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TERMIN IMPREZA MIEJSCE
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22 kwietnia XII Pokazy taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca Aula Gimnazjum nr 1

23 kwietnia Mecz KS 1999 Łopuchowo – Stella Luboń Boisko – Łopuchowo

23 kwietnia Pchli Targ i Kiermasz Rękodzieła Płyta Nowego Rynku

23 kwietnia Wewnętrzne zawody w ujeżdżaniu – klub i sekcja z Raduszyna Stadnina w Raduszynie

24 kwietnia Spacer historyczny Biblioteka Publiczna i MGOKiR

24 kwietnia Rodzinny rajd samochodowy szlakiem kościołów drewnianych Pobiedziska

30 kwietnia Spacer „Fotopuszcza Zielonka” Zielonka

30 kwietnia V wyprzedaże garażowe Łopuchówko

M
A

J

1 maja – 18 lipca

IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny 
im. ks. Edmunda Szymańskiego 
Wystąpią chóry goślińskie, akademickie z polskich politechnik oraz 
z Ukrainy, Turcji, Filipin i RPA - program str. 23

Aula Gimnazjum nr 1 
Kościół pw. NAJCH Kościół pw. św. Jakuba

2 maja Majówka Stadion Miejski

3 maja Obchody Święta 3 Maja Kościół pw. NAJCH

3 maja Strzelanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej 
Goślinie z okazji Święta 3 Maja Strzelnica Bracka, ul. Bracka 1

7 maja Rajd „Odjazdowy bibliotekarz” Biblioteka Publiczna / Skoki

7 maja XVII Rajd turystyczny po Puszczy Zielonka „Goślińskie Lofry” Puszcza Zielonka

7 maja Mecz KS 1999 Łopuchowo – Lider Swarzędz Boisko – Łopuchowo

7 maja Mecz Concordia Murowana Goślina – Vitcovia Witkowo Stadion miejski, ul. Mściszewska 21

8 maja Spacerkiem po Puszczy cz. 1 (wycieczka piesza, przyrodnicza) Stawy Kiszkowskie

8 maja Mecz KS Uchorowo – Okoń Sapocice Boisko – Uchorowo

9 maja Majowe spotkanie z książką Biblioteka Publiczna

10 maja Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

12 maja Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki 
Przedszkolaków

Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

12 maja 48. Turniej Pro Sinfoniki Aula Gimnazjum nr 1

14 maja Mecz KS 1999 Łopuchowo – Clescevia Kleszczewo Boisko – Łopuchowo

16 maja Majowe spotkanie z książką Biblioteka Publiczna

19 maja Turniej rodzin czytających Biblioteka Publiczna

19 maja – 2 czerwca XI Wystawa twórczości amatorskiej 
– Goślińska Inwentura Artystyczna

Galeria na Wzgórzu Ośrodek Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

21 maja Mecz Concordia Murowana Goślina – Piast Kobylnica Stadion miejski, ul. Mściszewska 21

22 maja Koncert z okazji Dnia Matki Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

22 maja Rajd „Puszcza wpuszcza” Zielonka

22 maja Mecz KS Uchorowo – LKS Lipa Boisko – Uchorowo

22 maja Zawody towarzyskie w ujeżdżaniu (otwarte dla gości z zewnątrz) Stadnina w Raduszynie

23 maja Majowe spotkanie z książką Biblioteka Publiczna

24 maja Konkurs recytatorski „Moja Mama” Biblioteka Publiczna

28 maja Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 
oraz majówka parafi alna w sołectwie Łopuchówko
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kolejna koncepcja… Jest to wierzchołek „góry lodowej” tego, 
co się działo w gminie do 8 grudnia 2014 roku. Tak trwoniono 
publiczne pieniądze na fanaberie jednego człowieka. Dzisiaj 
możecie Państwo odpowiedzieć na pytanie skąd mamy prawie 
50-milionowe zadłużenie.

Dzisiaj ta niekompletna, nieposiadająca wymaganych pra-
wem uzgodnień i pozwoleń, może jedynie trafi ć na makula-
turę.

KONIEC I LIGI SIATKÓWKI

Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” ma zadłużenie 
w wysokości 300 000 zł. Nie posiada natomiast sponsora. 
Uważam, iż absurdalna była decyzja z 2009 roku o przejęciu 
z Poznania II ligi żeńskiej siatkówki – zespołu składającego się 
z obcych zawodniczek. Finansowaliśmy ten zespół (od 2010 
roku jako I ligę), wyręczając miasto Poznań, do końca tego 
sezonu. To nie są zadania własne gminy. Na I ligę wydaliśmy 
przez ten czas z budżetu gminy ponad 2 miliony złotych. O tyle 
mogło być mniejsze obecne zadłużenie. 

Teraz okazało się, że od lat klub ma kłopoty fi nansowe - 
zadłużenie ok. 300 000 zł. Nie posiada znaczących sponso-
rów, a możliwości i forma zawodniczek są na bardzo niskim 
poziomie (większość sezonu ostatnie miejsce w tabeli). Na 
mecze przychodzi garstka najbardziej zagorzałych kibiców. 
Za każdy sezon gmina płaciła 400 000 zł, ponieważ I liga 
opierała się właściwie na budżecie gminy. Dlatego ten sezon 
był ostatnim.

Natomiast zawsze deklarowałem, że gmina powinna wspierać 
dzieci z naszej gminy, które grają w siatkówkę w III i II lidze. 
Finansowanie tych grup jest sprawą oczywistą. 

Ostatnio pojawiły się nawet petycje w obronie 
siatkówki skierowane do mnie i Rady Miejskiej. 
Jest to kolejne wykorzystywanie dzieci do brud-
nej kampanii politycznej. Autorom chodziło tak 
naprawdę o obronę I ligi, a tego nie da się obro-
nić. 

NAWET KŁAMSTWA I MANIPULACJA DANYMI 
NIE POZWOLĄ ZAKLINAĆ RZECZYWISTOŚCI 

Gdy przewodniczący Klubu Radnych Rozwój Ziemi 
Goślińskiej Wiesław Kaniecki w wydawanej przez 
stowarzyszenie (o tej samej nazwie) propagando-
wej gazetce pisze nieprawdę, to, jako burmistrz, 
muszę zareagować. 16 lat byliście Państwo kar-

mieni propagandą sukcesu, manipulowani informacjami, 
żeby wywołać wrażenie, że gmina się rozwija w dobrym kie-
runku. Oto fakty. Wiesław Kaniecki w artykule „Mierny, bierny, 
ale wierny” wychwala spółkę Lider, która w ramach partnerstwa 
publicznego miała wybudować 43 mieszkania komunalne. 
W ubiegłym roku udało się tą niekorzystną dla gminy umowę 
rozwiązać. Uważam to za największy sukces.

Kłamstwa radnego Kanieckiego, a zarazem wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej muszą się spotkać z ostrą reakcją z mojej 
strony. Kłamstwem jest, że w 2015 roku nie wyremontowano 
ani jednego lokalu. Remonty zostały wykonane na kwotę 
103 884,71 zł. 

PONAD 800 TYSIĘCY ZŁOTYCH MOŻEMY WYRZUCIĆ DO 
ŚMIETNIKA

Tyle, a dokładnie 817 599 zł wydaliśmy na bezużyteczną i nie-
kompletną dokumentację dotyczącą budowy parku historycz-
nego. 
W miesiącu marcu 2016 roku gmina zawarła ugodę z wyko-
nawcą projektów dot. budowy parku historycznego na sumę 
500 000 zł, które musimy zapłacić z budżetu gminy. Zapisy 
wcześniejszej umowy były tak nieprecyzyjne i niekorzystne dla 
gminy, że istniało ryzyko, iż ewentualny proces mógłby ozna-
czać konieczność zapłaty nie 500 000 zł a 1 500 000 zł.

Poza tym i tak zapewne musielibyśmy zapłacić zbliżoną kwotę 
427 000 zł za część kosztorysową. Umowa opiewała na tak 
astronomiczną kwotę. Nie znajdziecie moim zdaniem w Polsce 
takiego przypadku, żeby za kosztorysy projektowe zapłacić blisko 
30 proc. kosztów projektów. Przyjmuje się stawkę ok. 5 proc. war-
tości projektu (zależnie od stopnia komplikacji dokumentacji), 
zatem powinniśmy zapłacić ok. 75 000 zł. Ponadto z umowy 
wynikało, że kosztorysy miały być wykonane przed projektami.

Kosztorysy, które były niekompletne zostały odebrane przez 
urlopowanego już byłego kierownika jednego z referatów na 
wypowiedzeniu, który cudownie znalazł się w urzędzie w tym 
dniu i pokwitował ich odbiór. 

Była tańsza oferta na wykonanie kosztorysów i dokumentacji, 
ale została odrzucona tylko dlatego, że wadium wpłynęło na 
konto kilka minut po terminie. 

Do projektu parku zostały przygotowane dwie koncepcje. 
Jedną zrobili Francuzi za 50 000 zł. Płatność zrealizował Dom 
Kultury, który otrzymał darowiznę od jednego z developerów 
i zapłacił w euro za koncepcję. Potem za 135 300 zł powstała 

Spółka Lider w ramach partnerstwa publicznego 
miała wybudować 43 mieszkania komunalne, 
jednak nie realizowała remontów, nie budowała 
zaplanowanych zgodnie z umową mieszkań 
komunalnych. W ubiegłym roku udało się tą 
niekorzystną dla gminy umowę rozwiązać. 
Uważam to za największy sukces.

Szanowni Mies zkańcy,

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina
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INWESTYCJE

cji w rejonie Puszczy Zielonka. Tak się złożyło, że gmina Muro-
wana Goślina i Czerwonak we wniosku o dofi nansowanie 
unijne i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska podała 
dane, które odbiegały od rzeczywistych. Nawet jak podłączy 
się 100 proc. dostawców ścieków w naszej gminie, to nie uzy-
skamy efektu ekologicznego. Zawyżono dane o 100 proc. 
Przewodniczący Zarządu, którym był wówczas były burmistrz, 
miał kilka lat na wprowadzenie korekty danych, jednak tego 
nie zrobił. To była jedna z przyczyn, dla których nie przedłu-
żono mu umowy na stanowisku w Związku Międzygminnym. 

Konsekwencje braku efektu ekologicznego mogą skutkować 
obniżeniem dofi nansowania nawet o kilkadziesiąt milionów 
złotych. Podjąłem z partnerami uczestniczącymi w projekcie 

działania w celu zachęcenia dostawców ście-
ków, żeby się podłączyli do kanalizacji. Proszę 
burmistrzów z gminy Swarzędz i Pobiedziska, 
żeby zachęcali developerów, którzy na terenie 
ich gmin budują budynki mieszkalne, żeby je 
podłączali do sieci w ramach projektu kanaliza-
cji, żeby naprawić niekompetencje, nierzetel-
ność, bezczynność mojego poprzednika w tym 
temacie.

Problemów do rozwiązania jest bardzo dużo. Mieszkańcy 
muszą wiedzieć, że przy tak wysokim zadłużeniu gminy działa-
nia, które poprawią tę sytuację, są czasochłonne i długotermi-
nowe. Niezależnie od tego, co Stowarzyszenie Rozwój Ziemi 
Goślińskiej będzie Państwu przedstawiać i w jakiej formie, to 
nadal czarne jest czarne, a białe jest białe i żadne sztuczki 
socjotechniczne tym, którzy doprowadzili do gigantycznego 
zadłużenia gminy nie pomogą. 

WYNAGRODZENIE

W 2015 roku radni podnieśli sobie diety. Wcześniej mieliśmy 
w gminie burmistrza z podwójnym wynagrodzeniem i jednym 
z najwyższych w Polsce, to teraz jestem burmistrzem z jednym 
z najniższych wynagrodzeń. Po raz pierwszy publicznie 
odniosę się do tego zagadnienia. W wybitnej gazecie lokalnej, 
prowadzonej przez wybitnych redaktorów, którzy za cel obrali 
sobie atakowanie mojej osoby przy każdej nadarzającej się 
okazji, a także w gazetce Stowarzyszenia Rozwój Ziemi Gośliń-
skiej ten temat był ostatnio poruszany. 

Do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalanie wynagrodze-
nia dla burmistrza. Kiedy podjęto uchwałę o wynagrodzeniu 
znacznie niższym od poprzednika, nie zabrałem głosu. Przy-
jęta jest niepisana umowa, że żadna rada miejska nie zmniej-
sza wynagrodzenia burmistrzom nowo zaprzysiężonym – na 
tym etapie nie potrafi  przecież ocenić ich pracy, uzasadnić 
obniżenia pensji dla nowo wybranego włodarza. Tę zasadę zła-
mano. Dwa kluby, których kandydaci nie zostali burmistrzami, 
zagłosowały za obniżonym wynagrodzeniem. Zawsze mówiłem 
i to powtarzam, że nigdy nie będę pobierał dodatkowego wyna-
grodzenia. Jestem wiceprezesem stowarzyszenia Komunikacja 
czy Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Związku Mię-
dzygminnym „Puszcza Zielonka” i nie pobieram za te funkcje 
dodatkowego wynagrodzenia, tak jak robił to mój poprzednik.  

Kolejnym kłamstwem jest, że spółka MG Zarządzanie (Lider) 
wykonała remont 16 budynków komunalnych. Właśnie pod-
stawą rozwiązania umowy był fakt, że spółka nie realizowała 
remontów, nie budowała zaplanowanych zgodnie z umową 
mieszkań komunalnych. W 2015 roku miał być wybudowany 
kolejny budynek mieszkalny. 

Co roku przekazywaliśmy Spółce MG Zarządzanie (Lider) bli-
sko 700 000 zł. Z tego na zarządzanie ok. 300 000 zł. Teraz, 
po połączeniu kompetencji w jednej spółce MG Sport i Nieru-
chomości kwota 300 000 zł zostaje w spółce. Ok. 100 000 zł 
wydajemy na pensje dla pracowników zajmujących się mie-
niem komunalnym, natomiast 200 000 zł zostaje na utrzyma-
nie hali. 

Pan Kaniecki, dokonując manipulacji i posługując się socjo-
techniką, której w gazetce stowarzyszenia Rozwój Ziemi 
Goślińskiej poświęcono tyle miejsca, przedstawił ile to gmina 
traci na działalności Spółki MG Sport i Nieruchomości. Wie-
rutne bzdury – liczby mówią coś innego. Spółka MG Sport była 
potrzebna w przeszłości, żeby reperować długi i organizować 
wycieczki do parku historycznego we Francji z pieniędzy podat-
ników (w sumie wyjazdy, delegacje i wyjazdy studyjne koszto-
wały przynajmniej 159 tys. zł). W tym celu spółka założyła 
nawet konto walutowe. Z takiej wycieczki korzystał bez skrupu-
łów m.in. autor wspomnianego artykułu – Wiesław Kaniecki. 
To była zachęta, aby zagłosować za wydaniem setek tysięcy 
złotych na bezużyteczne projekty dotyczące parku historycz-
nego. 

Spółka Mg Sport w grudniu 2014 roku miała ponad milion 
długu. W bieżącym roku nie otrzymała z budżetu gminy ani zło-
tówki na utrzymanie hali, spłaciła kredyt w kwocie 75 000 zł 
właśnie z oszczędności uzyskanych z dodatkowych dochodów 
- z pieniędzy otrzymanych na zarządzanie.

Spółka lider miała wybudować 43 lokale mieszkalne i wyre-
montować 18 budynków komunalnych. W zamierzeniu przez 
blisko 29 lat miała otrzymywać ok. 700 000 zł rocznie. Łatwo 
obliczyć, że gmina zapłaciłaby spółce ponad 20 000 000 zł. 
Pan Kaniecki w swoim artykule pyta, czemu gmina nie ma pla-
nów budowy dalszych mieszkań. Otóż to radni nie wyrazili 
zgody, żeby wśród rozszerzonych zadań spółki znalazła się 
budowa mieszkań komunalnych! 

W tym roku spółka wyjdzie z długów i w przyszłym roku może 
zająć się budową mieszkań komunalnych, zaciągając kredyt. 
Jestem za powstaniem kontenerów dla nieuczciwych lokato-
rów mieszkań komunalnych, którzy bezkarnie od lat nie płacą 
czynszu i za media, nie robiąc sobie nic z nakazów zapłaty itp. 

KARA DLA ZMPZ

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” może zapłacić kary 
za brak efektu ekologicznego przy realizacji projektu kanaliza-

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” może 
zapłacić kary za brak efektu ekologicznego przy 
realizacji projektu kanalizacji w rejonie Puszczy 
Zielonka.
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22 marca 2016 r. odbyła się XVIII 
Sesja Rady Miejskiej, zwołana w try-

bie nadzwyczajnym, w której uczestni-
czyło 14 radnych (nieobecny radny 
Leszek Sommerfeld).

Obrady rozpoczęły się uczczeniem 
pamięci ofi ar zamachu terrorystycznego 
w Brukseli minutą ciszy. 

W dalszej części sesji radni podjęli nastę-
pujące uchwały:

1. W sprawie zmiany uchwały budże-
towej na 2016 rok.

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 
8.000,00 zł do kwoty 45.328.023,00 zł. 
W tym wydatki na realizację statutowych 
zadań gminy zmniejsza się o kwotę 
8.000,00 zł do kwoty 14.731.923,00 zł. 
Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 
8.000,00 zł do kwoty 9.016.384,00 zł. 
Uchwała została podjęta 13 głosami „za” 

6. kwietnia w Warszawie Krajowa 
Rada Spółdzielcza przyznała naszemu 

burmistrzowi Dariuszowi Urbańskiemu 
nagrodę oraz w podziękowaniu za owocną 
współpracę uhonorowała go tytułem 
Samorządowca Spółdzielcy roku 2016. 

Od 2004 r. środowisko spółdzielcze 
nagradza tych przedstawicieli samorzą-
dów lokalnych, którzy z przychylnością 
i zrozumieniem patrzą na działalność 
spółdzielni na ich terenach. Konkurs 
Samorządowec-Spółdzielca, którego 
fi nał tradycyjnie odbywa się pod koniec 
marca, ma uhonorować za życzliwość 
i docenianie roli spółdzielczości w lokal-
nym środowisku. Patronat nad tą inicja-
tywą objęło Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, a jego 
przedstawiciele co roku uczestniczą 
w uroczystym nadaniu tytułów Samorzą-
dowiec-Spółdzielca .

(KG), Zdjęcie: Kamil Grzebyta

1 głosie „wstrzymującym się” (radny nie-
zależny).

Kolejne uchwały radni podejmowali jed-
nogłośnie.

2. W sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Muro-
wana Goślina na lata 2016 - 2036.

3. W sprawie zmiany w statucie Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Zmiana polega na dodaniu zapisu 
o wsparciu ochrony dziedzictwa kulturo-
wego także poza granicami kraju. Umoż-
liwi to przygotowanie wniosku do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa i Dziedzic-
twa Narodowego o fundusze na renowa-
cję zabytków na Białorusi.

4. W sprawie Statutu Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Murowanej Goślinie.

Stosowne zapisy w Statucie są konieczne 
z uwagi na realizację nowego zadania 

„program 500+”.

5. W sprawie zmiany Uchwały nr 
XV/147/2016 Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dnia 14 
stycznia 2016 r. w sprawie przyję-
cia „Planu gospodarki niskoemisyj-
nej Gminy Murowana Goślina”.

Zaktualizowany dokument otwiera drogę 
do ubiegania się o fi nansowanie inwesty-
cji obejmujących m.in. termomoderniza-
cję budynków publicznych i mieszkal-
nych, modernizację źródeł ciepła, instala-
cję odnawialnych źródeł energii, zwięk-
szenie efektywności energetycznej.

Treść uchwał dostępna jest w Biurze 
Rady Miejskiej oraz w Biuletynie Informa-
cji Publicznej.

Sesja Nadzwyczajna

Wyróżniony samorządowiec – 
spółdzielca

Burmistrz Dariusz Urbański podczas uroczystości wręczenia nagród w konkursie Samorządowiec - Spółdzielca.

Joanna Witkowska
podinspektor do spraw biura rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654
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URZĄD, RADA

W niedzielę 3 kwietnia Koło PZW nr 
29 w Murowanej Goślinie zorganizo-

wało akcję sprzątania jezior na terenie 
naszej gminy. Wzięło w niej udział ponad 
100 uczestników, w tym 70 wędkarzy. 

Do akcji przyłączyło się także Koło PZW 
nr 142 przy SM Zielone Wzgórza. 
Z jeziora wydobyto opony i wiele innych 
przedmiotów. Do prac zaangażowano 
również płetwonurka. Odpady zbierano 
na terenie przy przystani Binduga, na 

zalewie w Przebędowie, w Okońcu, Gaci, 
Głębocku i wielu obszarach leśnych. 

W rezultacie akcji społecznej uzbierano 
pełen kontener śmieci, a Adam Krajecki 
w imieniu całego Koła wręczył burmi-
strzowi Dariuszowi Urbańskiemu puchar, 
który był wyrazem wdzięczności za 
wsparcie i osobisty udział w akcji. Organi-
zatorzy dziękują także fi rmie Inline 
Poland, za okazaną pomoc i przekazanie 
artykułów pomocnych podczas akcji. 

Zdjęcie: Adam Krajewski
Kamil Grzebyta

Właściciele nieruchomości, do któ-
rych przylegają chodniki, mają zgod-

nie z przepisami (tj. Ustawą o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach oraz 
Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy) obowiązek utrzymania czy-
stości i porządku na ich terenie. 

Nie muszą, co prawda, troszczyć się o ich 
stan techniczny (za to odpowiada 
zarządca drogi), ale za to powinni dbać 
o czystość i w okresie zimowym odśnie-
żanie. Zgodnie z zapisami ww. Ustawy 
obowiązkiem każdego właściciela jest 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń (np. liści, chwastów) 
z chodników położonych wzdłuż jego nie-
ruchomości oraz przycięcie gałęzi krze-

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina zachęca wszystkich posiada-

czy psów do trwałego elektronicznego 
oznakowania swoich pupilów. Znakowa-
nie psów w całości sfi nansowane jest ze 
środków Urzędu Miasta i Gminy. 

Akcja bezpłatnego czipowania psów pro-
wadzona jest przez cały rok w gabinecie 
weterynaryjnym dr Tomasza Lutego przy 
ul. Rogozińskiej 53 w Murowanej Goślinie.

Wszczepienie mikroczipa przypisuje zwie-
rzę do właściciela, nadając mu tożsamość 
w postaci 15 cyfrowego numeru. Pod tym 
numerem w bazie danych znajdują się 
informacje na temat właściciela i samego 

wów i drzew wyrastających przez ogro-
dzenie nieruchomości nad chodnik. Za 
taki chodnik uznaje się wydzieloną część 
drogi publicznej służącą do ruchu pie-
szego położoną przy granicy budynku lub 
działki, niezależnie od tego, czy oddzie-
lony on został pasem zieleni, czy leży 
wprost przy granicy posesji. Zebranych 
nieczystości czy śniegu nie wolno wyrzu-
cać na przyległy pas drogi.

Podmioty niedopełniające powyższych 
obowiązków mogą zostać ukarane man-
datem karnym.

Przez właścicieli nieruchomości należy 
rozumieć także współwłaścicieli, użyt-
kowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieru-

zwierzęcia. W przypadku odnalezienia psa 
oznakowanego mikroczipem ustalenie, 
kto jest jego właścicielem zajmuje zwykle 
kilka minut. Mikroczip zawiera wyłącznie 
zakodowany 15 cyfrowy numer, a informa-
cje o właścicielu znajdują się w bazie 
danych, a nie w mikroczipie.

DLACZEGO WARTO ZACZIPOWAĆ PSA?
 ▪ identyfi kacja elektroniczna stanowi 
najlepszą profi laktykę bezdomności 
oraz przeciwdziała nielegalnemu han-
dlowi oraz kradzieżom,

 ▪ oznakowane zwierzę staje się dużo 
bezpieczniejsze. Wszczepiony pod 
skórę, niewidoczny mikroczip w każ-
dej chwili umożliwia skontrolowanie 

chomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
a także inne podmioty władające nieru-
chomością (dzierżawcy, najemcy itp.).

Należy zwrócić uwagę, że powyższy obo-
wiązek dotyczy właścicieli wszystkich 
nieruchomości, bez względu na ich prze-
znaczenie i sposób użytkowania. Zatem 
bez znaczenia jest, czy działka grani-
cząca z chodnikiem jest zabudowana 
czy nie, czy właściciel mieszka na pose-
sji czy nie oraz czy nieruchomość ma 
charakter mieszkalny, przemysłowy czy 
inny.

tożsamości zwierzęcia,
 ▪ oznakowanie mikroczipem jest 
bezpieczne, bezbolesne i trwa parę 
sekund. Odbywa się to w taki sam 
sposób, jak zastrzyk (np. szczepienie 
przeciwko wściekliźnie),

 ▪ weterynarz wprowadza do Bazy SAFE-
-ANIMAL dane dotyczące zaczipowa-
nego psa,

 ▪ właściciele zaczipowanych psów są 
zwolnieni z podatku od posiadania psa! 
(Uchwała Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie z dnia 17 marca 2015 r.).

Osoba do kontaktu UMiG: 
Joanna Jakubowicz, tel. 61 8923 641, 
mail: j.jakubowicz@murowana-goslina.pl

Wielkie sprzątanie jezior

Dbałość o czystość chodników to także 
obowiązek mieszkańców

Bezpłatne czipowanie psów

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego 
i Zarządzania Drogami
b.fl orys@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 10

Akcja sprzątania jezior.
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URZĄD, RADA

Cech Rzemieślników Kupców 
i Przedsiębiorców w Murowanej 

Goślinie świętował swoje 35. urodziny. 
Obchody Jubileuszu odbyły się 1 kwiet-
nia w restauracji Gościniec Winnica 
w Sławicy.

Ceremonię otworzył Starszy Cechu Jerzy 
Pędziński, następnie tradycyjnie przed-
stawiono historię goślińskiego rzemiosła 
oraz wysłuchano wystąpień przedsiębior-
ców i reprezentantów samorządów. 
Wśród nich byli burmistrz Dariusz Urbań-
ski i Przewodniczący Rady Miejskiej Kon-
rad Strykowski, którzy na ręce Starszego 
Cechu złożyli podziękowania za wieloletni 
wkład przedsiębiorców w rozwój gminy 
i kształtowanie młodzieży. Po wystąpie-
niach uhonorowano przedsiębiorców, 
którzy wykazali się szczególnym wkładem 
w rozwój Cechu. 

LISTA ODZNACZONYCH

Srebrna Odznaka za zasługi w rozwoju 
rzemiosła wielkopolskiego: Jarzębowski 
Rafał, Binięda Tomasz, Wojtkowiak 
Tomasz, Juraszczyk Maciej, Kamińska 
Dorota, Bartosewicz Joanna, Kalinowski 
Przemysław, Kędziora Michał, Kamiński 
Zbigniew, Kubiak Sławomir, Kłos Tade-
usz, Stiller Andrzej, Nowak Janusz, Dola-
towski Szymon, Piętka Krzysztof, Piętka 
Mateusz

Złota Odznaka za zasługi w rozwoju rze-
miosła wielkopolskiego: Iwona Steinke, 
Pędzińska Magdalena, Strykowski Woj-
ciech, Rjoboków Wiktor, Twaróg-Moraw-
ska Magdalena, Maćkowiak Krzysztof, 
Zaręba Jan, Namysł Małgorzata, Papa-
jewski Leszek, Futro Igor, Jaszyk Tomasz,  
Dziurka Małgorzata

Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego za 
zasługi dla rzemiosła polskiego: Bogdan 
Dura, Bogdan Niedbała, Grzegorz Kamiń-
ski

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za 
zasługi dla rzemiosła polskiego: Alojzy 
Pacholski, Piotr Wtorkowski, Paweł Biały, 
Grzegorz Cieślak, Janusz Binięda

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego za 
zasługi dla rzemiosła polskiego: Jan 
Bloch, Przemysław Reszela, Zbigniew Śli-
wiński, Jarosław Dobrowolski, Marian 
Kaczmarek, Tomasz Kędziora, Leszek 
Leszczyński, Grzegorz Owczarzak, Paweł 
Piętka, Mirosława Wiszumirska

Honorowa Odznaka Rzemiosła: Magda-
lena Bartkowiak, Janusz Błachowiak, 
Jadwiga Rochowiak, Michał Wtorkowski, 
Bolesław Szóstak, Florian Warzybok, 
Krzysztof Migasiewicz, Stanisław Wolnie-
wicz, Grażyna Rejak, Marek Krotecki, 
Anita Marszał-Owsian

Po ofi cjalnych uroczystościach, o godzi-
nie 20.00 rozpoczęła się zabawa 
taneczna.

Kamil Grzebyta
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

W połowie marca na zaproszenie 
Wójta Gminy Czerwonak Jacka Som-

merfelda Dariusz Urbański wziął udział 
w spotkaniu członków Stowarzyszenia 
Metropolia Poznań. 

Na spotkaniu wraz z przedstawicielami 
lokalnych władz – Starostą Poznańskim, 
burmistrzami i wójtami zgodnie podpisali 
apel skierowany do Prezydenta Miasta 
Poznania Jacka Jaśkowiaka o wykonanie 
modernizacji ul. Gdyńskiej zgodnie z pier-
wotnymi założeniami, które przedstawiono 
mieszkańcom w ubiegłych latach. Zapew-
niano wtedy, że powstanie dwukierunkowa 

jezdnia z czterema pasami oraz dwa ronda.
 
Inwestycja ta jest ważna nie tylko dla 
mieszkańców gminy Czerwonak, ale 
także dla mieszkańców Murowanej 
Gośliny i wszystkich gmin w tym węźle 
komunikacyjnym. Ma ona ułatwić dojazd 
mieszkańcom uczącym się lub pracują-
cym w Poznaniu, a także przyśpieszyć 
rozwój inwestycyjny w goślińskiej strefi e 
przemysłowej. Wcześniej na walnym 
zebraniu członków Stowarzyszenia JST 
Komunikacja w Wągrowcu, w którym 
nasz Burmistrz jest wiceprezesem, usta-
lono, że zrzeszeni samorządowcy będą 

solidarnie wspierać gminę Czerwonak 
w dążeniach do realizacji tej inwestycji.

Kamil Grzebyta, Zdjęcia: Barbara Wicher 

35-lecie Cechu

Czerwonak, Murowana 
- wspólna sprawa

Odznaczeni przedsiębiorcy.

Burmistrz Dariusz Urbański podczas spotkania Metropolii.
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WYDARZENIA

INFORMACJA O WYWIESZONYN WYKAZIE

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina Plac 
Powstańców Wielkopolskich 9, wywieszono na okres 21 dni wykaz 
nr 3/2016 nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia położonej 
w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem pod automat do sprzedaży 
usług pocztowych. 

Murowana Goślina, dnia 25.03.2016 r.

INFORMACJA O WYWIESZONYN WYKAZIE

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina Plac 
Powstańców Wielkopolskich 9, wywieszono na okres 21 dni wykaz 
nr 2/2016 nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia położonej 
w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem pod garaż. 

Murowana Goślina, dnia 11.03.2016 r.

Monika Tomaszewska
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 23

Monika Tomaszewska
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 23

LP
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG 

KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG 
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA 
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ 
WADIUM

TERMIN WPŁATY 
WADIUM

TERMIN 
PRZETARGU

1

obręb: Kamińsko; arkusz: 1; działka nr: 549
powierzchnia: 0,0495 ha; 
KW PO1P/00104478/4

właściciel: Gmina Murowana Goślina

59 000,00 zł 
brutto

5 900,00 zł
do 21 kwietnia 2016 r.

(czwartek)

26 kwietnia 
2016 r.

 godz.10.00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

ZNAK SPR.GN.6840.3.2016

Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Kamińsko, 
właściciel – Gmina Murowana Goślina; 
uzbrojenie – w zasięgu –  energia elektryczna, sieć kanalizacji sanitar-
nej wybudowana w tym kanał sanitarny w ulicy Sokoła na wysokości 
działki 549 wraz z przyłączem do tej działki, sieć wodociągowa do 
wybudowania ok. 450 m w ulicy Rekreacyjnej, Sikorki, Sokoła w nawią-
zaniu do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Rekreacyjnej;

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XII/121/2011 RM 
w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko, Pławno, 
Czernice i okolic w gminie Murowana Goślina – część D, działka nr 549 
znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1ML jako teren zabu-
dowy letniskowej w zieleni.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: 
hipoteka – bez obciążeń;
prawa, roszczenia i ograniczenia – brak.

Termin i miejsce przetargu:
26 kwietnia 2016 r., Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala 
nr 13, 62-095 Murowana Goślina, godz. 10.00.

Forma i tryb zbycia: 
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczo-
nego.

WARUNKI PRZETARGU DLA DZ. 549 W KAMIŃSKU

1. WADIUM
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pie-

niężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 21 
kwietnia 2016 r.,

▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko 
– Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200 
0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu 

wymaganej kwoty na wskazany rachunek,
▪ wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg 

wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przy-
padku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedli-
wienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego,

▪ pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie-
zwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

2. PRZETARG
▪ przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium, 
▪ postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 

z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,
▪ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przy-

najmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpie-
nie powyżej ceny wywoławczej,

▪ osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości 
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

▪ zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad 
określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami.

Termin płatności: 
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu pod-
lega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności 
nieruchomości.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których 
wysokość określi notariusz.

Szczegółowe 
informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina, Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr 
tel. 61 892 36 22, 
email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

Murowana Goślina, dnia 22.03.2016 r.
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W ramach marszobiegu, którego 
godzina rozpoczęcia była także nie-

przypadkowa (19.29) można było wybrać 
udział w jednej z trzech grup: bieg na 9 
km, bieg na 5 km, marsz z kijkami NW na 
5 km. Trasa imprezy pokrywała się z tą 
znaną biegaczom z goślińskiej Murowa-
nej Dychy, która odbywa się w na ulicach 
miasta w ostatnią sobotę sierpnia.

Tym razem jednak aura była diametralnie 
inna: zimno, wietrznie, padał śnieg.  Nie 
zniechęciło to uczestników, którzy przyby-
wali do Sali Gościnnej Gimnazjum nr 2 
w Murowanej Goślinie, gdzie, dzięki przy-
chylności pani dyrektor, miało swoje miej-
sce biuro imprezy. Wszyscy wyposa-
żeni w numery startowe, odblaski, „świe-
tliki” i inne dobrze widoczne atrybuty po 
krótkiej rozgrzewce ruszyli ulicami miasta. 
Grupa z kijami wystukiwała o asfalt rytm 
do śpiewanych po drodze piosenek. Tak, 

W niedzielę 13 marca w hali widowi-
skowo-sportowej przy ul. Mściszew-

skiej odbył się pierwszy z czterech tur-
niejów Jednos tek Pomocniczych gminy 
Murowana Goślina. Rywalizacja toczyła 
się w piłce nożnej. W rozgrywkach 
udział wzięło 12 sołectw i 1 osiedle 
samorządowe.

Początkowo drużyny toczyły walkę w gru-
pach, z których awans miały zapewnione 
trzy drużyny. Dwie pierwsze z nich grały 
dalej o miejsca 1-8, natomiast 
drużyny z miejsca trzeciego o miejsca 
9-12. Duże brawa należą się wszystkim 
uczestnikom. Zawodnicy toczyli bój 
o każdą piłkę, a bramki padały niekiedy 
jedna za drugą. Mieliśmy do czynienia 
także z pięknymi paradami bramkarzy, 
którzy niejednokrotnie ratowali swoje dru-
żyny od utraty gola.

W pojedynkach półfi nałowych Przebę-
dowo pokonało zdecydowanie 6-1 
Łopuchowo. W drugim półfi nale zmierzyły 
się ekipy Uchorowa i Rakowni - tutaj też 

tempo było na tyle spokojne, że większość 
dała radę swobodnie śpiewać. Potem 
medale, certyfi katy ukończenia marszo-
biegu, tombola z nagrodami, a także posi-
łek regeneracyjny i pogaduchy o tym, jakie 
by tu jeszcze preteksty wykombinować, 
żeby więcej tak spontanicznych imprez 
mogło się odbywać w Murowanej Goślinie. 
Dobrze by było być liderem w takiej fanta-
stycznej dziedzinie. Szanse mamy spore!

Spontan spontanem, ale tym bardziej 
takie imprezy trudno zorganizować bez 
wsparcia sponsorów: Jacka Bożkiewicza 
(Lobo Technik mecenas marki MOUNTI) 
oraz Michała Bejmy (Catering BEMI), przy 
czym obaj panowie, rzecz jasna, także 
pobiegli! Impreza została dofi nansowana 
ze środków Gminy Murowana Goślina.

Wielkie dzięki także dla Longiny Chole-
wińskiej, Dawida Dąbrowskiego, Andrzeja 

obyło się bez niespodzianki, wygrało 
Uchorowo 3-0. Wielkie emocje towarzy-
szyły spotkaniu o 3 miejsce, gdzie wynik 
zmieniał się jak w kalejdoskopie i osta-
tecznie na kilka minut przed końcem 
decydujący cios zadało Łopuchowo, 
pokonując Rakownię 3-2. W wielkim 
fi nale pomimo ostrej walki i wielkiego 
serca do gry Uchorowo przegrało osta-
tecznie z Przebędowem 0-4.

Po zakończeniu turnieju Burmistrz Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański wręczył puchary za zdobycie 
pierwszych czterech miejsc.

TABELA KOŃCOWA TURNIEJU
1. Przebędowo; 2. Uchorowo; 
3. Łopuchowo; 4. Rakownia; 5. Kamińsko
6. Białężyn; 7. Osiedle Samorządowe nr 1; 
8. Złotoryjsko; 9. Długa Goślina; 
10. Głębocko
Klasyfi kacja generalna TJP po 1 z 4 turnie-
jów: Przebędowo – 10 pkt.; Uchorowo – 9 
pkt.; Łopuchowo – 8 pkt.; Rakownia – 7 
pkt.; Kamińsko – 6 pkt.; Białężyn – 5 pkt.; 

Ludzkowskiego i Piotra Łakomego za pro-
wadzenie grup na trasie oraz dla Moniki, 
Sławka, Kamila i Roberta za pomoc 
w zorganizowaniu marszobiegu.

Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Osiedle nr 1 – 4 pkt.; Złotoryjsko – 3 pkt.; 
Długa Goślina – 2 pkt.; Głębocko – 1 pkt.

Adam Habrych
Spółka MG Sport i Nieruchomości

Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Marszobieg przestępny

O każdą piłkę

WYDARZENIA

Prawie 80 osób wzięło udział w oryginalnej i spontanicznej imprezie, która odbyła się 29 lutego br. 

Mieszkańcy Murowanej Gośliny postanowili „uczcić” obecność tego dodatkowego dnia w roku 

tak, jak lubią najbardziej: w ruchu.

Arkadiusz Bednarek
kierownik biura komunikacji
a.bednarek@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 685

Na trasie 9 km.

Uchorowo - drugie miejsce w turnieju.

Zespół Przebędowa - zwycięzcy turnieju.
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SPORT

Tacy zjawili się też 28 lutego br. podczas pierwszej edycji 
cyklu Winter CrossBike Challenge Gogol MTB 2016. Na 

fi nał cyklu zimowego (po Dolsku i Biedrusku) właśnie Muro-
wana Goślina. 

Zawodnicy (88 startujących na trasie MINI i 54 na MEGA) star-
towali ze stadionu miejskiego przy ul. Mściszewskiej w Muro-
wanej Goślinie, skąd kierowali się na Mściszewo i Starcza-
nowo. Nie było błota, opadów śniegu, zamieci. Dlatego organi-
zatorzy, jakby w rekompensacie, ustalili taką trasę maratonu, 
aby w zamian takich „atrakcji” i „przeszkadzajek” pojawiły się 
po prostu wszelkie osiągalne w okolicy górki i jary. Z prze-
prawą przez strumień włącznie. Więc powodów do zmęczenia 
było sporo.

Jako pierwszy z pętli MINI na mecie pojawił się Maksymilian 
Bieniasz, który wzbudzał spore zainteresowanie swoim fat 
bikiem (opony 3,8 cala). Niespełna minutę po nim pojawił się 
na stadionie Jarosław Weber ze Śremu, następnie Marek 
Weber (także Śrem). 

…są tylko kiepskie ubrania lub – w innej wersji – słabe charaktery. 
Z tego założenia wychodzą zapewne wielbicie zimowego MTB, zapi-
sując się na starty pod takimi datami, które nie wróżą słońca 
i łagodnej aury.

NIE MA ZŁEJ POGODY…NIE MA ZŁEJ POGO
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SPORT

Pierwsza z kobiet na mecie była Wiktoria Kierat (CCC Sprandi 
Polkowice), mistrzyni Polski w maratonie MTB z roku 2015 
(juniorka młodsza). Ta sama zawodniczka była najlepsza także 
w Dolsku i Biedrusku. Kolejne na mecie na tym dystansie były: 
Dominika Dukarska i Bożena Łącka.

Z trasy MEGA jako pierwsza wróciła Magdalena Hałajczak 
(Poznań, Euro Bike Kaczmarek Electrim MTB Team). Następne: 
Monika Uryzaj i Anna Wysokińska.

Najlepszy z panów pokonał 42 kilometry MEGA trasy w ok. 1,5 
godziny. Był nim Przemysław Mocek z Ostrowa Wielkopol-
skiego. Za nim przyjechał Tomasz Kmiecik z Murowanej 
Gośliny (gratulacje!), a następnie Tomasz Pasik z Wolsztyna.

Monika Paluszkiewicz
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski 

NIE MA ZŁEJ POGODY…ODY…
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OŚWIATA

Gala zakończyła się ogromnym sukcesem zarówno pod 
względem frekwencji - hala MG Sport i Nieruchomości 

została wypełniona po brzegi - jak i pod względem sportowym 
dla Murowanej Gośliny, gdyż nasi reprezentanci wygrali wszyst-
kie starcia.

Pierwszym zawodnikiem, który reprezentował nasze miasto 
i gminę był Krzysztof Mendlewski, który po trzech trzyminuto-
wych rundach wygrał jednogłośną decyzją sędziów z Arkadiu-
szem Jakubczykiem. Zaraz po nich do oktagonu weszli Matusz 

Maciejewski, również zawodnik z MG Team i Maciej Szydłow-
ski. Tym razem walka zakończyła się wcześniej, bo już w trze-
ciej minucie pierwszej rundy zawodnik z Murowanej Gośliny 
poddał swojego przeciwnika techniką Sankaku-Jime potocznie 
nazywaną „trójkąt nogami”.

Najwięcej emocji wzbudziła jednak długo oczekiwana walka 
wieczoru, w której naprzeciwko siebie stanęli Mateusz „Bolo” 
Juskowiak i Piotr Kaczyński z Dragon Fight Club Sochaczew. 
Mateusz Juskowiak to jeden z najlepszych zawodników spor-

W sobotę 12 marca odbyła się już druga w historii Murowanej Gośliny gala mieszanych sportów 

walki. W zmaganiach wzięło udział 20 zawodników z całej polski, w tym dwie kobiety i trzech 

sportowców z Murowanej Gośliny: Krzysztof Mendlewski, Mateusz Maciejewski i Mateusz Jusko-

wiak, który stoczył walkę wieczoru i jest jednocześnie trenerem zespołu Murowana Goślina Team.
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tów chwytanych w Polsce, multimedalista 
zawodów w Polsce i najważniejszych 
zawodów na świecie, uczestnik świato-
wych fi nałów Abu Dhabi Combat Club 
i jednocześnie trener zespołu Murowana 
Goślina Team. 

Od początku planem zawodnika z Muro-
wanej Gośliny było sprowadzić walkę do 
parteru, w którym czuł się najpewniej 
i wygrać przez poddanie, natomiast Piotr 
Kaczyński słynie z tego, że bardzo mocno 
naciera już od pierwszej rundy. 

Przebieg walki nie był ni espodzianką, po 
dłuższej wymianie ciosów w stójce i ude-
rzeniu Piotra (które, jak mówił Mateusz – 
było „w sam raz na obudzenie”) walka 
została sprowadzona do parteru, tam 
zakończona poprzez technikę mataleo 
(duszenie zza pleców) i odklepanie 
zawodnika z Sochaczewa. 

Organizatorem 6. Gali MMA był Slugfest 
i gmina Murowana Goślina. Już dziś orga-
nizatorzy zapewniają nas o chęci dalszej 
współpracy.

Kamil Grzebyta
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski
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9 marca br. odbyło się spotkanie przy 
kawie zorganizowane przez Zarząd 

Rejonowy PZERiI w Murowanej Goślinie 
z okazji Światowego Dnia Inwalidy oraz 
Dnia Kobiet. 

Spotkanie odbyło się w sali sesyjnej 
Biblioteki Publicznej, na które przybyło 
ok. 100 osób członków związku. W pro-
gramie omawiane były problemy osób 
niepełnosprawnych, bieżące sprawy 
związkowe oraz składane były życzenia 
dla pań. Ze strony zaproszonych gości 

Siódmego marca odbyło się uroczy-
ste spotkanie Klubu Seniora „Zaci-

sze” z okazji Dnia Kobiet. Wśród zapro-
szonych gości byli: burmistrz Dariusz 
Urbański oraz radna Alicja Kobus. 
Spotkanie upłynęło w miłej i wesołej atmos-
ferze. Poczucie humoru to jedna z najmoc-
niejszych stron naszych seniorek – i tym 
razem nie zawiodły – pamięci do żartów 
i anegdot można im tylko pozazdrościć. 
Własną twórczością podzielili się z nami: 
nasz sympatyk Tadeusz Sienniak oraz 
Danusia Matuszak. Były również niespo-
dzianki: tulipan z rąk burmistrza, okazały 
tort oraz drobne upominki dla każdej z pań. 

W marcu rozpoczęły się siatkarskie 
rozgrywki gimnazjalne. Naszą szkołę 

reprezentowały dziewczęta z klas obję-
tych ministerialnym programem S.O.S.

Zespół: Maja Schraube - kapitan zespołu, 
Marianna Nowak, Klaudia Słomińska, 
Weronika Mendel, Wiktoria Napierała, 
Aleksandra Sygnecka, Natalia Makare-
wicz, Martyna Owczarzak, Gloria Gronow-
ska, Wiktoria Krauze, Martyna Ladorska, 
Sandra Cur, Anna Płazińska.

1 marca br. odbył się turniej Półfi nałowy 
Powiatu Poznańskiego. Rywalkami 
naszych dziewcząt były zespoły 
z Kostrzyna, Puszczykowa i Swarzędza. 
Zespół Gimnazjum nr 2 z Murowanej 
Gośliny zajął I miejsce i awansował do 
Finału Powiatu Poznańskiego.
W Finale Powiatu, który odbył się 7 
marca, spotkały się drużyny z Pobiedzisk, 

13 marca w Klubie Osiedlowym Zie-
lone Wzgórza odbyła się 181. akcja 

poboru krwi i rejestru do banku szpiku 
osób niespokrewnionych. 

Do oddania krwi zgłosiły się 62 osoby. Po 
badaniu lekarskim do oddania zakwalifi -
kowało się 58 osób, a ilość pozyskanej 
krwi to 26,1 l krwi. Jedna osoba oddała 
próbkę do banku. W akcji krew oddało 
19 pań, natomiast jedna osoba zrobiła to 
po raz pierwszy. Akcje koordynował Sta-
nisław Woźniak radny powiatu poznań-
skiego i prezes Zarządu klubu HDK PCK 
Gośliniacy przy wsparciu członków 
Zarządu klubu Mateusza Przybyszew-
skiego i Damiana Kowalewa. Serdecznie 
Dziękujemy za oddanie krwi. Zapraszamy 
na następne akcje w bieżącym roku.

Stanisław Woźniak 

serdeczne życzenia z okazji Dnia Kobiet 
składał burmistrz Dariusz Urbański, który 
każdej pani wręczył kwiatek - tulipana. 
Do kawy mieliśmy ciasto sponsorowane 
przez Burmistrza oraz Ośrodek Kultury. 
Spotkanie uświetnił występ zespołu śpie-
waczego „Goślinianka” pod kierunkiem 
Alicji Duszczyk. W dalszej części spotka-
nia śpiewaliśmy piosenki biesiadne, 
a także ba rdzo lubianą przez seniorów: 
„Spotykajmy się dopóki jeszcze można...” 
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze.

A zatem... świętujmy Dzień Kobiet, ale nie 
tylko 8 marca. Świętujmy codziennie!  

Hanna Herman
Ośrodek Pomocy Społecznej

Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Rokietnicy, Komornik i gospodynie - 
zespół z Murowanej Gośliny. Turniej roz-
grywany był systemem „każdy z każdym”. 
I miejsce i awans do Półfi nałów Rejonu 
uzyskały dziewczyny z Zielonych Wzgórz.
Półfi nał i Finał Rejonu odbyły się 14 
marca w Szamotułach. W Półfi nale bez 
większego trudu nasze dziewczęta poko-
nały zespoły z Nowego Tomyśla i Rogoźna. 
W Finale spotkały się dwa niepokonane 
zespoły: gimnazjalistki z Szamotuł i Muro-
wanej Gośliny. Niestety, zwycięzcą poje-
dynku został zespół z Szamotuł i to on 
awansował do Półfi nałów Wojewódzkich. 
Za zajęcie II miejsca dziewczęta z Muro-
wanej Gośliny odebrały puchar i dyplom, 
który wręczył im poseł J. Rudnicki. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku nasze 
dziewczęta zajmą I miejsce i awansują do 
Finału Wojewódzkiego.

Ewa Miciul

Jolanta Stern
Przewodnicząca PZERiI

Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Dzień Kobiet i Dzień Inwalidy

Dzień Kobiet w Zaciszu

Rozgrywki Gimnazjalne

Akcja 
poboru krwi

KOMUNIKATY PZERII 

Od 18 marca br. biuro Związku przy 
ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie 

czynne dwa razy w tygodniu:

PONIEDZIAŁEK OD 13.00 DO 16.00

ŚRODA OD 10.00 DO 13.00

* * *

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA NA WYJAZD:

DO DZIWNOWA 

w dniach od 18 - 25 czerwca 2016 roku 
(pobyt wypoczynkowy);

DO SWARZĘDZA 

w dniu 12 maja 2016 roku 
(wycieczka jednodniowa)
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Od początku roku trwają prace nad 
realizacją przedsięwzięć w ramach 

funduszu sołeckiego i miejskiego. 
Decyzją mieszkańców sołectw i osiedli 
samorządowych uczestniczących 
w zebraniach (sierpień-wrzesień 2015 
r.) dokonano podziału środków fi nanso-
wych na realizację przedsięwzięć 
w 2016 roku.

Z ww. funduszy do końca marca zrealizo-
wano następujące przedsięwzięcia:

 ▪ zakupiono meble kuchenne do remizy 
OSP Mściszewo,

 ▪ zakupiono szafę do świetlicy wiejskiej 
w Uchorowie, 

 ▪ wykonano piłkochwyty na boisku spor-
towym w Uchorowie,

 ▪ zamontowano rolety okienne w świe-
tlicy wiejskiej w Długiej Goślinie,

 ▪ zakupiono materiały do wykonania 
sanitariatu w remizie OSP Długa 
Goślina,

 ▪ zakupiono ekran projekcyjny – sołec-
two Długa Goślina,

 ▪ zakupiono materiały do wykonania 
ławostołów – sołectwo Kąty,

 ▪ zakupiono kosę spalinową – sołectwo 
Wojnowo,

 ▪ zakupiono warnik – sołectwo Radu-
szyn,

 ▪ zakupiono ławostoły drewniane – so-
łectwo Złotoryjsko,

 ▪ zakupiono stroje sportowe – sołectwo 
Rakownia oraz Osiedle Samorządowe 
nr 1,

 ▪ zorganizowano festyny z okazji Dnia 
Kobiet oraz warsztaty dla mieszkań-
ców – Uchorowo, Mściszewo, Głębo-
czek, Wojnowo, Długa Goślina.

Dokonano wyboru wykonawców: 
 ▪ utwardzanie i profi lowanie dróg (Bia-
łęgi, Długa Goślina, Głębocko, Łoskoń 
Stary) - fi rma Auto-Transport Dorota 
Staszak,

 ▪ wykaszanie placów zabaw i boisk 
sportowych (Boduszewo, Łopuchów-
ko, Mściszewo, Uchorowo, Zielonka, 
Osiedla Samorządowe nr 1,2,3,5,6) – 
fi rma POL-KRAM Radosław Kramer,

 ▪ budowa siłowni zewnętrznych (Głę-
boczek, Kamińsko, Łopuchówko, 
Łopuchowo, Raduszyn, Zielonka, 
Osiedle Samorządowe nr 2) – fi rma 
FIT PARK,

 ▪ zakup namiotów (Raduszyn, Mścisze-
wo, Nieszawa) – fi rma AB Vision oraz 
Home&Garden.

Obecnie trwają konsultacje z sołtysami 
i przewodniczącymi osiedli samorządo-
wych do przygotowania zapytania oferto-
wego na doposażenia placów zabaw 
w urządzenia zabawowe.

Realizacja zadań z funduszu sołeckiego i miejskiego

DZIEŃ KOBIET W GŁĘBOCZKU
10. marca odbyło się spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet. Uczestniczyło w nim 16 
pań, co stanowi 60 proc. pełnoletnich 
kobiet naszej wsi. Spędziłyśmy bardzo 
miły czas przy wiosennym stole. Każda 
z pań otrzymała kupon pozwalający sko-
rzystać z usług Akademii Urody. Był też 
kącik zdrowia i urody ze specjałami zdro-
wej żywności i ekologicznymi kosmety-
kami. Dużą atrakcją był gabinet masażu, 
w którym można było oddać się w ręce 
fi zjoterapeutów i zaznać przyjemności 
dla duszy i ciała. Wszystkim mieszkań-
com, którzy pomogli w zorganizowaniu 
spotkania serdecznie dziękuję, wiem, że 
na Was zawsze mogę liczyć. 

Justyna Gronek, Sołtys Głęboczka

SPRZĄTANIE

5 marca br. został zorganizowany czyn 
społeczny. W jego wyniku posprzątane 
zostało pobocze drogi powiatowej na 

odcinku Długa Goślina - Kąty - Białęgi. 
Jednocześnie posprzątane pozostały 
również tereny leśne wzdłuż drogi i dru-
żki prowadzące do lasu. W sumie 
zebrano ok oło 6 m3 śmieci. 

Bardzo dziękuję osobom, które uczest-
niczyły w wykonaniu wszystkich prac, 
a byli to: Maksymilian Kala, Bartosz 
Mihilewicz, Patryk Mordal oraz Maciej 
Mordal. Po pracy miło spędziliśmy czas 
przy ognisku.  
Dziękujemy Panu Burmistrzowi za 
załatwienie sprawy, dzięki czemu 
zebrane przez nas śmieci bez opłaty 
zostały odebrane i przewiezione na 
wysypisko.

Zygmunt Pawollek, Sołtys Kątów

DZIEŃ SOŁTYSA

11 marca delegacja sołtysów gminy 
Murowana Goślina uczestniczyła 
w I Powiatowych Obchodach Dnia Soł-

tysa. Imienne zaproszenia otrzymali: soł-
tys Łopuchówka Urszula Gendera Zieliń-
ska, sołtys Kamińska Elżbieta Dziel, soł-
tys Raduszyna Renata Wawrzyniak i soł-
tys Starczanowa Paweł Bukowski.

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego, 
z ponad 80 sołtysami powiatu poznań-
skiego spotkał się Starosta Poznański 
Jan Grabkowski oraz radny powiatu 
i pomysłodawca obchodów święta sołty-
sów Zbigniew Tomaszewski, a także 
Barbara Czachura - prezes powiatowego 
Zarządu Stowarzyszenia Sołtysow.
W bardzo przyjaznej atmosferze, wśród 
życzeń i wystąpień gości, wyróżniono 
zasłużonych sołtysów naszego powiatu. 
Na zakończenie imprezy zaproszono na 
poczęstunek. Koleżance Renacie dzię-
kujemy za transport, zaś koledze Paw-
łowi za ciąg dalszy obchodów! Delega-
cja dziękuje także Łukaszowi Wysoc-
kiemu za słodki poczęstunek.

Urszula Gendera-Zielińska
Sołtys Łopuchówka

Zdjęcie: Urszula Gendera-Zielińska

WYPRZEDAŻE GARAŻOWE
Sołtysowa Łopuchówka zaprasza na 
piątą edycję wyprzedaży garażowych. 
Odbędą się one 30 kwietnia br. na 
boisku w Łopuchówku.

Sławomir Malec
starszy specjalista ds. osiedli i sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 87

SOŁECTWA
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od zwiedzenia Manufaktury oraz dyskusji 
na temat tego, co może zachwycać, a co 
nie w architekturze dawnej fabryki Izra-
ela Poznańskiego. Od samego początku 
klimat naszej wyprawie dodawał XIX-
-wieczny pałacyk Linat Orchim, w którym 
mieszkaliśmy, pełniący dziś siedzibę 
gminy żydowskiej. Pracowaliśmy w róż-
nych grupach, co umożliwiło kreatywną 
wymianę doświadczeń i jeszcze większą 
integrację zespołu. Cześć zadań wykona-
liśmy jeszcze przed przyjazdem do Łodzi. 
Efektów doświadczyliśmy na miejscu, 
kiedy staliśmy się przewodnikami dla 
pozostałych po wielokulturowej Łodzi. 

Najważniejszym punktem trzydniowego 
programu było spotkanie ze studentami 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
którzy opowiedzieli nam nie tylko 
o swojej szkole i jej specyfi ce, ale także 
o metodologii robienia dobrego fi lmu. Ze 
względu na nasze działania, najbardziej 
interesował nas wątek spotkania poświę-
cony fi lmowi dokumentalnemu. 

Studenci pokazali nam także swoje egza-
minacyjne etiudy, które mogą być inspira-
cją dla nas przy realizacji naszych repor-
tażu.  Zwiedziliśmy także mury fi lmówki 
i w rektoracie siedzieliśmy na schodach, 
z których skakał sam Roman Polański. 
Ciekawym punktem programu była gra 

ze sobą właśnie te oryginalne lalki, które 
do dziś goszczą u niej w domu i stanowią 
cenną pamiątkę. 

(Asia)

Z kolei pani Irena Błachowiak do Muro-
wanej Gośliny przyjechała wraz 
z mężem z Gdyni. Powiedziała nam, że 
młodzież żyjąca dawniej miała zupełnie 
inne problemy niż młodzież teraz. W tam-
tych czasach panowały surowe zasady 
wychowawcze. Przytoczyła ona kilka 
historii. Kiedy jej mąż zaprosił ją i jej sio-
strę do kina, siostra nie została wpusz-
czona, ponieważ nie miała 18 lat. Do 
kina mogły wchodzić tylko osoby pełno-
letnie. Dziewczynom zabronione było 
noszenie spodni oraz malowanie się. 
Można było tylko uczęszczać na dysko-
teki zorganizowane przez szkołę. Jeśli 
ktoś nie przyszedł i nie miał sensownego 
usprawiedliwienia, kolejnego dnia był 
odpytywany z historii. Obowiązywała też 
cenzura na „nieodpowiednie” książki 
i czasopisma. Pani Błachowiak pokazała 
nam fotoklast (projektor) i taśmy, na któ-
rych były umieszczone bajki. (…) Była to 
niezapomniana lekcja historii. 

(Bartek)
ŁÓDZKA FILMÓWKA ZDOBYTA!

Wizytę w Łodzi - mieście polskiego fi lmu 
oraz mozaiki wielu kultur, rozpoczęliśmy 

Dwukrotnie gościliśmy przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Długiej Gośliny oraz seniorki z Klubu Seniora „Zacisze”.

Luty obfi tował nie tylko w udany wyjazd 
studyjny do Łodzi, w trakcie którego 

spotkaliśmy się ze studentami Państwo-
wej Wyższej Szkoły Filmowej. W naszej sali 
multimedialnej dwukrotnie gościliśmy 
przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
z Długiej Gośliny oraz seniorki z Klubu 
Seniora „Zacisze”.  W marcu natomiast 
spotkaliśmy się z Krzysztofem Sternem ze 
stowarzyszenia Jedna Chwila, który opo-
wiedział nam o sytuacji osób z niepełno-
sprawnościami w Murowanej Goślinie, 
zwłaszcza, jeśli chodzi o różne bariery 
mentalne oraz architektoniczne. W poło-
wie marca odbyła się akcja z udziałem Asi 
i Zosi, w ramach której dziewczyny nama-
calnie doświadczyły barier w przestrzeni 
naszego miasta. Finałem spotkania była 
budowa makiety, która pokazuje budynki 
i przestrzenie w Murowanej Goślinie nie-
przyjazne osobom na wózkach. 

Młodzi uczestnicy tak relacjonują spotkania.
Dnia 22 lutego 2016 roku odwiedziły nas 
Panie seniorki z klubu „Zacisze”, które 
„reanimowały” swoje wspomnienia. 
Historie były różne, ale łączyło je to, że 
wszystkie były bardzo interesujące (…).

Pani Ala urodziła się w Sławicy. Miała 
dwóch braci i jedną siostrę. Jak to 
w każdym gospodarstwie rodzina pani 
Piątek zajmowała się tam zwierzętami: 
krowami, świniami i kurami. Pani Ala 
z siostrą pomagały w domu i karmiły 
gęsi. Po trudach tygodniowej pracy w nie-
dzielę sąsiedzi zbierali się u rodziny, 
która posiadała telewizor, aby wspólnie 
obejrzeć serial „Stawka większa niż 
życie”. Wszystko odbywało się przy lam-
pach naftowych. Pani Ala opowiadała, że 
gdy nabroiła z rodzeństwem (…), to 
rodzice nie karali, tylko spokojnie rozma-
wiali i tłumaczyli swoim dzieciom popeł-
nione błędy. Babcia pani Piątek - Wikto-
ria - szyła jej lalki (tzw. wtedy „pupki”). Jej 
ojciec natomiast robił jej drewniane 
klocki oraz wózki dla lalek. Córka pani Ali 
także się nimi bawiła, jej wnuki przez 
jakiś czas również. Pani Alicja przyniosła 

„Reanimacja Wspomnień”, łódzka 
fi lmówka oraz Murowana bez barier
Jesteśmy już na półmetku projektu „Nakręćmito! MUROWANA (re) AKTYWACJA” realizowanego 

przez Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej we współpracy z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegiel-

skiego w Murowanej Goślinie w ramach Programu Równać Szanse 2015 Polskiej Fundacji Dzieci 

i Młodzieży fi nansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

OŚWIATA
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edukacyjna w Muzeum Kinematografi i pt. 
„Ocalić seans”. Wieczorne klimaty Łodzi 
poczuliśmy podczas urokliwej przejażdżki 
tramwajem „Sanok” z 1928 roku. 

Dzień zakończyliśmy lekturą wzruszają-
cej książki „Mój pies Lala” Romana 
Kenta - ocalonego więźnia Auschwitz, 
Gross-Rosen oraz Flossenburga.  
Następnego dnia zawędrowaliśmy na 
ulicę Stanisława Więckowskiego 38 
(dawna Śródmiejska 38), przy której znaj-
duje się okazała kamienica, w której 
mieszkał bohater i zarazem narrator 
historii o Lali – Roman Kent. Dotarliśmy 
także na ulicę Piotrkowską oraz przed 
dawną fabrykę Izraela Poznańskiego. 

Tak wizytę podsumowała jedna z uczest-
niczek – Marysia:
Wyjazd do Łodzi oceniam mocnym 
10/10! Było to kreatywne odejście od 
szarej, szkolnej rzeczywistości, co nie 
oznacza, że mniej produktywne. Przede 
wszystkim dowiedzieliśmy się wielu cie-
kawych rzeczy o szkole fi lmowej w Łodzi 
i o mechanizmach jej działania. Bardzo 
ciekawym aspektem było również zwie-
dzanie samego miasta, które mimo tego, 
że jest często pomijane, zrobiło na mnie 
ogromne wrażenie. Jednak mimo 
wszystko najbardziej spodobało mi się 
spotkanie ze studentami szkoły fi lmowej. 
Są oni, mimo młodego wieku, ludźmi 
z ogromnym doświadczeniem, które 
mogą nam w bardzo ciekawy sposób 
przedstawiać.

Uczestnicy projektu: uczniowie Gimna-
zjum nr 1 w Murowanej Goślinie oraz 
absolwenci szkoły działający w Kole Wie-
lokulturowym 

Jakub Niewiński

OŚWIATA

Spotkanie z Krzysztofem Sternem ze stowarzyszenia Jedna Chwila.

25. lutego 2016 roku w Gimnazjum 
nr 1 odbył się Międzyszkolny Konkurs 

Wiedzy o Hipolicie Cegielskim.

W murach naszego gimnazjum gościło 9 
szkół noszących imię tego wybitnego Wiel-
kopolanina. Uczestnicy konkursu dotarli 
do nas z Chodzieży, Rogoźna, Pleszewa, 
Powodowa, Środy Wielkopolskiej i Pozna-
nia. Gościem honorowym była pra-
wnuczka Hipolita Cegielskiego Zofi a 
Cegielska-Doerffer. Uczestników konkursu 
powitali: dyrektor gimnazjum Justyna Fur-
man, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Krzysztof Oczkowski, 
kierownik referatu oświaty, kultury, sportu 
oraz zdrowia i spraw Teresa Dutkie wicz 
oraz radna Krystyna Przygońska.
Prawnuczka Hipolita z zaciekawieniem 
przyglądała się i kibicowała uczniom zma-
gającym się z zadaniem konkursowym. 
Uczestnicy konkursu mieli napisać list do 
swojego patrona i podziękować za to, 
czego się od Niego nauczyli z perspektywy 
ludzi, żyjących w XXI wieku. Poziom kon-
kursu był bardzo wysoki i wszystkie listy 

4 marca br. uczniowie klasy III, IV i V 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich w Długiej Goślinie poje-
chali na wycieczkę do Murowanej Gośliny. 
Jej celem były zajęcia edukacyjne 
w Bibliotece Publicznej oraz zwiedzanie 
Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej. 

Podczas lekcji bibliotecznej, którą prowa-
dziła Zdzisława Godawa, uczniowie 
dowiedzieli się skąd mogą czerpać wie-
dzę poza podręcznikami. Przypomnieli 
sobie, w jaki sposób należy wyszukiwać 
hasła w słownikach, encyklopediach 
i kronikach. Pani bibliotekarka przygoto-
wała dla nich, poza krzyżówkami 
i quizami, konkurs polegający na wymy-
śleniu hasła promującego czytelnictwo. 
Wygrał go zwrotem „Głupota w głowie, 
zabierz się za książki” Mikołaj Kubisiak, 
który za najlepszy pomysł został nagro-
dzony książką. Po zajęciach wszyscy 
udali się w kierunku Gimnazjum nr 1, 
gdzie znajduje się Izba Regionalna. Przej-
ście do tego miejsca stanowiło okazję do 
zwiedzania parku znajdującego się przy 
Urzędzie Miasta i Gminy Murowana 

zachwyciły publiczność i komisję ocenia-
jącą (nauczyciele języka polskiego) 
naszego gimnazjum. Zwycięzcami zostali 
uczniowie Zespołu Szkół im. Hipolita 
Cegielskiego z Rogoźna, II miejsce wywal-
czył Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych 
z Powodowa, a III miejsce Zespół Szkół 
Komunikacji z Poznania. Nasi gimnazjaliści 
wypadli bardzo dobrze, ale gospodarzom 
nie wypadało stawać na podium. 

Uczestnicy konkursu zwiedzili nasze gim-
nazjum i wysłuchali prelekcji kustosza Izby 
Regionalnej Ziemi Goślińskiej Mariana 
Pfl anza. Ta uroczystość była też okazją do 
zacieśnienia współpracy członków Klubu 
Szkół im. Hipolita Cegielskiego, w którym 
działamy już kilkanaście lat oraz do wspól-
nej zabawy. Wszyscy uczestnicy zostali 
obdarowani drobnymi upominkami 
i z uśmiechem na twarzach opuszczali 
mury naszej szkoły, gratulując nam wspa-
niałej atmosfery i organizacji.

Organizatorzy: 
Ewa Napieralczyk, Beata Patycka

Goślina.  Krótką historię tego miejsca, 
pomnika przyrody oraz pałacu przybliżyły 
Katarzyna Józefowicz i Aldona Dałek. 
Natomiast w budynku przy ul. Mściszew-
skiej 10, dzięki uprzejmości Malwiny Król 
uczniowie mogli zobaczyć, w jaki sposób 
uczą się osoby niepełnosprawne na 
Warsztatach Terapii Zajęciowej. W Izbie 
Regionalnej Ziemi Goślińskiej Marian 
Pfl anz pokazał zainteresowanym 
uczniom przedmioty, jakich używali ich 
przodkowie wiele lat temu. Bez wątpienia 
największe wrażenie zrobiły na nich mun-
dury, broń i maszyna do pisania, które 
większość widziała po raz pierwszy 
w życiu. Eksponaty były również okazją 
do przypomnienia sobie najważniejszych 
faktów dotyczących historii gminy, 
a zwłaszcza Długiej Gośliny. 
 
O godzinie 13.00 zadowoleni uczniowie 
wrócili do szkoły, mając nadzieję na wię-
cej takich wycieczek w przyszłości.

Karolina Magdziarz
nauczyciel w Szkole Podstawowej 

w Długiej Goślinie

Hipolit Cegielski
- człowiek z charyzmą

Wycieczka do Murowanej
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MUROWANEJ GOŚLINY W KATEGORII 
SENIORÓW:
1998 – Kazimierz Łokaj; 1999 – Grze-
gorz Żurowski; 2000 – Kazimierz Łokaj; 
2001 – Tadeusz Krauze; 2002 – Henryk 
Abraham; 2003-2004 – Tadeusz Krauze;
2005 – Mieczysław Czech; 2006 – Maria 
Cholewa; 2007 – Łukasz Bardeli; 2008 – 
Piotr Pilarski; 2009 – Tadeusz Krauze; 
2010 – Sławomir Zapotoczny; 2011 – 
Dawid Bajerlein; 2012 – Tadeusz Krauze; 
2013-2015 – Marek Maćkowiak.

Do zobaczenia za rok w pierwszą nie-
dzielę marca!

Tomasz Mizgier
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

czyli tort - ufundowany przez prof. Ewę 
Kandulską-Jakóbczyk - zdobyły: Grażyna 
Maciejewska i Beata Antkowiak.

Na zakończenie kon certu burmistrz 
Dariusz Urbański podziękował za przygo-
towanie wspaniałego koncertu i wręczył 
artystkom kwiaty.

W rolach głównych wystąpił: zespół Uno 
Canto z Długiej Gośliny pod kierunkiem 
Ewy Kandulskiej-Jakóbczyk (reżyseria, 
akompaniament) śpiew: Krystyna Ciesiel-
ska, Sylwia Kaczmarek, Ewa Górska, 
Anita Górska, Elżbieta Pływaczyk, Małgo-
rzata Ślewczuk, Krystyna Ługowska. 

Tomasz Mizgier
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Na zakończenie turnieju dyplomy, statu-
etki oraz nagrody pieniężne wręczyli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański i w imieniu organizato-
rów Arleta Włodarczak, dyrektor Ośrodka 
Kultury. Zawody sędziowała bardzo 
sprawnie Małgorzata Napierała. XIX 
Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach 
stały na bardzo wysokim poziomie i poka-
zały, że ta królewska dyscyplina ponow-
nie stała się bardzo popularna. Świadczy 
o tym również duża liczba uczestników 
zajęć szachowych odbywających się 
w każdy poniedziałek o godz. 16.00 
w Ośrodku Kultury przy ul. Mściszewskiej 
10. 

LISTA DOTYCHCZASOWYCH MISTRZÓW 

towały mnóstwo rekwizytów, prof. Ewa 
Kandulska-Jakóbczyk wypożyczyła z Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu gong, na 
którym solo podczas koncertu grała jej 
wnuczka Janeczka Jakóbczykówna.

Zaprezentowany repertuar był bardzo 
zróżnicowany. Koncert rozpoczął się zna-
nym przebojem „Nim przyjdzie wiosna” 
z repertuaru Czesława Niemena, który 
również zaśpiewany został na koniec 
całego koncertu. W wykonaniu zespołu 
Una Canto usłyszeliśmy m.in. przeboje: 
„Radość o poranku”, „Małgośka”, „Bar-
dzo smutną piosenkę retro”, piosenki 
zespołu Skaldowie, Alibabki, Anny Jantar, 
Zdzisławy Sośnickiej i Małgorzaty Ostrow-
skiej. W trakcie koncertu publiczność 
mogła wziąć udział w koncercie literac-
kim „I kto to mówi?”. Główną nagrodę, 

Mistrzostwa udowodniły, że  ta królewska dyscyplina ponownie stała się bardzo popularna.

6 marca 2016 r. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyły 

się XIX Otwarte Mistrzostwa Gminy 
w Szachach. W goślińskim turnieju 
udział wzięła rekordowa liczba miłośni-
ków królewskiej gry. 

Zagrali u nas zawodnicy z: Poznania, Sza-
motuł, Swarzędza, Obornik, Tuczna, Pru-
siec, Rogoźna oraz reprezentanci gminy 
Czerwonak i oczywiście gospodarzy – 
gminy Murowana Goślina. Do rywalizacji 
o tytuł Mistrza Murowanej Gośliny przy-
stąpiło w grupie seniorów 22 zawodni-
ków, natomiast w grupie juniorów 24 
młodych szachistów.

W obu grupach zawody zostały rozegrane 
systemem szwajcarskim, po siedmiu run-
dach wyłoniono najlepszych zawodników. 
W turnieju głównym (seniorzy) mistrzem 
Murowanej Gośliny na rok 2016 został 
Adrian Kurz z Prusiec (gmina Rogoźno), 
na drugim miejscu uplasował się Dawid 
Bajerlein z Poznania, trzecie miejsce 
przypadło gośliniakowi – Leszkowi Szy-
mańskiemu.

W KATEGORII JUNIORÓW PIERWSZE 
TRZY MIEJSCA ZAJĘLI:
1. Bogusz Maćkowiak - Poznań
2. Jerema Jurałowicz – Murowana Goślina
3. Damian Moliński - Słopanowo

12 marca 2016 r. Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Muro-

wanej Goślinie zaprosił mieszkańców na 
wyjątkowy koncert pt. „Cztery pory roku 
z Vivaldim w tle”. Głównym wykonawcą 
koncertu był zespół wokalny Una Canto 
z Długiej Gośliny, który od trzech lat pro-
wadzi prof. Ewa Kandulska-Jakóbczyk. 

Od 2006 r. zespół działa w strukturze 
ośrodka kultury w Murowanej Goślinie.
Sobotni koncert był właściwie spekta-
klem, jedną całością, muzyczno-ta-
neczną wędrówką przez wszystkie pory 
roku. Przepięknym tańcem baletowym 
każdą porę roku, za każdym razem 
w innym stroju rozpoczynała Marika 
Nazarewicz – gość specjalny koncertu, 
ona też wprowadzała na scenę drzewko 
symbolizujące każdy sezon. Panie przygo-

Cztery pory roku z Vivaldim w tle

KULTURA
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TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG 
Ewa Marchlewska, 61 8923 611
Andrzej Klepka, 61 8923 612

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE 
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, 61 8923 643

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

GODZINY OTWARCIA URZĘDU: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na Placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Kamil Grzebyta, 61 8923 634
SOŁECTWA

Sławomir Malec, 61 8923 687

WYBRANE INSTYTUCJE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY 
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA 
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 
61 8122 352, 61 8923 626

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE,  61 812 21 41
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ) 

61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
(7.00-15.00, alarmowe do 22.00, z wyłączeniem okresów urlopowych)
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

TRANSPORT PUBLICZNY

Joanna Gliwka, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY 

OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU 

PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

Początki Międzynarodowego Dnia 
Kobiet wywodzą się z ruchów robotni-

czych w Ameryce Północnej i Europie. 
Pierwsze obchody odbyły się 28 lutego 
1909 r. w Stanach Zjednoczonych. 
W 1910 roku Międzynarodówka Socjali-
styczna w Kopenhadze ustanowiła 
obchodzony na całym świecie Dzień 
Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei 
praw kobiet oraz budowaniu społecz-
nego wsparcia dla powszechnych praw 
wyborczych dla kobiet.

Kobieta - jak wiele znaczeń kryje to 
słowo? Matka, żona, kochanka, wiedzieli 
o tym od dawna twórcy piosenek. Historia 
polskiej piosenki naznaczona jest utwo-
rami pisanymi dla kobiet, o kobietach, 
a czasami – choć rzadziej – przez kobiety. 
O tym, co w życiu niezwykłe i pasjonujące, 
o marzeniach i tęsknotach, ale też o rado-
ściach i smutkach dnia codziennego. Tymi 
słowami powitał panie na koncercie z oka-

zji Dnia Kobiet Marek Karasiewicz, hono-
rowy przewodniczący Rady Rodziców 
Chóru Dziecięcego „Canzona”. Koncert 
odbył się w niedzielę 6 marca w auli Gim-
nazjum nr 1. Burmistrz Dariusz Urbański 
życzył wszystkim paniom zdrowia, radości 
i pomyślności. Tradycyjnie głównym wyko-
nawcą był Żeński Chór „Canzona-Absol-
went” pod dyrekcją Adrianny Wtorkow-
skiej-Kubińskiej. W jego wykonaniu usły-
szeliśmy polskie i światowe przeboje 
muzyki rozrywkowej m.in. „Być kobietą”, 
„Kasztany”, utwory The Beatles i Kaba-
retu Starszych Panów. Solo dwa utwory 
zaśpiewała Joanna Przymusińska, chó-
rzystka Canzony-Absolwent. Akompanio-
wał zespół muzyczny 3 D-J w składzie: 
Weronika Jarzyńska – piano, Alicja Dusz-
czyk – skrzypce, Artur Duszczyk – trąbka, 
Robert Duszczyk –gitara basowa. Hindu-
ski hip hop w stylu Bollywood zatańczył 
zespół taneczny Orkiestry Dętej OSP 
w Murowanej Goślinie pod kierunkiem 

Moniki Pyś. Duże emocje wzbudziła 
rumba kubańska, zatańczona przez 
Monikę Pyś i Bartłomieja Steinke - parę 
taneczną mistrzowskiej klasy S. Po kon-
cercie każda z pań otrzymała od burmi-
strza tradycyjnego tulipana. Możemy być 
dumni, że mamy w gminie zespoły i arty-
stów na tak wysokim poziomie, że ich kon-
certy gromadzą tak liczną publiczność.

Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Muzycznie na Dzień Kobiet

Żeński Chór „Canzona-Absolwent”.

KULTURA
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ZMIANA GODZIN 

OD MAJA!

Punkt pomocy prawnej czynny w małej 
sali przy ulicy Poznańskiej 16 

(budynek Biblioteki Publicznej) 
w następujących dniach:

PONIEDZIAŁEK 14.00-18.00

WTOREK 14.00-18.00

ŚRODA 10.00-14.00

CZWARTEK 14.00-18.00

PIĄTEK 10.00-14.00

Tel. 61 89 23 648

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MUROWANEJ 

GOŚLINIE ZAPRASZA NA NOWY CYKL IMPREZ!

MAJOWE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ 

spotkania odbywać się będą w każdy poniedziałek maja  (9,16,23,30)  w godz. 16.30 - 17.30
TURNIEJ  RODZIN CZYTAJĄCYCH: 19 maja, godz.17.00 

KONKURS RECYTATORSKI „MOJA MAMA”: 24 maja, godz. 17.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W BIBLIOTECE 
UL. POZNAŃSKA 16

Oddział dla dzieci i młodzieży,  tel. 61 89 23 618
www.biblioteka.murowana-goslina.pl    

facebook.com/BibliotekaMurowanaGoslina

w spektaklu „Kabaret Horrorek” 
w reżyserii Aleksandry Rogozińskiej 
i Justyny Telickiej

▪  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Muro-
wanej Goślinie
▫ Grupa Teatralna WTZ w spektaklu 

„Był sobie król” w reżyserii Lecha 
Mroczkowskiego

▪ Zespół Szkół w Bolechowie – szkoła 
w   Murowanej Goślinie
▫ Grupa teatralna w spektaklu „Baj-

kowe zagadki” w reżyserii Violetty 
Pawlak

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

▪ Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej 
Goślinie
▫ Grupa Teatralna „Wiercipięty” 

w spektaklu „Brzechwa na wesoło” 
w reżyserii Doroty Baszczyńskiej

▫ Kabaret „Horrorek” w czterech ske-
czach w reżyserii Grażyny Sommer-
feld

▪ Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej 
Goślinie
▫ Grupa Teatralna „Ananasy” w spek-

taklu „Calineczka” w reżyserii Gra-
żyny Mroczek

▫ Grupa Teatralna „Muzycy I” w spek-
taklu „Czerwony Kapturek” w reży-
serii Bożeny Ceranek

▫ Grupa Teatralna „Muzycy II” w spek-
taklu „Dziewczynka z zapałkami” 
w reżyserii Bożeny Ceranek

▪ Szkoła Podstawowa w Białężynie
▫ Kółko Teatralne „Pieguski” w spek-

taklu „Śpiąca Królewna” w reżyserii 
Mirosławy Mak-Skiby

▫ Kółko Teatralne „Piegus” w spekta-
klu 
„Opowieść o Małym Księciu” 
w reżyserii Joanny Witek

▪ Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie
▫ Grupa Teatralna „Aladon” w spekta-

klu „Bajlandia” w reżyserii Aldony 
Dałek

▪ Gimnazjum nr 1 w Murowanej Gośli-
nie
▫ Grupa Teatralna „Hipo-kryci” 

w spektaklu „Senne perypetie” 
w reżyserii Elżbiety Mistarz

▪ Gimnazjum nr 2 w Murowanej Gośli-
nie
▫ Grupa Teatralna „WOLONTEARTR” 

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Teatru, po raz dwunasty w auli Gim-

nazjum nr 1 podniosła się kurtyna 
Gminnego Przeglądu Szkolnych Zespo-
łów Teatralnych TEATRALIA 2016. I to 
nie był prima aprilis, chociaż było to 1 
kwietnia.

Organizatorami przeglądu od lat jest 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej 
Goślinie i Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Murowanej Goślinie. Jak co roku 
było różnorodnie, kolorowo i zabawnie. 
Prezentacje zaskakujące w treści i grze 
aktorskiej. Jako organizatorzy ogromnie 
się cieszymy, że nasze Teatralia z roku 
na rok są coraz większe, jeśli chodzi 
o liczbę spektakli (12) i aktorów biorą-
cych w nich udział (159). Serdecznie 
wszystkim dziękujemy za zaangażowa-
nie i ogromny wysiłek twórczy. Na 
zakończenie przeglądu, kilka słów pod-
sumowania, a przede wszystkim 
podziękowań skierował do uczestników 
i opiekunów burmistrz Gminy Dariusz 
Urbański.

Każda grupa teatralna otrzymała pamiąt-
kową statuetkę, dyplom i słodkości, 
a reżyserzy kwiaty i dyplomy. Nagrody 
wręczali: burmistrz Dariusz Urbański, 
Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Spo-
łecznej RM Krystyna Przygońska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 1 Monika 
Nowak-Bajer i dyrektor ośrodka kultury 
Arleta Włodarczak. 

W XII Gminnym Przeglądzie Szkolnych 
Zespołów Teatralnych udział wzięli:

Dwanaście spektakli na dwunastych 
Teatraliach

Grupa Teatralna WTZ w spektaklu „Był sobie król”.

Grupa Teatralna „Hipo-kryci”.

KULTURA
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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański 
serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystościach z okazji

2 MAJA 2016 r.

17.00 - 24.00   Majówka (stadion miejski, ul. Mściszewska 21)

3 MAJA 2016 r.

9.15 Zbiórka pocztów sztandarowych 
(plac przed kościołem pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa 
Chrystusa)

9.30 Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem Chóru Akademickie-
go Politechniki Warszawskiej i Orkiestry Dętej OSP w Muro-
wanej Goślinie

 po mszy krótki koncert Chóru Akademickiego Politechniki 
Warszawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego 

14.00 Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
(strzelnica bracka)

ROCZNICY UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA

MAJÓWKAMAJÓWKA

2 maja 2016 (poniedziałek)
stadion miejski w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 21

17.00 Rodzinny Piknik „JASKINIOWO NA SPORTOWO” 
Filharmonia Pomysłów

18.00 Majówka w Rytmach Disco 
koncert zespół Two Boys, Bartek Tecław (Best)

20.30 - 24.00 zabawa taneczna z zespołem Ale Band

INNE ATRAKCJE
Strefy zabawy dla dzieci i nie tylko: warsztaty tańca 

Latino, wyścigi z jajem brontozaura, wizyta u prafryzjera, 
taniec Archeopteryksa, jaskiniowe kręgle, dmuchańce, 

gastronomia, stoiska, darmowa grochówka. 

Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizo-
wane przez JRG 8 w Bolechowie przy KM PSP w Poznaniu

o-

www.murowana-goslina.pl22



Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański 

zaprasza na

KONCERT KONCERT 
Z OKAZJI DNIA MATKIZ OKAZJI DNIA MATKI

22 maja 2016 r. (niedziela), godz. 18.00
sala imprezowa Ośrodka Kultury przy 

ul. Mściszewskiej 10 w Murowanej Goślinie
(hala MG Sport i Nieruchomości, I piętro) w Murowanej Goślinie

WYSTĄPI
Chór Dziecięcy „Canzona”

Dyrygent Adrianna Wtorkowska - Kubińska
akompaniament Weronika Jarzyńska

oraz soliści: oraz soliści: 
Magdalena Dolińska – fortepianMagdalena Dolińska – fortepian

Filip Jarzyński – fortepianFilip Jarzyński – fortepian
Aleksandra Walkiewicz – fortepianAleksandra Walkiewicz – fortepian

Małgorzata Sulej – fortepianMałgorzata Sulej – fortepian

WSTĘP WOLNY!WSTĘP WOLNY!

fot. rbostwick/freeimages.com

MAJÓWKA IX Międzynarodowy 
Festiwal Chóralny 
im. ks. Edmunda Szymańskiego
1 maja – 18 lipca 2016 r.

NIEDZIELA 1 MAJA, GODZ.19.00

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

wystąpi: Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej
dyrygent: Dariusz Zimnicki

SOBOTA 14 MAJA, GODZ. 19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: Polski Amatorski Chór Kameralny imienia Juliusza 
Zarębskiego z Żytomierza (Ukraina)
dyrygent: Jan Krasowski

NIEDZIELA 15 MAJA, GODZ. 12.30

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
Msza św. w intencji ks. kanonika Edmunda Szymańskiego 

oraz koncert w wykonaniu: 

Chóru im. J. Zarębskiego z Żytomierza (Ukraina)
dyrygent: Jan Krasowski
Chóru Mieszanego „Vocantes” z Murowanej Gośliny 
dyrygent: Leszek Bajon
Chórów: Dziecięcego, Kameralnego, Żeńskiego „Canzona” 
z Murowanej Gośliny
dyrygent: Elżbieta Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska – 
Kubińska

NIEDZIELA 29 MAJA, GODZ. 16.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
dyrygent: Mariusz Mróz

ŚRODA 1 CZERWCA, GODZ. 19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”
dyrygent: Paweł Łuczak

WTOREK 21 CZERWCA, GODZ.19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: The Philippine Madrigal Singers Diliman, Quezon 
City (Filipiny)
dyrygent: Mark Anthony A. Carpio

ŚRODA 22 CZERWCA, GODZ.19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: Antalya Municipality Conservatory „ANTchoir” 
(Turcja)
dyrygent: Nikolay Merdzhanov

NIEDZIELA 10 LIPCA, GODZ. 19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: „Clifton College Choir” (RPA)
dyrygent: Gerard’d du Toit

PONIEDZIAŁEK 18 LIPCA, GODZ. 19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie.
dyrygent: Szymon Wyrzykowski

www.icfmurowanagoslina.pl

WSPÓŁORGANIZACJAPATRONAT MEDIALNY PROJEKT ZREALIZOWANY Z POMOCĄ 

FINANSOWĄ GMINY MUROWANA GOŚLINA

MUROWANA GOŚLINA W SIECI 

MIAST DOBREGO ŻYCIA

fot. freeimages.com

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zaprasza na 

POKAZY TANECZNE
Z OKAZJI 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TAŃCA

piątek 22 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00, 
aula Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie, 

ul. Mściszewska 10 

Wystąpią amatorskie zespoły taneczne, 
działające na terenie miasta i gminy.

WSTĘP 
WOLNY!
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