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14 września –
16 października Wystawa malarstwa Beaty Springer Galeria na Wzgórzach

Klub Osiedlowy Zielone Wzgórza

13 września Jubileusz 20-lecia Klubu Osiedlowego Zielone Wzgórza Klub Osiedlowy Zielone Wzgórza

19 września Wyjazd do Centrum Zdrowia Dziecka  i akcja oddania krwi pod hasłem 
„Goślinianie z serca dzieciom” - HDK PCK Gośliniacy HDK - wyjazd

19 września Piłka nożna – turniej sołectw i osiedli Hala widowiskowo-sportowa ul. Mściszewska 10

19 września Mecz Concordia Murowana Goślina – Lipno Stęszew Stadion Miejski, ul. Mściszewska

20 września 12-godzinny Bieg Charytatywny – Andrzej Ludzkowski, KB Katorżnik Stadion Miejski, ul. Mściszewska

20 września Cysterski Rajd Rowerowy Dąbrówka Kościelna

26 września Turniej Strzelecki Rad Powiatów Województwa Wielkopolskiego 
w Strzelectwie Sportowym Strzelnica ul. Bracka 1

26 września Ogólnopolski Turniej Kręglarski HDK  - HDK PCK Gośliniacy Tarnowo Podgórne

26 września Mecz Concordia Murowana Goślina – Warta Śrem Stadion Miejski, ul. Mściszewska

26 września Mecz KS 1999 Łopuchowo – Lotnik 1997 Poznań Stadion w Łopuchowie

27 września Bike Cross Marathon Łopuchowo, Mini MTB Maraton Łopuchowo, stadion

27 września Turniej Strzelecki o godność Króla Żniwnego Bractwa Kurkowego, rywa-
lizacje rad sołeckich oraz sołtysów gminy w strzelectwie sportowym Strzelnica ul. Bracka 1

27 września „Folkowa Jesień” – zlot zespołów fl ażoletowych Długa Goślina

 październik Gala Rowerowa Aula Gimnazjum nr 1
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4 października Mecz KS Uchorowo – Odlew Poznań Boisko w Uchorowie

5-30 października Wystawa prac Marka Derbicha Galeria na Wzgórzu
Ośrodek Kultury ul. Mściszewska 10

10 października Koncert z okazji 34. Urodzin Chóru Dziewczęcego „Canzona” Aula Gimnazjum nr 1

10 października Mecz Concordia Murowana Goślina – Kłos Zaniemyśl Stadion Miejski, ul. Mściszewska

17 października Jubileusz 45-lecia zespołu wokalnego Goślińskie Chabry Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

17 października Mecz KS 1999 Łopuchowo – Jurand Koziegłowy Stadion w Łopuchowie

18 października Koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa – impreza biletowana Aula Gimnazjum nr 1

18 października Akcja poboru krwi i rejestr do banku szpiku osób niespokrewnionych – 
HDK PCK Gośliniacy Klub Osiedlowy Zielone Wzgórza

18 października Mecz KS Uchorowo – Orły Plewiska Boisko w Uchorowie

24 października Mecz Concordia Murowana Goślina – Wiara Lecha Poznań Stadion Miejski, ul. Mściszewska

24-25 października XI Memoriał A. Gołasia Hala widowiskowo-sportowa ul. Mściszewska 10
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barszczu Sosnowskiego. W przyszłym roku WFOŚ ma sfi nanso-
wać usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Wielkopolski. 
Zaznaczyłem, że chodzi o potwierdzone stanowiska, ponieważ 
otrzymaliśmy mnóstwo zgłoszeń, które wskazywały na barszcz 
zwyczajny, który nie jest szkodliwy. 

Jak układa się Pana współpraca z Radą Miejską?

Sytuacja się poprawiła, nie ma możliwości, aby Rada Miejska 
nie współdziałała z burmistrzem, bo zarówno burmistrz, jak 
i rada, niezależnie od ugrupowania, mają obowiązek i złożyli 
ślubowanie, aby działać na rzecz gminy i mieszkańców. Dzisiaj 
jedyną osobą, która chce szkodzić gminie jest Tomasz Łęcki. 

Mimo, iż nie zgadzałem się ze stylem kampanii prowadzonej 
przez pana Tomasza Łęckiego, dałem mu szansę, abyśmy 
doszli wspólnie do porozumienia. Czułem głębokie rozgorycze-
nie, kiedy pan Tomasz podczas ostatniej kampanii atakował 
moich nieżyjących już rodziców – liczyłem na małe słowo 
„przepraszam”. Ze smutkiem jednak zauważyłem, że pan 
Tomasz nie wykazuje takiej chęci, a podczas naszego spotka-
nia jedynym interesującym go aspektem było widowisko.

Przykrym incydentem było zaatakowanie przez pana Łęckiego 
podczas II tury wyborów pani Alicji Kobus, tylko za to, że mnie 
poparła. W moim mniemaniu także wykorzystywanie dzieci 
w wieku przedszkolnym w swojej kampanii było okropne. Pan 
Tomasz do dziś walczy ze swoimi emocjami, nie mogąc pogo-
dzić się z porażką – wydaje fałszywe oświadczenia w lokalnej 
prasie, czy skierowane do Radnych Rady Miejskiej.

Człowiek, który bierze udział w życiu politycznym musi posia-
dać umiejętność akceptacji porażki, jeśli taka się zdarzy. Jeżeli 
Pan Tomasz nie może odnaleźć się w nowej rzeczywistości, to 
gmina jest w stanie wyciągnąć pomocną dłoń.

Czy Spółka MG Sport i Nieruchomości ograniczy swoje działa-
nia do nadzorowania mienia komunalnego?

Spółka jest organizatorem i współorganizatorem wydarzeń 
sportowych w naszej gminie. Co więcej, obiekt się rozwija. 
Udało się znaleźć inwestora, który dokończy adaptację 
pomieszczeń i na parterze budynku przygotuje siłownię i salę 
fi tness. 8 września br. umowę podpisali: Karol Bąkowski, pre-
zes zarządu spółki Pak Projekt, a w imieniu MG Sport i Nieru-
chomości, p.o. prezesa Paweł Kubiński.

w najbliższych wydaniach „ Goślińskiego Biuletynu Mieszkań-
ców” odpowiem na  Państwa pytania. Mieszkańcy kierują ich 
do mnie i urzędu sporo, wiele z nich się powtarza. Uznaliśmy, 
że właśnie biuletyn, który trafi a do wszystkich domów, będzie 
najlepszym forum do udzielania odpowiedzi na kwestie, które 
najbardziej Państwa interesują, czasem bulwersują. Dziś 
pierwszych kilka tematów.

Kiedy zakończy się przebudowa Placu Powstańców Wielko-
polskich i czy znajdzie się tam miejsce na toalety? 

Dariusz Urbański: Przebudowa placu przewidziana jest na 3 
lata, a to dlatego, że gmina nie posiada wolnych środków, aby 
tak kosztowne prace przeprowadzić w jeden rok. Mój poprzed-
nik podpisał umowę i nie możemy dokonać większych zmian. 
Jedyne co udało nam się w tej inwestycji poprawić, to zrezy-
gnowaliśmy z nawierzchni granitowej, która według pierwot-
nego planu miała pokryć dawną drogę wojewódzką. Ponadto 
trwa odnawianie pomnika, który także dzięki moim staraniom 
pozostanie na placu. Jest szansa, że będzie fontanna – bo 
o taką możliwość także dopytują mieszkańcy. Budynek kwia-
ciarni w przyszłym roku zostanie zlikwidowany, natomiast pla-
nujemy budowę nowoczesnej toalety przy ul. Podgórnej.   

Czy zostanie zrealizowana budowa lub przebudowa ulicy Szkol-
nej? Jako rodzic dziecka uczęszczającego do Szkoły Podsta-
wowej nr 1 jestem zaniepokojony o jego bezpieczeństwo. 

Ulica Szkolna będzie przebudowana w 2017 roku.

W czasie upałów na os. Zielone Wzgórza postawiono kurtynę 
wodną. Czy takie działania będą kontynuowane i czy taka 
kurtyna stanie na placu Powstańców Wielkopolskich? 

Rzeczywiście udało się, dzięki staraniom mojego zastępcy 
oraz prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” 
Adama Szwedy, pozyskać jedną kurtynę. Ufundowała ją fi rma 
Aquanet, a więc gmina nie ponosi opłat za wodę. W tym roku 
nie było możliwości zrealizowania takiego pomysłu na placu 
Powstańców Wielkopolskich ze względu na remont. Zapew-
niam jednak, że po zakończeniu przebudowy rynku taka kur-
tyna zawsze także i tutaj będzie stawiana. 

Czy gmina podejmuje działania w celu likwidacji barszczu 
Sosnowskiego? 

Tak, oczywiście. Wszystkie potwierdzone stanowiska tej 
rośliny na działkach gminnych zostaną zlikwidowane. Mamy 
podpisaną umowę z fi rmą specjalizującą się w usuwaniu 

Szanowni Mies zkańcy,

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

Podpisanie umowy ze spółką Pak Pojekt.
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11. SESJA RADY MIEJSKIEJ

W tym roku Radni Rady Miejskiej posta-
nowili zająć miejsca wśród przybyłych 
Gośliniaków w auli Gimnazjum nr 1. Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Konrad Stry-
kowski otworzył 11. Uroczystą Sesję 
Rady Miejskiej, której pierwszym punk-
tem było nadanie tytułu Zasłużonego dla 
Miasta i Gminy Murowana Goślina. 
W tym roku tytuł ten otrzymał Czesław 
Korzonek. Pan Korzonek urodził się 
w roku 1933, a do naszej gminy przybył 
w 1965 roku i zamieszkał w Nieszawie. 
W latach 1983-1990 był Naczelnikiem 
Miasta, następnie do 1998 roku Burmi-
strzem Miasta i Gminy Murowana 
Goślina. 

Uroczystą laudację z okazji nadania 
tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Panu Czesławowi 
Korzonkowi odczytała Przewodnicząca 
Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miej-

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 

i Światowy Zjazd Gośliniaków

skiej Krystyna Przygońska. W laudacji 
podsumowane zostały najważniejsze 
dokonania Pana Korzonka dla naszej 
gminy, jego wkład w rozwój goślińskiej 
administracji i integracji mieszkańców. 
Podczas jego kadencji utworzony został 
Ośrodek Zdrowia przy ul. Dworcowej, roz-
wijały się sieci gazociągowe i kanaliza-
cyjne w mieście, wydano decyzję umożli-
wiającą budowę osiedla Zielone Wzgórza, 
oddano do użytku budynki szkół podsta-
wowych: nr 2 w Murowanej Goślinie oraz 
w Białężynie, rozwinęło się także budow-
nictwo komunalne (ul. Przemysłowa, Gra-
szyńskiego, Przebędowo). - Życzliwy, 
pomocny człowiek, w pracy kierował się 
poświęceniem i lokalnym patriotyzmem 
– podsumowała Krystyna Przygońska – 
Gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy 
zdrowia oraz satysfakcji ze zrealizowa-
nych przedsięwzięć - .

W imieniu Pana Korzonka to najważniej-
sze wyróżnienie w naszym mieście ode-

brali Państwo Ewa i Mariusz Palka, córka 
i zięć odznaczonego. - Szanowni Pań-
stwo, dziękujemy za podjęcie uchwały, 
która honoruje naszego tatę. Jesteśmy 
zaszczyceni, że możemy go reprezento-
wać. Podejmując taką decyzję, daliście 
Państwo obraz, że historia miasta nie 
pisze się tylko od kadencji do kadencji - .

Z krótkim wystąpieniem przed zebranych 
wyszedł też Radny Powiatowy Jarosław 
Dobrowolski. – W imieniu Jana Grabkow-
skiego mam przyjemność pogratulować 
– powiedział - Proszę przyjąć pióro, 
dzięki któremu mam nadzieję Pan Korzo-
nek, opierając się na własnym doświad-
czeniu, spisze wskazówki dla samorzą-
dowców jak należy pracować, kierować 
gminą - . 

W dalszej części sesji Przewodniczący 
Rady Miejskiej Konrad Strykowski popro-
sił o wystąpienie Ewelinę i Tomasza Kro-
teckich oraz ich mamę Wiktorię. Ewelina 

25 lipca, tradycyjnie w dniu, w którym w Murowanej Goślinie odbywa się Jarmark św. Jakuba, ma 

także miejsce uroczysta Sesja Rady Miejskiej oraz doroczny Światowy Zjazd Gośliniaków.

URZĄD, RADA
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i Tomasz zostali wicemistrzami II Motopa-
ralotniowych Slalomowych Mistrzostw 
Świata w Legnicy, które odbyły się na 
przełomie czerwca i lipca br. - To niezwy-
kła promocja dla Murowanej Gośliny 
i wielka duma – mówił Przewodniczący 
Konrad Strykowski. - Z wielką radością 
przyjęliśmy wiadomość o Państwa wyczy-
nie – gratulował także burmistrz Dariusz 
Urbański – Fantastycznie jest mieć świa-
domość, że wśród mieszkańców posia-
damy tak utalentowanych sportowców. 
Życzymy państwu dalszych sukcesów - .  

Tym samym wyczerpane zostały punkty 
11. Uroczystej Sesji Rady Miejskiej. 
Radni, którzy pozostali na sali, stali się 
widzami XI Światowego Zjazdu Goślinia-
ków. 

XI ŚWIATOWY ZJAZD GOŚLINIAKÓW

Zjazd Gośliniaków otworzył Burmistrz 
Miasta i Gminy Dariusz Urbański.  - 
W mieście rodzinnym stawiamy pierwsze 
kroki, chodzimy do szkół, tu zawieramy 
pierwsze przyjaźnie – mówił burmistrz -  
Dlatego rozumiem ile ta historia znaczy 
dla każdego mieszkańca Murowanej 
Gośliny - .

W swoim krótkim przemówieniu, które 
odnosiło się m.in. do historii gminy, 
a także jego pracy na początku kadencji, 
burmistrz potwierdził, że pomnik, który 
dotąd znajdował się na Placu Powstań-
ców Wielkopolskich zostanie odnowiony 
i na placu pozostanie. Zebranym Gośli-
niakom burmistrz po krótce zrelacjono-
wał początek swojej pracy w urzędzie, 
wymieniając m.in. największe sukcesy, 
podziękował także swojemu zastępcy za 
skuteczne działania na swoim stanowi-
sku.

- Pochodzę z Torunia, jednak sercem 
jestem związany z Murowaną Gośliną – 
mówił dalej burmistrz – dlatego w inten-
cji naszego miasta i jego mieszkańców 
wznoszę toast. Gośliniakom życzę, aby 
żyli w zdrowiu. Wszystkiego najlepszego!

Przemówienia Gośliniaków uczestniczą-
cych w zjeździe tradycyjnie już rozpoczęła 
pani Elżbieta Wtorkowska. - Ja już nie 
mam takiego „gadanego” jak kiedyś, ale 
mogę Państwu coś zaśpiewać. Na począ-
tek proponuję, żebyśmy wspólnie zaśpie-
wali wszystkim Gośliniakom „Sto lat!”. 

Tak też się stało, a zebrani Gośliniacy 
przyłączali się chętnie także do kolejnych 
zaintonowanych pieśni: „Spotykajmy się, 
dopóki jeszcze można, potykajmy się 

dopóki czas nam sprzyja, Gośliniacy spo-
tkajmy się, bo takie chwile już nie wrócą, 
(…) kochajmy się dopóki jeszcze można…”

Następnie głos zabrał Apoloniusz Twaróg. 
– Mówimy dziś o historii. Od niedawna 
w gimnazjum jest Izba Regionalna. Nato-
miast tu w tej sali jest człowiek, który 
powinien swoje doświadczenia zapisać 
do kroniki. Franciszek Nowak - . Następ-
nie odniósł się też do dokonań klubu 
Concordia – to też jest najnowsza histo-
ria naszego miasta - . Zebranym osobom 
Apoloniusz Twaróg zaproponował 
zabawę. Odczytał listę wielu pseudo-
nimów zawodników (m.in. Moraś, Samu-
raj, Kaja, Kleks, Hrabia, Smula, Szwaja, 
Rakaś, Koszula, Michu, Młynek, Mucha, 
Murzyn 
– dwóch ich było, jeden siedzi z nami 
w tej sali), a zebrani z wielką radością 
odgadywali kto za jaką ksywką się krył 
lub kryje. 

Norbert Kulse, jako skarbnica wiedzy 

o historii naszego miasta, chciał jeszcze 
uzupełnić i uszczegółowić laudację 
wygłoszoną podczas Uroczystej Sesji 
Rady Miejskiej z okazji nadania Czesła-
wowi Korzonkowi Tytułu Zasłużonego dla 
Miasta i Gminy Murowana Goślina.  – 
Tyle zasług miał pan Czesław Korzonek, 
że po prostu nie sposób jednego dnia 
wszystkich wymienić – powiedział bur-
mistrz Urbański.

Alicja Kobus wspominała jak kiedyś 
wyglądało wychowanie przedszkolne 
w placówce, której była szefową. – Wypo-
sażenie wtedy mieliśmy bardzo skromne, 
ale jedno jest pewne, że wtedy było 
serce. Nigdy nie odmówiłam przyjęcia do 
przedszkola dziecka -. Pani Alicja wspo-
minała także ludzi, którzy byli bardzo 
pomocni innym, a opowiedziane przez 
nią historie można by zamknąć pointą 
„dobro powraca”.  

W dalszej części zjazdu nie obyło się bez 
śpiewów. Zespół Goślinianka kierowany 
przez Alicję Duszczyk zaintonował m.in. 
„Gdy ciemno się robi dokoła, to o naszym 
miasteczku piosenka płynie…”. Następ-
nie posypały się życzenia imieninowe dla 
obecnych na uroczystym zjeździe Krzysz-
tofów. W międzyczasie Gośliniacy chętnie 
częstowali się ciastami i napojami, a na 
koniec tradycyjnie wykonaliśmy wspólne 
zdjęcie, które na przyszłorocznym zjeź-
dzie przekażemy wszystkim przybyłym, 
aby mogli uzupełnić swoje kolekcje. 

Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski otworzył 11. Uroczystą Sesję Rady Miejskiej.

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

Zjazd Gośliniaków otworzył 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Dariusz Urbański.  - W mieście 
rodzinnym stawiamy pierwsze 
kroki, chodzimy do szkół, tu 
zawieramy pierwsze przyjaźnie 
– mówił burmistrz -  Dlatego 
rozumiem ile ta historia znaczy 
dla każdego mieszkańca 
Murowanej Gośliny - .

URZĄD, RADA
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URZĄD, RADA

Murowaną Goślinę reprezentował bur-
mistrz Dariusz Urbański oraz radny 

Leszek Sommerfeld. Spotkanie było oka-
zją do rozmów na temat historii naszej 
współpracy oraz planów na przyszłość. 
Główne uroczystości z okazji 40. rocznicy 
współpracy odbyły się w pięknym 
Ratuszu w Yvetot w obecności nie tylko 
zaproszonych gości, ale także mieszkań-
ców miasta. 

Podczas wizyty gospodarze pokazali 
gościom duże miasto portowe Le Havre, 
piękne miasteczko Fecamp oraz zamek 
Chantilly. Zorganizowano  spotkanie ple-
nerowe z Wielkim Widowiskiem Światła 
w Fay. W międzyczasie był czas na spo-
tkania i rozmowy w rodzinach, u których 
wszyscy goście mieszkali. Ich gościn-
ność, czas który poświęcali gościom, 
czy pyszna kuchnia zasługują na uzna-
nie.

Burmistrz Dariusz Urbański dziękował 
Merowi Yvetot za jego osobiste powitanie 
oraz pożegnanie na lotnisku, na które 
dolatywali i odlatywali wszyscy zapro-
szeni goście. Dziękował również za 
gościnność, wspaniałe przyjęcie i cie-
kawy program, który gospodarze zagwa-

rantowali zaproszonym gościom.
Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się 
za rok w Murowanej Goślinie. Burmistrz 
Dariusz Urbański zaprosił do naszego 
miasta przedstawicieli władz oraz miesz-
kańców Yvetot i Hemmingen, ale także 
przedstawicieli Szkotów i Czechów. 

Zarówno dla burmistrzów, jak i mieszkań-
ców Lanarc oraz Kyjova byłaby to pierw-
sza wizyta w naszym mieście. 

40 lat współpracy między francuskim Yvetot a szkockim Lanarc były powodem zaproszenia na 

wspólne spotkanie wszystkich miast partnerskich Yvetot w Normandii. Oprócz Szkotów zapro-

szeni zostali burmistrzowie, radni oraz przedstawiciele Komitetów Partnerskich Hemmingen 

w Niemczech, czeskiego Kyjova oraz Murowanej Gośliny.

Spotkanie miast partnerskich

W związku z tym, że zarówno w gazecie „Murowana Prawda”, 
jak i w oświadczeniu byłego burmistrza Tomasza Łęckiego, 
na temat wyjazdu do Francji przytoczone zostało moje nazwi-
sko, oświadczam co następuje: 

Byłem uczestnikiem ofi cjalnej delegacji do gminy partnerskiej 
Yvetot we Francji. Podczas całego pobytu w Yvetot, Miasto 
i Gmina Murowana Goślina była godnie reprezentowana 
przez obecnego burmistrza Pana Dariusza Urbańskiego oraz 
resztę delegacji. Przy każdej nadarzającej się okazji Pan 
Dariusz Urbański dziękował za gościnność oraz bogaty pro-
gram prezentacji regionu. Program ten został zrealizowany 
w całości, w atmosferze powagi, zaangażowania i kultury. 

Francja słynie z tradycji picia wina do każdego posiłku. Popu-
larność degustacji win francuskich jest znana na całym świe-

OŚWIADCZENIE

Murowana Goślina, dnia 20 sierpnia 2015 r.

cie, tak więc nie jest niczym ujmującym wypicie lampki wina 
do kolacji. Nie ma w tym niczego bulwersującego czy skanda-
licznego. Pan Tomasz Łęcki opisywał rzekome skandaliczne 
wydarzenia, natomiast nie było go z nami i nie mógł w żaden 
sposób być ich świadkiem. Nie każdy musi być abstynentem, 
jak były burmistrz. 

Wykorzystywanie tradycji Francji do oczerniania swojego kon-
kurenta 
politycznego jest wysoce niestosowne i wynika z braku argu-
mentów. Pan Tomasz Łęcki najwyraźniej nie może pogodzić 
się z przegraną i próbuje wszystkiego, aby zniszczyć dobre 
imię obecnego burmistrza Pana Dariusza Urbańskiego.

Radny Klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej 
Leszek Sommerfeld 

Ewa Poepke
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
e.poepke@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 650

Burmistrz Dariusz Urbański oraz przedstawiciele miast partnerskich, od lewej: z Niemiec, Szkocji (z przodu), Francji i Czech.
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URZĄD, RADA

Radna 
Alicja Kobus spotkała się w Warsza-

wie z Dorotą Pniewską, wicedyrektor 
Departamentu Prewencji i Rehabilitacji 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Owo-
cem spotkania jest informacja o możli-
wości przystąpienia goślińskich przed-
siębiorstw do programu „ZUS dla fi rm”.
ZUS oferuje bezzwrotne wsparcie fi nan-
sowe dla uczestników programu (nawet 
do 500 000 zł), obejmującego działania 
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w miej-
scu pracy. Programem są objęte m.in.: 

 ▪ projekty inwestycyjne, które odnoszą 
się do bezpieczeństwa technicznego 
(rozwoju, modyfi kacji i usprawnienia 
stanu tec hnicznego maszyn, urządzeń 
oraz systemów i środków ochrony);

 ▪ projekty o charakterze doradczym, 
zorientowane na poprawę bezpieczeń-
stwem i higieną pracy, w tym w szcze-
gólności realizację oceny ryzyka 
zawodowego, wprowadzenie procedur 

bezpiecznej pracy oraz planowanie 
i monitorowanie działań prewencyj-
nych w zakresie bhp;

 ▪ projekty inwestycyjno-doradcze (łączą-
ce działania powyższych punktów). 

Program nie jest mocno promowany 
w mediach, tym bardziej cieszy, że otrzy-
maliśmy informacje. Pani Alicja Kobus 
wróciła ze spotkania także z folderami 
informacyjnymi o programie, które posta-
ramy się rozpowszechnić wśród gośliń-
skich przedsiębiorców. Ulotki przekażemy 
przewodniczącym osiedli i sołtysom, aby 
mogli je przekazać zainteresowanym.

Informacje o programie można uzyskać 
także: na stronie www.zus.pl/prewencja; 
pod adresem mailowym cot@zus.pl, 
a także pod numerem telefonu 
22 560 16 00. 

(MP)

Od 27 lipca br. referaty UMiG 

Murowana Goślina, które 

dotąd znajdowały się 

w budynku przy ul. Poznań-

skiej 16 (były Ośrodek Kultury) 

oraz wybrane referaty z sie-

dziby przy ul. Poznańskiej 18 

rozpoczynają działalność 

w nowych biurach.

Dofi nansowanie bezpieczeń-
stwa dla przedsiębiorstw!

Przeniesione zostały następujące refe-
raty i biura 

1. Do budynku przy ul. Poznańskiej 18
 ▪ Referat Oświaty, Kultury, Sportu oraz 

Zdrowia i Spraw Społecznych - pok. 
14, I piętro,

 ▪ Referat Oświaty, Kultury, Sportu oraz 
Zdrowia i Spraw Społecznych - kie-
rownik – pok. 13, I piętro,

2. Do Ratusza przy pl. Powstańców Wiel-
kopolskich 9
 ▪ Referat Budowlano-Inwestycyjny 

i Zarządzania Drogami – pokój 01, 
poziom -1/przyziemie,

 ▪ Punkt Obsługi Interesanta, Kan-
celaria, Ewidencja Działalności 
Gospodarczej – pok. 3, parter (przy 
głównym wejściu po lewej),

 ▪ Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja 
Ludności – pok. 1–2, parter,

 ▪ Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska – pok. 5, 
parter,

 ▪ Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska - kierownik 
-  pok. 7, parter (wejście przez pok. 5),

 ▪ Referat Spraw Obywatelskich - kie-
rownik - pok. 6, parter (wejście przez 
pok. 5),

 ▪ Referat Planowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami – 
pok. 14, I piętro,

 ▪ Biuro Rady Miejskiej – pok. 22, II 
piętro/poddasze,

 ▪ Biuro Zamówień Publicznych – pok. 
20, II piętro/poddasze,

 ▪ Kamil Grzebyta i Paweł Kubiński – 
pok. 21, II pietro/poddasze,

Godziny pracy Urzędu Miasta i Gminy 
pozostają bez zmian. Adres siedziby 
UMiG oraz numery telefonów pozostają 
bez zmian.

Za wszelkie niedogodności związane 
z powyższymi zmianami serdecznie prze-
praszamy.

 (MP)

Redakcja „Goślińskiego Biuletynu 
Mieszkańców” (wcześniej „Biuletynu 

Samorządowego”) informuje:
Wniosek o zmianę tytułu goślińskiego 
magazynu złożyliśmy do sądu w styczniu 
br. Potwierdzoną przez sąd rezerwację 
nowego tytułu posiadamy od lutego br. 
Natomiast po spełnieniu wszystkich pro-
cedur ostateczne postanowienie o zmia-
nie tytułu „Biuletynu Samorządowego” 
na „Gośliński Biuletyn Mieszkańców” 
otrzymaliśmy w kwietniu br. Przy czym 
zmiana nastąpiła postanowieniem sądu 
z dnia 31 marca 2015.

Kłamstwem jest więc, że posługujemy się 
tytułem nie zarejestrowanym. Co więcej, 
redaktor Maria Borowicz złożyła wniosek 
o rejestrację takiego samego tytułu po 
tym, jak ukazał się pierwszy numer 
„Goślińskiego Biuletyny Mieszkańców” 
(rejestracja w lipcu br.). Gdyby zależało 
wyłącznie na sprawdzeniu, czy dopełnili-
śmy obowiązku, wystarczyłoby zapytać 
w redakcji, w UMiG. Tymczasem złożono 
wniosek o zarejestrowanie takiego 
samego, już istniejącego tytułu, zatem 
działano celowo, prawdopodobnie w celu 
wyłudzenia pieniędzy z budżetu gminy. 
Tym samym tytuł tekstu redaktor Boro-
wicz w periodyku ukazującym się 

w naszym mieście powinien brzmieć ina-
czej. Pani redaktor powinna napisać nie 
(jak zostało opublikowane) „Urząd krad-
nie nasz tytuł!”, a szczerze: „Próbowali-
śmy ukraść tytuł urzędowi”.

Tego typu oszczerstw i naruszenia 
dobrego imienia redakcji i Urzędu nie 
możemy pozostawić bez naszej reakcji.

Redakcja
„Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców”

UMIG w Ratuszu

Próba wyłudzenia pieniędzy z urzędu?
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Kąty), Przebędowo, Trojanowo. Natomiast 
na przełomie listopada i grudnia planuje 
się oddanie do użytku kanalizacji w Woj-
nowie, Wojnówku i Łopuchowie.”

Przypominamy, iż możliwość korzystania 
z kanalizacji mają tylko mieszkańcy, któ-
rzy podpisali umowy na odbiór ścieków. 

Osoby, które do tej pory nie podpisały 
umów, a ich posesje znajdują się w pro-
jekcie, mogą jeszcze dopełnić niezbęd-
nych formalności. Wszelkie informacje na 
ten temat można znaleźć na stronie inter-
netowej Związku Międzygminnego „Pusz-
cza Zielonka” (www.puszcza-zielonka.pl); 
tel. 61 811 41 42 lub 512 844 133. 

(MP)

Projekt realizowany przez Związek 
Międzygminny Puszcza Zielonka ma 

spore opóźnienie, swojego oburzenia nie 
kryją z tego powodu mieszkańcy. Obec-
nie dzięki staraniom burmistrza Dariusza 
Urbańskiego, a także Przewodniczącego 
Związku Międzygminnego Puszcza Zie-
lonka Zbigniewa Zastrożnego, przy 
udziale Aquanetu, udaje się fi nalizować 
pierwsze etapy. 

W związku z uruchomieniem kanalizacji 
w Kamińsku, Pławnie i Okońcu z kanali-
zacji mogą korzystać mieszkańcy posesji 
położonych przy ulicach: Brzozowa, 
Bukowa, Czeremchowa, Dębowa, Gośliń-
ska, Jaśminowa, Jeziorna, Jałowcowa, 
Jaworowa, Kalinowa, Klonowa, Leśna, 
Modrzewiowa, Na Zakręcie, Przelotowa, 

1 września 2015 r. w Murowanej 
Goślinie odbyły się obchody zwią-

zane z 76. rocznicą wybuchu II wojny 
światowej, zorganizowane przez Koło 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
i Byłych Więźniów Politycznych. 

Przy odnowionym pomniku na placu 
Powstańców Wielkopolskich hołd ofi arom 
II wojny światowej złożyły: władze samo-
rządowe, delegacje szkół i organizacji, 
poczty sztandarowe. Zostały złożone wią-
zanki kwiatów. 

Dalsza c zęść obchodów odbyła się w sali 
Domu Rzemiosła. W okolicznościowym 
wystąpieniu Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Dariusz Urbański 
przypomniał nazwiska goślińskich ofi ar II 
wojny światowej. 

W części artystycznej piosenki patrio-
tyczne zaśpiewał zespół wokalny Gośliń-
skie Chabry.

Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Rekreacyjna, Słoneczna, Świerkowa, Tar-
ninowa, Topolowa, Wierzbowa, Wjaz-
dowa, Wypoczynkowa oraz posesji poło-
żonych przy drodze powiatowej.

Na wniosek Urzędu skierowany do ZMPZ 
o przedstawienie harmonogramu oddania 
do użytku pozostałych etapów projektu, 
otrzymaliśmy dość ogólnikową odpowiedź, 
że: „Do końca tego roku przekazana do 
użytku zostanie pozostała część sieci 
kanalizacji sanitarnej wybudowana na 
terenie gminy Murowana Goślina. Na listo-
pad Związek Międzygminny „Puszcza Zie-
lonka” planuje oddanie do użytku kanali-
zacji w miejscowościach: Murowana 
Goślina, Boduszewo, Rakownia, Mści-
szewo, Starczanowo, Uchorowo, Złotoryj-
sko, Długa Goślina (wraz z miejscowością 

W piątek 14 sierpnia 2015 r. mieszkańcom Kamińska, Okońca i Pławna oddana została do 

użytku kanalizacja sanitarna wybudowana w ramach przedsięwzięcia „Kanalizacja obszaru 

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Opóźniona kanalizacja

76. rocznica wybuchu II wojny światowej

KULTURA

W ramach realizacji umowy na wielo-
letnie zarządzanie i inwestycje budow-

lane w komunalnym zasobie lokalowym 
pomiędzy Gminą Murowana Goślina 
a MG Zarządzanie Sp. z o.o. poprzedni 
zarządca wybudował 6-lokalowy budy-
nek komunalny na działce gminnej 
w Przebędowie. 

Powstałe mieszkania zostały wykonane 

w bardzo dobrym standardzie (łazienki 
i aneksy w płytkach z pełnym wyposaże-
niem). Cztery z nich to lokale jednopoko-
jowe z aneksami kuchennymi, kolejne dwa 
to mieszkania dwupokojowe także z anek-
sami kuchennymi.

Przydział nowych mieszkań w pierwszej 
kolejności został zaproponowany rodzi-
nom zamieszkującym obecnie w komunal-

nym zasobie lokalowym. Spośród wnio-
sków o zamianę Komisja ds. opiniowania 
projektów list mieszkaniowych wskazała 
4 rodziny. Następne 2 rodziny zostały 
zakwalifi kowane z listy rodzin oczekują-
cych na przydziały lokali komunalnych. 
W dniu 14 sierpnia 2015 roku Burmistrz 
Dariusz Urbański w siedzibie Urzędu doko-
nał uroczystego wręczenia kluczy szczęśli-
wym wybrańcom, którzy zasiedlą nowy 
budynek.

Kolejne nowe mieszkania komunalne 
w Murowanej Goślinie

Violetta Szałata
Kierownik Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska
v.szalata@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 640 

Hołd ofi arom II wojny światowej złożyły: władze samorządowe, 
delegacje szkół i organizacji oraz poczty sztandarowe.
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11 lipca na stadionie miejskim 
w Murowanej Goślinie odbył się pik-

nik rodzinny „Dla Gosi”. Jego celem była 
zbiórka funduszy na obóz rehabilitacyjny 
Małgosi, mieszkanki Przebędowa.

Afrykańskie niemalże upały mocno utrud-
niały zorganizowanie imprezy, ale organi-
zatorzy spisali się na medal! W sumie 
udało się zebrać 3500 zł (w tym 619,82 
zł ze zbiórki do puszek w Szkole Podsta-
wowej nr 1). To co prawda za mało, żeby 
ufundować od razu cały turnus, ale 
liczymy na to, że piknik pomógł rozpo-

Marcin Wrotyński z Murowanej 
Gośliny reprezentował nasz kraj pod-

czas odbywających się w lipcu br. lekko-
atletycznych Mistrzostw Europy Juniorów 
w Szwecji (Eskilstuna). Wynik z eliminacji 
pozwolił mu dostać się do fi nału, ukoń-
czył rywalizację na 11. miejscu. - Udział 

wszechnić informację o specjalnych 
potrzebach Małgosi i że brakującą kwotę 
uda się zebrać w późniejszym term inie 
lub odezwą się sponsorzy.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, 
którzy bezinteresownie przyczynili się do 
zorganizowania pikniku, pomagają Mał-
gosi, wnieśli swój wkład w uzbieraną do 
tej pory kwotę pieniędzy. Serdecznie 
dziękujemy i pozdrawiamy.

Grażyna Nawrocka, Tomasz Ceglarek

w tych mistrzostwach jest spełnieniem 
marzeń Marcina, ale również nagrodą za 
ciężką pracę – mówi jego mama, Danuta 
Wrotyńska. Gratulujemy i życzymy kolej-
nych startów i sukcesów!

(MP)

Starali się wywołać pozytywne nasta-
wienie do nowych obowiązków po 

wakacyjnym odpoczynku. W przemówie-
niach nawiązali m.in. do ubiegłorocznych 
zdobywców Pokojowej Nagrody Nobla, 
którzy walczą o prawo do nauki dla dzieci 
w krajach, w których nie jest to tak oczy-
wiste, jak w Polsce. Miejmy nadzieję, że 
pamiętający o tym uczniowie z większym 
zapałem rozpoczną naukę. 

O swoją własną szkołę od jakiegoś 
czasu walczyli mieszkańcy Łopuchowa, 
tym bardziej wzruszające było właśnie 
tamtejsze rozpoczęcie  roku szkolnego. 
Krzysztof Krysztofi ak dziękował radnej 
Alicji Kobus za wsparcie, bez którego 
realizacja pięknych marzeń o szkole 
dobrze zarządzanej nie byłaby możliwa. 

W uroczystościach szkolnych wzięli tu 
udział także Przewodniczący Rady Miej-
skiej Konrad Strykowski, a także sołtys 
Leszek Sommerfeld. 

(MP)
Zdjęcie: Kamil Grzebyta

KAMIENNY JUBILEUSZ

22 sierpnia 2015 r. obchodzili 70. 
rocznicę ślubu Państwo Władysław 

i Irena Fidosowie z Murowanej Gośliny. 
Państwo Fidosowie poznali się i pobrali 
w 1945 r. w Wetzlar w Niemczech, gdzie 
przebywali na robotach przymusowych. 
Daleka droga wiodła  do Murowanej 
Gośliny - z Niemiec Jubilaci wrócili naj-
pierw w swoje rodzinne strony w kieleckie, 
potem przeprowadzili się na Mazury, aż 
w końcu kupili gospodarstwo rolne 
w Kątach, na którym wspólnie pracowali 
do 1972 r. W 1972 r przeprowadzili się do 
Murowanej Gośliny. Jubilaci doczekali się 
3 dzieci – 2 córek i 1 syna, 7 wnuków 
i 4 prawnuków. Już niedługo Pan Włady-
sław będzie miał jeszcze jedną okazję do 
świętowania – 5 października będzie 
obchodził 100. rocznicę urodzin.
Z okazji podwójnego święta Urząd Miasta 
i Gminy życzy 200 lat w zdrowiu i szczęściu!

URODZINY PANI MARIANNY
31 lipca burmistrz Dariusz Urbański, kie-
rownik USC Aleksandra Pilarczyk oraz 
Kamil Grzebyta odwiedzili Panią Mariannę 
Słomę z Murowanej Gośliny. Okazją do 
tego spotkania była okrągła 90-ta rocz-
nica urodzin Pani Marianny. Przy 
kawie Jubilatka opowiadała swoje koleje 
życia – urodzona w Wyrzece od 7 roku 
życia mieszka w naszym mieście. Podczas 
wojny ukrywała się przez pół roku przed 
wywózką na roboty do Niemiec, ale nie 
udało jej się zostać z rodzicami. Okupację 
spędziła na robotach i dopiero rok po 
zakończeniu wojny wróciła do domu. 
W obozie przejściowym ukończyła szkołę 
i kurs handlowy. Potem wróciła do Muro-
wanej Gośliny i tu mieszka od tego czasu. 
Pani Marianna całe życie pomagała innym 
ludziom i to z pewnością jest jej recepta 
na długie życie – pogoda ducha, życzli-
wość i chęć pomocy innym.  

Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Goślińscy uczniowie i ich nauczyciele rozpoczęli rok szkolny.  

W miarę możliwości w niektórych uroczystościach szkolnych 

w naszej gminie uczestniczył burmistrz Dariusz Urbański i jego 

zastępca Krzysztof Oczkowski. 

Nowy rok szkolny

Dziękujemy ludziom 
dobrej woli!

Sukces Marcina

JUBILEUSZE

KULTURA

Aleksandra Pilarczyk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 655 

Państwo Władysław i Irena Fidosowie z Murowanej Gośliny.

Burmistrz Dariusz Urbański podczas  przemówienia z okazji 
inauguracji roku szkolnego.
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Kiedy próbowałam sobie przypomnieć 
jakieś naprawdę znane włoskie prze-

boje, to na myśl przyszła w pierwszej 
chwili zaledwie „Felicita” (Al Bano 
i Romina Power). Ale właściwie większość 
włoskich przebojów prezentowanych kilka 
godzin przez duety An Dreo & Karina oraz 
Halinka Benedyk i Marco Antonelli – 
brzmiała bardzo znajomo. Na tyle, że 
refreny śpiewali prawie wszyscy widzowie. 

W międzyczasie na stadionie aż kipiało od 
atrakcji, które uprzyjemniały czas dzie-
ciom. Przy małej scenie odbywały się 
pokazy żonglerki, gry i zabawy, można 
było otrzymać zwierzaka wykonanego 
z balonów, najmłodszych zabawiał 
wenecki mim. Wokół stadionu milusiń-
skich obwoziła kolorowa ciuchcia. Były 
darmowe dmuchańce, strzelanie z wia-
trówki i cymbergaj. Nowością na jarmarku 
była przestrzeń, w której połączono 
zabawę z nauką w ramach programu – 
„Odzyskaj – korzystaj” z miniaturowym 
parkiem doświadczeń fi zycznych.

Wokół płyty stadionu rozlokowały się sto-
iska. Handlowano rękodziełem (biżuteria, 
zabawki, ozdoby, skrzynie), smakołykami 
(oscypki, gofry, miody). Do współpracy 
zachęcały stowarzyszenia. Na wszystkie 
atrakcje zapraszali zebranych ze sceny 
prowadzący jarmark Anna Wojtkowiak 
i Daniel Moszczyński, dowcipnie i z polo-
tem komentujący wydarzenia. O godz. 
17.00 wraz z szefową Ośrodka Kultury 
Arletą Włodarczak zaprosili na scenę 
główną burmistrza Dariusza Urbańskiego, 
jego zastępcę Krzysztofa Oczkowskiego, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Konrada 

Strykowskiego, a także Krystynę Przygoń-
ską – Przewodniczącą Komisji Oświatowo-
-Społecznej Rady Miejskiej i Szymona 
Pędzińskiego, Przewodniczącego Komisji 
Gospodarczej. Przyszła bowiem pora na 
wręczenie statuetek i przyznanie tytułu 
Osobowości Życia Kulturalnego Miasta 
i Gminy Murowana Goślina. 

Karolina Stern, Krzysztof Stern i Tomasz 
Kaczyński pomysłodawcy i organizatorzy 
Festiwalu Integracyjnego „Jedna Chwila” 
zostali zgłoszeni jako kandydaci do tego 
tytułu zarówno przez Radnych Rady Miej-
skiej, jak i przez mieszkańców naszej 
gminy. Ten fakt wydaje się zupełnie natu-
ralny, bowiem impreza już od pierwszej 
edycji stała się jednym z ważniejszych 
wydarzeń w Murowanej Goślinie.
Tytuł Osobowości Kulturalnej za cało-
kształt swojej działalności otrzymał prof. 

Leszek Bajon, który od 12 lat jest dyry-
gentem Chóru Mieszanego „Vocantes” 
w Murowanej Goślinie. W związku z tym, iż 
nie mógł przyjechać na jarmark, statuetkę 
otrzyma podczas najbliższej Sesji Rady 
Miejskiej.

Jednym z najbardziej obleganych stoisk 
było to zorganizowane i prowadzone przez 
HDK PCK Gośliniacy z koordynatorem 
akcji Stanisławem Woźniakiem, prezesem 
klubu HDK PCK Gośliniacy. Długa lista 
zgłoszonych sprawiła, że pobieranie krwi 
trwało aż do godz. 19.00, mimo iż zapisy 
zakończono o godz. 17.00. Kilka minut 
przed godz. 19.00, właściwie tuż po rozpo-
częciu koncertu zespołu Eleanor Gray, 
wichura zdmuchnęła zarówno większość 
namiotów, jak i uczestników jarmarku. Pod 
sceną zostali najwytrwalsi. A było warto! 
Zwłaszcza, że pogoda poprawiła się 

OŚWIATA

XIII Jarmark św. Jakuba przebiegał w tonacjach włoskich: od 

aranżacji stadionu, przez muzykę po kulinaria. Na płycie sta-

dionu stanęła spora makieta rzymskiego Koloseum, replika Ust 

Prawdy, a także jedna z najbardziej znanych włoskich postaci 

bajkowych – Pinokio. Dzięki warsztatom kulinarnym „Mamma 

Mia” mogliśmy skosztować włoskich pyszności: tuńczyka z rabar-

barem, krewetek w sosie słodko-ostrym, bruschetty z pomido-

rami. Bo Włochy to nie tylko – jak się wielu wydaje – pizza! 

Wokół płyty stadionu rozlokowały się stoiska.

We włoskiej scenerii.
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dosłownie po 15-20 minutach. Koncert 
Eleanor Gray odbiera argument tym, którzy 
twierdzą, że Murowanej Goślinie brakuje 
dobrych koncertów dla młodych ludzi. Chło-
pacy z Poznania grywają z najlepszymi pol-
skimi zespołami, zgarniają główne nagrody 
i nagrody publiczności festiwali rockowych. 
Grają razem od 2012 roku, ale z takim 
luzem i dojrzałością, jakby właśnie wydali 
przynajmniej piątą płytę.

Sądząc po frekwencji, wiele osób pojawiło 
się na jarmarku specjalnie na koncert 
Małgorzaty Ostrowskiej. Małgorzata długo 
kazała nam czekać – z premedytacją 
zapewne – na „Meluzynę” i śpiewaną 
dopiero na zakończenie „Szklaną 
pogodę”. Wcześniej były kawałki i starsze, 
jak „Taniec Pingwina”, były akustyczne 
„Szpilki” i całkiem nowa, jeszcze gorąca 
„Dynia”. A jeśli ktoś się wahał, czy dać się 
porwać, to nie dał mu już wyboru Daniel 
Moszczyński, który w kawałku „Śmierć 
dyskotece” porwał publiczność energe-
tycznym wokalnym solo. Ostrowska, klasa, 
wiadomo. Pokolenie obecnych 40-latków 
bawiło się świetnie. Ich dzieci też nie 
narzekały. 

Po tym koncercie, gdy na stadionie zgro-
madził się tłum mieszkańców, nastąpił 
jeszcze jeden, bardzo wzruszający 
moment. Burmistrz Dariusz Urbański 
zaprosił na scenę Krzysztofa Janowiaka, 
któremu wręczył upominek, a przede 
wszystkim bardzo chciał osobiście pogra-

tulować odwagi. Zaledwie tydzień przed 
jarmarkiem Krzysztof uratował – wraz 
z jeszcze jednym odważnym mężczyzną 
z Poznania – trójkę tonących w morzu 
osób, w tym dwójkę dzieci. Gdy burmistrz 
wyjaśnił skąd zaproszenie na scenę dla 
Krzysztofa, rozległa się bardzo głośna 
owacja i okrzyki podziwu.

Jarmark po raz pierwszy odbył się na sta-
dionie miejskim, w związku z przebudową 
placu Powstańców Wielkopolskich. Akurat 
w tym roku ta zmiana przydała się z pew-
nością, ponieważ Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i rekreacji przygotował dla nas 
tyle atrakcji, że w centrum miasta raczej 
zwyczajnie nie byłoby szans na pomiesz-
czenie ich wszystkich… 

Zdjęcia: 
Tomasz Mizgier, Bartłomiej Stefański

OŚWIATA

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo. Trzynasta edycja Jar-
marku św. Jakuba za nami. Zorganizowanie 
imprezy nie byłoby możliwe bez zaangażo-
wania bardzo licznego grona mieszkańców.

Bardzo dziękuję za pomoc: Panu Eugeniu-
szowi Tomickiemu i strażakom OSP w Muro-
wanej Goślinie, Panu Dawidowi Krauze, 
krwiodawcom z Klubu HDK PCK „Gośli-
niacy”, Regionalnemu Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Agencji 
Max Bonard Promotion,  Komisariatowi Poli-
cji w Murowanej Goślinie, Straży Miejskiej 
w Murowanej Goślinie, Panu Leszkowi Som-
merfeldowi, Firmie Stefana Wysockiego, 
Pani Natalii Kazuś, oraz pracownikom UMiG: 
Arkowi Bednarkowi, Monice Paluszkiewicz, 
Sławkowi Malcowi, Kamilowi Grzebycie.

!!! Specjalne podziękowania za pracę 

składam moim współpracownikom 

z Ośrodka Kultury: Markowi Derbichowi, 

Marioli Kozieł, Tomkowi Mizgierowi, 

Iwonie Scheffl  er, Bartkowi Stefańskiemu, 

Agnieszce Szymańskiej-Wojterze i Zdzisi 

Trojanowskiej.

Sponsorzy: Pobiedzisko-Gośliński Bank 
Spółdzielczy Oddział Murowana Goślina, 
SKOK Jaworzno, KRUSZGEO Wielkopolskie 
Kopalnie sp. z o.o., Ferma Norek NORTEX sp. 
z o.o.  Szymankowo, Aquanet S.A., LZD 
Murowana Goślina Uniwersytet Przyrodni-
czy w Poznaniu.

Patronat medialny: Radio Merkury, Radio 
Emaus

Arleta Włodarczak
Dyrektor MGOKiR Murowana Goślina

Małgorzata Ostrowska w akcji.

Park doświadczeń fi zycznych.

Na scenie Jarmarku, tuż po wręczeniu statuetek i przyznaniu tytułu Osobowości Życia Kulturalnego.
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Rywalizacja w zawodach hippicznych 
polega na pokonaniu kilku przeszkód 

na koniu w określonym czasie, bez popeł-
niania błędów. W tym roku chęć udziału 
w tych zawodach zgłosiła rekordowa 
liczba zawodników. Zgłoszonych zostało 
250 przejazdów! Z różnych przyczyn, skla-
syfi kowanych przejazdów odbyło się osta-
tecznie 217, ale i tak wynik ten plasuje 
nasze zawody w czołówce największych 
imprez jeździeckich w Wielkopolsce.

Rywalizacja odbywała się w czterech 
konkursach o wzrastającym stopniu trud-
ności. W trzecim konkursie należało „tra-
fi ć” w normę czasu przejazdu. Nagrody 
w tym konkursie ufundował burmistrz 
Dariusz Urbański. Po raz pierwszy także 
burmistrz zawitał do naszej stajni i wrę-
czył nagrody w tym konkursie, za co ser-
decznie dziękujemy. W najwyższym kon-
kursie tego dnia przeszkody doszły do 

W weekend 25-26 lipca br. na tere-
nie Ośrodka Jeździeckiego Kawal-

kada w Rakowni odbyły się II Międzyna-
rodowe Zawody Łucznictwa Konnego „II 
Puchar Wielkopolski.

Gościliśmy 19 zawodników, wszyscy 
zawodnicy startowali na koniach ze Stajni 
Kawalkada. Startowała czołówka krajowa 
z aktualnym Mistrzem Polski na czele, 
więc rywalizacja była niezwykle zacięta.

Zawody ofi cjalnie otworzył burmistrz 
Dariusz Urbański, a gmina objęła patro-
natem wydarzenie. Imprezę sponsoro-
wały: fi rma Hilding Anders Polska Sp. 
z.o.o i Agencja Eventowa Kawalkada. 
Została ona zorganizowana przez Stajnię 
Kawalkada, grupę łuczniczą Kawalkada 
Horseback Archery, a także przez Polskie 
Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego.

Wśród konkurencji znajdowały się: Tor 
Koreański (strzał do kolejno 2, 3 i 5 tarcz 
ustawionych pod różnym kątem do toru 

wysokości 105 cm. Jest to najwyższa 
możliwa wysokość na zawodach towarzy-
skich. Wymaga ona już nie lada przygoto-
wania od jeźdźca i konia, tym przyjemniej 
oglądało się zmagania jeźdźców.

W przerwie na parkurze pojawili się pano-
wie z Konfederacji Szlachty Wielkopol-
skiej. Uraczyli zebranych pogadanką 
historyczną oraz pokazem walki na sza-
ble. Natomiast atrakcje kulinarne, czyli 
pyszne ciasta, czekały na widzów na sto-
siku przygotowanym przez naszych 
zawodników  i ich rodziców. 

Jak co roku przybyły tłumy widzów, przy-
glądających się zmaganiom sportowym 
oraz uczestniczących we wspólnych zaba-
wach zapewnianych przez profesjonalnych 
animatorów oraz wolontariuszy związa-
nych ze stajnią w Raduszynie. Obecnych 
na imprezie było nawet kilkaset osób.

o długości od 90-150 m) i Tor Polski (10 
tarcz w różnych kierunkach i różnych 
odległościach od toru rozstawionego 
w nierównym terenie). W niedzielę zorga-
nizowano Konkurencję Węgierską - Lajos 
Kassai. Tor miał długość 99 metrów, 
a zawodnicy oddawali nieograniczoną 
liczbę strzałów do tarcz ustawionych 
w połowie toru, kolejno w przód, bok i tył. 
Po ostatniej konkurencji nastąpiło rozda-
nie nagród – wręczali je burmistrz 
Dariusz Urbański oraz właścicielka Stajni 
Kawalkada Anna Sterczyńska.

Wyścig o miejsce na podium we wszyst-
kich trzech konkurencjach rozgrywał się 
tak naprawdę między dwoma zawodni-
kami – Wojtkiem Osieckim i Michałem 
Piaskiem. Ostatecznie swój sukces mógł 
świętować Wojtek Osiecki, startujący na 
koniu Buffy. Zawodnicy z Teamu Kawal-
kada Horseback Archery, również mają 
się czym pochwalić: właścicielka Stajni 
Kawalkada zdobyła najwyższe miejsca 
na torze polskim i koreańskim; najlep-

Podziękowania kierujemy do przyjaciół 
i sympatyków stajni oraz zawodników 
Sekcji oraz Klubu Jeździeckiego w Radu-
szynie. Wyniki wszystkich konkurencji, 
a także lista sponsorów i współorganiza-
torów dostępne na stronie www.muro-
wana-goslina.pl.

Andrzej Kosakowski
Zdjęcie: Piotr Cybichowski

szym zawodnikiem w konkurencji węgier-
skiej została Dominika Deja, a w klasyfi -
kacji generalnej najlepszy okazał się Filip 
Łakomy.

Stajnia Kawalkada to jedyny w Wielkopol-
skie Ośrodek Łucznictwa Konnego działa-
jący pod szyldem Polskiego Stowarzysze-
nia Łucznictwa Konnego (www.pslk.org). 
Prowadzi naukę łucznictwa konnego dla 
każdego oraz naukę szermierki na koniu.

Anna Sterczyńska
Zdjęcia: Krzysztof Bieniek

Festyn Żelaznej Podkowy

Strzała w Koronie

22 sierpnia br. w Raduszynie odbyły się zawody towarzyskie w skokach przez przeszkody połą-

czone z festynem rodzinnym pod nazwą Festyn Żelaznej Podkowy. Impreza ta sięga swoimi korze-

niami lat 90 ubiegłego stulecia i jest jedną z największych imprez tego typu w promieniu kilku-

dziesięciu kilometrów.

Także burmistrz zawitał do naszej stajni i wręczył nagrody.

Anna Sterczyńska podczas  zawodów.
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W ramach imprezy odbyły się po raz 
drugi Otwarte Mistrzostwa Murowanej 

Gośliny w MTB Maratonie oraz Mistrzostwa 
Polski branży infrastrukturalnej. Rywaliza-
cja toczyła się na dwóch dystansach: mega 
o długości 56 km i mini 29 km. 

Na dystansie Mega triumfowali Kata-
rzyna Hendrzyk-Majewska z Poznania 
i Przemysław Rozwalka z Goniembic pod 
Lesznem. Trasę Mini najszybciej pokonali 
Patryk Krajewski z Poznania i Marta 
Gogolewska z Wągrowca.
Po raz drugi odbyły się także Otwarte 
Mistrzostwa Murowanej Gośliny w MTB 
Maratonie, w których wzięło udział pra-
wie 50 mieszkańców naszej gminy. Na 
dwóch dystansach zwyciężyli:

 ▪ kobiety dystans mini (dekorowano 
6 najlepszych zawodniczek, gdyż 
żadna z pań nie zdecydowała się 
na dystans mega): Karolina Kozioł, 
Renata Liberek, Agnieszka Grygielska, 
Katarzyna Śmigielska-Kozioł, Natalia 
Kazuś, Hanna Kramer.

 ▪ kobiety dystans mega: nie startowały,
 ▪ mężczyźni dystans mini: Bartosz 
Pochylski, Dariusz Madeja, Michał 
Lewandowski,

 ▪ mężczyźni dystans mega: Tomasz 
Radecki, Aleksander Dehmel, Piotr 
Pomin.

Najlepsi Gośliniacy otrzymali koszulki 
rowerowe, natomiast wszyscy zawodnicy 
Otwartych Mistrzostw Murowanej Gośliny 
medale okolicznościowe. Nagrody wrę-
czali: Radny Rady Miejskiej Dawid 
Krauze, Sołtys Mściszewa Maja Frącko-
wiak oraz gość specjalny maratonu - wie-
lokrotna reprezentantka Polski Magda-
lena Sadłecka.

Największymi pechowcami imprezy oka-
zali się Honorata Bartkowiak-Cichosz 
oraz Paweł Madaj, którzy nie ukończyli 
zawodów z powodu kontuzji odniesionej 
na trasie.

Organizatorzy dziękują za pomoc przy 
organizacji maratonu: Hubertowi Żołda-
kowi oraz funkcjonariuszom Policji 
i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, 
Strażakom z OSP Białężyn, Boduszewo, 
Murowana Goślina i Uchorowo, Janowi 
Gruszczyńskiemu, Jarosławowi Pawla-
kowi oraz MGOKIR-owi w Murowanej 
Goślinie

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski
 

Rekordowa Binduga
Rekordowa liczba ponad 650 osób z Gdańska, Świnoujścia, Warszawy, Białegostoku, Sławna, Byd-

goszczy, Stargardu Szczecińskiego, Radziejowa, Zielonej Góry, Szczecinka, Barlinka, Wrocławia, 

Golubia-Dobrzynia oraz całej Wielkopolski wystartowała w niedzielę 12 lipca w kolejnej edycji 

Bike Cross Maraton Gogol MTB 2015, która odbyła się na przystani Binduga w Mściszewie.

SPORT

Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
a.bednarek@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 685
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PRZED BIEGIEM

Przygotowane dwa dystanse: 5 i 10 km 
(dwie pętle). Na stadionie zaplanowane 
zawody dla najmłodszych. Tylko ta pro-
gnoza pogody: koniec sierpnia, a tu 
komunikaty o afrykańskich skwarach. No 
nic, trzeba zrobić tak, żeby zawodnicy nie 
cierpieli: ustalamy starty dzieci od 
samego rana. W południe, w najwięk-
szym upale będą mogły już odpoczywać 
w cieniu. Kurtyny wodne zamówione. 
Potem detale: woda, posiłki, oznakowa-
nie dojazdu i trasy, koszulki… czyli przed-
biegowy tradycyjny kosmos, który jednak 
nie był widoczny gołym okiem.

DZIEŃ STARTU

Od 8.30 baaardzo sportowa atmosfera 
na stadionie, czyli starty dzieci. Ciężko 

ocenić, czy bardziej przeżywały one, czy 
może rodzice. Niektórzy nie wytrzymują 
i biegną obok bieżni, po murawie sta-
dionu, żeby cały czas dopingować. Cie-
kawe czy Murowana Dycha przetrwa tak 
długo, żeby ci najmłodsi mogli za paręna-
ście lat wystartować przynajmniej w kate-
gorii „15”.

Od 10.30 coraz ostrzejsze słońce, roz-
grzewka, muzyka, ale wyczuwalnie rośnie 
napięcie wśród biegaczy. Jak daleko od 
startu się ustawić, żeby dobrze ruszyć, 
ale jednocześnie nie pałętać się pod 
nogami tym, którzy i tak będą szybsi? 
Ekspresowe wymiany informacji odno-
śnie planowanych czasów. 

O 11.00 start. Na sekundę cisza, zaraz 
potem wybuchają kibice z okrzykami. 
Gazele czmychnęły tak szybko, że prze-

ciętny kibic nie dogoniłby rowerem. Ale 
równie wielki podziw mam dla tych, któ-
rzy na samym końcu wytrwale dreptali 
i nie poddawali się. Na piątkę twardo 
parła pani z pieskiem, a także dziew-
czyna z różowymi słuchawkami na 
uszach, która kubka po wodzie nie rzuca 
za siebie jak inni, ale podbiega jeszcze 
do kubła na śmieci.  

Na trzecim/czwartym kilometrze dublują 
ostatnich ci, którzy robią już drugie okrą-
żenie. Mimo, że to najgorsze miejsce, 
w pełnym słońcu, patelnia. 600 metrów 
dalej słabnie doświadczony zawodnik, 
wokół pusto, ale inni biegacze drą się 
w niebogłosy, żeby mógł zareagować ktoś 
z organizatorów. Doprowadzają go w cień 
i ruszają na trasę dopiero, gdy dojeżdżam. 
Stracili przynajmniej 2 minuty. Panowie, 
szacunek, za decyzję i takie priorytety! 

Prawie pół tysiąca biegaczy przemierzyło Murowaną Goślinę 

w biegu Murowana Dycha. Wszyscy uwierzyli, że prawdą jest hasło 

z biegowej koszulki: „Granice istnieją po to, aby je przekraczać”.

SPORT
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W tym czasie na mecie rozpoczyna się 
prawdziwa feta. Pamiątkowymi medalami 
dekorowali biegaczy: burmistrz Dariusz 
Urbański, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Konrad Strykowski, radne i radni: Alicja 
Kobus, Grażyna Nawrocka, Szymon 
Pędziński i Dawid Krauze. Do tych najbar-
dziej zmęczonych biegaczy powoli 
dociera, że udało się, mimo upału, pod-
biegów… Sprawdziło się hasło z koszulki 
biegowej: „Granice istnieją po to, aby je 
przekraczać”. Zaczynają docierać także 
kolejni zawodnicy z 10 km. Kibice nie 
przestają krzyczeć. Im należą się zresztą 
osobne podziękowania. Każdy, dosłownie 
każdy zawodnik mógł liczyć na słowa otu-
chy, wsparcia, uśmiech. 

Potem posiłek - jedyny chyba słaby punkt 
zawodów. Dziwnym trafem znikają wszyst-
kie posiłki regeneracyjne, mimo iż na 
wszelki wypadek organizator zamówił je 
z zapasem, żeby starczyło i dla zawodni-
ków i dla wolontariuszy. Nie starczyło. Jak 
napisaliśmy po uwagach biegaczy na pro-
fi lu na facebooku: zaufanie jest fajne, ale 
kontrola lepsza. Obiecujemy poprawić to 
podczas biegu za rok tak, żeby każdy bie-
gacz mógł otrzymać posiłek regeneracyjny!

Dekoracja najlepszych biegaczy 
i zachwyty. Bo raz, że padło sporo życió-
wek, a dwa, że statuetki – cegiełki 
z nadrukiem – wyglądają świetnie. Praw-
dziwe, wypalane. Jak na MUROWANĄ 
Dychę przystało. Do motywu nawiązy-
wały też zresztą medale, a nawet wzory 
na smyczach. Zaskoczeni byli nawet wrę-
czający statuetki: burmistrz Dariusz 
Urbański, Przewodniczący rady Miejskiej 
Konrad Strykowski, Radni: Szymon 
Pę dziński, Agnieszka Ogrodnik, Grażyna 
Nawrocka i Dawid Krauze. 

Osobne statuetki i puchary przygotował 
KB Katorżnik z Murowanej Gośliny. Gośliń-
ski klub maniaków biegania przyciąga do 
siebie coraz większe rzesze. Generalnie 
momentami na podium robiło się całkiem 
czerwono od ich klubowych koszulek. 
No cóż. Mamy nadzieję, że kończąca 
wakacje Murowana Dycha wpasuje się 
także w przyszłym roku w Wasze kalen-
darze startów.  Do zobaczenia!
Za pomoc w zorganizowaniu Murowanej 
Dychy dziękujemy funkcjonariuszom 
Policji, Straży Miejskiej i OSP, a także 
wolontariuszom!

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

SPORT

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

WYNIKI
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NAPRAWY DRÓG
W lipcu zostały naprawione drogi. 
O dotacje na nie wystąpiły stowarzysze-
nia działające na terenie gminy. Drogi-
-trzeba przyznać wyremontowane 
zostały szybko, sprawnie i naprawdę 
solidnie. Dziękujemy Łukaszowi Wysoc-
kiemu!

AUTOBUS DO PŁAWNA
Tego lata uruchomiony został autobus 
do Pławna, z czego ucieszyli się 
zapewne niezmotoryzowani urlopowi-
cze. Odpłatny bus miał spore wzięcie, 
szczególnie w upalne dni letniego wypo-
czynku. Brawo za pomysł!

STOKROTKA
W sołectwie Mściszewo powstaje sto-
warzyszenie Stokrotka, zrzeszające wła-
ścicieli ogrodów działkowych. W chwili 

19 sierpnia 2015 r. o godz. 18.00 
odbyły się wybory nowego sołtysa 

Trojanowa. Przypomnijmy, że zostały 
one zarządzone przez burmistrza po 
rezygnacji dotychczasowej sołtys Anny 
Stachowiak.

Na spotkanie przybyły 24 osoby spośród 
143 osób uprawnionych do głosowania. 
Zgłoszona została jedna kandydatura, 
pani Agnieszki Somerfeld. Pani Agnieszka 
już raz została zgłoszona na sołtysa, 

Nowa sołtys Trojanowa
w wyborach, które odbyły się w marcu. 
Wówczas nieznacznie przegrała. W środę 
jednak jej kandydatura została jednogło-
śnie poparta przez mieszkańców wsi.

Pracy na samym początku swojej kaden-
cji będzie miała sporo, ponieważ do 30 
września sołectwa muszą odbyć spotka-
nia wiejskie i zadecydować o zadaniach 
do realizacji z funduszu sołeckiego na 
2016 rok. Wierzymy jednak, że nowa 
gospodarz wsi, przy wsparciu mieszkań-

ców, podoła wszystkim czekającym na 
nią wyzwaniom.

Spotkaniu przewodniczył radny Tomasz 
Pawlak, a obecni byli również burmistrz 
Dariusz Urbański oraz radny powiatu 
poznańskiego Stanisław Woźniak.
Wybory przeprowadziła Komisja Wybor-
cza w składzie, Piotr Nogaj, Patrycja Per-
licjan i Agnieszka Janka.

(PH)

obecnej dokumenty stowarzyszenia 
czekają na rejestrację w sądzie.

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
Także w sołectwie Mściszewo usta-
wiona została siłownia zewnętrzna, 
która jak na razie cieszy się niesłabną-
cym zainteresowaniem tak dzieci, jak 
i osób dorosłych. Pozwoliły na to pienią-
dze z funduszu sołeckiego, a obecnie 
utwardzane jest miejsce pod postawie-
nie stołu do gry w ping-ponga, o czym 
poinformowała zadowolona sołtys 
Renata.

ŚWIĘTO PATRONKI
22 lipca odbyła się w Długiej Goślinie 
uroczystość z okazji święta patronki tam-
tejszej parafi i - Marii Magdaleny. Z tej 
okazji nowy proboszcz odprawił uroczy-
stą mszę, na której pojawiło się grono 

zacnych osób, m.in.: burmistrz Dariusz 
Urbański, radna Alicja Kobus i władze 
kościelne. Po mszy odbyła się wspólna 
uczta. Na stołach, uginających się od 
jadła, znaleźć  można było to, co miesz-
kańcy sołectw wytworzyli: chleb, mięsa, 
sery, owoce, warzywa, sałatki itd. Dzię-
kuję także mieszkańcom sołectwa Łopu-
chówko za liczne pyszne dary na stoły!

WYCIECZKA DO WIEDNIA
Uczestnikom wycieczki do Wiednia 
w dn. 25-27 września przypominam, że 
wyjazd nastąpi 25 września o godz. 
19.00 z przystanku na ul Poznańskiej, 
koło dawnej „Chaty Polskiej”. Tym 
razem zwiedzamy Wiedeń, z jego zabyt-
kami i cudami, natomiast następna 
wycieczka zorganizowana zostanie 
w kwietniu przyszłego roku, tym razem 
do Paryża!

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ JEDNOSTEK 
POMOCNICZYCH GMINY MUROWANA GOŚLINA 

19 września (sobota) godz. 9.00

Hala widowiskowo-sportowa ul. Mściszewska 10

Zapraszamy mieszkańców gminy do kibicowania swoich sołectw i osiedlom

UWAGA MIESZKAŃCY 
TROJANOWA!

Z uwagi na rezygnację z funkcji sołtysa Pani Anny Stachowiak, 
mieszkańcy miejscowości Trojanowo zobowiązani są dokonać 

wpłaty trzeciej raty podatku przypadającej na dzień 15.09.2015 r. 
we własnym zakresie.
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Wszystko 
dzieje się 
„po coś”

Urszula Gendera-Zielińska: Pewnie nie 
wszyscy mieszkańcy naszej parafi i zdą-
żyli księdza proboszcza poznać, więc 
może przybliży nam ksiądz swoją postać 
i powie krótko o tym, skąd przybywa?

Ks. Jan Kwiatkowski: Przybyłem z Pałuk, 
to obecnie Kujawy, powiat żniński parafi a 
Łabiszyn. A patrząc od naszej strony nie-
wielkie miasteczko pod Bydgoszczą, nad 
Notecią.

Zostawił ksiądz prawdopodobnie fajną 
parafi ę, dobrych ludzi, którzy licznie zje-
chali na I odpust parafi alny w Długiej 
Goślinie, a zastał ksiądz...?

Zastałem nowe wyzwanie! Miejsce, gdzie 
będzie bardzo dużo do zrobienia, ale też 
zawsze wychodzę z założenia, że 
wszystko dzieje się „po coś”. Widocznie 
Bóg tak chciał. Uważam, że na początek 
dostałem i tak dużo - mam miejsce do 
życia, dom, miejsce do spania z polowym 
łóżkiem. A więc jest jakiś początek. Ale 
przecież tak naprawdę nie o to chodzi. 
Bardzo mi zależy na budowaniu z ludźmi 
dobrych relacji, roztaczaniu wokół siebie 
pozytywnej atmosfery, byciu „przejrzy-
stym” w swych działaniach. Jestem tu 
z wiarą, że moja obecność ma służyć cze-
muś dobremu.

Nie wiem czy wypada spytać księdza 
proboszcza o inne zainteresowania?

Oczywiście! Sztuka i muzyka - bo są to 
zainteresowania rozwijające. Od zawsze, 
jako technik-ogrodnik z wykształcenia, 
interesowałem się szeroko rozumianą fl o-
rystyką, dekorowaniem ołtarzy, grobu 

pańskiego, żłóbka itd. Uważam, że bar-
dzo często sama dekoracja kościoła wię-
cej nam powie, niż najlepsze kazanie. 
Kościół to przecież przestrzeń zarówno 
duchowa, jak i materialna.

Co z budynkami parafi i? Jakie ma 
ksiądz pomysły na najbliższe dni, mie-
siące?

Z budynków dawnej stajni na podwórzu 
za plebanią powstanie w przyszłości cen-
trum parafi alne, które posłużyć może 
jako miejsce parafi alnych imprez, spo-
tkań z okazji różnych uroczystości, prze-
strzeń dla dzieci i młodzieży. Chciałbym, 
aby była tam także sala audiowizualna. 
Natomiast budynek naprzeciw plebanii, 
gdzie dawniej odbywały się lekcje kate-
chizmu, zostanie najprawdopodobniej 
rozebrany, gdyż zgodnie z opinią inspek-
tora nadzoru budowlanego grozi zawale-
niem. Z kolei nowy dach zostanie prze-
niesiony na kościółek w Łopuchowie, 
gdzie obecnie trwa malowanie i drobne 
remonty.

Jak ksiądz proboszcz oceni uroczystości 
odpustowe?

Pojawiły się od razu nowe pomysły co do 
przebiegu uroczystości, a także okazało 
się, że jest wiele możliwości, by je zreali-
zować. Zorganizowano szeroko rozu-
mianą pomoc i mnóstwo ludzi zaangażo-
wało się we wspólne prace. Wszystko to 
razem wzięte, jak zazwyczaj w takim 
przypadku bywa, doprowadziło do suk-
cesu; choć na początku, gdy dzieliłem się 
z mieszkańcami i sołtysami swoimi skoja-
rzeniami, ze strachem myślałem: „czy ci 

ludzie chcą na pewno tego samego, co 
ja?”.
Ale cała otoczka uroczystości, piękna 
msza, mnóstwo ludzi, zgrane połączenie 
sił parafi an to więcej, niż sobie wyobraża-
łem.
Bardzo pięknie przebiegła wspólna bie-
siada, uświetniona tyloma potrawami, 
pysznym ciastem. To była prawdziwa 
wystawna kolacja, która przeszła moje 
najśmielsze oczekiwania.
Dodam przy tym, że miejsce za kościo-
łem to naprawdę świetna przestrzeń na 
takie imprezy, ale mam pomysły, jakie 
uczynić tam zmiany, aby można było jesz-
cze lepiej je wykorzystać. Chciałbym 
zapraszać tam ludzi, którzy pokażą swoje 
rękodzielnictwo, na przykład wyplatanie 
koszy, czy rzeźbiarstwo. Planuję także 
założyć pola lawendowe, ponieważ ta 
piękna roślina będzie symbolem naszej 
parafi i.
Ogólnie rzecz ujmując, tegoroczny odpust 
to wielki sukces, w który wpisało się 
naprawdę dużo osób, a moje motto zwią-
zane z tym wydarzeniem brzmi: nie wolno 
ludziom przeszkadzać w tworzeniu dobra. 
Przyszedłem tu z wiarą i widzę już kon-
kretne rezultaty.

Bardzo księdzu dziękuję za rozmowę, 
było mi bardzo miło księdza gościć 
w mojej niepozornej wiosce. Mieszkań-
com parafi i pochwalę się otrzymanym 
przepisem na pięknie pachnące oleje, 
którymi zostaliśmy „namaszczeni” po 
mszy odpustowej. Rower podobno spra-
wuje się dobrze i zostanie wkrótce wyko-
rzystany na pielgrzymkę do Łopuchowa, 
a potem do Dąbrówki Kościelnej.

Rozmowa 
z KS. JANEM 

KWIATKOWSKIM, 
nowym 

proboszczem parafi i 
w Długiej Goślinie

15 sierpnia w Uchorowie odbyło się 
przekazanie zmodernizowanego 
boiska piłkarskiego. Otwarcia doko-

nał ks. proboszcz Tomasz Nawrocki. 

Boisko to powstało dzięki sponso-
rom i pracy społecznej mieszkańców. Z tej 
okazji zorganizowany został festyn. Cała 

Boisko w Uchorowie
uroczystość rozpoczęła się od poświęce-
nia boiska oraz przecięcia wstęgi. 
W wydarzeniu brał udział Burmistrz Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański, Radni Rady Miejskiej: Alicja 
Kobus i Dawid Krauze, sołtys Uchorowa 
Krystyna Nowak oraz prezes nowo 
powstałego klubu KS. Uchorowo Wiesław 

Kołodziej. Pierwszy rzut karny został 
oddany przez księdza proboszcza. Bur-
mistrz Dariusz Urbański zapewnił pod-
czas spotkania, że niebawem teren, na 
którym znajduje się boisko, zostanie 
przejęty przez Gminę. 

(KG)
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OŚWIATA

Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Kamińsko, plac Sokoła; właściciel – Gmina Murowana Goślina; 
uzbrojenie – brak, w zasięgu – energia elektryczna, kanalizacja sanitarna w trakcie realizacji; dojazd – droga polna;

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.12.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbył się w dniu 09.03.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 05.05.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Czwarty przetarg odbył się w dniu 23.06.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko 
zatwierdzonym uchwałą nr XII/121/2011 Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 r. Dz. Urz. Woj. 
Z 2012, poz. 1118 z dnia 27.02.2012 r. 1ML –  teren zabudowy 
letniskowej w zieleni.
Obecnie nieruchomość jest niezagospodarowana i niezabudo-
wana. Działka posiada regularny, prostokątny kształt. Teren 
działki porośnięty jest krzewami i pojedynczymi drzewami. 
Działka sąsiaduje ze ścianą lasu.

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

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: 0,0480 ha; 
KW PO1P/00104478/4

właściciel: Gmina Murowana Goślina

61 000,00 zł 
brutto

6 100,00 zł
do 30 września 2015 r.

(środa)

6 października 
2015 r.

 godz.10.30

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

PIĄTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ 

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

LP
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG 

KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG 
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA 
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ 
WADIUM

TERMIN WPŁATY 
WADIUM

TERMIN 
PRZETARGU

1

obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/2
powierzchnia: 0,2088 ha
KW PO1P/00233702/7

właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga 

wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

113 500,00 zł 
brutto

11 350,00 zł
do 30 września 2015 r.

(środa)

6 października 
2015 r.

 godz.10.30

2

obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/3
powierzchnia: 0,2188 ha
KW PO1P/00233702/7

właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga 

wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

116 100,00 zł 
brutto

11 610,00 zł
do 30 września 2015 r.

(środa)

6 października 
2015 r.

 godz.10.30

3

obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/6
powierzchnia: 0,1982 ha
KW PO1P/00233702/7

właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga 

wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

116 600,00 zł 
brutto

11 660,00 zł
do 30 września 2015 r.

(środa)

6 października 
2015 r.

 godz.10.30

4

obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/7
powierzchnia: 0,1955 ha
KW PO1P/00233702/7

właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga 

wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

109 600,00 zł 
brutto

10 960,00 zł
do 30 września 2015 r.

(środa)

6 października 
2015 r.

 godz.10.30

5

obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/8
powierzchnia: 0,2171 ha
KW PO1P/00233702/7

właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga 

wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

115 600,00 zł 
brutto

11 560,00 zł
do 30 września 2015 r.

(środa)

6 października 
2015 r.

 godz.10.30
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OŚWIATA

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20.04.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym,
Drugi przetarg odbył się w dniu 23.06.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Łoskoń Stary:
właściciel – Gmina Murowana Goślina; 
uzbrojenie – brak, w zasięgu –  energia elektryczna, sieć wodociągowa;
dojazd – droga gruntowa.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości Łoskoń Stary – Gmina Murowana 
Goślina zatwierdzonym uchwałą nr 373/XL/2002 Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie z dnia 3 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 99, poz. 
2462 z dnia 22.07.2002 r.) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – MJ.
Obecnie nieruchomości niezabudowane, zagospodarowane na cele zieleni. 
Działki posiadają regularne kształty, zbliżone do prostokątów.

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

Termin i miejsce przetargu:
6 października 2015 r., sala nr 13, Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 
62-095 Murowana Goślina.

Forma i tryb zbycia: 
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Warunki przetargu:
1. WADIUM

▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pienięż-
nej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 30 
września 2015 r.,

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

▪  wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, 
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku 
uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, 
wadium przepada na rzecz sprzedającego,

▪  pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie-
zwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia 
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 przynaj-

mniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie 
powyżej ceny wywoławczej,

▪  osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i ter-
minie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

▪  zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad okre-
ślonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Termin płatności:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega 
zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieru-
chomości.

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

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina, ul. Poznańska 16, nr tel. 61 8 923 622, 
email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

Zdjęcia: Monika Kurianowicz
Rysunki: część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Murowana Goślina, dnia 1 września 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 18, 
pl. Powstańców Wielkopolskich 9 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.
pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza 2014 – 2018 - zarządzenie 
nr 152/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., dostępny jest wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży przetargowej: - Murowana Goślina – działka 
pod aktywizację gospodarczą.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, 
pl. Powstańców Wielkopolskich, pokój nr 14.Murowana Goślina, 

Murowana Goślina, dnia 18 sierpnia 2015 r.

NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach 
ogłoszeń w  Urzędzie Miasta i Gminy  Murowana Goślina ul. Poznańska 16 
i 18, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina 
pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządze-
nia Burmistrza 2014 – 2018 - zarządzenie nr 132/2015 z dnia 14 lipca 2015 
r. oraz zarządzenie nr 133/2015 z dnia 14 lipca 2015 r., dostępne są wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej:
- Trojanowo – działka budowlana,
- Długa Goślina – działka budowlana.

Murowana Goślina, dnia 14 lipca 2015 r.

fot. freeimages.com fot. freeimages.com

Monika Kurianowicz
Kierownik referatu gospodarki nieruchomościami

tel. 61 8923 622
e-mail: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl

Monika Tomaszewska
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 623
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W tym czasie, każdy właściciel nieru-
chomości zobowiązany jest zarówno 

do wyłożenia, kontrolowania i uzupełnia-
nia stanu trutek na gryzonie, jak również 
poinformowania mieszkańców o przepro-
wadzaniu deratyzacji. 

Jednocześnie informujemy, że na terenie 
gminy będą prowadzone kontrole 
w zakresie realizacji zapisów powyższego 

Najważniejsze zmiany, jakie zostały 
wprowadzone do znowelizowanego 

prawa budowlanego to:
a) zwolnienie z konieczności uzyskania 

pozwolenia na budowę oraz zwolnie-
nie z dokonania zgłoszenia do Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu dla:
- wiat o powierzchni do 50 m2, sytu-

owanych na działce, na której znaj-
duje się budynek mieszkalny lub 
przeznaczonej pod budownictwo 
mieszkaniowe,

- ogrodzeń o wysokości do 2,2 m;

b) zwolnienie z konieczności uzyskania 
pozwolenia na budowę przy obo-
wiązku dokonania zgłoszenia do Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu dla:
- wolno stojących parterowych 

budynków gospodarczych, w tym 
garaży, altan oraz przydomowych 
ganków i oranżerii (ogrodów zimo-
wych) do 35m2, przy czym łączna 

zarządzenia. Ponadto, przypominamy, że 
właściciele nieruchomości nierealizujący 
zapisów regulaminu (w tym przypadku 
dotyczących deratyzacji) podlegają karze 
grzywny.

Opis przebiegu deratyzacji i czynności, 
które muszą zostać podjęte przez pod-
mioty zobowiązane, zawarte są w załącz-
niku do Zarządzenia nr 136/2015  (oba 

akty prawne dostępne są na stronie 
internetowej - bip.murowana-goślina.pl 
oraz zostaną rozwieszone w formie pla-
katów na terenie gminy).

liczba tych obiektów nie powinna 
przekraczać dwóch na każde 500 
m2 działki;

- wolnostojących parterowych 
budynków rekreacji indywidualnej, 
rozumianych jako budynki przezna-
czone do okresowego wypoczynku, 
o powierzchni zabudowy do 35 m2, 
przy czym liczba tych obiektów na 
działce nie może przekraczać jed-
nego na każde 500 m2 powierzchni 
działki,

- zbiorników bezodpływowych na 
nieczystości ciekłe o pojemności 
do 10m3,

- przydomowych basenów i oczek 
wodnych o powierzchni do 50m2;

c) zwolnienie z konieczności uzyskania 
pozwolenia na budowę przy obo-
wiązku dokonania zgłoszenia do Sta-
rostwa Powiatowego w Poznaniu 
wraz z projektem budowlanym dla 

wolnostojących budynków mieszkal-
nych jednorodzinnych, których 
obszar oddziaływania mieści się 
w całości na działce lub działkach, 
na których z ostały zaprojektowane. 
W przypadku braku planu miejsco-
wego do projektu załącza się osta-
teczną decyzje o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu.

Jednocześnie informuję, że wszelkie 
roboty budowlane przy obiekcie budowla-
nym lub na obszarze wpisanym do reje-
stru zabytków wymagają zawsze uzyska-
nia pozwolenia na budowę a w przy-
padku obowiązywania miejscowego 
planu zagospodarowania na obszarze 
inwestycji wszystkie  wznoszone obiekty 
muszą być zgodne z jego ustaleniami.

Obowiązkowa deratyzacja!

Nowe Prawo Budowlane

KULTURA

Od 28 czerwca 2015 roku zmieniło się Prawo Budowlane, które w wielu kwestiach uprościło proces 

inwestycyjny. Poniżej prezentujemy najwążniejsze zmiany. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  (Załącznik do 

Uchwały nr XXV/ 260 /2013 Rady Miejskiej) oraz Zarządzeniem Nr 136/2015 Burmistrza Miasta 

i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 lipca 2015 roku w dniach od 7 do 21 września 2015 roku na 

terenie całej gminy została ogłoszona obowiązkowa deratyzacja. 

Ewa Płonka
Specjalista ds. usług komunalnych 
e.plonka@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 645

Magdalena Głowacka
kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
m.glowacka@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 620

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU - OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń w  Urzędzie Miasta i Gminy  Murowana Goślina ul. Poznańska 16 oraz Plac 
Powstańców Wlkp. 9 wywieszono na okres 21 dni wykaz nr 3/2015 nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę: Murowana Goślina – grunty orne. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, Plac Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 14.

Murowana Goślina, dnia 7 września 2015 r.  
Monika Tomaszewska, inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

tel. 61 8923 623, e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
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URZĄD

Miesiące letnie to czas większej liczby 
interwencji dotyczących spożywania 

alkoholu w miejscach zabronionych, co 
niejednokrotnie prowadzi do zachowań 
powodujących zakłócanie spokoju, spo-
czynku nocnego mieszkańców miasta. 

Dlatego też, tak jak w latach ubiegłych, 
strażnicy miejscy i policjanci prowadzili 
wspólne, piesze patrole. Miejscami naj-
częściej kontrolowanymi przez funkcjona-
riuszy były: park miejski przy Urzędzie 
Miasta i Gminy, Plac Powstańców Wlkp. 
oraz Nowy Rynek wraz terenami wokół 
bloków na Zielonych Wzgórzach oraz tzw. 
„murki” przy ul. Krętej. Efektem wspól-
nych patroli było nałożenie 45 mandatów 
karnych za spożywanie alkoholu w miej-

Od 1 sierpnia br. autobusy komunika-
cji publicznej kursują przez ul. Kole-

jową.

Inwestycja, zaplanowana i zaprojekto-
wana jeszcze podczas trwania kadencji 
byłego Burmistrza - Tomasza Łęckiego - 
w ramach, której w okolicy dworca PKP 
w Murowanej Goślinie powstał zintegro-
wany węzeł komunikacyjny, została 
oddana do użytku. 

W związku z tym od 1 sierpnia br. wszyst-
kie autobusy kursujące na trasie Przebę-
dowo – Poznań nr 341, 342, 348, auto-
busy komunikacji gminnej nr 390, 391, 
393, 395, 399, autobusy PKS oraz reali-

scach zabronionych i zakłócanie 
porządku publicznego.

Również sami strażnicy miejscy w czasie 
codziennej służby patrolowej kontrolowali 
miejsca grupowania się osób spożywają-
cych alkohol. W okresie od czerwca do 
sierpnia na ujawnionych sprawców nało-
żono łącznie 75 mandatów, z czego: 

 ▪ za spożywania alkoholu w miejscach 
zabronionych - 29, 

 ▪ zakłócanie porządku publicznego – 
15, 

 ▪ za niezachowanie środków ostrożno-
ści przy trzymaniu psów – 15, 

 ▪ zaśmiecanie miejsc publicznych i nisz-
czenie zieleni – 9, 

 ▪ wybryki nieobyczajne – 5, 

zujące dowozy specjalne do zakładów 
pracy poruszają się po terenie Murowa-
nej Gośliny wg schematu:
Kierunek Poznań:
ul. Rogozińska – ul. Polna – ul. Kolejowa 
– ul. Wojska Polskiego – ul. Poznańska,
Kierunek Murowana Goślina:
ul. Poznańska – ul. Mostowa – ul. Kole-
jowa – ul. Polna – ul. Rogozińska.
Wzdłuż nowej trasy zostały wyznaczone 
następujące przystanki komunikacyjne: 

 ▪ dwa na ul. Kolejowej w sąsiedztwie 
Dworca PKP (w obu kierunkach);

 ▪ dwa w rejonie skrzyżowania z ul. 
Polną (w obu kierunkach);

 ▪ na ul. Mostowej (w kierunku Murowa-
nej Gośliny)

 ▪ na ul. Wojska Polskiego (w kierunku 
Poznania).

Wskutek wprowadzenia zmian w prze-
biegu trasy, z rozkładów jazdy ww. auto-
busów zostały usunięte przystanki: 
„Rynek” zlokalizowane przy ul. Poznań-
skiej oraz „Jodłowa” przy ul. Rogoziń-
skiej. Wyjątek stanowią autobusy nr 390 
do Uchorowa i 399 do Długiej Gośliny, 
które do momentu całkowitej likwidacji 
będą zatrzymywały się na ww. przystan-
kach. 

Mając świadomość, że każda innowacja 
wzbudza kontrowersje, tym bardziej dzię-
kujemy mieszkańcom Murowanej 
Gośliny, że przyjęli przedmiotową zmianę 
z aprobatą. 

Pragniemy również poinformować, że 
zostały podjęte działania, w wyniku któ-
rych na przystankach komunikacyjnych 
przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Mosto-
wej mają być zlokalizowane wiaty przy-
stankowe. Ze względu na ograniczoną 
ilość miejsca, mają to być wiaty połów-
kowe wyposażone w ławeczki. Mamy 
nadzieję, że będzie to udogodnienie dla 
pasażerów nie tylko w starszym wieku.

 ▪ palenie tytoniu w miejscach zabronio-
nych – 2 mandaty.

W ramach działań profi laktycznych funk-
cjonariusz Straży Miejskiej wraz z poli-
cjantem z Komisariatu w Murowanej 
Goślinie przeprowadzili wspólne działania 
w ramach ogólnopolskiego programu 
„Odpowiedzialny sprzedawca”. Kontrolo-
wali sklepy posiadające w sprzedaży 
alkohol i prowadzili rozmowy ze sprze-
dawcami,  przypominając o prawnych 
konsekwencjach sprzedaży alkoholu nie-
letnim lub osobom nietrzeźwym.

Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej

Murowana Goślina

Podsumowanie działań Straży Miejskiej w miesiącach 

letnich

Przystanki

Joanna Gliwka
inspektor ds. infrastruktury technicznej
j.gliwka@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 644
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Wśród ponad 1800 życiorysów 
w Encyklopedii znalazły się także 

postaci opisane przez uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Murowanej Goślinie. Ksiądz Tytus 
Orański, ksiądz Roman Dyllick, Zygmunt 
Rakocy, Franciszek Wilczyński, Stefan 
Motylewski, Eduard Hartmann, Franci-
szek Pędziński oraz Leon Masiakowski – 
to właśnie ci bohaterowie, zdaniem 
uczniów, zasługiwali na to, aby usłyszała 
o nich cała Polska.

W celu najlepszego zrealizowania zada-
nia opiekunowie projektu organizowali 
wycieczki, naukę poza murami szkoły. 
Były to wizyty w muzeach, rozmowy 
z interesującymi osobami oraz własno-
ręczne tworzenie informacji przez 
uczniów, budujących nowoczesną szkołę. 
Uczniowie SP2 byli częstymi gośćmi Izby 
Regionalnej Ziemi Goślińskiej, wybrali się 
na wycieczkę do Muzeum Narodowego 

Przez cały rok szkolny na lekcjach 
wychowawczych będzie realizowany 

projekt według innowacyjnego programu 
rozwijającego psycho-edukacyjne kompe-
tencje interpersonalne u uczniów klas 
IV-VI z terenów wiejskich, miejsko-wiej-
skich i miast do 25 tys. mieszkańców 
województwa wielkopolskiego.

Miesiąc listopad w naszej szkole to 
obchody Dnia Patrona oraz obchody 
Święta Niepodległości. Z tej okazji 
w szkole będzie miała miejsce Wieczor-
nica połączona z cyklicznie odbywającym 
się Konkursem Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej.

Tradycją naszej szkoły jest odbywający 
się na początku grudnia Kiermasz Świą-
teczny, na którym uczniowie prezentują 
swoje prace, wystawiają jasełka, śpie-

Efekt końcowy projektu, czyli biogramy 
wybranych przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 2 postaci, można obejrzeć na 
stronach http://cdew.pl oraz http://www.
encyklopediawielkopolan.pl.

Opiekunowie projektu:  
Magdalena Alwin-Głodek, 
Żywila Świerc-Czarnecka

w Poznaniu. Zwiedzili także Kościół św. 
Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie, 
gdzie przyjął ich ksiądz Mariusz Koronow-
ski, który w fascynujący sposób przedsta-
wił historię świątyni. Odwiedzili także 
groby naszych zasłużonych przodków. 
Uczniowie spotkali się z życzliwością 
wielu osób, które w dużym stopniu pomo-
gły w poszukiwaniu materiałów do bio-
gramów m.in. z panem Dariuszem 
Paprockim i panem Norbertem Kulse. 
Zbiory rodzinne udostępniła pani Stefa-
nia Jaster, państwo Danuta i Jerzy 
Pędzińscy.

Zgromadzone w powstałych biogramach 
informacje są ogromnym bogactwem 
historii i kultury tej ziemi. Dzięki CDEW 
będą służyć edukacji kolejnych pokoleń. 
Są to doskonałe źródła historyczne, które 
w barwny sposób opowiadają o historii 
najbliższej okolicy, o ludziach, którzy tu 
żyli lub żyją.

wają kolędy, również w języku angiel-
skim. To świetna okazja do kupienia 
świątecznych ozdób i drobnych prezen-
tów dla rodziny i przyjaciół. 

Będziemy prowadzić współpracę z Ośrod-
kiem Edukacji Leśnej Łysy Młyn w Biedru-
sku oraz z Leśnictwem Boduszewo. Efek-
tem tej współpracy będzie organizacja 
w kwietniu Dnia Ziemi. Będziemy również 
kształcić pasję i umiejętność czytania na 
co dzień, a w maju zorganizowane 
zostaną „Dni Książki”. Jak co roku 
będziemy realizować projekt „Trzymaj 
formę! Bądź aktywny!”.

Przez cały rok szkolny uczniowie będą 
mieli okazję brać udział w zorganizowa-
nych dla nich zajęciach kół: przyrodni-
czego, historycznego, misyjnego, fl ażole-
towego, plastycznego, teatralnego, ekolo-

gicznego, religijnego, języka angielskiego, 
polonistycznego. Zainteresowani ucznio-
wie będą mogli wziąć udział w zajęciach 
koła redakcyjnego szkolnej gazetki 
„Nasza Buda”. Wszystkie nasze działania 
będą publikowane na szkolnej stronie 
internetowej: www. sp1mg.szkolna-
strona.pl.

Monika Nowak-Bajer
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Karola Marcinkowskiego 
w Murowanej Goślinie

Zakończyła się druga edycja projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. W dwóch 

edycjach uczniowie 226 szkół podstawowych klas IV-VI z całego województwa pracowali nad bio-

gramami zasłużonych mieszkańców swoich gmin. 

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Nowy rok szkolny w SP 1

Uczniowie zaangażowani w projekt.

W nowym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 1 będzie brała udział w V Ogólnopolskim Konkur-

sie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń. 

Hasłem konkursu jest: Prawo, Przyjaźń, Tolerancja.

SPROSTOWANIE

W numerze lipiec/sierpień 2015 r. „Goślińskiego 
Biuletynu Mieszkańców” błędnie podpisaliśmy 
zdjęcie, na którym znajduje się pani Maria Pań-
czak. Przepraszamy panią Marię oraz czytelników.

Redakcja
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Wśród najciekawszych wiosennych 
wydarzeń warto wymienić: turnus reha-

bilitacyjny w Sarbinowie i wycieczkę do 
Teatru Muzycznego w Poznaniu na spek-
takl pt. „Nie ma jak lata dwudzieste, lata 
trzydzieste”. W maju odbyliśmy dwu-
dniową wycieczkę do Łodzi, Uniejowa, Kło-
dawy i Lichenia, a na początku czerwca 
siedmiodniową do Krakowa i okolic. 

Powodzeniem u naszych seniorów cieszą 
się wycieczki jednodniowe. Właśnie taką 
odbyliśmy 21 lipca do Górki Duchownej, 
Osiecznej, gdzie odwiedziliśmy obiekty 
sakralne. Następnie w Rydzynie zwiedzili-
śmy piękny zamek Leszczyńskich i Suł-
kowskich. Hitem letnich eskapad senio-

 ▪ Jesienny cykl wyjazdów na pływalnię 
do Obornik. Termin rozpoczęcia wyjaz-
dów podamy w odrębnym ogłoszeniu.

 ▪ Spotkanie przy kawie dla członków 
PZERiI w Murowanej Goślinie z okazji 
Dnia Seniora 4.11.2015 r.

 ▪ Wieczór Andrzejkowy przy muzyce 
28.11.2015 r.

Biuro Zarządu Rejonowego PZERiI 
w Murowanej Goślinie jest czynne 
w środy w godz. od 10.00 do 13.00 przy 
ul. Poznańskiej 16, pok. 10. 

rów okazał się piknik integracyjny w Ska-
czącym Młynie w Mściszewie. Przed nami 
kolejny wyjazd, tym razem nad morze do 
Mrzeżyna.

IMPREZY PLANOWANE W 2015 R.

 ▪ Pobyt wypoczynkowy w Mrzeżynie od 
29.08 do 5.09.2015 r.

 ▪ Pielgrzymka seniorów do Częstocho-
wy od 14 do 15 09.2015 r.

 ▪ Turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie od 
26.09 do 10.10.2015 r.

 ▪ Wycieczka do Rogalina w dniu 
21.10.2015 r.

 ▪ Wycieczka do Uzarzewa i Gniezna 
w dniu 17.11.2015 r.

Najważniejszym naszym wydarzeniem-uroczystością był Jubileusz 45-lecia Oddziału Rejonowego 

PZERiI w Murowanej Goślinie, który świętowaliśmy 23 czerwca br. Wspominaliśmy historię klubu, 

wręczono odznaczenia i dyplomy uznania, w części artystycznej wystąpiły dwa zespoły: „Gośli-

nianka” i „Goślinianie”, a na deser raczyliśmy się jubileuszowym tortem. 

Co zdarzyło się u Emerytów?

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW

WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina; 

REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz

PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligrafi czny Tomasz Kędziora.

Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel. 61 89 23 686, e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny. 

TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Marta Mendelewska, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

PODINSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH

Kamil Grzebyta, 61 8923 634

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

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

ul. Poznańska 18, 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

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE 
Maciej Krysztofi ak, 61 8923 643
TRANSPORT PUBLICZNY

Joanna Gliwka, 61 8923 644

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Bożena Patan, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630

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 

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
SOŁECTWA, OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Piotr Hildebrandt, 61 8923 688
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 
61 812 24 52
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA 
Anna Kniecińska, 61 892 36 02, 506 422 942
środy i czwartki od godz. 8.00 do 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
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

Jolanta Stern
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI 
w Murowanej Goślinie
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Po ośmiu tygodniach pokazów fi l-
mów Kino Letnie Zorza w Murowanej 

Goślinie zakończyło swoją wakacyjną 
przygodę. Nadszedł zatem czas na pod-
sumowanie plenerowego kina pod 
gwiazdami, odbywającego się w atrium 
Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie 
przy ul. Mściszewskiej 10.

Od 3 lipca co piątek przez  dwa miesiące 
widzowie mogli bezpłatnie zobaczyć inny 
tytuł. Filmy wyświetlane w ramach kina 
letniego obejrzało około 200 widzów.

W tegorocznym repertuarze pokazaliśmy 

Na początku lipca podczas VIII Mię-
dzynarodowego Festiwalu Chóral-

nego im. ks. E. Szymańskiego gościli-
śmy Chór Dziecięcy Siene-Martime 
z Yvetot, miasta partnerskiego Murowa-
nej Gośliny. Zespół przyjechał w ramach 
wymiany z Chórem Dziecięcym Can-
zona, który koncertował w Yvetot 
w styczniu tego roku. 

Dzieci i ich opiekunowie zostali przyjęci 
przez rodziny Canzony oraz przyjaciół 
chóru. W trakcie pobytu nasi goście spo-
tkali się z burmistrzem Murowanej 
Gośliny Dariuszem Urbańskim, zwiedzili 
Poznań (dzieciom szczególnie spodobały 
się poznańskie koziołki). Spore wrażenia 
pozostawiła także słoniarnia w zoo, kate-
dra w Gnieźnie oraz park dinozaurów 
w Rogowie, gdzie dodatkową atrakcją, 
przygotowaną przez dzieci z Canzony były 
podchody z quizem muzycznym. Na 
szczególną uwagę zasługuje również 
możliwość obejrzenia widowiska „Husa-
ria pod Gnieznem”.

Dzień Solidarności i Wolności – pol-
skie święto państwowe, obchodzone 

co roku 31 sierpnia w rocznicę porozu-
mień sierpniowych, ustanowione w celu 
upamiętnienia historycznego zrywu Pola-
ków do wolności i niepodległości z 1980 
roku, który zapoczątkował proces 
upadku komunizmu i wyzwolenia na ro-
dów Europy Środkowej i Wschodniej.
Do wzięcia udziału w gminnych obcho-
dach Dnia Solidarności i Wolności zaprosił 

mieszkańców Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Dariusz Urbański. 

W kościele pw. Najwyższego Arcykapłana 
Jezusa Chrystusa odbyła się msza 
w intencji Solidarności i Wolności. 
W przepięknym kazaniu ks. proboszcz 
Marek Chmara przypomniał nie tyko 
wydarzenia sierpniowe, ale zwrócił uwagę 
na ogólnonarodowy zryw Polaków, który 
doprowadził do upadku komunizmu nie 

tylko w Polsce, ale w Europie. Większość 
wtedy starała się być po prostu porząd-
nymi ludźmi. Po mszy św. wystąpił z reci-
talem Kuba Michalski, który przypomniał 
ducha tamtych czasów pełnych wiary 
i nadziei na zmianę. Nie zabrakło utwo-
rów Jacka Kaczmarskiego, Przemysława 
Gintrowskiego, czołowych bardów epoki 
Solidarności.

Agnieszka Szymańska-Wojtera

9 fi lmów, wśród nich każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Największą popularnością 
w Zorzy cieszyły się „Frantic” Romana 
Polańskiego oraz „Człowiek z blizną” 
Briana De Palmy. Wyświetliliśmy klasyki 
takie jak „Casablanca”, kultowe „Pulp 
Fiction” oraz fi lmy najnowsze – „Interstel-
lar” i „Teoria wszystkiego”. Odpowiedzieli-
śmy na kilka sugestii Naszych Widzów, 
a kino plenerowe przygotowaliśmy tak, by 
można było poczuć nastrój X Muzy, nawet 
z popcornem na kilku pokazach.

Na tegoroczne kino letnie zapraszał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Dariusz Urbański, natomiast organizacji 
podjął się Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji oraz Grupa Miłośników 
Kina Zorza w Murowanej Goślinie. Bardzo 
dziękuję Dominikowi Kowalowi za profe-
sjonalne przygotowanie projekcji fi lmów.

Nie jest to nasze ostatnie słowo, jeśli 
chodzi o prezentowanie twórczości kino-
wej, zapraszamy do śledzenia naszego 
profi lu pod adresem www.facebook.com/
KinoMurowanaGoslina

Tomasz Mizgier, 
MGOKiR

4 maja br. w auli Gimnazjum nr 1 odbył 
się koncert Chóru z Yvetot. Mieliśmy oka-
zję usłyszeć m. in. utwory klasyczne, jak 
temat z opery „Wesele Figara” W. A. 
Mozarta, czy chór chłopców z opery Car-
men G. Bizeta. Ponadto dzieci wykonały 
kołysankę G. Faurego, „Hymn do nocy” 
J. Pch. Rameau, „Heal the world” 
M. Jacksona.

Wspólnie dzieci z obu chórów wykonały 
znaną goślińskiej publiczności piosenkę 
„Caresse sur l’ocean” z fi lmu „Pan od 
muzyki” B. Coulaise oraz hebrajską „Hine 
ma tov”. Po koncercie w Zielonce odbył 
się piknik przygotowany przez rodziców 
dzieci z Canzony. Wizyta zakończyła się 
kolejnym zaproszeniem do Yvetot w maju 
2017 roku na projekt muzyczny organizo-
wany tym razem przez Matiasa Chartona 
- dyrygenta Chóru Siene-Martime.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska
Dyrygent Chóru Dziecięcego Canzona

Zdjęcia: Krzysztof Nowak

Wakacyjne Kino Letnie Zorza

Wymiana kulturalna

Solidarni i wolni

KULTURA

Koncert Chóru z Yvetot.

Podziękowania po koncercie.
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„Vox Populi, vox Dei” - był to program 
słowno-muzyczny ku czci św. Jana 

Pawła II. Podczas godzinnego koncertu 
udało nam się stworzyć razem z publicz-
nością i wykonawcami atmosferę nie-
przemijalności papieskiego ducha, 
a zarazem można było poczuć tę szcze-
gólną więź, łączącą nas ludzi. Usłyszeli-
śmy niezapomniane utwory związane 
z naszym papieżem w wykonaniu Magda-
leny Majewskiej i Marzenny Michalczyk, 
którym towarzyszył na instrumentach 
klawiszowych Miłosz Bazarnik. Był to 
wzruszający koncert, który zapadnie 
długo w pamięci.

Druga część Koncertu Finałowego to 
zupełnie inne brzmienie. Sceną zawład-
nęły dwie piękne, żywiołowe i utalento-
wane kobiety, czyli duet Kasia & Paula.

Twórczynią i założycielką zespołu jest uta-
lentowana, młoda skrzypaczka Katarzyna 
Szubert. Kasia zaprosiła do współpracy 
zdolną i obiecującą poznańską harfi stkę 
Paulinę Antkowiak, która jako jedyna 
w Polsce jest posiadaczką nietypowego 
instrumentu jakim jest harfa elektryczna. 
To duet jedyny w Polsce i jeden z nielicz-
nych na świecie, w którego składzie 
obecne są skrzypce elektryczne i harfa 
elektryczna. Dwa instrumenty, dwa światy 
- ogień i woda muzycznej przestrzeni.

W swoim bogatym repertuarze duet 
posiada znakomite i nietuzinkowe aranża-
cje największych przebojów muzyki pop, 
dance, irish oraz najpiękniejsze fragmenty 
z najsłynniejszych musicali świata. Kon-
cert bardzo energetyczny, żywiołowy i do 
tego wspaniały kontakt artystek z publicz-
nością.

Oba koncerty wzbudziły duży aplauz, stąd 
też bisy. Wszyscy artyści otrzymali kwiaty 
z rąk Dariusza Urbańskiego Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina, Kon-
rada Strykowskiego Przewodniczącego 
Rady Miejskiej i Moniki Ewert Sołtysa Dłu-
giej Gośliny. Ks. Jan artystom dziękował 
„magdalenkami” - słodkimi, przepysznymi 
ciasteczkami z lawendą.

Kapituła festiwalu skierowała szczególne 
podziękowania za zaangażowanie w orga-
nizację imprezy do Marka Strykowskiego, 
byłego sołtysa Długiej Gośliny. 

Na zakończenie festiwalu głos zabrał 
Dariusz Urbański, który przekazał list gra-
tulacyjny dla nowego proboszcza Długiej 
Gośliny ks. Jana Kwiatkowskiego. Pro-
boszcz otrzymał również upominek od 
Rady Powiatu Poznańskiego, a od ośrodka 
kultury przepiękną lawendę, która ma 
stać się początkiem wymarzonego pola 
lawendy ks. Jana.

Proboszcz Długiej Gośliny serdecznie 
wszystkim podziękował, nim wymówił for-
mułę zamykającą festiwal „przestrzegł 
przed marzeniami”. Ks. Jan trzy lata 
temu był w Długiej Goślinie na festiwalu 
razem z pielgrzymką ekumeniczną pol-
sko-niemiecką. Wtedy pomyślał sobie, że 
fajnie byłoby mieć taki festiwal w swojej 
parafi i... Oczywiście to zdanie wywołało 
wśród publiczności salwy śmiechu 

i gromkich braw.

Tradycyjnie na pierwszym i drugim koncer-
cie festiwalu odbyła sie kwesta na 
potrzeby kościoła, w tym roku udało sie 
nam zebrać 1.768,00 zł. Pięknie dzięku-
jemy za każdą złotówkę.

Za nami trzynasta edycja festiwalu. Jedne 
koncerty podobają sie bardziej, inne 
mniej. Taka jest muzyka, różnorodna, wie-
lobarwna. Kiedy powstawał festiwal, pod-
stawowym jego założeniem była szeroko 
pojęta edukacja muzyczna i łączenie ama-
torskiego ruchu muzycznego z zawodo-
wym. Jako organizatorzy będziemy starać 
się, aby kolejne koncerty wywoływały 
u Państwa paletę różnobarwnych emocji. 
Chcemy Państwa wzruszać, bawić i odkry-
wać na nowo szeroko pojętą muzykę, 
która nie zawsze jest łatwa w odbiorze.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Dyrektor Festiwalu

Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

DWA ŻYWIOŁY

KULTURA

Koncert Finałowy XIII Letniego Festiwalu Muzycznego „Musica sacra Musica profana” im. prof. Ste-

fana Stuligrosza odbył się 1 sierpnia br. w Długiej Goślinie. Po raz pierwszy rolę gospodarza 

i współorganizatora pełnił nowy proboszcz parafi i pw. św. Marii Magdaleny ks. Jan Kwiatkowski. 

Wśród festiwalowych gości były córki i rodzina patrona festiwalu prof. Stefana Stuligrosza.

Projekt zrealizowany z pomocą fi nansową Gminy Murowana Goślina

Mecenatem festiwal objęli: Janusz Radel - Hydrotech,  Jarosław Dobrowolski, Instalatorstwo Jacek 
Grala, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy

Serdeczne podziękowania za pomoc organizacyjną przy realizacji festiwalu składamy pani sołtys 
Monice Ewert i mieszkańcom Długiej Gośliny, a w szczególności wszystkim strażakom OSP w Długiej 
Goślinie, dyrektor Renacie Olszewskiej i pracownikom SP w Długiej Goślinie, Marii i Bolesławowi 
Niedźwiedziom.

Kasia & Paula - ogień i woda muzycznej przestrzeni.
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W VI edycji w 2013 roku wystąpił chór 
University of Santo Tomas Singers 

z Manili, pod dyrekcją Fidela G. Cala-
langa Jr. Rok później, podczas VII edycji 
wystąpił chór Novo Concertante z Manili, 
pod dyrekcją Arwina Tana. Natomiast 
w tegorocznej, VIII edycji festiwalu wziął 
udział The University of the Philippines 
Concert Chorus (Chór Koncertujący Uni-
wersytetu Filipińskiego) z Quezon City 
pod dyrekcją Janet Sabas-Aracama.

Po koncercie pierwszego z wymienionych 
chórów wydawało się, że najwyższy 
poziom wokalny został osiągnięty. Kolejny, 
drugi zespół był perfekcyjny w zakresie 
wyzwalania pozytywnych emocji przez 
doskonałe wykonawstwo muzyki chóral-
nej. Koncertujący Chór Uniwersytetu Fili-
pińskiego, tegoroczny uczestnik festiwalu, 
sprawił że pojęcie ograniczeń ludzkiego 
głosu stało się względne.

Nasz fi lipiński gość wystąpił w niedzielny 
wieczór 21 czerwca, przed licznie zgro-
madzoną publicznością w auli Gimna-
zjum nr 1. W pierwszej części koncertu 
znalazły się kompozycje muzyki sakral-
nej, m.in. „Jubilate Deo” Ko Matsushita, 
„Abendlied” Josepha Rheibergera, 
„O Salutaris Hostia” Erika Esenvaldsa, 
„Caritas et amor” Randala Stroope. 
Pierwsze tego wieczoru dźwięki wprowa-
dziły słuchaczy w niezwykły świat wywo-
łujących dreszcze emocji. Z każdym 
utworem wyraźnie rosło napięcie, które 
osiągnęło apogeum przy brawurowo 
wykonanym „Elijah Rock” Mosesa 
Hogana. Perfekcyjne współbrzmienia, 
wachlarz dynamiki od niesamowitego 
pianissimo po nasycone forte, doskonała 
intonacja i świetna interpretacja. 

Po chwili przerwy, kiedy zespół zmienił 
stroje koncertowe, rozpoczęła się druga 
część koncertu. W programie znalazły się 
niezwykle barwne kompozycje, oparte 
o rodzimy folklor. Te wyrafi nowane opraco-
wania wykonane były z ruchem. Choreo-
grafi a całej tej części koncertu była równo-
ważnym i równie perfekcyjnie wykonanym 

elementem artystycznej prezentacji 
chóru. W programie znalazły się również 
fragmenty z musicalu „Les Misérables” 
Clouda-Michela Schönberga. Publiczność 
mogła poczuć się przez chwilę jak w naj-
lepszym teatrze na Broadway’u w Nowym 
Jorku. Po brawurowo zaśpiewanej wią-
zance piosenek szwedzkiej grupy ABBA, 
w opracowaniu Janet Aracama, publicz-
ność zerwała się z miejsc. Owacjom nie 
było końca. Tymczasem za chwilę już jako 
ostatni utwór koncertu prof. Janet Ara-
cama, śpiewaczka i piosenkarka musica-
lowa, aktualnie kierownik Katedry Dyry-
gentury na Uniwersytecie Filipińskim, już 
jako solistka zaśpiewała z towarzysze-
niem chóru znaną piosenkę z fi lmu „Sky-
fall”, autorstwa Paula Epwortha, w aranża-
cji Elli Castro. Przy nieustających owa-
cjach burmistrz Dariusz Urbański wręczył 
pani dyrygent Statuetkę Festiwalu oraz 
upominki, Radny Powiatu Poznańskiego, 
Jarosław Dobrowolski przekazał podzięko-
wania i upominki od Starosty Poznań-
skiego. Na koniec zabrała głos prof. Janet 
Sabas Aracama. W ciepłych słowach 
podziękowała za zaproszenie do udziału 
w Festiwalu. Mówiła o wspaniałych 

ludziach, jakich spotkała w Polsce oraz 
znakomitym jedzeniu.

Europejskie tournée Koncertowego Chóru 
Uniwersytetu Filipińskiego rozpoczęło się 
22 maja. Chórzyści koncertowali m.in. w: 
Rzymie, Mediolanie i Weronie, Wiedniu, 
Brnie, Berlinie, Frankfurcie, Paryżu, Ando-
rze, Barcelonie i Madrycie. Cztery dni 
pobytu Filipińczyków w Murowanej Goślinie 
były bardzo pracowite. Zespół wystąpił 
przed publicznością w Swarzędzu, Skokach 
i Suchym Lesie, a także w specjalnym kon-
cercie dla uczniów goślińskich szkół.

prof. Elżbieta Wtorkowska
Dyrektor Festiwalu

Zdjęcie: Krzysztof Nowak

Po koncercie burmistrz Dariusz Urbański 
skierował do prof. Elżbiety Wtorkowskiej 
– Dyrektor Festiwalu słowa podziękowa-
nia i uznania za organizację międzynaro-
dowego przedsięwzięcia na tak wysokim 
poziomie. Stwierdził, że Międzynarodowy 
Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szy-
mańskiego, to jedna z najlepszych form 
promocji naszego miasta. 

Fakt, że poziom chóralistyki fi lipińskiej jest wysoki, jest niezaprzeczalny. Zwykle koncertom fi lipiń-

skich zespołów towarzyszy refl eksja na temat granic możliwości głosu ludzkiego. Podczas Między-

narodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie wystąpiły 

dotychczas trzy zespoły z Filipin

Refleksje festiwalowe

KULTURA

The University of the Philippines Concert Chorus (Chór Koncertujący Uniwersytetu Filipińskiego).
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Zespół powstał w 1968 roku. Jest 
laureatem wielu konkursów i festi-

wali chóralnych. Wielokrotnie koncerto-
wał w Europie: w Niemczech, Anglii, 
Austrii, Słowenii, Rosji, Czechach, Fin-
landii, Holandii, Estonii, Włoszech, Buł-
garii i Szwajcarii. Do Polski przyjechał 
po raz pierwszy. W Murowanej Goślinie 
goście z Afryki spędzili tylko jeden dzień. 
Na koncert do Murowanej Gośliny przy-
był Honorowy Konsul RPA w Poznaniu, 
pan Fiedler.

W pierwszej części koncertu zespół 
zaprezentował wybrane pozycje świato-
wej literatury chóralnej, m.in. T. Tallisa 
„O nata lux de lumine”, D. L. Jonesa 
„Seek ye fi rst Kingdom of God”, 
G. Younga „The easter chant”, 
M. Hogana „Elijah rock” oraz Marka 
Jasińskiego - znakomitego polskiego 
kompozytora – „Psalm 100”. Dyrygent 
pomimo kontuzji prawej ręki, którą ope-
rował jeszcze przed europejskim tour-
nèe, znakomicie prowadził chór. Piękne, 
pełne emocji frazy, ogromne zaangażo-
wanie śpiewaków i autentyczna, żarliwa 
interpretacja zachwyciły licznie zgroma-
dzoną publiczność festiwalową.

W czasie krótkiej przerwy Dyrektor 
Festiwalu, Elżbieta Wtorkowska podzię-
kowała instytucjom i osobom, które 
zaangażowane były w realizację Festi-
walu, a młodzi artyści zmienili kostiumy 
koncertowe i makijaż nawiązujący do 

tradycji afrykańskich. Drugą część kon-
certu stanowiły utwory wywodzące się 
z etnicznej muzyki. Ten fragment kon-
certu poprowadził asystent dyrygenta. 
W repertuarze pojawiły się m.in. „Wana 
Baraka” czy „Indigenous folk music”. 
Finałowa kompozycja, w opracowaniu 
Gerarda du Toit – „Sounds of Africa”, 
pełna była niesamowitych efektów aku-
stycznych w postaci dźwięków wiatru, 
deszczu, burzy, odgłosów dzikich zwie-
rząt, a wreszcie niesamowitego tańca, 
z którym to chór wtopił się między 
zaskoczoną publiczność. I jak już stało 
się festiwalowym zwyczajem - chór kil-
kakrotnie bisował. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady 
Miasta, Konrad Strykowski podziękował 
organizatorom, szczególnie Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji Arlecie Włodarczak oraz 
wygłosił formułę zamykającą VIII edycję 
festiwalu.

Dzięki wszystkim zaangażowanym w reali-
zację programu festiwalu nasi goście 
mogą wyjeżdżać z dobrymi wspomnie-
niami z pobytu w Murowanej Goślinie. 

prof. Elżbieta Wtorkowska
Dyrektor Festiwalu

Zdjęcia: Krzysztof Nowak

Zakończyła się VIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymań-

skiego w Murowanej Goślinie. Ostatni koncert odbył się 6 lipca w auli Gimnazjum nr 1. Wykonawcą 

był Kwa Zulu Natal Youth Choir z miasta Durban w Republice Południowej Afryki, prowadzony przez 

Gerarda du Toit, dyrygenta i kompozytora.

Koncert Finałowy Międzynarodo-
wego Festiwalu Chóralnego

KULTURA

FESTIWAL REALIZOWANY JEST ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH GMINY MUROWANA GOŚLINA.

Dziękujemy wszystkim za współpracę przy organizacji festiwalu, szczególne podziękowania dla: dr Witolda Rewersa, Komendanta Miejskiego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Poznaniu, ks. Sławomira Jessy, Proboszcza Parafi i pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie, ks. Marka Chmary, Proboszcza 
Parafi i pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie, ks. Karola Kaczora, Proboszcza Parafi i pw. św. Mikołaja w Skokach, ks. 
Zbigniewa Urnego, Proboszcza Parafi i pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach, Marii Frąckowiak, Prezesa Chóru Mieszanego Cantilena w Obornikach 
Wlkp., Jadwigi i Stanisława Maćkowiaków oraz chóru Akord w Swarzędzu, Urszuli Habrych, Dyrektora Centrum Kultury Gminy Suchy Las, Justyny Fur-
man, Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, Zakładu Poligrafi cznego Tomasza Kędziory w Murowanej Goślinie, 
Bartłomieja Maternickiego, Zastępcy dyrektora do spraw Szkół Ponadgimnazjalnych w  SOSZW dla dzieci Niewidomych w Owińskach, Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie, Mariana Pfl anza, Michała Wtorkowskiego, Marcina Dudkiewicza, Waldemara Ratajczaka, Jerzego Pędziń-
skiego, Marka Derbicha, goślińskich rodzin goszczących chórzystów, tłumaczy: Weroniki Jarzyńskiej, Hani Piotrowskiej, Ewy Wysockiej, Natalii Sęk, 
Cezarego Bladowskiego z Bursy Akademii Rolniczej w Zielonce, Tadeusza Kopczyńskiego, Firma Elkotur, przewodników chórów na wycieczkach: Hani 
Piotrowskiej, Emmie Catlow, Markowi Karasiewiczowi, Ani Dębińskiej, Oli Ancan, Natalii Sęk, Weronice Jarzyńskiej, Prezesów chórów Canzona: Blanki 
Przymusińskiej, Hani Piotrowskiej, Oli Ancan i Krzysztofa Nowaka.
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MECENATEM FESTIWAL OBJĘLI:

Janusz Radel - HYDROTECH , Poczta Polska, Jarosław Dobrowolski, Instalatorstwo Jacek Grala,
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy

Projekt zrealizowany z pomocą fi nansową Gminy Murowana Goślina
„MUROWANA GOŚLINA W SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA” CITASLOW

BADANIA PROFILAKTYCZNE 
dla Mieszkańców gminy Murowana Goślina od 50 roku życia

Ośrodek Profi laktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na pod-
stawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profi laktycznych

Badania będą dotyczyć:
PROFILAKTYKI  I WCZESNEGO WYKRYWANIA NOWOTWORÓW 

ZŁOŚLIWYCH DOLNEGO PRZEWODU POKARMOWEGO 

(RAK JELITA GRUBEGO)

oraz
PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁA-

DU MOCZOWO – PŁCIOWEGO MĘŻCZYZN (PROSTATA)

 18 września 2015 r. o godz. 12.40
w Murowanej Goślinie, przy ul. Poznańskiej 16

(nowa siedziba Biblioteki Publicznej)
przeprowadzone zostanie spotkanie edukacyjne

Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjal-
ne probówki do przygotowania materiału do badań. 

 
 24 września 2015 r. w godz. 9.00 – 13.00

w Murowanej Goślinie, przy ul. Dworcowej 10 
(Ośrodek Zdrowia - parter)

przeprowadzone zostaną badania krwi oraz odbiór „kałówek”

ZAPISY NA BADANIA - tel. 61 8923 693

Informacje dodatkowe:
- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą dowód osobisty,
- wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez 
pacjenta adres.

Biblioteka Publiczna informuje, że
7 września br. wznowiła swoją działalność na ulicy Poznańskiej 16

(budynek dawnego Ośrodka Kultury).

Wszystkie oddziały znajdują się na pierwszym piętrze. Ze względu 
na długą przerwę w działalności spowodowaną przenosinami i re-
montem, wypożyczone książki można zwracać do końca września, 

nie ponosząc żadnych kar. 

Nowy numer tel. 61 89 23 627 oraz faksu 61 89 23 629, 
godziny otwarcia są zamieszczone na stronie biblioteki.

Od września wprowadziliśmy możliwość skorzystania z ponad

1300 e-booków, dostępnych 24h
na http://libra.ibuk.pl/

o szczegóły zapytaj bibliotekarza.

PÓŁFINAŁY, SOBOTA 24.10.2015 R.

ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ 
– JASTRZĘBSKI WĘGIEL

GODZ. 14.00

AZS CZĘSTOCHOWA
           – LOTOS TREFL GDAŃSK

GODZ. 17.00

AŁY, SNPÓŁFIN

GODZ. 14.00

NIEDZIELA 25.10.2015 R.

FINAŁ
GODZ. 16.00

MECZ O 3. MIEJSCE
GODZ. 13.00

▪ jednodniowy sobota: 35 zł normalny, 25 zł ulgowy,
▪ jednodniowy niedziela: 45 zł normalny, 30 zł ulgowy,
▪ Karnet dwudniowy: 70 zł normalny, 50 zł ulgowy,
▪ Bilety VIP (liczba ograniczona): 500 zł 

▪  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie, ul. Mściszewska 10 w godzinach otwarcia Ośrodka od 
8.00 do 20.00,

▪ w Klubie Osiedlowym, Nowy Rynek 8 w godzinach otwarcia 
Klubu od 8.00 do 20.00

▪ w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. 
Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina w godzinach otwarcia 
Biblioteki (poniedziałek 10.00-19.00, wtorek, czwartek 10.00-
18.00, środa 8.00-15.00, piątek 8.00-14.00),

▪ w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, pokój 23, 
Plac Powstańców Wlkp. 9 (ratusz) w godzinach otwarcia Urzędu 
(pon. 8.00-18.00, wt.-cz. 8.00-15.00, pt. 8.00-12.00),

▪ w Poznaniu w sklepie ORTOŚWIAT, ul. Marcelińska 96/203 w go-
dzinach 9.00 – 17.00,

▪ w sprzedaży wysyłkowej po zamówieniu mailowym memorial@
murowana-goslina.pl


