czasem, w którym spoty-

Błogosławieństwa udzielił ks. Sławomir Jessa.

kają się znajomi, sąsiedzi, rodziny, aby naładować baterie pozytywnymi przeżyciami
i dobrze sobie życzyć na nadchodzące nowe
dni. Koncerty na stałe wpisały się w kalendarz imprez gminnych, tegoroczny odbywał
się już po raz dziesiąty.
Bartłomiej Stefański

Canzona we Francji
W

dniach - stycznia
roku Chór
dziecięcy Canzona przebywał we
Francji. Celem wyjazdu było
nawiązanie współpracy z chórem dziecięcym College’u im. A. Camus w Yvetot. W drodze do partnerskiego miasta Murowanej
Gośliny chórzyści mieli okazję zwiedzić
Paryż.

Francuski chór przyjął Canzonę z otwartymi
ramionami, goszcząc w swoich domach, co
sprzyjało nawiązaniu przyjaźni między chórzystami. W College’u Yvetot odbyły się
warsztaty chóralne, prowadzone przez
dyrygentów Mathiasa Chartona i Adriannę
Wtorkowską-Kubińską, których zwieńczeniem były dwa koncerty wykonane wspólnie
przez oba chóry w kościele w miejscowości
Allouville-Bellefosse oraz w Konserwatorium Muzycznym w Yvetot.
Chór Canzona został również zaproszony na
spotkanie z władzami miasta Yvetot.

W Ratuszu Miejskim Mer Yvetot w swojej
przemowie bardzo gorąco powitał chórzystów, ciesząc się z nawiązania współpracy,
wyraził nadzieję na kolejne wspólne projekty muzyczne chórów. Podczas spotkania
Canzona zaśpiewała specjalny koncert dedykowany władzom miasta Yvetot.
Ciekawym punktem pobytu była możliwość
odwiedzenia wybrzeży Normandii oraz przepięknego miasta Rouen.
Wyjazd zakończył się owocnie – francuski
chór przyjął zaproszenie na VIII edycję Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im.
Ks. E. Szymańskiego.
SREBRO DLA CANZONY W CHEŁMNIE
Dnia stycznia
r. Chór Dziecięcy Canzona pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej wziął udział w X Jubileuszowym
Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie.

Chór Canzona podczas występów we Francji.

W tegorocznej edycji konkursu wzięły udział
chóry z całej Polski. Jury podkreślało
wysoki poziom zaprezentowany przez
uczestników konkursu. Dobry występ
zapewnił Canzonie srebrny dyplom oraz
puchar ufundowany przez wicestarostę
chełmińskiego Wojciecha Bińczyka.
Joanna Przymusińska
styczeń-luty 2015
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Kolędowy styczeń
Kolęda - pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła powszechnie
formę pieśni bożonarodzeniowej. W Murowanej Goślinie mogliśmy posłuchać kolęd w wykonaniu naszych zespołów podczas II Jarmarku Bożonarodzeniowego, a po świętach Bożego Narodzenia kolędy zabrzmiały w goślińskiej farze i innych miejscach.

P

o raz piąty Parafia św. Jakuba Apostoła
i Ośrodek Kultury zaprosili mieszkańców
w święto Objawienia Pańskiego na
wspólne kolędowanie. stycznia po wieczornej mszy św. przy licznie zgromadzonej
publiczności w kościele św. Jakuba grano
i śpiewano piękne kolędy. Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej
Goślinie pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego
zachwyciła uczestników kolędowania. Każdą
kolędę poprzedzało słowne wprowadzenie.

Zespół wokalny Una Canto z Długiej Gośliny
zaprosił na wspólne kolędowanie stycznia
br. do uroczej herbaciarni – Kasztel u Gostla.
Od dwóch lat w ośrodku kultury naukę gry
na instrumentach prowadzi Alicja Duszczyk.
W dniu stycznia br. jej uczniowie w nowej
siedzibie ośrodka kultury przy ul. Mściszewskiej zagrali kolędy. Kilkunastu wykonawców
grało na pianinie, gitarze i skrzypcach.

dały chóry Canzona (Dziecięcy, Żeński,
Kameralny) pod kierunkiem Elżbiety Wtorkowskiej i Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. Usłyszeliśmy m.in. kolędy polskie, niemieckie, francuskie, angielskie i katalońskie.
Publiczność była oczarowana bogatym
repertuarem naszych chórów.
stycznia br. w Kościele pw. św. Jakuba
Parafialny Chór Mieszany Vocantes i Chór
Don Bosco z Parafii pw. św. Jana Bosko
w Poznaniu pod dyrekcją Leszka Bajona
uświetniły liturgię mszy św., a po mszy chóry
zaprezentowały kilka polskich kolęd, w tym
opracowane przez Franciszka Wilczyńskiego, śpiewane przez na chór i publiczność.

Chór Vocantes - 25 stycznia.

Serdecznie dziękujemy Proboszczowi ks.
Sławomirowi Jessie za życzliwość, ciepłe
przyjęcie i dobre słowo.
Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

stycznia br. w Kościele pw. św. Jakuba
Apostoła po dwunastu latach koncert kolęd

Orkiestra dęta - 6 stycznia.

Koncert nie tylko dla Seniorów
W
szystkie miejsca zajęte! Pod ścianami tłok jak w metrze, w godzinach szczytu! Gdzie tak było?

stycznia
r. w Klubie Osiedlowym Zielone Wzgórza na koncercie zatytułowanym
„Koncert nie tylko dla Seniorów”. W programie przeboje filmowe w wykonaniu Zespołu
wokalnego Una Canto z Długiej Gośliny pod
kierownictwem Ewy Kandulskiej-Jakóbczyk

i biesiadne, w wykonaniu kapeli Swoja Wiara.
Gospodarzem wieczoru był Zbyszek Bitner,
który był też pomysłodawcą tego wydarzenia i bardzo sprawnie łączył dowcipną konferansjerkę z grą w kapeli. Burmistrz Dariusz
Urbański był pod ogromnym wrażeniem,
zwłaszcza pań z zespołu Una Canto z Długiej
Gośliny. Przekazując kwiaty na ręce p. Ewy
Kandulskiej-Jakóbczyk, stwierdził, że od
tego momentu jest absolutnym fanem

zespołu. Wszyscy wykonawcy zagrali
i zaśpiewali na bardzo wysokim poziomie, od
pierwszych dźwięków rozkręcili publiczność
do czerwoności, a na koniec zebrali zasłużone brawa.
Całość była naprawdę znakomita i bezbłędnie wpasowana w nastrój karnawałowy.
Agnieszka Szymańska-Wojtera

TERMINARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH
DATA

WYDARZENIE

MIEJSCE

marca

XI Teatralia – Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych

Aula Gimnazjum nr

kwietnia

Eliminacje gminne XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie”

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

kwietnia

Wielki Finał XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„WIOSENNE PRZEBUDZENIE”

Sala imprezowa Ośrodka Kultury
przy ul. Mściszewskiej

kwietnia

XXI Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej

Sala imprezowa Ośrodka Kultury
przy ul. Mściszewskiej

kwietnia

XI Pokazy taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

Aula Gimnazjum nr

www.murowana-goslina.pl
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Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zaprasza na

KONCERT Z OKAZJI
DNIA KOBIET
marca
r. (niedziela), godz. . ,
aula Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie
WYSTĄPIĄ:
Żeński Chór „Canzona-Absolwent”
Dyrygent Adrianna Wtorkowska-Kubińska
akompaniament Weronika Jarzyńska
Zespół rozrywkowy Orkiestry Dętej OSP w Murowanej Goślinie

fot. freeimages.com

fot. freeimages.com

WSTĘP WOLNY !

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zaprasza dzieci na

zaprasza dzieci na

ARTYSTYCZNE FERIE

ARTYSTYCZNE FERIE

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza” Nowy Rynek

Dom Kultury, ul. Mściszewska

(hala MG SPORT, I piętro)

lutego (poniedziałek)
. – . Warsztaty Teatralne „Teatr musi grać”
prow. Marcin Matuszewski

lutego (poniedziałek)
. – . Warsztaty Teatralne „Teatr musi grać”
prow. Marcin Matuszewski

lutego (wtorek)
. – . Warsztaty plastyczne - malarstwo
prow. Bartłomiej Stefański

lutego (wtorek)
. – . Warsztaty plastyczne - malarstwo
prow. Bartłomiej Stefański

lutego (środa)
. – . Warsztaty mydełkowe
Podczas warsztatów komponujemy własne mydełko, które dziecko
zabiera do domu.

lutego (środa)
. – . Warsztaty mydełkowe
Podczas warsztatów komponujemy własne mydełko, które dziecko
zabiera do domu.

lutego (czwartek)
. – . Warsztaty plastyczne - zabawa z masą solną
prow. Agnieszka Szymańska - Wojtera

lutego (czwartek)
. – . Warsztaty plastyczne - zabawa z masą solną
prow. Agnieszka Szymańska - Wojtera

lutego (piątek)
. – . Warsztaty taneczne - ZUMBA DLA DZIECI
prow. Magdalena Lamentowicz

lutego (piątek)
. – . Warsztaty taneczne - ZUMBA DLA DZIECI
prow. Magdalena Lamentowicz
fot. freeimages.com

fot. freeimages.com
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