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ABSOLUTORIUM

XXXIV ZWYCZAJNA
SESJA RADY MIEJSKIEJ

WIANKI NAD WARTĄ

TRADYCYJNY OBRZĘD
NOCY KUPAŁY

NOWE INWESTYCJE

NA TERENIE GMINY

OŚWIETLENIE I DROGI

„Z MUZYKĄ PO KRAJU” 
ZACHWYCAJĄCY SPEKTAKL



TERMIN IMPREZA MIEJSCE

L
IP

IE
C

14 lipca Kino letnie Zorza – „Marzyciel” (dramat) Atrium ośrodka kultury

14, 15, 21, 22, 28, 29 
lipca Widowiska plenerowe „Orzeł i Krzyż” Stare Probostwo

21 lipca Kino letnie Zorza – „Most szpiegów” (thriller) Atrium ośrodka kultury

22 lipca VII Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Chabrowe Lato” Aula Gimnazjum nr 1

28 lipca Kino letnie Zorza – „Płoty” (dramat) Atrium ośrodka kultury

29 lipca XIII Światowy Zjazd Gośliniaków Aula Gimnazjum nr 1

29 lipca XV Jarmark św. Jakuba 
Gwiazda wieczoru: Kamil Bednarek z zespołem Stadion Miejski, ul. Mściszewska 21

29 lipca Akcja poboru Krwi Klubu HDK PCK „Gośliniacy” Stadion Miejski

29 lipca Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Wojnówko

S
IE

R
P

IE
Ń

4 sierpnia Kino letnie Zorza – „Nowy początek” (thriller, sci-fi ) Atrium ośrodka kultury

5 sierpnia XV Festiwal Muzyczny „Musica Sacra Musica Profana” Długa Goślina

5 sierpnia Joga w parku – zajęcia z Justyną Gronek Park miejski, 
ul. Poznańska w Murowanej Goślinie

11 sierpnia Kino letnie Zorza – „Bociany” (animacja) Atrium ośrodka kultury

18 sierpnia Kino letnie Zorza – „Birdman” (dramat) Atrium ośrodka kultury

19 sierpnia Festyn Żelaznej Podkowy Stajnia Raduszyn

25 sierpnia Kino letnie Zorza – „Fantastyczny pan Lis” (animacja) Atrium ośrodka kultury

26 sierpnia Dożynki Powiatowo-Gminne Łopuchowo

26-27 sierpnia V Orientacja na Rakownię Rakownia

27 sierpnia Murowana Dycha oraz Murowana Dycha Junior – bieg uliczny 
na 5 i 10 km wraz z biegami dla dzieci

Stadion Miejski oraz
Hala Widowiskowo-Sportowa

27 sierpnia Dialog kultur w Nieszawie – Fundacja Bahtałe Roma Zespół pałacowo-parkowy w Nieszawie

31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana 
Jezusa Chrystusa

W
R

Z
E

S
IE

Ń

1 września Obchody 78. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
pl. Powstańców Wlkp.

2 września Joga w parku – zajęcia z Justyną Gronek Park miejski, 
ul. Poznańska w Murowanej Goślinie

2 września Spływ kajakowy Metropolii Poznań Binduga

10 września VI 12 Godzinny Bieg Charytatywny 
dla Kacpra, Oliwiera i Krzysia Stadion miejski w Murowanej Goślinie
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powiatowej w Przebędowie i od stacji Orlen do ronda Zielone 
Wzgórza. Zgodnie z postulatem mieszkańców, przez jezdnię 
w okolicy Tesco zostanie poprowadzone przejście dla pieszych.

W 2018 roku będziemy kontynuować budowę następnych ulic 
gruntowych na terenie miasta, a następnie także gminy. Proszę 
o cierpliwość i wyrozumiałość. Możliwości budżetowe są ograni-
czone. Jednak budowa ulic jest i będzie priorytetem. Jedna 
kadencja jest niewystarczająca na spełnienie wszystkich obietnic.

Kolejnym niezwykle ważnym elementem są te inwestycje, które 
mają wpływ na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, dlatego 
sukcesywnie rozbudowujemy infrastrukturę dla OSP. W budże-
cie znaleźliśmy dodatkowe pieniądze na budowę garażu OSP 
w Łopuchowie. Otrzymaliśmy także informację, że udało się 
pozyskać środki na nowy, lekki wóz strażacki. Staramy się także 
o dofi nansowanie na wóz strażacki dla OSP Białężyn.

Przy udziale środków unijnych wybudujemy nowy plac zabaw 
w parku miejskim, który w ciągu 2,5 roku od objęcia przez mnie 
urzędu burmistrza zdecydowanie zmienił swoje oblicze. Otrzy-
maliśmy również dofi nansowanie na budowę świetlicy w Niesza-
wie. Czekamy na umowę z Urzędem Marszałkowskim.

W odpowiedzi na postulat mieszkańców, zmienimy organizację 
ruchu na placu Powstańców Wielkopolskich. Parkowanie samo-
chodów ograniczymy do 1,5 h, aby w ten sposób uniemożliwić 
blokowanie miejsc postojowych przez cały dzień. Dzięki temu 
mieszkańcy będą mogli zrobić zakupy w okolicy rynku lub pójść 
do kościoła.

Fundusze pozyskane ze Starostwa Powiatowego oraz Komendy 
Wojewódzkiej policji pozwolą wykonać remont elewacji Komisa-
riatu Policji w Murowanej Goślinie. 

Po trudnym, pracowitym roku, udzielenie absolutorium z mojej 
pracy, a także działań mojego zastępcy Krzysztofa Oczkow-
skiego i Skarbnik Gminy Romany Dudek oraz wszystkich pra-
cowników, jest podziękowaniem za naszą pracę i zaangażowa-
nie. Każdy sukces gminy, każda najmniejsza inwestycja i pozy-
skana złotówka dają mi ogromną satysfakcję i powodują, że 
mimo oszczerstw moich oponentów, czuję satysfakcję z wykony-
wanej pracy. W konfrontacji z rzeczywistością i tym, co udało się 
już w ciągu 2,5 roku dokonać i zrealizować, te wściekłe ataki 
wydają się śmieszne. 

Na wstępie chciałbym podziękować radnym, którzy udzielili mi 
absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. 14 radnych 
głosowało za, tylko 1 przeciw - Wiesław Kaniecki, co mnie aku-
rat nie dziwi, na jego głos rozsądku nie liczyłem i nie liczę. 

Rok 2016 był w historii Murowanej Gośliny jednym z najbardziej 
udanych.

Pozyskaliśmy inwestora – developera, który wybuduje 92 
mieszkania na terenie po byłym tartaku. 

Inwestycje z budżetu gminy to ok. 9 608 789 zł – bez udziału 
środków unijnych (w roku 2016 nie było, w nowej perspektywie 
unijnej, środków na inwestycje). Wszystkie inwestycje na terenie 
gminy wykonane w opisywanym roku kosztowały 32 045 165 zł. 
Udało się spłacić zadłużenie spółki MG Sport i Nieruchomości 
w kwocie ok. 1 mln. zł. W tym roku zmniejszyliśmy zadłużenie 
o kolejne 900 000 zł. Jeżeli to zsumujemy, to gminie nie zwięk-
szy się zadłużenie, wbrew temu, o czym piszą nasi oponenci. 
Zostałem burmistrzem właśnie po to, aby poprawić jakość życia 
mieszkańców, dlatego cieszę się, że moje starania przynoszą 
wymierną korzyść.

W najbliższych latach Aquanet zainwestuje w naszej gminie ok. 
43 mln. zł. Będzie budowana sieć kanalizacyjna w Białężynie 
i Nieszawie. Rozbudujemy sieć wodociągową w gminie za blisko 
13 mln. zł. Osiedle Kolorowe w Długiej Goślinie będzie miało 
wybudowaną sieć wodociągową wzdłuż ulicy Czereśniowej. 

W tym roku, poza dokończeniem przebudowy rynku w centrum 
miasta i ulicy Podgórnej, przebudujemy także ulicę Dworcową 
do ulicy Przelotowej, żeby ten fragment ulicy Dworcowej kompo-
nował się z pięknie odrestaurowanym placem Powstańców Wiel-
kopolskich. Chciałbym przy okazji wyjaśnić, że ulica Podgórna 
nie mogła być wykonana w całości do mostku, ponieważ 
poprzednie władze nie zadbały o to, by uregulować sprawy wła-
snościowe. Nie możemy na razie wybudować toalety na skarpie 
wzdłuż ulicy Podgórnej, ponieważ jeden z mieszkańców złożył 
odwołanie do SKO na jej lokalizację. 

Rozpoczęła się przebudowa ul. Szkolnej oraz budowa parkingów 
buforowych w rejonie dworca. Będziemy dodatkowo budować 
ulicę Słoneczną i znalazły się środki na ul. Tęczową. Powiat 
wybuduje ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej 
– ok. 1 km. Zostanie zrealizowana także przebudowa drogi 

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

KOLEJNY WIELKI SUKCES 
– ok. 43 mln. zł zainwestuje w naszej gminie spółka Aquanet.
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URZĄD, GMINA

13 czerwca br. radni Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
na XXXIV Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej udzielili Burmi-
strzowi Miasta i Gminy absolutorium z wykonania budżetu 

gminy za 2016 rok.

Sesja rozpoczęła się od gratulacji. Przewodniczący Rady Miej-
skiej w imieniu rady oraz burmistrz ofi cjalnie powitali nowego 
sołtysa Wojnówka - Małgorzatę Ślewczuk. 
Następnie pogratulowano Kołu Młodych Melomanów „Klasa 
Muzyczna” przy Szkole Podstawowej nr 2 za zdobycie I miejsca 
z wyróżnieniem w 49. Wojewódzkim Turnieju Muzycznym Pro 
Sinfoniki. Koło reprezentowała Jadwiga Maćkowiak (opiekun 
i reżyser) oraz Katarzyna Łukaszewicz (choreograf). Obecna 
była także Dyrektor SP 2 Małgorzata Warzecha.
Część gratulacyjną zakończyło wyróżnienie dla drużyny ratow-
nictwa ogólnego OC Nieszawa za zajęcie II miejsca podczas XI 
Powiatowych Zawodów Sprawnościowych Formacji Obrony 
Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, które odbyły się 3 
czerwca br. w Chludowie. Gratulacje złożono na ręce komen-
danta drużyny Marcina Walkowiaka, który przybył na sesję wraz 
z dwoma członkami drużyny.

1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
gminy za 2016 rok.

2. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta 
i Gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy za 
2016 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie 
fi nansowe za 2016 rok przedstawiła Skarbnik Gminy. Następnie 
zapoznała radę z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Na koniec muszę się odnieść do pojawiających się nieprawdzi-
wych informacji na temat rzekomego ograniczania przeze mnie 
przedsięwzięcia biznesowego – Parku Dzieje i widowisk. Wyda-
łem zgodę na przeprowadzenie imprezy jubileuszowej 10-lecia 
fi rmy Enea na terenie Parku Dzieje. Sam otrzymałem na nią 
zaproszenie, z którego skorzystałem. Wydałem też zgodę na 
przeprowadzenie kolejnych widowisk historycznych przez Stowa-
rzyszenie Dzieje na wszystkie wymienione we wniosku daty. 
Pozwolenie umożliwiało realizację imprezy do godziny 22.00 
z tego względu, że część mieszkańców skarży się na nadmierny 
hałas. Rzeczywiście, w ubiegłym roku normy hałasu zostały 
przekroczone, a środki pirotechniczne stosowano także w godzi-
nach nocnych. Uznałem, że należy pozwolić na realizowanie 
przez mieszańców swojej pasji, jednak w takich ramach, aby nie 
krzywdziło to innych mieszkańców.

Rada Miejska w tym roku przyznała 50 tys. zł. na dofi nansowa-
nie widowiska. Ponieważ wolontariusze z naszej gminy biorą 
udział w tym biznesowym przedsięwzięciu, to dofi nansowanie 
uważam za uzasadnione. 

Osobiście uważam, że absurdem jest wystawianie aż 16 wido-
wisk i to tych samych, co w ubiegłym roku. Jednak, kiedy ktoś 
zostaje biznesmenem realizującym przedsięwzięcie bez wyda-

w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 
2016 rok, która wyraziła opinię pozytywną.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka Ogrodnik zapre-
zentowała stanowisko Komisji Rewizyjnej wyrażone we wniosku 
w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wyko-
nania budżetu za 2016 rok. Komisja wyraziła pozytywną opinię 
(5 głosów „za”) wnioskując o udzielenie Burmistrzowi absoluto-
rium. Przewodnicząca odczytała także opinię Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Regionalna 
Izba Obrachunkowa oceniła wniosek komisji za uzasadniony.
Radni zostali także zapoznani z opiniami pozostałych komisji. 
Komisja Gospodarcza zaopiniowała projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok 7 głosami 
„za”, a projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 
2016 rok 3 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi” (jeden radny nie 
brał udziału w głosowaniu). Komisja Oświatowo-Społeczna 
zatwierdziła sprawozdanie fi nansowe 5 głosami „za” i 1 „wstrzy-
mującym się”, natomiast projekt uchwały absolutoryjnej zaopi-
niowała 3 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się”. 
Po dyskusji nastąpiło głosowanie. Uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia sprawozdania fi nansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2016 rok rada podjęła 14 głosami „za” 
przy 1 głosie „wstrzymującym” (Klub Radnych Nowoczesny Roz-
wój Ziemi Goślińskiej). Uchwała w sprawie udzielenia Burmi-
strzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
gminy za 2016 rok została przyjęta również 14 głosami „za”. 
„Przeciw” wyraził 1 radny (NRZG).

3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
2017 rok.

wania własnych środków, to ekonomia nie ma żadnego znacze-
nia. Żal jedynie zaangażowania wolontariuszy, których praca 
zasługuje na pełne trybuny, a nie eksploatowanie przez wiele 
tygodni przy zapełnieniu niewielkiego procenta miejsc. Ale to 
oczywiście moja osobista opinia. 
Z przykrością stwierdzam, że gmina nie została poinformowana 
o przyjeździe głowy państwa, a jako jej gospodarz powinienem 
zostać poinformowany o tej krótkiej wizycie.

Szanowni Mieszkańcy, ponawiam zamieszczone w ubiegłym 
wydaniu biuletynu zaproszenie na goślińskie letnie wydarzenia. 
Gwiazdami koncertów muzycznych będą Kamil Bednarek (Jar-
mark św. Jakuba, 29 lipca na stadionie miejskim) oraz Edyta 
Geppert (5 sierpnia w ramach „Musica sacra, musica profana” 
w Długiej Goślinie).  W tym roku Dożynki Powiatowe odbędą się 
właśnie w naszej gminie – zapraszam 26 sierpnia do 
Łopuchowa.

Uczniom z naszej gminy życzę wspaniałych, ale jednocześnie 
bezpiecznych wakacji. Wypoczywajcie i zbierajcie siły na nowe 
wyzwania.

Sesja absolutoryjna
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Okrężnej 2 jest budynkiem 4-lokalowym, z czego 3 lokale stano-
wią już własność prywatną, prośba została zaakceptowana.

10. Uchwała w sprawie przyznania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położo-
nym w gminie Murowana Goślina.

Przyznaje się Parafi i Rzymskokatolickiej p.w. św. Tymoteusza 
w Białężynie dotację w wysokości 12 096 brutto, która obej-
muje całkowite odtworzenie okien oraz drzwi zewnętrznych 
budynku plebanii. 

11. Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego 
prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządza-
nia drogami powiatowymi w granicach administracyj-
nych miasta Murowana Goślina.

W celu sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania drogami 
w granicach miast Starosta Poznański wystąpił do gminy Muro-
wana Goślina z propozycją aktualizacji zapisów porozumienia 
w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia 
zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami powiato-
wymi w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.

12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/261/2013 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 
2013 roku w sprawie podjęcia działań mających na 
celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych 
na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina poprzez 
realizację programu „Duża Rodzina”.

Podjęcie uchwały jest związane z przejęciem zadań dotyczących 
Karty Dużej Rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Muro-
wanej Goślinie.

13. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdom-
nych.

14. Uchwała w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Murowanej Goślinie.

W związku z nowym zadaniem realizowanym przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej - realizacją Ustawy o Karcie Dużej Rodziny, 
konieczne jest wprowadzenie stosownych zmian w Statucie 
Ośrodka.

15. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia mię-
dzygminnego pomiędzy miastem Poznań a gminą Czer-
wonak oraz gminą Murowana Goślina w zakresie lokal-
nego transportu zbiorowego.

16. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia mię-
dzygminnego pomiędzy miastem Poznań a gminą 
Suchy Las, gminą Czerwonak, gminą Murowana Goślina 
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W związku z planowanym skierowaniem części  kursów linii auto-
busowej nr 342 relacji Poznań, Rondo Śródka – Czerwonak – 
Murowana Goślina – Przebędowo przez miejscowość Biedrusko 
znajdującą się w gminie Suchy Las, istnieje konieczność aktuali-
zacji porozumień międzygminnych.

Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie bip.murowana-goslina.pl

URZĄD, GMINA

Dochody budżetu gminy na 2017 rok zmniejsza się o kwotę 
1.112.458,00 zł do kwoty 62.712.030,30 zł. Kwotę wydatków 
budżetu gminy zwiększa się o kwotę 1.232.458,00 zł do kwoty 
64.216.312,30 zł. Rada podjęła uchwałę 11 głosami „za” przy 
3 głosach „przeciw” (Klub Radnych Razem dla Murowanej 
Gośliny) i 1 głosie „wstrzymującym” (NRZG).

4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Murowana Goślina na lata 2017 - 2036.

12 radnych opowiedziało się „za” podjęciem uchwały, 3 radnych 
„wstrzymało się” od głosu (RdMG). Kolejne uchwały rada przy-
jęła jednogłośnie.

5. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą 
„Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie”.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 50 000,00 zł. 

6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod 
nazwą „Zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie”.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 70 000,00 zł. 
Uruchomienie pożyczek nastąpi w 2017 roku. Spłata pożyczek 
będzie następować z dochodów własnych budżetu gminy 
w latach 2017-2020. Po spełnieniu warunków określonych 
w umowie pożyczki i złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę, 
pożyczka może zostać umorzona do wysokości 40 %.

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2015 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 
2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 
za inkaso.

Zmiana uchwały konieczna jest ze względu na wybór nowego 
sołtysa w sołectwie Wojnówko.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXXVII/378/2014 Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości z tytułu realizacji 
nowych inwestycji na terenie miasta i gminy Murowana 
Goślina w ramach pomocy de minimis.

Zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) mają formę dokumentu 
elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG, 
a organy administracji publicznej nie mogą domagać się od 
przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania 
zaświadczeń o wpisie w CEIDG. W związku z tym należało 
wykreślić punkt „kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej lub wypis z Krajowego Rejestru Sądo-
wego” z przepisu dot. wymaganych dokumentów.

9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr X/68/2015 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 
2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/408/2014 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 
2014 roku w sprawie wieloletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem gminy Murowana 
Goślina na lata 2015-2020.

Do gminy wpłynął wniosek najemcy lokalu przy ul. Okrężnej 2 
z prośbą o wykup lokalu. W związku z faktem, że budynek przy ul. 

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

PLAC POWSTAŃCÓW WLKP. 
I UL. PODGÓRNA
Powoli dobiegają końca prace związane 
z rewitalizacją placu Powstańców Wlkp. 
i przebudową ul. Podgórnej. Wykonawca 
przystąpił do ostatniego etapu prac - tj. 
przebudowy terenu wokół kościoła. Pla-
nowane zakończenie prac to sierpień br. 
(według umowy koniec listopada, ale 
wykonawca obiecuje przyspieszenie 
robót). Do tego też czasu na placu poja-
wią się również nowe drzewa, 
ławki, donice i zdrój pitny oraz oznakowa-
nie. W tym roku wydatki na oba zadania 
wyniosą 1.925.000 zł

BUDOWA UL. SZKOLNEJ 
I PARKINGÓW BUFOROWYCH
Z początkiem wakacji, po etapie prac 
przygotowawczych i organizacyjnych, roz-
poczęły się długo wyczekiwane prace 
związane z budową ul. Szkolnej i parkin-
gów buforowych (łącznie na 75 miejsc) 
przy dworcu PKP. W pierwszym etapie 

robót zrealizowane zostaną prace roz-
biórkowe i instalacyjne (przebudowa 
i budowa sieci kanalizacji deszczowej, 
budowa i przebudowa oświetlenia ulicz-
nego w ul. Szkolnej). Prace zakończą się 
w styczniu 2018 r. Wydatki w tym roku 
wyniosą 383.597 zł.

BUDOWA UL. SŁONECZNEJ
Rozstrzygnięty został przetarg na 
budowę ul. Słonecznej. Prace rozpoczną 
się w pierwszej połowie lipca. Wybrany 
w przetargu wykonawca do końca paź-
dziernika br. wybuduje pieszo-jezdnię za 
kwotę 380.000 zł.

BUDOWA UL. TĘCZOWEJ
Trwa przygotowywanie przetargu na 
budowę ul. Tęczowej. Planowany termin 
rozpoczęcia robót to druga połowa 
sierpnia br. Do końca listopada br. pla-
nowane jest wybudowanie ulicy. Środki 
przeznaczone na zadanie to 550.000 
zł.

PRZEBUDOWA UL. DWORCOWEJ
W trakcie realizacji jest przetarg na prze-
budowę ul. Dworcowej na odcinku od 
placu Powstańców Wlkp. do ul. Przeloto-
wej. Ulica zostanie wybudowana w stylu 
staromiejskim, znanym już mieszkańcom 
z nawierzchni rynku. Do połowy lipca 
powinien zostać wybrany wykonawca. 
Zaplanowany budżet na to zadanie - 
510.000 zł.

BUDOWA DROGI DŁUGA GOŚLINA - 
ŁOSKOŃ STARY
Rozstrzygnięto postępowanie na wybór 
wykonawcy budowy kolejnego 
100-metrowego odcinka drogi z Łoskonia 
Starego do Długiej Gośliny. Już w waka-
cje wybudowany zostanie nowy odcinek 
za kwotę 112.000 zł.

PROJEKTY NOWYCH DRÓG
Trwa również opracowywanie projektów 
budowy i przebudowy nowych dróg:
- ul. Ogrodowa
- ul. Telimeny
Natomiast dla innych dwóch ulic, tj. ul. 
Spokojnej i części ul. Starczanowskiej (od 
ul. Mściszewskiej do wjazdu do gimna-
zjum) zostało ogłoszone „zapytanie 
o cenę” na realizację dokumentacji pro-
jektowo-budowlanej.

Inwestycje drogowe 
na terenie gminy

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego 
i zarządzania drogami
b.fl orys@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 610

Prace na ulicy Podgórnej, maj 2017 r.

Prace na ul. Szkolnej.

W maju br. zakończyły się prace 
budowlane związane z termomoder-

nizacją świetlicy w Mściszewie. 

W ramach inwestycji zrealizowano: docie-
plenie ścian i wykonanie elewacji, 
wymianę drzwi i bramy garażu, izolację 
przeciwwilgociową, wykonanie opaski, 
pokrycie dachowe, wymianę rynien, 
instalację odgromową, przemurowanie 
kominów, murek przeciwogniowy. Łączna 
wartość prac budowlanych wyniosła 100 
tys. zł. 

W ramach prac uzupełniających zostaną 
wymienione drzwi wewnętrzne, uzupeł-
nione ogrzewanie kuchni, utwardzenie 
terenu wokół budynku o wartości ok. 24 
tys. zł. Część wydatków została pokryta 
z częściowo umarzalnej pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

Nowe oblicze świetlicy w Mściszewie

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego 
i zarządzania drogami
b.fl orys@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 610
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budowy ścieżek wzdłuż dróg wojewódz-
kich, opracowywana jest również proce-
dura środowiskowa. W III kwartale br. 
planowane jest złożenie wniosku o dofi -
nansowanie budowy ścieżek o łącznej 
wartości ok. 15 mln zł.

INWESTYCJE

UMOWA BARTEROWA 
Trwa realizacja tzw. „umowy barterowej” 
zawartej w grudniu 2016 r. przez gminę 
Murowana Goślina z Enea Oświetlenie Sp. 
z o.o., w ramach której w zamian za prze-
kazane oświetlenie, stanowiące własno ść 
gminy (152 szt. opraw), Enea nieodpłatnie 
zaprojektowała i buduje 290 szt. nowych 
punktów świetlnych na terenie gminy 
o wartości ponad 1,3 mln zł. 

Nowe lampy powstają w następujących 
lokalizacjach zgłoszonych przez Sołtysów 
i Przewodniczących Osiedli Samorządo-
wych: Murowana Goślina: ul. Gajowa 
(4 oprawy), ul. Gnieźnieńska (5 opraw), 
ul. Graszyńskiego (5 opraw), ul. Kmicica 
i ul. Podbipięty (44 oprawy), ul. Łąkowa 
(1 oprawa), ul. Mściszewska (1 oprawa), ul. 
Mostowa (1 oprawa), ul. Oleńki (6 opraw), 
ul. Pogodna (6 opraw), ul. Poznańska - dep-
tak (12 opraw), ul. Promienista (1 oprawa), 
ul. Przemysłowa i ul. Za mostem (9 opraw), 
ul. Starczanowska (8 opraw), Białęgi (15 
opraw), Białężyn (1 oprawa), Boduszewo 
(3 oprawy), Długa Goślina (14 opraw), Głę-
bocko (5 opraw), Kamińsko (9 opraw), 
Łopuchowo (23 oprawy), Łopuchówko 
(2 oprawy), Łoskoń Stary (4 oprawy), Mści-

szewo (42 oprawy), Nieszawa (4 oprawy), 
Pławno (2 oprawy), Przebędowo 
(2 oprawy), Rakownia (51 opraw), Starcza-
nowo (2 oprawy), Trojanowo (1 oprawa), 
Uchorowo (2 oprawy), Zielonka (7 opraw), 
Złotoryjsko (2 oprawy)

Zakończenie budowy planowane jest na IV 
kwartał 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
gmina, niezależnie od tego, kto jest wła-
ścicielem instalacji oświetleniowych, jest 
zobowiązana płacić za zużytą energię 
elektryczną i za konserwację sieci. Prze-
kazanie więc oświetlenia do Enea pozo-
stawia koszty jego utrzymania na porów-
nywalnym poziomie.

UMOWA MODERNIZACYJNA
Na fi niszu są prace związane z moderniza-
cją oświetlenia na terenie całej gminy. Nie 
tylko wszystkie oprawy (1 430 szt. opraw) 
zostaną wymienione na LED, ale również 
we wszystkich szafkach oświetleniowych 
(ok. 100 szt.) zostaną wymienione zegary 
odpowiedzialne za sterowanie oświetle-
niem, dzięki czemu na terenie całej gminy 
światło zapalać się będzie dokładnie o tej 

samej godzinie. Ponadto w ramach tejże 
umowy sieć oświetleniowa zostanie uzu-
pełniona o prawie 3 km linii oraz 84 
dodatkowe oprawy (lokalizacje: Murowana 
Goślina, Boduszewo, Długa Goślina, Głę-
bocko, Kamińsko, Łopuchowo, Mściszewo, 
Przebędowo, Rakownia, Trojanowo, Ucho-
rowo, Wojnówko, Zielonka). W części loka-
lizacji zostaną zamontowane oprawy, 
zezwalające na sterowanie z częściowym 
przygaszaniem oświetlenia w porze noc-
nej (np. pomiędzy godz. 23.00 a 4.00). 
Łączna wartość przeprowadzonej moder-
nizacji wyniesie niemal 3 mln zł. Gmina 
spłaci tę kwotę w ciągu najbliższych 10 
lat, m.in. z o oszczędności powstałych 
z ograniczonego zużycia energii przez 
wymienione oprawy LED.

Łącznie w ramach obu umów wybudo-
wane zostanie ponad 16 km nowej linii 
kablowej i 360 szt. nowych opraw, a także 
zmodernizowane 1430 szt. opraw i 100 
szt. szafek oświetleniowych (sterowniki 
radiowe).

Skok milowy w oświetleniu na terenie 
naszej gminy

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego 
i zarządzania drogami
b.fl orys@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 610

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego 
i zarządzania drogami
b.fl orys@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 610

Tomasz Szrama, Krzysztof Oczkowski oraz Janusz Andrzejewski 
tuż po podpisaniu porozumienia.

9 czerwca 2017 r. w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana 

Goślina podpisane zostało porozumie-
nie pomiędzy gminami Czerwonak, 
Oborniki i Murowana Goślina ws. 
wspólnej realizacji sieci ścieżek rowe-
rowych. 

Z ramienia gminy Czerwonak - Partnera 
Wiodącego Projektu - porozumienie pod-
pisał drugi zastępca wójta - Janusz 
Andrzejewski, z ramienia gminy Oborniki 
- burmistrz Tomasz Szrama, zaś z ramie-
nia gminy Murowana Goślina - zastępca 
burmistrza Krzysztof Oczkowski. Umowa 
jest doszczegółowieniem i kontynuacją 
podpisanego już w lipcu 2015 r. porozu-
mienia o wspólnym przygotowaniu pro-
jektu „Rozbudowa systemu tras rowero-
wych na obszarze funkcjonalnym miasta 
Poznania - Budowa odcinka Metropolitar-
nego Systemu Tras Rowerowych, łączą-

cego gminy: Czerwonak - Murowana 
Goślina – Oborniki”. 

Na terenie gminy Czerwonak planowana 
jest budowa:

 ▪ ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 196 w miejscowościach Owińska 
i Bolechowo

Na terenie gminy Oborniki planowana 
jest budowa:

 ▪ ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
187 od miasta Oborniki do granicy 
gminy Murowana Goślina

Na terenie gminy Murowana Goślina pla-
nowana jest budowa:

 ▪ ścieżki wzdłuż ul. Raduszyńskiej 
w Murowanej Goślinie

 ▪ ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
187 od Przebędowa do granicy gminy 
Oborniki.

Dotychczas przygotowano koncepcję 

Wspólna budowa ścieżek rowerowych
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WYDARZENIA

17 czerwca br. odbyły się uroczyste obchody 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie 

oraz nadanie sztandaru jednostce.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą w intencji strażaków, której 

przewodniczył proboszcz parafi i pw. św. 
Tymoteusza w Białężynie ks. Tomasz 
Nawrocki. Podczas nabożeństwa poświę-
cony został sztandar. Po mszy św. nastąpił 
przemarsz pocztów sztandarowych, stra-
żaków oraz gości przed remizę strażacką. 

Po uroczystym wzniesieniu fl agi państwo-
wej oraz odegraniu hymnu, prezes OSP 
w Białężynie druh Tomasz Pawlak powitał 
przybyłych na uroczystość gości: Senatora 
RP z powiatu poznańskiego Piotra Florka, 
Starostę Poznańskiego Jana Grabkow-
skiego, Burmistrza Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina Dariusza Urbańskiego, Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Murowa-
nej Goślinie Konrada Strykowskiego, wice-
burmistrza Krzysztofa Oczkowskiego, 
Komendanta Komendy Miejskiej PSP 
w Poznaniu mł. bryg. Jacka Michalaka, 
wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego ZOSP RP w Poznaniu Ryszarda 
Kamińskiego, członka prezydium Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pozna-
niu druha Ireneusza Kamińskiego, Pre-
zesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP 
w Murowanej Goślinie druha Eugeniusza 
Tomickiego, przedstawicieli jednostek 
OSP z gminy Murowana Goślina oraz 
pozostałych gości. 

Po przywitaniu odczytano historię jed-
nostki OSP w Białężynie. Następnie 

odbyło się uroczyste wręczenie sztan-
daru jednostce, którego elementem było 
symboliczne wbijanie gwoździ do drzewca 
przez fundatorów sztandaru. Nastąpiło 
także poświęcenie fi gury św. Floriana, 
którą wykonał druh Włodzimierz Pawli-
siak na okoliczność 80-lecia jednostki. 

Jubileusz był również okazją do wręcze-
nia podziękowań oraz statuetek za wielo-
letnią pracę na rzecz rozwoju jednostki 
dla członków honorowych OSP w Białęży-
nie, druhów: Stanisława Buchholza, 
Mariana Dahlke, Jerzego Konitza, Euge-
niusza Łokaja, Franciszka Marciniaka, 
Edwarda Michalskiego, Jerzego Peliń-

skiego oraz Henryka Woźniaka. Zapro-
szeni goście zabrali głos, życząc straża-
kom tyle samo powrotów, co wyjazdów 
na akcje, dziękując jednocześnie za stałą 
gotowość do ratowania życia, zdrowia, 
mienia i środowiska. Po przyjęciu życzeń, 
nastąpiło ofi cjalne zakończenie obcho-
dów 80-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Białężynie oraz uroczystości nadania 
sztandaru jednostce, a wszystkich gości 
zaproszono do remizy strażackiej na 
poczęstunek.

Zarząd OSP w Białężynie
 Zdjęcie: Aju Kietzmann

80 lat OSP w Białężynie

Jednostka OSP Białężyn wraz z nowym sztandarem.

OSP Długa Goślina podczas zawodów.

28 maja br. na boisku sportowym 
w Chludowie odbyły się XII Powiatowe 

Zawody Strażackie. Do zadań strażaków 
należało zbudowanie linii ssawnej oraz 
gaśniczej, a następnie podanym prądem 
wody obrócenie tarczy przez I rotę i strą-
cenie pachołków przez II rotę. 

Gminę Murowana Goślina w grupie 
A (męska drużyna pożarnicza) reprezen-
towała jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Długiej Gośliny, która zajęła 
ostatecznie piąte miejsce. Wygrała jed-
nostka OSP Chludowo, drugie miejsce 

zajęła OSP Zakrzewo, trzecie miejsce 
przypadło OSP Mrowino. Rywalizacja była 
bardzo wyrównana, o czym świadczy nie-
wielka różnica punktowa w klasyfi kacji 
końcowej. Druhowie z OSP Długa 
Goślina, dopingowani przez licznie zgro-
madzo nych „swoich” kibiców, zaprezento-
wali się bardzo dobrze, godnie reprezen-
tując naszą gminę. Podczas zawodów 
odbył się również pokaz strażacki (OSP 
Zakrzewo) według regulaminu tradycyj-
nych międzynarodowych zawodów pożar-
niczych, powszechnie w Polsce nazywany 
regulaminem CTIF.

Powiatowe Zawody Strażackie

Łukasz Lech
podinspektor ds. bezpieczeństwa, OSP i OC
l.lech@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 633
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nagrody i upominki dla działaczy oraz 
osób, które w znaczny sposób uczestni-
czą w działalności Zarządu. Burmistrz 
Dariusz Urbański oraz prezesi zaprzyjaź-
nionych kół wędkarskich również wrę-
czyli, na ręce prezesa koła „Wojnówko”, 
upominki z okazji jubileuszu.

Goście bawili się do godzin popołudnio-
wych.

Tekst i zdjęcie: Dawid Niewiedział

Wystartowało 12 drużyn ratownictwa 
ogólnego, reprezentując gminy 

powiatu poznańskiego. Celem zawodów 
było sprawdzenie wyszkolenia i przygoto-
wania organizacyjnego formacji obrony 
cywilnej gmin poprzez udział w 6 konku-
rencjach:

 ▪ przebycie terenu w warunkach ograni-
czonej widoczności;

 ▪ udzielanie pierwszej pomocy;
 ▪ posługiwanie się sprzętem gaśniczym;
 ▪ podwyższanie wału przeciwpowodzio-
wego;

 ▪ odgruzowanie poszkodowanych;
 ▪ wspinaczka na drabinie speleologicz-
nej.

Puchar Starosty Poznańskiego zdobyła 
drużyna OC z gminy Kórnik. Drugie miej-
sce – z czego jesteśmy bardzo dumni - 
wywalczyła drużyna OC Nieszawa, repre-
zentująca gminę Murowana Goślina. 
Trzecie miejsce zajęły ex aequo drużyny 
OC z gmin Pobiedziska oraz Suchy Las.

Formacja Obrony Cywilnej z Nieszawy 
wystąpiła w składzie:

 ▪ Marcin Walkowiak – Dowódca Druży-
ny

 ▪ Marek Kissmann
 ▪ Miłosz Domagalski
 ▪ Mateusz Warciarek
 ▪ Mikołaj Jarzyński
 ▪ Dawid Jarzyński

Zmagania przebiegały w sportowej i peł-
nej emocji rywalizacji, a drużyny OC 
wykazały się ogromnym zaangażowa-
niem, dlatego należy podkreślić sukces 
drużyny OC z Nieszawy. Wszystkie forma-
cje otrzymały pamiątkowe dyplomy, 
a zawodnikom, którzy stanęli na podium 
zostały wręczone indywidualne nagrody 
rzeczowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina – Szef Obrony Cywilnej Miasta 
i Gminy Murowana Goślina – Dariusz 
Urbański składa DRO OC Nieszawa ser-

deczne gratulacje za osiągnięcie tak 
dobrego wyniku, jednocześnie dziękując 
za poświęcenie i godne reprezentowanie 
gminy Murowana Goślina.

Nieszawa druga!

WYDARZENIA

3 czerwca 2017 r. na terenie boiska sportowego w Chludowie odbyły się XI Powiatowe Zawody 

Sprawnościowe Formacji Obrony Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego – Szefa Obrony Cywil-

nej Powiatu Poznańskiego.

Członkowie Koła PZW nr 141 „Wojnówko”.

Drużyna OC Nieszawa.

18 czerwca br. na terenie stanicy 
koła wędkarskiego w Wojnówku 

odbyły się uroczystości związane 
z obchodami jubileuszu 30-lecia Koła 
PZW nr 141 „Wojnówko”. 

Z tej okazji Zarząd PZW nadał naszemu 
kołu sztandar. Po ślubowaniu odbyło się 
symboliczne wbicie „gwoździ” (czyli 
imiennych tabliczek pamiątkowych na 
drzewcu) przez fundatorów sztandaru, 
a następnie uroczysta msza polowa pro-
wadzona przez kapelana wędkarskiego 
ks. Waldemara Kasprzaka. Po mszy pre-
zes koła Stanisław Zieliński wymienił 
wszystkich dotychczasowych prezesów, 
podziękował fundatorom sztandaru, m.
in. Miastu i Gminie Murowana Goślina 
oraz burmistrzowi Dariuszowi Urbań-
skiemu, sponsorom zawodów, członkom 
zarządu koła, władzom zaprzyjaźnionych 
kół oraz wszystkim, którzy wnieśli wkład 
w działalność koła „Wojnówko”.

Po zakończeniu ofi cjalnej części uroczy-
stości, rozpoczęły się zawody wędkarskie, 
które trwały 3 godziny. Pierwsze miejsce 
zajął Franciszek Grupiński z zaprzyjaźnio-
nego koła „Karaś” z Poznania.

Wspólny posiłek wieńczący zawody 
wzmocnił siły zawodników oraz gości. Do 
konsumpcji zarząd koła przygotował pie-
czonego dzika, karkówkę z grilla, gro-
chówkę oraz sporą porcję słodkiego. Czas 
gościom umilał grający na keyboardzie 
oraz akordeonie członek naszego koła 
Janusz Winkel z pobliskiego Łopuchowa.

Na zakończenie odbyło się wręczenie 
nagród dla zawodników, a także odzna-
czeń dla zasłużonych członków koła - 
wiceprezes Dawid Niewiedział otrzymał 
złotą odznakę, a wiceprezes ds. sportu 
Mariusz Demzała otrzymał srebrną 
odznakę za zasługi dla wędkarstwa pol-
skiego. Następnie zostały wręczone 

30-lecie wędkarzy z Wojnówka

Łukasz Lech
podinspektor ds. bezpieczeństwa, OSP i OC
l.lech@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 633
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WYDARZENIA

W niedzielę 25 czerwca br. na placu 
Powstańców Wielkopolskich od 

samego rana przybywało aut. Działo się 
tak prze to, że tym razem Rodzinny Rajd 
Samochodowy Miasteczka Samochodo-
wego Szpot miał swój start właśnie 
w naszym mieście. 

Miejsce startu zmieniane jest co roku, 
dzięki czemu uczestnicy do mety w Swa-
rzędzu podążają za każdym razem inną 
trasą. 

Startu pierwszych rajdowych załóg doko-
nał burmistrz Dariusz Urbański wraz 
z synkiem Ksawerym.

Rodziny wystartowały z Murowanej

W zakończeniu turnieju uczestniczył 
Jan Grabkowski - Starosta Poznański, 

który wręczył razem z radnym powiato-
wym Stanisławem Woźniakiem puchary, 
medale i upominki. Pełne wyniki dla 
wszystkich kategorii dostępne na stronie 
www.murowana-goslina.pl.

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego Krzyża „Gośli-
niacy” w Murowanej Goślinie, serdecznie 

dziękuje darczyńcom i fundatorom za 
wsparcie i pomoc w XVI Ogólnopolskim 
Turnieju Strzeleckim klubów Honorowych 
Dawców Krwi. 

Stanisław Woźniak
Prezes Klubu HDK PCK Gośliniacy

NOWE KAMERY NA PLACU POWSTAŃ-
CÓW WIELKOPOLSKICH
Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców oraz przeciwdziałaniu dewastacji 
urządzeń i budowli na placu Powstańców 
Wielkopolskich, zostały zainstalowane 
i podłączone do systemu monitoringu 
miejskiego nowe kamery, które swoim 
zasięgiem obejmują cały plac oraz 
wszystkie znajdujące się na nim urządze-
nia i budowle m.in.: fontannę i pomnik. 
Spełniając jednocześnie prośbę wielu 
mieszkańców, w najbliższym czasie pod-
gląd na żywo z jednej kamery zostanie 
udostępniony w sieci internetowej na ofi -

cjalnej stronie Murowanej Gośliny.

NA „PODWÓJNYM GAZIE”
15 czerwca br. o godz. 10.20 podczas 
zabezpieczenia mszy świętej na Nowym 
Rynku strażnicy otrzymali anonimowe 
zgłoszenie o zamiarze prowadzenia 
pojazdu VW Passat koloru zielonego 
przez nietrzeźwego mężczyznę na ul. 
Leśnej przy sklepie Sosenka. Strażnicy 
natychmiast udali się pod wskazane 
miejsce, gdzie w ostatniej chwili zauwa-
żyli w/w pojazd skręcający w ul. Mali-
nową. Patrol postanowił udać się za 
pojazdem i obserwować zachowanie kie-

rującego. Jadąc ulicami Malinową, Długą, 
Krętą strażnicy byli prawie pewni, iż kie-
rowca jest pod wpływem alkoholu, gdyż 
pojazd kierowany przez niego poruszał 
się tzw. „wężykiem”. Kierujący zatrzymał 
się na ul. Krętej. Tu został wylegitymo-
wany, następnie przekazany funkcjona-
riuszom Policji. Alkomat wykazał 3,7 pro-
mila w wydychanym przez mężczyznę 
powietrzu, co jest niechlubnym rekordem 
w historii pracy Straży Miejskiej. 

Turniej krwiodawców

Codzienne zmagania strażników

11 czerwca br. odbyła się XVI edycja Ogólnopolskiego Turnieju 

Strzeleckiego klubów Honorowych Dawców Krwi pod patrona-

tem Starosty Poznańskiego. W dniu turnieju zgłosiło się 10 dru-

żyn z Lubonia, Poznania, Kruszwicy, Kawnic, Konina, Murowanej 

Gośliny, Polkowic, oraz Janowca Wlkp.

Startu pierwszych załóg dokonał burmistrz Dariusz Urbański.

Stanisław Woźniak (z lewej), Jan Grabkowski (z prawej) 
wraz ze zwycięzcami turnieju.

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

Przemysław Eszner
Komendant Straży Miejskiej

www.murowana-goslina.pl10



WRZEŚNIOWE WYCIECZKI

Sołtys Łopuchówka informuje, że we 
wrześniu organizuje 2 wycieczki.
9 września zapraszam na 1-dniowy 
wypad do Zielonej Góry na winobranie, 
natomiast 22-24 września proponuję 
wypad weekendowy na Kaszuby. Wszel-
kie informacje dotyczące wyjazdu pod nr 
tel. 695 998 253. Zapraszam!

Urszula Gendera Zielińska
 

JOGA W PARKU!

Justyna Gronek, sołtys Głęboczka, 

a jednocześnie profesjonalna 

instruktorka jogi, zaprasza na jogę 

w parku miejskim w Murowanej 

Goślinie (5 sierpnia oraz 2 września, 

godz. 17.00 do 18.00). 

Zalecany wygodny, niekrępujący 

ruchów strój, bose stopy oraz mata/

karimata.

Przypominamy Państwu o trwającej 
akcji bezpłatnego znakowania psów 

poprzez wszczepienie pod skórę elektro-
nicznego mikroprocesora (czipa). 

Akcja ta fi nansowana jest przez gminę 
w ramach „Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na 2017 rok”. Psy 
można czipować w Klinice  Weterynaryj-
nej dr n. wet. Tomasz Luty przy ul. Rogo-
zińskiej 53 w  Murowanej Goślinie.

Zabieg trwa kilka sekund i jest odczu-
walny podobnie jak zastrzyk. Specjalnym 
czytnikiem można odczytać numer czipa 
i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie 
danych uzyskać informacje o właścicielu 
psa. Umożliwia to praktycznie natychmia-
stowe powiadomienie go o odnalezieniu 
czworonoga.

Przypominamy również, że osoby posia-
dające psa trwale oznaczonego elektro-
nicznym systemem identyfi kacji są zwol-
nione z opłaty za jego posiadanie.

SOŁECTWA

W turnieju udział wzięło 10 jednostek 
pomocniczych. Rywalizacja toczyła się 

w następujących konkurencjach: bieg 
open na 1000 m, skok w dal kobiet 
i mężczyzn, strzał w poprze czkę z linii 
pola bramkowego, rzut podkową z 5 m, 
rzuty osobiste do kosza.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU 
SPRAWNOŚCIOWEGO

I miejsce – Długa Goślina
II miejsce – Złotoryjsko, Rakownia
IV miejsce – Osiedle nr 1, Białężyn, 
Raduszyn
VII miejsce - Uchorowo
VIII miejsce – Łopuchowo
XI miejsce – Kamińsko, Głębocko
Sołectwo Wojnowo – punkty odjęte (- 3) 
– brak udziału w turnieju
Suma zdobytych punktów w poszczegól-
nych rozgrywkach wyłoni najlepszą jed-
nostkę pomocniczą Gminy Murowana 
Goślina w 2017 roku. W ramach całego 
cyklu 10 najlepszych jednostek pomocni-
czych otrzyma nagrody fi nansowe, które 

zostaną przeznaczone na zadania inwe-
stycyjne w 2018 roku.

TURNIEJ SOŁECTW

Akcja bezpłatnego 
czipowania psów

W SOŁECTWACH

25 czerwca br. na stadionie miejskim przy ulicy Mściszewskiej 

w Murowanej Goślinie odbył się turniej sprawnościowy sołectw 

i osiedli samorządowych. 

Rzut podkową z 5 m.

Zwycięskie zespoły z burmistrzem Urbańskim.

Sławomir Malec
główny specjalista ds. osiedli i sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
tel. (+48) 61 8923 687

TERMINARZ ZEBRAŃ (dot. funduszu sołeckiego/miejskiego 2018)

SOŁECTWO DATA GODZ. MIEJSCE

KĄTY 24 sierpnia 2017 18.00 PLAC ZABAW W KĄTACH

ŁOPUCHÓWKO 25 sierpnia 2017 18.00 PLAC ZABAW W ŁOPUCHÓWKU

GŁĘBOCZEK 28 sierpnia 2017 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA GŁĘBOCZEK

MŚCISZEWO 01 września 2017 17.00 REMIZA OSP MŚCISZEWO

ZŁOTORYJSKO 01 września 2017 19.00 REMIZA OSP MŚCISZEWO

RAKOWNIA 05 września 2017 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA RAKOWNIA

KAMIŃSKO 06 września 2017 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA KAMIŃSKO

ZIELONKA 08 września 2017 17.30 WIATA TURYSTYCZNA W ZIELONCE

RADUSZYN 08 września 2017 19.00 SALKA NA STADIONIE PRZY ul. Mściszewskiej 

WOJNOWO 09 września 2017 17.00 ŚWIETLICA WIEJSKA WOJNOWO

TROJANOWO 12 września 2017 19.00 PLAC ZABAW W TROJANOWIE

ŁOSKOŃ STARY 16 września 2017 18.00 LEŚNICZÓWKA ŁOSKOŃ STARY

STARCZANOWO 17 września 2017 18.00 KASZTELANIA RADZIMSKA

PRZEBĘDOWO 18 września 2017 18.00 HOL PAŁACU W PRZEBĘDOWIE

BODUSZEWO 20 września 2017 19.00 ŚWIETLICA WIEJSKA BODUSZEWO

NIESZAWA 22 września 2017 18.00 SALA RSP ZGODA

BIAŁĘŻYN 26 września 2017 18.00 REMIZA OSP BIAŁĘŻYN

OSIEDLE NR 6 27 września 2017 18.00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

OSIEDLE NR 4 28 września 2017 18.30 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Małgorzata Sakowicz
podinspektor ds. ochrony środowiska
m.sakowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 641
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Nowe przepisy dotyczące usuwania 
drzew i krzewów przez osoby fi zyczne 

zaczęły obowiązywać od 17 czerwca br. 

Właściciel nieruchomości (osoba 
fi zyczna) jest zobowiązany dokonać zgło-
szenia do organu zamiaru usunięcia 
drzew, jeżeli obwód pnia drzewa mierzo-
nego na wysokości 5 cm przekracza:

 ▪ 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzy-
stego),

 ▪ 65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej, plata-
na klonolistnego),

 ▪ 50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków).

Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

Organ w terminie 21 dni od dnia doręcze-
nia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu 
ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz 
obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 
cm. Jeśli drzewo posiada kilka pni – 
sprawdzany jest obwód każdego z nich. 
Jeśli nie posiada pnia na wskazanej 
wysokości (np. w wyniku nietypowego 
przycinania) mierzony jest obwód w moż-
liwym do ocenienia miejscu, poniżej 
korony. Z oględzin sporządza się proto-
kół. W terminie 14 dni od dnia oględzin 
organ może, w drodze decyzji administra-
cyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie 
drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie 
wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Ze względu na to, iż roślina jest 
trudna do usunięcia i często czynno-

ści polegające na opryskach, czy nawet 
mechanicznym usuwaniu muszą być 
powtarzane - gmina starała się o dotację 
obejmującą dwuletnie fi nansowanie 
i taką też otrzymała. W związku z powyż-
szym w tym roku podejmowane są 
kolejne działania mające na celu zwal-
czenie tej niebezpiecznej rośliny. 

Zapisy protokołu utracą moc po upływie 
6 miesięcy od dnia jego sporządzenia 
(w przypadku nieusunięcia drzew 
w powyższym terminie konieczne będzie 
ponowne zgłoszenie).

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oglę-
dzin, właściciel nieruchomości wystąpi 
o wydanie decyzji dot. pozwolenia na 
budowę, a budowa ta będzie mieć zwią-
zek z prowadzeniem działalności gospo-
darczej i będzie realizowana na części 
nieruchomości, na której rosły usunięte 
drzewa będące przedmiotem procedury 
zgłoszenia, wówczas na właściciela nie-
ruchomości zostanie nałożony obowiązek 
uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

Usunięcie drzew bez stosownego zgło-
szenia lub przed dokonaniem oględzin 
przez organ, a także w przypadku sprze-
ciwu organu skutkować będzie nalicze-
niem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku wszystkich innych podmio-
tów, a także osób fi zycznych usuwających 
drzewa w związku z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, obowiązek uzyska-
nia zezwolenia uzależniony jest od 
obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 
cm od gruntu, a nie jak wcześniej na 
wysokości 130 cm.

Dotyczy to zamiaru usunięcia drzew, któ-
rych obwody pni na wysokości 5 cm prze-

Zadanie jest fi nansowane ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Wysokość dofi nansowania to 15 552,00 
zł dotacji, po 7776,00 na każdy rok obo-
wiązywania umowy. 

kraczają:
 ▪ 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego, klonu srebrzy-
stego),

 ▪ 65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej, plata-
na klonolistnego),

 ▪ 50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków.

Dotyczy to również zamiaru usunięcia:
 ▪ krzewu lub krzewów rosnących w sku-
pisku, o powierzchni powyżej 25 m2.

Minister właściwy ds. środowiska w dro-
dze rozporządzenia określi wysokość sta-
wek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do 
czasu wejścia w życie ww. rozporządze-
nia, do ustalania opłaty za usunięcie zie-
leni stosowane będą maksymalne stawki 
określone w ustawie o ochronie przyrody, 
tj. 500 zł/1 cm obwodu drzewa dla drzew 
i 200 zł/1 m. kw. krzewu.

Od 17 czerwca 2017 roku organy wyda-
jące zezwolenia na usuwanie zieleni 
ponownie zobligowane zostały do uzgad-
niania z regionalną dyrekcją ochron y śro-
dowiska decyzji dotyczących drzew usu-
wanych z pasów drogowych z wyłącze-
niem obcych gatunków topoli.

URZĄD

Przepisy dotyczące usuwania drzew

Dzięki, dotacji uzyskanej z WFOŚĆiGW w Poznaniu w roku ubiegłym rozpoczęto zwalczanie zewi-

dencjonowanych na działkach gminnych siedlisk barszczu Sosnowskiego. 

Małgorzata Krotiuk-Śliwa
Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, melioracji 
i łąkarstwa
m.sliwa@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 643

Walki z barszczem 
Sosnowskiego ciąg dalszy

Daria Niemier
inspektor ds. środków zewnętrznych 
i zamówień publicznych
d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 663 Barszcz Sosnowskiego.
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Polska Norma określa pojemniki na 
odpady pod numerem: PN-EN 840-

1:2013-05, opisując je, jako ruchome 
pojemniki na odpady. Pojemniki dwuko-
łowe o pojemności do 400 litrów przysto-
sowane są do grzebieniowych mechani-
zmów załadowczych. Obowiązkowo 
pojemnik musi być w kolorze brązowym. 
Rekomenduje się wykorzystanie pojemni-
ków z rusztem, dedykowanych do groma-
dzenia bioodpadów, które dzięki syste-
mowi napowietrzania i parowania odcie-
ków pozwalają uniknąć zagniwania odpa-
dów, a tym samym ograniczają powstawa-
nie ewentualnych odorów. Ważne jest, aby 
pojemniki posiadały gniazdo na transpon-
der (chip) umiejscowiony po lewej stronie 
(patrząc na pojemnik od przodu)

Dla pojemników 1100 litrów norma to 
PN-EN 840-2 (pokrywa płaska), lub PN-EN 
840-3 (pokrywa półokrągła).
Przypominamy, że na terenie nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkańcy 
w zabudowie jednorodzinnej, odpady ule-
gające biodegradacji należy gromadzić 
w pojemnikach o pojemności 120 do 240 
litrów. Na terenie nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy w zabudo-
wie wielorodzinnej odpady te należy gro-
madzić w pojemnikach o pojemności od 

120 do 1100 litrów, z zastrzeżeniem, że 
do gromadzenia odpadów zielonych 
należy stosować pojemniki o pojemności 
120 do 33000 litrów. Na terenie nieru-
chomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komu-
nalne, w pojemnikach o pojemności 120 
do 1100 litrów, natomiast na terenie 
rodzinnych ogrodów działkowych i działek 
rekreacyjnych bioodpady należy groma-
dzić w pojemnikach o pojemności od 240 
do 1100 litrów, z zastrzeżeniem, że do 
gromadzenia odpadów zielonych należy 
stosować pojemniki o poj. od 240 do 
33000 litrów.

Podkreślić należy, że zmieni się również 
częstotliwość wywozu odpadów zielonych 
i biodegradowalnych, które odbierane 
będą przez cały rok, a w okresie od wio-
sny do jesieni z większą częstotliwością. 
W nieruchomościach, na których zamiesz-
kują mieszkańcy w zabudowie jednoro-
dzinnej odbiór tych odpadów odbywać się 
będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 
listopada nie rzadziej niż raz w tygodniu, 
natomiast od 1 grudnia do 31 marca nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

Opracowanie: na podstawie materiałów 
ZM GOAP oraz ZZO Poznań

Pojemniki na bioodpady
Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu biuletynu, od 2018 roku GOAP wprowadza obo-

wiązek posiadania i użytkowania pojemników na bioodpady. Związek Międzygminny GOAP w naj-

bliższym czasie sporządzi i opublikuje na swojej stronie internetowej www.goap.org.pl listy pod-

miotów z terenu działania związku, w których będą dostępne pojemniki.

URZĄD

POJEMNIK MUSI BYĆ W KOLORZE BRĄ-

ZOWYM. REKOMENDUJE SIĘ WYKORZYSTA-

NIE POJEMNIKÓW Z RUSZTEM, DEDYKOWA-

NYCH DO GROMADZENIA BIOODPADÓW, 

KTÓRE POZWALAJĄ UNIKNĄĆ ZAGNIWA-

NIA ODPADÓW, A TYM SAMYM OGRANI-

CZAJĄ POWSTAWANIE ODORÓW.
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OŚWIATA

Przedstawienie, które zostało przygo-
towane na 49. Turniej Pro Sinfoniki 

wzbudziło zachwyt oglądających. Widowi-
sko pokazano czterokrotnie na deskach 
hali widowiskowo-sportowej w naszym 
mieście. Temat „Muzyka polska” wyda-
wał się bardzo trudny do realizacji, szcze-
gólnie po zeszłorocznym sukcesie bajko-
wych obrazów malowanych dźwiękiem.

Spektakl został pomyślany, jako 
wycieczka rodzinna śladami muzyki pol-
skiej. Na początku mamy odwołania do 
sztuki ludowej. Na scenie pojawia się 
Janko Muzykant (Zofi a Krankiewicz) i prze-
pięknie gra na skrzypcach. Później debiu-
tują nasi najmłodsi artyści, tańcząc kuja-
wiaka i oberka. Obrazy na scenie zmie-
niają się niezwykle szybko. Spod strzech 
przenosimy się na Wawel. Zachwyca nas 
gimnazjalny duet gitarowy (Martyna Gło-
dek i Zofi a Niżnik) w utworze Gasparo 
Sanza „Lo Folia” oraz chór Canzona 
w psalmie „Klaszczmy rękoma”. W dalszej 
części muzyka salonowa. Między innymi 
Polonez g-moll Fryderyka Chopina w rewe-
lacyjnym wykonaniu Joanny Teodorowicz 
oraz pieśń „Laura i Filon” (chór Canzona). 
Ciekawym zabiegiem artystycznym oka-
zała się scenka mimiczna ilustrująca ten 
utwór. Gromkie brawa dało się słyszeć po 
układach zaprezentowanych przez klasę 
3e „Źródło Aretuzy” oraz 5c w tanecznej 
interpretacji „Fluorescencji” Krzysztofa 
Pendereckiego. Muzyczną wędrówkę 

W dniach 30.05 - 3.06 br. odbyła się 
23. edycja turnieju międzynarodo-

wego Płock Orlen Polish Open. W tur-
nieju wzięło udział ponad 40 zawodni-
ków z całego świata. 

Krzysztof Kowalewsk i wystąpił m.in. w grze 
podwójnej w parze z Leszkiem Jabłońskim 
w kat. Second Draw. W ćwierćfi nale zmie-
rzyli się z polską parą Przemysław Hebisz/ 

zakończył układ gimnazjalistów do 
„Metra” Janusza Stokłosy. To, co działo 
się w fi nale występu, trudno wyrazić sło-
wami. Wszyscy wykonawcy w niepowta-
rzalnych strojach z entuzjazmem tańczą 
i śpiewają piosenkę, ułożoną przez Wisię 
Maćkowiak, o muzyce i o Pro Sinfonice. 
W ten sposób dają wyraz swemu zaanga-
żowaniu w to niepowtarzalne przedsię-
wzięcie.

Po spektaklu jeszcze długo nie milkły 
ogromne brawa, jak również podziękowa-
nia dla twórców, a byli nimi:
uczniowie klas: 1b, 2c, 2e, 3c, 3e, 4c, 5c 
i 6c Szkoły Podstawowej nr 2, Koło 
Taneczne „Zakręceni” z Gimnazjum nr 2, 
Chór Dziecięcy „Canzona”, 
nauczyciele: Jadwiga Maćkowiak (scena-
riusz i reżyseria, przygotowanie solistów), 
Katarzyna Łukaszewicz (choreografi a, 
przygotowanie solistów), Adrianna Wtor-
kowska-Kubińska (przygotowanie chóru, 
przygotowanie solistów), Dorota 
Schraube (przygotowanie Koła Tanecz-
nego „Zakręceni”), Alicja Duszczyk (przy-
gotowanie solistów), współpraca - wycho-
wawcy klas muzycznych: Ewa Duszyńska, 
Violetta Koźminska, Justyna Szymko-
wiak, Krystyna Jarosz, Grażyna Mroczek, 
Paulina Dutkowska, Katarzyna Wysocka, 
Bożena Ceranek. 

Wielkie wyrazy uznania i serdeczne 
podziękowania składamy wspaniałym 

Szymon Nowicki, po wyrównanym meczu 
zwyciężyli z nimi 6:3 6:4.

W półfi nale trafi li na czesko-hiszpańską 
parę z nr 2 David Filipowski/Patxi Fad-
rique. Obie pary rywalizowały nie tylko 
z sobą, ale i z silnym wiejącym wiatrem, 
ale ostatecznie to polska para Kowalew-
ski/Jabłoński wygrali ten mecz 3:6 6:2 
12:10.

rodzicom, dzięki ich zaangażowaniu i tru-
dowi powstały przepiękne kostiumy – 
dziękujemy: Katarzynie Adamczyk, Sylwii 
Dolacie, Wandzie Dolacie, Agacie Gra-
mackiej, Joannie Gliwce, Katarzynie Mar-
ciniak, Joannie Mikołajewicz, Renacie 
Och-Jankowiak, Katarzynie Przewoźnik, 
Katarzynie Przydróżnej, Joannie Runce, 
Katarzynie Trojanowskiej, Annie Witule. 
Rodzice wspomogli nas też organizacyj-
nie – dziękujemy: Katarzynie Adamczyk, 
Katarzynie Trojanowskiej, Agacie Basiń-
skiej-Zych, Joannie Runce, Katarzynie 
Baranowskiej, Katarzynie Jankowiak, 
Ewie Przygońskiej, Romie Kmiecik, Aga-
cie Bojakowskiej, Katarzynie Owczarzak, 
Karolinie Matuszewskiej, Agnieszce Grzą-
dzielewskiej, Magdalenie Gil.

Gorące podziękowania  składamy za 
wsparcie, przychylność, zaangażowanie, 
pomoc i znakomitą współpracę:
Burmistrzowi Dariuszowi Urbańskiemu, 
kierownik Teresie Dutkiewicz, dyrektor 
Justynie Furman, prezesowi Pawłowi 
Kubińskiemu, Michałowi Bejmie.

Spektakl zdobył I miejsce z wyróżnieniem 
w 49. Turnieju Pro Sinfoniki.

Paulina Dutkowska
Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Henryka Sienkiewicza 
w Murowanej Goślinie

Zdjęcia: Tomasz Mizgier

W fi nale spotkali się z parą nr 1 Adam 
Kinowski/Paweł Miętrkiewicz, byli bardzo 
blisko sprawienia wielkiej niespodzianki, 
pokonując wyżej notowaną parę, lecz 
w super teabreku więcej szczęścia miała 
rozstawiona para i to oni ostatecznie 
wygrali 6:4 2:6 8:10.

Krzysztof Kowalewski

Z MUZYKĄ PO KRAJU
Wielkim wydarzeniem artystycznym w naszej gminie był spek-

takl muzyczno-słowny pt. „Z muzyką po kraju” zaprezentowany 

przez Koło Młodych Melomanów Klasa Muzyczna przy Szkole 

Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie oraz 

przez chór dziecięcy Canzona. Ponad godzinny występ ogrom-

nie podobał się widzom.

Drugie miejsce w grze podwójnej

Spektakl w hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie.
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28 maja odbyła się kolejna liga aka-
demii Judo na ul. Taborowowej. Brało 

w niej udział 180 zawodników i zawodni-
czek. 

Nagrodą był dyplom i kolejne, oryginalne 
medale. Każdy składa się z czterech czę-
ści, czyli tylu, ile lig w roku. Po zdobyciu 
czterech kawałków medal złoży się 
w jedno duże logo akademii. Niektórzy 
dołożyli drugą część do 4-elementowej 
układanki, a byli to: Hanna Mazurkiewicz 
- I miejsce, Nadia Winkel - l miejsce, Jan 
Maciejewski - l miejsce, Aleksander 
Rudny - l miejsce, Jan Kujawa - ll miejsce, 
Wiktor Hildebranski - ll miejsce , Mikolaj 
Hildebranski - ll miejsce, Szymon Gryka - 
ll miejsce, Wojciech Król - lll miejsce.

Kamila Busse

OŚWIATA

23 czerwca zakończył się rok szkolny 
2016/2017. W tym roku wyjątkowo 

w szkołach podstawowych nie było 
pożegnania klas VI. W związku 
z reformą systemu oświaty uczniowie ci 
będą kontynuowali naukę w klasie VII 
ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

Natomiast w gimnazjach żegnaliśmy 
absolwentów klas III. W tym dniu bur-
mistrz Dariusz Urbański odwiedził 
wszystkie szkoły w gminie i wręczył 
uczniom dyplomy gratulacyjne za osią-
gnięcia w konkursach przedmiotowych, 
artystycznych i sportowych na szczeblu 
powiatu, województwa i Polski. Jak co 
roku, nagrodzeni zostali także uczniowie, 
którzy otrzymali tytuł Najlepszego Absol-
wenta Gimnazjum. W tym roku  ten tytuł 
otrzymały Julka Koczorowska z Gimna-

6 czerwca odbyły się międzyszkolne 
igrzyska lekkoatletyczne dla szkół 

podstawowych w naszej gminie. Tryum-
fatorem kolejny raz okazała się Szkoła 
Podstawowa numer 1 w Murowanej 
Goślinie. 

Jej uczniowie uzyskali w sumie najwięcej, 
bo aż 30 medali. Złotych tyle samo (po 
10) uzyskała SP1 i Szkoła Podstawowa 
z Łopuchowa, ale w liczbie srebrnych 
i brązowych znów SP 1 prowadzi. Brawa 
dla wszystkich uczestników, którzy sta-
wili się na starcie, tym bardziej, że 
pogoda tego dnia nie rozpieszczała. Poni-
żej wyniki wszystkich konkurencji.
Pełne wyniki konkurencji dostępne na 
stronie www.murowana-goslina.pl.

(MP), Zdjęcie: Alina Strugarek 

Pod takim tytułem Stowarzyszenie 
„Wspólnota Polska” Oddział Wielko-

polski we współpracy z Gminą Muro-
wana Goślina organizują wypoczynek 
letni w Polsce dla dzieci polskiego 
pochodzenia z Białorusi.

Jest to akcja współfi nansowana przez 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 

Murowana Goślina od 8 lat organizuje 
dwutygodniowe wakacje dla dzieci z oko-
lic Oszmiany. Pobyt dzieci ma na celu 
bliższe poznanie historii i kultury polskiej, 
zabytków, realiów współczesnego życia 
Polaków, doskonalenie języka polskiego, 
a także integracja z młodzieżą polską.

W tym roku hasłem przewodnim jest 
„Ekologia”. Dzieci miały zajęcia na Dzie-
wiczej Górze i w goślińskich szkołach, 
a 22 czerwca pojechały nad morze. 

Program ich pobytu jest bardzo atrak-
cyjny i mam nadzieję, że dzieci wrócą do 
domu pełni wrażeń.

Zdjęcia: Sławomir Malec

zjum nr 1 oraz Aleksandra Walkiewicz 
z Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie.

Burmistrz życzył wszystkim nauczycie-
lom, pracownikom szkoły oraz uczniom 
udanych i bezpiecznych wakacji.

Zakończenie roku 
szkolnego

Gminne Igrzyska 
Sportowe

Liga Akademii 
Judo

Lato 
z Polską

Zakończenie roku szkolnego w SP2.

Sztafeta szwedzka. Kamila Busse z zawodnikami.

Dzieci z Oszmiany wraz z nauczycielami i burmistrzem Urbańskim.

Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu
oraz zdrowia i spraw społecznych
t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 690

Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu
oraz zdrowia i spraw społecznych
t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 690
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Kabaret na jednej nodze vel Horrorek 
spędził kilka fantastycznych dni 

w zagrodzie edukacyjnej „Zakątek bliżej 
ziemi”. W zagrodzie przywitała nas 
gospodyni pani Kasia, która i tak 
została wkrótce naszą ciocią.

Rzuciliśmy bagaże i ruszyliśmy poznawać 
gospodarstwo oraz zwierzęta, czyli 
świnkę, 4 psy, kozy, kucyki, kaczki, 5 kró-
lików, stado kur i świnkę morską, a do 
kompletu 2 koty. Poznaliśmy nasze obo-
wiązki w sprawowaniu opieki nad zwie-
rzakami. Codziennie rano wybieraliśmy 
jajka, karmiliśmy zwierzęta warzywami, 
owocami i trawą, którą sami ścinaliśmy.

Były zajęcia z panią Asią, która pokazała 
nam jak robić „gluty” z mąki ziemniacza-
nej i mydła (to bardzo uspokaja i wzmac-
nia współpracę w grupie), wykonywaliśmy 
też pod jej kierunkiem różne doświadcze-
nia chemiczne. Były konkursy i zawody 
sportowe. Pod okiem strażaków z JRG 
Jelcz-Laskowice odbyliśmy szkolenie 
z pierwszej pomocy i każdy z nas mógł 

W zakończonym roku szkolnym 
2016/2017 w Szkole Podstawowej 

nr 1 z inicjatywy nauczycielki religii - 
Doroty Cibail i nauczyciela historii - 
Krzysztofa Radke został zrealizowany 
projekt edukacyjny pt. „Poznajemy 
kościoły drewniane Wielkopolski”. 

Głównym celem projektu było poznanie 
wybranych drewnianych zabytków 
sakralnych z terenu Wielkopolski - dzie-
dzictwa chrztu Polski i narodowej kul-
tury. Cele szczegółowe zakładały m.in.: 
ukazanie stylów panujących w sztuce 
w różnych okresach na przykładzie 
wyposażenia kościołów, ukazanie zna-
czenia religii w życiu społeczności lokal-
nych na podstawie historii kościołów, 
kształtowanie właściwego zachowania 
w obiektach sakralnych, popularyzowa-
nie aktywnej turystyki lokalnej, rozwija-
nie umiejętności: wyszukiwania i selek-
cji informacji z różnych źródeł, edycji 
tekstów i formatowania zdjęć. W ramac h 

przez chwilę być strażakiem w bojowym 
stroju i z sikawką w ręku. Mieliśmy też 
darmowy prysznic.

Dwa razy mieliśmy ognisko z kiełbaskami 
i dyskotekę. Wystąpiliśmy także dla 
mieszkańców wioski z naszym przedsta-
wieniem „W Sandomierzu” i jak zwykle 
zostaliśmy przyjęci, jak gwiazdy.

A najważniejsze w czasie naszego pobytu 
w gospodarstwie było to, że nikt z nas, 
oprócz opiekunów, nie miał ze sobą tele-
fonu komórkowego. Rodzice do nas nie 
dzwonili, jedynie bacznie obserwowali 
nasze poczynania na wydarzeniu, które 
założyła pani Grażyna na Facebooku spe-
cjalnie na tę okoliczność. Ogrom zajęć 
i atrakcji sprawił, że zapomnieliśmy 
o pokemonach, grach i bezmyślnym gapie-
niu się w ekran telefonu. Okazało się, że 
fajnie jest rozmawiać i bawić się w dawno 
zapomniane gry. Były podchody w lesie 
i nocne szukanie Mądrej Sowy. W zagro-
dzie nie było także telewizora, ale za to 
była noc fi lmowa w stodole na słomie.

projektu zespół nauczycieli w składzie: 
Dorota Cibail, Katarzyna Kaszyńska, 
Maria Lis, Krzysztof Radke przeprowadził 
kilka działań. Dla uczniów klas czwar-
tych, piątych i szóstych zorganizowano 
rajd rowerowy i dwie wycieczki autoka-
rowe, w ramach których mogli oni zwie-
dzić 11 drewnianych kościołów znajdują-
cych się w następujących miejscowo-
ściach: Długa Goślina, Skoki, Raczkowo, 
Jabłkowo, Popowo Kościelne, Rejowiec, 
Kiszkowo, Sławno, Uzarzewo, Wierzenica 
i Kicin. Dzięki staraniom Doroty Cibail 
w wielu miejscowościach uczniowie mogli 
spotkać się z księżmi proboszczami, któ-
rzy przybliżyli im historię i wyposażenie 
świątyń. 

W trakcie wycieczek uczniowie zbierali 
informacje i wykonywali zdjęcia, które 
następnie wykorzystali do tworzenia 
portfolio przedstawiającego poszcze-
gólne zabytki sakralne. Wykorzystano je 
również do stworzenia w grupach plansz 

Te pięć niezwykłych dni minęło w mgnie-
niu oka i nadeszła chwila pożegnania 
z „Zakątkiem bliżej ziemi”, który spokoj-
nie możemy nazwać zakątkiem bliżej 
naszych dziecięcych serc, spragnionych 
bycia po prostu dziećmi, z brudnymi 
nogami, biegającymi na bosaka z umoru-
saną buzią i bułą w ręk u, pijącymi mleko 
i bez wytchnienia wdychającymi świeże 
powietrze przez 14 godzin dziennie.

Grażyna Sommerfeld, Krzysztof Radke
oraz dzieci z kabaretu 

(tekst konsultowany)

ukazujących zwiedzane kościoły. Ucznio-
wie mogli wziąć udział w konkursie pla-
stycznym pt. „Kościoły drewniane Wielko-
polski w różnych technikach plastycz-
nych” oraz w konkursie fotografi cznym 
pt. „Kościoły drewniane Wielkopolski 
w obiektywie”. Efekty pracy uczniów 
zostały zaprezentowane w ramach 
wystawy na korytarzu szkolnym. 

Krzysztof Radke
koordynator projektu

Bliżej ziemi

Uczniowie „jedynki” na szlaku 
kościołów drewnianych

Kabaret na jednej nodze vel Horrorek wraz z opiekunami.

Pamiątkowe zdjęcia przy jednym z kościołów na szlaku.

OŚWIATA
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Uczniowie klasy interdyscyplinarnej 
„Hipolit” z Gimnazjum nr 1 im. Hipo-

lita Cegielskiego w Murowanej Goślinie 
wspólnie ze seniorkami z goślińskiego 
Klubu Seniora „Zacisze” udali się na 
cztery dni na Mazury do Camp Rodowa 
koło Mrągowa. Tam, właśnie w sercu 
Mazur, pośród przepięknych łąk nad 
brzegiem jeziora Lampasz realizowali 
międzypokoleniowy projekt „Młodzi (i) 
seniorzy w działaniu, czyli aktywna 
pamięć jutra”.

W trackie junioralno-senioralnych warsz-
tatów porównywaliśmy doświadczenia 
różnych pokoleń. Rozmawialiśmy, dysku-
towaliśmy i poznawaliśmy się wzajemnie. 
Pracowaliśmy w pięciu małych grupach 
(2 seniorki+2/3 gimnazjalistów). Każdego 
dnia zajmowaliśmy się innym tematem 
w trzech perspektywach czasowych: 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. 

9 czerwca br. w Zespole Szkół im. 
Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

w Bolechowie odbyło się V Sympozjum 
Samorządów Uczniowskich. Temat prze-
wodni tegorocznej edycji brzmiał: 
„Wolontariat – radość pomagania” i sta-
nowił nawiązanie do ogłoszenia przez 
MEN roku szkolnego 2016/2017 
Rokiem Wolontariatu. 

Swoją obecnością zaszczyciła nas Dyrek-
tor Wydziału Edukacji Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu Monika Lis-Nożyńska. 
Do udziału w sympozjum zaprosiliśmy 
również przedstawicieli regionalnych 
i lokalnych organizacji wolontariackich, 
osoby zaangażowane społecznie, wolon-
tariuszy formalnych i niezrzeszonych, któ-
rzy podzielili się z uczestnikami swoimi 
doświadczeniami. 

Intencją organizatorów była próba odpo-

W Zespole Szkół Budowlano-Drzew-
nych w Poznaniu odbyło się uroczyste 

podsumowanie VIII Edycji Konkursu Pla-
stycznego Architektura z Duszą. 

W konkursie doceniono prace dwóch 
uczennic Gimnazjum nr 1 w Murowanej 
Goślinie.

II miejsce w kategorii rysunek odręczny 
zajęła Roksana Musiał; tytuł pracy: „Oko 
- Sagrada Familia”
I miejsce w kategorii fotografi a zajęła 
Karolina Somerfeld.

Opi ekunem konkursu szkolnego była 
Elwira Springer-Wawrzyniak, artysta pla-
styk, nauczyciel sztuki w Gimnazjum nr 1.

(JF)

SPROSTOWANIE

W artykule „Czytaj z głową” przekazanym przez nas do czerwcowego wydania biuletynu, błędnie podaliśmy nazwiska uczniów szkół podstawo-
wych nagrodzonych w konkursie oraz ich przynależność do szkół. Przepraszamy za pomyłkę. Dla porządku i satysfakcji laureatów przedstawiamy 

skorygowaną listę.
klasa 4: mistrz – Olivier Kozłowski – Szkoła Podstawowa nr 2; wyróżnienie – Sonia Modrak – Szkoła Podstawowa nr 2
klasa 5: mistrz – Albert Wojtkowiak – S Szkoła Podstawowa nr 2; wyróżnienie  – Ernest Stachowski – Szkoła Podstawowa nr 2
klasa 6: mistrz – Franciszek Morawski – Szkoła Podstawowa nr 1; wyróżnienie – Zofi a Wysocka – Szkoła Podstawowa nr 1

Justyna Jarzyńska

Rozpoczęliśmy od rodziny i dzieciństwa, 
potem przyglądaliśmy się przyjaźni i miło-
ści, by na końcu zastanowić się nad 
naszymi pasjami i zainteresowaniami. 
Towarzyszyły nam warsztaty nt. tożsamo-
ści, współczesnych wyzwań w relacji mię-
dzypokoleniowej oraz partycypacji oby-
watelskiej i profi laktyki antyalkoholowej. 
Do naszych refl eksji wykorzystaliśmy m.
in. facylitację grafi czną oraz metaplan. 
Oprócz warsztatów ważnym punktem 
programu była wizyta edukacyjna w Wil-
czym Szańcu oraz Świętej Lipce. Razem 
z seniorkami śpiewaliśmy także podczas 
ogniska integracyjnego z młodzieżą 
z Brandenburgii oraz Podlasia. Nasz 
pobyt na Mazurach zakończyliśmy 
w Mazurskim Parku Krajobrazowym spły-
wem kajakowym Krutynią. 

Projekt został realizowany dzięki pomocy 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, 

wiedzi na pytania o kondycję polskiego, 
regionalnego, a zwłaszcza lokalnego 
wolontariatu - kim są młodzi wolontariu-
sze, jakie działania podejmują, co ich 
motywuje, jakie korzyści czerpią ze swo-
jej pracy wolontaryjnej. Spotkanie uświa-
domiło młodym ludziom, że w czasach, 
w których dominuje konsumpcyjny styl 
życia, warto pomagać.  

Jolanta Czerniawska, Monika Dziurla

Ośrodka Pomocy Społecznej, Komitetu 
Partnerskiego Ziemi Goślińskiej oraz Gim-
nazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego 
w Murowanej Goślinie w ramach pro-
gramu CENTROPY „Przetrwanie w Saraje-
wie” przy wsparciu Unii Europejskiej oraz 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

Jakub Niewiński
wychowawca klasy „Hipolit”

OŚWIATA

Młodzi (i) seniorzy w działaniu

Wolontariat – radość pomagania Architektura 
z duszą

W trackie junioralno-senioralnych warsztatów rozmawialiśmy, 
dyskutowaliśmy i poznawaliśmy się wzajemnie.

Wolontariat - uczestnicy sympozjum.
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OŚWIATA

Już nie pierwszy raz pogoda próbo-
wała nam pokrzyżować plany, stra-

sząc od rana ciemnymi chmurami i opa-
dami deszczu. Jednak na taką energię 
i optymizm, radość i chęć zabawy, jakie 
co roku towarzyszą „Piknikowi 
z Dwójką”, nie ma mocnych.

Po raz siódmy z inicjatywy rodziców zor-
ganizowany został piknik, który, możemy 
to śmiało powiedzieć, stał się już tradycją 
jednoczącą całą społeczność szkolną 
i lokalną. Także w tym roku każdy znalazł 
coś dla siebie, bawili się świetnie naj-
młodsi, starsi i ci bardziej dojrzali, zwani 
dorosłymi. 

Dzień rozpoczął się naprawdę mocnym 
akcentem - świetnym przedstawieniem 
„Kot w butach” przygotowanym przez nie-
zwykle utalentowanych rodziców klasy 2f 
oraz wychowawczynię Kamilę Jakubow-
ską. Następnie, tradycyjnie już, rozpo-
częła się aukcja przekazanych przez 
rodziców i nauczycieli przedmiotów, 
wśród których znalazły się wspaniałe 

Drugie półrocze w Szkole Podstawo-
wej w Długiej Goślinie było bogate 
w wydarzenia. 

Tuż po zakończeniu ferii świętowaliśmy 
kolejny Dzień Patrona w formie turnieju 
„I Ty możesz zostać generałem”. Z rado-
ścią powitaliśmy wiosnę. W pierwszym 
dniu wiosny na kilka godzin Samorząd 
Uczniowski „przejął władzę” w szkole. Był 
to kolejny tradycyjny dzień samorządno-
ści. 

Czas szybko płynął i zanim się obejrzeli-
śmy, przyszedł 27 maja 2017 r. i odbył 
się kolejny Festyn Rodzinny. Atrakcji było 
co niemiara i do tego wszystkiego główna 
nagroda w loterii – wspaniały rower. 
Szczęśliwcem okazał się nasz uczeń 
Mikołaj. Humory dopisywały nam cały 
czas. 

Pod koniec roku szkolnego odbyła się 
jeszcze jedna wycieczka niespodzianka, 
a następnego dnia, tj. 20 czerwca, miło 
spędziliśmy czas w towarzystwie naszych 
przesympatycznych gości z Oszmiany. 

modele Porsche oraz… butelka zdrowego 
mleka w specjalnym pudełku.

W każdym zakątku szkolnego boiska na 
dzieci i rodziców czekały liczne atrakcje: 
kiermasze książek, stoisko ze zdrową 
żywnością, popcorn, wata cukrowa, kieł-
baski z grilla, kawiarenka z najpyszniej-
szymi, bo upieczonymi przez rodziców, 
ciastami. Odbywały się turnieje piłki noż-
nej i siatkowej, skoki w workach, slalom 
traktorkiem, twister, malowanie twarzy, 
malowanie palcami. Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyła się nauka pisania 
japońskich znaków oraz budowanie dom-
ków dla owadów. Młodsze dzieci chętnie 
robiły gniotki, maski, brały udział 
w warsztatach plastycznych, wykonywały 
piniaty pod okiem starszych kolegów. 
Rodzice chętnie kupowali wykonane 
przez uczniów i nauczycieli przedmioty na 
stoisku makramy i decoupage, a kolejka 
do bramki-niespodzianki zawsze była 
bardzo długa. Dużo radości przyniosła 
też prezentacja szkoły tańca Espaniol, 
która przygotowuje naszych uczniów do 

Wspólne ognisko, zabawy i tańce na 
długo zostaną w naszej pamięci. 

Nadszedł w końcu upragniony przez 
uczniów dzień 23 czerwca 2017 r. – 
koniec roku szkolnego, czas otrzymywa-
nia promocji i świadectw. Oprócz tych 
wszystkich dodatkowych działań, nasi 
uczniowie przez cały rok szkolny uczyli 
się pilnie, pisali sprawdziany, kartkówki, 
odrabiali prace domowe, czytali książki, 
pisali wypracowania, poznawali tajniki 
przyrody, zawiłości ortografi czne, obli-
czali pola fi gur, mnożyli, dzielili oraz star-
towali w wielu konkur sach i zawodach. 
Przyniosło to efekty w postaci 15 świa-
dectw z wyróżnieniem, 16 nagród książ-
kowych, 34 dyplomów za różne osiągnię-
cia i działania uczniowskie. Brawo!

Teraz pozostaje tylko udać się na zasłu-
żone wakacje, korzystać z dobrodziejstw 
lata mądrze i bezpiecznie, aby cało 
i zdrowo wrócić we wrześniu do szkoły. 

Aldona Dałek
dyrektor szkoły

prawdziwej przygody z tańcem, a także 
przedstawienie Koła Języka Angielskiego 
prowadzonego przez Natalię Hutek. 

Nawet nie zauważyliśmy, kiedy wiatr 
przegnał wszystkie chmury, a niebo stało 
się lazurowo błękitne… Co tu ukrywać - 
taka energia nie tylko chmury rozgania, 
ale przede wszystkim daje radość dzie-
ciom, rodzicom i nauczycielom. Do zoba-
czenia za rok, na ósmym „Pikniku 
z Dwójką”. 

Hanna Frelich, Szkoła Podstawowa nr 2 

Energetyczny „Piknik z Dwójką”

Dobry rok

Młodsze dzieci chętnie brały udział w warsztatach plastycznych.
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OŚWIATA

Do 11 września 2017 r. Fundacja przyjmuje wnioski 
o przyznanie stypendium. 

O pomoc fi nansową mogą się ubiegać tegoroczni absolwenci 
szkół średnich, rozpoczynający studia wyższe, z rodzin 

wielodzietnych i niezamożnych, będący mieszkańcami gminy 
Murowana Goślina.

Potrzebne wnioski oraz Regulamin przyznawania 

stypendiów dostępne są  w Sekretariacie Urzędu Miasta 

i Gminy Murowana Goślina oraz na stronie 

www.fundacjajanapawla.org.pl. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 61/8923-605.  

Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Św. Jana Pawła II 
w Murowanej Goślinie

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW

WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 

REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz

PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład 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 
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

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

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

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

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

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

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

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

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
SOŁECTWA I OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Sławomir Malec, 61 8923 687

WYBRANE INSTYTUCJE

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

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE,  991
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ) 

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

TRANSPORT PUBLICZNY

Benigna Binięda, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655
DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Piotr Hildebrandt, 61 8923 656

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU 

PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

Halina Turaj, 61 8923 630

Wakacyjne rozkłady jazdy komunika-
cji zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz-

-gminnej znajdą Państwo na stronie 
www.murowana-goslina.pl (mieszkańcy 
– komunikacja). W wypadku jakichkol-
wiek zmian są one na bieżąco aktualizo-
wane.

NOCNY KURS LINII 342 W SOBOTY, 
NIEDZIELE I ŚWIĘTA

Szanowni Państwo informujemy, że na 
wniosek Urzędu Gminy Suchy Las na linii 
nr 342 od nocy z 30 czerwca na 1 lipca 
2017r. na kursie nocnym w soboty, nie-
dziele i święta odjeżdżającym z Ronda 
Śródka o godzinie 1.45 wjazd kiesze-
niowy do Promnic zostaje wydłużony 
przez pętle Biedrusko/Park. 

Szczegóły znajdują się na stronie 
www.murowana-goslina.pl w zakładce 
komunikacja publiczna. 

(BB)

WAKACYJNE ROZKŁADY
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W związku z tym wszystkie osoby 
zainteresowane uzyskaniem Karty 

Dużej Rodziny zapraszamy do składania 
wniosków w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10, 
pokój 309. 

Karta Dużej Rodziny ma na celu promo-
wanie pozytywnego wizerunku rodziny 
wielodzietnej oraz jej wspieranie. Jedno-
cześnie przypominamy, że Karta Dużej 
Rodziny skierowana jest do rodzin 
zamieszkałych na terenie miasta i gminy 
Murowana Goślina, mających na utrzy-

BIBLIOTEKA

Od dnia 4 lipca br. realizację programu Karta Dużej Rodziny 

w naszej gminie przejmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Muro-

wanej Goślinie.

SPROSTOWANIE

W ostatnim numerze „Goślińskiego Biule-
tynu Mieszkańców” (6/2017) w artykule 
„Aktywna biblioteka” nie zaznaczyliśmy 
dokładnie, że wymiana okien w Filii nr 1 
Biblioteki Publicznej MiG została sfi nanso-
wana w całości przez Spółdzielnię Mieszka-
niową „Zielone Wzgórza” w ramach wła-
snego funduszu remontowego. Za niepre-
cyzyjną informację przepraszamy właśnie 
spółdzielnię, a także czytelników biuletynu.

Agnieszka Kajdaniak, Filia nr 1

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
GODZINY OTWARCIA W OKRESIE LETNIM (1 lipca - 31 sierpnia)

SIEDZIBA GŁÓWNA FILIA NR 1

PONIEDZIAŁEK 8.00-17.00 10.00-18.00

WTOREK 8.00-15.00 9.00-17.00

ŚRODA 9.00-17.00 9.00-17.00

CZWARTEK 8.00-15.00 8.00-15.00

PIĄTEK 8.00-14.00 8.00-14.00

21 czerwca odbyło się uroczyste 
zakończenie realizacji projektu 

„Wielka granda” dofi nansowanego przez 
Fundację BGK w ramach programu „Na 
dobry początek”. 

Zaproszeni goście obejrzeli prezentację 
multimedialną, dzięki której przypomnie-
liśmy sobie, jak dzieci (w ciągu 6 mie-
sięcy zajęć) wykazywały się kreatywno-
ścią oraz zdolnościami manualnymi, 
sprawnością fi zyczną na zumbie, zmie-
niali się również w szalonych naukowców 
w ramach warsztatów „Mały naukowiec”, 
stworzyli małe atelier, w którym powstały 
oryginale koszulki i plecaczki z unikato-
wymi nadrukami, zamienili się w również 
w roboty i w małych archeologów. 
Gośćmi specjalnymi byli: Magdaleny 
Lamentowicz, która dzielnie ćwiczyła 

z maluchami Zumbę oraz przedstawic iele 
Krainy Zabaw, którzy przygotowywali dla 
nas warsztaty z cyklu „Mały naukowiec”. 

Wszyscy mali uczestnicy projektu zostali 
uhonorowani medalami oraz otrzymali 
dyplomy. Po części ofi cjalnej, dzieci wraz 
z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem 
przystąpili do wspólnej zabawy tanecz-
nej. Nie zabrakło również słodkiej niespo-
dzianki w postaci ogromnego tortu. Ani-
matorzy z Krainy Zabaw przygotowali dla 
dzieci w naszym parku miejskim pokaz 
ogromnych baniek mydlanych. 

Na zakończenie maluchy otrzymały „słod-
kie rogi obfi tości” oraz balony, a całość 
zwieńczył „deszcz” kolorowego konfetti. 
Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować 
wszystkim osobom zaangażowanym 

w realizację projektu oraz rodzicom za 
wszystkie dobre słowa i podziękowania. 
Cieszymy się, że mogliśmy zrobić coś 
dobrego dla naszej „małej” społeczności 
lokalnej. 

Agnieszka Kajdaniak
koordynator projektu

Finał „grandy”

Wszyscy mali uczestnicy projektu zostali uhonorowani medalami.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. ruszy nabór 
wniosków o przyznanie świadczeń na 

dzieci w ramach programu „Rodzina 
500+” oraz świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10.

Wnioski o świadczenia rodzinne będą przyj-
mowane od 1 września 2017 r. Nowe druki 
w sprawie świadczeń „500+” będą wyda-
wane w drugiej połowie lipca 2017 r. Wię-
cej informacji pod nr tel.: (61) 663 50 88.
Ponadto przypominamy, iż każdą zmianę 
sytuacji dochodowej (podjęcie lub zmiana 
pracy) należy zgłaszać w dziale świadczeń 
rodzinnych i wychowawczych.

Agnieszka Statucka, starszy inspektor 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

maniu co najmniej troje dzieci w wieku 
do ukończenia 18 roku życia (w przy-
padku dziecka kontynuującego naukę do 
ukończenia 25 roku życia lub bez ograni-
czeń wiekowych w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego, legitymującego się 
orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności), 
niezależnie od sytuacji materialnej.

Renata Dziamska
specjalista pracy socjalnej

OPS Murowana Goślina

Karta Dużej Rodziny 500+ i fundusz 
alimentacyjny
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Wykorzystując w swojej pracy muzykę 
z różnych epok, grupa dąży to posze-

rzania interakcji pomiędzy człowiekiem 
a muzyką. Chór jest młodym zespołem 
(powstał w 2010 r.), odnoszącym między-
narodowe sukcesy. Z powodzeniem 
występował w Austrii, Tajwanie, Korei 
Południowej, Sri Lance i na Węgrzech. 
Dyrygent Thomas Caplin bardzo szybko 
nawiązał kontakt z goślińską publiczno-
ścią, opowiadał o poszczególnych utwo-
rach. Słuchacze byli oczarowani znakomi-
tym brzmieniem chóru, który zaprezento-
wał muzykę klasyczną i skandynawską. 
Oczywiście był bis, mimo zmęczenia chó-

Już tradycją stał się udział zespołów 
instrumentalnych w Międzynarodo-

wym Festiwalu Chóralnym im. ks. 
Edmunda Szymańskiego w Murowanej 
Goślinie. Po raz drugi, na moją prośbę, 
skierowaną na piśmie do Pana Gene-
rała - Dowódcy Garnizonu Warszawa, do 
Murowanej Gośliny przyjechała Orkie-
stra Wojskowa z Bydgoszczy prowa-
dzona od roku przez majora dr Domi-
nika Sierzputowskiego.

Bydgoska Orkiestra dotychczas koncerto-
wała z powodzeniem dla wojska i społe-
czeństwa, popularyzując muzykę woj-
skową, polską, transkrypcje muzyki 
poważnej oraz standardy muzyki rozryw-

KULTURA

rzystów (na miejsce noclegu w Zielonce 
dotarli o 4.00 rano).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie Konrad Strykowski 
podziękował dyrektor festiwalu prof. Elż-
biecie Wtorkowskiej, ośrodkowi kultury 
i chórom „Canzona” za organizację 
wydarzenia oraz dokonał ofi cjalnego 
zamknięcia X Międzynarodowego Festi-
walu Chóralnego im. ks. Edmunda Szy-
mańskiego.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

kowej w najlepszych opracowaniach. 
Orkiestra występowała między innymi 
w Belgii, Holandii, Francji, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i na Litwie.

Podczas koncertu, który odbył się 8 
czerwca, goślińska publiczność miała 
okazję wysłuchać profesjonalnej orkie-
stry w bardzo zróżnicowanym repertu-
arze. Znalazło się tam znakomite opraco-
wanie fragmentów muzycznych 
z „Zemsty nietoperza” J. Straussa, 
węgierski czardasz, interesujące, okolicz-
nościowe kompozycje oparte na tema-
tach polskiego i amerykańskiego hymnu 
oraz polskich i amerykańskich melodiach 
ludowych. Brawurowo zabrzmiała kul-

towa kompozycja Chucka Magione „Chil-
dren of Sanchez”. Oczywiście nie obyło 
się bez bisów.

Elzbieta Wtorkowska
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Murowana Goślina - 
przystanek chóralny

Koncert Orkiestry Wojskowej 
z Bydgoszczy

W drodze na Per Musicam Ad Astra V Międzynarodowy Konkurs i Festiwal Chóralny im. M. Koper-

nika w Toruniu, zatrzymał się u nas Chór Młodzieżowy „Defrost” z Hamar w Norwegii. Mieli okazję 

zwiedzić Poznań, a wieczorem 24 czerwca br. zaśpiewali w auli ostatni koncert X Międzynarodo-

wego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego.

Arleta Włodarczak dziękuje dyrygentowi Thomasowi Caplinowi za 
występ chóru

Chór Młodzieżowy „Defrost” z Hamar w Norwegii.

ORGANIZATORZY DZIĘKUJĄ WSZYSTKIM ZA WSPÓŁPRACĘ PRZY ORGANIZACJI FESTIWALU, 

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA DLA: Gminy Murowana Goślina, ks. Sławomira Jessy, Proboszcza 

Parafi i pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie, Justyny Furman, Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. 

Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie,  Zakładu Poligrafi cznego Tomasza Kędziory w Murowanej 

Goślinie, Marka Derbicha, goślińskich rodzin goszczących chórzystów, tłumaczy: Ewy Wysockiej, Barbary 

Klepackiej, Natalii Sęk, Weroniki Jarzyńskiej, Hanny Piotrowskiej. i Oliwii Pietraszewskiej.
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Od godziny 13.00 stoiska sprzeda-
żowe z produktami rolnymi i rękodziel-

niczymi już działały i pierwsi goście Targu 
Wiejskiego zaczęli pojawiać się na tere-
nie parku przy pałacu. O godzinie 15.00 
ofi cjalnie otwarto XVII Targ Wiejski 
w Boduszewie. 

Na scenie pojawili się: Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański; Radni Rady Miejskiej: Szymon 
Pędziński, Michał Hałas, Andrzej Kuź-
niewski, Sołtys Boduszewa – Elżbieta 
Winogrodzka, Marcin Trybulski – Naczel-
nik OSP Boduszewo i Gospodarz Pałacu 
w Boduszewie –Felicja Wawrzyniak. 
Życząc dobrej zabawy, zainicjowali 
występy artystyczne. 

W programie artystycznym pt: „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie” znalazły się 
prezentacje naszych zespołów. Publicz-
ność mogła zatem obejrzeć: zespół 
wokalny Goślińskie Chabry pod kierun-
kiem Marcina Matuszewskiego, zespół 
folklorystyczny „Goślinianie” pod kierun-
kiem Marzenny Karbowskiej - najmłodszą 
grupę, Zumba Fitness ze studia Harmonii 
Ruchu Magdaleny Lamentowicz, zespół 
śpiewaczy PZERiI Goślinianka pod kierun-
kiem Alicji Duszczyk, zespół wokalny Una 
Canto pod kierunkiem Aliny Forysiak, 
uczniów szkoły gry na instrumentach 
działającej w ośrodku kultury pod opieką 
artystyczną Alicji Duszczyk, uczestników 
Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszko-
laków: Kubę Klepackiego, Cecylię Kubiń-
ską, Małgosię Jakubowską, Maję Tybor-
ską, Orkiestrę Dętą OSP pod kierunkiem 
Mateusza MJ Sibilskiego. 

O godzinie 17.00 na targu pojawili się 
osiarze, czyli parada zabytkowych, pięk-
nie zachowanych lub odrestaurowanych 
polskich skuterów Osa. Zlot zorganizo-
wali: Jaromir Korta - mieszkaniec gminy 
Czerwonak i radny tej gminy oraz Marcin 
Koralewski - mieszkaniec Boduszewa. Na 
zlocie zjawiło się kilkadziesiąt motocykli 
Osa i innych zabytkowych oraz współcze-
snych maszyn, kilka interesujących 
zabytkowych aut oraz pojazdy wojskowe 

KULTURA

zaparkowane w tajemniczej bazie w głębi 
ogrodu. Organizatorzy zlotu zapewnili 
wspaniałą zabawę w klimatach motocy-
klowych. Każdy mógł wziąć udział w rzu-
cie oponą od osy do celu oraz wyścigu 
z kierownicą i przednim kółkiem. Były też 
nagrody. Puchar Burmistrza dla właści-
ciela najstarszej Osy otrzymał Krzysztof 
Maćkowiak z Leszna.

Puchar Sołtysa za najlepszy strój z epoki 
przyznano Magdalenie Zielke, pseudonim 
Złotowłos, z Czerska. Jedyny celny rzut 
oponą od osy wykonał Jan Mikołajczak 
z Potasz. Bon paliwowy otrzymał Marian 
Kostulski z Olkusza. Na targu odbył się 
również tradycyjny konkurs strzelecki do 
tarczy z broni pneumatycznej z nagro-
dami. Kawiarenka „Boduszewianka” ser-
wowała lokalne wypieki, było ognisko, 
atrakcje dla dzieci i niezwykle ciekawa 

mini wystawa starych komputerów, na 
których można było pograć w zabytkowe 
już gry. Publiczność rozbawił „Kabaret na 
różne okazje”, który tworzą Marcin 
Samolczyk i Lech Faron, wystąpiła z nimi 
utalentowana młoda wokalistka. Wieczór 
rozpoczął się zabawą taneczną, na której 
uczestnicy imprezy bawili się do godz. 
24.00. 

Atrakcją, którą z zaciekawieniem śledzili 
goście targu, był warsztat artysty rzeźbia-
rza Jacka Kuci, w którym powstawał 
przez cały czas trwania targu z kawałka 
topolowego drewna zamyślony anioł. 

Imprezę poprowadził Mateusz MJ Sibilski, 
zapraszając za rok na osiemnastkę Targu 
Wiejskiego. 

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

XVII Targ Wiejski za nami
XVII Targ Wiejski w Boduszewie rozpoczął się już o poranku w dniu 10 czerwca br. O 10.00 przed 

pałacem burmistrz Dariusz Urbański powitał wszystkich osiarzy przybyłych z całej Polski na zlot 

tych zabytkowych skuterów rodzimej produkcji i rozdał upominki (koszulki i pamiątki z Murowa-

nej Gośliny).

Zespół wokalny Goślińskie Chabry pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego.

Warsztat artysty rzeźbiarza Jacka Kuci. O godzinie 17.00 na targu pojawili się osiarze.
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szewo, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie. 

Tekst i zdjęcia: 
Bartłomiej Stefański

czas występu zabawnego mima, który 
pokazał triki, sztuczki magiczne wyko-
nane ze zręcznością cyrkowego artysty 
i humorem klauna. W dobry nastrój wpra-
wiła wszystkich kapela podwórkowa „No 
to cyk” ze Złotowa. Kawiarenka sołectwa 
Mściszewo serwowała pyszne ciasta, 
a na stoiskach gastronomicznych można 
było smacznie zjeść i dobrze wypić. Wie-
czór zakończył się zabawą taneczną.

Imprezę nad Wartą otworzyła sołtys Maja 
Frąckowiak, na Wiankach był również 
burmistrz Dariusz Urbański, który życzył 
wszystkim pięknych wakacji. Tegoroczną 
imprezę zorganizowali: Sołectwo Mści-

KULTURA

Na tradycyjny obrzęd Nocy Kupały, Sobótki, Wianków, Nocy Świętojańskiej - bo jest kilka nazw tej 

tradycji, w której splatają się kultury starosłowiańska, pogańska z chrześcijańską - przybyli miesz-

kańcy naszej gminy.

Nad brzegiem Warty, tej starej, dzikiej 
rzeki, nad którą życie i tradycyjne 

obrzędy trwają od setek lat, spotkaliśmy 
się, jak dawniej nasi przodkowie.  Uczest-
nicy wianków mogli zobaczyć to, co działo 
się tutaj, w tym samym miejscu, przed 
wiekami. Gdy słońce zatonęło już w nur-
cie Warty i w gęstym lesie zagościł mrok, 
na Bindudze zapłonęły ogniska i pochod-
nie. W kształtach płomieni można było 
dostrzec postacie tańczących duchów 
i majaczące obrazy z dawnych czasów. 
Obrzęd Nocy Świętojańskiej w mistrzow-
skim wykonaniu Zespołu Folklorystycz-
nego „Goślinianie” pod kierunkiem 
Marzenny Karbowskiej z towarzyszeniem 
kapeli grającej na żywo, sprawił wszyst-
kim bardzo wiele radości i wzruszenia. 
Dzięki Goślinianom mogliśmy dotknąć 
żywej historii, tej najciekawszej, nie doty-
czącej wielkich narodowych wydarzeń, 
ale tej, która wydarza się blisko, w sercu 
każdego z nas od zarania, a nazywa się 
tradycją.

Najmłodszym czas wypełniła 
zabawa z animatorami z Dobrego Teatru. 
Dzieci i dorośli świetnie bawili się pod-

Ciężka i Bestia to tytuł premierowego 
spektaklu Teatrzyku „Zielona Goś”, 

który został zaprezentowany 8 czerwca 
br. w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgó-
rza”. 

Był to spektakl o dość sfrustrowanym 
bajkopisarzu, który pisał kolejną bajkę 
dla dzieci... A ponieważ to bardzo trudna 
rzecz zaskoczyć dzieci kolejną bajką, 
w pisaniu autorowi pomagają dowcipne 
chochliki, które rzucają bardziej lub mniej 
udane pomysły. Była więc księżniczka 
z kamienia - to ta ciężka, a   także złośliwy 
książę - bestia. 

Ale nie będę Państwu zdradzać i opowia-

dać o całym spektaklu. Przezabawny 
i dowcipny tekst, niosący ze sobą wiele 
wartości etycznych. Pełna barw i kolorów 
scenografi a Bartka Stefańskiego i prze-
konująca gra aktorska dopełniła całości. 
Myślę, że widzowie byli zachwyceni, bo 
ten spektakl nie mógł się nie podobać! 

Na zakończenie aktorzy i publiczność 
spotkali się na słodkim poczęstunku, 
gdzie wymieniano się uwagami o spekta-
klu. Serdeczne gratulacje składamy 
wszystkim aktorom: Hubertowi Doliń-
skiemu, Paulinie Kaczmarek, Erykowi 
Kołodziejowi, Nikodemowi Olekszy, Fran-
kowi Owczarzakowi, Nadii Pochylskiej, 
Maksowi Sójce i Marcelinie Urbaniak. 

Gratulacje za scenariusz i reżyserię dla 
Lynn Kucharczyk.

Agnieszka Szymańska – Wojtera
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

Słowiańskie duchy nad Wartą

Premierowy spektakl Teatrzyku 
„Zielona Goś”
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Po raz czwarty w Klubie Osiedlowym 
„Zielone Wzgórza” zaprezentowali 
swoje prace uczniowie Gimnazjum nr 

2 im. Jana Kochanowskiego w Murowa-
nej Goślinie w ramach wystawy „Uczeń 
i mistrz”. 

Jest to cykl, który z jednej strony jest 
spotkaniem nauczycieli, uczniów, rodzi-
ców i tych wszystkich, którzy kochają 
sztukę. Z drugiej strony opowiadaniem, 
narracją młodego artysty o otaczającym 
go świecie, w którym  wyraża siebie, 

swoje pragnienia, tęsknoty i otwiera się 
na drugiego człowieka(widza), chcąc mu 
poprzez swoje prace powiedzieć coś 
o sobie. Mistrz inspiruje ucznia do kre-
atywności artystycznej, do tego, by stał 
się oryginalnym twórcą. By był sobą. 

W tegorocznym spotkaniu „Uczeń 
i mistrz” swoje prace wystawiają ucznio-
wie gimnazjum, ale także po raz pierwszy 
prace prezentują absolwenci. W wysta-
wie udział wzięli: Marianna Andrzejew-
ska, Marcelina Felerska, Klaudia Kielma, 

Helena Kulik, Marta Mularska, Magda-
lena Nowak, Klaudia Pawłuszek, Karolina 
Pytlak, Patrycja Stasieczek, Mateusz Sta-
szewski i absolwenci: Zuzanna Drgas, 
Klaudia Gorgolińska, Mikołaj Jastrzębski.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 6 
czerwca br., gdzie tłumnie stawili się 
koledzy i koleżanki, rodzice i grono peda-
gogiczne.

Beata Springer
Agnieszka Szymańska-Wojtera

Dzieci uczestniczące w zajęciach Pra-
cowni Rzeźby i Ceramiki w ośrodku 

kultury, prowadzonych przez Grażynę 
Szymałę-Wołyńską wykonały portrety 
w technice płaskorzeźby, rytu w płytce 
glinianej na podstawie wnikliwej obser-
wacji i studium twarzy swoich najbliż-
szych. Powstały portrety zbiorowe rodzin 
i autoportrety.

Na wystawie widzimy zdjęcia powie-
szone w nawiązaniu do tradycyjnego 
albumu rodzinnego, czy monidła zawie-
szonego na honorowym miejscu w salo-
nie. Tutaj podobnie grupa fotografi i jest 
zapisem relacji, jakie łączą poszczegól-
nych członków rodziny i w szerszym kon-
tekście uwidaczniają relacje społeczne, 
powstałe naturalnie podczas spotkań 
w pracowni. Wieszając na ścianie zdję-
cie, chcemy pokazać radość, radość 
sprawia nam patrzenie na nie, radość 
sprawia nam też to, że ktoś inny nas na 
tym zdjęciu ogląda. Zdjęcie rodzinne 
powieszone w centralnym miejscu jest 
godłem i fl agą naszego domowego tery-
torium, taką konstytucją naszego mikro-
państewka. To my tu rządzimy, to my 
jesteśmy największym skarbem dla sie-
bie. Rama nas podkreśla, ale nie 
zamyka. Do naszego zbioru osób można 
dołączyć, a patrząc na tę instalację, 
odczuwamy chęć dołączenia do grupy, 
przynależności, spotkania. 

Wystawa pokazuje, że bardzo łatwo jest 
siebie nawzajem oswoić i obcy przestaje 
być obcym. Rama to relacje między 
nami, krąg społeczny i więź, jaką udaje 
się przy dobrej woli zbudować. Wernisaż 
odbył się 14 czerwca br. w „Galerii na 

Wzgórzu” w ośrodku kultury przy ul. 
Mściszewskiej 10.

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Portret rodzinny

Uczeń i mistrz

Portret rodzinny zawisł w „Galerii na Wzgórzu”. Jest dość sporych rozmiarów, oprawiony w owalną 

ramę. Przedstawia twarze, rodzinę, najbliższych zebranych w jednym miejscu, patrzących na nas 

ze ściany przez dziurki oczu wyrzeźbionych w glinie.

Grażyna Szymała-Wołyńska oraz „Portret rodzinny”.
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Grażyna Szymała-Wołyńska jest 
absolwentką rzeźby Uniwersytetu 

Artystycznego w Poznaniu. Tworzy prace 
w drewnie, ceramice, zajmuje się meda-
lierstwem. Uczestniczy w sympozjach, 
warsztatach, wystawach i plenerach 
w kraju i zagranicą. W naszym ośrodku 
kultury prowadzi Pracownię Rzeźby 
i Ceramiki dla dzieci i dorosłych.

Kuratorem wystawy jest Dawid Szafrań-
ski, który opisuje twórczość artystki: 
„W twórczości artystki jednym z ważnych 
aspektów jest wybór materiału do kre-
acji. W swoim dorobku posiada wiele 
prac stworzonych w szlachetnych mate-
riałach. Jednym z nich jest drewno.”

Prace w drewnie możemy zobaczyć na tej 
wystawie. Realizacje wystawione we 

wnętrzu galerii i zdjęcia realizacji w prze-
strzeni otwartej.

Dawid Szafrański: „W pracach Grażyny 
Szymały-Wołyńskiej widzę wielość w kre-
acji: transformację form, indywidualny, 
stosowany porządek oraz różnorodność 
połączeń i utrwaleń fragmentów 
wyobraźni, uczuć, duchowości, sfery 
marzeń, pragnień i wspomnień.” 

Publiczność przybyła na otwarcie 
wystawy miała okazję dotknąć tych sfer 
bezpośrednio w obecności autorki. To 
było ba rdzo ciekawe doświadczanie.

Tekst i zdjęcia: 
Bartłomiej Stefański

Prawie dotykając…

Podczas otwarcia wystawy 29 maja br.

Publiczność przybyła na otwarcie wystawy miała okazję dotknąć 
tych sfer bezpośrednio w obecności autorki.

Prawie dotykając to tytuł wystawy Grażyny Szymały-Wołyńskiej, której otwarcie miało miejsce 

29 maja br. na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Kolegium 

Cieszkowskich.
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