Nr 1-2/2017 (122)

styczeń-luty 2017

ISSN 2449-7304

www.murowana-goslina.pl

JARMARK
BOŻONARODZENIOWY
W MUROWANEJ GOŚLINIE

ROCZNICA
POWSTANIA
WIELKOPOLSKIEGO

SPOTKANIE
NOWOROCZNE
BURMISTRZA

TERMIN

LUTY
MARZEC

MIEJSCE

„Malarki” - wystawa malarstwa Wiesławy Drożdż
i Elżbiety Piechowiak

Galeria na Wzgórzach
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

XIII Bal Miłośników Tańca „Gorączka sobotniej nocy”

Aula Gimnazjum nr 1

XIII Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP

Aula Gimnazjum nr 1

19 lutego

„Spacer śladami historii” – szlakiem pierwotnych granic miasta

Start – parking przy Biedronce

26 lutego

Wilczy Bieg

Park Dzieje

5 marca

XX Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach

Sala imprezowa Ośrodka Kultury
przy ul. Mściszewskiej 10

5 marca

Turniej Jednostek Pomocniczych – tenis stołowy

Hala widowiskowo-sportowa,
ul. Mściszewska 10

11 marca

Gala MMA, Slugfest 10

Hala widowiskowo-sportowa,
ul. Mściszewska 10

12 marca

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Aula Gimnazjum nr 1

17 marca

Kabaret młodych panów – „Bogowie”

Hala widowiskowo-sportowa,
ul. Mściszewska 10

31 marca

XIII Teatralia – Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych

Aula Gimnazjum nr 1

10 lutego-10 marca
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IMPREZA

11 lutego
18-19 lutego
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- Istnieją przesądy, że przestępne lata, a takim był rok 2016, nie dosyć, że mają 1 dzień więcej, to są
też gorsze, pechowe. Cześć z Nas zapewne cieszy się, że już minął, inni żałują, ale wszyscy spoglądają z nadzieją w nowy 2017 rok – tymi słowami Arkadiusz Bednarek, kierownik biura komunikacji
społecznej UMIG rozpoczął Spotkanie Noworoczne, które odbyło się w auli Gimnazjum nr 1
w dniu 19 stycznia br.
Wśród gości specjalnych znaleźli się:
Andrey Yakovlev – Konsul Generalny
Federacji Rosyjskiej, Ks. Kanonik Jan
Puzyna – proboszcz parafii w Oszmianie
na Białorusi, dziekan dekanatu oszmiańskiego i honorowy obywatel Murowanej
Gośliny, Tomasz Łubiński – Wicestarosta
Powiatu Poznańskiego, Jarosław Zamelczyk - Zastępca Komendanta Miejskiego
PSP w Poznaniu, Małgorzata Najdek –
Prezes Lokalnej Grupy Działania „Kraina
Trzech Rzek”, Zbigniew Tomaszewski –
Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu
Poznańskiego, Ks. Kanonik Marek
Chmara – dziekan dekanatu goślińskiego,
Jerzy Pędziński - Starszy Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie, Tomasz Łęcki – były Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina,
dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Powitano również Radnych
Powiatowych, Radnych Rady Miejskiej
wraz z Przewodniczącym Konradem Strykowskim, Sołtysów, Przewodniczących
Osiedli Samorządowych oraz Członków
Zarządu Fundacji Edukacyjnej im. św.
Jana Pawła II, mieszkańców gminy Murowana Goślina oraz wszystkich gości.

Burmistrz Dariusz Urbański podczas przemówienia.

wraz z nimi przez cały 2016 rok realizowali różne projekty.
- Po dwóch latach, a więc w połowie tej
kadencji, mieszkańcy znają mnie już
dobrze. Wiedzą, iż sprawą, o którą staram się dbać najmocniej, są inwestycje.
Szczególnie te, które poprawiają komfort
naszego życia codziennego. Liczę, że
działania moje oraz pracowników urzędu,

Sprawą, o którą staram się dbać najmocniej, są
inwestycje. Szczególnie te, które poprawiają komfort
naszego życia codziennego.
Wraz z gośćmi w auli znaleźli się oczywiście gospodarze spotkania: burmistrz
Dariusz Urbański, jego zastępca Krzysztof Oczkowski oraz Skarbnik Gminy
Romana Dudek.
Burmistrz wygłosił przemówienie, w którym przede wszystkim podziękował
gościom za przybycie, a także podziękował za współpracę wszystkim instytucjom, jednostkom, urzędnikom, którzy
grudzień 2016

a także współpracujących jednostek są
odczuwalne coraz bardziej. Staramy się
nie pozostawić bez odzewu żadnego
zapotrzebowania, którego zrealizowanie
jest sprawą rzeczywistej i ważnej
potrzeby. – mówił burmistrz.
W przemówieniu poruszony został temat
reformy edukacji, na której wejście
w życie nie mieliśmy wpływu, ale możemy
zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby

– jak apelował burmistrz - z tych zmian
wyjść obronną ręką, przekuć je w wartość. - Postarajmy się, aby ta rewolucja
w edukacji była bodźcem i impulsem do
rozwoju, twórczych zmian -.
Dariusz Urbański podziękował mieszkańcom za udział w imprezach pomocowych/
charytatywnych, zachęcał do udziału we
wszystkich wydarzeniach kulturalnych
i sportowych. Kolejne rozdziały przemówienia ilustrowały w auli filmy z wydarzeń
w Murowanej Goślinie z 2016 roku.
- Lubię mówić o inwestycjach i zmianach,
ale ogromną wartością Murowanej Gośliny,
całej gminy, są ludzie. Ludzie wyjątkowi.
Bardzo chciałbym, aby tak się czuli wszyscy
– podkreślił Dariusz Urbański.
Następnie na scenę został zaproszony
Tomasz Łubiński – Wicestarosta Powiatu
Poznańskiego, który w swoim przemówieniu przede wszystkim podkreślił, że z rozwoju Murowanej Gośliny mogą być dumni
wszyscy współpracownicy burmistrza,
a także mieszkańcy naszej gminy.
W dalszej części Spotkania Noworocznego
wręczono stypendia sportowe, a na scenę
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GMINA
zostali zaproszeni młodzi zdolni sportowcy
z naszej gminy. Symboliczne dyplomy i upominki wręczali: burmistrz Dariusz Urbański,
Krystyna Przygońska – Przewodnicząca
Komisji Oświatowo-Społecznej, Szymon
Pędziński - Przewodniczący Komisji Gospodarczej oraz Przewodniczący Rady Sportu
Krzysztof Krysztofiak. W tym roku w gronie
stypendystów znaleźli się:
▪ Kamila Busse, zawodniczka Klubu
Sportowego Akademia Judo, która zdobyła m.in. II miejsce w Mistrzostwach
Polski Młodzieży w Judo.
▪ Michelle Christian, zawodniczka
Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu
Sportowego Dynamic Akademia Karate
Trener; zdobyła m.in. III miejsce w Mistrzostwach Polski w Karate.
▪ Martyna Ladorska z Klubu Siatkarskiego Murowana Goślina jest członkinią
reprezentacji Polski, z którą wywalczyła
m.in. II miejsce w Mistrzostwach Europy
Wschodniej.
▪ Nadia Szornak, reprezentująca dyscyplinę tańca towarzyskiego w klubie
Dance Center w Poznaniu. Osiągnięcia:
m.in. II miejsce w Międzynarodowym
Turnieju Tańca Sportowego Szczecin
Cup - w stylu Standard oraz awans do
klasy tanecznej B.
▪ Patryk Mendel, siatkarz Klubu BKS
„Chemik” Bydgoszcz, z którym zajął m.in. V miejsce podczas Finału
Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce
Siatkowej.
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▪ Krzysztof Kowalewski, reprezentujący
klub sportowy Warta Poznań - sekcja
tenisa; członek Kadry Narodowej w tenisie na wózkach, reprezentował barwy
narodowe w wielu turniejach w kraju
i za granicą, w 2016 roku między innymi
zajął I miejsce w Turnieju w Szczawnie-Zdroju i w Karvinie w Czechach.
▪ Mariusz Baszczyński, zajął m.in. III
miejsce w Akademickich Mistrzostwach
Polski w Lekkiej Atletyce w skoku
wzwyż, reprezentuje barwy klubu UKS
Środa Wielkopolska.
Corocznie podczas Spotkania Noworocznego nagradzani są również przedsiębiorcy,
którzy w minionym roku przeprowadzili szereg inwestycji, które przyczyniły się do
wzbogacenia oferty gospodarczej Murowanej Gośliny. Tym razem konkurs „Przedsiębiorca Roku 2016” wyglądał nieco inaczej.
Rok 2016 obfitował w inwestycje prowadzone przez małych przedsiębiorców, stąd
kapituła konkursowa postanowiła przyznać
trzy nagrody właśnie dla nich oraz jedną
nagrodę za całokształt działalności. Na
scenie wyróżnienia i nagrody wręczali: burmistrz Dariusz Urbański, Jerzy Pędziński Starszy Cechu oraz Przedsiębiorca Roku
2012 w kategorii całokształt, Konrad Strykowski – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie.
Tytuły Przedsiębiorcy Roku w kategorii
mały przedsiębiorca otrzymali: Zespół Przy-

Uczta dla ucha, czyli koncert chórów Canzona Absolwent i Kameralna.

Wicestarosta Tomasz Łubiński.

Przedsiębiorcy Roku 2017.

Wręczono stypendia sportowe.

chodni Specjalistycznych Zdrowie Sp. z o.o.;
Firma Transportu Leśnego Tomasz Krotecki, DOB-GUM Michał Dobrowolski.
Tytuł Przedsiębiorcy Roku w kategorii „całokształt” otrzymał Zbigniew Wawrzyniak,
który prowadzi zakład kamieniarski od
1973 roku.
Na zakończenie spotkania swoimi głosami
uraczyły nas chórzystki – połączonymi
siłami zespołów Canzona Absolwent i Canzona Kameralna wraz z dyrygentką
Adrianną Wtorkowską-Kubińską.
Na tym kończono część oficjalną spotkania. Arkadiusz Bednarek jeszcze raz zachęcił do wsparcia Fundacji św. Jana Pawła II,
następnie zaprosił do stołu regionalnego
Cittaslow, gdzie przygotowano degustację
lokalnych wyrobów: wędlin pana Mariana
Nogaja, jaj z gospodarstwa sołtysa Piotra
Michalskiego w Białęgach, garmażerki
firmy cateringowej Bemi oraz słodkości
naszych goślińskich cukierników (Cukiernia
Piętka, Radosna i Rolnik). Całość udekorowali i podali dla nas jak zwykle niezawodni
nauczyciele i uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Murowanej
Goślinie.
Zdjęcia: Kamil Grzebyta
Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

www.murowana-goslina.pl
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Cześć i chwała bohaterom!

We wtorek 27 grudnia 2016 r.
cała Wielkopolska czciła
pamięć Powstańców Wielkopolskich. W naszej gminie również odbyły się obchody 98.
rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
Na placu Powstańców Wielkopolskich
przed pomnikiem zgromadzili się:
przedstawiciele władz samorządowych,
uczniowie i dyrekcje szkół, członkowie
stowarzyszeń, strażacy, poczty sztandarowe i mieszkańcy. Wieniec od społeczeństwa miasta i gminy złożyli: burmistrz Dariusz Urbański, wiceburmistrz
Krzysztof Oczkowski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Konrad Strykowski, wiceprzewodniczący Wiesław Kaniecki.
Wspólnym śpiewaniem hymnu uczczono
pamięć powstańców. Kibice Lecha
Poznań odpalili race, wznosząc okrzyk
„Cześć i chwała bohaterom!”.
Dalsza część obchodów miała miejsce
w Białężynie, tradycją już jest, że to właśnie w tamtejszym kościele pw. św.
Tymoteusza odbywa się uroczysta msza
św. w intencji powstańców. W tym roku
była koncelebrowana przez byłego proboszcza tej parafii ks. kanonika Roberta
Różańskiego (obecnie proboszcza parafii
pw. św. Mikołaja w Ujściu) i proboszcza
ks. Tomasza Nawrockiego. W homilii ks.
Robert Różański odnosił się do historii
naszej ojczyzny, dążeń jej dawnych obywateli do odzyskania niepodległości, ich
styczeń-luty 2017

Wieniec od społeczeństwa miasta i gminy złożyli: burmistrz Dariusz Urbański, wiceburmistrz Krzysztof Oczkowski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Konrad Strykowski, wiceprzewodniczący Wiesław Kaniecki.

Msza św. w kościele w Białężynie.

walki, poświęcenia i oddania. Wspaniale
porównał miłość każdego człowieka do
swojej ojczyzny do Jezusa Chrystusa,
który też miał swój kraj, w którym się urodził i żył i o nim myślał. Liturgię mszy św.
wzbogacił śpiewem Chór Mieszany
„Vocantes” pod kierunkiem prof. Leszka
Bajona.
Po mszy świętej uczestnicy uroczystości
udali się do Szkoły Podstawowej im.
Leona Masiakowskiego w Białężynie.
Tam obejrzano przedstawienie histo-

Przedstawienie historyczne pt. „Polska wolna i niepodległa”.

ryczne pt. „Polska wolna i niepodległa”,
ukazujące dzieje rozbiorów i odzyskania
suwerenności przez Polskę, przygotowane przez uczniów. Należy wyróżnić
postacie małych powstańców ubranych
w historyczne mundury z epoki. Młodzi
wykonawcy wprowadzili również publiczność we wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Wieczór zakończył się spotkaniem przy kawie i kawałku pysznego ciasta.
Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański
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RADA MIEJSKA

XXVII Zwyczajna
Sesja Rady Miejskiej
20 grudnia 2016 r. odbyła się ostatnia
sesja Rady Miejskiej w bieżącym roku.
Rada Miejska obradowała w pełnym składzie i podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036.
Skarbnik Gminy Romana Dudek przedstawiła projekt uchwały, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej (opinia pozytywna) oraz autopoprawkę. Prognozę
pozytywnie zaopiniowały Komisje Gospodarcza i Oświatowo-Społeczna.
Uchwałę podjęto 14 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym” (Klub Radych
Rozwój Ziemi Goślińskiej).
2. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.
Pani Romana Dudek omówiła najważniejsze kwoty budżetu. Odczytała opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej (opinia
pozytywna) oraz autopoprawkę. Komisje
Rady również pozytywnie zaopiniowały
projekt budżetu. Dochody budżetu na
2017 rok ustala się w wysokości
60.404.380,00 zł. Łączna kwota wydatków na 2017 rok to 60.358.937,00 zł.
„Za” przyjęciem budżetu zagłosowało 14
radnych. 1 radny „wstrzymał się” od
głosu (RZG).
3. Uchwała w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok.
Łączną kwotę dochodów budżetu gminy
zwiększa się o kwotę 829.177,00 zł do
kwoty 59.531.014,48 zł. Łączną kwotę
wydatków zwiększa się o kwotę
829.177,00 zł do kwoty 64.597.756,48 zł.
13 radnych głosowało „za” podjęciem
uchwały, 2 „wstrzymało się” od głosu
(RZG, radny niezależny).
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Murowana Goślina na lata 20162036.
12 radnych zagłosowało „za” podjęciem
uchwały, 2 „wstrzymało się” (RZG, niezależny). 1 radny nie brał udziału w głosowaniu (Klub Radnych Razem dla Murowanej Gośliny).
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5. Uchwała w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
W budżecie Gminy Murowana Goślina na
2016 r. zaplanowano zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)”. Ze względu na konieczność
zmiany trasy kanalizacji deszczowej nie
jest możliwe, aby wykonawca zrealizował
w pełnym zakresie zadania, które były
przewidziane do realizacji w 2016 r.
Kwota wydatków, które nie wygasają
w 2016 r. to 402.619,91 zł. Ostateczny
termin dokonania wydatku został ustalony na 30.06.2017 r. Uchwała została
podjęta 14 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym” (niezależny).
6. Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu w zakresie współfi nansowania budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr
2393P - ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie.
Gmina Murowana Goślina wraz z Powiatem Poznańskim podjęły decyzję o wspólnej realizacji pozostałego do wybudowania odcinka ścieżki rowerowej od ul. Motylewskiego do ul. Kłosa. Gmina Murowana
Goślina przekaże Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania środki finansowe w wysokości 50% wartości inwestycji w kwocie nie większej niż 60.000,00 zł.
Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę.
7. Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane dla
obiektów zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków. (podjęta jednogłośnie).
8. Uchwała w sprawie przyjęcia
„Gminnego programu opieki nad
zabytkami dla Gminy Murowana
Goślina na lata 2016 – 2019 r.
(podjęta jednogłośnie)
9. Uchwała w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Brackiej
i Śliwkowej w Murowanej Goślinie.

Celem opracowania planu jest wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy jednoczesnym zabezpieczeniu naturalnych ekosystemów łąkowo-wodnych, stanowiących korytarz ekologiczny, wykształcony w dolinie Goślinki.
Uchwała została podjęta 14 głosami „za”
przy 1 głosie „przeciw” (Klub Radnych
Nowoczesna Gmina).
Kolejne uchwały w sprawie przystąpień
Rada podjęła jednogłośnie.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Starczanowskiej.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie
dla działki nr 727.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek: 36/5,
36/6, 36/8, 36/9, 36/10, 36/11,
36/13, 36/14, 36/15 w Białęgach.
Celem opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest
przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjną i usługową.
13. Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Murowana Goślina dla
działki nr 313/2 w Długiej Goślinie.
Przystąpienie do opracowania zmiany
studium ma na celu umożliwienie produkcji wyrobów masarskich i prowadzenia sklepu wędliniarskiego.
14. Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Poznańskiemu w zakresie działalności Filii Wydziału Komunikacji
i Transportu w Murowanej Goślinie.
Udziela się pomocy finansowej w wysokości 16.838,00 zł z budżetu Gminy dla
Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem
www.murowana-goslina.pl

RADA MIEJSKA
na funkcjonowanie w roku 2017 filii
Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Koszty
dotyczą abonamentu za łącza FR związane z funkcjonowaniem systemu
„POJAZD”, opłaty za konwój tablic rejestracyjnych i dokumentów oraz świadczenia serwisu sprzętowego zainstalowanych urządzeń infrastruktury sieciowej
„POJAZD”. Uchwała została podjęta 14
głosami „za”, 1 radny był „przeciw| (RZG).
W dalszej części Sesji uchwały były
podejmowane jednogłośnie.
15. Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu na zadanie
z zakresu kultury.
Przekazuje się środki finansowe w wysokości 10.000 zł na wydanie książki na
temat osady Radzim i grodu nad Wartą
na terenie sołectwa Starczanowo.
16. Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania
budowy-modernizacji schroniska
dla bezdomnych zwierząt „Azorek”
w Obornikach.
Gmina Murowana Goślina przekaże na

wykonanie zadania środki finansowej
w kwocie nie większej niż 133.000,00 zł.
17. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego
z Gminą Oborniki dotyczącego
realizacji zadania w zakresie
zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2017.
18. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana
Goślina na 2017 rok.
19. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2017 - 2021.
Dokument wyznacza cele i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do zniwelowania problemu przemocy w rodzinie oraz zminimalizować jego skutki.
20. Uchwała w sprawie planu pracy
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie na 2017 rok.

Sesje Rady Miejskiej odbędą się w następujących terminach: 21.03.2017,
25.04.2017 (sesja absolutoryjna),
13.06.2017, 19.09.2017, 30.10.2017,
19.12.2017 oraz 6.02.2018 r.
21. Uchwała w sprawie planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie na 2017 rok.
22. Uchwała w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego MG Sport
i Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Murowanej Goślinie.
W umowie spółki przewidziano możliwość
podwyższania kapitału zakładowego, co
było wynikiem szerszego zamysłu i koncepcji Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Kapitał zakładowy podwyższa się
o kwotę 600.000 zł. Uchwała została
przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie
„przeciw” (RZG) i 1 „wstrzymującym się”
(RZG).
Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie www.
murowana-goslina.pl.
Joanna Witkowska
podinspektor do spraw Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

XXVIII Zwyczajna
Sesja Rady Miejskiej
17 stycznia 2017 r. odbyła się pierwsza
w tym roku sesja Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie, w której uczestniczyli wszyscy radni.
Przewodniczący Klubu Radnych Rozwój
Ziemi Goślińskiej Wiesław Kaniecki przedstawił uchwałę klubu informującą o rozwiązaniu klubu. Również Przewodniczący
Klubu Radnych Nowoczesna Gmina Błażej
Kaźmierczak odczytał uchwałę o rozwiązaniu klubu, który reprezentuje. Radny
Michał Hałas poinformował, że w dniu 16
stycznia 2017 r. został powołany Klub Radnych Nowoczesny Rozwój Ziemi Goślińskiej
w składzie: Hałas Michał, Kaniecki Wiesław, Kaźmierczak Błażej, Krauze Dawid,
Ogrodnik Agnieszka, Pawlak Tomasz,
Pędziński Szymon, Przygońska Krystyna,
Rogowski Michał, Sommerfeld Leszek,
Strykowski Konrad. Przewodniczącym
styczeń-luty 2017

Klubu został Radny Michał Hałas.
W dalszej części Sesji Rada podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2017 rok.
Łączna kwota dochodów budżetu gminy
na 2017 rok zwiększa się o kwotę
15.446,00 zł do kwoty 60.419.826,00 zł.
Łączna kwota wydatków budżetu gminy na
2017 rok 60.358.937,00 zł zwiększa się
o kwotę 15.466,00 zł do kwoty
60.374.383,00 zł.
2. Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr 313/2 w Długiej Goślinie.
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego ma na celu umożliwienie produkcji
wyrobów masarskich i prowadzenia sklepu
wędliniarskiego.
3. Uchwała w sprawie zniesienia formy
ochrony przyrody drzewa gatunku
buk pospolity odmiany purpurowej
fagus sylvatica „Purpurea” uznanego za pomnik przyrody.
Powodem jest fakt, iż drzewo obumiera
i nie rokuje szansy na przeżycie w najbliższym sezonie wegetacyjnym, a także stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu
drogowego oraz mieszkańców.
4. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na
rok 2017”.
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RADA MIEJSKA
W/w uchwały zostały podjęte jednogłośnie.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Murowana Goślina”.
14 radnych opowiedziało się „za” podjęciem uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od
głosu (Nowoczesny Rozwój Ziemi Goślińskiej).
6. Uchwała w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych
przez podmiot inny niż Gmina Murowana Goślina oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu
Gminy Murowana Goślina dla podmiotów
innych niż jednostka samorządu terytorialnego, prowadzących:
▪ publiczne i niepubliczne przedszkola,
w tym z oddziałami integracyjnymi,
▪ publiczne i niepubliczne inne formy
wychowania przedszkolnego w postaci
zespołu wychowania przedszkolnego
lub punktu przedszkolnego,
▪ szkoły podstawowe oraz niepubliczne
szkoły podstawowe o uprawnieniach
szkół publicznych, w tym z oddziałami
integracyjnymi,
▪ placówki realizujące zadanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Uchwała określa także tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Murowana Goślina w wysokości wyższej niż określona w art.
80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty
dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nienale-

żące do sektora finansów publicznych.
W związku z objęciem dzieci sześcioletnich
subwencją oświatową i niepobieraniem
przez przedszkola publiczne opłat za przebywanie dziecka w przedszkolu powyżej 5
godzin, zwiększono dotację na dzieci sześcioletnie do wartości 120% podstawy
wyliczania dotacji. W przypadku dzieci od
2,5 do 5 lat dotację ustalono na poziomie
roku 2016, przyjmując wartość 115% podstawy wyliczania dotacji. Uchwała została
podjęta jednogłośnie.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie dotacji z budżetu
Gminy Murowana Goślina w wysokości wyższej niż określona w art.
90 ust. 2b ustawy o systemie
oświaty dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego.
Miesięczna kwota dotacji dla przedszkola
niepublicznego zostanie podwyższona do
poziomu 90% na każde dziecko wykazane
w informacji składanej przez podmiot prowadzący placówkę.
Gmina Murowana Goślina nie prowadzi
przedszkola, a mimo to zapewnia opiekę
przedszkolną dla ok. 90% dzieci w wieku
od 3 do 6 lat zameldowanych na terenie
gminy. Aby utrzymać taki wysoki poziom
opieki przedszkolnej Gmina Murowana
Goślina stara się wspierać wszystkie podmioty prowadzące przedszkola na jej terenie. Jedną z form wsparcia jest utrzymanie
wysokości dotacji na poziomie lat ubiegłych. „Za” podjęciem uchwały zagłosowało 14 radnych. 1 radny nie brał udziału
w głosowaniu (NRZG).
Pozostałe uchwały Rada przyjmowała jednogłośnie.
9. Uchwała w sprawie Statutu Ośrodka
Pomocy Społecznej w Murowanej
Goślinie.
W związku z nowym zadaniem realizowa-

nym przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
realizacją ustawy o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” konieczne jest
wprowadzenie stosownych zmian w Statucie Ośrodka.
10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Nr VII/70/2011 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 20
czerwca 2011 roku w sprawie trybu
i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Nieobecność Przewodniczącego Zespołu
Interdyscyplinarnego wstrzymuje prace
związane z prawidłowym funkcjonowaniem
Zespołu oraz grup roboczych. Zasadne
jest ustanowienie Zastępcy Przewodniczącego.
11. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Nr XXVII/252/2016 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 20
grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Murowana
Goślina na 2017 rok.
W związku z usprawiedliwioną nieobecnością zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy
Społecznej, wyznaczonego, jako koordynatora, który sprawuje nadzór nad formalną
i merytoryczną zgodnością działań z zadaniami ujętymi w programie konieczne jest
uwzględnienie wskazania przez kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej innego pracownika.
Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie
www.murowana-goslina.pl.

Joanna Witkowska
podinspektor do spraw Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

Połączenie klubów
W dniu 17 stycznia 2017 roku, na
sesji rady miejskiej przedstawiłem
informację o powołaniu klubu radnych
pod nazwą Nowoczesny Rozwój Ziemi
Goślińskiej. Klub powstał w wyniku połączenia klubów Nowoczesna Gmina i Rozwój Ziemi Goślińskiej.
W skład Klubu weszli radni: Michał Hałas,
Wiesław Kaniecki, Błażej Kaźmierczak,
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Dawid Krauze, Agnieszka Ogrodnik,
Tomasz Pawlak, Szymon Pędziński, Krystyna Przygońska, Michał Rogowski,
Leszek Sommerfeld, Konrad Strykowski.
Oba kluby niemal od początku kadencji
Rady Miejskiej ze sobą współpracowały,
a od wielu miesięcy odbywały wspólne
posiedzenia i wspólnie opiniowały materiały sesyjne. Kluby połączyły się, by jesz-

cze bardziej zaakcentować naszą troskę
i odpowiedzialność za rozwój gminy. W najbliższym okresie stoją przed nami trudne
wyzwania min: dostosowanie sieci szkół
do nowego systemu oświaty oraz sprawa
zadłużenia gminy. O pracach klubu będę
na bieżąco mieszkańców informować.
Przewodniczący nowopowstałego Klubu
Michał Hałas
www.murowana-goslina.pl

OŚWIATA

Trudne dylematy oświaty
Od 1 września 2017 roku musi zacząć funkcjonować sieć szkół w gminie Murowana Goślina dostosowana do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. Jest to duże
wyzwanie nie tylko dla naszej gminy, ale dla wszystkich gmin w Polsce.
W nowym ustroju szkolnym będziemy
uczyć o 1 rocznik uczniów mniej, czyli
8 klas szkoły podstawowej zamiast 6
klas szkoły podstawowej i 3 klas gimnazjum. Od 1 września 2017 nie będzie
naboru do klasy pierwszej gimnazjum,
a z dniem 31 sierpnia 2019 gimnazja
całkowicie znikną z mapy edukacyjnej
gminy.
W grudniu 2016 roku burmistrz powołał
zespół ds. reformy złożony z dyrektorów
szkół, przedstawiciela Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie i przedstawiciela
urzędu. Celem pracy zespołu było przeanalizowanie zatrudnienia pracowników
oświaty na najbliższe lata oraz potrzeb
szkół związanych z wprowadzeniem
reformy.
Dodatkowo odbyły się 2 posiedzenia
Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, na których
radni zostali zapoznani z założeniami
reformy, jak również na prośbę radnych
zostały przedstawione różne warianty
dostosowania sieci szkół w gminie do
nowego ustroju. Zapoznali się także z opiniami dyrektorów szkół na temat ewentualnych zmian w strukturze szkół.

Zgodnie z ustawą (przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe), rady
gmin muszą podjąć uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół do nowego
ustroju do 31 marca 2017 roku, ale
warunkiem podjęcia takiej uchwały jest
uzyskanie pozytywnej opinii kuratora
oświaty. Kurator ma 21 dni na wydanie
takiej opinii. Jak widać czasu jest bardzo
mało. Radni bardzo intensywnie pracowali nad znalezieniem najlepszego rozwiązania dla goślińskiej oświaty, zadawalającego wszystkie środowiska, a przede
wszystkim zapewniającego jak najlepsze
warunki edukacji dla dzieci.
W przypadku Szkoły Podstawowej nr 2
sprawa jest prosta – szkoła obejmie
budynek po szkole podstawowej oraz
gimnazjum.
30 stycznia br. odbyło się spotkanie
Komisji Oświatowo-Społecznej Rady
Miejskiej, w której wzięli udział wszyscy
Radni RM, a przybyli także licznie
nauczyciele oraz rodzice uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1. Na komisję burmistrz
Dariusz Urbański skierował pod debatę
uchwałę, zgodnie z którą uczniowie
SP1 w najbliższych latach będą się

uczyli w dwóch budynkach (SP1 i Gimnazjum nr 1). Ewentualne przeniesienie
całej szkoły na ul. Mściszewską będzie
możliwe w przyszłości tylko wówczas,
jeśli liczba uczniów umożliwi naukę
w tym budynku na jedną zmianę,
a także budynek zostanie przystosowany do przyjęcia najmłodszych
uczniów. Siedzibą Szkoły Podstawowej
nr 1 będzie budynek przy ul. Mściszewskiej, w którym szkoła będzie miała do
dyspozycji poza salami lekcyjnymi także
pracownie przedmiotowe, dużą halę
sportową, na której jednocześnie mogą
mieć lekcje 3 klasy, aulę, szatnie. Komisja Oświatowo-Społeczna jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała uchwałę.
31 stycznia burmistrz Dariusz Urbański
złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej. Przewodniczący
Konrad Strykowski ustalił jej datę na 6
lutego br. To właśnie na niej radni ostatecznie głosować będą nad wprowadzeniem omawianej na komisji uchwały.
Teresa Dutkiewicz
Kierownik referatu oświaty, kultury i sportu
oraz zdrowia i spraw społecznych
t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 90

Młody mistrz!
Fryderyk Lechno-Wasiutyński,
młody mieszkaniec naszej gminy
zwyciężył w Halowych Mistrzostwach Polski do lat 12 w tenisie ziemnym. Fryderyk mieszka w Kamińsku,
a trenuje pod okiem taty, Michała Lechno-Wasiutyńskiego na kortach Akwen
w Bolechowie. Mistrzostwa odbyły się
w dniach 2-8 stycznia br. w Lublińcu k.
Częstochowy.
WYNIKI
GRA POJEDYNCZA: 1 MIEJSCE
ćwierćfinał: Igor Kubalka (Andrychów)
6:0, 6:2; półfinał: Goran Zgoła (Poznań)
6:3, 6:1; finał: Oskar Grzegorzewski (Warszawa) 6:0, 6:4
styczeń-luty 2017

GRA PODWÓJNA W PARZE Z GORANEM
ZGOŁĄ: 1 MIEJSCE
półfinał: Janzen/Trojanowski 6:0, 6:1
finał: Grzegorzewski/Królikowski 6:2, 6:2
Gratulujemy! Przewaga w powyższych
meczach pokazuje, jak wielkie możliwości ma ten młody zawodnik. W dniach
27-30 stycznia br. Fryderyk reprezentował barwy Polski w Drużynowych Mistrzostwach Europy do lat 12 odbywających
się w Tallinie w Estonii. W kolejnym biuletynie postaramy się przekazać informacje dot. tego startu.
(MP); Zdjęcie: archiwum
Michał Lechno-Wasiutyński

Halowy Mistrz Polski do lat 12 w tenisie - Fryderyk Lechno-Wasiutyński.
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Najpiękniejsza orkiestra świata
Po raz kolejny Goślinianie świętowali odzyskanie niepodległości. Do stałych punktów programu,
takich jak: msza święta, oddanie chołdu poległym żołnierzom przed pomnikiem, strzelanie
niepodległościowe czy wieczór pieśni patriotycznych dołączył w tym roku uroczysty koncert, podczas
którego wystąpiła Capella Zamku Rydzyńskiego oraz soliści Natalia Piechowiak i Andrzej Ogórkiewicz.
Za nami 25. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W niedzielę, 15
stycznia br. na ulicach naszej gminy pojawiło się 48 wolontariuszy (rekord), którzy
zbierali datki na cele charytatywne.
W tym roku w naszej gminie padła
rekordowa kwota - udało się zebrać
64.673,16 złotych (kwota ostatecznie
przeliczona), to ponad 16 tysięcy złotych
więcej niż w ubiegłym roku! Zebrano
jeszcze 57,32 euro; 43,51 funtów. Pieniądze do końca stycznia zostaną przelane na konto orkiestrowe „dla ratowania
życia i zdrowia dzieci na oddziałach
pediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorom”.
Tomasz Mizgier oraz wolontariusze.

Tegoroczny, jubileuszowy finał najpiękniejszej orkiestry świata, która pod kierunkiem Jurka Owsiaka zagrała w naszej
gminie po raz 24. (gramy od 2. finału)
przedstawiamy w krótkich relacjach:
W ŁOPUCHOWIE, jak co roku WOŚP
zagrała w przeddzień finału, w sobotę. Na
25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy do Szkoły Podstawowej
w Łopuchowie zaprosiło Stowarzyszenie
Przyjaciele Łopuchowa, które zorganizowało całą imprezę. Kwestowało tam 2
wolontariuszy, zebrano w sumie 2682,21
zł, w tym z licytacji 1075 zł.
Jubileuszową, bo 20. ważną i bardzo
potrzebną akcję zorganizowali „Gośliniacy”, czyli KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI na czele z prezesem Stanisławem Woźniakiem - współorganizatorem działań orkiestry w naszej gminie
oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Ilość oddanej krwi to 90 litrów. Do Banku Szpiku
osób niespokrewnionych zarejestrowało
się 10 osób.
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 o godz.
14.00 odbył się występ uczniów Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza oraz uczniów Gimnazjum nr 2 im.
Jana Kochanowskiego w Murowanej
Goślinie. Oprócz programów artystycznych SP nr 2 zorganizowała kawiarenkę,
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Podczas WOŚP oddano 90 litrów krwi.

z której uzyskano rekordową sumę 3223
zł. Warto wspomnieć o licytacji, która
przyniosła kwotę 2431 zł (w tym orkiestrowy BMX za 800 zł). Przedszkole Klub
Przedszkolaka zorganizowało akcję „Cała
Polska czyta dzieciom” czytaj i Ty z „Klubem Przedszkolaka” (zebrana kwota
587,97 zł).
W DŁUGIEJ GOŚLINIE w sali widowiskowo-sportowej spotkali się nauczyciele,
uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich oraz
mieszkańcy, aby zagrać z orkiestrą. Była
grochówka, wspólne ognisko i oczywiście
występy uczniów. Kwestowało 2 wolontariuszy, w swoich puszkach zgromadzili
razem 3613,42 zł, w tym 2290 zł z licytacji.
Społeczność SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. LEONA MASIAKOWSKIEGO W BIAŁĘŻYNIE po raz kolejny zagrała
w Finale WOŚP. W remizie OSP, gdzie

W sztabie - opróżnianie puszek.

odbył się program artystyczny zlicytowano przedmioty na kwotę 1013 zł. Łącznie we wsi Białężyn udało się zebrać
1,733,32 zł. Kwestowało 2 wolontariuszy.
Tegoroczny program przygotowany przez
SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 1 oraz
OŚRODEK KULTURY został zaprezentowany w GIMNAZJUM NR 1 w Murowanej
Goślinie. Wystąpił też zaprzyjaźniony
zespół Igraszki-Potaszki z Potasz. Oczywiście wszystko było przeplatane bardzo
emocjonującymi licytacjami gadżetów
WOŚP, z których uzyskano sumę 1495 zł.
Kulminacją 25. Finału WOŚP w naszym
mieście było tradycyjne „ŚWIATEŁKO DO
NIEBA”, które dokładnie o godz. 20.00
rozświetliło goślińskie niebo. Dzięki hojności sponsorów mogliśmy zobaczyć
piękny pokaz fajerwerków, przygotowany
przez Stefana Baszczyńskiego. Warto też
wspomnieć, że przed i po pokazie przeprowadzono kolejne licytacje gadżetów
www.murowana-goslina.pl

WYDARZENIA

 Występ z okazji finału WOŚP w Białężynie.
 Uczniowie SP 1 podczas występu w auli Gimnazjum
nr 1.
orkiestry oraz przedmiotów przekazanych
przez darczyńców Łącznie z licytacji na
placu przed biblioteką zebrano rekordową sumę pieniędzy 6840 zł, najdrożej
sprzedano markowe pióro z napisem
„Murowana Goślina”, podarowane przez
Burmistrza Dariusza Urbańskiego (1000
zł).
3436,11 ZŁ, to rekordowa kwota
zebrana przez wolontariusza (bez licytacji) w dotychczasowych finałach WOŚP
w naszej gminie.
Sponsorzy „Światełka do nieba” 2017
▪ Tadeusz Olszewski Zakład Kamieniarski
▪ Roman Gronowski Elektromechanika
Pojazdowa
▪ Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy O/Murowana Goślina
▪ Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców
▪ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
LZD
▪ Księgarnia Grześ
▪ Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe M Kłos
▪ Violetta, Marek Kroteccy MARK-DREW
▪ Handel i Usługi Wielobranżowe Jarosław
Dobrowolski
25. Finał WOŚP zakończył się w budynku
biblioteki, gdzie mieścił się Gośliński
Sztab tegorocznego finału. Wolontariusze
mogli wstąpić na herbatę i pączki. Bie-

Wolontariusze w Długiej Goślinie.
styczeń-luty 2017

Jasełka w Łopuchowie.

żące informacje z przebiegu finału
zamieszczane były w mediach społecznościowych przez naszych informatyków:
Dominika Kowala, Dominika Radziejewskiego i Maksymiliana Szczepaniaka. Do
późnych godzin nocnych liczono zgromadzone pieniądze. Jak co roku w rozliczeniu wolontariuszy i przeliczaniu zebranych pieniędzy uczestniczyło kilka osób.
Oto oni: Ewa Nowak, Elżbieta Pawlak,
Danuta Szymańska, Zdzisława Trojanowska, Agnieszka Szymańska-Wojtera, Martyna Wojtera, Dorota Stencel, Bartłomiej
Stefański, Mariola Kozieł, Jakub Pawlak,
Ilona Nogaj.
Cieszymy się bardzo z rekordów i oddanej krwi, ale pamiętamy, że nie rekordy
są najważniejsze, ale to jak szeroko
otwieramy nasze serca na pomoc dzie-

Pokazy karate w Łopuchowie.

ciakom i seniorom, dla których gra orkiestra do końca świata i jeden dzień dłużej.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom,
wolontariuszom i ich rodzicom, honorowym dawcom krwi, nauczycielom
i uczniom za piękne występy oraz wszystkim przyjaciołom naszego sztabu i WOŚP,
którzy przyczynili się do organizacji 25.
Finału.
Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej: www.wosp.kdr.pl
Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu 25. Finału WOŚP
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, Dominik Kowal,
Bartłomiej Stefański, Maksymilian Szczepaniak, Dominik Radziejewski

PRZYJACIELE GOŚLIŃSKIEGO SZTABU 25. FINAŁU WOŚP: Klub HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Pizzeria
ITALIA, Burmistrz Dariusz Urbański, Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Stefan Baszczyński,
Dominik Kowal, Dominik Radziejewski, Maksymilian Szczepaniak, Ewa Nowak, Danuta Szymańska, Elżbieta Pawlak, Martyna Wojtera, Dorota Stencel, Jakub Pawlak, Ilona Nogaj, Marek Derbich, Jakub Janiszewski z synem Wojtkiem, Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa nr 2
w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa w Białężynie, Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie, Szkoła
Podstawowa w Łopuchowie, Stowarzyszenie Przyjaciele Łopuchowa, Gimnazjum nr 2 w Murowanej
Goślinie, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Ewa Kujawa, Ryszard Przybył, „Zakład Energetyczny” w Murowanej Goślinie , Karina Kaźmierczak,
Wojciech Wtorkowski, Bartłomiej Stefański, Mikołaj Gałka, Zespół Przychodni Specjalistycznych w Murowanej Goślinie, Komisariat Policji w Murowanej Goślinie, Straż Miejska w Murowanej Goślinie, OSP Murowana Goślina, OSP Mściszewo, Cukiernia Paweł Piętka w Murowanej Goślinie, Joanna Przymusińska, Katarzyna Bieniek-Radziejewska, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 29 przy LZD Murowana Goślina
oraz wszyscy bezimienni darczyńcy, którzy ofiarowali przedmioty na licytacje.
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WYDARZENIA

W niedzielę 18 grudnia 2016 roku na placu Powstańców
Wielkopolskich w Murowanej Goślinie odbył się IV Jarmark
Bożonarodzeniowy zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.

O godzinie 12.00 nastąpiło oficjalne
otwarcie jarmarku przez Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusza Urbańskiego oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego.
Burmistrz złożył mieszkańcom naszej
gminy życzenia świąteczne, abyśmy wszyscy mogli spędzić ten czas w spokoju,
w gronie najbliższych.

Canzona pod batutą Elżbiety Wtorkowskiej oraz Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. Następnie wystąpiły: zespół śpiewaczy PZEiR Goślinianka (dyrygent Alicja
Duszczyk), zespół wokalny Goślińskie
Chabry, chór mieszany Vocantes (dyrygent Leszek Bajon) oraz zespół folklorystyczny Goślinianie pod kierunkiem
Marzeny Karbowskiej.

Tegoroczny jarmark zgromadził dużą
liczbę wystawców oraz mieszkańców
gminy, którzy nie zawiedli i licznie uczestniczyli w wydarzeniu.

Jarmark Bożonarodzeniowy nie odbyłby
się, gdyby nie zaangażowanie i bezinteresowna pomoc wielu osób, za które bardzo dziękujemy, w szczególności: Natalii
Kazuś (Biblioteka Publiczna), Arlecie Włodarczak (Dyrektor MGOKiR), Bartek Stefański (MGOKiR).

Na jarmarku można było zakupić ozdoby
na choinkę i świąteczny stół, biżuterię,
wyroby rękodzielne, miód, a także tradycyjne potrawy i wypieki świąteczne m.in.
kapustę z grzybami, barszcz, pierniki
i wiele innych. Była też „żywa szopka”
oraz możliwość wykonania zdjęcia
z Mikołajem, który obdarowywał dzieci
słodkim upominkiem.
Program artystyczny XIII Goślińskiego
Kolędowania rozpoczął występ chórów
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Dziękujemy wszystkim chórom, zespołom
muzycznym oraz ich dyrygentom za stworzenie wspaniałej atmosfery świątecznej,
wystawcom oraz uczestnikom jarmarku.
Do zobaczenia za rok!
(SM)
Zdjęcia: Kamil Grzebyta
www.murowana-goslina.pl

URZĄD

Węzeł dofinansowany!
W dniu 29 grudnia 2016 r. burmistrz
Dariusz Urbański przy kontrasygnacie
Skarbnik Gminy Romany Dudek podpisali umowę o dofinansowanie na realizację zadania pn.: Budowa Zintegrowanego
Węzła Przesiadkowego Murowana
Goślina. Pomoc została przyznana
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014,
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii
niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.
Wniosek o dofinansowanie został złożony
w maju 2016 r. w partnerstwie z powiatem poznańskim. W ramach inwestycji
gmina wykona m.in.:
▪ przebudowę ul. Szkolnej wraz z przebudową chodnika, budową ścieżki

rowerowej, przebudową oświetlenia;
▪ budowę parkingu „parkuj&jedź” przy
ul. Szkolnej;
▪ budowę parkingu „parkuj&jedź” przy
ul. Kolejowej wraz z montażem stojaków na rowery;
▪ montaż elementów małej architektury
(tablice informacyjne, ławki, zieleń
itd.);
▪ kampanię informacyjną dla mieszkańców;
▪ natomiast powiat poznański zrealizuje
budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul.
Gnieźnieńskiej.
Całość inwestycji to koszt ponad 5 mln
zł, z czego dofinansowanie to 4,2 mln zł.
Projekt „Budowa Zintegrowanego Węzła

Skarbnik Romana Dudek oraz burmistrz Dariusz Urbański.

Przesiadkowego Murowana Goślina.”
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020.
Daria Niemier
inspektor ds. środków zewnętrznych
i zamówień publicznych
d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 63

Choinkę ubrali wspólnie 90 lat pani Zofii
W większości polskich miast na rynkach przybrano w grudniu świąteczne
choinki. Tak stało się także w Murowanej
Goślinie, jednak burmistrz nie chciał
odbierać dzieciom frajdy z przygotowań
do Świąt Bożego Narodzenia.
- Postanowiłem, że w tym roku choinkę
ubierzemy wspólnie – powiedział burmistrz Dariusz Urbański, który wraz
z dziećmi ozdabiał świąteczne drzewko Gorące podziękowania dla dzieci, młodzieży i ich wychowawców ze szkół na
terenie naszej gminy za pomoc i przygotowanie pięknych ozdób.
Każda okazja do celebrowania przedświątecznej atmosfery jest na wagę złota, dlatego uczniowie chętnie skorzystali z zapro-

Pani Zofia z gośćmi.
Uczniowie chętnie skorzystali z zaproszenia.

szenia. Przy okazji spotkania burmistrz
rozdał dzieciom kamizelki odblaskowe,
które gmina Murowana Goślina otrzymała
od Ministra Sportu i Turystki w nagrodę za
zdobycie Grand Prix konkursu „Gmina
przyjazna rowerzystom”.
(MP), Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Dodatkowe oświetlenie na rondzie Kombatantów
W grudniu ubiegłego roku Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu poinformował UMiG
w Murowanej Goślinie, że na rondzie
Kombatantów (obwodnica, zjazd na
Oborniki; DW196 – DW187) zostaną
zamontowane znaki aktywne U-3a (fala
świetlna) w liczbie 12 sztuk. Tak się też
stało.
styczeń-luty 2017

Ostatnią jubilatką roku 2016 była
pani Zofia Schiel z Długiej Gośliny,
która 24 grudnia obchodziła okrągłą
90-tą rocznicę urodzin. Urzędowi goście
tj., burmistrz Dariusz Urbański wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandrą Pilarczyk oraz Kamilem Grzebytą
odwiedzili panią Zofię 20 grudnia.

Z wnioskiem o dodatkowe oświetlenie
tego ronda wystąpił wiosną bieżącego
roku burmistrz Dariusz Urbański. Po
wypadkach komunikacyjnych, które miały
miejsce na rondzie, konieczne było jego
dodatkowe oznaczenie, wyposażenie
w sygnalizację ostrzegawczą, aby uniknąć kolejnych niebezpiecznych zdarzeń.
(MP)

Jubilatka swoje życie związała z Długą
Gośliną – tu wyszła za mąż, zajmowała się
domem i wychowywała 4 dzieci. Z dumą
podała, że ma już 7 wnuków, 6 pra- i 3
praprawnuków, którzy ją często odwiedzają. My życzymy Pani Zofii dalszych lat
w dobrym zdrowiu i szczęściu rodzinnym.
Zdjęcie: Kamil Grzebyta
Aleksandra Pilarczyk
Kierownik USC
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 55
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NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
LP

1

2

3

4

ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
GN.6840.37.2016, obręb: Murowana Goślina,
arkusz: 3, działka nr: 149/9
powierzchnia: 1,0057 ha
KW PO1P/00215102/9
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.42.2016, obręb: Murowana Goślina
arkusz: 3, działka nr: 149/12
powierzchnia: 0,6352 ha
KW PO1P/00215102/9
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.40.2016, obręb: Murowana Goślina
arkusz: 3, działka nr: 149/14
powierzchnia: 0,1742 ha
KW PO1P/00215102/9
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.41.2016, obręb: Murowana Goślina
arkusz: 3, działka nr: 149/15
powierzchnia: 0,1757 ha
KW PO1P/00215102/9
właściciel: Gmina Murowana Goślina

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

553 000,00 zł
bruttoi

110 600,00 zł

do 9 lutego 2017 r.
(czwartek)

14 lutego 2017 r.
godz. 10.00

360 000,00 zł
bruttoiI

72 000,00 zł

do 9 lutego 2017 r.
(czwartek)

14 lutego 2017 r.
godz. 10.15

102 000,00 zł
bruttoiii

20 400,00 zł

do 9 lutego 2017 r.
(czwartek)

14 lutego 2017 r.
godz. 10.30

120 000,00 zł
bruttoi

24 000,00 zł

do 9 lutego 2017 r.
(czwartek)

14 lutego 2017 r.
godz. 10.45

OPIS NIERUCHOMOŚCI
▪ położenie nieruchomości – miejscowość Murowana Goślina, ul. Polna;
▪ właściciel – Gmina Murowana Goślina;
▪ uzbrojenie – w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gaz;
▪ dojazd – drogą urządzoną dla dz. 149/15. Służebności gruntowe swobodnego przejazdu i przechodu do ulicy Polnej przez dz. 149/11 stanowiącą własność Miasta i Gminy Murowana Goślina i to na rzecz każdoczesnego właściciela dz. nr ewid. 149/9, 149/12 i 149/14 zostaną ustanowione przy
akcie notarialnym nabycia nieruchomości. Jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności zgodnie z przypisem końcowym do ceny wywoławczej ustalonej w ogłoszeniu. Wymienione służebności będą w swojej treści obejmowały także prawo przeprowadzenia przez dz. 149/11 wszelkich
niezbędnych mediów do dz. 149/9, 149/12, 149/14. Ustanowione służebności zostaną zawarte na czas nieoznaczony.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działki o numerze ewidencyjnym 149/9, 149/12, 149/14, 149/15 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXIII/200/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. i oznaczone są symbolem –
3P jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Ponadto, na działkach o nr ewid. 149/9, 149/12, 149/14 występuje istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna wraz z obszarem oddziaływania.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął 06
grudnia 2016 r.
OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: 14 lutego 2017 r., pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina.
WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 9 lutego 2017 r.,
▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko-Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007, 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 3 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 1% 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 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
▪ zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
FORMA I TRYB ZBYCIA: Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
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, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel.
61 892 36 23, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.
Przypisy
i
Do ceny należy doliczyć jednorazowe wynagrodzenie za służebność w wysokości 22 140,00 zł brutto
ii
Do ceny należy doliczyć jednorazowe wynagrodzenie za służebność w wysokości 8 610,00 zł brutto
iii
Do ceny należy doliczyć jednorazowe wynagrodzenie za służebność w wysokości 1 958,16 zł brutto
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Murowana Goślina, dnia 09.01.2017 r.

www.murowana-goslina.pl

NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA
ZNAK SPRAWY: GN.6840.38.2016
TRZECI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
LP

1

ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
obręb: Murowana Goślina
arkusz: 7, działka nr: 472/24
powierzchnia: 0,0439 ha,
KW PO1P/00302240/5
właściciel: Gmina Murowana Goślina

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

65 000,00 zł
brutto

6 500,00 zł

do 2 lutego 2017 r.
(czwartek)

6 lutego 2017 r.
godz. 12.00

I przetarg odbył się 9 sierpnia 2016 r.; II przetarg odbył się 21 listopada 2016 r.
OPIS NIERUCHOMOŚCI
▪ położenie nieruchomości – miejscowość Murowana Goślina, ul. Cypriana Kamila Norwida;
▪ właściciel –Gmina Murowana Goślina;
▪ uzbrojenie – w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, gaz;
▪ dojazd – przez działkę 472/23 przeznaczoną pod drogę publiczną klasy dojazdowej - ul. Cypriana Kamila Norwida.
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działkę o numerze 472/24 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XIV/141/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. i oznaczona jest symbolem 4MN, jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął
20.06.2016 r.
OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT
Do dnia 2 lutego 2017 r., do godz. 15.00, Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, parter, pokój nr 3,
62-095 Murowana Goślina.
TERMIN I MIEJSCE CZĘŚCI JAWNEJ PRZETARGU: 6 lutego 2017 r. godz. 12.00, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina.
WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA
▪ aby przystąpić do przetargu, należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 02 lutego 2017 r.,
▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko-Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007, 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 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
FORMA I TRYB ZBYCIA: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.
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.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 892 36 23, email: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl.
Dodatkowe warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie stanowiącej działkę nr
472/24
1. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Przetarg – Murowana Goślina działka nr 472/24”, należy składać w Kancelarii
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pokój nr 3, do dnia 2 lutego 2017 r., do godziny 15.00.
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta powinna być opracowana zgodnie z warunkami przetargu.
5. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.
6. Oferta powinna zawierać między innymi:
a) imię, nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
b) datę sporządzenia oferty;
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
d) dowód wpłaty wadium i wskazanie nr rachunku bankowego do zwrotu wadium w przypadku nie wygrania przetargu;
e) oferowaną cenę wyższą od wywoławczej (liczbowo i słownie) oraz sposób jej zapłaty.
Murowana Goślina, dnia 02.01.2017 r.

INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień
14 lutego 2017 r., godz. 10.00 w siedzibie urzędu, plac Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Murowanej Goślinie, obręb Murowana Goślina, ark. 3, dz. nr ewid. 149/9 o pow. 1,0057 ha
KW PO1P/00215102/9, z powodu nieumieszczenia właściwego wyciągu z ogłoszenia o przetargu w prasie codziennej ogólnokrajowej, na
2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.
Murowana Goślina, dnia 10 stycznia 2017 r.
styczeń-luty 2017

15

SOŁECTWA

Ewidencja materiałów
zawierających azbest
Jak co roku przypominamy Państwu
o obowiązku wynikającym z rozporządzenia ministra gospodarki dot.
wymagań w zakresie wykorzystywania
wyrobów zawierających azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są
wykorzystywane wyroby z jego zastosowaniem.
Właściciele nieruchomości, na których
znajdują się wyroby zawierające azbest
są zobowiązani do 28 lutego br. dostar-

czyć do siedziby urzędu informację
o wyrobach, korzystając z druku zamieszczonego na stronie internetowej
http://bip.murowana-goslina.pl/ zakładka formularze do pobrania, gospodarka komunalna. Informację należy
przekazywać raz w roku, dlatego obowiązek ten dotyczy także osób, które w ubiegłych latach złożyły w urzędzie wymagane druki. Dane z ankiet pozwolą
poznać skalę problemu oraz określić
wysokość środków
finansowych, jaką w kolejnych latach

należy przeznaczyć na pomoc w likwidacji wyrobów zwierających azbest. Jednocześnie informujemy, że wypełnienie
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.
Małgorzata Sakowicz
podinspektor ds. ochrony środowiska
m.sakowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 41

HARMONOGRAM OBOWIĄZUJĄCY W 2017 R. DLA POSTOJU MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA ZORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ FBSERWIS S.A.
DATA

GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

7.00 - 7.30

Pławno

11 lutego 2017

7.45 - 8.15

Rakownia

13 maja 2017

8.30 - 9.00

Boduszewo

5 sierpnia 2017

9.15 - 9.45

Łopuchówko

28 października 2017

10.00 - 10.30

Głęboczek

10.40 - 11.10

Zielonka

7.00 - 7.30

Murowana Goślina

7.40 - 8.10

Przebędowo

08.20 - 8.50

Trojanowo

4 marca 2017
3 czerwca 2017
26 sierpnia 2017

9.00 - 9.30

Głębocko

9.45 - 10.15

Łopuchowo

10.30 - 11.00

Wojnówko

ADRES

LOKALIZACJA
przy posesji sołtysa

ul. Goślińska

remiza strażacka
przystanek autobusowy przy sklepie Tęcza
zatoczka przy boisku sportowym

24

przy posesji sołtysa
przy sklepie na parkingu (drewniany przystanek)

Dolinka Rakocego

ulica prostopadła do ul. Kochanowskiego
przy posesji sołtysa

przy bloku Trojanowo 22
przy posesji sołtysa
przy blokach nr 23 i 24

obok pojemników na odpady
przy kontenerach na odpady, obok sadu

11.10 - 11.40

Wojnowo

11.50 - 12.20

Długa Goślina

parking przy szkole podstawowej

12.30 - 13.00

Łoskoń Stary

przy posesji sołtysa

13.20 - 13.50

Nieszawa

14.00 - 14.30

Kąty

9.00 - 9.30

Murowana Goślina

11 marca 2017

10.0 - 11.10

Raduszyn

między blokami, przy tablicy ogłoszeń

10 czerwca 2017

11.20 - 11.50

Mściszewo

przy posesji sołtysa

2 września 2017

12.10 - 12.40

Starczanowo

przy posesji sołtysa

2 grudnia 2017

12.50 - 13.20

Uchorowo

13.30 - 14.00

Białężyn

25 listopada 2017

przy Pałacyku, obok sklepu

przy posesji sołtysa
przy blokach

obok pojemników na odpady

ul. Długa, przy ul. Modrzewiowej

plac przy sklepie

przy świetlicy wiejskiej
przy boisku sportowym, koło cmentarza

HARMONOGRAM ODBIORU PRZETERMINOWANYCH LEKÓW Z APTEK W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2017 R.
NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA ZORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ FBSERWIS S. A.
DATA ODBIORU

ADRES APTEKI
ul. Wojska Polskiego 1/2A, 62-095 Murowana Goślina

11 marca 2017
10 czerwca 2017
2 września 2017
2 grudnia 2017
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NAZWA APTEKI
Centralna

ul. Poznańska 17, 62-095 Murowana Goślina

Pod zegarem

ul. Długa 25, 62-095 Murowana Goślina

Przyjazna

ul. Bonawentury Graszyńskiego 1, 62-095 Murowana Goślina

Szafirowa

ul. Nowy Rynek 14, 62-095 Murowana Goślina

Zielone Wzgórza
www.murowana-goslina.pl

GMINNE ĆWICZENIA RATOWNICZO-GAŚNICZE, CZYLI…

Zadyma w kościele
W czwartek 15 grudnia 2016 r. ok
godz. 17.30 na terenie całej gminy
rozległ się głośny dźwięk syren. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego
zadysponowało wszystkie jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
gminy Murowana Goślina do pożaru
kościoła parafialnego p.w. św. Tymoteusza w Białężynie.
Strażacy w zawrotnym tempie udali się na
miejsce zdarzenia. Miejscowi mieszkańcy
zaniepokojeni liczbą nadjeżdżających
pojazdów strażackich zauważyli wydobywający się z kościoła dym. Do druhów
z OSP dołączyli strażacy z Państwowej
Straży Pożarnej, dysponując na miejsce
zdarzenia dwa pojazdy ratowniczo-gaśnicze (SD 30 i GBA 2,5/24) z Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.
Jeszcze przed przyjazdem PSP, strażacy
ochotnicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia
i szybko przystąpili do działań ratowniczogaśniczych, dowodzeni przez Komendanta
Gminnego Związku OSP Tadeusza Marciniaka. Okazało się, że w kościele znajdują
się osoby poszkodowane, które zostały
ewakuowane z płonącego obiektu. W specjalnie utworzonym punkcie medycznym
została udzielona kwalifikowana pierwsza
pomoc (KPP). Podczas trwania ewakuacji
strażacy podejmowali niezbędne działa
w celu gaszenia pożaru, m.in. tworzenie
stanowisk zasilania wodą, rozwinięcie linii

gaśniczych, rozstawienie drabiny gaśniczej. W międzyczasie na miejsce dotarł
również patrol Straży Miejskiej z Murowanej Gośliny, który pomógł w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i kierowaniu
ruchem. Po ewakuacji wszystkich poszkodowanych, nastąpiła również ewakuacja
mienia. Po zakończonej ewakuacji poszkodowanych i mienia nastąpiło dogaszanie
pożaru i ponowne przeszukanie całego
obiektu. Następnie kościół został oddymiony i przewietrzony.
Na szczęście przedstawiony powyżej opis
dotyczył jedynie gminnych ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych. Uspokajamy wszystkich
zaniepokojonych, że nie doszło do żadnego pożaru.
Manewry zostały zaplanowane za zgodą
Komendanta Miejskiego PSP Jacka
Michalaka i Dowódcy JRG-8 Jarosława
Błachowiaka w porozumieniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariuszem Urbańskim, Komendantem
Gminnym Związku OSP Tadeuszem Marciniakiem, Prezesem Gminnego Związku
OSP Eugeniuszem Tomickim, Komendantem Straży Miejskiej Przemysławem
Esznerem oraz pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Łukaszem Lechem.
Głównym celem ćwiczeń było m.in. sprawdzenie wszystkich elementów, decydują-

Strażacy podczas akcji w Białężynie.

Udzielanie pomocy poszkodowanym.

cych o skuteczności podobnych akcji. Po
zakończeniu ćwiczeń wszyscy uczestniczy
udali się do remizy w Białężynie, gdzie po
spożyciu regeneracyjnego posiłku nastąpiło podsumowanie działań przez
Dowódcę JRG-B oraz Komendanta Gminnego Związku OSP, a następnie odbyły się
luźne rozmowy i wymiana doświadczeń.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich
druhów z OSP za zaangażowanie
w manewry, Straży Miejskiej za pomoc
i użyczenie sprzętu. Podziękowania oczywiście dla strażaków z JRG-8 za udział,
profesjonalizm i wsparcie oraz dla proboszcza parafii w Białężynie za zgodę na
„zadymę” w kościele.
Łukasz Lech
podinspektor ds. bezpieczeństwa, OSP i OC
l.lech@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 633

Sylwester pod gwiazdami Działania Straży Miejskiej
Rozgwieżdżone niebo, wielkie ognisko, smakołyki na
wspólnym stole, szampan - to wszystko na kolejnej edycji
Sylwestra pod gwiazdami w Łopuchówku. Mnóstwo ludzi,
w tym więcej niż w ubiegłych latach osób przyjezdnych,
zameldowało się na boisku tuż po godz. 22.30.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli, tym bardziej,
że zrobili to bezinteresownie i sami zainteresowali się potrzebami na ten dzień. Mowa tu o Andrzeju Ludzkowskim, Adamie
Krajeckim i Stanisławie Woźniaku. Przede wszystkim gorąco
dziękujemy Robertowi Maciejewskiemu z Głębocka, który zainwestował m.in. w fajerwerki i który osobiście pojawił się na
naszej imprezie wraz z rodziną. Serdecznie dziękujemy i polecamy się na przyszłość. Zapraszamy wszystkich na kolejne
imprezy!
Urszula Gendera-Zielińska
Sołtys Łopuchówka
grudzień 2016

W dniu 21 grudnia 2016 r. do Straży Miejskiej wpłynęło
zgłoszenie o nielegalnej wycince drzew w miejscowości
Szymankowo. Strażnicy natychmiast udali się na miejsce,
gdzie ujęli na gorącym uczynku sprawcę kradzieży drewna.
Mężczyzna został przekazany w ręce policji, która dalej prowadzi postępowanie wyjaśniające.
W dniu 15 grudnia 2016 roku strażnicy miejscy uczestniczyli
w ćwiczeniach służb ratunkowych w Białężynie. Zadania strażników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz wytyczeniu objazdu dla pojazdów. Strażnicy użyczyli również wytwornicy dymu potrzebnej do przybliżenia realnych warunków panujących podczas pożaru.
Przemysław Eszner
Komendant Straży Miejskiej
p.eszner@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 66
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Nieznane pamiątki po rzemieślnikach
goślińskich sprzed ponad 100 lat!
Od wieków w Murowanej Goślinie zamieszkują rzemieślnicy. Chcąc zabezpieczyć własne interesy
przedstawiciele jednego lub kilku podobnych zawodów organizowali się w stowarzyszenia zwane
cechami.
Do podstawowych zadań bractw należało reprezentowanie interesów członków wobec właścicieli miasta, ochrona
przed konkurencją, porządkowanie hierarchii zawodowej (uczeń – czeladnik –
mistrz), pilnowanie jakości towarów, kontrolowanie cen i ściganie oszustów. Członkowie cechów uczestniczyli także w życiu
społecznym Gośliny podczas uroczystości
miejskich, państwowych czy kościelnych.
Źródła historyczne z drugiej połowy XVIII
w. informują, że w Murowanej Goślinie
i osadach wchodzących w skład dóbr
goślińskich zamieszkiwali m.in. garncarze,
szewcy, gorzelnicy, stolarze, sukiennicy,
płóciennicy, rzeźnicy, cieśle, kuśnierze,
bednarze, kowale, kołodzieje, papiernicy,
introligator, szklarz, rymarz, złotnik, ślusarz, gwoździarz, olejnik. Zachowały się
dokumenty informujące o funkcjonowaniu
w Goślinie cechu piwowarów (wilkierz
z 1681 r.), szewców (statuty z 1761 r.),
garncarzy (przywileje z 1763 r.) i sukienników (przywilej z 1785 r.). Z młodszych źródeł wiemy, że na początku XX w. na terenie miasta funkcjonowały dwa cechy.
Obecnie bogate tradycje goślińskich
cechów kontynuuje Cech Rzemieślników,
Kupców i Przedsiębiorców.
Po goślińskich organizacjach cechowych
przetrwało niewiele zabytków. Dlatego cieszy fakt, że jeden z mieszkańców Murowanej Gośliny zgodził się ujawnić informacje
o przechowywanych wśród pamiątek
rodzinnych dwóch mosiężnych tłokach
pieczętnych. Są to stemple, za pomocą
których odciskano w laku lub tuszu znak
własnościowy, rozpoznawczy. Pieczęcie
cechowe symbolizowały władzę cechu,
gwarantowały autentyczność dokumentów.
Pierwszy z tłoków ma kształt walca
o wysokości 8,22 mm i szerokości 33,79
mm (ryc. 1). Do podstawy górnej doklejona jest tulejka, w której osadzona była
drewniana rączka. Podstawa dolna stanowi pole pieczętne, w którego środku
znajduje się szablonowy, wypukły rysunek.
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Tłok pieczętny cechu młynarzy w Murowanej Goślinie z początków XX w. (górne zdjęcie) oraz tłok pieczętny cechu zrzeszającego stolarzy,
bednarzy i szklarzy w Murowanej Goślinie z początków XX w. (dolne zdjęcie) /fot. A. Kowalczyk/

Na postumencie dwa lwy wsparte na tylnich łapach, trzymające w przednich
łapach koło młyńskie z paprzycą
w środku. Nad kołem belka z cyrklem
i kątownikiem zwieńczona koroną królewską. Dookoła napisy, pod grafiką: „IN
MUROWANNA GOSLIN.“, nad grafiką:
„MÜLLER-JNNUNG“, informujące w języku
niemieckim, że jest to pieczęć cechu młynarzy z Murowanej Gośliny. Na boku tłoku
znajduje się wykonany puncą napis
„EHLERT POSEN“ oznaczający, że przedmiot wykonał grawer Ehlert z Poznania.
Drugi tłok ma kształt i wymiary zbliżone
do pierwszego. W polu pieczęci: na postumencie od lewej strony narzędzia stolarskie, w środku beczka drewniana z czopem w środku, stanowiąca wyrób bednarza, zaś po prawej stronie narzędzia
szklarskie. Nad przedstawieniem znajduje
się korona królewska (ryc. 2). W otoku
napis: „TISCHLER.BÖTTCHERU.GLASER
JNNUNG ZU MUR: GOSLIN.“, informujący
w języku niemieckim, że jest to pieczęć
cechu stolarzy, bednarzy i szklarzy z Muro-

wanej Gośliny. Również na boku tego tłoku
znajduje się napis „EHLERT POSEN“.
Obydwa tłoki ze względu na szereg podobieństw można uznać za równoczasowe.
Podobne egzemplarze pieczęci samorządowych sygnowane przez grawera Ehlerta
z Poznania datowane są na początek XX
w. Tak też należy datować dwa opisywane
stemple do odciskania pieczęci tuszowych
cechów z Murowanej Gośliny.
Prezentowane przedmioty są jak dotychczas jedynymi świadectwami potwierdzającymi funkcjonowanie na początku XX w.
w Murowanej Goślinie cechu młynarzy
i cechu zrzeszającego stolarzy, bednarzy
oraz szklarzy. Tym bardziej za możliwość
opracowania zabytków autorzy artykułu
składają serdeczne podziękowania ich
właścicielowi.
Stanisław Bromberek
Stowarzyszenie „Dolina Trojanki”
Andrzej Kowalczyk
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
www.murowana-goslina.pl

Łączy nas historia
„Jako, że pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj utrwalania na piśmie
ważniejszych zdarzeń, aby przekazać ich znaczenie następnym pokoleniom” – tak rozpoczynał się Akt
Pamiątkowy, który mieszkańcy Rakowni podpisali i zamknęli wraz z osobistymi pamiątkami na 25 lat
w Kapsule Czasu. Wszystko to odbywało się 20 i 21 stycznia br.
5-lecie budynku, który cały czas wykorzystywany był w sposób możliwie najlepiej służący mieszkańcom, stało się
pretekstem do imprezy historycznej. Jej
inicjatorem był Zbigniew Śliwiński –
mieszkaniec Rakowni, a organizatorem
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni przy
wsparciu wielu mieszkańców. Na wystawie zaprezentowano dzieło jej kustosza
Zbigniewa Śliwińskiego – obszerny opis
historii Rakowni, zawierający wiele nieznanych, lokalnych ciekawostek. Wyeksponowano prawie 200 archiwalnych
zdjęć, najstarsze z prawie połowy
zeszłego wieku. Wielu z „rdzennych”
mieszkańców poszukiwało na nich swoich rodziców i dziadków, zaś „nowo-osiedleni” oglądali ze zdumieniem, że dawniej Rakownię tworzyło kilka domostw
przy obecnej ul. Dolnej. Pani Sabina
Tecław, najstarsza obecna mieszkanka
na spotkaniu, opowiadała historie z lat

swojej młodości. Ponadto wywieszono
stare niemieckie mapy – jeszcze z czasu
zaborów i z okresu II wojny światowej,
pokazano dawne dokumenty, wyświetlono stare filmy. Materiały te zostały
pozyskane głównie z prywatnych zbiorów
mieszkańców Rakowni oraz z Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej.
Organizatorzy wystawy i spotkania dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i powodzenia tegoż projektu, w szczególności:
Aleksandrze Nowak, Halinie i Stanisławowi Krause, Stefanii i Stanisławowi
Hałasom, Annie i Mieczysławowi Owczarzakom, Jolancie i Grzegorzowi Piotrzkowskim, Jolancie i Zbigniewowi Śliwińskim,
Jolancie i Przemysławowi Popiołkiewiczom, Natalii Kazuś i Marianowi Pflanzowi. Jednym z pomysłów kontynuacji
tego dzieła jest stworzenie szerszej publi-

Wielka granda w bibliotece
Pragniemy poinformować, iż Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy otrzymała
kolejne dofinansowanie na realizację projektu „Wielka Granda w Bibliotece”.
Jego celem jest wyrównywanie szans
edukacyjnych 40 dzieci z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, poprzez wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego
otoczenia do rozwoju dzieci. Chodzi głównie o integrację dzieci z rodzin o niskim
statusie społeczno-ekonomicznym oraz
integrację wielopokoleniową oraz zachęcenie osób pracujących z dziećmi do sięgania po nowatorskie metody pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym.
Powinny one sprzyjać interakcjom między
dziećmi, rozwijać kompetencje takie, jak
umiejętność komunikacji i współpracy
w grupie, kreatywność, inicjatywność,
empatia, odpowiedzialność oraz sprzyjające aktywności ruchowej. Projekt dofinansowany jest przez Fundację BGK
grudzień 2016

z programu „Na dobry początek”, skierowany do dzieci w wieku 2-4 lat, nieuczestniczących w żadnej formie edukacji przedszkolnej i realizowany będzie od
1 stycznia do 30 czerwca br. Akcja rekrutacyjna do projektu rozpoczęła się
w styczniu 2017r.
Więcej informacji oraz regulamin na stronie www.biblioteka.murowana-goslina.pl.
Agnieszka Kajdaniak, koordynator projektu

Zbigniew Śliwiński podczas prezentacji zdjęć.

kacji na temat Rakowni, której podwaliną
miałby być materiał ze spotkania „Łączy
nas Historia”. Jeśli ktoś z czytelników
miałby materiały dotyczące Rakowni –
prosimy o kontakt: e-mailem
imprezy@rakownia.com lub listownie:
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni,
ul. Goślińska 56, 62-095 Rakownia.
W imieniu Stowarzyszenia
Przyjaciół Rakowni - Maciej Gramacki

Mikołajki w bibliotece
Z okazji świąt filię nr 1 odwiedziły
dzieci z klubu przedszkolaka. Wysłuchały bajki o Świętym Mikołaju i jego
elfach.
Następnie odczytaliśmy list od Mikołaja,
który pozostawił on w Bibliotece. Zgodnie
ze wskazówkami zawartymi w liście,
dzieci musiały wykonać ozdoby świąteczne. Dzieci wysłuchały również zagadek, które przygotował dla nich Mikołaj
oraz udzieliły na nie bezbłędnych odpowiedzi. Dlatego, zgodnie z obietnicą
zawartą w liście, na sam koniec każde
dziecko otrzymało słodki podarunek.
W tym roku z okazji Mikołajek w bibliotece zorganizowana została akcja „Wypożycz Sobie Prezent”, która polegała na
wypożyczeniu książki zapakowanej w formie prezentu, bez znajomości jej tytułu.
Czytelnicy musieli zdać się na „ uśmiech
losu”. Wszystkie książki niespodzianki
bardzo szybko zniknęły z biblioteki.
Agnieszka Kajdaniak, Filia nr 1
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Współcześni gladiatorzy
Po raz trzeci w hali MG Sport i Nieruchomości odbędzie się gala MMA
(mieszanych sztuk walki). Będzie to widowisko sportowe spod dobrze rozpoznawalnego już szyldu Slugfest. Gala odbędzie się 11 marca i będzie jubileuszową,
dziesiątą imprezą tej organizacji.

W karcie walk nie zabraknie naturalnie
zawodników z Murowanej Gośliny.
W klatce będzie można oklaskiwać między innymi: Mateusza Maciejewskiego,
Krzysztofa Mendlewskiego, Piotra Kuberskiego, Patryka Stoińskiego i Filipa Stawowego.

To będzie „najcięższa” z dotychczasowych gal – zapewniają organizatorzy. –
Na „dziesiątkę” chcieliśmy przygotować
dla kibiców coś specjalnego. Coś, czego
jeszcze na Slugfest nie było. Stąd w jednej z głównych walk wieczoru pojawi się
dysponujący monstrualną wręcz siłą,
były strongman Artur Walczak – mówi
odpowiedzialny za kartę walk Łukasz
Bosacki.

Karta walk będzie podzielona na pół.
W pierwszej części wieczoru zaprezentują się głównie lokalni, najbardziej utalentowani amatorzy. Druga odsłona
będzie należeć już do zawodowców.
W każdym z dziesięciu pojedynków nie
zabraknie z pewnością emocji, bo walki
zestawiane są tak, by w klatce za każdym razem spotykali się zawodnicy z bardzo podobnymi umiejętnościami,
doświadczeniem i rekordem.

„Waluś” to siłacz z Gniezna, który ma
w dorobku między innymi ustanowiony
rekord świata w konkurencji spaceru farmera, który wywalczył podczas zawodów
w Dubaju. Jego rywal zostanie ogłoszony
na dniach.

- Bardzo zależy nam nie tylko na kibicach
stricte sportów walki, ale aby dotrzeć do
każdego mieszkańca gminy, który
chciałby uczestniczyć w świetnie przygotowanej od strony muzyczno-wizualnej

imprezie – mówi Krzysztof Skrzypek,
jeden z organizatorów. – Na Slugfest 10
nie zabraknie porządnej dawki muzyki,
świateł i sportowego show. Tak, by faktycznie była to wieczorowa gala, a nie
zwykłe sportowe zawody.
Najtańsze bilety na galę będą kosztować
25 zł i będzie je można kupić od połowy
lutego w siłowni Zakład Energetyczny w hali
MG Sport i Nieruchomości (ul. Mściszewska 10) oraz zamówić na www.slugfest.pl
(KS), Zdjęcie: archiwum Slugfest

Turniej piłkarski o puchar burmistrza
W Murowanej Goślinie w dniach 7 i 8 stycznia 2017 r. odbyły się cztery odrębne turnieje Halowej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Murowanej Gośliny.

W sobotę od godz. 9.00 rozpoczęli
swoją rywalizację zawodnicy rocznika
2006. Przyjechało do nas 11 zespołów,
a naszą gminę reprezentował UKS Concord. W tych rozgrywkach niestety nie
udało się naszemu zespołowi stanąć na
podium. I miejsce zdobył zespół z Piast
Łubowo, II Boruta Zgierz, III Galacticos
Poznań.
W sobotę o godz. 15.00 rozpoczęli swoją
rywalizację zawodnicy rocznika 2004. Tutaj
nie byliśmy już tacy gościnni i tak: I miejsce
zajęła nasza drużyna UKS Concord, II SPN
Szamotuły, III Nielba Wągrowiec.
W niedzielę od rana zmagania zaczął
rocznik 2005. Zajęliśmy V miejsce na 11
zespołów. Podium przypadło: I miejsce
zajął UKS 6 Śrem, II Sparta Oborniki,
III Dąb Potulice II.
W niedzielę o godz. 15.00 zaczął roz20

Drużyny biorące udział w turnieju.

grywki rocznik 2002 oraz młodsi. I miejsce wywalczył Przemysław Poznań,
następne zajęli: II TPS Winogrady
Poznań, III UKS Śrem.
Zabawa była przednia, duch rywalizacji
wielki. Odwiedziło nas w sumie 510

dzieci. Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do zorganizowania turnieju
i zapraszamy na kolejny w przyszłym
roku.
Aneta Olszewska, Marcin Walkowiak
Zdjęcie: Krzysztof Matuszak
www.murowana-goslina.pl
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 Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali kaski
rowerowe, kamizelki odblaskowe, odblaski
i mikołajkowe słodkości.
 Mikołajkowe czytanie bajek.

Magiczny grudzień w Długiej Goślinie
„Bajki naszego dzieciństwa - mikołajkowe czytanie bajek”- pod takim hasłem upłynął w Szkole
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie czas we wtorek 6 grudnia 2016 r.
W mikołajkowy nastrój wprowadziły
nas dzieci z przedszkola „Koniki
polne”, które pod czujnym okiem Zofii
Lewandowskiej i Moniki Olszewskiej
wystąpiły w przedstawieniu mikołajkowym. Następnie nasi uczniowie mogli
posłuchać bajek, czytanych przez zaproszonych gości m.in. Krystynę Czerniawską i Renatę Olszewską oraz nauczycieli
i pracowników szkoły. Z wielkim zaciekawieniem uczniowie słuchali i oglądali
bajki wyświetlane przez Beatę Sójkę na
starym projektorze. Tę część mikołajkowego spotkania przygotowała Katarzyna
Józefowicz.
Finał dnia stanowiła mikołajkowa niespodzianka. Wszyscy uczniowie naszej
szkoły otrzymali kaski rowerowe, kamizelki odblaskowe, odblaski i mikołajkowe
słodkości. Prezenty od Świętego Mikołaja
wręczali zaproszeni goście, dzięki którym
ta niespodzianka była możliwa: w imieniu
burmistrza Teresa Dutkiewicz – kierownik referatu oświaty, Konrad Strykowski
–Przewodniczący Rady Miejskiej, Przemy-

sław Wawrzyniak - sołtys Wojnówka,
który był inicjatorem akcji, Jarosław
Dobrowolski, Gracjan Kaźmierczak,
Beata Szymaś, Anna Strykowska. Na
podziękowania zasłużyli także państwo
Kubisiak, Wyrwas, Cichosz, T. Kłos, P.
Cyranik, M. Wolniewicz, P. Zalaszewska,
a także sklep sportowy Supersportowi.pl.
Dla naszych uczniów kaski i kamizelki
odblaskowe to gwarancja bezpieczeństwa podczas dojazdów i powrotów ze
szkoły.

inkę. Było to wielkie przeżycie dla
naszych uczniów, a także okazja, aby
spełnić przed świętami dobry uczynek
i przy okazji zobaczyć jak żyją, mieszkają
i uczą się ich rówieśnicy z Domu Dziecka.
W ramach wolontariatu w przeddzień
Świąt Bożego Narodzenia 22 i 23 grudnia
2017 r. uczniowie naszej szkoły odwiedzili z życzeniami i prezentami w postaci
własnoręcznie upieczonych pierniczków
seniorów mieszkających w okolicznych
wsiach.

W środę 14 grudnia 2017 roku sfinalizowaliśmy akcję pomocy dla Domu Dziecka
w Wągrowcu, która trwała przez dwa
tygodnie. Po lekcjach uczniowie z Samorządu Szkolnego oraz uczniowie klasy 6
wraz z dyrektor Aldoną Dałek, opiekunem
SU Małgorzatą Grunwald i wychowawcą
kl. 6 Katarzyną Józefowicz odwiedzili
dzieci z Domu Dziecka w Wągrowcu, aby
przekazać im zebrane wspólnie z Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie i mieszkańcami Długiej Gośliny oraz społecznością szkolną świąteczne dary pod cho-

Grudzień zakończyliśmy, świętując wspólnie z nauczycielami, uczniami, rodzicami
i zaproszonymi gośćmi, w tym z Dariuszem Urbańskim Burmistrzem Miasta
i Gminy Murowana Goślina Wigilię
Szkolną. Jasełka w wykonaniu klasy piątej, wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się
opłatkiem i wizyta gwiazdora z prezentami
dla wszystkich uczniów zakończyły
magiczny grudzień 2017 w naszej szkole.
Aldona Dałek
Dyrektor SP w Długiej Goślinie

UWAGA!
1 LUTEGO W POŁUDNIE RUSZAMY Z ZAPISAMI NA MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW W PÓŁMARATONIE.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PÓŁMARATONIE: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/POLMARATONWETERANOW
styczeń-luty 2017
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Śladami żydowskich sąsiadów
We wrześniu jako Gimnazjum nr 1
im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie zostaliśmy zaproszeni do
Szkoły Dialogu - projektu edukacyjnego
realizowanego przez Fundację Forum
Dialogu Między Narodami, którego
celem jest pogłębianie wiedzy uczniów
na temat wielowiekowej obecności
Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy
naszego kraju.
W ramach programu pod kierunkiem trenerów Forum odkrywamy historię przedwojennej ludności żydowskiej w Murowanej Goślinie oraz samodzielnie przygotowujemy projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. W październiku i listopadzie
odbyły się warsztaty, w trakcie których
poznawaliśmy najważniejsze aspekty
związane z historią i kulturą polskich

Żydów. W grudniu zorganizowaliśmy dla
naszych rówieśników warsztaty na temat
tradycji żydowskich.
Kulminacją działań była sobotnia
(17 grudnia) gra „Śladami żydowskich
sąsiadów”. Trasa liczyła pięć punktów
osadzonych w miejscach związanych
z historią goślińskich Żydów (m.in. ul.
Żydowska, dom rodziny Cohnów, synagoga, kirkut), a zadania wiązały historię
(np. pożar ul. Żydowskiej, losy synagogi)
z żydowskimi tradycjami, opowieściami,
kalendarzem, alfabetem hebrajskim, czy
kulinariami (poczęstowaliśmy naszych
gości upieczonymi wcześniej przez Olę
hamantaszami - zadanie polegało m.in.
na podaniu składników tych ciasteczek).
Podsumowaniem gry było spotkanie przy
kawie i cieście w naszej sali oraz wymy-

Rozwiązywanie zadań podczas gry.

ślanie szablonów z ważnymi słowami,
które pozostały w głowach uczestników
po grze. Wykonaliśmy też makietę synagogi, która stanowi trwały ślad po Szkole
Dialogu w Murowanej Goślinie.
Uczniowie klasy interdyscyplinarnej
„Hipolit” wraz z wychowawcą
Jakubem Niewińskim

Nagrodzeni za empatię
„Razem bez barier” - takie właśnie
hasło towarzyszyło młodzieży z Gimnazjum nr 1 przez ostatnie tygodnie.
Uczniowie klasy interdyscyplinarnej Hipolit
przyglądali się przestrzeni Murowanej
Gośliny i tak powstał cykl lekcji wychowawczych. Wykorzystując wcześniej przygotowaną makietę, smartfony oraz
„google maps” młodzi ludzi stworzyli platformę, na której pokazują nie tylko bariery
przestrzenne w Murowanej Goślinie, ale
proponują możliwe rozwiązania. Nasza

współpraca z Jedną Chwilą wzmocniła
w nas przekonanie, że nie możemy być
obojętni na tych, którzy różnią się od nas
stopniem sprawności. Kilka tygodni temu
zostaliśmy zauważeni i nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie dla innowacyjnych
nauczycieli „Mentor Roku”. Przestrzeń
naszej sali w Gimnazjum nr 1 wzbogaci
się niebawem o nowoczesną tablicę interaktywną oraz nowy projektor.
Tak o naszym projekcie napisało jury
konkursowe: „Przygotowany scenariusz

to pomysł na twórcze zajęcia kształtujące młodych ludzi do świadomego
wypełniania swojej roli w społeczeństwie.
To lekcja empatycznego postrzegania
innych, a zarazem pozyskanie informacji
o barierach architektonicznych w najbliższym otoczeniu”. Jeszcze raz dziękujemy
za wyróżnienie i już nie możemy się
doczekać zajęć z wykorzystaniem tablicy
interaktywnej.
Jakub Niewiński
wychowawca klasy „Hipolit”

„MUROWANA (re) AKTYWACJA” w Lublinie
Wspólny projekt Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej oraz Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego
w Murowanej Goślinie „Nakręćmito!
MUROWANA (re) AKTYWACJA” realizowany w ramach Programu Równać
Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności został
wybrany, jako jeden z finałowej dwudziestki projektów z całej Polski na Ogólnopolską Giełdę Projektów organizowaną
przez Narodowe Centrum Kultury w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
22

W tym roku giełda odbywała się pod
hasłem „animacje + generacje” i dotyczyła działań promujących dialog międzypokoleniowy. Roczne działania grupy
młodzieży z Murowanej Gośliny razem
z ośmioma organizacjami pozarządowymi
z całej gminy Murowana Goślina świetnie
wpisują się w tę tematykę. W trakcie
giełdy mieliśmy okazję opowiedzieć
o wspólnym z Jedną Chwilą mapowaniu
miejsc z barierami przestrzennymi
w Murowanej Goślinie, reanimowaniu
wspomnień z Klubem Seniora „Zacisze”,
wspólnym darciu pierza z Kołem Gospo-

dyń Wiejskich z Długiej Gośliny, pikniku
ze strażakami OSP z Białężyna, wyprawie
rowerowej z „Katorżnikiem”, grze terenowej z harcerkami, układaniu hymnu młodych gośliniaków z Orkiestrą Dętą przy
OSP oraz wycinaniu równościowych szablonów z dziewczynami z Fanaberii. Niebawem powstanie ogólnopolska publikacja wydana przez Narodowe Centrum
Kultury, w której znajdą się najważniejsze
informacje o naszym projekcie.
Jakub Niewiński
koordynator projektu
www.murowana-goslina.pl
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V Wielki Kiermasz Świąteczny
W sobotę 3 grudnia 2016 r. odbył się
w Szkole Podstawowej nr 1 kolejny, już
piąty Wielki Kiermasz Świąteczny. Poprzedziły go kilkutygodniowe przygotowania,
w które włączyła się cała społeczność
szkolna: uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Przybyłych tłumnie gości organizatorzy
tradycyjnie witali kubkiem gorącego barszczu oraz z uśmiechem zapraszali do skorzystania z przygotowanych atrakcji.
W holu szkoły rozstawione zostały stoiska
przygotowane przez poszczególne klasy.
Oferowały one świąteczne ozdoby, kartki,
pierniki oraz wiele innych wyrobów wykonanych własnoręcznie. Każdy mógł zna-

leźć coś ciekawego na prezent świąteczny.
W jednej z sal urządzono pracownię pierników, w której dzieci mogły samodzielnie
dekorować upieczone ciastka.
W sali gimnastycznej przybyli goście mogli
natomiast obejrzeć występy uczniów, którzy zaprezentowali na scenie krótkie
przedstawienia oraz wykonali polskie
kolędy. Mogli tu również skosztować pysznych dań wigilijnych: pierogów,
kapusty z grzybami, śledzi w śmietanie,
sałatki warzywnej, łososia i pstrąga
w galarecie. Tak, jak w poprzednich
latach, największą popularnością cieszyła
się kawiarenka, do której rodzice upiekli
ciasta świąteczne: makowce, pierniki, ser-

niki. Amatorów słodyczy przyciągał również zapach pieczonych jabłek z przyprawami i bakaliami.
Dla najmłodszych dzieci bardzo wielką
atrakcją była możliwość pozowania do
zdjęć ze świętym Mikołajem, dla którego
przygotowano wygodny fotel.
Dyrekcja, Rada Szkoły, nauczyciele
i uczniowie serdecznie dziękują wszystkim
tym osobom, które włączyły się w przygotowanie kiermaszu i tym, które zechciały
w nim uczestniczyć! Uzyskane środki
finansowe zostaną przeznaczone na
zakup nowych pomocy dydaktycznych.
Krzysztof Radke

Mikołajkowe zmagania
W XX Mikołajkowym Ogólnopolskim
Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt
i Chłopców im. Tomasza Zajączkowskiego,
który odbył się 16-17.12.2016 r. w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie wzięło udział
380 uczestników z różnych miast Polski:
Wałcza, Stęszewa, Śmigla, Środy Wlkp.,
Śremu, Poznania, Czeszewa, Puszczykowa, Kalisza, Piły, Rogalinka, Pońca,
Drawska Pomorskiego, Dolska, Mosiny,
Krotoszyna, Międzyrzecza, Rokietnicy
i Murowanej Gośliny. Łącznie rywalizowało
105 zespołów dziewcząt i chłopców z klas
czwartych, piątych oraz szóstych.
Uroczystości otwarcia i zamknięcia turnieju uświetnili zaproszeni goście. Byli
wśród nich: Dariusz Urbański Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goślina, Izabela Albrecht Z-ca Dyrektora Wydziału
Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium
Oświaty reprezentująca Zbigniewa Hoffmanna Wojewodę Wielkopolskiego, Konrad Strykowski - przewodniczący Rady
Miejskiej, Wiesław Kaniecki - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Szymon
Pędziński - Przewodniczący Komisji
Gospodarczej Rady Miejskiej, Stanisław
Woźniak - Radny Powiatu Poznańskiego,
Radni Rady Miejskiej Murowanej Gośliny:
Dawid Krauze, Michał Rogowski, Michał
Hałas, Tomasz Pawlak, Michał Rogowski,
Błażej Kaźmierczak, członkowie Rady
Szkoły z Renatą Och-Jankowiak przewodniczącą Rady Szkoły. Była też obecna
i wręczała nagrody nasza absolwentka
styczeń-luty 2017

Martyna Ladorska - reprezentantka Polski
w kadrze młodzieżowej.
Wyśmienita zabawa, niezapomniana przygoda z siatkówką i Mikołajem, radość
i uśmiech towarzyszyły dzieciom również
podczas tegorocznego jubileuszowego turnieju. Do Murowanej Gośliny jak zwykle
zawitał Mikołaj w workiem pełnym słodyczy,
by z bliska przyjrzeć się zmaganiom młodych siatkarzy. Nagradzał sukcesy i osładzał porażki. Turniej stał na wysokim poziomie sportowym. Rywalizacja odbywała się
w 6 kategoriach. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe koszulki i upominki. Trzem najlepszym zespołom w każdej kategorii wręczono puchary.
KLASYFIKACJA KLASY CZWARTE
DZIEWCZĘTA: 1. Energetyk Poznań 1;
2. Energetyk Poznań 2; 3. Śmigiel
CHŁOPCY: 1. Jedynka Poznań 1;
2. Krotoszyn 1; 3. Krotoszyn 2
KLASYFIKACJA KLASY PIĄTE
DZIEWCZĘTA: 1. Wałcz;
2. Energetyk Poznań; 3. UKS Środa
CHŁOPCY: 1. Jedynka Poznań 4;
2. Jedynka Poznań 1; 3. Wałcz
KLASYFIKACJA KLASY SZÓSTE
DZIEWCZĘTA: 1. Piła;
2. Wałcz; 3. Energetyk Poznań
CHŁOPCY: 1. Wałcz;
2. Rokietnica; 3. Jedynka Poznań
Wszystkim zawodnikom i trenerom serdecznie gratulujemy.
Marzena Chmielecka

SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1
W MUROWANEJ
GOŚLINIE
4 marca 2017 r.
od godz. 10.00 do godz. 12.00
ZEBRANIE WSZYSTKICH DZIECI I ICH RODZICÓW
W SALI GIMNASTYCZNEJ:
- przemówienie dyrektor szkoły,
- występ Kabaretu Na Jednej Nodze vel Horrorek pod kierunkiem Grażyny Sommerfeld,
- występ zespołu tanecznego pod kierunkiem lony Sikorskiej,
- występ uczniów Szkoły Tańca Hajdasz,
- pokaz walk szkoły karate.
W PROGRAMIE TAKŻE PREZENTACJA WYPOSAŻENIA
SZKOŁY m.in.: najnowszych nabytków czytelni i biblioteki,
gdy i zabawy w świetlicy, doświadczenia przyrodnicze,
zajęcia z użyciem pomocy do terapii pedagogicznej, zajęcia
plastyczne, kulinarne i z użyciem tablicy interaktywnej.
Monika Nowak-Bajer, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
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Jarmark Mikołajkowy w drugiej
odsłonie
Tradycja jarmarków bożonarodzeniowych wywodzi się z Niemiec. Najstarszy jarmark odbywa
się w Dreźnie i ma ponad 500 lat. Po raz drugi nasz ośrodek kultury wraz ze Spółdzielnią
Mieszkaniową „Zielone Wzgórza” zorganizował Jarmark Mikołajkowy.
Punktem centralnym była, jak co roku,
wspaniała choinka, wokół której rozstawiane są stragany. Królowało na nich
rękodzieło, wspaniałe i niepowtarzalne
ozdoby świąteczne, biżuteria i pierniki. Nie
mogło zabraknąć przepysznego barszczu
z pasztecikiem, który serwował Zespół
Folklorystyczny „Goślinianie”, kawiarenki
Stowarzyszenia „Fanaberia”, gdzie można
było kupić domowe wypieki i cudny
w smaku grzaniec. Stałym punktem tego
jarmarku są dwa konkursy: „Najsmaczniejsze i najpiękniejsze goślińskie pierniczki” oraz plastyczny „Tak wygląda mój
Mikołaj”. Jury w składzie: Urszula Piętka,
Arleta Włodarczak i Adam Szweda postanowiło wyróżnić Monikę Nowak, a tytuł
„Najsmaczniejszych i najpiękniejszych
goślińskich pierniczków” II Jarmarku Mikołajkowego przyznać Zespołowi Szkół im.
gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie. Natomiast w konkursie plastycznym Bartłomiej Stefański przyznał trzy
równorzędnie nagrody, które otrzymali:
Oliwer Okupnik (lat 3,5), Jagna Zych (lat 6)
i Małgosia Sosnowska (lat 8).
Laureaci obu konkursów otrzymali
nagrody, które ufundowała Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”. Po uroczystym wręczeniu nadszedł czas na specjalne świąteczne życzenia dla mieszkańców od burmistrza Dariusza Urbańskiego.

Na straganach królowało rękodzieło, ozdoby świąteczne i pierniki.

W tym roku dodatkową atrakcją był
bogaty program artystyczny. Serdecznie
dziękujemy zespołom, działającym
w naszym ośrodku kultury za występy
podczas jarmarku.
Na scenie zaprezentowały się: Goślińskie
Chabry pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego, Goślinianka pod kierunkiem
Alicji Duszczyk (akompaniament Artur
Duszczyk), Goślinianie pod kierunkiem
Marzenny Karbowskiej, Teatrzyk „Zielona
Goś” pod kierunkiem Lynn Kucharczyk.
Dziękujemy też wspaniałym dziewczynom
ze Stowarzyszenia „Fanaberia” za
zabawy z najmłodszymi dziećmi.

Jarmark zakończyliśmy bajkowym i magicznym przedstawieniem teatralnym „Wszystkie dzieci czekają na Mikołaja” w wykonaniu aktorów z „Filharmonii Pomysłów”.
Jedynym minusem i to bardzo odczuwalnym dla zwiedzających i wystawiających
się była pogoda, ale na nią nie mamy
wpływu.
Odwiedzajmy jarmarki świąteczne, bo
one idealnie wprowadzają w bożonarodzeniową atmosferę.
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Kolędujmy Małemu
Tradycją stało się kolędowanie
w Święto Objawienia Pańskiego. Już po
raz siódmy w kościele pw. św. Jakuba
Apostoła odbyło się wspólne śpiewanie
kolęd z towarzyszeniem Orkiestry Dętej
OSP pod batutą Mateusza Sibilskiego.
Orkiestra uświetniła muzycznie wieczorną
mszę św., po niej przy licznie zgromadzonej
publiczności w kościele św. Jakuba grano
i śpiewano piękne kolędy. Na początku
Orkiestra zagrała znany utwór „Last Christmas” George’a Michaela, później
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zabrzmiały dźwięki kolęd, poprzedzone
słownym wprowadzeniem. Kolędę „Bóg się
rodzi” publiczność zaśpiewała na stojąco.
Orkiestra, jak co roku, zagrała utwór na
bis. Atmosfera, jaka wytworzyła się
w kościele, rozgrzała nawet najbardziej
zmarzniętych uczestników. Proboszcz
w bardzo ciepłych słowach podziękował
kapelmistrzowi, orkiestrze i publiczności za
to wspólne kolędowe granie i śpiewanie.
Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
www.murowana-goslina.pl
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Noworocznie
z operetką kijowską
W Nowy Rok 2017 na zaproszenie Burmistrza Miasta
i Gminy Murowana Goślina licznie odpowiedzieli mieszkańcy. Goślińska publiczność w rok 2017 weszła w rytmie
przebojów operetki. Koncertowa sala Gimnazjum nr 1 stała się
w tym dniu jedną z największych scen operetkowych w Polsce.
Ponad czterystu gości zasiadło na widowni, a taką liczbą miejsc
mogą poszczycić się tylko największe teatry Poznania, czy
innych miast w kraju. Koncert tradycyjnie rozpoczął się od
wzniesienia toastu lampką szampana i złożenia życzeń przez
Przewodniczącego Rady Miasta Konrada Strykowskiego w imieniu burmistrza Dariusza Urbańskiego i Radnych Rady Miejskiej.
W koncercie noworocznym wystąpili soliści Narodowego Teatru
Operetki Kijowskiej: Julia Litvinova, Julia Tkaczenko, Dymitro
Foszczanka, Vladimir Holkin i Bartosz Kuczyk, jako prowadzący.
Koncerty noworoczne w Murowanej Goślinie cieszą się ogromnym uznaniem publiczności od lat, było to już dwunaste takie
spotkanie. Organizatorzy musieli udostępniać tzw. dostawki,
cała przestrzeń sali wypełniona była po brzegi publicznością.

Soliści Narodowego Teatru Operetki Kijowskiej.

Koncert okazał się prawdziwą ucztą dla melomanów, wielkim
artystycznym wydarzeniem i sukcesem organizatorów. Soliści
pokazali świetną formę, brawurowo wykonując poszczególne
utwory. Dawno nie mieliśmy okazji wysłuchać tak wspaniale
brzmiących głosów. Sami artyści też bardzo byli zadowoleni
z reakcji publiczności, owacji na stojąco i udanego występu. Nie
lada gratką był ów koncert, wspaniałym prezentem dla mieszkańców miasta i gminy, bowiem wstęp był wolny.
Artyści Operetki Kijowskiej będą występować jeszcze w okolicznych miastach, ale za wstęp już sowicie będzie trzeba zapłacić.
Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl
GODZINY OTWARCIA URZĘDU: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30
DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45
TELEFONY
CENTRALA
61 89 23 600, faks 61 812 21 40
SEKRETARIAT
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605
BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606
SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607
KANCELARIA
Lidia Nowak, 61 8923 601
REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG
Tomasz Paradziński, 61 8923 611
Andrzej Klepka, 61 8923 612
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, 61 8923 643

TRANSPORT PUBLICZNY
Benigna Binięda, 61 8923 644
URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY
OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI
KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Joanna Witkowska, 61 8923 654
REFERATY W BUDYNKU
PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18
REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675
REFERAT ORGANIZACYJNY
Halina Turaj, 61 8923 630
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN
Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
OSIEDLA SAMORZĄDOWE
Kamil Grzebyta, 61 8923 634
SOŁECTWA
Sławomir Malec, 61 8923 687
WYBRANE INSTYTUCJE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
61 8122 352, 61 8923 626
TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE, 991
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ)
61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
(7.00-15.00, alarmowe do 22.00, z wyłączeniem okresów urlopowych)

POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW
WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina;
REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz
PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel. 61 89 23 686, e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny.
styczeń-luty 2017
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Wielki sukces Gośliniaka Srebro
dla Canzony

Marek Szewczyk, artysta rzeźbiarz,
mieszkaniec naszej gminy, znany
z plenerów rzeźbiarskich i malarskich
oraz wystaw zbiorowych i indywidualnych
w goślińskich galeriach sztuki zajął
pierwsze miejsce w konkursie głównym
11. Międzynarodowego Festiwalu Rzeźby
Lodowej STIHL Poznań Ice Festival.
Konkurs od lat cieszy się ogromną popularnością. Poznaniacy czekają co roku na
zimę, mróz i rzeźby lodowe na Starym
Rynku. Zawody wpisały się mocno
w atmosferę zbliżających się świąt
i wystawa pokonkursowa jest masowo
odwiedzana przez tysiące turystów. Festiwal co roku przyciąga najsłynniejszych
artystów z całego świata, w tym roku z Polski, Francji, Węgier, Kanady i Malezji.
W konkursie głównym startuje dwanaście
dwuosobowych zespołów, łącznie mają do
dyspozycji kilkanaście ton lodu, temat jest
dowolny. Marek Szewczyk w zespole z Piotrem Boroniem, artystą rzeźbiarzem wykonali zaprojektowaną przez Marka zwycięską rzeźbę.
Marek Szewczyk od lat współpracuje

Zwycięska lodowa rzeźba.

z Pracownią Sztuki naszego Ośrodka Kultury. W pracowni sztuki w MGOKiR przy ul.
Mściszewskiej powstał szkic, mustro
wykorzystywane w procesie powstawania
rzeźby. Marek część zadania zrealizował
w przestrzeni pracowni przy ul. Mściszewskiej. Powiększał z małego szkicu za
pomocą powiększalnika cyfrowego do rozmiaru około dwóch metrów na papier sylwety, które potem trafiły na bryły lodowe
już na miejscu realizacji. Uczestnicy zajęć
plastycznych mieli okazję poznać część
procesu twórczego i technologicznego
pracy artysty. Cieszymy się, że mieliśmy
swój mały udział w tym sukcesie i gratulujemy koledze wygranej!
Bartłomiej Stefański

W dniach 16-18 grudnia 2016 r. po
raz drugi odbył się Międzynarodowy
Festiwal Chóralny Muzyki Adwentowej
i Świątecznej Mundus Cantat.
Do Sopotu przyjechały zespoły z Kijowa,
Gniezna, Murowanej Gośliny, Łodzi
i Rumii, aby przed profesjonalnym jury
zaprezentować swój repertuar kolędowy.
Goślińskie połączone chóry Canzona
Absolwent i Canzona Kameralna zdobyły
Srebrny Dyplom.
Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Mundus Cantat

Ostatnie dźwięki Wyjątkowa
Kolejny sukces
kolęd
modlitwa pieśnią Chabrów
W niedzielę 22 stycznia w kościele
farnym w Murowanej Goślinie
wybrzmiały ostatnie już dźwięki kolęd.

Adventus, czyli przyjście, dla chrześcijan jest czasem oczekiwania na
Boże Narodzenie. W kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
na Zielonych Wzgórzach w niedzielę 18
grudnia br. wierni spotkali się, aby trwanie w oczekiwaniu wyrazić przez modlitwę śpiewanej pieśni.

W koncercie zorganizowanym przez MGOKiR i parafię pw. św. Jakuba Apostoła
wystąpiły zespoły chóralne: Chór Dziecięcy „Canzona”, Canzona Kameralna,
Canzona-Absolwent pod dyrekcją Elżbiety
Wtorkowskiej i Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej z akompaniamentem Weroniki
Jarzyńskiej. Wspaniale zaprezentował się
Chór Męski „Akord” przy Cechu Stolarzy
Swarzędzkich pod dyrekcją Jadwigi Maćkowiak obchodzącej w tym czasie Jubileusz 30-lecia pracy z zespołem. W góralskich strojach chór zaprezentował spektakl kolęd i pastorałek spod Giewontu.
Publiczność zgromadzona w kościele
wysłuchać mogła mniej popularnych i znanych kolęd wykonywanych w okresie świątecznym w całym świecie chrześcijańskim
i swojskie, bliskie sercu utwory wykonywane od Bałtyku aż do Tatr.

Ten magiczny koncert odbywa się tradycyjnie w ostatnią niedzielę adwentu. W koncercie wystąpiły chóry: Dziecięcy Canzona, Canzona Kameralna i Absolwent
pod dyrekcją prof. Elżbiety Wtorkowskiej
oraz Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej.
Program koncertu składał się z występu
połączonych chórów w kontemplacji
śpiewno-modlitewnej. Chóry zajęły całą
przestrzeń kościoła tak, aby pieśń dobiegała zewsząd i otuliła słuchających swoim
ciepłem. Słowem zadumy nad tym szczególnym oczekiwaniem oddzielone były
kolejne części koncertu. Chórzystom
akompaniowała Weronika Jarzyńska.

Bartłomiej Stefański

Bartłomiej Stefański
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10 grudnia 2016 r. Goślińskie Chabry
uczestniczyły w Biesiadzie Czerwonackiej w Centrum Kultury i Rekreacji
w Koziegłowach.
Gospodarzem konkursu był zespół Retro
Cafe, a jurorami: Karolina Piotrowska,
Remigiusz Wojciechowski, Mateusz Sibilski. Wystąpiło siedem zespołów oraz
Grupa Integracyjno-Taneczna przy Klubie
Seniora w Owińskach. Goślińskie Chabry
pod batutą Marcina Matuszewskiego
zaśpiewały: „Komu piosenkę”, „Po cóż
żeście kawaliry przyszli”, „Jadwiga i rydze”,
„Uśmiech”. Zespół zdobył Statuetkę Złotego Biesiadnika.
Bożena Rydzyńska
Zdjęcie: GOK Sokół Czerwonak
www.murowana-goslina.pl

17 marca 2017 r., godz.19.00
hala widowiskowo-sportowej, ul. Mściszewska 10
BILETY od 50 zł do nabycia:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 16 tel. 61 892 36 19
www.kabaretowebilety.pl; www.biletynakabarety.pl; www.bilety24.pl
info i zamówienia zbiorowe: bako33@op.pl; tel.61 8 144 144; 601 711 781.

fot. freeimages.com

Bilety Sektor VIP:
rzędy 1 do 3 – 80 zł; rzędy 4 do 6 – 70 zł; rzędy 7 i 8 – 60 zł; trybuny - 50 zł

grudzień 2016
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ROZKŁADY JAZDY KOMUNIKACJI GMINNEJ
OBOWIĄZUJĄCE OD 9 STYCZNIA 2017
LINIA AUTOBUSOWA
MUROWANA GOŚLINA - ROGOŹNO
MUROWANA GOŚLINA  ROGOŹNO

ROGOŹNO  MUROWANA GOŚLINA
Dni robocze

Nazwa przystanku

Dni robocze

Strefa

Nazwa przystanku
D

D

2

D

D

D

D

Strefa
D

D

2

D

D

D

D

MG/ul. Kolejowa

I

6:37

7:19

9:43

15:42

16:48

18:17

19:59

Rogoźno/Kościuszki

III

5:56

-

-

14:30

16:16

17:45

-

MG/ul. Wojska Polskiego

I

6:38

7:20

9:44

15:43

16:49

18:18

20:00

Rogoźno/Wielka Poznańska (PKS)

III

5:58

-

-

14:32

16:18

17:47

-

MG/ul. Rogoźińska

I

6:41

7:23

9:47

15:46

16:52

18:21

20:03

Międzylesie

III

6:03

-

-

14:37

16:23

17:52

-

Trojanowo

II

6:44

7:26

9:50

15:49

16:55

18:24

20:06

Studzieniec

III

6:05

-

-

14:39

16:25

17:54

-

Wojnowo

II

6:48

7:30

9:54

15:53

16:59

18:28

20:10

Długa Goślina/Al. Czereśniowa

II

6:09

6:58

10:03

14:43

16:29

17:58

18:37

Długa Goślina I/Szkoła

II

6:52

7:34

9:58

15:57

17:03

18:32

20:14

Długa Goślina III

II

6:10

6:59

10:04

14:44

16:30

17:59

18:38

Długa Goślina II

II

6:54

7:36

10:00

15:59

17:05

18:34

20:16

Długa Goślina II

II

6:11

7:00

10:05

14:45

16:31

18:00

18:39

Długa Goślina III

II

6:55

7:37

10:01

16:00

17:06

18:35

20:17

Długa Goślina I/Szkoła

II

6:13

7:02

10:07

14:47

16:33

18:02

18:41

Długa Goślina/Al. Czereśniowa

II

6:56

7:38

10:02

16:01

17:07

18:36

20:18

Wojnowo

II

6:17

7:06

10:11

14:51

16:37

18:06

18:45

Studzieniec

III

-

7:42

-

16:05

17:11

-

-

Trojanowo

II

6:21

7:10

10:15

14:55

16:41

18:10

18:49

Międzylesie

III

-

7:44

-

16:07

17:13

-

-

MG/ul. Rogozińska

I

6:24

7:13

10:18

14:58

16:44

18:13

18:52

Rogoźno/Wielka Poznańska (PKS)

III

-

7:49

-

16:12

17:18

-

-

MG/ul. Mostowa

I

6:26

7:15

10:20

15:00

16:46

18:15

18:54

Rogoźno/Kościuszki

III

-

7:51

-

16:14

17:20

-

-

MG/ul. Kolejowa

I

6:27

7:16

10:21

15:01

16:47

18:16

18:55

Organizator: Gmina Murowana Goślina, ul. pl. Powstańców Wlkp. , Murowana Goślina oraz MiG Rogoźno, ul. Nowa ,
Przewoźnik: Ośrodek Rekreacyjno Sportowy Przemysław Czarnecki, ul. Za Jeziorem, Rogoźno
Punkt informacyjny tel.

-

Rogoźno

LINIA AUTOBUSOWA
MUROWANA GOŚLINA - ŁOPUCHÓWKO
MUROWANA GOŚLINA  ROGOŹNO

ŁOPUCHÓWKO  MUROWANA GOŚLINA
Dni robocze

Nazwa przystanku

Dni robocze

Strefa
D

2

D

D

D

D

MG/ul. Gen. Kutrzeby (Leśna)

I

5:35

9:47

12:53

15:37

16:32

19:54

MG/ul. Gen. Kutrzeby (szkoła)

I

5:36

9:48

12:54

15:38

16:33

19:55

MG/ul. Długa (Nowy Rynek)

I

5:37

9:49

12:55

15:39

16:34

19:56

MG/ ul. Długa (Modrzewiowa)

I

5:38

9:50

12:56

15:40

16:35

19:57

MG/ul. Poznańska (cmentarz) nż

I

5:39

9:51

12:57

15:41

16:36

19:58

MG/ul. Mostowa (Poznańska)

I

5:40

9:52

12:58

15:42

16:37

19:59

MG/ul. Kolejowa (dworzec)

I

5:41

9:53

13:00

15:43

16:38

20:00

MG/ul. Polna I (Kolejowa)

I

5:43

9:55

13:01

15:45

16:40

20:02

MG/ul. Polna II (Wołodyjowskiego)

I

5:44

9:56

13:02

15:46

16:41

20:03

Boduszewo

II

5:46

9:58

13:04

15:48

16:43

20:05

Głębocko

II

5:51

10:03

13:09

15:53

16:48

20:10

Głęboczek

II

---

10:04

---

---

---

---

Łopuchówko

II

5:53

10:09

13:11

15:55

16:50

20:12

Nazwa przystanku

Łopuchówko

II

D

2

13
45

6:10

7:21

7:25

2

D

D

D

10:09

13:11

16:51

20:13

Głęboczek

II

---

7:24

-----

-----

---

---

---

Głębocko

ii

6:12

7:27

7:27

10:11

13:13

16:53

20:15

Boduszewo

II

6:17

7:33

7:33

10:15

13:17

16:58

20:20

MG/ul. Polna II (Wołodyjowskiego)

I

6:19

7:35

7:35

10:17

13:19

17:00

20:22

MG/ul. Polna I (Kolejowa)

I

6:20

7:36

7:36

10:18

13:20

17:01

20:23
20:25

MG/ul. Kolejowa (dworzec)

I

6:22

7:38

7:38

10:19

13:21

17:03

MG/ul. Wojska Polskiego (Poznańska)

I

6:23

7:39

7:39

10:21

13:22

17:04

20:26

MG/ul. Poznańska (cmentarz) nż

I

6:24

7:40

7:40

10:22

13:23

17:05

20:27

MG/ ul. Długa (Kręta)

I

6:26

7:42

7:42

10:24

13:25

17:07

20:29

MG/ul. Gen. Kutrzeby (Leśna)

I

6:28

7:44

7:44

10:26

13:27

17:09

20:31

Organizator: Gmina Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich , Przewoźnik: Ośrodek Rekreacyjno Sportowy Przemysław Czarnecki, Rogoźno (

LEGENDA
D – kursuje od poniedziałku do piątku prócz świąt,
1 - kursuje w poniedziałki oprócz świąt,
2 – kursuje we wtorki oprócz świąt,
3 - kursuje w środy oprócz świąt,
4 – kursuje w czwartki oprócz świąt,
5 - kursuje w piątki oprócz świąt.

Strefa

Murowana Goślina
), ul. Za Jeziorem

