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"NADESZŁA WIOSNA"
Zapraszamy na Rajd Nordic Walking
szczegóły - str.

Komunikacja
wewnętrzna
za darmo

Wygraj darmowy
start w goślińskim
MTB Maratonie!

X lat Karnawału
z goślińską Orkiestrą
Dętą OSP

ieszkańcu! Mając bilet miesięczny na
autobus do Poznania, komunikacją
wewnątrzgminną pojedziesz za
darmo! To efekt uchwały z dnia grudnia
r. podjętej przez Radę Miejską.

M

Z

P

Od lutego
r. obowiązuje ulga
% na
przejazdy na podstawie biletów miesięcznych
dla osób korzystających z autobusów regularnych linii wewnątrzgminnych.

Losowanie nagród odbędzie się kwietnia
o godz. . na Nowym Rynku podczas
startu Rajdu „W poszukiwaniu Wielkanocnego Jajeczka”.

szczegóły - str.

apraszamy wszystkie rowerzystki i roweonad pół tysiąca widzów wysłuchało
rzystów zameldowanych na stałe w gmikoncertów Orkiestry Dętej Ochotniczej
nie Murowana Goślina do wzięcia udziału
Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie,
w konkursie. Zgłoś się i wygraj jeden z trzech
które odbyły się w sobotę i niedzielę
pakietów startowych.
i marca w auli Gimnazjum nr .

szczegóły - str.

Wieczory koncertowe wypełniły utwory
wykonywane w poprzednich edycjach,
dobrze znane i cenione przez publiczność.
Oczywiście nie zabrakło też nowości.
szczegóły - str.

dochody majątkowe
(dochody z majątku,
dotacje na inwestycje)

2 603 023,26 zł

wydatki majątkowe
(inwestycje)

4 541 394,20 zł

wydatki bieżące

40 938 225,03 zł
dochody bieżące

43 453 045,49 zł

Wydatki majątko

WAŻNIEJSZE DOCHODY
udziały gminy
w podatku dochodowym
od osób ﬁzycznych (PIT)
subwencja ogólna
część oświatowa
podatek od nieruchomości
(osoby prawne)

8 313 988,50 zł

podatek od nieruchomości
(osoby ﬁzyczne)

WAŻNIEJSZE WYDATKI BIEŻ

11 106 871,00 zł

oświata i wychowanie,
przedszkola

16 141 088

8 596 540,00 zł

pomoc społeczna
i przeciwdziałanie
alkoholizmowi i narkomanii

6 155 429

5 480 534

2 807 281,48 zł

administracja
publiczna
lokalny
transport zbiorowy

część równoważąca
subwencji ogólnej

846 005,00 zł

obsługa
długu publicznego

1 154 050

część wyrównawcza
subwencji ogólnej

793 700,00 zł

888 400

dochody z tytułu
sprzedaży nieruchomości

667 186,00 zł

dotacja podmiotowa
dla Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji

podatek
rolny

460 815,89 zł

oświetlenie
uliczne

776 472,

podatek
od środków transportowych

414 514,00 zł

dotacja podmiotowa
dla Biblioteki Publicznej

620 765,

1 295 245

Osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie

576 449,52 zł (różnica pomiędzy
dochodami a wydatkami).
Z rozliczenia budżetu wynikają wolne środki
w kwocie 1 558 829,58 zł, które zostały
ujęte po stronie przychodów budżetu 2014
roku.
Nadwyżka operacyjna Gminy Murowana
Goślina wynosi 2 514 820,46 zł, jest to
różnica pomiędzy dochodami bieżącymi,
a wydatkami bieżącymi.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2013 r. -

22 512 120,00 zł tj. 48,88%
w stosunku do wykonanych dochodów.

owe stanowiły 9,99 % wydatków ogółem.

ŻĄCE

8,40 zł

9,59 zł

WAŻNIEJSZE WYDATKI MAJĄTKOWE
termomodernizacja szkół podstawowych:
nr 1 w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie
budowa ulicy A. Mickiewicza i ulicy J. Słowackiego
oraz przebudowa ulicy Lipowej

1 322 755,76 zł
951 632,53 zł

budowa i przebudowa urządzeń
melioracyjnych i kanalizacji deszczowej

237 999,46 zł

budowa placu rekreacyjno-sportowego
w Długiej Goślinie

231 846,37 zł

0,92 zł

dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”

224 672,62 zł

0,00 zł

przebudowa i wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Głęboczku

221 362,84 zł

budowa ścieżki pieszo-rowerowej
wzdłuż ul. Mściszewskiej

205 948,60 zł

4,47 zł

5,00 zł

,38 zł

,00 zł

budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla
obszaru gminy Murowana Goślina
budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach
Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko,
Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo
przebudowa kanalizacji deszczowej
i sanitarnej na terenie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie

181 234,00 zł
168 793,50 zł
89 597,96 zł

CITTASLOW

Jubileuszowy rok w Murowanej Goślinie
Obchody jubileuszu zainaugurujemy
marca uroczystą sesją Rady Miejskiej i konferencją
o odkryciach archeologicznych na Radzimiu, zorganizowaną pod auspicjami Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Rozmowa
z Tomaszem Łęckim,
Burmistrzem Miasta
i Gminy Murowana Goślina
Paweł Napieralski: Do poprzedniego
numeru „Biuletynu Samorządowego” dołączony został „Informator Mieszkańca Miasta i Gminy Murowana Goślina”. Jest to
pierwszy numer tego wydawnictwa. Jaki
jest cel wydawania Informatora?
Tomasz Łęcki: Wielokrotnie spotykaliśmy się
z uwagą mieszkańców: „o, było coś ciekawego, a my o tym nie wiedzieliśmy”. Osoba
odpowiedzialna za organizację odpowiadała
wtedy: „no jak? Zamieściliśmy na rondzie
banner, informacja ukazała się w Biuletynie
i na stronie internetowej”. Jak się okazuje, to
było za mało. Dlatego podjęliśmy decyzję
o stworzeniu nowego źródła informacji.
Od niektórych mieszkańców można usłyszeć: „w Murowanej Goślinie niewiele się
nie dzieje”. Myślę, że Informator może
doprowadzić do zmiany takich opinii.
Również spotkałem się z takimi opiniami.
Uważam, że wypowiadają je głównie mieszkańcy bardzo zapracowani. Zawartość Informatora dowodzi, że wiele bardzo ciekawych
imprez na terenie naszej gminy się odbywa.
W jakim cyklu wydawnictwo będzie się ukazywało?
Planujemy wydawać „Informator Mieszkańca Miasta i Gminy Murowana Goślina” co
pół roku. Następnego numeru można spodziewać się więc pod koniec wakacji, lub we
wrześniu, a będzie w nim publikowana
oferta jesienna i zimowa.
Głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest
-lecie Murowanej Gośliny.
Cofnijmy się więc o
lat. Jest Pan historykiem, na pewno zna Pan dokładnie dzieje
Murowanej Gośliny. W celu przypomnienia
Czytelnikom, chciałem prosić o parę zdań
o początkach miasta.
Na pewno najważniejszym ośrodkiem przed
siedmiuset laty w naszej gminie był Radzim
– gród położony nad Wartą. Wraz z upadkiem znaczenia Radzimia wzrosła ranga dzisiejszej Murowanej Gośliny. W XIV wieku,
w wyniku działań Kazimierza Wielkiego,
nastąpiło w Polsce porządkowanie i tworzenie sieci miast, porządkowanie praw miej-

skich, lokowanie miast nowych. W tym okresie prawa miejskie uzyskała również Murowana Goślina. Rok
to nie jest rok nadania praw miejskich, ponieważ żadne dokumenty lokacyjne się nie zachowały. Z tego
roku pochodzi jednak pierwsza pisemna
wzmianka potwierdzająca, iż wtedy Murowana Goślina była już miastem. Być może,
prawa miejskie uzyskała już lat wcześniej?
Miasto w tamtych czasach miało zasięg niewielki, tworzył je rynek i najbliższa okolica.
Taki stan, z niewielkimi zmianami mieliśmy
do początku XX wieku.
Czytelników zainteresowanych szczegółami
historii Murowanej Gośliny odsyłamy na
stronę internetową, a my porozmawiajmy
proszę, o obchodach jubileuszu. Co szczególnie poleca Pan mieszkańcom?
Oferta jest różnorodna, trwają ostatnie
prace związane z dopięciem programu. Już
dziś mogę powiedzieć, że atrakcji będzie bardzo wiele, począwszy od konkursów dla
uczniów w szkołach i konkursów dla mieszkańców (plastyczne, fotograficzne i literackie). Powstanie okolicznościowa publikacja
– pan Dariusz Paprocki przygotowuje ciekawą książeczkę, która ma być wydawnictwem popularnym, traktującym o dziejach
Murowanej Gośliny. Jednocześnie otrzymamy też opracowanie poważniejsze, którego publikację planujemy na przyszły rok,
a jego tematem będzie omówienie efektów
wykopalisk na Radzimiu. Ponadto zespół
historyków z Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozpocznie pracę nad poważną monografią Murowanej Gośliny.
Obchody jubileuszu zainaugurujemy marca
uroczystą sesją Rady Miejskiej i konferencją
o odkryciach archeologicznych na Radzimiu,
zorganizowaną pod auspicjami Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy. Ponadto,
w tym roku odbędą się m.in. widowiska historyczne o legendach goślińskich związanych
z Murowaną Gośliną i okolicami oraz bieg na
, km. Jubileuszowi będzie poświęcony Jarmark św. Jakuba, w trakcie Jarmarku odbędzie się ciekawy koncert muzyczny. W odpust
patrona Murowanej Gośliny zostanie odprawiona Msza św. w intencji miasta i mieszkańców, być może weźmie w niej udział Prymas
Polski. Nie ma tutaj miejsca, abym wymienił
wszystkie punkty planu obchodów jubileuszu, zachęcam do zapoznania się ze szczegółami w Biuletynie i na stronie internetowej.
Wydarzenia, o których mówimy odnoszą się
do historii. Dlaczego polityka historyczna
jest ważna, bo jest ważna, prawda?

To jest stara prawda i żadne odkrycie, że
drzewo odcięte od korzeni usycha, że naród
zapominający o swojej przeszłości staje się
narodem bez przyszłości. Cywilizacja europejska wkroczyła w bardzo niebezpieczny
okres. Od współczesnego człowieka
wymaga się realizacji przede wszystkim
takich wartości jak samorealizacja, dążenie
do sukcesu, reagowanie na wiele bodźców.
To wszystko jest atrakcyjne, ale do pewnego
momentu. Jeżeli się żyje tylko dniem dzisiejszym, to życie staje się spłaszczone i prędzej
czy później człowiekowi musi czegoś zabraknąć. Albo brakuje mu osób bliskich, ponieważ zapomniał, że człowiek nie może być
samotną wyspą i potrzebuje do życia wspólnoty, albo brakuje mu tożsamości ponieważ
uznał, że przeszłość mu do niczego nie jest
potrzebna. Życie w takiej współczesnej iluzji
kończy się często dramatami. Swego czasu
była lansowana teza, że historia już się skończyła, że wszystko co miało się złego wydarzyć już się wydarzyło i w związku z tym
żyjemy w takiej epoce, w której nic strasznego nas nie spotka, będzie dobrze albo
jeszcze lepiej. Wystarczy spojrzeć na to, co
się dzieje się na Ukrainie. Wydarzenia
te świadczą o tym, że historia się nie kończy,
a twierdzenie, że żyjemy w stałych, nie zmieniających się czasach, które tylko mogą prowadzić nas ku jeszcze większemu samozadowoleniu jest po prostu iluzją, utopią i z dnia
na dzień może ulec kompletnemu zakwestionowaniu.
marzec 2014

GOSPODARKA KOMUNALNA

Dzięki Panu Kazimierzowi
żyjemy w wolnej Polsce
W lutym br. pożegnaliśmy zasłużonego mieszkańca naszej
gminy, żołnierza wojny obronnej
r., długoletniego
członka i prezesa OSP Boduszewo śp. Kazimierza Falińskiego.
W tym roku obchodziłby
. rocznicę urodzin. Niestety
zmarł lutego, zawężając grono goślińskich kombatantów.

P

an Kazimierz urodził się
listopada
r. w Józefowie koło Warszawy.
W
r. wraz z rodzicami przeprowadził się do Boduszewa. Uczył się w Publicznej Szkole Powszechnej w Murowanej Goślinie. W okresie międzywojennym pracował
w gospodarstwie rolnym rodziców. listopada
r. został powołany do odbycia
czynnej służby wojskowej i wcielony do plutonu łączności
Dywizji Artylerii Konnej
w Poznaniu, gdzie służył do
roku.
W sierpniu
roku został zmobilizowany
do macierzystej jednostki. W kampanii
wrześniowej walczył pod Kutnem i Warszawą, gdzie został wzięty do niewoli niemieckiej. Zwolniony października. Podczas
wojny pracował w gospodarstwie rolnym
rodziców, następnie wysiedlony do Generalnej Guberni. Do Boduszewa wrócił w
r.

gdzie do
r. prowadził własne gospodarstwo rolne. Po zdaniu
gospodarstwa na syna,
przeniósł się do Murowanej Gośliny.
Za zasługi wojenne
odznaczony i awansowany do stopnia podporucznika. Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.
Z okazji obchodów
. rocznicy jednostki
OSP w Boduszewie otrzymał odznakę „Za
wysługę lat”. Ze strażą pożarną związany
był ponad lat.
Pan Kazimierz zmarł po krótkiej chorobie.
Pożegnany został na cmentarzu parafialnym
w Murowanej Goślinie lutego br.
Panie Kazimierzu, będziemy o Panu pamiętać.

SZUKAMY KANDYDATÓW
NA HONOROWEGO
I ZASŁUŻONEGO
OBYWATELA!
Tomasz Staniszewski
podinspektor ds. samorządowych
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 8 92 36 54
e-mail: t.staniszewski@murowana-goslina.pl

„Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Murowana Goślina” oraz „Zasłużony dla Miasta
i Gminy Murowana Goślina”
marca
r. upływa termin składania
propozycji na kandydatów na Honorowego
Obywatela i Zasłużonego dla Miasta i Gminy
Murowana Goślina.
Tytuł „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy
Murowana Goślina” przyznaje się osobom
szczególnie zasłużonym dla gminy oraz
wybitnym osobistościom, natomiast wyróżnienie „Zasłużony dla Miasta i Gminy Murowana Goślina” przyznaje się osobom zasłużonym. Tytuły te mogą być przyznane,
zarówno za działalność długoterminową,
jak i pojedynczy czyn. Mogą się o nie starać
obywatele Polski, jak i cudzoziemcy. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnień mogą występować podmioty, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, czyli każdy z radnych,
burmistrz lub grupa
mieszkańców.
marca br. przyjmuje Biuro
Wnioski do
Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy
Murowana Goślina, przy ul. Poznańskiej .

Radni obradowali na sesji po raz
pierwszy w tym roku
marca odbyła się pierwsza w tym roku, XXXIV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, na którą stawili się wszyscy radni.

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

P

osiedzenie rozpoczęto minutą ciszy,
oddając cześć zasłużonemu dla Murowanej Gośliny i kraju kombatantowi,
niedawno zmarłemu, śp. Kazimierzowi Falińskiemu. Długą listę zasług i bogaty, żołnierski życiorys, przybliżyła Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej p. Alicja Kobus, podkreślając, że dzięki takim ludziom jak pan Kazimierz dziś możemy żyć w wolnej Polsce.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Konrad
Strykowski, powołując się na przypadające
w dniu sesji imieniny Kazimierza, przypomniał, iż w naszej gminie żyje jeszcze jeden
zasłużony kombatant p. Kazimierz Czarnecki
(niedawno obchodził setne urodziny). Życzył
www.murowana-goslina.pl

mu zdrowia, a obu – dziękował za zasługi dla
kraju.
Kolejny punkt obrad stanowiły gratulacje.
Odebrał je nowo wybrany sołtys sołectwa
Głębocko Józef Krugiołka, który objął tę
funkcję po rezygnacji dotychczasowej sołtys
Agnieszki Szczepaniak. Na sesji, usprawiedliwienie, nie stawił się Jan Sygnecki, któremu
radni chcieli podziękować za sprawowanie
obowiązków prezesa KS Łopuchowo
od początku istnienia klubu. Obecnie szefowanie klubowi przejął p. Krzysztof Krysztofiak.
Wśród uchwał podjętych podczas sesji znalazły się:
▪ Uchwała nr XXXIV/ /
w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata

wane
się.

(autopoprawka) – przegłosoza/ przeciw/ wstrzymujących

▪ Uchwały nr XXXIV/ /
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na
rok
(autopoprawka) – / / .
▪ Uchwała nr XXXIV/ /
w sprawie
zmiany uchwały nr XXV/ /
Rady
Miejskiej w Murowanej Goślina z dnia
kwietnia
r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
,
na realizację projektu pod nazwą: „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr w Murowanej Goślinie – / / .
Zmiana dotychczasowej uchwały była
konieczna, gdyż wniosek o udzielenie

URZĄD, RADA MIEJSKA
pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA na
realizację zadania „Rewitalizacja boiska przy
Szkole Podstawowej nr złożony w
r.
ze względu na dużą ilość złożonych wniosków, których wartość przekraczała w znacznym stopniu budżet dostępny na realizację
Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce znajdował się na liście rezerwowej, a w dniu
lutego
roku, otrzymaliśmy informację
o wznowieniu oceny wniosku.
W związku z powyższym niezbędne było
zaktualizowanie załączonych do wniosku
o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy
JESSICA dokumentów.
▪ Uchwały nr XXXIV/
/
w sprawie
przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane, przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków położonym w gminie
Murowana Goślina – / / .
Wniosek o udzielenie dotacji w wysokości
, zł został złożony przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. św. Tymoteusza w Białężynie. Dotyczy wykonania prac remontowych
przy kaplicy pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Uchorowie.
▪ Uchwała nr XXXIV/ /
w sprawie
wyodrębnienia w budżecie gminy na rok
środków stanowiących fundusz
sołecki – / / .
▪ Uchwała nr XXXIV/ /
w sprawie
zmiany uchwały nr XXIII/ /
Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
grudnia
w sprawie podziału
gminy na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic i siedzib
obwodowych komisji wyborczych –
/ / .
▪ Uchwała nr XXXIV/
/
w spr. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Murowana Goślina na rok
”
– / / .
▪ Uchwała nr XXXIV/
/
w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIX/
/
Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
września
r. w sprawie opłaty od
posiadania psów na rok
– / / .
„Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie”
Panu Maciejowi Kaczmarkowi
Sekretarzowi Miasta i Gminy Murowana
Goślina
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
śp. Krystyny Kaczmarek
składają
Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rada
Miejska oraz Pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina

▪ Uchwała nr XXXIV/
/
w sprawie
zmiany uchwały Nr XXIX/
/
Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia
września
r. w sprawie poboru
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa
oraz określania inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso – / / .
W związku ze zmianą sołtysa sołectwa Głębocka konieczne było wprowadzenie poprawek do obu powyższych uchwał.
▪ Uchwała nr XXXIV/
/
w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr
/ ,
obręb Wojnowo, położonej w Wojnówku – / / .
▪ Uchwała nr XXXIV/ /
w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywizacji
gospodarczej w Boduszewie – / / .
▪ Uchwała nr XXXIV/
/
w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych
wieloletnim
programem
wspierania finansowego gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata
– / / .
Podwyższono do
% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. ust. ustawy
o pomocy społecznej dla celów przyznania
pomocy w zakresie dożywiania w formie
posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych
w uchwale Rady Ministrów z dnia grudnia
r. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom,
jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. pkt i
w/w ustawy.
Kryterium to od dnia października
r.
stanowią kwoty:
zł dla osoby samotnie
gospodarującej oraz
zł na osobę w rodzinie.
▪ Uchwała nr XXXIV/
/
w sprawie
ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc gminy w zakresie dożywiania”
na lata
– / / .
Program ten przewiduje wsparcie gmin,
które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń
albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku,
a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez
wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzin-

nego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu
osłonowego, o którym mowa w ustawie
o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
▪ Uchwała nr XXXIV/ /
w sprawie
określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób
objętych
wieloletnim
programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata
– / / .
▪ Uchwały nr XXXIV/ /
w sprawie
planu pracy Komisji Rewizyjnej na
rok – / / .
Ze względu na usprawiedliwioną nieobecność Burmistrza Tomasza Łęckiego sprawozdanie z jego działalności w okresie od
grudnia
r. do
lutego
r. nie było
szczegółowo omawiane. Natomiast radna
Wanda Krajna-Solman poprosiła o wyjaśnienie punktów dot. systemu pracy szkół, reorganizacji pracy biura oświaty. Zapytała również o termin wyborów dyrektorów szkół.
W punkcie dotyczącym wolnych głosów
i wniosków Przewodniczący Rady zaprosił
na uroczystą sesję
marca, inaugurującą
obchody
-lecia miasta, która połączona
będzie z konferencją popularno-naukową
„Radzim w świetle najnowszych badań”.
Radna Grażyna Nawrocka zgłosiła obawy
dotyczące budowy zbiornika w Przebędowie (dno zarasta trzcina), poprosiła o znalezienie środków na budowę plaży przy okazji
realizacji tej inwestycji oraz złożyła skargę
na godziny przyjmowania lekarzy w Ośrodku
Zdrowia przy ul. Dworcowej.
Radny Leszek Rewers zapytał, czy został
powołany komitet organizacyjny obchodów
-lecia miasta. Wyraził zaskoczenie, że
o powyższych działaniach nie poinformowano radnych. Wyjaśnienia udzielił biorący
udział w spotkaniach poświęconych jubileuszowi Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski. Poinformował, że rok jubileuszowy rozpocznie się uroczystą sesją rady
miejskiej
marca, podczas której nastapi
przedstawienie programu obchodów.
Wszystkie uwagi spisała i zobowiązała się do
ich przekazania, reprezentująca burmistrza
na sesji - Skarbnik Romana Dudek.
ZAPRASZAMY NA UROCZYSTĄ SESJĘ
MARCA DO AULI GIMNAZJUM NR .
POCZĄTEK O GODZ. : .
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GOSPODARKA KOMUNALNA

Komunikacja
wewnętrzna
za darmo

INSTYTUCJE I FIRMY
HONORUJĄCE KARTĘ
DUŻEJ RODZINY
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.
▪
Salon kosmetyczny i Grota solna
- Firma „Verde” w Poznaniu:
. Salon Kosmetyczny w Poznaniu, ul. Słowiańska B, tel.
:
▪
% zniżki na następujące zabiegi: fotodepilacja, fotoodmładzanie, regeneracja
i odnowa ciała, redukcja trądziku, usuwanie
przebarwień, wybielanie zębów.
. Grota Solna w Poznaniu, ul. Nad Wierzbakiem , tel.
:
▪
% zniżki na wejścia jednorazowe dla
dziecka powyżej lat i osób dorosłych,
▪
% zniżki na zakup karnetu dla dziecka lub
osoby dorosłej, ważnego miesięcy.
WIDEOSTYL Krzysztof Pinda,
Murowana Goślina, ul. Kręta /L :
▪
% zniżki na wykonywanie filmów wideo,
▪
% zniżki na realizację sesji zdjęciowych,
▪
% zniżki na budowę strony internetowej.
PIZZERIA ITALIA, Murowana Goślina,
ul. Poznańska A, www.pizza-italia.pl,
tel.
lub
:
▪
% zniżki na pizzę, pasty, zapiekanki, dania
mięsne
Przedszkole Niepubliczne „SMOCZE WZGÓRZE”, Murowana Goślina, ul. Mściszewska ,
tel.
, przedszkole@smoczewzgorze.
pl, www.smoczewzgorze.pl:
▪
% zniżki na czesne za pobyt dziecka
w przedszkolu.
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów,
Firma Motoryzacyjna Błachowiak, z siedzibą
w Bolechowie, ul. Poznańska :
▪
% zniżki na przegląd podwozia,
▪
% zniżki na przegląd hamulców,
▪
% zniżki na przegląd i ustawienie świateł.

Obowiązkowa deratyzacja
Ewa Płonka
Referat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 45
e-mail: e.plonka@murowana-goslina.pl

Z

godnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
(Załącznik do Uchwały nr XXV/
/
Rady Miejskiej) oraz z Zarządzeniem
Nr
Burmistrza Miasta i Gminy Muro-

www.murowana-goslina.pl

wana Goślina z dnia
lutego
roku
w dniach od
do
marca
roku na
terenie całej gminy została ogłoszona obowiązkowa deratyzacja.
W tym czasie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyłożenia,
kontrolowania i uzupełniania stanu trutek
na gryzonie, jak również poinformowania
mieszkańców o przeprowadzaniu deratyzacji.

Mieszkańcu! Mając bilet miesięczny na autobus do Poznania, komunikacją wewnątrzgminną pojedziesz za darmo!
Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 892 36 44
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl

lutego
r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
została
ogłoszona
Uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXXIII/
/
z dnia grudnia
r. w sprawie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za korzystanie z usług autobusowego
transportu wewnątrzgminnego na regularnych liniach realizowanych na zlecenie gminy
Murowana Goślina.
Biorąc pod uwagę powyższe, począwszy od
lutego
r. obowiązuje ulga
% na
przejazdy na podstawie biletów miesięcznych dla osób korzystających z autobusów
regularnych linii wewnątrzgminnych nr
,
,
,
i
, których kursy realizowane są na zlecenie gminy Murowana
Goślina. Warunkiem korzystania z ww. ulgi
jest posiadanie biletu miesięcznego na
komunikację zbiorową do Poznania (kolej
oraz autobusy linii
i
).
Wprowadzenie ulgi
% umożliwia mieszkańcom gminy, zamieszkującym poza obszarem miejscowości Murowana Goślina, dojazd
i powrót z Poznania (korzystając z komunikacji zbiorowej) bez ponoszenia dodatkowego kosztu, jakim jest zakup biletu miesięcznego obowiązującego w komunikacji
wewnątrzgminnej, ponadto tworzy wszystkim mieszkańcom gminy Murowana Goślina
takie same warunki korzystania z publicznego transportu zbiorowego do Poznania.

Jednocześnie informujemy, że na terenie
gminy będą prowadzone kontrole w zakresie realizacji zapisów powyższego zarządzenia. Właściciele nieruchomości nierealizujący zapisów regulaminu, w tym przypadku
dotyczących deratyzacji, podlegają karze
grzywny.
Opis przebiegu deratyzacji i czynności, które
muszą zostać podjęte przez podmioty zobowiązane, zawarte są w Załączniku do Zarządzenia nr
(oba akty prawne dostępne są
na stronie internetowej www.bip.murowana-goślina.pl oraz zostaną rozwieszone
w formie plakatów na terenie gminy).

BEZPIECZEŃSTWO

Nasi strażacy na kursie ratownictwa
technicznego OSP
lutego
roku zakończył się
egzaminem sprawdzającym specjalistyczny kurs ratownictwa
technicznego strażaków – ratowników
ochotniczych straży pożarnych. Kurs ten
miał swój początek
lutego
roku
i uczestniczyło w nim
druhów z terenu
gminy Murowana Goślina.
Zajęcia szkoleniowe prowadzone były na sali
szkoleniowej Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych w Bolechowie.
-godzinny kurs przeprowadzono zgodnie
z obowiązującym „Systemem szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym przez Komendanta
Głównego PSP z dnia
maja
r. W trakcie trwania szkolenia szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: wypadki drogowe – statystyka i przyczyny, budowa pojazdów samochodowych, hydrauliczne urządzenia ratownicze, organizacja akcji ratownictwa
technicznego na drogach, metody uwalniania
osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów, postępowanie ratownicze w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych, postępowanie ratownicze w czasie innych akcji

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Mirosław Stróżyński tel.

,

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

Uczestnicy kursu ratownictwa technicznego OSP.

komunikacyjnych. Zajęcia teoretyczne oraz
praktyczne poprowadzili funkcjonariusze
Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego oraz
strażacy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr
, oraz .
W dniu lutego
roku przeprowadzono
również egzamin, który składał się z części
teoretycznej (test wiedzy) oraz części praktycznej (ćwiczenia praktyczne na wrakach
samochodów z wykorzystaniem sprzętu
hydraulicznego). W skład komisji egzaminacyjnej na powyższy egzamin weszli następujący strażacy: Przewodniczący Komisji mł.
kpt. Michał Kucierski, Członek Komisji
Komendant Gminny w Murowanej Goślinie
Mirosław Stróżyński, Członek Komisji mł.
asp. Mateusz Czajka.

Wszyscy druhowie ukończyli
z wynikiem pozytywnym.

egzamin

Uroczystego podsumowania kursu dokonał
osobiście Komendant Miejski PSP w Poznaniu st. bryg. Witold Rewers, który wspólnie
z Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana
Goślina Tomaszem Łęckim wręczył wszystkim uczestnikom szkolenia zaświadczenia
o ukończeniu kursu oraz serdecznie pogratulował zdania egzaminu.
Opracowanie:
mł. kpt. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Poznaniu

ZAPRASZAMY DO FILII
PORADNI PSYCHOLOGICZNO‐
PEDAGOGICZNEJ
W MUROWANEJ GOŚLINIE
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Swarzędzu jest jednostką oświatową,
prowadzoną przez Powiat Poznański.
Posiadamy cztery filie w: Czerwonaku,
Kostrzynie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach.
Świadczymy bezpłatną pomoc dzieciom i młodzieży z terenu Państwa miasta i gminy. Swoje działania kierujemy
również do rodziców oraz nauczycieli.
Jesteśmy po to, aby: informować, doradzać, diagnozować, pomagać. Poradnia
wydaje również orzeczenia oraz opinie
dla dzieci i młodzieży: niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, z autyzmem i Zespołem Aspergera.
ZAPRASZAMY:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Swarzędzu, Filia w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska , Murowana Goślina tel.
, e mail:
pppswar zedz.murowanag@powiat.
poznan.pl
Szczegółowe informacje na stronie:
www.poradnie.powiat.pl

TAXI
W MUROWANEJ GOŚLINIE
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P Y TA N IA

KONKURS

Z OKAZJI
‐LECIA
MUROWANEJ GOŚLINY
KUPON NR ‐ ODPOWIEDZI:
Pytanie nr :………………………………………………………………………
Pytanie nr :………………………………………………………………………
Pytanie nr :………………………………………………………………………
Imię i nazwisko:..........…………………………………………………………
Telefon:………………………… Adres e-mail: ………………………….
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla celów
powyższego konkursu zgodnie z art. ustawy z dnia . . r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Z
r. Nr
poz.
).





Podpis: ……………………………………………….
fot. sxc.hu

marca (niedziela) Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” oraz gmina
Murowana Goślina serdecznie zapraszają do udziału w rajdzie Nordic Walking do
uroczego
Rezerwatu „Śnieżycowy
g zakątka:
ą
y
y Jar” w Starczanowie.

TRASY NORDIC WALKING RAJDU
TRASA REKREACYJNA – ok. km. (start: godz. : , Przystań Kajakowa Binduga
w Mściszewie) - prosimy zabrać własne kijki,
TRASA SPORTOWA – ok. km. (start: godz. : , Przystań Kajakowa Binduga
w Mściszewie) - prosimy zabrać własne kijki.
Obie grupy pokonają identyczny dystans poprowadzony tą samą trasą, jednakże z różną
szybkością marszu. Trasa dość urozmaicona. Warto mieć dobre buty.
META RAJDU
przewidziana jest w godzinach . – . na przystani Kajakowej Binduga w Mściszewie.
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do dnia marca
r. (włącznie) do godz. . :
OSOBIŚCIE: czytelnia Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie, plac Powstańców Wlkp.
TELEFONICZNIE:
, od poniedziałku do piątku w godz. . – .
MAILOWO: rajd@onet.eu
Liczba miejsc ograniczona. Przy zgłoszeniu należy podać wybraną trasę.
WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA
Gminy Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”: Czerwonak, Kiszkowo, Pobiedziska,
Skoki, Swarzędz, Nadleśnictwo Łopuchówko,
Informacje z naszych rajdów także na profilu: www.facebook.com/RajdyTurystyczne oraz
blogu www.rajdyturystyczne.blogspot.com oraz na www.murowana-goslina.pl,
www.puszcza-zielonka.pl i fb MUROWANAGOŚLINA.

PROWADZISZ OBIEKT NOCLE‐
GOWY W NASZEJ GMINIE?

MUSISZ TO ZGŁOSIĆ!
Przypominamy osobom prowadzącym
działalność w zakresie dot. usług noclegowych, iż zgodnie z ustawą o usługach
turystycznych ewidencja takich obiektów
przebiega dwutorowo:
▪ hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska i schroniska młodzieżowe winny
być zgłoszone do ewidencji prowadzonej przez Marszałka Województwa. Zgłoszenia dokonuje się
w Departamencie Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary
, Poznań, tel.:
,
e-mail:
ds.sekretariat@umww.pl.
Jednocześnie pracownicy Departamentu zaszeregowują obiekty do
poszczególnych rodzajów i nadają im
właściwą kategorię.
▪ pola biwakowe oraz obiekty noclegowe inne (np. wynajem pokoi,
agroturystyka, itp.) winny być zgłoszone do ewidencji prowadzonej przez
Burmistrza Miasta i Gminy. W związku
z aktualizacją ewidencji prosimy
o zgłaszanie się takich osób do Gminnego Centrum Informacji w Murowanej Goślinie, plac Powstańców Wielkopolskich (I piętro).

SPĘDŹ DYNGUSA NA ROWERZE!
Tradycyjnie w Poniedziałek Wielkanocny ( kwietnia)
zapraszamy na przejazd rowerowy trasą „mini” MTB Marathonu

„W poszukiwaniu
Wielkanocnego Jajeczka”
START godz.

:

Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza

TRASA ok.

km, przy Warcie.

Przedtem rozlosowane zostaną pakiety uprawniające do startu
w tegorocznej goślińskiej edycji MTB Marathonu.
Szczegółowych informacji udziela: Wojtek Gogolewski – tel.
lub Biuro Komunikacji Społecznej – tel.

Arkadiusz Bednarek,
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel.:
,
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
marzec 2014

kwietnia
r. Puszcza Zielonka
Start i meta: Nowy Rynek, Murowana Goślina
MARATON DLA STARSZYCH
Tradycyjnie dorośli rowerzyści zmierzą się na dystansach: mini (ok. km),
mega (ok. km) i giga (ok. km). I etap wszystkich trzech dystansów poprowadzony zostanie w stronę Starczanowa i Warty. Zawodnicy „mini” wrócą na os.
Zielone Wzgórza, natomiast rowerzyści z pozostałych dwóch tras pomkną dalej,
na szlaki Puszczy Zielonka. Trasa „giga” będzie obejmować podwójną pętlę. Jak
zawsze będzie do pokonania „Dziewicza Góra”.
MARATON DLA MŁODSZYCH
Przewidzieliśmy również coś dla najmłodszych pasjonatów rowerów. Wzorem
roku ubiegłego pojadą oni na dwóch, specjalnie dla nich przygotowanych, trasach „mini” i „mega”. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku przedszkolnym
i uczęszczające do szkoły podstawowej.
Szczegóły dot. wydarzenia oraz związanych z nim objazdów – w kolejnym numerze Biuletynu oraz na stronie www.murowana-goslina.pl

tel.

Biuro Komunikacji Społecznej
, e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

KONKURS
WYGRAJ DARMOWY START W GOŚLIŃSKIM MTB MARATONIE!
Zapraszamy wszystkie rowerzystki i rowerzystów zameldowanych na stałe w gminie Murowana Goślina do
wzięcia udziału w konkursie. Zgłoś się i wygraj jeden z trzech pakietów startowych w maratonie rowerowym
Powerade Volvo MTB Marathon.
TERMIN MARATONU: kwietnia
TRASY: Mini (ok. km) i Mega (ok.

r. MIEJSCE MARATONU: teren Puszczy Zielonka i okolice,
km), Giga ( ok. km)

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej gminy lub w GCI) należy przesłać
mailowo na adres e-mail: promocja@murowana-goslina.pl lub dostarczyć w godzinach działania do
Gminnego Centrum Informacji (GCI) w Ratuszu przy pl. Powstańców Wielkopolskich w Murowanej
Goślinie (I piętro) do dnia kwietnia br.
Losowanie nagród odbędzie się
kwietnia o godz. . na Nowym Rynku podczas startu Rajdu
„W poszukiwaniu Wielkanocnego Jajeczka”.

ZASADY UCZESTNICTWA:
. Posiadanie stałego meldunku w gminie Murowana Goślina.
. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres e-mail: promocja@murowana-goslina.pl lub
dostarczenie w godzinach działania do Gminnego Centrum Informacji w Ratuszu przy pl. Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie do dnia kwietnia br.
. Podanie danych kontaktowych (uczestnicząc w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dla potrzeb tego konkursu i wyraża zgodę na publikację informacji o zwycięstwie w konkursie).
. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod względem zameldowania w gminie Murowana
Goślina, w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Murowanej Goślinie.
. Zwycięzcy konkursu w dniach
rejestracji dane.

-

kwietnia wybiorą trasę maratonu oraz podadzą wszystkie niezbędne do

. Wręczenie pakietów startowych nastąpi
przed sceną na Nowym Rynku.

www.murowana-goslina.pl

kwietnia br. (w piątek poprzedzający maraton) o godz.

.

Życzenia
z okazji Dnia Kobiet
Międzynarodowy Dzień Kobiet - święto
obchodzone marca, jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet, ustanowione w
r. dla
upamiętnienia walki o prawa wyborcze
i lepsze warunki pracy dla kobiet.
Tyle suche informacje na ten temat, a ja
dodaję od siebie, dla nas to wciąż
święto, mile widziane: rajstopy, goździki i inne dowody docenienia nas
przez płeć przeciwną.
Wszystkim Paniom, Kobietom i Dziewczynom życzę: aby odnalazły w ciszy
swoje marzenia i myśli, w bliskich osobach - siłę i piękno stworzenia, a w otaczającym świecie-radość istnienia,
w kolorach, smakach i zapachach - wielkość natchnienia, zaś w sobie – całe
pokłady miłości.

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

marca
roku podczas sesji Rady
Miejskiej, radni jednogłośnie wyrazili
zgodę na wyodrębnienie w budżecie
gminy na rok
środków stanowiących
fundusz sołecki.

roku!

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim burmistrz do
lipca br. przekaże sołtysom
informację o wysokości środków przepadających na sołectwo, wyliczonego na podstawie wzoru bazującego m.in. na liczbie zameldowanych mieszkańców w sołectwie.
W okresie od sierpnia do
września
w sołectwach odbędą się zebrania wiejskie,
na których mieszkańcy wytypują zadania do
realizacji w
roku.

Wyprzedaj swój garaż
kwietnia br. w godz. : – :
zapraszam do Łopuchówka na
wyprzedaż garażową. Można
sprzedać „za grosik”, wymienić lub oddać za
darmo wszystko, co nam zalega w szafach,
piwnicach, na strychach. Zgłoszenia udziału:
sołtys Łopuchówka tel.
lub

mailowo: worowianka@op.pl do
kwietnia. Opłata za stoisko - zł. W cenie kawa,
herbata oraz ciacho.
Zachęcam do udziału!

Rotacja wśród
sołtysów

Z CYKLU:
Co słychać
u byłego sołtysa?

Sołtysi
na wyjazdach

P

D

ierwsza to taka kadencja, podczas której złożona została kolejna, trzecia już,
rezygnacja z pełnienia funkcji sołtysa.
I choć powody wydają się różne, należałoby
jednak dobrze pomyśleć, czy objęcie takiego
stanowiska „zmieści się” jeszcze w naszym
życiu, czy potrafię to ogarnąć i czy wystarczy nam energii i zapału, aby podołać obowiązkom. To dość przygnebiające zjawisko.
Mam nadzieję, że pozostali koledzy i koleżanki pozostaną z nami… co najmniej do
końca tej kadencji.

Witamy Józia
w naszych szeregach
stycznia w sołectwie Głębocko
odbyły się wybory nowego/starego sołtysa. Mieszkańcy postanowili wybrać na przywódcę… Józefa Krugiołkę, który już wcześniej pełnił tę funkcję.
Józia witamy ponownie w naszych szeregach!

ziś krótka, telefoniczna rozmowa
z kolegą Bronkiem Olechem z sołectwa Kamińsko.

Bronek zapytany co słychać na „sołeckiej
emeryturze”? - odpowiada: „Nigdy się nie
nudzę, choć na początku brakowało działań
związanych z sołectwem. Teraz zajmuję się
pracami przydomowymi, hoduję drób, zajmuję się zapewnieniem rodzinie opału,
zawożę też wnuczkę do przedszkola, mam
więcej czasu na drobne przyjemności. Czasem odwiedza mnie obecna pani sołtys,
posiedzimy, porozmawiamy. Interesuje
mnie, co tam nowego u byłych kolegów –
sołtysów. Pani sołtys jest pełna zapału do
swoich działań, energiczna. Dobrze oceniam
jej pracę. Zdrowie już mocno szwankuje, często odwiedzam lekarza, ale co zrobić? Takie
już koleje życia.” Tyle nasz były kolega, a jednak z rozmowy wynika, że Bronek to wciąż
pełen humoru i dowcipu człowiek, pogodny
i rozsądny. Bronek – życzymy Ci długich lat
w zdrowiu.

Urszula Gendera-Zielińska
Sołtys sołectwa Łopuchówko

SOŁTYSI NA WIEJSKIEJ
Samorządowcy, w tym sołtysi, wybierają się
marca do Warszawy, na -dniową
wycieczkę, połączoną ze zwiedzaniem
Sejmu i Senatu oraz Stadionu Narodowego.
Za pomoc w organizacji wyjazdu serdecznie
dziękujemy p. Zbyszkowi Tomaszewskiemu,
naszemu koledze, sołtysowi z gminy Kórnik.
Relacja z wyjazdu w kolejnym numerze
Dodatku Sołeckiego.
SOŁTYSI W BERLINIE
maja z kolei, czeka nas -dniowy wyjazd
studyjny do Berlina, gdzie mamy zamiar
zobaczyć wiele atrakcji, m.in. Reichstag,
Bramę Brandenburską, stacje tv oraz ruiny
Muru Berlińskiego. Wrażenia w następnym
numerze DS.

marzec 2014

Działalność
społeczna to moje
hobby
U. Gendera –Zielińska: Co nowego w powiecie?
R. Pomin: Pozytywne decyzje, które udało
się nam przegłosować na rzecz naszej gminy.
Cieszę się, że w minionym roku ze środków
powiatu w Murowanej Goślinie wyremontowano m.in. kładkę pieszo-rowerową nad rz.
Trojanką przy ul. Mściszewskiej (
tys. zł)
oraz położono nową nakładkę bitumiczną
na drodze do Długiej Gośliny ( , mln zł). Cieszą również dotacje przyznane na ochronę
zabytków oraz działalność kulturalną i sportową dla podmiotów i organizacji z naszej
gminy. Chciałbym w tym miejscu wyrazić
uznanie tym, którzy dotacje te rozliczają sam także zajmuję się rozliczaniem dotacji
i wiem, że jest ono sporym obciążeniem czasowym. Mam nadzieję, że pieniądze zagwarantowane po raz kolejny w budżecie
powiatu na rozbudowę Szkoły Zawodowej
przy ul. Szkolnej, zostaną na tę rozbudowę
wykorzystane.
Wiem z dobrze zorientowanych źródeł, że
oprócz pracy zawodowej i pracy dla
powiatu, interesuje Cię fotografia, której się
z pasją oddajesz. Skąd takie zainteresowania?
Od zawsze chciałem upamiętniać wszystko
co ciekawe, interesujące, ważne. Lubię nietuzinkowe ujęcia. Fotografia sprawia mi
wiele satysfakcji, upamiętniam najróżniejsze

wydarzenia społeczne, zawodowe i prywatne. W latach -tych moje zdjęcie z wakacji wygrało w konkursie organizowanym
przez czasopismo „Obywatel” w gminie
Murowana Goślina.
Wiem też, co widać, że pasjonujesz się sportem?
Jestem sympatykiem siatkówki, jednak nie
byłem i nie jestem czynnym zawodnikiem.
lat temu zaangażowałem się w działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Zielone Wzgórza” – można powiedzieć, że
ta działalność to moje hobby. Społeczna
działalność w klubie jest dla mnie możliwością wsparcia wychowania przez sport i jednocześnie dobrego spędzenia czasu przez
dzieci, młodzież i kibiców. Klub w obecnym
sezonie prowadzi działalność szkoleniową
i uczestniczy w rozgrywkach piłki siatkowej
na poziomie minisiatkówki, młodzików, młodziczek, kadetów, III ligi mężczyzn oraz II i I ligi
kobiet.
Jaki prywatnie jest Ryszard Pomin?
Jestem żonaty od
roku, mamy z żoną
Ewą trójkę dzieci i dwoje wnuków. Mam
wyrozumiałą żonę, dlatego mogę angażować się społecznie. Lubię śpiewać i tańczyć,
nie stronię od pieczenia ciast i gotowania.
Z zaangażowaniem również pielęgnuję ogródek warzywny i sprawia mi to przyjemność.

Sukces młodych piłkarzy
z Kamińska
Kochają piłkę nożną. Grają na boisku w Pławnie, w Poznaniu, w szkole, a także w klubach. Są to gimnazjaliści, licealiści, studenci i ci, co już pracują. Łączy ich pasja i zadowolenie z gry razem.
ałe Sołectwo i Radny Rady Sołeckiej
Pan Jerzy Dłużewski postanowili im
pomóc w sensie wsparcia organizacyjnego i finansowego, by mogli się zapisać do
Ligi Międzygminnej w Kicinie.

C

Sołtys i Rada Sołecka gratulują sukcesu
i obiecują wsparcie dla ich rozwoju. Zakupione jednolite stroje mają służyć do uzyskania lepszego wizerunku i dobrego samopoczucia zespołu.

Od trzech lat biorą udział w Turnieju Sołectw
Gminy Murowana Goślina. Odnosili mniejsze i większe sukcesy. Teraz udało się zająć
I miejsce w Lidze Międzygminnej. Mieszkańcy Sołectwa Kamińsko w styczniu i lutym
chętnie kibicowali młodym piłkarzom
w hali sportowej, w Kicinie.

Cieszymy się, że mamy młodych ludzi, którzy
chcą reprezentować małe Sołectwo Kamińsko.

www.murowana-goslina.pl

Rada Sołecka, Sołtys Kamińska

RYSZARD POMIN
radny powiatu, członek Komisji Oświaty
oraz Komisji Kultury
i Sportu, pracownik
UMiG Murowana
Goślina

Jak najchętniej spędzasz wolny czas?
Aktywnie. Lubię jazdę na rowerze, pływanie, a w sezonie zimowym - narty. Ogólnie
rzecz biorąc - lubię wszelką aktywność,
szczególnie w grupie - np. długie wędrówki,
gdzie przy okazji można pozwiedzać. W wolnych chwilach chciałbym wreszcie znaleźć
czas, aby zarchiwizować stare dokumenty
i zrobić coś na kształt kroniki.
Dokończ
innym...

proszę

zdanie

-

zazdroszczę

Absolutnie nikomu i niczego nie zazdroszczę, jest to kompletnie obce mi uczucie.
Marzenie życia Ryszarda Pomina?
Chciałbym w kolejnych latach, tak jak już
praktykuję od paru lat, co roku być w sanktuarium maryjnym w Polsce. Odwiedziłem
także zagraniczne miejsca kultu religijnego
i stwierdzam, że nie trzeba koniecznie
daleko wyjeżdżać, aby być pielgrzymem. Polskie sanktuaria mają niepowtarzalny klimat
i są ubogacone wielowiekową, bliską nam
historią pielgrzymujących do nich ludzi. Mam
tutaj na myśli chociażby to najbliższe nam
sanktuarium w Dąbrówce Kościelnej.
Bardzo mi było miło. To był ciekawy
wywiad. Bardzo dziękuję.

Poważne problemy w
Orkiestrze Dętej OSP!

D

opiero byliśmy uczestnikami . edycji
wspaniałych koncertów karnawałowych w wykonaniu naszych artystów
z Orkiestry Dętej OSP, a doszła nas smutna
wiadomość, że źle się dzieje w jej szeregach.
Podczas występów nic nie wskazywało na
problemy w zespole. Ale to były tylko
pozory. Podczas, gdy publika szalała,
w orkiestrze wrzało. Jak udało mi się ustalić
z kapelmistrzem Mateuszem MJ Sibilskim,
wszystko wskazuje na to, że z dniem kwietnia orkiestra zostanie rozwiązana. Z tym
większym smutkiem przyjęliśmy tę wieść,
gdyż wśród jej członków są nasi obecni lub
byli sołtysi: Piotr Michalski z Białęg oraz
Iwona Wojczak z Uchorowa. Szkoda
Kochani, że już Was nie usłyszymy.
Urszula Gendera-Zielińska

WOŚP

W Łopuchowie dzieci poznawały
życie koni
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

M

imo
niesprzyjającej
pogody,
w ostatni dzień ferii, a zarazem
Walentynki, dzieci z sołectwa
Łopuchowo wraz z rodzicami, stawiły się
w Stajniach Łopuchowskich, by zobaczyć,
jak należy dbać o konia, co je, jakie ma
zachowania. Organizatorem imprezy były:
Stajnie
w
Łopuchowie,
Wspólnota
Łopuchowo / , Sołectwo Łopuchowo.
Dla dzieci przewidziano konkurencje sprawnościowe, pokaz jak funkcjonuje stajnia, poznanie nazw poszczególnych części ciała konia
oraz elementów potrzebnych do jego osiodłania. Nagrody w konkursach stanowiły gadżety
promocyjne gminy Murowana Goślina.

„Jesteśmy na terenach wiejskich, gdzie te
dzieci mają mniejszą możliwość wyjeżdżania
i korzystania z różnych form rekreacji ruchowych. My jako stajnia chcemy, by ten sport
jeździecki się rozwijał, stąd nasz pomysł do
zachęcania dzieci, do tego typu rekreacji” –
tak ideę zorganizowania imprezy skomentowała kierownik stajni Magdalena Nowaczyk.
Mimo pogody, zabawa była przednia, że
„koń by się uśmiał” – gdyby mógł.
PODZIĘKOWANIA: Organizatorzy dni otwartych Stajni Łopuchowskich składają podziękowania Pani Dobrosławie Bugajnej-Bieleckiej, Pani Magdzie, Panu Adamowi z gospodarstwa za profesjonalizm i bezinteresowność. Panu Januszowi, bratu Irkowi, ks. proboszczowi Piotrowi Skoczylasowi za doradztwo i wsparcie duchowe.
Pani Irenie za wszystko. Firmie Auto Naprawa Adam Przysucha z Łopuchowa za wsparcie logistyczne i transport. Panu Janowi J. Cholewickiemu za udostępnienie wystroju zagrody.
Urzędowi Miasta i Gminy za szybką odpowiedź i dostarczenie nagród oraz gadżetów dla dzieci. I wszystkim
tym, którzy w taki czy inny sposób przyczynili się do organizacji imprezy.
Z wyrazami szacunku
Wojciech Kostański, Prezes Wspólnoty Łopuchowo /

W
Migdałowa
baklawa na pierwszy dzień wiosny
i perski Nowy Rok

BAKLAWA: ciasto filo
g,
g mielonych migdałów (są w niektórych marketach już rozdrobnione),
g cukru pudru
(można też dosypywać „do smaku”),
g
roztopionego masła (wiem, wiem, tętnice…
no ale pierwszy dzień wiosny… i Nowy
Rok… tylko ten jeden raz!), płaska łyżka
mielonego kardamonu.
SYROP:
g cukru,
ml soku wyciśniętego z mandarynek (lub pomarańczy).

liceum pierwszy dzień wiosny „obchodziliśmy” zwykle przebierankami i spacerami
z kruszonem w łapkach na Starym Rynku
w Poznaniu. Teraz ten dzień kojarzy mi się głównie
z nadzieją, że przestanę przeklinać od samego rana – na
zimno, na próby szybkiego okutania dzieci tak, żeby nie
odmroziły uszu, na drogę, którą nawet kurierzy zimą
omijają. Tak, jest nadzieja. I jest wiosna! Na dodatek
w perskim kalendarzu
marca to Nowy Rok! A z tej
okazji przygotowuje się baklawę. Świetne dwie okazje
do świętowania i fantastyczna klawa baklawa! Ja mam
jeszcze jedną okazję do ucztowania w marcu… Otóż
kilka dni temu ukazała się książka: „Gotuj, karm i kochaj”
(wydawnictwo Filia), którą napisałam do spółki z moją
blogową koleżanką. Znajdziecie w niej mnóstwo zabawnych historii o tym jak jeść, mądrze karmić, schudnąć
i cieszyć się seksem. Tak, tak, na to także ma wpływ
zawartość naszych talerzy! Wewnątrz ponad
przepisów na szybkie i zdrowe potrawy. Zapraszam serdecznie: i do lektury, i na baklawę!

Na wstępie należy policzyć liście (filo, bo
phyllo - liść). W opakowaniach jest zwykle
, albo płatów ciasta. Na spodzie blachy wysmarowanej roztopionym masłem
układamy kolejno pierwsze płaty, każdy
smarujemy cienko roztopionym masłem.
Wrzucamy na to połowę masy migdałowej
(migdały zmieszane z cukrem pudrem i kardamonem) i wyrównujemy powierzchnię,
lekko dociskając. Następnie układamy
kolejne - płaty (znów każdy pociągnięty
lekko masłem). Kolejna warstwa migdałów
i na koniec ostatnie płaty filo (przynajmniej
), smarowanie. I teraz bardzo ważna
sprawa! Ciasto kroimy przed upieczeniem,
bo później może to być niewykonalne! Tradycyjnie baklawę kroi się w romby.
Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do

temp.
st. C na
minut. Następnie temperaturę podwyższamy do
st. C na ok.
minut.
Z cukru i mandarynek przygotowujemy
syrop, czyli zagotowujemy składniki i podgrzewamy ok.
minut, aż syrop zacznie
gęstnieć. Można polać syropem całe upieczone ciasto, ale wtedy większość z niewyjaśnionych przyczyn trafia w przerwy
powstałe po krojeniu. Dlatego można syrop
podać w dzbanuszku, aby każdy mógł sobie
odrobinę wylać na konsumowany kawałek.
To pozwala także łatwiej przechowywać
pozostałe kawałki (nie sklejają się). A jeśli
syrop po ostudzeniu zbytnio zgęstnieje, to
wystarczy go podgrzać (aby wydobyć ostudzony słodki kamień z dzbanka, można go
wstawić do gorącej kąpieli wodnej).
marzec 2014
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lat Pani Haliny Stefańskiej
Aleksandra Pilarczyk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 61 892 36 55
e-mail: a.pilarczyk@murowana-goslina.pl

lutego okrągłą rocznicę . urodzin obchodziła Pani Helena Stefańska z Raduszyna.
Z kwiatami i życzeniami odwiedzili ją Burmistrz Tomasz Łęcki, sołtys Raduszyna
Renata Wawrzyniak oraz Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Aleksandra Pilarczyk. Ciesząca się dobrym zdrowiem i pamięcią Jubilatka wspominała swoje dzieciństwo w Januszewicach koło Buska Zdroju i młodość,
którą spędziła od
r. na robotach przy-

musowych w Niemczech. Tam poznała swojego przyszłego męża. W
r. po zakończeniu wojny przyjechali do Raduszyna, skąd
pochodził mąż. Pani Helena wspominała
także swoją pracodawczynię z Sievershausen, która tak bardzo ją polubiła, że po
zakończeniu wojny, gdy polscy robotnicy byli
zabierani z gospodarstw i odwożeni traktorem na stację kolejową, aby wrócić do
domów, położyła się pod koła, by zatrzymać
Jubilatkę. Jednak oboje z mężem postanowili wrócić do Polski, do rodzinnego Raduszyna Pana Leona. Wiele lat prowadzili pracowite życie – mąż w PGR-ach, a Pani Helena
dodatkowo szyła w domu.
Pani Stefańska doczekała

dzieci, z których

Pani Halina (z prawej) zawsze uśmiechnięta.

jedno już nie żyje, wnuków,
i praprawnuków.

prawnuków

Jubilatce życzymy wielu lat zdrowia i nieustającej pogody ducha.

Zespół Śpiewaczy „Goślinianka”

N

a zaproszenie Towarzystwa Seniorów
„Słoneczko” oraz Zespołu Śpiewaczego „Borówczanki” w Lubaszu,
Zespół Śpiewaczy „Goślinianka” lutego br.
wziął udział w II Lubaskim Przeglądzie
Zespołów Śpiewaczych Seniorów „Hej
kolęda, kolęda…”.

W kolędowym koncercie uczestniczyło
zespołów śpiewaczych oraz chórów, między
innymi z Rogoźna, Obornik, Wronek, Czarnkowa, Szamotuł, Mieściska i innych. Zespoły
wykonywały kolędy oraz pastorałki. Każdy
zespół miał na swój występ
minut. Nasz
Zespół wykonał następujące pastorałki: „My
też pastuszkowie”, „Pastuszkowie bracia
mili”, „Wszędy śniega nasuło”, „Jam jest
Dutka Jezusa małego”, „Gore gwiazda Jezu-

sowi”. „Goślinianka”
zaprezentowała swój
program przy dużym
aplauzie zebranych.
Spotkanie w Lubaszu
integracji
służyło
seniorów,
wymianie
doświadczeń i porównaniu
umiejętności
poszczególnych zespołów. Zostało przygotowane przez organiza"Goślinianka" w Lubaszu.
torów z dużym rozmachem, przy dobrej organizacji, wsparciu podmiotów gospodarczych oraz pod patronatem
wójta Gminy Lubasz oraz ks. Proboszcza
Parafii w Lubaszu.

Jolanta Stern
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Murowanej Goślinie

Co nowego u goślińskich Seniorów?
Okres świąteczno-noworoczny był czasem składania życzeń oraz spotkań opłatkowych, przy czym
każde spotkanie przepełnione było serdecznością i ciepłem. Koniec roku, to czas podsumowań
i sprawozdań, również w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie.
Finanse
Mamy jako Zarząd Rejonu swoją jednostkę
nadrzędną, która kontroluje pracę naszego
zarządu i wymaga sprawozdań, rozliczeń
finansowych, planu pracy itp. Podsumowania całości poczynań Zarządu Rejonu za
rok dokonaliśmy na posiedzeniu plenarnym
odbytym . .
roku, podczas którego
nasze sprawozdanie zostało przyjęte
i zatwierdzone.
Kultura
Jednak nie samą pracą żyją Seniorzy w Murowanej Goślinie. Również, w miarę posiadanych możliwości finansowych, korzystają
www.murowana-goslina.pl

z rozrywki. Z wydarzeń kulturalnych należy
odnotować: wyjazd do Teatru Muzycznego
w Poznaniu na „Opowieści wilijne”. W styczniu liczną grupą wybraliśmy się do Teatru
Wielkiego, by zobaczyć „Skrzypka na
dachu”. Musical ten cieszy się dużym powodzeniem. Nam też bardzo podobały się losy
Mleczarza Tewjego i jego rodziny z Anatewki. Na początku kwietnia planujemy jeszcze jeden wyjazd do opery, tym razem na
„Nabucco” Giuseppe Verdiego.
Zabawa
Zima, to czas zabaw karnawałowych, również u Seniorów, którzy lubią się bawić.

Oprócz zabawy andrzejkowej zorganizowaliśmy na początku stycznia br. dla członków
Związku oraz naszych sympatyków wieczorek przy muzyce. Mało nam było tego i już
powstał następny plan, tym razem zabawy
walentynkowej w dniu
lutego. Dzięki
aktywnym Koleżankom i pomysłowości,
własnoręcznie udało nam się przygotować
kotyliony dla wszystkich uczestników
zabawy. Zadaniem uczestników wieczorku
tanecznego było odszukanie swojej „drugiej
połowy” od kotylionu, by później zatańczyć
w tej parze tradycyjnego walca. W trakcie
dokończenie str.



WOŚP
zabawy były niespodzianki, liczne atrakcje
i konkursiki, ale wszystko z humorem. Na
koniec wieczoru pożegnaliśmy karnawał.
Uroczystości
Członków naszego Związku zaprosiliśmy
. .
roku na spotkanie z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Oprócz życzeń od Zarządu,
przy kawie i słodkościach nasi przybyli Seniorzy obejrzeli występ przygotowany przez
dzieci z Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przebędowie. Mali aktorzy - grupa pięcio- i sześciolatków zaprezentowała się pięknie sprawiając obecnym Babciom i Dziadkom wiele
radości. Zarząd PZE,RiI w Murowanej Goślinie składa serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz Opiekunkom grup dzieci z Przedszkola „Leśne Skrzaty” w Przebędowie za
przyjęcie naszego zaproszenia oraz występ.

W końcowej fazie spotkania, Seniorzy (jak to
zwykle bywa) śpiewali ulubione piosenki, jak
choćby tą: „Spotykajmy się dopóki czas nam
sprzyja” i inne.
marca br. obchodziliśmy Światowy Dzień
Inwalidy. Na spotkanie zaprosiliśmy członków naszego Związku. W dniu tym złożyliśmy także życzenia Członkiniom naszego
Związku z okazji Dnia Kobiet.
Czas na refleksję
Na koniec pragnę podzielić się z Państwem
następującą refleksją. Wyrażam swoje zadowolenie z faktu, iż członkowie PZE,RiI nie
tylko aktywnie pracują społecznie, ale włączają się też w zajęcia organizowane przez
Klub Seniora „Zacisze” przy OPS, jak również Klub Seniora działający przy SM „Zie-

lone Wzgórza” w Murowanej Goślinie. Natomiast seniorzy z wymienionych klubów
korzystają z imprez organizowanych przez
nasz Związek. Jestem przekonana, że rozwój
tej współpracy oraz dalsze zacieśnianie
więzi w większym stopniu uaktywni i zintegruje całe środowisko seniorów w naszym
mieście. Świadczy to również o tym, iż tworzenie warunków umożliwiających aktywne
życie seniorom ma swój głęboki sens,
a wszystkie działania służące temu celowi
zasługują na pełne wsparcie.
Jolanta Stern
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Murowanej Goślinie

Sandra Skibińska z IV kl. technikum żywienia
w Finale Młodego Kreatora Sztuki Kulinarnej!

T

ytuł „Młodego Kreatora Sztuki Kulinarnej” to ważne osiągnięcie na
początku drogi zawodowej, prestiż dla
szkoły, wielka szansa na przyszłość dla laureata. Nie mogło zabraknąć nas w tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez
firmę Unilever Food Solutions.

Tematem popisu młodych kucharzy jest:
danie główne z królika i kasztanów jadalnych z dowolnymi dodatkami. Pierwszy etap
konkursu polegał na przygotowaniu receptury. Sandra wybrała ją sama. „Królik to
smak mojego dzieciństwa – mówi - pamiętam, jak dziadek hodował króliki, a mama je
przyrządzała w tradycyjny sposób - dusiła w
śmietanie lub przygotowywała pasztet”.
Receptura została skonsultowana i udosko-

nalona w czasie wielogodzinnych prób
w naszej pracowni gastronomicznej z panią
Izabelą Starostą-Byczyńską.
Tegoroczny poziom nadesłanych dań konkursowych był bardzo wysoki, a ilość zgłoszeń zaskoczyła nawet organizatorów zgłoszenia z
szkół z całej Polski! Półfinał
został rozegrany
lutego w Centrum Kulinarnym Unilever Food Solutions w Poznaniu.
Sandra zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Finał , i marca. Trzymamy kciuki!
Udział w konkursie współfinansuje gmina.
Warto dodać, że Sandra w finale wystąpi
w fartuchu z logo Cittaslow.
Agnieszka Olejniczak-Gros
Wicedyrektor, Zespół Szkół w Bolechowie,
Szkoła w Murowanej Goślinie

Sandra (z prawej) z nauczycielką prowadzącą Izabelą
Starostą-Byczyńską.

Biwak w ferie – tu się działo!

W

Szkole Podstawowej w Długiej
Goślinie, po raz kolejny udało się
zorganizować biwak zimowy. Pod
opieką naszej kadry pedagogicznej dzieci
spędziły niezapomniane trzy dni i dwie noce
w szkole. Ciekawym i pozytywnym doświadczeniem była integracja z naszymi absolwentami z gimnazjum.

Trzy dni bez rodziców, ale frajda! A oni bez
dzieci grzecznie odpoczywali i delektowali
się ciszą. Za to w szkole zabawy i atrakcji co
nie miara: turnieje sportowe w piłkę nożną
i tenisa stołowego, gry i zabawy w sali sportowej. Nie zabrakło odrobiny edukacji - mnóstwo informacji o skałach.
Ale później już tylko przyjemności: ognisko
o
.
z kiełbaskami, spacer nocny pod
opieką naszego leśniczego p. Głowskiego
przy pięknym gwieździstym niebie. Ciężko
było zasnąć po takich atrakcjach. Cisza
nocna była nam obca bardzo długo. Na drugi

. TURNIEJ PRO SINFONIKI

Koło Młodych Melomanów KLASA MUZYCZNA
przy Szkole Podstawowej nr im. Henryka
Sienkiewicza i Gimnazjum nr im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie
Uczestnicy biwaku w Długiej Goślinie.

dzień było jeszcze trudniej zmrużyć oczy po
przygodach na lodowisku i basenie w Obornikach oraz nocy filmowej z colą i chipsami.
Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe
dyplomy MEGABIWAKOWCA, dyplomy za
udział w różnych konkursach sportowych
i konkursach czystości oraz zdjęcia pamiątkowe i płyty z uwiecznionymi chwilami
i przygodami. Rozchodziliśmy się w świetnych humorach. Padały tylko pytania: „Dlaczego już?”. Spotkamy się w wakacje na dłużej. W innym miejscu.
Sylwia Cebulska, organizatorka

serdecznie zaprasza na
spektakl muzyczno-słowny

pt. ZATRZYMANE
W KADRZE CZYLI
DZIEJE MUZYKI
FILMOWEJ
kwietnia (środa)
r. o godz.
w auli Gimnazjum nr
w Murowanej Goślinie

:

fot. sxc.hu
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Drzwi otwarte w Jedynce
lutego
roku o godz. . zostały otwarte podwoje
Szkoły Podstawowej nr w Murowanej Goślinie dla rodziców
i ich dzieci siedmioletnich lub sześcioletnich, podejmujących
w tym roku decyzję o wyborze szkoły. Z zaproszenia skorzystało wielu rodziców, co nas bardzo ucieszyło.
roli gospodarzy występowali:
dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie, którzy wspólnie przygotowali
interesujące zajęcia, by pokazać różne formy
pracy szkoły.

W

w świetlicy w różne gry, tworzyły rysunki
przy pomocy programu graficznego w pracowni komputerowej, uzupełniały ćwiczenia
z języka angielskiego przy pomocy tablicy
interaktywnej.

Na początku goście spotkali się z dyrektorem Krzysztofem Radke w sali gimnastycznej. Przedstawił on dwie prezentacje multimedialne. Pierwsza z nich, przygotowana
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,
ukazywała prawa rodziców i dzieci w ramach
edukacji wczesnoszkolnej w związku z obniżeniem wieku szkolnego. Natomiast druga
ukazywała ofertę naszej szkoły. Następnie
rodzicom i dzieciom zaprezentowali się
pierwszoklasiści i szkolne zespoły: taneczne,
flażoletowy i teatralny.

Największym powodzeniem cieszyło się
miejsce zabaw, w którym dzieci z wielką
radością pokonywały przygotowany dla nich
tor przeszkód. Na korytarzach, w salach
i kawiarence toczyły się ważne rozmowy.
Informacji rodzicom udzielali: dyrektor,
wicedyrektor, pedagog i nauczyciele.

Po występach goście rozpoczęli wędrówkę
po budynku szkoły, w trakcie której mogli
zapoznać się z wyposażeniem sal oraz
uczestniczyć w przygotowanych atrakcjach.
Dzieci bardzo chętnie malowały, grały

Z zachowania naszych gości wnioskowaliśmy, że czują się u nas dobrze. Mamy zatem
nadzieję, że spotkamy się z nimi we wrześniu!
Krzysztof Radke
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr
im. Karola Marcinkowskiego
w Murowanej Goślinie

Wiosenne atrakcje
w Długiej Goślinie

S

zkoła Podstawowa im. Powstańców
Wielkopolskich w Długiej Goślinie
w drugim semestrze roku szkolnego
ruszyła pełną parą dzięki ogromnemu zaangażowaniu, zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły.

Nowością w rozkładzie zajęć okazały się
koła przedmiotowe, rozwijające umiejętności uczniów z poszczególnych przedmiotów.
Uczniowie mieli możliwość dokonania
wyboru dodatkowych zajęć spośród oferty
zaprezentowanej przez placówkę. Wielkim
zainteresowaniem cieszyły się: koło
teatralne, przygotowujące uczniów do
wystawienia sztuki na Teatraliach Gminnych,
szkolne koło sportowe, koło języka angielskiego oraz koło młodych odkrywców. Nie
zabraknie też czasu dla miłośników poezji,
którzy już rozpoczęli przygotowania, aby
móc wziąć udział w eliminacjach gminnych
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„Wiosenne Przebudzenie”.
Efekty prowadzonych zajęć w pierwszym
semestrze są już widoczne, czego dowodem
jest zajęcie I miejsca w Gminnym Konkursie
www.murowana-goslina.pl

Matematycznym „Czytaj z głową” przez
ucznia kl. Krystiana Ściepurę oraz uzyskanie wyróżnienia przez ucznia kl. Kacpra
Borowiaka. Miejmy nadzieję, że praca w drugim semestrze będzie równie owocna. Do
ciekawszych imprez przewidzianych na ten
semestr, na które to uczniowie czekają z niecierpliwością, zaliczyć można „Dzień Samorządności” połączony z „Dniem Języka
Angielskiego”, a także, tradycyjnie już, Piknik Rodzinny oraz wycieczki szkolne.
Na zakończenie roku szkolnego przewidziano w szkole małe emocje - wręczenie
nagrody „Los roweros”. By na najbliższe
wakacje stać się posiadaczem nowego
roweru uczeń musi mieć szczęście w losowaniu, a to można zwiększyć swą roczną wiedzą i pracowitością. Ilość bowiem przyznanych uczniowi losów odpowiadać będzie ilości zdobytych przez niego podczas zajęć lekcyjnych ocen celujących i bardzo dobrych.
Agata Glapiak
Nauczyciel
Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie

lat „Klubu
Przedszkolaka”
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

W

tym roku -lecie swojego istnienia obchodzi Przedszkole Niepubliczne nr „Klub Przedszkolaka”,
znajdujące się na os. Zielone Wzgórza. Jest
to najstarsza placówka przedszkolna
w naszej gminie. W swojej ofercie posiada
zajęcia z ceramiki, sportowe, naukę języka
angielskiego i hiszpańskiego, wyjazdy do
teatru, kina, czy muzeum.
Z okazji tak zacnego Jubileuszu, Pani Dyrektor Beacie Wawrzyniak, Kadrze oraz Małym
Podopiecznym życzymy sukcesów wychowawczych i edukacyjnych oraz zawsze
pogodnej atmosfery.
Więcej informacji o placówce:
www.klubprzedszkolaka.edu.pl

Gimnazjum nr
w Gnieźnie
lutego troje uczniów z Gimnazjum
nr wraz ze swoim nauczycielem
– Jakubem Niewińskim – uczestniczyło w uroczystościach nadania imienia
Ireny Sendlerowej prywatnym szkołom
„PORKOM” oraz przedszkolu „Leśna Kraina” w Gnieźnie. We współpracy z Panią Alicją Kobus oraz Poznańską Filią Związku Gmin
Wyznaniowych Żydowskich w RP uczniowie
z nauczycielem przygotowali część artystyczną tego spotkania.
Wraz z młodzieżą z Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego „PORKOM” wcielili się
w siedmioro Ocalonych przez Irenę Sendlerową i swoje emocje połączyli z biografią
uratowanych Żydów. Uroczystość uświetniła swoją obecnością córka Ireny Sendlerowej – Pani Janina Zgrzębska, a Mszę Świętą
celebrował Prymas Polski – abp Józef Kowalczyk. Szkoły „PORKOM” są na liście szkół
w Polsce oraz na całym świecie, które noszą
imię Sendlerowej.
Jakub Niewiński
nauczyciel języka polskiego
Gimnazjum nr im. Hipolita Cegielskiego
w Murowanej Goślinie

NIERUCHOMOŚCI
GOSPODARKA KOMUNALNA

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

HISTORIA ZIMOWYCH IGRZYSK

POZNAJMY NAJBLIŻSZE, NAJWYŻSZE WZNIESIENIE W ŚRODKOWEJ
WIELKOPOLSCE

O DACIE WYZWOLENIA MUROWANEJ GOŚLINY Z RĄK HITLEROWSKICH W STYCZNIU 1945 ROKU
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O dacie wyzwolenia Murowanej Gośliny
z rąk hitlerowskich w styczniu
roku
Jak co roku w styczniu wypada rocznica oswobodzenia Murowanej Gośliny z rąk
niemieckich, po ponad pięciu latach trwania hitlerowskiego terroru. Wspomnienie o tym
wydarzeniu wpisało się już na trwałe w historię naszego miasta, choć zazwyczaj rocznicy
tej nie towarzyszą żadne oficjalne obchody.

W

tym miejscu warto wspomnieć
o mało znanym szczególe: nasze
miasto od zawsze miało kłopot
z wyznaczeniem konkretnej daty tego wydarzenia! Były czasy, gdy rocznicę wyzwolenia
upamiętniano stycznia, później przyjęto, iż
fakt ten miał miejsce w dniu
stycznia, są
także zachowane relacje, wskazujące, iż
wydarzenie to miało mieć miejsce
lub
stycznia. W latach osiemdziesiątych XX stulecia z tematyką tą mierzył się gośliński regionalista Jan Roguszczak, w tym tysiącleciu
sprawę tą omawiali autorzy właściwego rozdziału monografii Murowanej Gośliny – Norbert Kulse i Zbigniew Wojczak. Sądzę, iż
warto podjąć próbę ostatecznego wyjaśnienia tych wątpliwości i raz jeszcze przedstawienia wszystkich wydarzeń związanych
z problematyką kresu niemieckiej okupacji
ziemi goślińskiej – ale tym razem w nieco szerszym świetle.
Początek roku
nie zapowiadał, iż
dobiega kres hitlerowskiego panowania nad
Murowaną Gośliną. Szczęśliwie, w wypracowanym przez Niemców systemie obrony
w zachodniej Polsce ziemia goślińska nie
została przygotowana do długotrwałej
obrony; znalazła się natomiast na przedpolu
tzw. „linii c” niemieckich umocnień, która
w naszej okolicy opierała się o rzekę Wartę.
Ponadto południowy skraj gminy Murowana
Goslina pokrywał się częściowo z planowaną
północną częścią zorganizowanej okrężnie
obrony Poznania, jako ważnego centrum
komunikacyjnego na zapleczu niemieckiego
frontu. Prowadzone prace fortyfikacyjne
zwolniły nieco w związku z nastaniem zimy
przełomu lat
i
. Wydawało się, że
niezwykle mroźna zima nie wróży zmiany
sytuacji na froncie. Rachuby na kolejne tygodnie zastoju w działaniach militarnych okazały się jednak błędne – stycznia
roku
niespodziewanie dla strony niemieckiej

ruszyła operacja wiślańsko-odrzańska Armii
Czerwonej. Front nieuchronnie zbliżał się do
Murowanej Gośliny.
Natarcie w kierunku Poznania prowadzić
miała słynna armia pancerna gwardii generała pułkownika Michaiła Katukowa, który do
forsowania kolejnych rubieży obronnych
wydzielił dwa korpusy szybkie:
korpus
pancerny gwardii pułkownika Amazaspa
Babadżaniana i
korpus zmechanizowany
gwardii generała majora Iwana Driełowa.
Oba korpusy sprawnie przełamały obronę
niemiecką wokół Koła, poczym ruszyły na
Poznań. Niezwykle szybkie początkowo
tempo natarcia zaczęło zwalniać – czołgom
zaczynało brakować paliwa. Pomimo to generał Katukow zamierzał możliwie jak najszybciej przełamać rubież obronną wokół Poznania, by nie dać przeciwnikowi czasu na zorganizowanie skutecznej obrony. W tym celu
korpus pancerny gwardii miał przedostać się
na lewy brzeg Warty na północ, a korpus
zmechanizowany na południe od Poznania.
korpus miał po przedostaniu się przez Wartę
uderzyć na Poznań od wschodu,
korpus
natomiast, miał atakować miasto po obu
brzegach rzeki od północy. Aby tego dokonać
szczególnie istotne było uchwycenie jednego
z dwóch istniejących mostów na Warcie –
w Obornikach lub w Biedrusku. Mosty te
stały się głównymi celami korpusu pułkownika Babadżaniana, wyznaczonymi przez
generała Katukowa w dniu
stycznia. Należało się spieszyć, gdyż Poznań miał zostać
zdobyty do wieczora stycznia.
Cztery brygady korpusu pancernego gwardii zmuszone zostały podzielić się zapasami
benzyny dalece niewystarczającymi, by kontynuować dalszy wyścig ku zachodowi
z dotychczasowym tempem. Dlatego też
zadecydowano, ze w pierwszej kolejności

paliwo dostanie najlepsza w korpusie
brygada pancerna gwardii pułkownika Josifa
Gusakowskego, która miała posuwać się północną częścią korytarza natarcia wyznaczonego dla korpusu.
stycznia ruszając
z rejonu Ślesina zajęła ona Powidz, Witkowo,
by wieczorem, po krótkiej walce opanować
Gniezno. Wykorzystując resztki paliwa płk
Gusakowski wyprawił jeden batalion czołgów, który w nocy opanował Kiszkowo,
a jego rozpoznanie podeszło aż pod
Łopuchowo. Dalej jednak posuwać się było
nie sposób i brygada oczekiwała na dowóz
paliwa.
brygada pancerna gwardii została
skierowana południową rubieżą natarcia na
Pobiedziska, zajęła je i wysunęła patrole
ubezpieczające aż po Promno i Wierzonkę.
Nocą do rejonu Gniezno-Czerniejewo dotarły
też dwie pozostałe brygady zgrupowania (
zmotoryzowana
pancerna gwardii, oraz
gwardii). Jednocześnie korpus zmechanizowany dotarł do Wrześni i Kostrzyna, walcząc
z oddziałami wysłanymi z Poznania, by opóźnić postępy wojsk sowieckich. W wytworzonej sytuacji większość z brygad obu korpusów była skoncentrowana pomiędzy Pobiedziskami a Kostrzynem i to z tego rejonu miał
wyjść atak na oba skrzydła umocnień poznańskich.
brygada pułkownika Gusakowskiego pozostała na bocznym kierunku natarcia i w pierwszej fazie kolejnego dnia kampanii miała jedynie wspierać atak głównych sił.
stycznia wieczorem wojska sowieckie były
jeszcze daleko od Murowanej Gośliny, ich
zwiad dotarł dopiero pod Łopuchowo, Wierzonkę czy Promno. Do naszego miasta
mogły dotrzeć najwcześniej stycznia.
Tymczasem strona niemiecka zadecydowała,
że w zaistniałej sytuacji Murowana Goślina
wcale nie będzie broniona. Początkowo prowadzono pewne przygotowania, by w mieście urządzić pośredni punkt oporu na drodze
marzec 2014

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
do obu warciańskich mostów, jednakże rozwój działań na froncie spowodował, iż pomysł
ten stracił na znaczeniu. Głębokie obejście
Poznania od północnego wschodu groziło
ominięciem miasta i uderzeniem na Oborniki
inną trasą, dla odmiany znaczenie Murowanej
Gośliny dla obrony mostu w Biedrusku było
istotne tylko w przypadku ataku od północy.
W efekcie pozostawione do obrony Murowanej Gośliny nieliczne siły zostały ściągnięte na
lewy brzeg Warty. W mieście
stycznia
zarządzono ewakuację miejscowych Niemców, co pozwoliło im dotrzeć do „zbawczego” mostu na Warcie w Obornikach przed
sowieckimi czołgami. Prawdopodobnie
dopiero stycznia wzięto w mieście polskich
zakładników, zamknięto ich w nieczynnym
kościele św. Jakuba, pod który podłożono
ładunki wybuchowe. W świetle zachowanych
relacji można stwierdzić, iż życie zakładników
uratowała Cecylia Lewandowska, która umiejętnie wywabiła wartę niemiecką spod wejścia do świątyni, co pozwoliło wymknąć się
wszystkim zatrzymanym. Zapewne wieczorem
stycznia, już po zapadnięciu ciemności, z miasta wycofali się ostatni niemieccy
żołnierze. Wówczas też zostały podpalone
budynki Amtskommisariatu, dworca kolejowego i dawnej poczty. Nad ranem stycznia
miasto znalazło się na ziemi niczyjej.
Pierwsze natarcie na most w Biedrusku wykonać miała grupa bojowa
brygady pancernej gwardii dowodzonej przez pułkownika
Nikołaja Morgunowa. W jej skład wszedł
batalion czołgów, artyleria pancerna oraz
kompania fizylierów przewożonych na czołgach. Oddział ten przez Mielno i leśne dukty
Puszczy Zielonka uderzył znienacka na Owińska. W miejscowości tej broniła się zaciekle
grupa Niemców składająca się w przeważnej
części z mieszczącej się tam szkoły SS. Zgrupowaniu sowieckiemu udało się opanować
część Owińsk, jednocześnie otworzono sobie
drogę do ataku na Bolechowo. Na miejscowość tą planowano wykonać szarżę czołgów.
Silny ogień artyleryjski z zachodniego brzegu
Warty (z Biedruska) uniemożliwił jednak
wykorzystanie uzyskanego powodzenia. Jednocześnie z atakiem od strony Owińsk planowano także atak na przyczółek mostowy od
strony Murowanej Gośliny. Dowódca
brygady pancernej gwardii pułkownik Gusakowski mógł jednak do tego zadania wydzielić
jedynie oddział zwiadowców motocyklowych
(ze wsparciem kilku czołgów?). Przedostali
się oni z okolic Łopuchowa w rejon miasta,
prawdopodobnie częściowo do niego nawet
nie wjeżdżając. Zwiadowcy najpewniej nawiązali kontakt z siłami brygady w Owińskach
i częściowo w Bolechowie, jednakże ich planowany atak na most został powstrzymany
na południe od Murowanej Gośliny, ogniem
z rejonu obsadzonego przez Niemców Szlachęcina. W ciągu całego stycznia na drodze
Murowana Goślina – Bolechowo zostały
zniszczone cztery czołgi sowieckie, co do których w zasadzie nie ma pewności, czy należały do
czy do
brygady (zginąć miało
dziewięciu czerwonoarmistów, zarówno
czołgistów jak i motocyklistów). Niemcy
mocno trzymali się w Biedrusku, uniemożliwiając przekroczenie Warty w najbliższej
www.murowana-goslina.pl

odległości tej miejscowości i panując nad
drogą z Owińsk do Murowanej Gośliny. W tej
sytuacji dalsze próby ataku na Biedrusko
zostały wstrzymane. Większość
korpusu
pancernego gwardii miała przystąpić do rozpoznania podejść do Warty na odcinku Miękowa, natomiast
brygada pancerna gwardii z rejonu Gniezno – Kiszkowo miała uderzyć
bezpośrednio na przyczółek mostowy
w Obornikach. Wykonując to zadanie wojska
pułkownika Gusakowskiego po południu
stycznia wjechały do niebronionej Murowanej Gośliny. Wydzielony batalion czołgów
zaszarżował następnie drogą z Przebędowa
na Oborniki, niszcząc po drodze (przed Łukowem) niemiecką kolumnę pojazdów, ale
został zatrzymany pod samymi Obornikami,
gdzie napotkano rozbudowaną i obsadzoną
pozycję obronną wroga. Bitwa o Oborniki,
bronione (podobnie jak Biedrusko) przez silną
niemiecką grupę bojową generała Scherera
miała potrwać aż do
stycznia, kiedy to
oddziały niemieckie wycofały się na zachód
niszcząc oba mosty.
korpus pancerny
gwardii ostatecznie sforsował Wartę pod
miejscowością Koziegłowy i miał swój wkład
w okrążenie garnizonu Poznania.
Wyzwolenie Murowanej Gośliny z rąk hitlerowskich miało miejsce stycznia
roku.
Dopiero tego dnia w bezpośredniej bliskości
miasta znalazły się oddziały Armii Czerwonej,
wykonujące zadanie uchwycenia przepraw
warciańskich w Biedrusku i w Obornikach.
Poranne (trwające mniej więcej do wczesnego popołudnia) natarcie na most w Biedrusku, doprowadziło najprawdopodobniej
jedynie do przejazdu niewielkiej grupy rozpoznawczej przez nasze miasto, nie wiadomo
nawet, czy większość tego oddziału nie ominęła Murowanej Gośliny bokiem. Ponieważ
z miasta nie strzelano, nie toczyły się o nie
żadne walki. Nadjeżdżających zwiadowców
serdecznie powitała miejscowa ludność,
która następnie była świadkiem odwrotu
tego zgrupowania do sił głównych swej jednostki. Dopiero wieczorem do miasta wjechały główne siły
brygady pancernej
gwardii ostatecznie je zajmując i kończąc
ponad pięcioletni okres hitlerowskiej okupacji. Istniejące relacje gośliniaków świadczące
o wcześniejszym pojawieniu się wojsk sowieckich pod Murowaną Gośliną, w większości
spisane wiele lat po wojnie, przekazują wiele
istotnych informacji, jednakże w niektórych
kwestiach wspominających zawodzi pamięć.
Całkowity obraz wyłania się dopiero, jeżeli
nałoży się wszystkie zachowane relacje
o wyzwoleniu na kalendarium działań Armii
Czerwonej na tym obszarze. Należy się cieszyć, iż nasze miasto zostało oswobodzone
od Niemców bez żadnych walk i bez strat
miejscowej społeczności. Także polegli żołnierze sowieccy spoczywający na goślińskim
cmentarzu zginęli nie w boju o Murowaną
Goślinę, ale w walkach poza naszym miastem,
w ramach działań mających opanować nieodległe Biedrusko. Tym samym mieszkańcy
ziemi goślińskiej mogli bez większych przeszkód rozpocząć okres odbudowy zrębów
lokalnej administracji i pokojowego życia.
Dariusz Paprocki

POZNAJMY NAJBLIŻSZE, NAJWYŻ‐
SZE WZNIESIENIE W ŚRODKOWEJ
WIELKOPOLSCE ‐ DZIEWICZĄ GÓRĘ
NA TERENIE GMINY CZERWONAK.
Dziewicza Góra (
, m n.p.m.) to drugie
co do wysokości – po Górze Moraskiej – a zarazem najwyższe w powiecie poznańskim,
wzniesienie w środkowej Wielkopolsce.
Nazwa „Dziewicza Góra” pochodzi najprawdopodobniej od dziewiczych zakonnic
z pobliskich Owińsk.
W
r. na szczycie Dziewiczej Góry, Nadleśnictwo
Łopuchówko
wybudowało
wysoką, żelbetową wieżę – tzw. dostrzegalnię, stanowiącą część systemu ochrony
przeciwpożarowych obszarów leśnych.
Kabina obserwatora wyposażona jest
w urządzenia do lokalizacji pożaru i utrzymywania łączności z Nadleśnictwem
i Strażą Pożarną. Całkowita wysokość
wieży wynosi
m, a przekrój poprzeczny
jest kołem o średnicy metrów. Udostępniony turystom taras widokowy położony
jest
m nad ziemią i dotrzeć tam można
po pokonaniu
stopni. U stóp wieży
znajduje się miejsce na odpoczynek,
a w wieży sklepik, w którym można nabyć
widokówki i pamiątki z Dziewiczej Góry.
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DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
lutego harcerze na całym świecie obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Skąd się wziął
Dzień Myśli Braterskiej?
Idea ustanowienia takiego dnia zrodziła się
na . Międzynarodowej Konferencji Skautek i Przewodniczek (żeńska, światowa
organizacja skautowa) w
roku, w Stanach Zjednoczonych. Wybór daty padł na
dzień
lutego. Jest to rocznica urodzin
założyciela skautingu, Roberta BadenPowella, Naczelnego Skauta Świata i jego
żony Olave Baden-Powell Naczelnej
Skautki Świata.
Ale jest to też dzień, w którym w
r.
harcerki i harcerze naszego Związku podjęli
służbę na rzecz dzieci przez wspieranie
pracy Centrum Zdrowia Dziecka w ramach
Akcji „Grosik” zbierając pieniądze dla
małych pacjentów Pomnika – Centrum
Zdrowia Dziecka.
„Braterstwo jest dla nas programem i siłą,
naszą chlubą i ciągle nie do końca zrealizowanym zadaniem” Robert Baden-Powell.
Z okazji Dnia Myśli Braterskiej składamy
najlepsze życzenia wszystkim, którzy
wybrali harcerską drogę życia.
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Historia zimowych igrzysk
Zimowe igrzyska olimpijskie
mają o wiele krótszą historie, niż olimpiady letnie.
W
r. w Chamonix, we
Francji u podnóża Mont
Blanc odbył się tydzień Sportów Zimowych. W imprezie
wzięło udział
sportowców z krajów. Nie były to
wtedy jeszcze żadne igrzyska, tylko po prostu zimowe
zawody sportowe, które
latem trudno było zorganizować. Dopiero w następnym roku „Tydzień” w Chamonix uznano jako I Zimowe
Igrzyska Olimpijskie. W ten
sposób narodziła się „młodsza siostra” olimpiady letniej. Trochę na próbę, trochę
z przypadku, przede wszystkim jako wyraz coraz większej popularności sportów
zimowych, „śnieżna” igrzyska wprowadzone zostały do
olimpijskiej tradycji.

O

d Chamonix do Soczi:
Chamonix
(Francja),
Saint-Moritz (Szwajcaria),
Lake Placid (USA),
Garmisch-Partenkirchen (Niemcy),
Saint-Moritz (Szwajcaria),
Oslo (Norwegia),
Cortina d’Ampezzo (Włochy),
Squaw Valley (USA),
Innsbruck
(Austria),
Grenoble (Francja),
Sapporo (Japonia),
Innsbruck (Austria),
Lake Placid (USA),
Sarajewo (Jugosławia),
Calgary (USA),
Albertville
(Francja),
Lillehammer (Norwegia),
Nagano (Japonia),
Salt Lake City
(USA),
Turyn (Włochy),
Vancouver
(Kanada),
Soczi (Rosja).
Polacy na Zimowych Igrzyskach
Reprezentanci naszego kraju brali udział już
w I Zimowych Igrzyskach Olimpijskich
w
r. w Chamonix. Polska zdobyła
dotychczas w olimpiadach zimowych
medali ( złotych,
srebrnych i
brązowych).

Polska jest jednym z krajów, które wzięły
udział we wszystkich Zimowych Igrzyskach
Olimpijskich. Najwięcej medali, bo aż zdobyliśmy właśnie w Soczi oraz w Vancouver
w
r. Pierwszy medal (brązowy) wywalczył dla nas Franciszek Gąsienica-Groń
w kombinacji norweskiej w
r.
r. po raz ostatni Zimowe Igrzyska
W
odbyły się w tym samym roku co letnie. Władze MKOL postanowiły je rozdzielić. Obecnie olimpiady odbywają się co dwa lata na
przemian. Letnie w latach parzystych przestępnych, a zimowe w latach parzystych nieprzestępnych. Przed nami w
r. zmagania letnie w Rio de Janeiro.

lutego rozpoczęły się XXII Zimowe Igrzyska
Olimpijskie. Po raz pierwszy organizowała je
Rosja. Polska reprezentacja na Zimowe Igrzyska Olimpijskie liczyła sportowców. To największa reprezentacja na olimpiadę zimową
w historii naszego kraju. Podczas ceremonii
otwarcia chorążym naszej ekipy był Dawid
Kupczyk ( l.) pilot bobsleistów. Wystąpił on
na olimpiadzie po raz piąty. Szefem misji był
Apoloniusz Tajner ( l.).

Naszym olimpijczykom, którzy brali udział
w XXII Olimpiadzie gratulujemy.

Tegoroczne igrzyska zakończyliśmy wyni-

Norbert Kulse

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 . – .

kiem: medale złote, srebrny i brązowy.
Zdobyli je: x złoto - Kamil Stoch (skoki narciarskie, skocznia normalna i skocznia duża),
złoto -Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie,
bieg indywidualny), złoto-Zbigniew Bródka
(łyżwiarstwo szybkie,
metrów), srebro
- Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak, Luiza Złotkowska, Natalia Czerwonka
(łyżwiarstwo szybkie, bieg drużynowy) oraz
brąz-Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański (łyżwiarstwo szybkie, bieg drużynowy).

.

–

.

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

Maskotkami obecnej olimpiady były: zajączek, pantera i miś polarny.

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

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: 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
marzec 2014
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W MG Sport wiele się dzieje
W Spółce MG Sport luty był taki jak pogoda za oknem – „gorący”, czyli bardzo intensywny.
Wszystkie dni były wypełnione zajęciami, łącznie z weekendami.

Karate WKF – Dynamic Cup

z dziedziny kultury.
lutego Murowana
Goślina gościła Zenona Laskowika wraz ze
swoim kabaretem.

zaprezentowały swoje okrzyki ku pokrzepieniu serc. I już było wiadomo, że rywalizacja
będzie zacięta.
Debata o sporcie

Ferie na sportowo

Zenon Laskowik.

Półtoragodzinne spotkanie z mistrzem
satyry upłynęło na tematyce jubileuszu
z odnośnikami do aktualnej sytuacji Ojczyzny. Niezapomniany wieczór, gdyż znakomity Gość zgromadził bardzo wielu mieszkańców, a humor samego Zenona Laskowika
wywoływał salwy śmiechu i oklaski na
widowni.
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorek w siatkówce

Uczestnicy ferii w hali.

W dniach - lutego w MG Sport odbyły się
pierwsze ferie na sportowo. Na swoje zgrupowanie przyjechała szkółka piłkarska
„Kadet” z Koziegłów. W codziennych treningach uczestniczyły dzieci w wieku - lat.
Wśród nich można było zaobserwować
fanów: Leo Messiego, Fernando Torresa,
Wayne’a Rooneya, Cristiano Ronaldo czy
chociażby Roberta Lewandowskiego. Obserwując zmagania tych młodych adeptów
można śmiało stwierdzić, że o przyszłość
polskiej piłki nożnej możemy być spokojni.
Zenon Laskowik w Murowanej Goślinie
Oprócz zajęć czysto sportowych spółka
zaproponowała Mieszkańcom spotkanie
www.murowana-goslina.pl

W dniach - lutego Spółka MG Sport była
organizatorem Mistrzostw Wielkopolski
Juniorek w siatkówce, w sezonie
/
.
W turnieju finałowym udział wzięły
cztery drużyny: UKS ZSMS Poznań, PTPS
Piła, Amber Kalisz i UKŻPS Kościan. Przed
turniejem finałowym na faworytów do
tytułu mistrzowskiego wskazywano zespoły
z Poznania oraz Piły. W meczu decydującym
o przyznaniu mistrzowskiego tytułu nie
zabrakło emocji. O wszystkim zadecydował
tie-break, w którym lepsza okazała się drużyna z Poznania. Po wygranym meczu
zawodniczki z Poznania otrzymały puchar,
medale oraz pamiątkową flagę. Najlepszą
zawodniczką turnieju została Paulina
Grocholewska, która powoli zbiera siatkarskie doświadczenie na meczach I ligi w drużynie Murowanej Gośliny.

Grzegorz Jedlikowski
Kierownik biura MG Sport Sp. z o.o.
tel.
e-mail: biuro@mgsport.com.pl

PRZYJDŹ NA BEZPŁATNE
ZAJĘCIA Z JOGI!
marca, o godz. . w Szkole Podstawowej nr przy ul. Szkolnej odbędą
się otwarte, bezpłatne zajęcia jogi
z instruktorem.
Ćwiczenia możesz rozpocząć w każdym
momencie swego życia, bez względu na
wiek i stopień sprawności. Joga utrzymuje sprawność i zdrowie, dyscyplinuje
ciało i umysł.
Po ćwiczeniach będzie możliwość zapisania się na cykliczne zajęcia z jogi, które
odbywać się będą w poniedziałki o godz.
. – . i środy o godz. . –
.
Należy zabrać matę do ćwiczeń.
Szczegółowych informacji udziela:
Justyna Gronek, tel.
.

Olimpiada sportowa dla maluchów
lutego w hali MG Sport odbyła się Olimpiada Sportowa Przedszkola Niepublicznego
„Smocze Wzgórze”. Przed rozpoczęciem
rywalizacji poszczególne drużyny Smoków

fot. duchesssa/sxc.hu

A zaczęło się już w ostatnią niedzielę stycznia, kiedy odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Wielkopolski Karate WKF - Dynamic Cup
Murowana Goślina
. W największych
zawodach w Wielkopolsce udział wzięło
ponad
zawodników i zawodniczek z
klubów, z województw: wielkopolskiego
i kujawsko-pomorskiego. Rywalizacja była
zacięta, ale fair play. Drużyna z Murowanej
Gośliny wywalczyła złote, srebrne i brązowych medali. Do tego dodać należy również czwartych miejsc.

Miesiąc luty zakończyliśmy debatą pasjonatów i amatorów sportu, nt. co moglibyśmy
wspólnie zrobić, żeby poprawić dostępność
sportu w Murowanej Goślinie i jaka w tym
ma być rola Spółki MG Sport. Ponieważ nie
wyczerpaliśmy wszystkich tematów umówiliśmy się już na następne spotkanie. Owoce
tego spotkania, sądzę, że będzie można już
wkrótce zobaczyć. Pierwszym jest zaproszenie do zapisywania się na newsletter, na
stronie
www.mgsport.com.pl,
gdzie
będziemy mogli informować i zapraszać na
wszystkie wydarzenia w hali, tych którzy
podadzą nam swojego e-maila.

KULTURA

 Ferie z Domem Kultury
Nasz Ośrodek Kultury w ramach ferii zimowych zaproponował dzieciom warsztaty
mydełkowe. Uczestnicy podczas warsztatów
poznali historię mydła, dowiedzieli się czym
się myli starożytni Rzymianie i Grecy, jaki jest
najlepszy tłuszcz zwierzęcy do zrobienia
mydła. Każde dziecko miało możliwość
wyprodukowania własnego mydełka. W przerwie między poszczególnymi etapami „produkcji” była zabawa z balonami, zagadki
i konkursy. Dzieci zrobiły mydełka glicerynowe. Każde było niepowtarzalne, aromatyczne i kolorowe. Warsztaty odbyły się
lutego w Domu Kultury przy ul. Poznańskiej
i w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”.
Kolejną propozycją były przedstawienia
teatralne w wykonaniu Teatru Moralitet
z Krakowa. Pierwsze przedstawienie pt.
„Smoczy festyn” zostało zaprezentowane
w Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej.
Spektakl opowiadał o ważnych kwestiach
odnośnie zdrowego odżywiania i kształtowania świadomość na temat czynników
sprzyjających zdrowiu. W „Klubie Osiedlowym” aktorzy przedstawili spektakl
„Skrzaty ze starej szafy”. Była to opowieść
o niegrzecznej Karolci, która nikogo nie słuchała w przedszkolu i w szkole. Głównym
celem spektaklu jest wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności i wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie
i bezpieczeństwo. Obydwa przedstawienia
odbyły się lutego
r.
Agnieszka Szymańska-Wojtera

Marcin Matuszewski, reżyserem Lynn Kucharczyk, scenografia Bartłomiej Stefański.

"Sejf".

Jest to już drugi spektakl „Sejfu”. Tym razem
artyści zaprezentowali lekko odmienioną
wersję w nowej obsadzie aktorskiej. W przedstawieniu udział wzięli: Kuba Karpisiak, Małgorzata Łęcka, Marcin Matuszewski, Michał
Pawłowski, Katarzyna Żydowicz, Beata
Lisiecka, Maria Urbaniak, Lynn Kucharczyk.
Bilety zakupiło ponad sześćdziesiąt osób.
„Sejf” to pułapka, w którą, w ironiczny sposób zapędza nas po raz kolejny teatr absurdu
Marcina Matuszewskiego z kubłem zimnej
wody na głowę.
Bartłomiej Stefański
 Rekord frekwencji, czyli XVII Otwarte
Mistrzostwa Gminy Murowana Goślina
w Szachach
marca br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
odbyły się XVII Otwarte Mistrzostwa Gminy
w Szachach.

 Znaleźli rygielek i weszli do środka …
i
lutego w ramach cyklicznych spotkań
z teatrem „Scena Cegiełka” zaprezentowała
w sali Klubu Osiedlowego „Zielone Wzgórza”
spektakl „Sejf”. Scenarzystą spektaklu jest

Do rywalizacji o tytuł Mistrza Murowanej
Gośliny przystąpiło w grupie seniorów
zawodników, natomiast w grupie juniorów
młodych szachistów. Zawody zostały
rozegrane systemem szwajcarskim; po siedmiu rundach wyłoniono najlepszych szachistów goślińskiego turnieju.

W sumie, w goślińskim turnieju udział wzięło
miłośników „królewskiej gry”, m.in.:
z Poznania, Szamotuł, Obornik, Prusiec oraz
reprezentanci gminy Czerwonak i oczywiście gospodarzy - gminy Murowana Goślina.

Uczestnicy Mistrzostw w Szachach.

Wśród seniorów bezkonkurencyjny okazał
się Pan Marek Maćkowiak z Poznania, który
nie dał szans pozostałym zawodnikom,
wygrywając wszystkie partie. Marek Maćkowiak to również zeszłoroczny mistrz Murowanej Gośliny. Drugie miejsce zajął Tadeusz
Krauze z Bolechowa, były mieszkaniec
naszej gminy i wielokrotny zwycięzca tego
turnieju; trzeci był Adrian Kurz z Prusiec.
W kategorii juniorów pierwsze trzy miejsca
zajęli: . Jarema Jurałowicz - Murowana
Goślina, . Szczepan Damasiewicz – Poznań,
. Patryk Bałażyk - Murowana Goślina
Na zakończenie turnieju dyplomy, nagrody
pieniężne oraz statuetki wręczyli Arleta
Włodarczak, dyrektor Ośrodka Kultury oraz
Tomasz Mizgier. Zawody sędziowała Pani
Małgorzata
Napierała
z
Kórnika.
Jeśli będzie zainteresowanie, prawdopodobnie w Ośrodku Kultury zacznie ponownie
działać kółko szachowe. Chętnych prosimy
o kontakt
.
Tomasz Mizgier

Zapraszamy na wystawę
„STOP zaśmiecaniu lasów”
Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury zorganizowało
pod patronatem
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych konkurs na rysunek satyryczny pod
hasłem „STOP zaśmiecaniu lasów”.

D

zięki współpracy z Nadleśnictwem
Łopuchówko, w terminie - kwietnia
wystawa zagości w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej
Goślinie. Wśród prezentowanych
prac są
też prace nagrodzonych autorów: Witolda
Mysyrowicza, Edwarda Lutczyna, Józefa Jurczyszyna, Grzegorza Szumowskiego, Jerzego
Głuszka, Zbigniewa Kołaczka, Henryka Cebuli
i Henryka Sawki. Wystawa ma też gośliński
akcent, autorem dwóch prac jest mieszkaniec
naszej gminy Dariusz Pietrzak.
Serdecznie zapraszamy.

Plakat Edwarda Lutczyna.
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X lat Karnawału z Orkiestrą Dętą
Ponad pół tysiąca widzów wysłuchało koncertów Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Murowanej Goślinie, które odbyły się w sobotę i niedzielę i marca w auli
gimnazjum przy ul. Mściszewskiej.

T

o wyjątkowa sytuacja, aby amatorska
orkiestra dawała koncerty dzień po
dniu, w dodatku biletowane. Wieczory
koncertowe wypełniły utwory wykonywane
w poprzednich edycjach, dobrze znane
i cenione przez publiczność. Oczywiście nie
zabrakło nowości i niespodzianek. Po raz
drugi w tym roku z orkiestrą zagrała szóstka
młodych muzyków, uczniów Studium Gry na
Instrumentach Dętych i Perkusji przy
Ośrodku Kultury.

Artyści zabrali publiczność w podróż po różnorodnych krajobrazach muzycznych od klasyki, muzykę filmową, po współczesność.
Sporą niespodzianką okazał się występ
nowej formacji, która wyłoniła się z szeregów muzyków Orkiestry OSP. Przed publicznością zaprezentował się Zespół Rozrywkowy Orkiestry Dętej OSP pod kierunkiem
Roberta Duszczyka. Mateusz Sibilski dyrygent Orkiestry OSP zaprosił w tym roku do
udziału w koncertach panią prof. Alicję Curujew z jej zespołem mażoretek, który prowadzi przy Orkiestrze Miasta Poznania, oraz
tancerki ze Studia Baletowego Pas de deux.
W zajęciach szkoły bierze udział sześcioosobowa grupa młodych dziewcząt z Murowanej Gośliny. Dziewczynki miały okazję po raz
pierwszy zaprezentować się goślińskiej
publiczności. W koncertach wystąpiły również tancerki z Zespołu Tanecznego pod kierunkiem Marty Jankowskiej, działającego
w Murowanej Goślinie.
www.murowana-goslina.pl

Mateusz Sibilski w imieniu Orkiestry Dętej
podziękował kwiatami Pani Urszuli Maćkowiak (małżonce Prezesa Orkiestry) za oddanie, pomoc w każdej sytuacji i przyjaźń.
Orkiestra spełniła też życzenie Pani Urszuli
i zagrała specjalnie dla niej „Janosika”.
Kwiaty dla kierowników występujących
zespołów wręczyła Arleta Włodarczak,
dyrektor Ośrodka Kultury.
Koncerty poprowadził Marcin Matuszewski,
scenografię stworzył Bartłomiej Stefański.
Specjalną okolicznościową prezentację fotograficzną przygotowali: Anna Woronkowicz
i Tomasz Mizgier.
Występy zakończyły owacje na stojąco. Licznie przybyła publiczność odebrała na koniec
karnawału dawkę pozytywnej energii.
Bartłomiej Stefański

Dyrektor Ośrodka Kultury i kapelmistrz orkiestry.

NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA
marca

r., świetlica wiejska Długa Goślina

PROGRAM OBCHODÓW:
.
Konferencja „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd.”
▪ Powitanie gości – ks. Piotr Skoczylas, proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie.
▪ Aktualna sytuacja demograficzna w gminie Murowana Goślina – Aleksandra Pilarczyk, kierownik USC w Murowanej Goślinie.
▪ Karta Dużej Rodziny w gminie Murowana Goślina oraz inne inicjatywy władz publicznych na rzecz rodzin wielodzietnych – Magdalena Karaś,
pełnomocnik burmistrza Murowanej Gośliny ds. Karty Dużej Rodziny.
▪ Doświadczenie współpracy stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin „Trzy
Plus” ze strukturami państwowymi i samorządowymi – Jadwiga Kądzielawa, Danuta Rząsa, Jacek Sommerfeld, Szymon Wytykowski.
▪ Czy mieszkańcy Murowanej Gośliny tworzą wspólnotę/wspólnoty? Doświadczenia rodzin sprowadzających się do gminy – Setha Kucharczyk, Katarzyna
Mielczarek.
▪ Papież Franciszek o rodzinie polskiej. Doświadczenie wizyty „Ad limina apostolorum” – ks. abp. Henryk Muszyński.
▪ Dyskusja.
▪ Podsumowanie – Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina.

fot. sxc.hu

ZAPRASZAJĄ
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki
Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie ks. Piotr Skoczylas

Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
zaprasza na

w przeddzień kanonizacji Papieża Jana
Pawła II w wykonaniu zespołu

Artes Ensemble
sobota

kwietnia
r. godz. .
aula Gimnazjum nr
Murowana Goślina, ul. Mściszewska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zaprasza na

WIELKI FINAŁ
XV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”
kwietnia

r., godz.

:

, Ośrodek Kultury, ul. Poznańska

fot. sxc.hu

BILETY:
PLN PRZEDSPRZEDAŻ
PLN W DNIU KONCERTU
DO NABYCIA:
MGOKiR, ul. Poznańska
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH
marca, godz. .

Prezentacje Młodych Świeża Farba - wystawa Łukasza Jankowskiego

Galeria w Pałacu

marca, godz. .

Konferencja „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd.” z okazji Narodowego Dnia Życia

sala Szkoły Podstawowej
Długa Goślina

marca, godz. .

X Teatralia – Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych

Aula Gimnazjum nr

kwietnia, godz. .
-

kwietnia

kwietnia, godz. .

Eliminacje gminne XV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

Wystawa okazji Dnia Ziemi „STOP zaśmiecaniu lasów”

MGOKiR

Wielki Finał XV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „WIOSENNE PRZEBUDZENIE”

MGOKiR

Spektakl „Przedział” w wykonaniu teatru Gang Marcina (Bilety w cenie PLN)

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

kwietnia, godz. .

XX Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej

MGOKiR

kwietnia, godz. .

X Pokazy taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

Aula Gimnazjum nr

kwietnia, godz. .

Koncert muzyczno-poetycki „Santo subito – święty natychmiast” w przeddzień kanonizacji
Papieża Jana Pawła II w wykonaniu zespołu Artes Ensemble (Bilety w cenie PLN)

Aula Gimnazjum nr

,

kwietnia

