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URZĄD

TERMIN IMPREZA MIEJSCE
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25 maja - 25 czerwca Wystawa „Cichy świat w sztuce” Łukasz Czuperny Galeria na Wzgórzach 
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

26 maja Festyn Rodzinny w SP im. Powstańców Wielkopolskich SP w Długiej Goślinie

26 maja Wyprzedaże garażowe Łopuchówko

27 maja Koncert z okazji Dnia Matki Aula SP nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10

27 maja Akcja poboru krwi, HDK PCK Gośliniacy Klub Osiedlowy, Nowy Rynek

29 maja – 15 czerwca Wystawa „Mistrz i uczeń” Galeria na Wzgórzach 
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

1 czerwca Dzień Dziecka z Zakładem Energetycznym Nowy Rynek

3 czerwca Festyn z okazji Dnia Dziecka Park miejski w Murowanej Goślinie

3 czerwca Rajd Puszcza Wpuszcza Wierzenica

6 czerwca Widowisko muzyczno-słowne „Muzyka niejedno na imię”, 
Koło Młodych Melomanów Klasa Muzyczna przy SP2

Hala widowiskowo-sportowa 
ul. Mściszewska 10

8 czerwca 
– 11 listopada Wystawa pokonkursowa „Niepodległość” Galeria na Wzgórzu Ośrodek Kultury 

przy ul. Mściszewska 10

8 czerwca – 16 lutego Okolicznościowa wystawa poświęcona 
100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Izba Regionalna ul. Mściszewska 10

9 czerwca Dzień Dziecka i Majówka w Łopuchówku Łopuchówko

9 czerwca Piknik z „Dwójką” Boisko SP 2, ul. Kutrzeby

9 czerwca XVIII Targ Wiejski Jubileuszowy Zlot Orkiestr Dętych Boduszewo

10 czerwca Turniej Jednostek Pomocniczych – turniej sprawnościowy Stadion Miejski, ul. Mściszewska

10 czerwca Ogólnopolski Turniej Strzelecki pod Patronatem Starosty Poznańskiego ZS w Bolechowie

13 – 30 czerwca XIX wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki Galeria na Wzgórzu Ośrodek Kultury 
przy ul. Mściszewska 10

13 – 29 czerwca „Motywy dekoracyjne” - XIX wystawa prac uczestników 
z Pracowni Rzeźby i Ceramiki 

Galeria na Wzgórzu Ośrodek Kultury 
przy ul. Mściszewska 10

23 czerwca Impreza plenerowa 
„35. urodziny Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” Nowy Rynek

23 czerwca Dni Zielonych Wzgórz Nowy Rynek

29,30 czerwca; 6,7 lipca Widowisko – Orzeł i Krzyż Niepodległa Park Dzieje

30 czerwca Przegląd Piosenki Szantowej i Turystycznej Wojnówko nad Jeziorem Łomno
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każdy piątek lipca i sierpnia KINO LETNIE Ośrodek Kultury przy ul. Mściszewskiej 10

1 lipca Spływ Kajakowy „Puszcza Zielonka” Puszcza Zielonka

7 lipca VIII Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Chabrowe Lato” Aula SP nr1, ul. Mściszewska 10

8 lipca Binduga MTB Maraton Przystań Kajakowa Binduga

TERMIN IMPREZA

12 maja Koncert z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości w ramach XI MFCH im. ks. Edmunda Szymańskiego
8 czerwca 2018 – 16 lutego 2019 Okolicznościowa wystawa w Izbie Regionalnej poświęcona 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

8, 15 czerwca oraz w każdą sobotę 
i niedzielę wakacji od 23 czerwca do 2 

września
Widowisko dzienne Stowarzyszenia Dzieje pt. „Powstanie Wielkopolskie”

29-30 czerwca; 6,7,13,14 lipca Widowisko plenerowe Stowarzyszenia Dzieje pt. „Orzeł i Krzyż – Niepodległa”
28 lipca Uroczysta sesja Rady Miejskiej

8 czerwca – 11 listopada Wystawa pokonkursowa Gminnego Konkursu Plastycznego na plakat „Niepodległość”
listopad Gminny Konkurs Recytatorski

od września Questy Wielkopolskie – Quest Murowana Goślina z historią w tle
10 listopada „Niepodległa” – inscenizacja na placu Powstańców Wlkp.
11 listopada Msza św. w intencji Ojczyzny, uroczystość przed pomnikiem, gra miejska, strzelanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

27 grudnia
Uroczystość przed pomnikiem, widowisko Stowarzyszenia Dzieje pt. „Powstanie Wielkopolskie” na pl. Powstańców 
Wlkp., msza w intencji Powstańców Białężynie, „Po listopadzie przyszedł grudzień” - inscenizacja na pl. Powstańców 
Wlkp.

29 grudnia Strzelanie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
Osłonięcie pamiątkowych tablic (trwają ustalenia)

styczeń 2019 Gminny Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim

W naszej gminie od lutego br. w ośrodku kultury spotyka się i pracuje zespół, w skład którego wchodzą historycy z goślińskich szkół i przedstawiciele stowarzyszeń. W marcu Zarządzeniem Burmistrza 

Miasta i Gminy został powołany Komitet Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zadaniem Zespołu i Komitetu 

Obchodów jest koordynacja przygotowań oraz zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów tak ważnych rocznic dla naszej ojczyzny i narodu. W dniu 7 maja br. Komitet Obchodów wybrał ze swojego 

grona przewodniczącego – burmistrza Dariusza Urbańskiego, wiceprzewodniczącego – przewodniczącego RM Konrada Strykowskiego i Sekretarza –  dyrektora MGOKiR Arletę Włodarczak. W dniu 8 

maja br. ustalono kalendarz gminnych wydarzeń. (AW)
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URZĄD

Ten ważny plan udało się zrealizować 
- nie tylko będzie wspólna taryfa, ale 

wszyscy mieszkańcy będą płacić mniej, 
niż dotychczas.

Do tej pory obowiązywała stawka netto:
 ▪ 8,72 zł dla „starych” odbiorców,
 ▪ 10, 57 dla podłączonych w ramach 
projektu „Puszcza Zielonka”.

Po twardych negocjacjach i trudnych roz-
mowach, w których brali udział w ostat-
nich latach burmistrzowie i wójtowie 
gmin związkowych, udało się ustalić 
wspólną, niższą stawkę – 7,63 zł netto 
za m3 ścieków.

Szanowny Przedsiębiorco!

Gmina Murowana Goślina przystąpiła do 
Programu „Goślińska Karta Seniora”, 
przyjętego Uchwałą Nr XLI/399/2018 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 20 marca 2018 r. Głównym celem 
Programu jest wzmocnienie aktywności 
społecznej i poprawa jakości życia senio-
rów po 60. roku życia, zamieszkałych na 
terenie Gminy Murowana Goślina.

Zapraszam Państwa do współpracy, wie-
rząc jednocześnie, że udział w programie 
zwiększy grono Państwa klientów, 
wzmocni wizerunek fi rmy, poprawi rozpo-
znawalność wśród mieszkańców oraz 
wzbudzi ich zaufanie, a fi rma postrzegana 
będzie, jako prospołeczna i aktywna 
w lokalnym środowisku. Program ma cha-

To oznacza obniżkę:
 ▪ 11 % dla wcześniejszych użytkowni-
ków sieci kanalizacyjnej,

 ▪ 27 % dla podłączonych w ramach 
projektu „Puszcza Zielonka”, czyli od 
rachunków odejmiemy w tym przypad-
ku ponad ¼ dotychczasowych opłat!

Wynegocjowana stawka będzie obowią-
zywać na okres 3 lat. Powyższa decyzja 
wejdzie w życie po 7 dniach od momentu 
ogłoszeniu na BIP przez spółkę Wody Pol-
skie, która zatwierdziła zaproponowaną 
i wynegocjowaną stawkę 7,63 zł.

Dziękuję burmistrzom i wójtom - człon-

rakter otwarty. Każdy, kto chce zostać 
Partnerem, może przystąpić do udziału 
w dowolnym czasie i na dowolny okres. 
Partner Programu sam ustala wysokość 
zniżek lub promocji oferowanych Senio-
rom.

Każdy Partner programu stanie się rozpo-
znawalny dla posiadaczy Karty poprzez 
umieszczenie logo i danych teleadreso-
wych wraz z informacją o ofercie na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Murowanej Goślinie oraz w materiałach 
promocyjnych Programu, a także oznacze-
nie specjalną naklejką promującą „Gośliń-
ską Kartę Seniora”. Potwierdzeniem przy-
stąpienia do Programu będzie podpisanie 
porozumienia o współpracy.

Aby przystąpić do Programu, jako Partner, 

kom Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka” oraz Prezesowi Aquanetu za to, 
że udało się doprowadzić do jednej, 
wspólnej taryfy.

To jedna z takich chwil, które przynoszą 
ogromną satysfakcję, pokazują sens 
działań, a także mobilizują do dalszej 
służby dla lokalnej społeczności, na rzecz 
i dla dobra mieszkańców.

Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy 

Murowana Goślina

należy wypełnić i złożyć deklarację, którą 
można pobrać ze strony Urzędu Miasta 
i Gminy w Murowanej Goślinie. Deklaracja 
dostępna jest również w UMiG:
- ul. Poznańska 18, pokój nr 13 lub 14;
- kancelaria pl. Powstańców Wlkp. 9, 
pokój nr 3.

Zachęcam Państwa do udziału w Progra-
mie.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu oraz 
Zdrowia i Spraw Społecznych pod nr tele-
fonu: 61/8923-690 do 692. 

Z poważaniem
Dariusz Urbański

Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

Obniżka cen 
za odprowadzenie 
ścieków!

Goślińska Karta Seniora

To, co się wydawało niemożliwe, zostało osiągnięte. Jednym 

z priorytetów moich działań na stanowisku burmistrza, była walka 

o zrównanie taryfy za odprowadzane ścieki zarówno dla miesz-

kańców, którzy już byli podłączeni do kanalizacji wcześniej, jak 

i dla tych podłączonych w ramach projektu „Puszcza Zielonka”.
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DROGI

W lutym zakończyła się przebudowa ul. 
Szkolnej i budowa dwóch parkingów P+R 
przy ul. Kolejowej i ul. Szkolnej, łącznie na 
niemal 80 miejsc parkingowych. Wydano 
na to w 2018 r. ponad 3 mln zł.

W maju rozpocznie się reali zacja budowy 
ul. Storczykowej i Irysowej (kanalizacja 
deszczowa). Prace o wartości ponad 352 
tys. zł zakończą się w październiku br.

Od czerwca br. realizowana będzie 
budowa drogi do szkoły w Łopuchowie za 
kwotę niemal 430 tys. zł. Prace realizo-
wane będą do października br. 

Dla zadania przebudowa ul. Łąkowej 
ogłoszony został przetarg, jednak nie 
została złożona żadna oferta. Planowane 
wydatki to 200 tys. zł

Ogłoszono również przetarg dot. kolejnego 
odcinka budowy drogi Długa Goślina - 
Łoskoń Stary. Planowane w tym roku 
wydatki to 160 tys. zł. Ponadto gmina zło-
żyła wniosek o dofi nansowanie budowy 
całej drogi (tj. ponad 2 km) z Rządowego 
Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konku-
rencyjności Regionów Poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury Drogowej o warto-
ści prac 2,48 mln w wnioskowanej dotacji 
w wysokości 60% kosztów tj. ok. 1,5 mln 
zł. 

Opracowywany jest również projekt 
budowy ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty 
za kwotę 51 tys. zł. Prace zostaną zreali-
zowane do końca br.

CHODNIKI I ŚCIEŻKI ROWEROWE

Na ukończeniu są prace związane 
z budową przez powiat poznański ścieżki 
rowerowej w ul. Gnieźnieńskiej za kwotę 
ponad 1 mln zł.

Wybrano wykonawcę budowy kolejnego 
odcinka 60 mb chodnika w Wojnowie za 
kwotę 28 tys. zł. Prace zakończą się do 
końca sierpnia.

Do końca września opracowany zostanie 
projekt ciągu pieszo-rowerowego o dł. 
1,5 km w Rakowni wzdłuż ul. Goślińskiej 
za kwotę ponad 50 tys. zł.

W kwietniu i maju wykonano remonty 
chodników na terenie miasta - na os. Zie-
lone Wzgórza na ul. Długiej wyremonto-
wano niemal 200 mb chodnika wraz 
z wymianą słupków za niemal 84 tys. zł, 
a w historycznej części miasta wyremon-
towano 70 mb południowego chodnika ul. 
Dworcowej za kwotę 27 tys. zł. Dodat-
kowo wykonano 100 mb chodnika 
w Łopuchowie za 22 tys. zł. Łącznie na 
remonty chodników na drogach gminnych 
w okresie wiosennym przeznaczono 147 
tys. zł. W okresie jesiennym planowany 

jest jeszcze remont częściowy chodnika 
w ul. Rogozińskiej za kwotę 20 tys. zł.

W czerwcu br. zostanie ponownie złożony 
w partnerstwie z gminą Czerwonak wnio-
sek o dofi nansowanie budowy Metropoli-
talnego Systemu Ścieżek Rowerowych. 
Zakładany zakres to budowa ścieżki w ul. 
Raduszyńskiej oraz ścieżki wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 187 od Przebędowa do 
granicy gminy Oborniki. Planowana reali-
zacja w latach 2018-2020.

ŚWIETLICE, REMIZY, DWORCE

Trwa budowa świetlicy wiejskiej w Niesza-
wie. Wykonane zostały fundamenty, mury 
oraz konstrukcja dachowa. Trwa opraco-
wywanie dokumentacji przyłączy: wodocią-
gowego i energetycznego. Łącza wartość 
prac wyniesie niemal 900 tys. zł. Prace 
w budynku zakończą się do sierpnia br.

Realizowana jest budowa garażu OSP 
w Łopuchowie. Po zakończeniu wszystkich 
prac konstrukcyjnych i wykonaniu pokrycia 
dachowego, wykonywana jest elewacja 
klinkierowa budynku. Ponadto opracowy-
wane są przyłącza energetyczne, wodocią-
gowe i kanalizacyjne. Całość prac 
w budynku zrealizowana zostanie do końca 
lipca br., a ich wartość wyniesie 380 tys. zł

Opracowywana jest przebudowa świetlicy 
w Wojnówku. Za kwotę 35 tys. zł wyko-

Chodnik przy ul. Długiej na os. Zielone Wzgórza. Nowe ławki przy dworcu kolejowym.

Sezon inwestycyjny w toku
2018 to kolejny rok realizacji wielu inwestycji na terenie gminy. Z budżetu gminy przeznaczono na 

nie ponad 8,1 mln zł, inwestycje powiatu poznańskiego to ponad 2 mln zł, inwestycje Aquanet 

(w tym te realizowane w ramach zastępstwa inwestycyjnego przez gminę) to ponad 7 mln zł, a Enea 

Oświetlenie wydatkuje ponad 500 tys. zł. Razem w tym sezonie na terenie naszej gminy zainwesto-

wane zostanie ponad 17 mln zł.

INWESTYCJE
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INWESTYCJE

Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Referatu Budowlano-Inwestycyj-
nego i Zarządzania Drogami
b.fl orys@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 610

nana zostanie wymiana konstrukcji 
i pokrycia dachu oraz przebudowa ścia-
nek w środku budynku.

Przeprowadzony przetarg na komplek-
sowy remont zabytkowego budynku 
komunalnego w Uchorowie, w którym 
znajduje się świetlica, nie przyniósł roz-
strzygnięcia. Przygotowywane jest do 
ogłoszenia ponowne postępowanie. 
Zaplanowane prace to wymiana konstruk-
cji dachowej oraz stropu, wykonanie insta-
lacji oraz przyłącza gazowego. Zaplano-
wana wartość prac to ok. 560 tys. zł.

W tym roku rozpocznie się również kom-
pleksowa przebudowa wraz z wyposaże-
niem budynku dworca kolejowego 
w Murowanej Goślinie. Łączna wartość 
prac w latach 2018-2020 wyniesie 4,2 
mln zł, z czego już w chwili obecnej udało 
się pozyskać dotację UE w wysokości 1,2 
mln zł. Dodatkowo gmina złożyła wniosek 
o kolejną dotację w wysokości 85% kosz-
tów, tj. niemal 3 mln zł. 

PARK MIEJSKI

W parku miejskim do końca maja 
powstanie plac zabaw z urządzeniami dla 
dzieci w różnym wieku oraz elementami 
siłowni zewnętrznej przeznaczonymi dla 
młodzieży, a także dla seniorów za kwotę 
łącznie 143 tys. zł. Inwestycja realizowana 
jest z udziałem dotacji UE z PROW 
w wysokości ponad 73 tys. zł.
Dodatkowo zamontowane zostaną nowe 
ławki oraz wykonana pielęgnacja drzew 
za kwotę ponad 100 tys. zł (z czego 50 
tys. zł w 2019 r.). Na te działania gmina 
pozyskała dotację z WFOŚiGW na kwotę 
ponad 70 tys. zł.

OŚWIETLENIE

Opracowywany jest projekt budowy 
oświetlenia w Przebędowie. 
Dodatkowo w ramach umów zawartych 

z Enea Oświetlenie (bez udziału środków 
z budżetu gminy) realizowane są 
dogęszczenia sieci oświetlenia na terenie 
gminy. Jeszcze w tym roku za kwotę nie-
mal 200 tys. zł wybudowane zostanie 
oświetlenie w Murowanej Goślinie w ul. 
Kmicica, Oleńki i Podbipięty, ul. Milew-
skiego, Radomskiego i Kłosa oraz ul. 
Mściszewskiej, w Łoskoniu Starym i Star-
czanowie. Ponadto projektowane są sieci 
oświetlenia w Głębocku, Pławnie, Złoto-
ryjsku, Rakowni, Głębocku i w ul. Gra-
szyńskiego w Murowanej Goślinie. 

INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE 

1. Realizowane w zastępstwie inwestycyj-
nym Aquanet.

Trwa budowa wodociągu w Mściszewie 
na osiedlu przy fi gurze. Pomimo trudnych 
warunków gruntowych, zrealizowano już 
większość prac sieciowych. Wkrótce roz-
pocznie się budowa przyłączy do posesji. 
Prace zrealizowane zostaną do końca 
lipca br., a ich wartość wyniesie ponad 
1,2 mln zł.

Kończy się budowa wodociągu w Złotoryj-
sku w ul. Piaskowej i Żwirowej. Zrealizo-
wano już prace sieciowe oraz przyłącza do 
posesji. Trwają roboty odtworzeniowe 
i porządkowanie terenu. Prace zrealizo-
wane zostaną do końca czerwca br., a ich 
wartość wyniesie ponad 270 tys. zł.

Na początku czerwca nastąpi wybór ofert 
w przetargu na budowę sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej w Rakowni. Szaco-
wana wartość prac to ponad 11 mln zł. 
Realizacja zaplanowana jest na 12 mie-
sięcy od podpisania umowy.

Opracowywane są projekt budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w Białężynie (ter-
min prac do końca lutego 2019 r., wartość 
projektu to prawie 150 tys. zł) oraz pro-
jekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej 

w Kątach (termin prac do końca listopada 
2018 r., wartość projektu to ponad 80 tys. 
zł).

Trwa doprojektowanie brakujących opra-
cowań i przepisanie pozwolenia na 
budowę na Aquanet SA dla projektu 
budowy sieci wodociągowej w ul. 
Radzimskiej w Mściszewie. Termin wyko-
nania zadania to październik br. a wartość 
to 49 tys. zł. Prognozowane nakłady Aqu-
anet SA w 2018 r. to ok. 3 mln zł.

Ogłoszone zostały zapytania na opraco-
wanie projektów dla następujących inwe-
stycji: budowa wodociągu w Al. Czere-
śniowej w Długiej Goślinie, budowa 
wodociągu w dz. nr 203 w Długiej Gośli-
nie oraz budowa wodociągu w dz. nr 13 
w Białężynie.

Na przełomie maja/czerwca planowane 
jest ogłoszenie przetargu na opracowanie 
projektu budowy wodociągu i kanalizacji 
sanitarnej (etap II) w Rakowni.

2. Realizowane przez Aquanet

W sierpniu planowane jest zlecenie postę-
powania przetargowego na budowę sieci 
wodociągowej w Łopuchowie.

Rozpoczęto prace projektowe dla następu-
jących inwestycji: budowy sieci wodocią-
gowej w ul. Jodłowej, Górka, Starczanow-
ska i Na Stoku, budowa sieci wodociągo-
wej w ul. Łąkowej, budowa sieci kanaliza-
cji sanitarnej w ul. Łąkowej oraz budowa 
sieci wodociągowej w Trojanowie.

W czerwcu planowane jest zlecenie opra-
cowania dokumentacji geotechnicznej dla 
projektu budowy kanalizacji sanitarnej na 
terenie Nieszawy.

Budowa garażu OSP w Łopuchowie. budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie.
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WYBORY

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

KALENDARZ WYBORCZY DO  MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Dariusz Urbański  

Z DNIA 9 MAJA 2018 R.

TERMIN DZIAŁANIE
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY

Do 10.05.2018 r.  Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie wyborów i kalendarzu wyborczym. Burmistrz 

Do 15.05.2018 r.

Powołanie Okręgowych Komisji Wyborczych:
nr 1 w Szkole Podstawowej nr 1 w Mur. Goślinie
nr 2 w Szkole Podstawowej nr 2 w Mur. Goślinie
nr 3 w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie 
nr 4 w Szkole Podstawowej w Białężynie
nr 5 w Szkole Podstawowej w Łopuchowie
nr 6 w Urzędzie Miasta i Gminy w Mur. Goślinie

Dyrektorzy szkół 
Burmistrz

Do 29.05.2018 r.  
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej przez Okręgowe Komisje 
Wyborcze.

Okręgowe Komisje 
Wyborcze 

Do 04.06.2018 r. 
Podanie do publicznej wiadomości informacji o liście kandydatów na radnych w danym Okręgu 
Wyborczym.

Dyrektorzy szkół 
Burmistrz

Do 08.06.2018 r. Przygotowanie kart do głosowania i sporządzenie spisów wyborców.
Dyrektorzy szkół 

Burmistrz

Do 10.06.2018 r. Prowadzenie kampanii wyborczej.
Kandydaci na rad-

nych 

11.06.2018 r. Przekazanie kart do głosowania i spisów wyborców Okręgowym Komisjom Wyborczym.
Dyrektorzy szkół 

Burmistrz

11.06.2018 r. Przeprowadzenie wyborów. 
Okręgowe Komisje 

Wyborcze 

11.06.2018 r.
Obliczenie wyników głosowania, sporządzanie protokołów oraz podanie wyników głosowania 
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie kopii protokołu w lokalu Okręgowej Komisji 
Wyborczej.

Okręgowe Komisje 
Wyborcze

Do 12.06.2018 r. 
Opublikowanie protokołów z wynikami wyborów  
z wynikami wyborów na stronach internetowych szkół oraz Urzędu. 

Dyrektorzy szkół 
Burmistrz

Do  13.06.2018 r.
Przekazanie oryginałów protokołu wraz z kartami do głosowania oraz spisami wyborców do 
Burmistrza. 

Okręgowe Komisje 
Wyborcze

Do 15.06.2018 r. Ogłoszenie wyników wyborów. Burmistrz

Na podstawie § 3 pkt. 1 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, stanowiącej załącznik do Statutu Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie, przyjętego Uchwałą Nr XLI/398/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r.:  

1) zarządzam na dzień 11 czerwca 2018 roku wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie I kadencji, 
2) podaję do publicznej wiadomości kalendarz wyborczy do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. 

„W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki”
(Ks. Józef Stanisław Tischner)

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Bogdana Winkla

który przez 25 lat sprawiedliwie, sumiennie, pełen zaangażowania pełnił swoją misję, sprawując funkcję sołtysa sołectwa Raduszyn.

Przyczynił się do powstania m. in. Ulicy Raduszyńskiej, placu zabaw w Raduszynie. 
Był również bardzo mocno zaangażowany w sprawę fi lii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Murowanej Goślinie.

Szanownej Małżonce, Dzieciom, oraz całej Rodzinie zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Konrad Strykowski
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

Murowana Goślina

Radni Rady Miejskiej 

Murowana Goślina

Sołtysi gminy 

Murowana Goślina

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Dariusz Urbański
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obowiązany zameldować się w miejscu 
pobytu stałego lub czasowego najpóź-
niej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia 
do tego miejsca. Podobnie, opuszcza-
jąc miejsce pobytu stałego lub czaso-
wego przed upływem deklarowanego 
okresu pobytu, obowiązani jesteśmy 
wymeldować się. Ponadto, każdy, kto 
wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej 
Polskiej na okres dłuży niż 6 miesięcy 
lub na pobyt stały, ma obowiązek zgło-
sić ten wyjazd w urzędzie gminy. Zgło-
szenie wyjazdu z kraju z zamiarem sta-
łego pobytu poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej skutkuje wymeldowa-
niem.

Gorąco zachęcamy Was Drodzy Miesz-
kańcy do wykonania obowiązku meldun-
kowego i zameldowania się w miejscu 
faktycznego pobytu.

Piotr Hildebrandt
Inspektor ds. ewidencji ludności 
i dowodów osobistych
p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 656

WYBORY

 Osoby zameldowane na pobyt stały 
na terenie naszej gminy, którym przy-
sługuje prawo wybierania, są ujęte 
w rejestrze wyborców z urzędu. 

 Mieszkańcy gminy nieposiadający 
stałego meldunku oraz osoby prze-
bywające na terenie gminy nigdzie 
niezamieszkałe mogą zostać wpisani 
do rejestru wyborców, jeżeli złożą 
w tej sprawie w urzędzie gminy 
pisemny wniosek. 

Wniosek powinien zawierać dane wnio-
skodawcy: nazwisko, imię (imiona), imię 
ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny 
PESEL, adres zameldowania na pobyt 
stały lub adres ostatniego zameldowania 
na pobyt stały w Polsce. Do wniosku 
dołącza się:
▪ kserokopię ważnego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość wniosko-
dawcy;

▪ pisemną deklarację, w której wnio-
skodawca podaje swoje obywatel-
stwo i adres stałego zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przepis ten dotyczy również wyborcy 
nigdzie niezamieszkałego, przebywa-
jącego stale na obszarze gminy.

Mieszkańcy gminy będący obywate-
lami Unii Europejskiej (niebędący 
obywatelami polskimi) w celu wpisa-
nia do rejestru wyborców muszą zło-
żyć wniosek w tej sprawie, nawet, 
jeżeli są zameldowani na pobyt stały 
na obszarze Polski.

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpi-
sania do rejestru wyborców wydaje bur-
mistrz, w terminie 3 dni od dnia złożenia 
wniosku.

Przypominamy, że obowiązek meldun-
kowy, wbrew nieprawdziwym a niestety 
często powtarzanym wśród mieszkań-
ców informacjom, nie został zniesiony. 

Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności 
obywatel polski przebywający na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

Czy mogę głosować 
w wyborach?

Do 10 września 2018 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

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przedstawiamy Państwu garść informacji, 

które pozwolą uniknąć przykrych niespodzianek osobom chcącym oddać swój głos.

GOŚLIŃSKIE 

STOWARZYSZENIE 

SENIORÓW
prezes Irena Błachowiak

wiceprezes Zdzisław Skórzewski

serdecznie zapraszają wszystkich 

seniorów do współpracy, spotkań 

i wspólnego spędzania czasu. 

Mamy mnóstwo pomysłów, 

możecie Państwo realizować je 

razem z nami. 

ZAPRASZAMY 
piątki godz. 10.00-12.00, pok. nr 10, 

budynek Biblioteki Publicznej, 
ul. Poznańska 16

Już niebawem z pośrednictwem 
internetowej strony gminnej będziemy 

Państwa informować o planowanych 
spotkaniach i wydarzeniach.

WYPRZEDAŻE 

GARAŻOWE
Sołtys Łopuchówka zaprasza na 

kolejne wyprzedaże garażowe 

26 maja br., w godz. 10.00-15.00. 

Proszę o zgłoszenia 

pod nr tel. 695 998 253, 

aby zarezerwować stoisko. 

Sprzedać, kupić lub wymienić można 

dosłownie wszystko - byle było całe, czyste. 

Jeśli zgłoszeń będzie niewiele, sołtys 

zastrzega, że może odwołać imprezę. Na 

miejscu kawa, herbata i ciasto-za symboliczna 

złotówkę, a to, czego nie sprzedamy, można 

zostawić obok kosza na śmieci na boisku, 

a sołtys zajmie się wywozem.

Urszula Gendera-Zielińska
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Przemysław Eszner
Komendant Straży Miejskiej
p.eszner@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 666

GOAP

Związek Międzygminny „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

przypomina, że od 1 stycznia 2018 roku 
wprowadzona została selektywna 
zbiórka odpadów biodegradowalnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpa-
dów (odpady BIO i odpady zielone). 

Rozumie się przez to zbiórkę odpadów 
zielonych wraz z innymi odpadami ulega-
jącymi biodegradacji, tj. rozdrobnionych 
gałęzi, liści, skoszonej trawy, trocin i kory 
drzew, resztek żywności (bez mięsa), 
przeterminowanych owoców i warzyw, 
skorupek jaj oraz fusów po kawie czy her-
bacie. Należy pamiętać, że w zabudowie 
jednorodzinnej w jednym pojemniku 
należy łącznie gromadzić odpady BIO 
wraz z odpadami zielonymi, natomiast 
w zabudowie wielorodzinnej i śródmiej-
skiej (na terenach miejskich i wiejskich) 
należy posiadać osobny pojemnik na 
odpady zielone i odpady BIO. Obowiązek 
selektywnego gromadzenia odpadów to 
wymóg prawa polskiego i unijnego, który 
związek był zobowiązany wprowadzić.
Odpady biodegradowalne przekazywane 
są do biokompostowni. Ich przetworzenie 
może skutkować pozyskaniem energii 
cieplnej lub elektrycznej, pozyskiwany jest 
także kompost. Worki, w których do tej 
pory gromadzono odpady zielone, nie 
pozwalały na takie wykorzystanie odpa-
dów.

W dniu 26 marca miał miejsce 
fi nał I Wielkopolskiej Olimpiady Wie-

dzy o Bezpieczeństwie „Moja okolica – 
bezpieczna i przyjazna”, której byliśmy 
współorganizatorami. 

Uczniowie musieli pokonać dwa etapy 
pisemne, aby zakwalifi kować się do ści-
słej czołówki. Finał miał miejsce w Wyż-
szej Szkole Bankowej w Poznaniu, która 
była głównym organizatorem olimpiady. 
Mamy powody do dumy, gdyż z ponad 
700 uczestników do fi nału liczącego 18 
osób zakwalifi kowały się aż 3 uczennice 
z ZS w Bolechowie - oddziału w Murowa-
nej Goślinie. 

Odpady BIO oraz zielone można groma-
dzić w przydomowym kompostowniku 
(który należy zgłosić do GOAP), bądź 
wyposażyć nieruchomość w pojemnik 
o pojemności 120l lub 240l w zależności 
od potrzeb (właściciele nieruchomości 
jednorodzinnych). Ważne jest, aby 
odpady nie znalazły się w zmieszanych 
odpadach komunalnych!

Od 1 kwietnia do 30 listopada odpady 
BIO odbierane są nie rzadziej niż raz 

Pomimo, iż nie udało się zdobyć najwyż-
szego trofeum – indeksu pozwalającego 
studiować w WSB, to i tak uczennice 
Klaudia Ludzkowska, Joanna Budych, 
Zuzanna Adamska zaprezentowały się 
wyśmienicie. W fi nale dziewczęta musiały 
zaprezentować wcześniej przygotowany 
przez siebie projekt pt.: „Moja okolica – 
bezpieczna i przyjazna”. Przekrój prac był 
bardzo różnorodny, każdy z fi nalistów 
miał inne spojrzenie na zagadnienia 
związane bezpieczeństwem. 

Warto wspomnieć, że organizatorzy 
zagwarantowali fi nalistom nie tylko 
dodatkowo warsztaty z bezpieczeństwa 

w tygodniu.

Z uwagi na zaprzestanie odbioru odpa-
dów zielonych w workach, te odpady, 
które nie mieszczą się w pojemniku, 
można odwieźć do najbliższego Punktu 
Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. 
PSZOK. Tam od mieszkańców z terenu 
ZM „GOAP” będą przyjęte nieodpłatnie.

Więcej informacji na stronie www.biood-
pad.pl lub www.goap.org.pl. 

wewnętrznego, przemiłą atmosferę pod-
czas całego fi nału, ale przede wszystkim 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Uczenni-
com serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: Małgorzata Krzysztoń

Odbiór odpadów BIO

Moja okolica 
– bezpieczna i przyjazna

Finalistki konkursu wraz z organizatorami i nauczycielami.
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Galę poprowadził niezastąpiony 
Krzysztof Skrzypek, a cały jego team 

po raz kolejny już w Murowanej Goślinie 
zaprezentował świetne widowisko. Oto 
wyniki walk: 

WALKI ZAWODOWE
120 kg: Filip Toe pokonał Filipa Stawo-
wego przez niejednogłośną decyzją  
sędziów
66 kg: Dawid Śmiełowski pok. Sławomira 
Szczepańskiego przez nokaut, runda 1
84 kg: Piotr Kuberski pok. Mykolę 
Moskaletsa przez TKO, runda 1, 1:32
70 kg: Ahmed Kataev pok. Krzysztofa 
Mendlewskiego przez poddanie (gilo-
tyna), runda 1, 1:05
84 kg: Bartłomiej Gładkowicz pok. 
Krzysztofa Florczaka przez poddanie 
(duszenie zza pleców), runda 1, 1:46
77 kg: Bartosz Zawadzki pok. Patryka 
Lewandowskiego przez TKO, runda 1, 
3:09

W piątek 13 kwietnia w hali 

sportowo-widowiskowej 

w Murowanej Goślinie odbyła 

się 14. gala MMA Slugfest. Ten 

mocny sport, który zdobywa 

coraz większą popularność, 

wypełnił widzami całą gośliń-

ską salę.

WYDARZENIA

W dniu 12 kwietnia 2018 r. została 
podpisana umowa pomiędzy Gminą 

Murowana Goślina a fi rmą SUN+ 
Agnieszka Turowska na wykonanie 
zadania pn.: „Budowa strefy rekreacji 
w parku w Murowanej Goślinie”, na 
które w grudniu 2017 roku otrzymali-
śmy dofi nansowanie z Programu 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
wdrażanej przez LGD Kraina Trzech 
Rzek. 

Wartość podpisanej umowy 113 904,15 
zł brutto, wysokość przyznanego dofi nan-
sowania ze środków Unii Europejskiej 73 
171,11 zł.

W samym centrum Murowanej Gośliny, 
czyli w parku przy pałacu, powstanie 
strefa rekreacji. Z przeznaczeniem dla 
najmłodszych w parku pojawią się m.in.: 
huśtawka, siedzisko bocianie gniazdo czy 
kiwak, natomiast dla dorosłych coś dla 
zachowania sprawności fi zycznej, czyli 

zestaw fi tness i street workout. Wszyst-
kie urządzenia zostaną rozmieszczone 
tak, by zachęcić do spacerów po pięknie-
jącym parku.

Do tej pory w historycznej części Muro-
wanej Gośliny brakowało miejsc do 
aktywnego spędzania czasu oraz relaksu 
blisko przyrody. Mamy nadzieje, że park, 
położony w centrum miasta, mimo swo-
ich stosunkowo niewielkich rozmiarów, 
stanie się teraz miejscem chętnie odwie-
dzanym, zarówno w celu korzystania 
z nowej strefy rekreacji, jak i chociażby 
odpoczynku na jednej z ławek.

W parku powstanie strefa rekreacji

Daria Niemier
biuro zamówień publicznych i środków 
zewnętrznych
d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 663

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inwestycja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. „Budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Goślinie”

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek

WALKI SEMI-PRO
66 kg: Konrad Furmanek pok. Denisa 
Stelmaszyka przez poddanie (balacha), 
runda 3, 2:30
77 kg: Patryk Stoiński pok. Alana Mało-
wickiego przez poddanie (duszenie trój-
kątne nogami), runda 3, 2:49
66 kg: Aleksander Kowalski pok. Mate-
usza Skibińskiego przez poddanie 
(duszenie zza pleców), runda 1,
80 kg: Jacek Królczyk pok. Mariusza 
Majchrzaka przez TKO, runda 1, 2:39

(MP)
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

14. gala MMA Slugfest 

Filip Toe pokonał Filipa Stawowego (z lewej) niejednogłośną decyzją sędziów.

Publiczność w Murowanej Goślinie jak zwykle dopisała.
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WYDARZENIA

W eucharystii wzięły udział władze 
samorządowe, poczty sztandarowe, 

przedstawiciele organizacji, instytucji, 
szkół i stowarzyszeń. Oprawę muzyczną 
zapewniła Orkiestra Dęta OSP pod 
batutą Mateusza MJ Sibilskiego. Dalsza 
część obchodów 227. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja miała miejsce na 
placu Powstańców Wlkp. Rozpoczęto 
wspólnym zaśpiewaniem hymnu pań-
stwowego z towarzyszeniem orkiestry. 

Konrad Strykowski Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie w uroczy-
stym wystąpieniu nawiązał do słów zna-
nej piosenki „Witaj, majowa jutrzenko”, 
które w pełni oddają znaczenie i rolę tego 
święta dla naszego narodu. Podkreślił, że 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja było 
mądrą i odważną próbą modernizacji 
naszego kraju. Zaapelował też, aby 
w roku wyborów samorządowych nie 
pogłębiać istniejących podziałów. Powie-
dział m. in.: „Zadbajmy wspólnie, aby 
spory o przyszłość i wizję rozwoju naszej 
gminy nie zmieniły się w kłótnie i wza-
jemną agresję. W tym przypadku nie 
bierzmy przykładu z góry. Spierajmy się 
na programy, bez ataków personalnych. 
Przecież wszystkim, jestem o tym przeko-
nany, przyświeca dobro i pomyślność 
naszej małej goślińskiej wspólnoty”. Na 
zakończenie swojego wystąpienia, mając 
w pamięci dramatyczne wydarzenia zwią-
zane z wybuchem gazociągu, podzięko-
wał wszystkim druhom ochotnikom oraz 
funkcjonariuszom PSP za ich ofi arną 
i pełną poświęcenia służbę oraz złożył 
życzenia z okazji Święta św. Floriana, 
patrona strażaków.

Następnie delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem i uczestnicy uroczystości wpi-

sywali się do pamiątkowej księgi Konsty-
tucji 3 Maja.

Ostatnim akcentem obchodów było 
Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, które odbyło się 
na strzelnicy brackiej.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Witaj, majowa jutrzenko
W kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie odbyła się 

w dniu 3 maja br. uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny. Mszę św. koncelebrowali ks. dziekan Sła-

womir Jessa, proboszcz parafi i w Długiej Goślinie ks. Jan Kwiatkowski i ks. Rafał Budzyński wika-

riusz miejscowej parafi i.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujmy za pomoc przy organizacji uroczystości: Proboszczowi Parafi i pw. św. Jakuba Apostoła ks. Dziekanowi Sławomirowi Jessie; Ko-
misariatowi Policji w Murowanej Goślinie; Straży Miejskiej; Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza Sibilskiego; Goślińskiemu Szczepowi 
„Wzgórze” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego OSP Eugeniuszowi Tomickiemu; Kurkowemu Bractwu 
Strzeleckiemu; Firmie ELKOTUR E.T. Kopczyńscy.

Obchody 227. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na pl. Powstańców Wielkopolskich.

Poczty sztandarowe. Msza św. w intencji Ojczyzny.

Delegacja władz miejskich składa kwiaty pod pomnikiem.
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nych z różnych gatunków muzycznych od 
disco, dance po rock i pop. Było super! 
Tym bardziej miło, że nie zawiodła 
pogoda. Słoneczko grzało, a wieczorny 
chłód dodawał ochoty do szalonej 
zabawy. 

Wszyscy naładowaliśmy akumulatory 
pozytywną energią. Pierwsza impreza 
plenerowa udała się bardzo! Niech to 
będzie dobrą wróżbą na kolejne imprezy, 
które już tuż, tuż.

Tekst i  zdjęcia Bartłomiej Stefański

WYDARZENIA

Uczestników majówki powitał burmistrz Dariusz Urbański. Zabawy dla dzieci z Grupą Animacyjną BIT.

Pierwsza impreza plenerowa udała się bardzo!.

Zaczęliśmy od najmłodszych. Zabawy 
dla dzieci przygotowała Grupa Anima-

cyjna BIT. Strefy zabawy dla dzieci ofero-
wały malowanie twarzy, kreacje balo-
nowe, pokaz wielkich baniek mydlanych 
i spotkanie z żywymi maskotkami. Dzieci 
korzystały również z dmuchanych bajko-
wych konstrukcji służących do wesołych 
wariacji na temat sportu, czyli z popular-
nych dmuchańców. 

Od godziny 19.00 sceną zawładnęła 
muzyka disco polo i zaczęła się „jazda na 
maxa”. W koncercie pt. „W rytmach 
disco” wystąpili znani i lubiani artyści: 
Błażej Drab, Adonis, Bartek Tecław. 
Publiczność bawiła się znakomicie. Było 
gorąco pod sceną, która w tym roku była 
większa, co uświetniło jakość show. 

Gośliniacy bawili się całymi rodzinami. 
Impreza nie obyła się bez dobrego jedze-
nia i zimnych napojów. Strażacy z gośliń-
skiej OSP przygotowali dla wszystkich 
kocioł pysznej grochówki w prezencie, 
a ich grille przyjemną wonią smażonej 
kiełbaski kusiły, aby skosztować imprezo-
wych specjałów. Do północy bawił nas 
zespół Quadro Band, mający w swoim 
repertuarze pełen wachlarz hitów tanecz-

W sobotę 5 maja 2018 r. długi imprezowy weekend zwieńczyliśmy tradycyjną „Majówką” na stadionie 

miejskim przy ul. Mściszewskiej. Wszystkich mieszkańców naszej gminy, jak co roku, do wspólnej 

zabawy zaprosił burmistrz Dariusz Urbański.

Występ Bartka Tecława.
Koncert zespołu Adonis.




DISCO MAJÓWKA

maj 2018 11



WYDARZENIA

Patronat Honorowy nad jubileuszo-
wym koncertem przyjęli: Wojewoda 

Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Staro-
sta Poznański Jan Grabkowski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Konrad Strykowski.

Orkiestra przywitała gości Polonezem 
Wojciecha Kilara. Po pierwszej części 
koncertu pt. „Wspomnień czar” dyrektor 
Paweł Kurosz wręczył wszystkim obec-
nym członkom orkiestry listy gratulacyjne 
od Starosty Poznańskiego Jana Grabkow-
skiego. Nasze goślińskie władze przygo-
towały również okolicznościowe adresy, 
a także statuetki dla najdłużej grających 
muzyków, otrzymali je: Benedykt Basz-
czyński (45 lat), Maciej Przybysz (40 lat), 
Andrzej Sikorski (37 lat), Grzegorz Basz-
czyński (24 lata), Benigna Binięda (10 
lat) i kapelmistrz Mateusz MJ Sibilski za 
10 lat dyrygowania orkiestrą. Z rąk Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Konrada 
Strykowskiego i Wiceburmistrza Krzysz-
tofa Oczkowskiego orkiestra otrzymała 
czek na kwotę 30.000 PLN z przeznacze-
niem na zakup instrumentów (24.000 
PLN) i uzupełnienie strojów (6.000 PLN). 
W drugiej części koncertu zatytułowanej 
„Młodzieży czar” z orkiestrą zagrali naj-
młodsi stażem uczniowie szkółki gry na 
instrumentach. Potem podziękowano 

przedstawicielom władz, byłym członkom 
orkiestry, kapelmistrzom, instruktorom 
i ich rodzinom, ośrodkowi kultury, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Murowanej 
Goślinie oraz darczyńcom i rodzicom naj-
młodszych członków orkiestry. Wszyscy 
otrzymali pamiątkowe medale. Specjalny, 
pierwszy w historii tytuł „Przyjaciela 
Orkiestry” zespół przyznał burmistrzowi 
Dariuszowi Urbańskiemu. W ostatniej 
części koncertu „Tak gramy po 120 
latach” okazję do zaprezentowania swo-
ich umiejętności mieli byli prezesi orkie-
stry Andrzej Kuźniewski i Zachariasz 

W niedzielę 15 kwietnia br. w auli przy ul. Mściszewskiej odbyła się niezwykła uroczystość. Jubile-

usz 120-lecia działalności świętowała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej 

Goślinie, najstarszy zespół artystyczny działający w naszym mieście. Orkiestra strażacka, ale dzia-

łająca w strukturach ośrodka kultury.

W DNIU 15 KWIETNIA BR. ODBYŁ SIĘ UROCZYSTY KONCERT Z OKAZJI JUBILEUSZU 120-LECIA ORKIESTRY DĘTEJ OSP W MUROWANEJ GOŚLINIE. 

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA PATRONÓW HONOROWYCH: Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoff manna, Starosty Poznań-

skiego Jana Grabkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusza Urbańskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 

Konrada Strykowskiego. Podziękowania również kierujemy do MGOKiR w Murowanej Goślinie na czele z Panią Dyrektor Arletą Włodarczak i Pracowników za 

organizację koncertu jubileuszowego. Dziękujemy za liczny udział w koncercie rodzin członków Orkiestry, zaproszonych gości w tym byłych członów Orkiestry 

oraz delegacje, a także mieszkańców naszej Gminy. Wyrazy wdzięczności kierujemy dla Darczyńców orkiestry: Agroturystka Miódmalina, Anna i Piotr Downar, 

Auto Lux Małgorzata i Janusz Binięda, Building Service Piotr Wtorkowski, Broker Sound Jakub Sikoń, Bożena Zellner, Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębior-

ców w Murowanej Goślinie, Cukiernia Paweł Piętka, Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej z Murowanej Gośliny wraz z Grupą Młodzieżową, Księgarnia „Grześ” 

Mirosława Wiszumirska, Marcin Matuszewski, Nadleśnictwo Łopuchówko - Lasy Państwowe Nadleśniczy Tomasz Sobolak, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdziel-

czy Oddział w Murowanej Goślinie, Podłogi Bolechowo Roman Pol, Pracownia Reklamy i Grafi ki Użytkowej „Reklama Murowana”, Przedsiębiorstwo Handlowo-

-Usługowe K&P Przemysław Popiak, Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe Tadeusz Kłos, Przedszkole Niepubliczne „Groszek” Magdalena Pędzińska, Rado-

sław Szpot, Studio Fotografi czne Kamil Grzebyta, Szymon Pędziński, Tele-Bus Przewozy Okazjonalne i Turystyczne Bogusław Frąckowiak, Teresa Majchrzak, Elż-

bieta Majchrzak, Anna Łużna, Beaty Poturalskiej, Tom-Car Tomasz Binięda, Tomasz Krzyżostaniak, Vera S.C. Margareta Kiszmanowicz i Janusz Kościelniak, Zakład 

Poligrafi czny Tomasz Kędziora, Zakład Zieleni „Sekwoja”.

Z wyrazami szacunku

Członkowie Orkiestry Dętej OSP Murowana Goślina i Stowarzyszenie Miłośników Orkiestry Dętej

Aktualni członkowie Orkiestry Dętej OSP w Murowanej Goślinie.

Wręczenie czeku dla orkiestry przez wiceburmistrza Krzysztofa 
Oczkowskiego oraz przewodniczącego RM Konrada Strykowskiego.
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Maćkowiak, stukając młotkami w kowa-
dło.

Przyszedł czas na składanie jubileuszo-
wych życzeń, ustawiła się długa kolejka 
delegacji goślińskich zespołów, zaprzy-
jaźnionych orkiestr i przyjaciół orkiestry. 
Gratulacje przyjmowali: kapelmistrz 
Mateusz MJ Sibilski, prezes Benigna 
Binięda i wiceprezes Grzegorz Baszczyń-
ski. Gości zaproszono na tort, lampkę 
szampana i catering. Uroczystość z okazji 
120-lecia Orkiestry Dętej OSP była pełna 
wzruszeń i pozytywnych emocji, znakomi-
cie dopisała publiczność.

Z okazji jubileuszu przygotowano pre-
zentację zdjęć, okolicznościowe wydaw-
nictwo i wystawę pamiątek. Rodzina 
Benedykta Majchrzaka wydała, na pod-
stawie historii spisanej przez wielolet-
niego dyrygenta orkiestry w 1998 roku, 
książkę pt. „Historia Orkiestry Dętej 
przy OSP w Murowanej Goślinie 1898-
1998”. Zebrania i opracowania materia-
łów podjęły się Anna Łużna - córka 
i Beata Poturalska wnuczka Benedykta 
Majchrzaka.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

WYDARZENIA

Już po raz dziewiętnasty w dniu 4 
kwietnia. br. odbyły się eliminacje 
gminne do Powiatowego Konkursu 

Recytatorskiego „Wiosenne Przebudze-
nie”. W sali ośrodka kultury zagościła 
wiosna, a to za sprawą recytatorów 
i wspaniałej wiosennej scenografi i 
autorstwa B. Stefańskiego. 

Jury w składzie: przewodnicząca - Dioniza 
Boch i Agnieszka Szymańska-Wojtera 
miało nie lada problem z wyborem osób, 
które będą reprezentować naszą gminę 
na etapie powiatowym. Poziom był bardzo 
wysoki i wyrównany. Królowały oczywiście 
wiersze polskich poetów przede wszyst-
kim Brzechwy, Tuwima czy Szymborskiej. 
Ucieszyliśmy się, że młodzi recytatorzy 
poszukują też nowych, niebanalnych tek-
stów. Raduje też fakt, że konkursy recyta-
torskie cieszą się tak dużym zaintereso-
waniem, w naszych eliminacjach wzięło 
udział czterdziestu uczestników ze wszyst-
kich szkół podstawowych naszej gminy.

Laureatami naszego konkursu zostali:
GRUPA NAJMŁODSZA
nominacja do fi nału – Aleksandra Wójcik 
(SP nr 2 Murowana Goślina)
wyróżnienie – Mateusz Chwał (SP Białę-
żyn)
wyróżnienie – Maja Przydróżna (SP nr 2 
Murowana Goślina)
wyróżnienie – Maja Mordal (SP Długa 
Goślina)

GRUPA MŁODSZA
nominacja do fi nału – Dagmara Kasprzak 
(SP Długa Goślina)
wyróżnienie – Weronika Hilszer (SP nr 1 
Murowana Goślina)
wyróżnienie – Kaja Różycka (SP nr 2 
Murowana Goślina)
wyróżnienie – Julita Jóźwiak (SP Białę-
żyn)

GRUPA STARSZA
nominacja do fi nału – Klaudia Mleczek 
(SP Łopuchowo)

wyróżnienie – Weronika Ruta (SP nr 1 
Murowana Goślina)

Wszystkim uczestnikom, osobom wyróż-
nionym serdecznie dziękujemy za wzięcie 
udziału i dziękujemy za chwile zadumy, 
uśmiechu i refl eksji. 

Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

„Wiosenne Przebudzenie”
Eliminacje Gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych konkursu.

Jan Fiedler 1898 – 1926
Franciszek Pędziński 1926 – 1960
Benedykt Majchrzak 1960 – 1994

Albin Koźlinka 1994 – 1995
Wiesław Pawlak 1995 – 1999

Piotr Pawlak 1999 – 2000
Michał Lawrens 2000

Przemysław Neumann 2000 – 2007
Krzysztof Warguła 2007 – 2008

Mateusz Sibilski 2008 - do chwili obecnej

FLETY: Michalina Downar, Katarzyna Nowak, Karolina Somerfeld, Emilia Wojtkowiak

KLARNETY: Jan Baturo, Jerzy Gronowski (instruktor), Agnieszka Łużna, Alicja Stencel (uczeń), 
Jakub Tecław

SAKSOFONY ALTOWE: Marta Bulińska, Matylda Glica (uczeń)

SAKSOFON TENOROWY: Grzegorz Baszczyński

SAKSOFON BARYTONOWY: Agnieszka Gontarek

TRĄBKI: Benigna Binięda, Maciej Przybysz, Andrzej Sikorski, Anna Woronkowicz

TUBA: Benedykt Baszczyński

INSTRUMENTY PERKUSYJNE: Jędrzej Przybysz, Iwona Wojczak

Jubileuszowy tort, na zdjęciu prezes orkiestry Benigna Binięda oraz 
kapelmistrz Mateusz Sibilski.
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Tematyka koncertu została ujęta 
w formę Misterium Zmartwychwstania 

pt. „Ave Christe”.Wykonawcami byli: 
Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomor-
skiej Capella Bydgostiensis, Chóry: 
Dziewczęcy, Kameralny oraz Żeński „Can-
zona” z Murowanej Gośliny, Weronika 
Jarzyńsk a – fortepian, Marzena Micha-
łowska – sopran, Waldemar Kośmieja – 
skrzypce.

Koncert stanowił publiczną prezentację 
dzieła artystycznego w ramach przewodu 
doktorskiego Adrianny Wtorkowskiej-Ku-
bińskiej, który został wszczęty przez 
Radę Wydziału Dyrygentury Chóralnej, 
Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej 
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderew-
skiego w Poznaniu. W związku z tym 
gośćmi byli: dziekan wydziału - prof. Prze-
mysław Pałka, promotor - prof. Piotr Sala-
ber z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 
recenzent - prof. Dariusz Dyczewski, rek-
tor Akademii Sztuki w Szczecinie oraz 
recenzent. - ks. prof. Kazimierz Dąbrow-
ski z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. 
Ponadto obecni byli prof. Leszek Bajon 
z Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz 
prof. Mariusz Kończal z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Ofi -
cjalnego otwarcia XI edycji Festiwalu 

dokonał Szymon Pędziński - Przewodni-
czący Komisji Gospodarczej RM.

Muzyka sakralna jest poszukiwaniem 
Boga oraz kontaktu z Nim językiem 
dźwięków. 

Wykonane podczas koncertu kompozycje 
to w przewadze współczesne utwory twór-
ców z Polski, Europy i USA, przeznaczone 
do wykonania przez chór dziecięcy i żeń-
ski. Części z nich towarzyszył akompania-
ment fortepianu bądź orkiestry kameral-
nej. Do programu celowo dołączone 
zostały trzy monodie chorałowe. Miały 
one na celu bezpośrednie odniesienie do 
śpiewu gregoriańskiego, który stanowi 
rodzaj architektury pięknej katedry, gdzie 
fundamentem jest słowo, kolumną rytm, 
a melodia modalna stanowi o stylu 
budowli.

Koncert rozpoczął się dźwiękiem dzwo-
nów, na tle których pięknie brzmiał hymn 
rezurekcyjny „Salve Festa Dies” oraz XIV-
-wieczny kanon „Laudemus Virgi-
nem”.  Chóry Canzona wraz z Orkiestrą 
Kameralną Capella Bydgostiensis 
wybrzmiały z prezbiterium oraz przeciwle-
głych skrzydeł empory organowej. Topofo-
nia, czyli uprzestrzennienie muzyki, poza 

zasadniczą funkcją brzmieniową miała na 
celu przeniesienie słuchacza do wnętrza 
rozgrywanej akcji muzycznej oraz prezen-
tację sensorycznych właściwości muzyki. 
Niezwykłym przesłaniem była kolejna 
kompozycja w wykonaniu Chóry Dziew-
częcego „Canzona” z towarzyszeniem 
kwintetu smyczkowego, fortepianu oraz 
werbla. To współczesny kanon amerykań-
skiej kompozytorki, Teresy Jennings „Can-
dle for peace”. Chór Dziewczęcy zakoń-
czył swój występ dwoma utworami z towa-
rzyszeniem Weroniki Jarzyńskiej przy for-
tepianie - angielskiego twórcy, Johna Rut-
tera - „For the beauty of the earth” oraz 
amerykańskiej kompozytorki, Lindy 
Spevacek - „Choral fl ourish”. Dziewczęta 
śpiewały z ogromnym zaangażowaniem 
i rozumieniem wykonanych treści. Szcze-
gólnie zachwycały soprany, które trudne 
wysokie partie wokalne realizowały z lek-
kością i blaskiem. W kolejnej części kon-
certu wystąpił Chór Żeński i Kameralny 
„Canzona”. W ich wykonaniu usłyszeliśmy 
dwie kompozycje twórców z Hiszpanii 
i Litwy: „Salve Regina” Javiera Busto oraz 
polichóralne „Tu es” Vytautasa Miškinisa. 
Stopniowo budowana dramaturgia pro-
gramu koncertu została wyeksponowana 
podczas prezentacji pięknej kompozycji 
„Ave Maria”, napisanej przez obecnego 

Będą Go chwalić
21 kwietnia 2018 roku w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej 

Goślinie odbył się koncert inaugurujący XI edycję Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego 

im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie. 

KULTURA
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na koncercie Piotra Salabera. Utwór ten 
został wykonany przez Marzenę Micha-
łowską - sopran, Waldemara Kośmieję - 
skrzypce, Orkiestrę Kameralną Capella 
Bydgostiensis z towarzyszeniem dzwonów 
oraz Chór Żeński i Kameralny „Canzona”. 
Niezwykłe, liryczne brzmienie głosu solo-
wego i śpiewana kantylena skrzypiec uzu-
pełniały się wzajemnie. Po tym wykonaniu 
wzruszona i zachwycona publiczność 
oklaskiwała artystów na stojąco. Tymcza-
sem po krótkiej reorganizacji sceny, do 
wykonawców dołączyła sekcja instrumen-
tów dętych blaszanych - trąbek i puzonów 
oraz rozbudowany skład instrumentów 
perkusyjnych. Ponadto z dwóch stron pre-
zbiterium dołączył Chór Dziewczęcy „Can-

zona”. Finałową kompozycję norweskiego 
twórcy Knuta Nystedta „Ave Christe” 
poprzedziło wykonanie przez chór żeński 
wielkanocnej sekwencji chorałowej „Victi-
mae Paschalis Laudes”. Kompozycja 
Knuta Nystedta napisana została na dwa 
chóry dziecięce, jeden żeński, orkiestrę 
smyczkową, instrumenty dęte blaszane, 
perkusyjne i organy. Szczególnie wzniośle 
zabrzmiały fragmenty w wykonaniu sekcji 
puzonów i trąbek, a fi nałowe tutti, ze śpie-
wanym przez wszystkie chóry „Alleluja” 
było najważniejszym przesłaniem miste-
rium „Ave Christe”.

Istotną częścią całości koncertu było 
słowo. Wyboru czterech fragmentów 

poezji ks. Jana Twardowskiego oraz ich 
recytacji podjął się ks. Karol Łybek. 
Całość koncertu prowadziła Adrianna 
Wtorkowska-Kubińska, która doskonale 
panowała nad całością wykonania 
w poszczególnych kompozycjach. Publicz-
ność podziękowała artystom długimi bra-
wami, a dyrygentka odebrała liczne gratu-
lacje od zaproszonych gości. Koncert był 
piękny, a jego narracja i dramaturgia nie-
zwykle wzruszająca. W tym miejscu wła-
ściwy wydaje się być cytat św. Augustyna, 
który pisał że „Szukający Pana znajdą Go, 
a znalazłszy Go, będą Go chwalić”. 

prof. Elżbieta Wtorkowska
zdjęcia: Bartłomiej Stefański

KULTURA

Po raz XIV nasz ośrodek kultury zor-
ganizował Pokazy Taneczne z okazji 

Międzynarodowego Dnia Tańca. To 
wyjątkowa impreza. Nie było wielkich, 
znanych nazwisk ani efektów specjal-
nych. Były po prostu nasze dzieciaki 
i nasza młodzież!

Dzieci ze znanym sobie wdziękiem 
odgrywały swoje role w tańcu, były 
autentyczne, szczere i... mocno przejęte. 
Mogliśmy zobaczyć różne gatunki tańca: 
balet, modern, taniec współczesny, hip-
-hop, disco czy taniec ludowy. To 
wszystko połączone z oryginalną cho-
reografi ą i kolorowymi strojami stwo-
rzyło niezapomniane taneczne show. 
Nasi tancerze byli gorąco oklaskiwani 
przez ogromną rzeszę życzliwej publicz-
ności. Niejednemu rodzicowi zakręciła 
się łezka w oku. Na sali panowała 
naprawdę ciepła i rodzinna atmosfera. 
W tegorocznych pokazach udział wzięło 
307 tancerzy!

Na zakończenie z rąk Szymona Pędziń-
skiego - Przewodniczącego Komisji 
Gospodarczej Rady Miejskiej i Arlety Wło-
darczak - dyrektor ośrodka kultury, każdy 
zespół otrzymał pamiątkową statuetkę, 
dyplom i słodki upominek.

W imieniu ośrodka kultury, chciałabym 
serdecznie podziękować instruktorom, 
rodzicom, opiekunom za ogrom pracy, 
jaki Państwo włożyliście w przygotowanie 
zespołów. A naszym tancerzom, pogratu-
lować udanych występów i podziękować 
za moc pozytywnej energii, jaką daliście 
widzom.

W tegorocznych pokazach udział wzięli:
 ▪ Przedszkole Niepubliczne Klub Przed-
szkolaka;

 ▪ Przedszkole Niepubliczne Groszek: 
„Małe groszki”, „Groszkowe tance-
reczki” i „Szalone groszki”;

 ▪ Warsztat Terapii Zajęciowej w Muro-
wanej Goślinie: Grupa Taneczną WTZ 
oraz pracownia teatralno-muzyczna;

 ▪ Szkoła Tańca Sardes Arte;
 ▪ Szkoła Podstawowa w Białężynie - 
„We dance”;

 ▪ Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie 
- „Aladon”;

 ▪ Szkoła Podstawowa z Łopuchowa - 
„Dance Girls”;

 ▪ Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej 
Goślinie: „Jedyneczka”, „Bumpa Jum-
ping”, „Atomówki 2018”, „12 Shots”;

 ▪ Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej 
Goślinie: „Girls on the future”, „Dwó-
jeczki”, „IV klasa muzyczna”, „Szalony 
Dance”, „ARMI”, „Zakręceni”;

 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie 
reprezentowany przez:
- Zespół Folklorystyczny „Goślinia-

nie” pod kierunkiem M. Karbow-
skiej,

- Szkołę Tańca Moniki Pyś,
- Studio Wysiłku Artystycznego 

EFFORT - „Demi Point”, „Balle 
Danse”, Grupa Tańca Współcze-
snego, Fresh „Hip-Hop”.

Do zobaczenia za rok! 
Agnieszka Szymańska-Wojtera

Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Taneczny zawrót głowy

W tegorocznych pokazach udział wzięło 307 tancerzy.
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OŚWIATA

Dzień 13 marca 2018 roku na długo 
pozostanie w pamięci uczniów 

i nauczycieli SP im. Leona Masiakow-
skiego w Białężynie. Jak wiadomo - nasz 
patron był uczestnikiem Powstania 
Wielkopolskiego, a wielu przodków 
mieszkańców naszych miejscowości - 
Uchorowa, Białężyna, Nieszawy i Pacho-
lewa - brało czynny udział w Powstaniu 
Wielkopolskim. Nasi uczniowie od lat 
kultywują tradycje powstańcze.

Dlatego z prawdziwą przyjemnością 
przyjęliśmy wiadomość, że na wniosek 
naszego przyjaciela - profesora Jerzego 
Masiakowskiego seniora (syna naszego 
patrona) - została naszej szkole nadana 
przez Towarzystwo Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego - honorowa odznaka 
„Wierni tradycji”. 

Z tej okazji przybyło do nas wielu znako-
mitych gości. Uroczystość otworzyła 
dyrektor Małgorzata Warzecha, która 
(po odśpiewaniu hymnu państwowego) 
powitała serdecznie wszystkich obec-
nych.

W dalszej części odbył się V fi nał Szkol-
nego Konkursu Wiedzy o Powstaniu 
Wielkopolskim „Tobie Wielkopolsko” 
z udziałem pięciorga fi nalistów. Konkurs 
przygotował i poprowadził nasz nauczy-
ciel historii i strażnik pamięci Powstania 
Wielkopolskiego Zbigniew Wojczak. 
Wszystkich uczestników uhonorowano 
pamiątkowymi dyplomami oraz nagro-
dami książkowymi ufundowanymi przez 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Sta-
nisława Woźniaka - prezesa Klubu HDK 
„Gośliniacy”. Zwycięzca - Filip Pawlisiak 
nagrodzony został okolicznościową 

Wiosnę powitaliśmy 21 marca 2018 
r. Dniem Samorządności oraz pale-

niem marzanny. 

Przed świętami nasza grupa teatralna Ala-
don wystąpiła z przedstawieniem 
„Rzepka” w Murowanej Goślinie w prze-
glądzie Teatralia 2018. Tydzień później 
nasi uczniowie reprezentowali szkołę 
w XIX Powiatowym Konkursie Recytator-
skim Wiosenne Przebudzenie. Uczennica 
klasy VI Dagmara Kasprzak zwyciężyła 
w swojej kategorii zarówno na etapie 
gminnym, jak i powiatowym. Kilkoro 
naszych reprezentantów z ostało laure-
atami Gminnego Konkursu Wiedzy Przy-
rodniczo-Leśnej, w którym w najmłodszej 
grupie II miejsce zajął Krzysztof Wierz-
biak, III jego brat Wiktor, w średniej II miej-
sce zajął Michał Malec, natomiast w naj-
starszej II miejsce zajął Mikołaj Kubisiak. 

Kilka dni później w pokazach tanecznych 
w Murowanej Goślinie wystąpił zespół 
Szeherezada. Miesiąc ten był również 
czasem, w którym rozpoczęliśmy przygo-
towania zielonej klasy połączonej 
z ogródkiem szkolnym. Przy sprzyjającej 
aurze już wkrótce będziemy uczyć się na 
świeżym powietrzu. 18 kwietnia podczas 
Dnia Ziemi zastanawialiśmy się, jak 
będzie wyglądała nasza planeta za 100 
lat, a także sprzątaliśmy teren dookoła 
szkoły. Kwiecień zakończyliśmy patrio-
tycznie uroczystą akademią z okazji 
święta Konstytucji 3 Maja przygotowaną 
przez uczniów klasy V.

Karolina Magdziarz, Aldona Dałek

koszulką powstańczą.

Po zakończeniu konkursu nastąpiła pod-
niosła uroczystość udekorowania sztan-
daru naszej szkoły honorową odznaką 
TPPW „Wierni Tradycji”. Odczytania aktu 
nadania i dekoracji sztandaru dokonali: 
Prezes TPPW Tadeusz Musiał oraz wice-
prezes TPPW Janusz Sałata.

Nie był to jednak koniec ważnych wyda-
rzeń! Kolejnym akcentem było symbo-
liczne poświecenie i posadzenie dębu 
kolumnowego, który upamiętni 100-
lecie wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Na zakończenie części ofi cjalnej 
- wszyscy obejrzeli przedstawienie przy-
gotowane przez naszych artystów pod 
kierownictwem K. Garstkiewicz i Z. Woj-
czaka oraz uczestniczyli w zapaleniu zni-
cza pod portretem naszego patrona 
Leona Masiakowskiego.

Wielki dzień naszej małej szkoły prze-
szedł do historii, choć w naszej pamięci 
pozostanie na zawsze!

Zbigniew Wojczak

Wierni tradycji Intensywna 
wiosna

W tym roku odbyły się przedostat-
nie egzaminy gimnazjalne w historii 

polskiej edukacji. Drugiego dnia egza-
minów, 19 kwietnia, uczniowie/uczen-
nice oraz nauczyciele/nauczycielki 
Szkoły Podstawowej nr 1 pamię-
tali o 75. rocznicy wybuchu Powstania 
w Getcie Warszawskim. 

Symbolicznie przypominały o tym żółte 
żonkile, które stały się ważnym elemen-
tem akcji społeczno-edukacyjnej orga-
nizowanej po raz szósty przez Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN. Dla-
czego żonkile? Jednym z ocalałych 
z getta był Marek Edelman, ostatni 
dowódca Żydowskiej Organizacji Bojo-
wej. W rocznicę powstania składał 
bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem 
Bohaterów Getta na Muranowie. Żonkil 
stał się znakiem szacunku i pamięci 
o powstaniu. Organizowana od 2013 
roku przez Muzeum POLIN akcja ma na 
celu rozpowszechnianie tego symbolu 
oraz szerzenie wiedzy na temat samego 
powstania. 

Jakub Niewiński
wychowawca uczniów klasy trzeciej

Żonkilowo i Pamięciowo

Udekorowanie sztandaru szkoły honorową odznaką TPPW „Wierni 
Tradycji”.

Podczas egzaminu w auli SP1.
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TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG 
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
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

TRANSPORT PUBLICZNY

Agnieszka Bukowska, 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 Dorota Brajewska, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630

Przy uatrakcyjnieniu zajęć tereno-
wych, kolejny raz zaangażowali się: 

Elżbieta Winogrodzka – sołtys Bodu-
szewa i państwo Bukowscy ze Starcza-
nowa.Tego dnia byliśmy prawie w każdej 
miejscowości naszej gminy. Właśnie 
takie jest zadanie projektu – poznanie 
waloró w przyrodniczo-historycznych 
gminy. Czy wieś, to tylko miejsce produk-
cji żywności, czy może coś jeszcze?

Klasy pierwsze zapoznawały się z walo-
rami turystyczno-przyrodniczymi wsi Zie-

lonka (Arboretum z ciekawą instalacją 
„Rola martwego drewna w lesie”, ścieżka 
dydaktyczna „Szlak żaby”, pomnik przy-
rody „Aleja kasztanowców”.

Klasy drugie już od lat odwiedzają Star-
czanowo (wizyta w gospodarstwie rol-
nym). Klasy trzecie i czwarte odkrywały 
ciekawe miejsca w Boduszewie. Nato-
miast szóstoklasiści, co roku wędrują 
z leśnikami szlakami Puszczy Zielonka, 
porządkują je i ucząc się, jak korzystać 
ze szlaków pieszych i rowerowych. Klasy 

piąte tego dnia pozostają w szkole i pod 
okiem wychowawców i pedagoga szkol-
nego, prezentują poznaną w ciągu roku 
szkolnego wiedzę na temat zagrożeń, 
uzależnień i sposobów dbania o zdrowie. 
Natomiast pod okiem strażaków z Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 z Bole-
chowa uczniowie doskonalili swoją wie-
dzę w zakresie pierwszej pomocy przed-
medycznej w trakcie gier symulacyjnych.

Żywila Świerc-Czarnecka 

Święto Ziemi 2018, 
     słońcem malowane
Jest już wieloletnią tradycją, że Święto Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2 organizowane jest w tere-

nie. 26 kwietnia uczniowie mogli zapoznać się z urokliwymi zakątkami, dzięki dużej pomocy i życzli-

wości leśników z Nadleśnictwa Łopuchówko, Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie, 

Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
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50. TURNIEJ
PRO SINFONIKI

KOŁO MŁODYCH MELOMANÓW KLASA MUZYCZNA

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie

serdecznie zaprasza na widowisko muzyczno-słowny

„Muzyka niejedno ma imię”

środa 6 czerwca 2018 r. o godz. 17:00
w hali sportowo-widowiskowej w Murowanej Goślinie

ul. Mściszewska 10 

fot: michaelaw/freeimages.com (tło) & zvon/freeimages.com (instrument)



fot. freeimages.com

Rada Szkoły i Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 

w Murowanej Goślinie 

serdecznie zapraszają na

 FESTYN
 „Piknik z Dwójką”

sobota 9 czerwca 2018 r.

godz. 10.30 – 14.00 na boiskach szkolnych

W PROGRAMIE: 
piłka nożna, siatkówka, tory przeszkód, pokazy 

teatralne, taneczne, kawiarenka, kąciki 
tematyczne, „Bramki - niespodzianki” 

oraz inne atrakcje.

SERDECZNIE SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY 

DZIECI DZIECI 
I DOROSŁYCH!I DOROSŁYCH!


