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„Pokój zamieszka,
kiedy Pan przybędzie”
Na Święta Bożego Narodzenia
życzymy Państwu
wielu łask Bożych, błogosławieństwa od nowo narodzonego
Zbawiciela, radości, rodzinnej
atmosfery przy wigilijnym stole,
pokoju w sercach i odpoczynku
od codziennych trosk.
Wszystkiego dobrego
w Nowym 2014 Roku!
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Konrad Strykowski

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radni Rady Miejskiej, Sołtysi,
Przewodniczący Osiedli Samorządowych

15 grudnia 2013 roku po raz pierwszy odbył się w centrum historycznej części miasta - Jarmark
Bożonarodzeniowy. Można było kupić ozdoby na choinkę, ryby, skosztować wigilijnych potraw
domowej roboty. Dla najmłodszych przygotowano warsztaty plastyczne. Była żywa szopka
i kolędy w wykonaniu goślińskich zespołów. Plac przy figurze zatętnił życiem, a mieszkańcy
poczuli, że nadchodzą Święta (szczegółowa relacja w kolejnym numerze BS).

fot. hisks/sxc.hu

Cech zachęca
rzemieślników do
szkolenia uczniów

Memoriał Gołasia
2014 w Murowanej
Goślinie

22. Wielka Orkiestra
Świątecznej
Pomocy

ech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie poszukuje zakładów rzemieślniczych chętnych
do szkolenia młodocianych pracowników
(uczniów zasadniczych szkół zawodowych).

C

listopada br. w Murowanej Goślinie
podpisano porozumienie w sprawie
organizacji przyszłorocznego X jubileuszowego Memoriału im. Arkadiusza Gołasia.

J

W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży kończącej gimnazjum zwracamy się
z uprzejmą prośbą o udostępnienie możliwości szkolenia uczniów w Państwa zakładach.

Będzie to druga edycja wydarzenia z gminą
Murowana Goślina w roli organizatora.
Impreza planowana jest w dniach - września
roku.

szczegóły - str.

szczegóły - str.

uż stycznia
roku Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zagra po raz dwudziesty drugi, tym razem zbierać
będziemy „Na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej
i godnej opieki medycznej seniorów”.

Gośliński Sztab utworzony przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji rozpoczął
prace nad przygotowaniami do Finału.
szczegóły - str.

Wydatki majątkowe stanowią 16,4 % wydatków ogółem
ogółem.
Deﬁcyt budżetowy, czyli różnica między wydatkami ogółem, a dochodami ogółem wynosi
2 607 576,00 zł.

W
A

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
stanowiąca nadwyżkę operacyjną wynosi 4 199 075,00 zł.
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BUDŻET NA 2014 ROK
JEST WYZWANIEM. TO
CO BARDZO WAŻNE:
1) w wydatkach istotnych dla
mieszkańców jak oświata: pomoc społeczna, utrzymanie
czystości, utrzymanie i naprawy
dróg, kultura - nie ma „cięć”.
2) wydatki inwestycyjne zrealizujemy zgodnie z Wieloletnim
Planem Inwestycyjnym i pomimo trudnych czasów, budżet
jest proinwestycyjny, prorozwojowy.
3) w aktualnej wersji budżetu zaplanowana jest kwota
3 890 000,00 zł obligacji, pozyskanych dotacji i pożyczek,
ale tak naprawdę z tego zapisu nie skorzystamy, ponieważ
część tych środków będzie
pochodzić ze środków zaoszczędzonych w roku
2013, a część z niezwykle
korzystnych
pożyczek
z Wojewódzkiego
j
g Funduszu Ochrony Środowiska, które są częściowo umarzalne. To
spowoduje, że dług
gminy, podobnie jak
w minionych latach,
nie zwiększy się.
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Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana
Goślina
Romana Dudek
Skarbnik Miasta
i Gminy Murowana
Goślina
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Planowane łączne zadłużenie gminy 25 119 696,00 zł,
które stanowi 57,50 % planowanych dochodów.
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CITTASLOW

Rok 2013? Było ciekawie!
W ocenie organizatorów Memoriału, Murowana Goślina jest idealnym miejscem do
organizowania tego turnieju, dlatego . edycja Memoriału im. Arkadiusza Gołasia, która
odbędzie się w przyszłym roku zorganizowana zostanie również w Murowanej Goślinie.

Paweł Napieralski: Kończy się rok
. Jakie
są największe, według Pana, osiągnięcia
gminy w tym czasie?
Tomasz Łęcki – Burmistrz Murowanej
Gośliny: – To był bardzo dobry rok dla naszej
gminy. Wśród najważniejszych inwestycji zdecydowanie na pierwszym miejscu wymienić
trzeba realizowaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” budowę kanalizacji. Mam wrażenie, że inwestycję tę, my,
zamieszkujący ten teren, przestajemy traktować jako wielki sukces, a zasięg przedsięwzięcia i samo działanie bardziej doceniane jest
poza gminą. Czasem nie zauważamy, że
w ciągu kończącego się roku wybudowaliśmy
dwukrotnie więcej sieci kanalizacyjnych niż
wcześniej przez lat, a to wszystko przy niewielkim zaangażowaniu środków z budżetu
gminy.
Z inwestycji niegminnych bardzo ważną jest
modernizacja drogi wojewódzkiej w kierunku
Wągrowca, szczególnie jej przebudowa
w Łopuchowie. Schodząc na poziom powiatowy, cieszymy się z modernizacji nawierzchni
drogi w Długiej Goślinie. Satysfakcję daje nam
też termomodernizacja i upiększenie Szkoły
Podstawowej nr
w Murowanej Goślinie,
Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie
i w Białężynie. W mijającym roku powstał plac
zabaw przy szkole w Długiej Goślinie, wybudowane zostały ulice Mickiewicza i Słowackiego oraz ścieżka pieszo-rowerowa przy stadionie miejskim. Ponadto gmina przeprowadziła szereg innych inwestycji, m.in.: zainstalowano oświetlenie dróg, wybudowano place
zabaw, boiska sportowe, powstały świetlice
w Boduszewie i Głęboczku, a świetlica
w Kamińsku przeszła modernizację.
Spróbujmy krótko podsumować rok w kulturze.
– Mieliśmy fantastyczne koncerty naszej
Orkiestry Dętej OSP w Murowanej Goślinie,
szczególnie koncert karnawałowy. Niezapomniana atmosfera towarzyszyła tegorocznej
edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego. Odbyły
się ciekawe wydarzenia przeprowadzone
w ramach „Murowanego Lata”, czyli Targ
Wiejski w Boduszewie z atrakcyjnym Przeglądem Orkiestr Dętych, bardzo udana edycja
festiwalu „Musica Sacra, Musica Profana”
w Długiej Goślinie, Jarmark św. Jakuba ze

miast zespół kobiecy grający w I lidze nie
odnosi może spektakularnych sukcesów, ale
gra na poziomie, który pozwala utrzymać się
w środku tabeli. Mówiąc o roku w sporcie, nie
można pominąć sportów rowerowych,
a zwłaszcza udanych maratonów. Bardzo cieszy mnie także rozwój karate z zawodami tej
dyscypliny w naszej hali sportowej oraz po
raz pierwszy organizowany turniej tańca
towarzyskiego.

W tym samym czasie co widowisko, w Murowanej Goślinie odbywała się duża, ogólnopolska impreza siatkarska. Pomówmy więc
o sporcie.

Na koniec chciałbym prosić Pana o ogólne
podsumowanie
roku w Murowanej
Goślinie.

– Zacznę od piłki nożnej. Z początkiem roku
do prestiżowego klubu AC Milan trafił Bartosz Salamon, wychowanek i mieszkaniec
Murowanej Gośliny. Nasz piłkarz zadebiutował także w reprezentacji Polski. Cieszą nas

Był to rok ciężkiej
pracy. Po raz kolejny
można było się przekonać, że do osiągnięcia sukcesu niezbędny
jest dobry zespół. Za
tę codzienną pracę,
korzystając z okazji,
chcę bardzo podziękować.
również sukcesy lokalnych drużyn sportowych. Jesienią dobrze wiodło się Concordii,
która zakończyła rozgrywki na czele tabeli
lokalnej A klasy. W drugiej dyscyplinie, z której bardziej znana jest Murowana Goślina,
mam na myśli siatkówkę, najbardziej spektakularnym, jednym z największych sportowych wydarzeń w historii Murowanej Gośliny
był wspomniany Memoriał im. Arkadiusza
Gołasia. Do naszej gminy przyjechały gwiazdy
polskiej siatkówki męskiej, a rozgrywkom
kibicowała fantastyczna publiczność, na trybunach zasiadło blisko tysiąc osób każdego
dnia. W ocenie organizatorów Memoriału,
Murowana Goślina jest idealnym miejscem do
organizowania tego turnieju, dlatego . edycja Memoriału im. Arkadiusza Gołasia, która
odbędzie się w przyszłym roku zorganizowana zostanie również w Murowanej Goślinie. Mówiąc o siatkówce muszę wspomnieć
o ogromnej radości jaką sprawił nam w tym
roku zespół męski, który gra w III lidze. Nato-

– Był to rok ciężkiej pracy. Po raz kolejny
można było się przekonać, że do osiągnięcia
sukcesu niezbędny jest dobry zespół. Trzeba
powiedzieć, że Rada Miejska nie była miejscem jakichś ogromnych sporów i kłótni,
które kojarzą się często z polityką. Na pewno
ważne było bardzo duże zaangażowanie
w pracę pracowników Urzędu Miasta i Gminy,
pracowników Związku Międzygminnego
„Puszcza Zielonka”, dyrektorów szkół i instytucji publicznych. Warte podkreślenia jest
także zaangażowanie lokalnych liderów, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli
samorządowych, osób z nimi współpracujących, a także liderów zarządów wielu stowarzyszeń, które tworzą społeczną tkankę, często działając wspomagająco dla burmistrza,
za co jestem ogromnie wdzięczny. We wrześniu gościliśmy w Murowanej Goślinie przedstawicieli miast partnerskich z Yvetot, Hemmingen, Ochotnicy Dolnej i Oszmiany. Goście
zauroczeni byli Murowaną Gośliną. Na ich opinię zapracowali wszyscy mieszkańcy naszej
gminy. Za tę codzienną pracę, korzystając z okazji, chcę bardzo podziękować.

Uwaga! Przedsiębiorcy,
rzemieślnicy z terenu gminy
Murowana Goślina!
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki zaprasza
na tradycyjne

SPOTKANIE
NOWOROCZNE
16 stycznia (czwartek) 2014 roku,
godz. 18:00, aula Gimnazjum nr 1
w Murowanej Goślinie,
ul. Mściszewska 10

Podczas Spotkania Noworocznego
odbędzie się zbiórka pieniężna
na Fundację Edukacyjną
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie.

fot.sxc.hu

Rozmowa
z Tomaszem Łęckim,
Burmistrzem Miasta
i Gminy Murowana Goślina

wzruszającym Światowym Zjazdem Gośliniaków oraz z uroczystą sesją Rady Miejskiej z przyznaniem pani Elżbiecie Wtorkowskiej tytułu
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Murowana
Goślina”. Ponadto, w tym roku jak zwykle
prężnie działała Pro Sinfonika. Natomiast
szczególnym wydarzeniem kulturalnym było
widowisko „Miłość, Armaty, Konfederaty”,
które obejrzało ok. , tys. osób, a szeroko
informowały o nim media.

grudzień 2013

GOSPODARKA KOMUNALNA

INSTYTUCJE I FIRMY
HONORUJĄCE KARTĘ
DUŻEJ RODZINY

UWAGA! Posiadacze zezwoleń
na sprzedaż alkoholu!
Magdalena Klamecka
młodszy referent
ds. ewidencji działalności gospodarczej
tel. 61 892 36 00
e-mail: firma@murowana-goslina.pl

Komunikacja gminna do Poznania oraz
wewnątrzgminna – % zniżki
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
- % zniżek na korzystanie z oferty:
▪ Pracowni rzeźby i ceramiki – prowadzi p.
Grażyna Szymała – Wołyńska
▪ Zajęć plastycznych dla dzieci – prowadzi p.
Joanna Przymusińska,
▪ Nauki gry na instrumentach dętych dla
dzieci – organizowanej przez szkółkę
orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej,
▪ Biletów wstępu na koncerty.
Zakład fotograficzny „FotoChatka”, ul. Długa
, Murowana Goślina, www.fotochatka.pl:
▪ Wykonywanie zdjęć do dokumentów – %
▪ Realizacja sesji zdjęciowych – %
▪ Pozostałe produkty i usługi – %
Salon fryzjerski „Ekspresja Urody”, pl.Powstańców Wlkp. , www.ekspresjaurody.pl:
▪ Strzyżenie męskie i maszynką, strzyżenie
dziecięce, samo strzyżenie damskie, strzyżenie damskie z modelowaniem, modelowanie – %
PHU „Oli-Ali” Magdalena Gralewicz, Sklep
z odzieżą używaną, ul. Długa , Murowana
Goślina:
▪ Odzież męska, damska i dziecięca – %.
Pole paintballowe w Szlachęcinie
„MINDORO”:
▪
% zniżki na wszystkie pakiety od poniedziałku do czwartku,
▪
% zniżki na wszystkie pakiety od piątku
do niedzieli,
▪
% zniżki na dodatkowe kule do każdego
pakietu.
Gabinet Kosmetyczny „MINERWA Dariusz
Rohnka”, ul. Młyńska A, Murowana
Goślina:
▪
% zniżki na usługi kosmetyczne,
▪ % zniżki na sprzedaż detaliczną kosmetyków.
Sklep z odzieżą P.H.U. „KONICZYNA”, ul. Za
Bramą , Murowana Goślina:
▪
% zniżki na odzież,
▪ % zniżki na wyroby ręcznie robione,
▪
% zniżki na torebki, buty.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Hant”, Murowana Goślina, ul.
Brzoskwiniowa :
▪
% zniżki na zakup sprzętu komputerowego,
▪
% zniżki na naprawę komputerów i inne
usługi komputerowe.
„Akademia Piłkarska Reissa”, Murowana
Goślina:
▪
% zniżki na odpłatność za treningi na
jedno dziecko,
▪
% zniżki na odpłatność za treningi na
drugie dziecko,
▪
% zniżki na odpłatność za treningi na
trzecie i kolejne dziecko.
www.murowana-goslina.pl

Z

godnie z zapisem ustawy z dnia
października
roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art.
ust. oraz ust. (t.j. Dz. U.
z
r. poz.
) przypominamy, że do

stycznia
r. należy złożyć pisemne
oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
w poprzednim roku oraz dokonać pierwszej
opłaty za poszczególne zezwolenia.
W/w opłaty należy wpłacać na rachunek
bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie (nr rachunku
).

DO ODDANIA W NAJEM
LOKAL UŻYTKOWY
NA GABINET STOMATOLOGICZNY!
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska
i , wywieszono na okres
dni wykaz nr /
nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz dotyczy lokalu użytkowego z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny w budynku
Ośrodka Zdrowia przy ul. Dworcowej w Murowanej Goślinie.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ:
▪ u zarządcy MG Zarządzanie Sp. z o.o., ul. Dworcowa , Murowana Goślina,
tel.
,
▪ w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Poznańska , Murowana Goślina, p. ,
tel.
.

tel.

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

Jak co roku, magia świąt
Bożego Narodzenia puka
do drzwi naszych domów.
Z tej okazji chcielibyśmy złożyć
wszystkim Mieszkańcom naszej gminy
Świąteczne Życzenia, ciepła, rodzinnej
atmosfery i spełnienia najskrytszych
marzeń.
Rok
niech będzie pełen
pozytywnych zmian, szczęśliwych
i radosnych chwil.
Radni Klubu Nowoczesnej Gminy

W WIGILIĘ
URZĄD
NIECZYNNY
grudnia (tj. wtorek) br. w Wigilię
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
będzie nieczynny.
Za utrudnienia przepraszamy.

Urząd Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie
ogłasza nabór na stanowisko

SPECJALISTY
DS. KADR I PŁAC
Szczegóły znajdują się na tablicy ogłoszeń
Urzędu lub na stronie
www.murowana-goslina.pl/BIP/oferty
pracy
Zapraszamy do składania ofert.

BIURO POSELSKIE
TADEUSZA DZIUBY
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
dr. Tadeusza Dziuby
czynne w pierwszy poniedziałek
i trzecią środę miesiąca
w godzinach : – : ,
w sali konferencyjnej ratusza,
pl. Powstańców Wlkp.
w Murowanej Goślinie.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Ważą się losy transportu
wewnątrzgminnego
W dniu listopada
r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
przetargowe przedmiotem, którego było świadczenie usług
w zakresie autobusowego transportu wewnątrzgminnego na
terenie Gminy Murowana Goślina w latach
–
.
Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 892 36 44
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl

N

ajkorzystniejszą ofertę przetargową
złożyła Spółka PKS Leszno, z siedzibą
w Lesznie ( - ), ul. Narutowicza
, która począwszy od stycznia
r.
miała stać się operatorem komunikacji gminnej na pięciu regularnych liniach na trasach:
▪
Murowana Goślina (ul. Kolejowa) –
Uchorowo,
▪
Murowana Goślina (ul. Kolejowa) –
Mściszewo,
▪
Murowana Goślina
(ul. Gen. T. Kutrzeby) – Łopuchówko,
▪
Murowana Goślina
(ul. Gen. T. Kutrzeby) – Pławno,
▪
Murowana Goślina

(ul. Kolejowa) - Długa Goślina.
Niestety w dniu
grudnia
r. Spółka
PKS Leszno przekazała do Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina informację
o zamiarze odstąpienia od podpisania
umowy przetargowej, które zaplanowane
było na grudnia
r.
Biorąc pod uwagę powyższe kolejną czynnością w ww. postępowaniu jest dokonanie
wyboru wykonawcy, który złożył drugą
z kolei najkorzystniejszą ofertę.
Gmina Murowana Goślina czyni wszelkie
możliwe starania, aby usługi transportu
gminnego na ww. regularnych liniach autobusowych świadczone były, tak jak to zaplanowano począwszy od stycznia
r.
Szczegółowe informacje dot. transportu
gminnego będą na bieżąco umieszczane na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina.

UWAGA!

ZMIANA ORGANIZACJI
RUCHU NA
UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ
W związku z budową sieci kanalizacji
sanitarnej, w dniach od 7 stycznia
do 15 kwietnia 2014 r. (ostateczny
termin zamknięcia uzależniony
będzie od panujących warunków
atmosferycznych) wyłączony z ruchu
będzie odcinek ul. Gnieźnieńskiej
w Murowanej Goślinie.
Objazd poprowadzony zostanie:
ul. Kolejową, ul. Polną
i ul. Gnieźnieńską (odcinek
drogi nie będący przedmiotem
prowadzonych prac).
Konieczność zamknięcia drogi
podyktowana jest względami
bezpieczeństwa oraz problemami
wynikającymi z ruchu kołowego
pojazdów.
Dojazd dla mieszkańców do ich
posesji zostanie zapewniony.
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA
PRZEPRASZAMY

Partnerstwo lokalne pomysłem na
dobrą współpracę
grudnia br. odbyło się spotkanie dotyczące partnerstwa lokalnego w Murowanej Goślinie.
Miało ono charakter informacyjny, jednocześnie inaugurowało proces budowy partnerstwa
w naszej gminie.

N

a spotkaniu obecni był burmistrz
Murowanej Gośliny, przedstawiciele:
Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka,
Fundacji Bread of Life, Zespołu Szkół w Bolechowie, Solaris Bus & Coach, El Cab Sp. z o.o.,
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Przewodnicząca Komisji Gospodarczej, Przewodnicząca Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział
Murowana Goślina i przedstawicielka Spółdzielni Socjalnej „Bliżej Nas” oraz pracownicy urzędu i Ośrodka Pomocy Społecznej.
Mieszko Pospiech z Fundacji Barka przybliżył
temat partnerstwa lokalnego jako platformy
współpracy pomiędzy partnerami lokalnymi, którzy reprezentują różne obszary
życia społeczno-gospodarczego. Jednak,
aby takie partnerstwo lokalne miało sens,
było trwałe i długoterminowe muszą być
zaangażowane w to, zarówno środowiska
biznesowe, jednostki samorządu terytorialnego, jak i organizacje obywatelskie. Kierow-

nik Ośrodka Pomocy Społecznej wskazała
na aktualne problemy naszej społeczności,
widziane oczami mieszkańców tj.: bezrobocie, alkoholizm oraz zubożenie społeczne.
W rozwiązaniu problemów w tym zakresie
może pomóc ekonomia społeczna.
Monika Szaj zaznaczyła, że w związku z tym,
że na naszym terenie funkcjonuje już spółdzielnia socjalna, warto by powstało tu Centrum Integracji Społecznej – CIS. Pomagałoby osobom bezrobotnym w wejściu i odnalezieniu się na rynku pracy. Stwarzałoby
możliwość zdobycia nowych umiejętności
poprzez organizację warsztatów zawodowych i praktyk, które odbywałaby się w firmach z naszej gminy oraz z okolic.
Na koniec spotkania pojawiły się konkretne
propozycje praktyk zawodowych, prostych
prac ze strony Spółdzielni Mieszkaniowej,
Referatu Gospodarki Komunalnej UMiG oraz
ze strony p. Beaty Dębskiej-Wawrzyniak,
która również jest współwłaścicielem kan-

celarii rachunkowej w Poznaniu. Chęć do
współpracy wyrazili też p. Mateusz Figaszewski z Solarisa oraz p. Sylwia Soporowska z firmy El-Cab, którzy stwierdzili, że
temat ekonomii społecznej jest ich firmom
znany od lat i obie są zaangażowane w tego
typu przedsięwzięcia społeczne.
Jak na koniec stwierdził Burmistrz Tomasz
Łęcki spotkanie pozostawiło po sobie „niedosyt”. Kolejne odsłony tematu ekonomii
społecznej będziemy mieli okazję zobaczyć
na początku przyszłego roku, kiedy to planowane są następne spotkania.
Mamy
nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się
na nie zaprosić szersze grono firm z terenu
naszej gminy, które z różnych przyczyn nie
mogły uczestniczyć w spotkaniu inaugurującym.
Hanna Mazurkiewicz, Klub Pracy
tel.
wew.
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl
grudzień 2013
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Magia nadziei. Charytatywnie dla Tymka.

W

ieczór Andrzejkowy, to nie tylko
wróżenie z dłoni, woskowe arcydzieła i wymyślne układy choreograficzne w wykonaniu świeżo upieczonych
królów parkietu;)

To również doskonała okazja do tego, by
zjednoczyć siły i wspólnie zawalczyć o coś,
czego nie da się tak zwyczajnie wyczarować
kolejnym zaklęciem, a co - paradoksalnie,
samo w sobie tworzy niezwykłą magię kawałek nadziei.
Niesamowite, jak wiele dobra możemy
otrzymać od człowieka, który mieszka tuż za
ścianą, który potrafi podzielić się wiarą
w piękniejszy świat.

listopada w Auli Gimnazjum nr byliśmy
świadkami współdziałania i pełnej integracji
Mieszkańców naszej gminy. Impreza
andrzejkowa pod hasłem: „Charytatywnie
dla Tymka” miała na celu zebranie funduszy
na dalsze leczenie Tymoteusza Parchliniaka.
Na przybyłych czekały przepyszne ciasta,
loteria z atrakcyjnymi nagrodami oraz licytacja, w której do zdobycia były między innymi:
wyjazd na zlot militarny z możliwością prowadzenia czołgu, usługi kosmetyczno-fryzjerskie, czy gadżety firmy Porsche.
O oprawę muzyczną zadbał Dj Novik,
a gościnnie imprezę wspomogli: Grekson&Wawrzon, Osa&Kierpał oraz Kowal.

jeszcze złożyć ogromne podziękowania:
Sponsorom, Artystom, Osobom, które przygotowały wyśmienite wypieki i wszystkim
tym, którzy byli z nami i pokazali, jak wielka
i fantastyczna siła tkwi we wspólnym działaniu!
To dzięki Wam udało się zebrać kwotę
, zł, która w całości została przekazana
Tymkowi.
„Cóż bowiem jest wart mózg pełen treści,
skoro nie potrafi pochylić się nad drugim człowiekiem w potrzebie?”
Dziękujemy!
Agata Sikorska

W imieniu organizatorów chciałabym raz

SPONSORZY: Sklep spożywczy „Żabka”- Małgorzata Worosz; Siłownia „Eight Ball Gym& Fitness”- Mieszko Janiszewski; Marta Jankowska (www.martajankowska.com);
Jakub Koprucki Photography; Studio fryzjersko kosmetyczne „Styl”- Katarzyna Kisiel i Magdalena Kryś; Ośrodek Szkolenia Psów „Republika Pod Psem”- Kinga Dolska;
Piwnica Pub II- Grzegorz Korman; Kuba Kujawa; Studio Urody „Essence”- Malwina Hahuła; Firma „Porsche Polska”; Pizzeria „Angelo”- Alicja Menke; Gabinet Masażu
„Neuro Fiz” - Barbara Nadolska; Studio fryzjerskie „Effect” – Monika Hoffmann; Karolina i Krzysztof Stern; Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”; Salon „Ekspresja
urody”- Bogna Rakowska; Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina; Mateusz Hen; Marcin Worosz; Paula Czerwińska; Firma „Majka”- Maja Sadowska; Dariusz Urbański;
Pracownicy Domu Kultury; „Drogeria na każdą kieszeń”- Jolanta Modrzejewska; Pracownicy Gimnazjum nr ; Marcin Bocheński; Przemysław Dubicki; Waldemar Krankiewicz; Michał Warguła; Gabinet Kosmetyczny „Julita”; Michał Kozielec.

ADOPTUJ ZWIERZAKA
ZE SCHRONISKA
Na stronie internetowej www.murowanagoslina.pl, w górnych banerach znajduje się
komunikat dotyczący adopcji zwierząt ze
schroniska „Azorek” w Obornikach, a w nim
informacje dotyczące czworonogów przywożonych z terenu naszej gminy.
Być może ktoś rozpozna wśród nich swojego
pupila, który uciekł lub zaginął? A może ktoś
chce przygarnąć psa lub kota, ale nie wie,
gdzie się udać?
Wszelkich informacji udziela i do adopcji
zachęca:
Schronisko „Azorek", ul. Łopatyńskiego ,
tel.
, czynne od poniedziałku do
piątku w godz. : - : , w sobotę
: - : , w niedzielę i święta : - : .
Znalezione psy z gminy Murowana Goślina
.
można zgłaszać pod nr telefonu

Urodzinowo u Pana Stanisława
U
z Przebędowa
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

listopada
lat temu urodził się
mieszkaniec Przebędowa Pan
Stanisław Marcinkowski. Z okazzji tego zacnego jubileuszu w odwiedziny
d
do Pana Stanisława udał się Burmistrz
T
Tomasz Łęcki. Towarzyszyli mu Sołtys Przeb
będowa Zdzisław Bromberek oraz Prezes
S
Stowarzyszenia „Dolina Trojanki” Marek
Karasiewicz.
K
P
Pan Stanisław urodził się w Przebędowie,
w Murowanej Goślinie brał ślub, tak więc

Dzień Seniora 2013
listopada
roku w Ośrodku
Kultury, odbyło się spotkanie zorganizowane dla swoich Członków
przez Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Murowanej
Goślinie z okazji Światowego Dnia Seniora.
Z przyjemnością stwierdzam, że nasze
zaproszenie przyjęło około
Członków
Związku i sala wypełniła się Seniorami
w całości. Wśród nich byli także zaproszeni
Jubilaci (członkowie Związku) - osoby, które

ukończyły
i
lat oraz pary małżeńskie
z
-letnim stażem. Wszystkim Seniorom
składaliśmy bardzo serdeczne życzenia.
W czasie spotkania Pani Elżbieta Wtorkowska, która nieprzerwanie przez lat pełniła
funkcję Przewodniczącej Zarządu Rejonowego PZE,RiI w Murowanej Goślinie, otrzymała godność „Honorowej Przewodniczącej”. Godność nadał Zarząd Główny PZE,RiI
w Warszawie, a Dyplom wręczył p. Henryk
Zywert – Przewodniczący Zarządu Okręgo-

całe życie związany jest z naszą gminą. Dziś
jest wdowcem, ale przez niemal wiek życia
doczekał się
dzieci,
wnuków i jak na
razie
prawnuków. Tak liczna rodzina to
skarb, choć doliczenie się wnuków nastręczyło Jubilatowi problemów.
Jak zawsze, Burmistrz przekazał upominek
i kwiaty. Przy kawie i słodkim poczęstunku
była okazja do rozmów o przeszłości, ale też
o obecnym życiu w Murowanej Goślinie.
Szanownemu Jubilatowi życzymy kolejnych
lat w dobrym zdrowiu i pociechy z wnuków,
wszak przy takiej liczbie ta pociecha musi
być spora.

wego w Poznaniu. Honorowej Przewodniczącej – gratulujemy!
Nasze spotkanie z okazji Dnia Seniora uprzyjemnił Zespół Śpiewaczy „Goślinianka” wraz
z Dyrygent Marzenną Karbowską.
Była kawa, ciasto, słodycze, kwiaty, drobne
upominki oraz miła, serdeczna atmosfera.
Na koniec, tradycyjnie już, śpiewano znane
piosenki, a „dowodzącą” była Honorowa
Przewodnicząca.
Jolanta Stern
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Murowanej Goślinie
grudzień 2013

Ciasto
marchewkowe
na Święta

druch Pawłowa: zimno, zaczynam się
ślinić i układam menu na Święta! Pierniki nie dotrwają, jak zwykle. Te uszykowane do ozdabiania choinki, obklejone
brokatem, pożarł pies. Przetestowałam
więc coś innego, pachnącego jak milion dolców posypane cynamonem. W tym roku
upiekę na świąteczną wyżerkę ciasto z: beta
-karotenu, kwasu foliowego, witamin K i B,

O

selenu, glutationu, cynku i błonnika!
Mmmm. Z odrobiną mąki, cukru i cynamonu
oczywiście. Ale obecność pierwszych
wymienionych składników uważam za
wystarczający pretekst, do sięgnięcia po
więcej niż jeden kawałek ciacha. Nie jest to
polska tradycja, ale wierzcie mi, że orzechowo-cynamonowy aromat pasuje na świąteczny stół idealnie.

CIASTO:
szklanki startej marchewki
(drobne oczka), szklanki posiekanych orzechów włoskich (radzę kupić już posiekane),
szklanka posiekanych twardych owoców (np.
ananas, może być odsączony z puszki), i /
szklanki mąki pszennej, szklanka cukru,
łyżeczki sody oczyszczonej, , łyżeczki
proszku do pieczenia, łyżeczki cynamonu,
szczypty soli, / szklanki oleju rzepakowego,
jajka.

Jajka roztrzepać widelcem i wymieszać z olejem. W osobnym naczyniu połączyć suche
składniki. Następnie w wielgachnej misce
merdamy powyższe, dodajemy też marchewkę, orzechy i ananasa.
Głęboką blachę wykładamy papierem do pieczenia. Wykładamy ciasto, pieczemy w temp.
o
C
minut. Składniki kremu wymieszać
(koniecznie, gdy są w temp. pokojowej), aż
powstanie gładka maź. Ciasto smarujemy
dopiero, gdy wystygnie.

Jeśli lubicie bardziej korzenne aromaty, to właśnie w tym cieście utopią się z rozkoszą także
np. starte na pył goździki.
KREM: Składniki na krem:
g białego
serka: po wielu próbach z twarożkiem, serkiem mascarpone, jednak zwycięża kremowa
Philadelphia, ¼ kostki masła, , szklanki
cukru pudru, cukier waniliowy.

Burmistrz z wizytą u Pana Stanisława Marcinkowskiego.

Podczas uroczystości z okazji "Dnia Seniora" wystąpił Zespół Śpiewaczy "Goślinianka".

Ja preferuję wypieki niewysokie, czyli stabilne
konstrukcje, ale jeśli Wy lubicie ustawiać drapacze chmur, to oczywiście można piec z podanej proporcji na mniejszej blasze (moja tzw.
„piekarnikowa”), albo z połowy w tortownicy.
Smacznych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia!

Przewodniczące: obecna - Jolanta Stern (z lewej) i była - Elżbieta Wtorkowska (z prawej).

Burmistrz przygotowuje specjał pod nazwą „omletopizza”.

Burmistrz zapraszany był po kolei do 4 biurek, gdzie otrzymywał zadania do wykonania.

Za kogo burmistrz
się w ogóle uważa?
grudnia br. Tomasz Łęcki zaprosił mieszkańców na swój
jubileusz -lecia wyboru na stanowisko burmistrza. Spotkanie
odbyło się w auli Gimnazjum nr i miało zaskakujący przebieg,
również dla Jubilata, który powierzył organizację całości dwóm
kreatywnym i odważnym w pomysłach panom: Marcinowi
Matuszewskiemu i Mateuszowi Sibilskiemu, a ci do ostatniej
chwili nie uchylili nawet rąbka tajemnicy, co też tego dnia czeka
T. Łęckiego.

P

omysł był prosty. Przez
lat pracy na
stanowisku burmistrza Tomasz Łęcki
miał sekretarki, tak więc spotkanie
zostało oparte na motywie sekretariatów.
Zapraszany po kolei do biurek, otrzymywał
różne zadania, ściśle związane, z tym, co
wcześniej przed kamerą powiedziały jego
dzieci. Oczywiście nagrania odtworzono, co
wywołało u samego Jubilata spore zdziwienie, a wśród widowni salwy śmiechu. Za
poprawnie wykonane zadania była nagroda:
princessa + cola, czyli zestaw, który stawia
burmistrza na nogi.
Wśród zadań, z którymi musiał zmierzyć się
Tomasz Łęcki było nakrycie do stołu pod
czujnym okiem eksperta z Restauracji
„Relax”, usmażenie specjału pod nazwą
„omletopizza”, gra na trąbce, przepiłowanie
belki, przyszycie łaty czy występ artystyczny
z towarzyszeniem dzieci na nutę „Hej
sokoły”.
Szansę, by się wypowiedzieć miały również
sekretarki. Wcześniej, przed kamerą zdra-

dziły, jak wygląda/ła praca z Tomaszem Łęckim. Jak się okazało, to wymagający szef,
a nadążenie za jego pomysłami i energią graniczy z cudem.
Podsumowania
lat kadencji prowadzący
dokonali podczas rozmowy z żoną Marią.
Mąż/tata burmistrz to wiele wyrzeczeń dla
rodziny; jego ciągła nieobecność; jeśli spacery to takie, podczas, których ogląda się
poprawność remontowanych dróg; wakacje
z nieustannym dzwonkiem telefonu służbowego w tle… Ale jak to określiła pani Maria,
gdy lat temu mąż Tomasz obejmował stanowisko burmistrza, nikt z nich nie pomyślał
o tym wydarzeniu, jako o sukcesie, jako
o dojściu do władzy. Praca to dla niego
służba. Tak samo żarliwie wykonywana jak
poprzednie.

Jednym z zadań było przepiłowanie belki w jak najkrótszym
czasie.

Na spotkanie, podczas którego pomysłodawcy Marcin i Mateusz starali się zmniejszyć dystans do burmistrza, zwiększając
jego dystans do siebie, mimo niekorzystnej
aury, przybyło ponad
osób. Mieli tym
samym okazję poznać inne oblicze włodarza
gminy, bez sztampowych przemówień, podsumowań, zestawień sukcesów i porażek. Po
prostu – poznać jako człowieka.
Na zakończenie, mimo, iż scenariusz tego nie
przewidywał, posypały się gratulacje i życzenia. Następnie przybyli zostali zaproszeni na
domowej roboty wypieki autorstwa żony
Jubilata oraz przyjaciół.
Roma Dukat
Sekretarka nr w latach
-

PODZIĘKOWANIA: Bardzo dziękuję Panom Marcinowi Matuszewskiemu i Mateuszowi Sibilskiemu za przygotowanie jubileuszu, a także wszystkim osobom, które zrobiły mi ogromną niespodziankę i mimo trudnych
warunków atmosferycznych uczestniczyły w spotkaniu. Dziękuję również tym, którzy z różnych względów
przybyć nie mogli, ale licznie przesłali życzenia drogą mailową.
Tomasz Łęcki
grudzień 2013

MG SPORT ZAPRASZA
NA WYDARZENIA W HALI
Początek nowego roku to w naszym obiekcie okres bardzo gorący.
Siatkówka, futsal, karate, frisbee. Każdy kolejny weekend, to kolejne
wydarzenie i kolejne emocje. Chcemy do tego dołożyć jeszcze trochę
przeżyć z dziedziny kultury. Najbardziej atrakcyjną z tych planowanych
imprez kulturalnych będzie na pewno wieczór z kabaretem Zenona Laskowika, który w Murowanej Goślinie będzie prezentował swój nowy
program związany z kolejnym jubileuszem jego kabaretu.
A wracając do sportu, poza siatkówką, I i II ligą, oraz halową piłką nożną, na którą zapraszamy regularnie, zachęcam do przybycia na halę
i kibicowanie także innym dyscyplinom, mniej znanym, jak karate czy
frisbee. Z Karate to może trochę przesadziłem, bo to w Murowanej Goślinie dyscyplina jednak już dobrze znana, ale frisbee to u nas zupełnie
nowość.
Frisbee Ultimate to dynamiczna i widowiskowa gra zespołowa pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, a w Polsce uprawiana już od 10 lat.
Poznańska drużyna „Uwaga Pies”, która organizuje zawody pod nazwą
„Winter Unleashed” w hali MG Sport, jest najstarszą drużyną w kraju
i po raz pierwszy organizuje turniej halowy. Więc to też nie lada gratka. O szczegółach tych wydarzeń będziemy oczywiście informować na
naszej stronie, ale dla wszystkich zainteresowanych już dziś podajemy
podstawowe daty:
▪ Frisbee 11-12 stycznia,
▪ Karate - 26 stycznia,
▪ Kabaret Zenona Laskowika - 15 lutego.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Bogusław Kiernicki, Prezes MG Sport Sp. z o.o.
tel. 61 811 23 36, e-mail: b.kiernicki@mgsport.com.pl
www.mgsport.com.pl

TERMINARZ ROZGRYWEK I LIGI PIŁKI SIATKOWEJ:
18.01.2014 KS Murowana Goślina
– AZS KSZO Ostrowiec Św.
25.01.2014 KS Murowana Goślina
– Silesia Volley Mysłowice
(wymagana zgoda PZPS)
01.02.2014 KS Murowana Goślina
– AGH Wisła Kraków
01.03.2014 KS Murowana Goślina
– SMS PZPS I Sosnowiec

SPÓŁKA MG SPORT
zaprasza na kabaret

Zenona Laskowika pt. „W blasku Jubileuszu”
15 lutego 2014 roku, godz. 18.00
Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10, Murowana Goślina

Bilety: 35 zł, szczegóły: www.mgsport.com.pl

www.murowana-goslina.pl

Fundusz dla „Aktywnych
Sołectw” w Rakowni
Grudzień…
GRUDZIEŃ: dlaczego akurat „grudzień”? - bo mroźno, bo śnieżnie - jak po
grudzie”.
Zwykle kojarzy nam się z mrozami,
zawieruchami, a jednak w naszych
warunkach klimatycznych najczęściej
przychodzi z pluchą, deszczami. Może
nie będzie śniegu, może i mróz do nas
nie trafi, ale Święta Bożego Narodzenia
przyjdą na pewno. Najbardziej ciepłe z świąt, rodzinne, pachnące choinką
i piernikami. Ucieszą nie tylko dzieci,
przecież i my dorośli na nie czekamy.
Jak szybko minął nam ten rok! Za chwilę
znowu będziemy dzielić się opłatkiem
i śpiewać kolędy, siądziemy do wspólnej
Wigilii.
Dziękuję za ten rok przede wszystkim
Romce Dukat, z którą razem tworzymy
DS, a nasza współpraca układa się…
bajecznie i smacznie - mam nadzieję…
Dziękuję Koleżankom i Kolegom Sołtysom i wszystkim razem, i każdemu
z osobna składam najserdeczniejsze
życzenia - „Wesołych Świąt” i radości
w Nowym Roku! A potem ruszamy
z nowym zapałem i nowymi pomysłami!
Urszula Gendera-Zielińska
Redaktor Naczelna

Mieszkańcom naszej gminy
z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku
Sołtysi życzą wszystkiego,
co najlepsze!

fot. krmn

Michał Hałas
Sołtys Rakowni

W

miesiącu wrześniu sołectwo
Rakownia poprzez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni zrealizowało zadanie publiczne pt. „Działanie wspomagające rozwój wspólnoty i społeczności
lokalnej na terenie sołectwa Rakownia
mające na celu uporządkowanie terenów
służących za drogi, w tym naprawę dróg
poprzez ich utwardzenie”.

NOWE ZASADY ORGANIZACJI TUR‐
NIEJU JEDNOSTEK SAMORZĄDU
POMOCNICZEGO
listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli sołectw, osiedli samorządowych, urzędu oraz spółki MG Sport
w sprawie zmiany organizacji turniejów
jednostek samorządu pomocniczego.
Opracowaliśmy nowy regulamin na rozgrywki w
r., który nieco różni się
od tego z lat ubiegłych. Imprezy mają
się odbywać w soboty, a nie w niedziele.
Zmianie uległy zasady i sposób dobierania zespołów. Najbliższe spotkanie
sportowe już lutego. Zapraszamy.

KART KI
Z KALENDARZA
W GRUDNIU URODZINY OBCHODZĄ…
Grudzień to urodziny aż pań sołtysek:
▪
grudnia świętuje Izabela Olejniczak - sołtys Łoskonia Starego,
▪
grudnia koleżanka Ela Winogrodzka – sołtys Boduszewa,
▪ i ja sama urodziłam się grudnia,
czyli wszystkie świętujemy... urodziny. No może z małym VAT-em. Niech
nam się dziewczyny spełnią wszystkie
marzenia!

W ramach zadania zakupiono gruz betonowo-ceglany oraz usługę wbudowania na
wyznaczonych odcinkach dróg. Rada
Sołecka zadecydowała o naprawie odcinków na poszczególnych ulicach: Gawrona
mb, Czyżyka
mb, Perkoza mb, Klinowa
mb, Sowia
mb. Do naprawy
dróg użyto
ton gruzu.
Kwota dotacji gminnej wynosiła
zł.
W myśl podpisanej z urzędem umowy, prace
mogły być przeprowadzone na ulicach nie
objętych budową kanalizacji.

RYBA
PO JAPONSKU
NA WIGILIJNĄ KOLACJĘ
POLECAM SPRAWDZONY
PRZEPIS NA
RYBKĘ PO JAPOŃSKU
SKŁADNIKI: filety rybne, np. panga lub
mintaj - kg
ZALEWA: szklanki wody, łyżek octu,
łyżek cukru, łyżek keczupu, mały
słoik koncentratu pomidorowego,
łyżka soli, pieprz ziarnisty ( szt.), ziela angielskie i - liście laurowe,
ogórki konserwowe,
cebule i do
panierki – jaja, sól, pieprz, tarta bułka,
vegeta.
Ryby osuszyć, pokroić na mniejsze
kawałki, opanierować i usmażyć. Składniki zalewy zagotować, ostudzić.
W naczyniu układać na przemian ryby,
następnie ogórki i cebulę (pokrojone
w półplasterki), ryby itd. Zalać przestudzoną zalewą i wstawić do lodówki na
min. godzin.

/sxc.hu
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Koń,
to najpiękniejsze
zwierzę
Urszula Gendera-Zielińska: Andrzej Kosakowski, czyli?
Andrzej Kosakowski: Najbardziej czuję się
związany ze stajnią Raduszyn. Przez ostatnie lata tyle się tam dzieje dobrego, ciekawego, tworzymy fajną, zgraną grupę, współpraca układa się wspaniale i całej ekipie
zależy na dobrym wizerunku stajni, na dbaniu o zwierzęta, na naszym dobrym imieniu
i jak najlepszym funkcjonowaniu.
Zawodowo można powiedzieć, że jestem
pracownikiem gospodarstwa rolnego, bardziej jednak zajmuję się działaniami inwestycyjnymi, jazdą.
Skąd w Tobie pasja do koni właśnie?
Ta pasja jest w naszej rodzinie od kilku pokoleń, od zawsze, ale dopiero II pokolenie zajmuje się nimi, aż w takim stopniu, jeszcze
cały czas rozwijając znacząco hodowlę.
Koń, to najpiękniejsze zwierzę i jednocześnie wymagające ogromnego nakładu pracy
i starań. Ktoś, kto wymyślił sławne powiedzenie „końskie zdrowie”, miał naprawdę
sporo sarkazmu w sobie... Koń, to nie tylko
wygląd zwierzęcia, od konia wiele się
wymaga, nie tylko zdrowia, także odpowiedniego „ułożenia”, łagodności, a przecież
nawet tyle z nimi pracując - nie znamy zwierzęcia nigdy - do końca. W tych zwierzętach

jest jakaś pierwotna siła i kiedy żyły
w innych, stepowych warunkach, do zupełnie innych rzeczy były przyzwyczajone, inne
miały zachowania.
Co obecnie słychać w Raduszynie?
Przede wszystkim stajnia Raduszyn to
wielka współpraca z mnóstwem ludzi, działa
prężnie szkółka jeździecka oraz klub, pracują
u nas wspaniałe osoby, które bardzo cenię,
wymienię tu panią Asię Żak, czy Marcina
Fidlera i oczywiście moją żonę Halinkę.
Potrafią one stworzyć wspaniałą atmosferę,
są otwarte na innych, z miasta przychodzi
sporo osób do pomocy, są zainteresowane
różnymi formami pomocy przy zwierzętach.
Niedawno urządzaliśmy po raz pierwszy
„Dzień z koniem” i wyszło naprawdę wspaniale. Już planujemy, jak ulepszyć tę imprezę
w roku następnym i czym jeszcze zaskoczyć
publiczność. Ja jestem prawdę mówiąc od
tzw. „brudnej roboty”. Obecnie jesteśmy
w trakcie budowania nowej hali ujeżdżeniowej, kupujemy kolejne konie, stajnia się rozrasta, ale naprawdę wiem, że warto to
wszystko robić.
Od niedawna reprezentujesz nasza gminę,
zasiadając w Zarządzie LGD „Kraina Trzech
Rzek”, w Obornikach. Co tam się obecnie
dzieje?
Staram się czynnie uczestniczyć w działa-

ANDRZEJ
KOSAKOWSKI
Tu na zdjęciu, jako
jeden z aktorów
widowiska plenerowego "Miłość,
armaty, konfederaty" - oczywiście na
koniu!

niach promocyjnych LGD, ludzie zaczynają
kojarzyć mnie z tą instytucją. Informuję
osoby o możliwościach, jakie daje udział
w konkursach i działaniach Stowarzyszenia,
zachęcam do kontaktu z LGD, dzielimy środki
i staramy się to robić równomiernie i sprawiedliwie. Obecnie trwa nabór wniosków.
My pilnujemy, aby trafi ły we właściwe ręce,
aby były dobrze wykorzystane, a to przyznaję - niełatwe.
Plany na najbliższe tygodnie?
Do klubu dołączają nowi członkowie i czas
pochylić się nad planami na przyszłość - nad
planami treningowymi i wyjazdowymi.
Sezon zakończył się
listopada naszym
„Hubertusem”, zaś w LGD czekają projekty,
strategie na przyszłe lata. Zastanawiamy się
wspólnie nad realizacją kolejnych przedsięwzięć.
A czy ktoś tak zapracowany ma jeszcze
odrobinę czasu na jakieś hobby?
Moje zamiłowania to przede wszystkim
dobra książka i grafika komputerowa. Mam
też taki mały warsztacik, a w nim przybory
i dłuta do… dłubania w drewnie. Sprawia mi
to autentyczną radość. Niestety ciągły brak
czasu utrudnia mi to zajęcie.
Bardzo dziękuję Ci za to,że jednak znalazłeś
chwilę, aby porozmawiać.

Zasłyszane u sołtysów
W

rozmowie telefonicznej z panią sołtys
Uchorowa Krystyną Nowak usłysza-

łam:
„Zamierzam zintegrować moje środowisko,
namówić do współpracy szereg osób. Do tej
pory udało mi się namówić do wspólnych działań naszą OSP. Uporządkowane zostały bardzo
zaniedbane pomieszczenia gospodarcze po
byłej pani sołtys. Będziemy tam przechowywać przez okres zimowy np. ławostoły i inny
sprzęt.

Do naszej Rady Sołeckiej dołączyły osoby,
a z naszą radą spotykamy się przynajmniej raz
w miesiącu, podpowiadamy sobie różne pomysły i zastanawiamy się nad dalszymi poczynaniami. Chcę podziękować pracownikom
urzędu, za sprawną obsługę, umiejętność skierowania do odpowiedniego referatu, za chęć
pomocy i współpracy, zaś wszystkim urzędująwww.murowana-goslina.pl

cym sołtysom dziękuję za bardzo miłe i ciepłe
przyjęcie mnie do swego grona, za wsparcie
i chęć pomocy!"
Zapytana przeze mnie, a co jej się nie podoba
- odpowiada zdecydowanie - „nie podoba mi
się zniechęcenie ludzi, nieufność w stosunku
do nowych projektów i pomysłów, pesymizm,
i jakaś dziwna wiara w to, że się NIE UDA! Także
„czarne scenariusze” i zwalanie wszystkiego
na sołtysa.”

R

ozmowa telefoniczna z naszym uroczym
seniorem Jerzym Pelińskim, byłym sołtysem Białężyna:
Zapytany jak mu się wiedzie na sołeckiej
emeryturze, Jurek odpowiada: „przez długi
czas bardzo brakowało mi sołectwa, kontaktu
z ludźmi, spraw do załatwienia, w końcu żyłem
tym ponad lat, ale stopniowo moje myśli i czas

zajmowały kolejne sprawy codziennego życia".
Zdrowie też już nie najlepsze, raz lepiej, raz
gorzej, ale w dalszym ciągu zajmują go
sprawy wsi. Rozmawia z ludźmi, żywo interesuje go to, co dzieje się na wsi, jest bardzo
zadowolony z obecnej pani sołtys. Jurek
uważa, że dobrze sobie ona radzi w sołectwie.
Na koniec Jerzy miło wspomina ostatnią
wycieczkę do Ochotnicy sprzed lat, trochę
żałuje, że nasza „stara ekipa sołecka”, już
nie jest tak zgrana jak kiedyś i na zakończenie oczywiście opowiada dowcip ze swego
bogatego repertuaru, ale wybaczcie Państwo, dowcip nie nadaje się do przytoczenia:)
Jurkowi życzymy zdrówka i tego, aby nie
opuszczał go wieczny optymizm i uśmiech!

SPORT

Murowana Goślina organizatorem
Memoriału Gołasia w 2014 roku
listopada br. w Murowanej Goślinie podpisano porozumienie w sprawie organizacji
przyszłorocznego X jubileuszowego Memoriału im. Arkadiusza Gołasia. Będzie to druga
edycja wydarzenia z gminą Murowana Goślina w roli organizatora.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

D

okument podpisali:
Anna Sumelka –
pomysłodawczyni
i licencjodawczyni memoriału oraz Tomasz Łęcki –
burmistrz
Murowanej
Gośliny.

Impreza planowana jest
w dniach - września
roku. Rozgrywki
odbędą się w hali widowiskowo-sportowej przy ul.
Mściszewskiej w Murowanej Goślinie.
Na mocy porozumienia strony zobowiązują
się do współpracy przy realizacji i osiąganiu
celów Memoriału, w szczególności do organizacji zbiórki krwi oraz rejestracji dawców
szpiku kostnego, organizacji licytacji oraz
zbiórki publicznej na wybraną osobę potrzebującą z gminy Murowana Goślina oraz organizację warsztatów siatkarskich dla dzieci
i młodzieży z terenu gminy.
Decyzja, by memoriał po raz drugi odbył się
w Murowanej Goślinie, należała do inicja-

torki wydarzenia Anny
Sumelki, która tak uzasadniła swój wybór:
„Murowana Goślina ma
fantastycznych kibiców.
To oni spowodowali, iż IX
edycja Memoriału była
najlepsza z dotychczasowych. Do tego przychylność ze strony władz miasta, gościnność wraz
z bardzo dobrą organizacją spowodowały, iż zdecydowałam się kolejny
memoriał zrobić tutaj.
Wolę wybrać mniejszą halę sportową, która
będzie pełna kibiców, niż dużą a pustą. Było
kilka miast chętnych do organizacji imprezy
w przyszłym roku, ale doskonałe wrażenia,
które zostały po wrześniowej imprezie zdecydowały o moim wyborze”.
Podczas tegorocznego memoriału przeprowadzona została licytacja z przeznaczeniem
na turnus rehabilitacyjny dla mieszkańca
Przebędowa, -letniego Michałka. Ponieważ
udało się zebrać więcej środków, pozostała
kwota została rozdysponowana dodatkowo
pomiędzy dwoje potrzebujących dzieci
z terenu gminy Murowana Goślina, cierpiących na porażenie mózgowe. Symboliczne

przekazanie środków na ręce rodziców niepełnosprawnych dzieci nastąpiło podczas
piątkowego podpisania porozumienia.
Całość spotkania odbyła się przy udziale
Przewodniczącego Rady Miejskiej Konrada
Strykowskiego, Prezesa Klubu Honorowych
Dawców Krwi PCK „Gośliniacy” Stanisława
Woźniaka oraz zgromadzonych mediów.
Murowana Goślina pamięta wspaniałą sportową atmosferę i niesamowity klimat, jaki
towarzyszył tegorocznemu memoriałowi.
Dlatego bardzo cieszy fakt, że po raz kolejny
będziemy gościć na swoim parkiecie największe gwiazdy męskiej siatkówki.

Młodzi goślińscy karatecy ze złotem
listopada br. odbył się Ogólnopolski Turniej Karate WKF Bushi-Do
Cup, w którym udział wzięła
reprezentacja goślińskiej sekcji Dynamic
Akademia Karate, w składzie: Mikołaj Winkel, Jakub Jankowiak, Aleksander Okupnik
wraz z trenerem Grzegorzem Śliwińskim.

cji indywidualnej zdobył III miejsce pokonując bardzo trudnego przeciwnika celnym
kopnięciem sek. przed końcem walki. Gratulujemy!

Z racji wysokiej rangi zawodów, w imprezie
wystartowało
zawodników z
czołowych polskich klubów. Mimo, iż nasi zawodnicy debiutowali w tego typu wydarzeniu,
osiągnęli bardzo duży sukces, wygrywając
w konkurencji Kumite Drużynowe Chłopców
lat i młodsi. W drodze do złotego medalu
musieli pokonać aż
drużyn. Warto dodać,
że każdą walkę wygrywali bez straty punktów. W finale, po zaciętym pojedynku, Jakub
Jankowiak swoim zwycięstwem przypieczętował złoto. Ten sam zawodnik w konkuren-

TRENINGI KARATE
DLA DOROSŁYCH

Tekst i zdjęcie: Grzegorz Śliwiński - trener

W Murowanej Goślinie ruszyły treningi
KARATE grupy początkującej dla dorosłych. Treningi odbywają w środy
o godz. : w Szkole Podstawowej nr
przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby
(os. Zielone Wzgórza).
ZAPRASZAMY
grudzień 2013
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Maratończycy z Murowanej
Gośliny i Rakowni pod Akropolem
Ponad rok temu w środowisku amatorów
maratończyków zamieszkałych na terenie
naszej gminy narodził się pomysł
wystartowania w biegu maratońskim,
w Atenach. W ostateczności pojechało
trzech zawodników: „weteran”
goślińskiego biegania Wojtek Krzysztoń
z Murowanej Gośliny, Zbyszek LeszczycSumiński i Romek Pietrzak - obaj
z Rakowni, oraz dwoje kibiców, a zarazem
fotografów.

.

ATHENS CLASSIC MARATHON wyznaczono na dzień
listopada
r. Trasa maratonu biegnie z miejscowości MARATHON do Aten i kończy się na stadionie
PANATHIHAIKO – Stadionie Olimpijskim I Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.
Do Aten przylecieliśmy w czwartek listopada przed południem.
Udaliśmy się do hotelu. Dzień przed zawodami spędziliśmy nad
Morzem, korzystaliśmy z słonecznej pogody, odpoczywaliśmy.
Kąpaliśmy się też kilkakrotnie w morzu.

XVII Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej
Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców
im. Tomasza Zajączkowskiego
14-15 grudnia 2013
(relacja w następnym numerze BS)

listopada
dzień zawodów, pobudka o godz. . , śniadanko
dla zawodników już od . . Następnie udaliśmy się na miejsce. Tu
zdziwienie. MARATON wioska, stadion lekkoatletyczny, a wokół gaje
oliwne i wzniesienia. Z każdą minutą przybywało zawodników, zrobiło się kolorowo, wesoło, gwarnie, słychać było „języki” z całego
świata. Każdy z nas miał numer startowy nadany przez organizatora
na podstawie osiągniętych wcześniej wyników w biegu maratońskim: mój nr (Romek Pietrzak)
, Wojtek miał nr
i były one
na zielonym tle, przypisano nas do bloku nr tzn., startowaliśmy
minutę po ELICIE, Zbyszek miał nr
kolor niebieski i startował
minutę po nas. Na starcie zgłosiło się około tys. Start zgodnie z planem. Razem z Wojtkiem w jednej strefie.
Do siódmego kilometra płasko, na km, dobiegam do Wojtka, ten
informuje mnie, że jest za szybko, ale ja robię swoje, pilnuję tętna,
aby nie przekroczyć
, Wojtek zostaje z tyłu. Zbyszek wystartował
minutę po nas. Od . km zaczynają się podbiegi i tak prawie do
o
km, poza tym temperatura dochodzi do ok.
C, przy asfalcie
wydaje się, że pali. Górki coraz wyższe i dłuższe. km Wojtek stuka
mnie w plecy i mobilizuje, czuję, że ma moc. Nie dam rady z nim
pobiec, pilnuję tętna. Biegnę z potężnym facetem z Rosji, co chwilę
się tasujemy, raz ja prowadzę raz on. Gość jest OK, trochę rozmawiamy, oczywiście po rosyjsku. Mijamy kolejne kilometry, nawet
przez chwilę nie miałem zwątpienia: po co to robię, po co się męczę.
Wreszcie jest NAGRODA, wbiegam na stadion, setki, a może tysiące
ludzi kibicuje i krzyczy, jednym słowem EUFORIA. Mijam metę: czas
: . , dobry czy taki sobie - NIE WIEM. W stawce
zawodników, którzy ukończyli - byłem
.
Wojtek jako pierwszy z nas, na bardzo dobrym
. miejscu wbiega
na metę. Zbyszek ten bieg rozegrał bardzo dobrze taktycznie, był do
tego przygotowany, na pierwszym pomiarze czasu w stawce zawodników trzeciego tysiąca, a potem pomimo trudnej trasy przesuwał
się systematycznie do przodu, w świetnej formie skończył na
.
miejscu z czasem : : .
Po biegu w strojach ufundowanych przez gminę Murowana Goślina
dumnie paradowaliśmy po Olimpijskim Stadionie, dopingując innych
zawodników. Z Aten wróciliśmy w pełni usatysfakcjonowani.
Następny cel zagranicznych startów to PRAGA
maja
r., już
jesteśmy zapisani. Teraz pojedzie nas więcej, w grupie raźniej. Zapraszamy.
Romek Pietrzak
Szersza relacja z maratonu na www.murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Goślińscy krwiodawcy świętowali
listopada goślińscy krwiodawcy z Klubu HDK PCK „Gośliniacy”
świętowali . rocznicę Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Jak co roku,
spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowych działań
i wręczenia odznak najbardziej zasłużonym krwiodawcom.

W

roku
klub zorganizował
akcji poboru krwi i rejestracji do
banku szpiku oraz rejestrację do
banku szpiku podczas memoriału siatkarskiego, w wyniku czego pozyskano ponad
litrów krwi. Do banku szpiku zarejestrowało się
osób niespokrewnionych. Działania te patronatem objęła Fundacja „Kropla
Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej.
Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca krwi”
otrzymali:
▪ przyznawana po oddaniu
litrów krwi
przez kobiety i litrów krwi przez mężczyzn: Adrian Bzodek, Damian Kowalew,
Hanna Przybylak, Patrycja Mula, Piotr Pietrowiak (odbierał zaległą odznakę),
Michał Urbański, Dariusz Węgrzyn, Rafał
Ścigacz, Tomasz Tokarski, Agnieszka Ziemkowska, Mateusz Glapa.
▪ przyznawana po oddaniu
litrów krwi
przez kobiety i
litrów krwi przez mężczyzn: Mariusz Czura, Tomasz Lewandowski, Stanisław Mendelewski, Zbigniew
Krankiewicz, Paweł Wiksler, Piotr Pietrowiak.
▪ przyznawana po oddaniu
litrów krwi
przez kobiety i
litrów krwi przez mężczyzn: Adrian Kubacki, Dominik Puk.

Medalem -lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa zostali wyróżnieni: Dariusz Owsian,
Bożena Dąbrowska, Zofia Klainert, Ryszard
Pomin, Marta Frąckowiak-Pięta, Firma Nortex
Sp. z.o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”, Agroturystyczne Gospodarstwo Rolne Państwa U. K. Kosakowskich.
Statuetki „Serce” otrzymali: Małgorzata Stefańska i Anna Nikodem-Małojło.
Statuetki „Pomocna Dłoń” otrzymali: Konrad
Strykowski, Joanna Leśniewska - firma Galwano Perfekt, Kampania Piwowarska S.A.
Poznań.

Odznakę klubową „Przyjaciel Klubu” otrzymali: Anna Nikodem-Małojło, Anna Sumelka
i Konrad Strykowski.
Odznakę klubową „Zasłużony dla klubu”
otrzymał: Tomasz Lewandowski.
Listy gratulacyjne - „Podziękowanie” od
Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego PCK
za wieloletnie honorowe oddawanie krwi
otrzymali: Renata Leśna, Krystyna Staszewska, Tadeusz Kopczyński, Kazimierz Klainert,
Jacek Przybylski i Marek Jagłowski.
Zarząd Klubu HDK PCK „Gośliniacy” oraz
krwiodawcy serdecznie dziękują wszystkim
osobom i firmom wspierającym ideę honorowego krwiodawstwa i szpiku. Podziękowania dla Cukierni pp. Piętka za ufundowanie
jubileuszowego tortu.
Stanisław Woźniak
Prezes HDK PCK „Gośliniacy”
w Murowanej Goślinie

Młoda krew ratuje ludzkie życie

W

listopadzie br. w Zespole Szkół
w Bolechowie oraz w jego filii,
w Murowanej Goślinie odbyła się
ostatnia w tym roku akcja poboru krwi oraz
rejestracja do banku szpiku kostnego.
Do oddania krwi zgłosiło się
osób. Ostatecznie krew, w ilości
litrów, oddało

chętnych, w tym
osób po raz pierwszy.
Cieszy fakt, że w znacznej większości była to
młodzież.
Do banku szpiku zgłosiło się
osób, w tym
zostało zarejestrowanych.
Wszyscy
otrzymali upominki w postaci koszulek i tradycyjnej już czekolady.

Akcję przeprowadziło Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, a koordynował Klub HDK PCK „Gośliniacy”.
Była to ostatnia akcja w tym roku. Następna
odbędzie się w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, stycznia
roku.
grudzień 2013

OŚWIATA

Wycieczki zawodoznawcze z Cechem
Od kilku lat we współpracy ze Szkołą Zawodową i Cechem Rzemieślników, Kupców
i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie organizujemy wycieczki zawodoznawcze dla
trzecioklasistów. Ich celem jest zapoznanie przyszłych absolwentów, zamierzających
kontynuować naukę w szkołach zawodowych ze specyfiką pracy w różnych zawodach.
Ponieważ relację z tego samego objazdu po
zakładach pracy przesłały
podmioty: ZS
w Bolechowie - Szkoła w Murowanej Goślinie
oraz Gimnazjum nr i Cech Rzemieślników,
Kupców i Przedsiębiorców poniżej prezentujemy tylko jedną relację, uznawszy ją za reprezentacyjną dla tamtego wydarzenia. Zdjęcia
natomiast pochodzą ze zbioru ZS w Bolechowie - Szkoła w Murowanej Goślinie.
Redakcja Biuletynu Samorządowego

W

tym roku taki wyjazd odbył się
listopada. Nowością było podzielenie uczniów na grupy: tych zainteresowanych zawodami uważanymi za
„męskie” (chłopcy) i tych zainteresowanych
zawodami uważanymi za „kobiece” (dziewczęta).

Wycieczka rozpoczęła się spotkaniem
w strażnicy, podczas którego przedstawicielki naszego zespołu szkół – pani wicedyrektor Agnieszka Olejniczak-Gros i kierownik
kształcenia praktycznego – p. Joanna Białachowska opowiedziały o zasadach kształcenia w szkole zawodowej, o praktycznym
kształceniu zawodu, o nowoczesnym systemie zdobywania kwalifikacji w wybranych
zawodach.
Po spotkaniu uczniowie w grupach wraz
z opiekunami – doradcami zawodowymi Gim-

W cukierni u p. Pawła Piętki.

W drukarni u p. Tomasza Kędziory.

nazjum nr i ZS w Bolechowie, wychowawcą
i paniami Alicją Przybylską, kierownikiem
biura Cechu i Joanną Łukaszewicz-Zalewską,
pracownikiem biura – udali się na wycieczkę.

p. Kłosa i p. Biniędy, w salonie meblowym
p. Rejak, w zakładzie kamieniarskim
p. Olszewskiego, w drukarni p. Kędziory oraz
w narzędziowni „Pressta”.

Dziewczęta rozpoczęły ją od spotkania w atelier krawieckim „Alice Love Sky”, gdzie
zaprezentowano zawód krawca. Podczas
wycieczki zwiedziły także: „Restauracyjkę
u Estery”, piekarnię i cukiernię „Rolnik”,
salon meblowy p. Rejak, cukiernię „Radosna”, cukiernię p. Piętki, drukarnię
p. Kędziory, kuchnię przedszkola „Groszek”
i salon fryzjerski p. Joanny Bartosewicz.

W tak bogatym programie wycieczki każdy
uczeń znalazł coś dla siebie, dla wszystkich
(także dorosłych) wyjazd był bardzo ciekawy
i przede wszystkim - inspirujący. Dlatego
serdecznie dziękujemy naszym gospodarzom za umożliwienie wejścia na teren
zakładów
pracy
i
przyjrzenia
się
zawodom i profesjonalistom przy pracy.

Chłopcy najpierw udali się do warsztatu stolarskiego p. Pędzińskiego. Następnie mieli
okazję przyjrzeć się pracy w cukierni
p. Piętki, w piekarni i cukierni „Rolnik”,
w zakładach mechaniki samochodowej

Dziękujemy także dyrekcji Zespołu Szkół
i pracownikom Cechu za pomoc w zorganizowaniu wycieczki.
Aleksandra Grobela, doradca zawodowy
Gimnazjum nr

Cech zachęca rzemieślników
do szkolenia uczniów
Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie wychodząc naprzeciw
lokalnym potrzebom rynku pracy poszukuje zakładów rzemieślniczych nie zrzeszonych do tej
pory w naszej organizacji, chętnych do szkolenia młodocianych pracowników (uczniów
zasadniczych szkół zawodowych).

W

związku z dużym zainteresowaniem młodzieży kończącej gimnazjum
zdobywaniem
zawodu
w zakładach rzemieślniczych na terenie
naszej gminy zwracamy się z uprzejmą
prośbą o przeanalizowanie i udostępnienie
możliwości szkolenia w Państwa zakładach
tychże uczniów. Jako Cech nadzorujący
praktyczną naukę zawodu deklarujemy
pomoc w uzyskaniu wymaganych uprawnień do szkolenia:
www.murowana-goslina.pl

▪ Dyplomu mistrzowskiego.
▪ Kursu pedagogicznego.
▪ Kursu BHP dla pracodawców.
Jednocześnie oferujemy pomoc w uzyskaniu
refundacji za młodocianych pracowników,
dofinansowania po zakończeniu nauki i zdanym egzaminie przez ucznia.
Joanna Łukaszewicz-Zalewska,
Biuro Cechu Rzemieślników,
Kupców i Przedsiębiorców
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Jedynka przystąpiła do
programu „Szkoła z Klasą 2.0”
bieżącym roku szkolnym Szkoła
Podstawowa nr im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie przystąpiła do programu „Szkoła z Klasą
. ”. Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę
Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora.

W

netu. W ramach programu szkoły realizują
różne zadania, które opisują na specjalnie
przygotowanej platformie. Szkoły, które
wywiążą się z podjętych zadań, otrzymają
certyfikat Szkoły z Klasą . . W celu realizacji
programu w szkole został powołany zespół,
którym kieruje koordynator – pani Iwona
Wolniewicz.

Partnerem programu jest Intel. Wirtualne
pracownie językowe wspierają: Goethe Institut, British Council, a pracownię filmową - Polski Instytut Sztuki Filmowej. Organizację
Ogólnopolskiego Festiwalu . wspiera Centrum Nauki Kopernik.

Pierwszym zadaniem dla szkół było wypracowanie planu działania na cały rok
szkolny (z udziałem nauczycieli i dyrektora).
Nasz plan działań został opracowany w trakcie spotkania otwierającego, które odbyło się
w szkole
października. Określone zostały
wówczas możliwości, jakimi dysponuje
szkoła, cele jej udziału w programie oraz
zadania dla dyrektora, nauczycieli i uczniów.
Zadaniem dyrektora jest wybranie (po konsultacji z Zespołem . ) i wprowadzenie
zmiany sposobu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK (Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych) w ciągu roku szkolnego. Dyrektor
naszej szkoły wybrał zadanie wdrożenia
e-dziennika. Zadaniem nauczycieli i uczniów
jest opracowanie klasowych kodeksów
korzystania z nowych technologii i na ich podstawie stworzenie szkolnego Kodeksu . .
Ponadto będą oni testować wprowadzane
kodeksy i realizować projekty edukacyjne
z wykorzystaniem TIK. Zwieńczeniem realizacji programu będzie Szkolny Festiwal . -

Program „Szkoła z Klasą . ” realizuje idee
zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego i objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Program „Szkoła z Klasą . ” jest skierowany
jest do uczniów, nauczycieli i dyrektorów
szkół wszystkich poziomów edukacyjnych
z całej Polski. Upowszechnia on wśród
uczniów wiedzę i postawy potrzebne we
współczesnym świecie. Pomaga: rozwijać
umiejętności samodzielnego i krytycznego
myślenia, stosować nowe technologie w procesie uczenia się, odpowiedzialnie korzystać
ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Inter-

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
POLICJA
dyżur Komendanta Komisariatu
Waldemara Kmiecika:
pon. : - : , telefony:
sekretariat
(w godz. : - : )
Komendant
(w godz. : - : )
tel. alarmowy (radiowóz)
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
DZIELNICOWI
Rejon I: starsza część Murowanej Gośliny
asp. Dariusz Sikora, kom.
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
st. sierż. Andrzej Futro, tel.
Rejon III: tereny wiejskie gminy
mł. asp. Damian Futro, kom.
STRAŻ MIEJSKA
dyżur Komendanta Mirosława Stróżyńskiego:
pon. : - : , telefony:
tel.
telefon alarmowy (radiowóz)
Pogotowie Ratunkowe
Straż Pożarna
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl

TAXI
W MUROWANEJ GOŚLINIE

podsumowanie całorocznej pracy oraz osiągnięć uczniów i nauczycieli.
Kolejne zadanie, czyli wypracowanie klasowych Kodeksów . , zostało przeprowadzone w czasie debat klasowych. To zadanie
realizowali wszyscy nauczyciele biorący
udział w programie. Jednak najpierw przygotowywali oni uczniów do tych debat, przekazując im informacje dotyczące udziału w programie. Przez szereg lekcji toczyły się rozmowy o nowoczesnych technologiach, o sposobach komunikacji, o pracy z wykorzystaniem Internetu, o jego zasobach i o bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniu z tych
zasobów. Uczniowie i nauczyciele rozmawiali
również o dodatkowym wykorzystaniu
sprzętu multimedialnego, który znajduje
się w szkole. Szukali odpowiedzi na pytanie,
w jaki sposób może on być wykorzystany do
uczenia się i nauczania. Następnie uczniowie
przystąpili do realizacji zadania stworzenia
swoich Kodeksów . . Najpierw dyskutowali
między sobą o zasadach, starając się określić
czego mają one dotyczyć oraz w jaki sposób
ma przebiegać praca nad nimi przez cały rok.
Uczniowie podawali reguły, które według
nich mają wyjaśnić, jak TIK mogą być
pomocne w mądrej edukacji. Każda debata
klasowa została uwieńczona stworzeniem
klasowego Kodeksu . .
Kolejnym zadaniem stojącym przed szkołą
jest przeprowadzenie Debaty szkolnej .
i opracowanie Szkolnego Kodeksu . .
W naszej szkole debata odbędzie się grudnia. Uczestniczyć w niej będą uczniowie przedstawiciele klas biorących udział w programie, dyrektor szkoły i nauczyciele.
Koordynator programu, Iwona Wolniewicz

Akademia Ochrony przed
Przemocą w Gimnazjum nr

A

kademia Ochrony przed Przemocą to
kompleksowy program profilaktyczny przygotowany przez Fundację
„Dzieci Niczyje” dla nauczycieli i pedagogów. W ramach Akademii opracowano scenariusze zajęć dla dzieci i młodzieży na
temat przeciwdziałania przemocy i wykorzystywaniu dzieci. Program przeznaczony
jest dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
Od wiosny
roku zajęcia Akademii prowadzone są w Gimnazjum nr przez pedagoga i psychologa szkolnego w wybranych
klasach, a od listopada w każdej klasie.
Kolejne zajęcia realizowane będą przez
wychowawców, we współpracy z pedagogiem i psychologiem.
Tematy poruszane podczas zajęć to tematy
niełatwe, ale, niestety, bardzo aktualne:
handel dziećmi (komercyjne wykorzystanie
seksualne), „dowód miłości”, „sponsoring”,
przemoc w rodzinie, przemoc rówieśnicza,

telefon zaufania.
Podczas zajęć uczniowie mają okazję porozmawiać ze specjalistami o sprawach delikatnych, bolesnych, trudnych, a jednocześnie
przekazywana jest im wiedza dotycząca
zagrożeń i możliwości uzyskania pomocy,
w razie potrzeby. Uczniowie zachęcani są do
refleksji i weryfikacji potocznych sądów
dotyczących poruszanych zagadnień.
Gimnazjaliści poważnie traktują zajęcia,
wypowiadają się mądrze i dojrzale, a ich skupienie i zainteresowanie potwierdzają, że
dobór tematów w programie, sposób realizacji i otwartość prowadzących jest odpowiedzią na ich potrzeby.
Aleksandra Grobela, pedagog
Hanna Skoryna, psycholog,
Gimnazjum nr

grudzień 2013
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Młodzi goślińscy pianiści zagrali
Już po raz czwarty w jesienne sobotnie przedpołudnie w Murowanej Goślinie można było
posłuchać młodych zdolnych pianistów. Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów narodził
się w Roku Chopinowskim i był oczywiście poświęcony naszemu wielkiemu kompozytorowi.
Zyskał tyle słów uznania, że organizatorzy postanowili go kontynuować.
listopada
r. w auli Szkoły Podstawowej nr im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
odbyła się czwarta odsłona konkursu, tym
razem poświęconego Witoldowi Lutosławskiemu w ramach obchodów
. rocznicy
Jego urodzin.

słuchań ogłoszono przerwę, podczas której
jury obradowało, a wszyscy obecni mogli uraczyć się słodkościami, przygotowanymi przez
rodziców (serdecznie dziękujemy!) oraz oglądać wystawę plakatów poświęconych Witoldowi Lutosławskiemu i ekspozycję zdjęć
z występów Pro Sinfoniki.

pianistów z Murowanej Gośliny, Poznania,
Biedruska prezentowało swoje umiejętności
pianistyczne wykonując jeden utwór Witolda
Lutosławskiego i jeden utwór dowolnie
wybrany, zgodny z poziomem nauczania.
Konkurs od samego początku objęty jest
honorowym patronatem Pro Sinfoniki i Tomasza Łęckiego - Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina. Organizatorami konkursu
są: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Społeczne Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie oraz
Szkoła Podstawowa nr im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.

Następnie przystąpiono do dekorowania.
Wszystkim uczestnikom zostały wręczone
dyplomy i upominki – gadżety promujące
Murowaną Goślinę i sponsorów konkursu
(SKO PKO Bank Polski, Księgarnia muzyczna
Alenuty.pl), a laureatom – dyplomy i nagrody
pieniężne ufundowane przez MGOKiR,
wyróżnionym – książki i płyty przekazane
przez Pro Sinfonikę.

Najpierw uczestnicy dwóch grup wiekowych
(młodsza – klasy II – IV i starsza – od klasy V)
losowali kolejność występów. Następnie
trwały przesłuchania. Po zakończeniu prze-

W kategorii młodszej I miejsce zdobył Aleksander Maćkowiak, II miejsce Joanna Teodorowicz, III miejsce Hubert Doliński, wyróżnienia: Maja Giełwanowska, Franciszek Błachowiak, natomiast w grupie starszej: I miejsce
Filip Jarzyński, II miejsce Hugo Przybylski, III
miejsce Klaudia Lewicka, wyróżnienie: Marta
Hutek. Jury rozdało też drobne nagrody
dodatkowe, m. in. dla najmłodszego uczest-

nika. Nagrody publiczności przypadły Natalii
Tańskiej i Helenie Kulik. Wszystkim fundatorom dyplomów, nagród i upominków gorąco
dziękujemy.
Serdecznie gratulujemy młodym pianistom.
Wysoki poziom ich umiejętności, to efekt ich
wytrwałej pracy, ale też zasługa przygotowujących ich nauczycieli muzyki, którym serdecznie dziękujemy: Jadwigi Maćkowiak,
Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej, Katarzyny Łukaszewicz, Tadeusza Szeligowskiego,
Weroniki Jarzyńskiej, Krystyny Jachimowicz,
Filipa Grześkowiaka. Dziękujemy też organizatorom za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu. Klasy o poszerzonym programie muzycznym w Szkole Podstawowej nr
cieszą się coraz większą popularnością i choć
nie jest to wcale łatwa nauka, to obecnie
przeszło
uczniów gra na pianinie, a aż
-osobowa grupa z Murowanej Gośliny
wyjeżdża w jedną sobotę miesiąca na koncert
Pro Sinfoniki do Auli Uniwersyteckiej
w Poznaniu. Gratulujemy i dziękujemy!
Mirosława Szudera,
Dyrektor SP nr im. Henryka Sienkiewicza

Żyjmy wolniej, jedzmy uważniej
Warto zwracać uwagę współczesnej młodzieży na idee propagujące zdrowe żywienie oraz
tradycje naszej małej ojczyzny, przejawiające się w kulinarnym dziedzictwie.

P

iąta odsłona akcji „Wiecie, co jecie
w poznańskim powiecie”, która odbyła
się w technikum żywienia i usług gastronomicznych w Murowanej Goślinie, należącym do Zespołu Szkół w Bolechowie, dotyczyła obu aspektów. Patronem akcji był sam
Starosta Poznański - Jan Grabkowski, którego
w czasie uroczystości reprezentował wicestarosta - Tomasz Łubiński.

W szkolnej pracowni gastronomicznej młodzież przygotowywała potrawy z najlepszych
produktów, pochodzących z ekologicznych
gospodarstw, które dostarczył członek Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku - Pan
Witold Wróbel. Gotowano, smażono, pieczono – potrawy z ziemniaków, stanowiących
wielkopolski diament.
W akcję, zorganizowaną listopada, zaangażowały się wszystkie szkoły, prowadzone
przez powiat poznański, które do Murowanej
www.murowana-goslina.pl

Gośliny przysłały swoje reprezentacje.
Zwycięzcami zostali:
▪ zespół przygotowujący „bambrzoka”
z sosem borowikowym oraz omlet ziemniaczany, w składzie: Magdalena Wanecka
– Murowana Goślina, Magdalena Grudzień
– Murowana Goślina, Alicja Lektorska –
Mosina, Grzegorz Piasecki – Mosina.
▪ zespół przygotowujący pierogi z espumą
ziemniaczaną i gnocchi w sosie grzybowym, w składzie: Andżelika Piechowiak –
Murowana Goślina, Szymon Adamczak –
Murowana Goślina, Piotr Nawrocki – Swarzędz, Daniel Łukomski – Swarzędz.
Atrakcji było wiele, obok występów artystycznych, liczne pokazy: barmański, zielarski, wikliniarski, garncarski oraz prezentacja
robotów Lego Mindstorms, przygotowali je
uczniowie i nauczyciele z wszystkich powiatowych szkół. Uczeń technikum informatycz-

nego w Murowanej Goślinie – Krystian Zellner
napisał piosenkę, która jest wyrazem niebywałego talentu autora, gdyż krystalizuje się
w niej przesłanie akcji. Zaśpiewały ją dziewczyny (sic!) – Raperki znad Warty – Magda
Grudzień i Ania Pędzińska.
W wydarzeniu uczestniczyła młodzież szkół
powiatowych, gimnazjaliści z okolicznych
szkół oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich:
Tomasz Łęcki – Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina, Alicja Kobus – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Starszy Cechu
Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców
w Murowanej Goślinie – Jerzy Pędziński,
dyrektorzy szkół i wielu innych zacnych gości,
dla których idee propagowane przez akcję są
bliskie.
Agnieszka Olejniczak-Gros
Zespół Szkół w Bolechowie,
Szkoła w Murowanej Goślinie

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Flagi powstańcze
Szanowni Czytelnicy!
W dniu
grudnia
roku obchodzić
będziemy . rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego
, dzięki któremu
po ponad wiekowej niewoli kolebka Państwa Polskiego odzyskała niepodległość.
Staraniem wszystkich ludzi związanych z ideą
propagowania Powstania Wielkopolskiego
jest, aby kolejne rocznice, a w szczególności
setna (za pięć lat) miały coraz większy
wydźwięk, dlatego też zwracam się do
wszystkich Państwa z prośbą o wywieszenie
flagi powstańczej, oddając w ten sposób
hołd naszym przodkom – bohaterskim
Powstańcom Wielkopolskim.

Magia Świąt?

Flagi zakupić można w sprzedaży internetowej lub w sklepach oferujących pamiątki
„Lecha Poznań”.
Wywieszenie flagi nie będzie zapewne naruszeniem w jakikolwiek sposób prawa a może stać się wyrazem hołdu dla tych
wszystkich, którzy (zarówno na froncie jak
i w Straży Ludowej) walczyli za wolność
Wielkopolski.
Zbigniew Wojczak,
członek obornickiego koła
Towarzystwa Pamięci
Powstania Wielkopolskiego,
wnuk dwóch powstańców wielkopolskich

Obchody Powstania Wielkopolskiego
w Długiej Goślinie

O

bchody
. rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego zakończą uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona w Szkole Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej
Goślinie stycznia
r.

W trakcie uroczystości przewidziano konkursy dla dzieci: plastyczne, wiedzowe, sportowe, część artystyczną poświęconą pamięci
Powstania
Wielkopolskiego,
spotkania
z potomkami powstańców. Nie zabraknie
symbolicznej watry i pieśni powstańczej.

Uroczystości zaplanowano w pierwszą
rocznicę nadania imienia i sztandaru Szkole
Podstawowej w Długiej Goślinie. Upamiętniają one również szczęśliwe, albowiem zwycięskie zakończenie powstańczego zrywu
zakończonego rozejmem w Trewirze
lutego
roku.

Zapraszamy.
Renata Olszewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich
w Długiej Goślinie

Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta,
Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek, czwartek . – . ; wtorek, środa, piątek . – .
przedłużone weekendy pod numerem:
w godz. . - .
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek . – . ; wtorek-czwartek
piątek . – .

.

–

.

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

Wesołych Świąt.
A co to dzisiaj znaczy?
Magię Świąt,
każdy inaczej tłumaczy.
Handlowcy, w marketach,
dobry utarg liczą.
Gospodynie,
kulinarne przepisy zaliczą.
Ludzie, przez Święta,
najedzą się, napiją
i, w błogiej bezczynności,
owe dni przeżywają.
A, w strawie duchowej,
cały czas i wszędzie
telewizor, komputer
dominować będzie.
Wyjście, do kościoła,
będzie głównie po to
By ocenić zebranych,
„oprzeć na nich oko”.
Czy znajoma,
prezentuje już nowe okrycie?
I czym podjechali,
czy zmienili brykę?
Tylko Pan Jezus
siedzi w kącie zasmucony.
Czy ktoś przypomni sobie
w Święta o nim?
Tadeusz Sienniak

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

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: Roma Dukat
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Romy Dukat, tel.:
, e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
grudzień 2013

KULTURA

 Sto lat dla „Goślinianki”

Z okazji jubileuszu została przygotowana
prezentacja zdjęciowa, wydano folder
i zaprezentowano pamiątki. Całość spotkania poprowadziła, debiutująca w tej roli
nowa przewodnicząca Jolanta Stern.
Arleta Włodarczak
 Wieczór z różnymi odcieniami rocka

Zespół Śpiewaczy "Goślinianka".

Uroczystą mszą św.
października br.
w Kościele Parafialnym pw. św. Jakuba
Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” rozpoczął jubileusz -lecia swojego istnienia.
Wzruszającą i refleksyjną homilię skierował
do śpiewaków ks. Mariusz Koronowski.
"Flying Heads"

Dalsza część obchodów jubileuszu miała
miejsce w Ośrodku Kultury. Po powitaniu
zaproszonych gości „Goślinianka” zaprezentowała się w krótkim koncercie z akompaniamentem na gitarze dyrygentki Marzenny
Karbowskiej. Jako pierwszy głos zabrał
Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZERiI w Poznaniu Pan Henryk Zywert, przekazał Przewodniczącej Zarządu Rejonowego
PZERiI w Murowanej Goślinie Jolancie Stern
Złotą Odznakę Honorową, nadaną „Gośliniance” przez Zarząd Główny PZERiI w Warszawie. Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli
m.in.: Burmistrz Tomasz Łęcki, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Kobus,
Zarząd Rejonowy PZERiI, Ośrodek Kultury,
delegacje
zaprzyjaźnionych
instytucji,
zespołów i chórów.
Obecni i byli śpiewacy otrzymali: pamiątkowy dyplom, okolicznościowy kubek
i różyczkę. Pani Zofia Zielonacka w imieniu
„Goślinianki” podziękowała przyjaciołom
zespołu za pomoc i opiekę. Wśród tych przyjaciół była długoletnia przewodnicząca
Zarządu Rejonowego PZERiI Elżbieta Wtorkowska. Po życzeniach przyszedł czas na
toast i urodzinowy tort. W miłej atmosferze
dzielono się wspomnieniami i refleksjami
z minionych lat.

listopada br. w Piwnicy Pub II odbyła się IX
edycja mocnego grania czyli „Mur Oﬀ Rock”.
Na tegoroczny koncert organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz
pomysłodawcy imprezy miejscowy zespół
Flying Heads zaprosili cztery zespoły reprezentujące różne gatunki muzyczne: Mega
Joga (na perkusji gra Marcin Leitgeber mieszkaniec naszej gminy), Stonnard, Usta
Mariana, Zgon.
Dużo osób czekało, by usłyszeć miejscową
kapelę - Flying Heads, w nieco innej odsłonie
niż dotychczas. Zespół, który występuje od
pierwszego koncertu Mur Oﬀ Rock, to już
legenda goślińskiej sceny rockowej. Tym
razem faceci z „latających głów” zagrali koncert jako kwartet. Usłyszeliśmy głównie
stare, dobrze wszystkim znane utwory
w nowej aranżacji, choć nie zabrakło trzech
nowych kompozycji.
Tomasz Mizgier
 „Jesiennej Zadumy” czas
Po rocznej przerwie „powrócił” Powiatowy
Konkurs Młodych Recytatorów „Jesienna
Zaduma”, którego głównym organizatorem

jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”
w Czerwonaku. W Murowanej Goślinie Eliminacje Gminne odbyły się
listopada. Jury
w składzie: Dioniza Boch - przewodnicząca
i Agnieszka Szymańska-Wojtera postanowiło:
▪ w kategorii klasy I – III szkoły podstawowej wyróżnić: Gaję Bromberek ze Szkoły
Podstawowej nr i Weronikę Hilszer ze
Szkoły Podstawowej nr w Murowanej
Goślinie, a nominacje przyznać: Julicie
Jóźwiak ze Szkoły Podstawowej w Białężynie i Franciszkowi Błachowiakowi ze
Szkoły Podstawowej nr w Murowanej
Goślinie
▪ w kategorii klasy IV – IV szkoły podstawowej wyróżnić: Lidię Borońską ze
Szkoły Podstawowej nr w Murowanej
Goślinie i Agatę Kądzielawę ze Szkoły
Podstawowej w Łopuchowie, a nominację przyznać Igorowi Bromberkowi ze
Szkoły Podstawowej nr w Murowanej
Goślinie.
▪ w kategorii klasy gimnazjalne nominacje
przyznać: Joannie Golankiewicz i Gabrieli
Ogrodnik uczennicom Gimnazjum nr
w Murowanej Goślinie.
listopada na finale powiatowym w Gminnym Ośrodku Kultury „Sokół” w Czerwonaku reprezentant naszej gminy, uczeń SP nr
Franciszek Błachowiak zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Serdeczne
gratulacje!
Agnieszka Szymańska-Wojtera
 Na Arce o ósmej
listopada sala Ośrodka Kultury zamieniła
się w scenę teatralną. Gościliśmy artystów
z Teatru Fuzja ze spektaklem rodzinnym dla
dzieci i dorosłych pt. „Na Arce o ósmej”,
oraz warsztatami plastycznymi „Śladami
małych bohaterów”. Spektakl i warsztaty
w Murowanej Goślinie są częścią projektu
obejmującego występy w ośrodkach kultury
Powiatu Poznańskiego pod wspólną nazwą
„Pingwiny w powiecie”.
Bartłomiej Stefański

Co słychać u naszych zespołów?
 Zespół wokalny „Goślińskie Chabry”
w dniu listopada wziął udział w III Amatorskim Przeglądzie Zespołów Wokalnych
w Budzyniu.


listopada br. o godz. : w Archikatedrze Poznańskiej odbyła się msza św. pod
przewodnictwem Arcybiskupa Stani-

www.murowana-goslina.pl

sława Gądeckiego z okazji zakończenia
Roku Wiary. W tej uroczystości transmitowanej przez TVP POLONIA udział wzięły
chóry Federacji CAECYLIANUM Oddziału
Poznańskiego. We mszy św. uczestniczyło
ponad
chórzystów, wśród nich chórzyści chóru VOCANTES z Murowanej
Gośliny.

 Dzieci z Teatrzyku „Zielona Goś” w dniach
- listopada wzięły udział w warsztatach artystycznych w Biskupinie.
 Chór Dziewczęcy „Canzona” intensywnie
ćwiczy przed wyjazdem koncertowym do
Anglii, Holandii i Niemiec.

Murowana Goślina radośnie świętowała
odzyskanie niepodległości
Obchody listopada rozpoczęto uroczystą mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Jakuba.
Z homilii księdza Mariusza Koronowskiego i później już z przemówienia burmistrza Tomasza
Łęckiego (do pobrania na www.murowana-goslina.pl) przed pomnikiem na placu Powstańców
Wielkopolskich płynie jeden wspólny wniosek i dobra rada. Abyśmy wzięli odpowiedzialność
za Ojczyznę.

P

o uroczystościach w kościele i na placu
Powstańców Wielkopolskich, po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów przez
przedstawicieli goślińskich władz, radnych,
delegacje instytucji i stowarzyszeń, reprezentantów życia społecznego w orszaku
świątecznym z towarzyszeniem Orkiestry
Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego z towarzyszeniem pocztów sztandarowych wszyscy udali się na plac przy ul.
Dworcowej, gdzie odbył się tradycyjny już
świąteczny Hubertus. Przy ogniskach można
było pośpiewać pieśni patriotyczne, zjeść
gorącą grochówkę i rozgrzać się grzanym
czerwonym winem. Odśpiewano również
wszystkim Marcinom goślińskim imieninowe
„
lat”.

Parada z udziałem orkiestry dętej OSP.

Bartłomiej Stefański
Spektakl Konny „Żywot św. Huberta”
W ramach Niepodległościowego Hubertusa
tym roku jeźdźcy Klubu Jeździeckiego Raduszyn zaprezentowali spektakl konny pod
tytułem „Żywot św. Huberta”, podczas którego starano się w zabawny i barwny sposób
przedstawić historię św. Huberta, patrona
jeźdźców, myśliwych oraz leśników. Dziesięcioro koni i jeźdźców w pięknych strojach
wspinało się na wyżyny swoich aktorskich
zdolności, by ciekawie przedstawić wydarzenia z życia Huberta z Liege.
Po wspólnym odśpiewaniu pieśni patriotycznych, przy akompaniamencie Orkiestry
Dętej OSP z Murowanej Gośliny pod batutą
Mateusza MJ Sibilskiego, odbyła się Gonitwa
Hubertusowa za lisem. Lisa złapał najmłodszy uczestnik gonitwy na najmłodszym
koniu,
-letni Jakub Adamski na -letnim
koniu.
Andrzej Kosakowski
Pozostałe imprezy na okoliczność świętowania niepodległości:
listopada - III Powiatowy Konkurs Piosenki

Poczty sztandarowe.

Harcerze podczas uroczystości.

Wieniec złożyła delegacja samorządowców.

Niepodległościowy Hubertus.

Patriotycznej i Żołnierskiej zorganizowany
przez Gimnazjum nr im. Jana Kochanowskiego.
listopada - Strzelanie Niepodległościowe
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Tarczę
Niepodległościową wystrzelił Grzegorz
Szpot, a Tarczę ufundowaną przez Przewod-

niczącego Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie Tomasz Wawrzyniak.
listopada - Wieczór Pieśni Patriotycznych,
przygotowanym przez Gośliński Szczep
Związku
Harcerstwa
Rzeczypospolitej
„Wzgórze”.

ORGANIZATORZY: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Klub Jeździecki Raduszyn, Gośliński Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze”, Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowanej Goślinie.
PODZIĘKOWANIA: Dziękujemy za pomoc przy organizacji obchodów Narodowego Święta Niepodległości: Proboszczowi Parafii pw. św. Jakuba ks. Ludwikowi Dudzie,
Gospodarstwu Rolnemu Urszula i Kazimierz Kosakowscy, Komisariatowi Policji i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ
Sibilskiego, Panu Eugeniuszowi Tomickiemu, Pani Jolancie Popiołkiewicz, Pani Justynie Furman, Panu Filipowi Klepackiemu, Panu Konradowi Strykowskiemu, Pani Marii
Przymuszała, Panu Bogdanowi Andrzejewskiemu.
grudzień 2013

. WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Już stycznia
roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka zagra po raz
dwudziesty drugi, tym razem „NA RATUNEK” zbierać będziemy „Na zakup specjalistycznego
sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów”. Gośliński
Sztab utworzony przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
również rozpoczyna prace nad przygotowaniami do Finału.

LATA WOŚP

NAPRAWDĘ WARTO GRAĆ DALEJ!!!

K

ochani! Murowana Goślina zagra
w styczniu po raz (gramy z orkiestrą
od II Finału). To dzięki Wam, wspaniałym wolontariuszom, darczyńcom, artystom, zespołom, sponsorom i wszystkim
tym, którzy wrzucali pieniążki do puszek na
nasze chore dzieciaczki, możemy powiedzieć, że naprawdę warto grać dalej.
Każdego, kto chciałby zagrać z nami i pomóc
w jakikolwiek sposób np. rzeczowy (przekazanie ciekawych lub cennych rzeczy na licytację), finansowy (wpłata na Światełko do
nieba) prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury w Murowanej Goślinie (tel.
,
email: dom.kultury@murowana-goslina.pl)
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO:
Łopuchowo stycznia
r.,
▪ godz. . – Szkoła Podstawowa: dyswww.murowana-goslina.pl

koteka, loteria, kiermasz prac wykonanych przez dzieci i licytacja gadżetów
WOŚP.
Białężyn stycznia
r.,
▪ godz. .
- sala OSP: program artystyczny Szkoły Podstawowej w Białężynie.
Długa Goślina stycznia
r.,
▪ godz.
. : sala widowiskowo-sportowa, gry i zabawy dla dzieci oraz program artystyczny.
Murowana Goślina stycznia
r. Szkoła Podstawowa nr , ul. Kutrzeby :
▪ . – . (rejestracja) AKCJA HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
▪ od
.
program artystyczny Szkoły
Podstawowej nr im. Henryka Sienkiewicza oraz pokazy przygotowane przez
Grupę Realizacyjną Beton.
Strzelnica pod Ratuszem, Nowy Rynek

▪ Turniej strzelecki dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.
sala OSP, ul. Rogozińska
▪
.
▪
. Program artystyczny Szkoły Podstawowej nr
im. Karola Marcinkowskiego.
plac przed Ośrodkiem Kultury
▪ godz. . program artystyczny
▪ godz.
.
ŚWIATEŁKO DO NIEBA
i LICYTACJA gadżetów WOŚP.
▪ Rajd x (szczegóły wkrótce).
Szczegółowy program wkrótce na plakatach, a także na stronie internetowej:
www.domkultury.murowana-goslina.pl
oraz www.wosp.kdr.pl.
Przyłącz się i graj z nami do końca świata
i jeden dzień dłużej!
Sie ma! Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu XXII Finału WOŚP

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki serdecznie zaprasza
mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach

95. rocznicy
Wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Program uroczystości:
26 grudnia 2013 r. (czwartek)
14.00 Strzelanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (strzelnica „Pod Ratuszem”,
Nowy Rynek)
27 grudnia 2013 r. (piątek)
16.30 Złożenie wiązanki kwiatów od Mieszkańców przez Burmistrza Miasta
i Gminy Tomasza Łęckiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
Konrada Strykowskiego przed pomnikiem na pl. Powstańców Wlkp.
16.40 Wyjazd autokaru z pl. Powstańców do Białężyna
17.00 Msza św. za Powstańców Wlkp. w kościele pw. św. Tymoteusza
w Białężynie z udziałem Chóru Mieszanego „Vocantes” pod dyrekcją prof.
Leszka Bajona
17.50 Inscenizacja potyczki powstańczej – zdobycie posterunku w wykonaniu
Grupy Realizacyjnej BETON
18.15 „Mały Dobosz” – program artystyczny przygotowany przez dzieci,
nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej w Białężynie

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Arleta Włodarczak

serdecznie zapraszają na

KONCERT NOWOROCZNY

Miejsko-Gminny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają na

Koncert karnawałowy
„PRZETAŃCZYĆ CAŁĄ NOC”
Wystąpią soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu

niedziela 2 lutego 2014 r. godz. 17.00

Przeboje Czerwonych Gitar i Trzech Koron zagra i zaśpiewa
zespół „Trzy Gitary”

aula Gimnazjum nr 1, Murowana Goślina, ul. Mściszewska 10

1 stycznia 2014 r., godz. 17.00

BILETY
20 PLN PRZEDSPRZEDAŻ
30 PLN W DNIU KONCERTU
Do nabycia: MGOKiR, ul. Poznańska 16
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8
www.domkultury.murowana-goslina.pl

Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10
WSTĘP WOLNY!

fot.sxc.hu

fot.sxc.hu

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH
WYDARZEŃ KULTURALNYCH
TERMIN
grudnia
.
stycznia
.
stycznia

stycznia
stycznia
.
lutego

MIEJSCE
Obchody .rocznicy wybuchu
Powstania Wielkopolskiego
IX Koncert Noworoczny
w wykonaniu zespołu „Trzy Gitary”

WYDARZENIE
pl. Powstańców
Wlkp.; Kościół
w Białężynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Parafia pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie

Aula
Gimnazjum nr

„Kolędujmy Małemu” - wspólne śpiewanie
Kościół
kolęd z towarzyszeniem Orkiestry Dętej
pw. św. Jakuba
OSP
SP nr , sala OSP,
Koncerty na rzecz WOŚP
Łopuchowo, Białężyn, Długa Goślina
Wystawa Fotografii Mobilnej

Galeria w Pałacu

X Bal Miłośników Tańca

Aula
Gimnazjum nr

serdecznie zapraszają na wspólne śpiewanie kolęd

"Kolêdujmy Ma³emu..."
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP
pod batutą
Mateusza MJ Sibilskiego
stycznia
r., godz. .
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Murowanej Goślinie
fot.sxc.hu

