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SOŁTYSI 2019-2024

POWITANI PODCZAS 
SESJI RADY MIEJSKIEJ

XV GMINNE TEATRALIA

Z UDZIAŁEM
GOŚLIŃSKICH ZESPOŁÓW

10 EDYCJI Z CYKLU

„MUROWANA GOŚLINA 
BIEGA NOCĄ”
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TERMIN IMPREZA MIEJSCE

M
A
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maj-czerwiec XII Międzynarodowy Festiwal Chóralny 
im. ks. Edmunda Szymańskiego

Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10 
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

11 maja Pchli Targ i Kiermasz Rękodzieła Nowy Rynek

14 maja Murowana Goślina Biega Nocą vol. 12 Przebędowo

18 maja Powiatowy Dzień Strażaka pl. Powstańców Wlkp.

19 maja Spacer historyczny Huciska, Huta Pusta, Zielonka

25 maja Rajd Puszcza Wpuszcza Zielonka

25 maja Eliminacje Pucharu Wielkopolski w Ujeżdżeniu Stajnia Raduszyn

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

25-26 maja II Gośliński Turniej w Piłkę Uliczną pl. Powstańców Wlkp.

31 maja Wieczorne wojaże nordic walking w Puszczy Zielonce vol. 8 Głęboczek

C
Z
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R
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czerwiec Turniej Jednostek Pomocniczych Hala widowiskowo-sportowa, 
ul. Mściszewska

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

1 czerwca Festyn z okazji Dnia Dziecka Łopuchówko

1 czerwca XVII Piknik „Razem szczęśliwi” GSPON Boisko w Rakowni

2 czerwca Festyn Rodzinny – Szkolna Majówka Szkoła Podstawowa w Białężynie

2 czerwca XXIII Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie 
XXXVIII  Mały Gośliński  Maraton Weteranów Start ul. Kolejowa, Murowana Goślina

2 czerwca Akcja Poboru Krwi HDK PCK Gośliniacy Klub Osiedlowy

8 czerwca XIX Targ Wiejski Boduszewo

8 czerwca Piknik z Dwójką Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kutrzeby

8 czerwca Dzień Dziecka w Rakowni Rakownia

9 czerwca Strzelanie Zielonoświątkowe 
- o tytuł Króla Kurkowego Bractwa kurkowego Strzelnica ul. Bracka

11 czerwca Murowana Goślina Biega Nocą vol. 13 Przebędowo

13-30 czerwca XX wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki Galeria na Wzgórzu Ośrodek Kultury, 
ul. Mściszewska 10

16 czerwca Zielonka Challenge Owińska, Murowana Goślina

22 czerwca Spotkanie Rodzinne z okazji Dnia Dziecka Boisko w Pławnie

22 czerwca Strzelanie Rocznicowe  z okazji reaktywacji KBS Strzelnica ul. Bracka

28 czerwca Wieczorne wojaże nordic walking w Puszczy Zielonce vol. 9 Głębocko

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 18 MAJA
W związku z imprezą „Powiatowe obchody Dnia Strażaka”, która odbędzie się 18.05.2019 r., 

na placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu. 
Zostanie ona wprowadzona 18 maja w godz. 6.00 – 20.00. Trasy objazdu 

- W KIERUNKU POZNANIA ULICAMI: Rogozińską, Polną, Kolejową, Wojska Polskiego, Poznańską,

- W KIERUNKU WĄGROWCA ULICAMI: Poznańską, Mostową, Kolejową, Polną, Rogozińską.

(MK)
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i obsadzenia zwolnionego mandatu oraz 
obowiązek przekazywania dokumentów 
Burmistrzowi Miasta i Gminy w celach 
informacyjnych.

8. Uchwała w sprawie poboru 
podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego 
w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagro-
dzenia za inkaso.

W związku z upływem kadencji sołtysów 
i wyborem nowych sołtysów w poszcze-
gólnych sołectwach gminy Murowana 
Goślina wyznaczono na inkasentów 
nowych sołtysów.

Wszystkie w/w uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie.
Stosunkiem głosów 7 „za” do 7 „przeciw” 
uchwała w sprawie powołania doraźnej 
komisji do spraw poprawy jakości powie-
trza na terenie gminy Murowana Goślina 
nie została przyjęta. 

Pod wskazanymi adresami znajdują się:
WYNIKI IMIENNYCH GŁOSOWAŃ
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/11700/wiadomosc/466988/
wykaz_glosowan_imiennych_na_vii_zwy-
czajnej_sesji_rady_miejskiej_
TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
TRANSMISJA Z OBRAD 
https://www.youtube.com/watch?v=Og-
MNlxgDuJk

VII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

ków wieczystych gruntów stanowiących 
dotychczas własność Skarbu Państwa 
jest jak najbardziej prawidłowe. 

4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
nr VI/74/2019 Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dnia 19 
marca 2019 r. w sprawie projektu 
sieci publicznych szkół podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę 
Murowana Goślina oraz określenia 
granic obwodów publicznych szkół 
podstawowych obowiązujących od 
dnia 1 września 2019 r.

5. Uchwała wprowadza prawidłowe 
zapisy dotyczące wejścia w życie 
uchwały, nie naruszając treści 
merytorycznej dotyczącej szkół.

6. Uchwała w sprawie zgody na utwo-
rzenie miejsca okazjonalnie wyko-
rzystywanego do kąpieli.

Wyraża się zgodę na utworzenie na tere-
nie Gminy Murowana Goślina w 2019 r. 
miejsca okazjonalnie wykorzystywanego 
do kąpieli, położonego nad jeziorem 
Kamińskim w miejscowości Kamińsko. 
Sezon kąpielowy od 17.07 do 
15.08.2019 r.

7. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLI/398/2018 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 20 marca 2018 r. dotyczą-
cej powołania Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
i nadania jej statutu.

Wprowadza się zmiany do Statutu Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej uściślające 
przypadki wygaśnięcia mandatu radnego 

16 kwietnia 2019 r. Rada Miejska 
w 14-osobowym składzie (nieobecny 

radny Robert Molski) obradowała na VII 
Zwyczajnej Sesji.

Sesję rozpoczęto od podziękowań dla 
ustępujących sołtysów i powitania 
nowych przedstawicieli sołectw gminy 
Murowana Goślina. 

Burmistrz Dariusz Urbański powiedział: 
funkcja sołtysa jest bardzo ważnym ele-
mentem w samorządzie. (…) Można 
w uproszczeniu powiedzieć, że jesteście 
burmistrzami w swoich sołectwach.” Soł-
tysom ustępującym ze swoich funkcji bur-
mistrz, zastępca burmistrza Krzysztof 
Oczkowski oraz przewodniczący RM Kamil 
Grzebyta wręczyli pamiątkowe tabliczki.

Głos zabrała Elżbieta Winogrodzka, dzię-
kując za zaangażowanie mieszkańców 
w ciągu 20 lat pracy społecznej, a także 
władzom urzędu za współpracę.

Nowo wybranym oraz ponownie sprawu-
jącym swoją funkcję sołtysom wręczono 
piny, a burmistrz poprosił, by sołtysi kon-
solidowali wieś, tworzyli społeczeństwo, 
jako wspólnotę w celu poprawy jakości 
życia mieszkańców.

W dalszej części sesji Rada podjęła 
następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2019 rok.

Kwota dochodów budżetu gminy zwiększa 
się o kwotę 36.360,00 zł do kwoty 
70.206.030,88 zł. Kwota wydatków 
budżetu gminy zwiększa się o kwotę  
36.360,00 zł do kwoty 71.352.958,88 zł. 

2. Uchwała sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana Goślina na lata 2019-
2036.

3. Uchwała w sprawie określenia 
warunków udzielenia i wysokości 
bonifi katy od opłaty jednorazowej 
z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszka-
niowe w prawo własności tych 
gruntów.

Uznano, że udzielenie bonifi katy użytkow-
nikom wieczystym gruntów będących 
dotychczas własnością Gminy Murowana 
Goślina na poziomie przyjętym przez 
ustawodawcę w stosunku do użytkowni-

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

Sesję rozpoczęto od podziękowań dla ustępujących sołtysów.
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NR OBWODU 

GŁOSOWANIA
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA OBWODOWEJ 

KOMISJI WYBORCZEJ

1 Sołectwo: Mściszewo, Raduszyn, Starczanowo, Uchorowo, Złotoryjsko Świetlica wiejska, Mściszewo 31, 
Murowana Goślina

2 Sołectwo: Białęgi, Białężyn, Nieszawa Szkoła Podstawowa, Białężyn 11

3 Sołectwo: Długa Goślina, Kąty, Łoskoń Stary, Trojanowo
Szkoła Podstawowa, Długa Goślina 22

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

4 Sołectwo Rakownia

Świetlica wiejska,  Rakownia, 
ul. Goślińska 56/3

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

5 Sołectwo Przebędowo Przedszkole "Leśne Skrzaty", Przebędowo 1

6 Sołectwo: Głębocko, Łopuchowo, Łopuchówko, Wojnowo, Wojnówko Szkoła Podstawowa,  Łopuchowo 15

7 Sołectwo: Boduszewo, Głęboczek, Kamińsko, Zielonka
Świetlica wiejska, Boduszewo 19B

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

8

Miasto Murowana Goślina, ulice: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cypriana Kamila Norwida, 
Cicha, Górka, Jeziorna, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa, Marii Konopnic-
kiej, Młyńska, Mściszewska od numeru 15 do końca, Nadwarciańska, Na Stoku, Nowa, Spokojna, 
Starczanowska, Stefana Żeromskiego, Żurawia, Dworcowa do numeru 9, Kochanowskiego, Mści-
szewska do numeru 14, Plac Powstańców Wielkopolskich, Podgórna, Poznańska numery 1 - 48, 
Rogozińska do numeru 52 oraz nr 54, 56 i 58, Strzelecka, Wodna.

Szkoła Podstawowa nr 1, 
ul. Mściszewska 10, Murowana Goślina

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

9

Miasto Murowana Goślina: Bonawentury Graszyńskiego, Dworcowa od numeru 10, Kolejowa, Kwia-
towa, Okrężna, Pogodna, Polna, Poranek, Promienista, Promyk, Przelotowa, Rogozińska nr 53 i 55 
oraz od numeru 57, Słoneczna, Szkolna, Tartaczna, Tęczowa, Bernarda Kłosa, Bohuna, Bracka, Brzo-
skwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Cześnika, Fiołkowa, Gnieźnieńska, Heleny, Irysowa, Józefa 
Milewskiego, Kmicica, Konwaliowa, Krokusowa, Krótka, Metalowa, Morelowa, Mostowa, Narcy-
zowa, Ogrodowa, Oleńki, Oliwkowa, Papkina, Podbipięty, Podkomorzego, Poznańska od numeru 
51, Przemysłowa, Rejenta, Różana, Soplicy, Stefana Motylewskiego, Storczykowa, Sylwestra Radom-
skiego, Śliwkowa, Telimeny, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Za Mostem.

Biblioteka Publiczna, 
ul. Poznańska 16, Murowana Goślina 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

10
Miasto Murowana Goślina: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czeremchowa, Gajowa, Jago-
dowa numery 1 - 35, Jaśminowa, Jeżynowa, Kłosowa, Leśna, Łanowa, Malinowa numery 1 - 32, Mio-
dowa, Radosna, Sosnowa, Świerkowa, Wiosenna od numeru 16, Źródlana.

Przedszkole "Słoneczko", 
ul. Leśna 9,  Murowana Goślina 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

11

Miasto Murowana Goślina: Długa numery 1 - 9 i numery nieparzyste 11 - 23, Dolina, Grobla, Jago-
dowa numery 36A - 42, Kręta numery 1A - 4, Malinowa numer 40, Modrzewiowa, Pochyła, Widok, 
Wiosenna numery 1 - 15, Długa numery parzyste 10 - 24 i numery nieparzyste 25A - 25B, Jerzego 
Lenartowskiego, Kręta numery 6 - 29, 31, 42, Za Bramą.

Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3, 

Murowana Goślina

12

Miasto Murowana Goślina: Długa numery 26 - 38, Kręta numery 30, 33 - 41, 43 - 60, Nowy Rynek, 
Przesmyk, Rogu Renifera, Generała Tadeusza Kutrzeby, Jarzębinowa, Hipolita Cegielskiego, Kali-
nowa, Księdza Romana Kosteckiego, Leszczynowa, Plac Kasztanowy, Poziomkowa, Raduszyńska, 
Smolna, Tarninowa, Wrzosowa, Żurawinowa.

Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3, 

Murowana Goślina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
/-/ Dariusz Urbański  

Z DNIA 16 KWIETNIA 2019 ROKU

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina podaje do 
wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możli-
wości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie 
organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 13 maja 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina najpóźniej do dnia 17 maja 
2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

URZĄD
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DŁUGA GOŚLINA

TROJANOWO

ŁOPUCHOWO

ZIELONKA

KAMIŃSKO

WOJNOWO

ŁOSKOŃ STARY

ZŁOTORYJSKO

KĄTY

WOJNÓWKO

RADUSZYN

SOŁECTWA

W kwietniu zaprosiłam wycieczkowi-
czów do Holandii, na wyjazd wio-

senny, inspirowany głównie cudem i uro-
kiem ogrodów w Keukenhof.

Zwiedziliśmy tamę Afsluidijk, oddziela-
jącą Zatokę Zuiderzee od Morza Północ-
nego, prawdziwy cud techniki. a następ-
nie autokar zatrzymał się dopiero 
w Alkmaarze - stolicy żółtych serów. Zwie-
dziliśmy targ serowy, ratusz, a także 

skansen z małą wytwórnią musztardy, 
odwiedziliśmy stare wiatraki - przeurocze 
miejsce.

Drugi dzień poświęciliśmy na zwiedzanie 
Amsterdamu, wspaniałego miasta kana-
łów, rowerów i tulipanów. Płynęliśmy stat-
kiem o przeszkolonym dachu, odwiedzili-
śmy wszystkie najciekawsze miejsca, m.
in.: Plac Dam, plac Rembrandta oraz 
dzielnicę czerwonych latarni. Ostatniego 

dnia wycieczki podziwialiśmy słynne 
ogrody Keukenhof, gdzie czekały na nas 
miliony wiosennych kwiatów w przepięk-
nej scenerii, piękne aranżacje kwiatowe, 
do zapamiętania-na zawsze! Wszystko to 
przy słonecznej, choć dość zimnej pogo-
dzie. Podróż męcząca, ale - było warto!

Urszula Gendera Zielińska
sołtys Łopuchówka

Kwitnąca Holandia

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

MONIKA EWERT
(jedyna kandydatka), 37 głosów na TAK, 14 głosów na NIE

AGNIESZKA SOMERFELD
(jedyna kandydatka) 27 głosów na TAK, 0 głos na NIE

LESZEK SOMMERFELD
(jedyny kandydat) 33 głosy na TAK, 4 głosy na NIE, 

2 głosy nieważne)

HIERONIM KAZUŚ
(jedyny kandydat) 22 głosy na TAK, 1 głos na NIE

ELŻBIETA DZIEL 
(jedyna kandydatka), 32 głosów na TAK, 0 głosów na NIE

KRZYSZTOF FABIAŃSKI
(pokonał ustępującego Sołtysa Kazimierza Trafasa 41-35)

KRZYSZTOF ANCUKIEWICZ
(pokonał Izabelę Wierzbiak 19-5)

JAROSŁAW PAWLAK
(jedyny kandydat) 21 głosów na TAK, 0 głosów na NIE

IRENEUSZ PIELACH
(pokonał ustępującego Sołtysa Zygmunta Pawollka 43-20)

MAŁGORZATA ŚLEWCZUK
(jedyna kandydatka) 18 głosów na TAK, 3 głosy na NIE

RENATA WAWRZYNIAK
(jedyna kandydatka) 37 głosów na TAK, 0 głos na NIE

PRZEMYSŁAW NAPIERALCZYK, KAROLINA NOAK-WYRWAS, 
AGNIESZKA NOWICKA, RADOSŁAW MATOGA, HALINA WOSZAK, 
KACPER WRZESZCZ, JAROMIR NEUMANN, JADWIGA PODORECKA

KRZYSZTOF NOGAJ, ZDZISŁAW NOGAJ, ALEKSANDRA 
SZULC

DOROTA WOLNIEWICZ, TADEUSZ MATUSZEWSKI, LIDIA 
CHOLEWICKA, KRZYSZTOF CHOLEWICKI, IZABELA 
SYGNECKA

MICHAŁ KAZUŚ, PIOTR PŁYWACZYK, SZYMON GRODZKI

ADAM NOWAK, ELŻBIETA RACZYŃSKA, ROMAN STROJNY, 
KATARZYNA HARAJ, ANNA KWIETNIEWSKA

SZYMON PANOWICZ, LUCYNA JANKOWIAK, KATARZYNA 
BLAT, KRYSTYNA KAZUŚ, MIROSŁAWA MIŁOSZEWSKA, 
EMILIA TURTOŃ, ADRIAN OLEJNICZAK, KAMILA WIERZBIAK

BARBARA SZYMAŚ, TOMASZ NAPIERALCZYK, MARIUSZ 
WITEK, WOJCIECH OWCZARZAK

ALEKSANDER DEHMEL, ELŻBIETA KUJAWA, RAFAŁ 
MAKAREWICZ, BARTOSZ KOWALCZYK

ROBERT ŁOKAJ, JAROSŁAW OWCZARZAK, NORBERT 
BEICH, KINGA BARANOWSKA, MARIA BARTKOWIAK

SYLWIA KACZMAREK, NATALIA STASIUK, MULLER 
PAULINA, PAULINA MASARZ-PUKACKA, MIROSŁAWA 
ZWIERZYŃSKA

TERESA RAKOWSKA, MARTA DREHER, ADELA MIKOŁAJ-
CZYK-PERLICJAN, TERESA TOMASZEWSKA

13,4 %

FREKWENCJA

19,2 %

FREKWENCJA

11,2 %

FREKWENCJA

28,4 %

FREKWENCJA

15,6 %

FREKWENCJA

28,1 %

FREKWENCJA

40,7 %

FREKWENCJA

35,0 %

FREKWENCJA

54,6 %

FREKWENCJA

40,4 %

FREKWENCJA

21,3 %

FREKWENCJA

Wybory sołeckie 2019 
Przedstawiamy wyniki wyborów na sołtysów i do rad sołeckich, które odbyły się w kwietniu br.

Wyniki wyborów w Uchorowie podamy w kolejnym wydaniu biuletynu. Podczas pierwszego spotkania 

w tym sołectwie nie wybrano sołtysa, dlatego konieczne było ustalenie nowej daty spotkania wyborczego. 

SPROSTOWANIE

W wydaniu kwietniowym biuletynu na 
str. 9 błędnie podano nazwiska laureatek 
konkursu „Murowany talent”. Tancerki, które 
zajęły drugie miejsce to: Liwia Skrzypczak 
i Daria Nadajczyk. 

Za pomyłkę przepraszamy. 

redakcja 
„Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców”
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Joanna Witkowska
Inspektor ds. Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

Na wniosek Przewodniczącego Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w Murowa-

nej Goślinie na dzień 1 kwietnia 2019 r. 
zostały zarządzone wybory uzupełniające 
do Młodzieżowej Rady. 

Wolne mandaty przypadały na: Okręg 
Wyborczy Nr 2 w Szkole Podstawowej nr 
2 w Murowanej Goślinie (1 mandat), 

Okręg Wyborczy nr 3 w Szkole Podstawo-
wej w Długiej Goślinie (1 mandat), Okręg 
Wyborczy nr 4 w Szkole Podstawowej im. 
Leona Masiakowskiego w Białężynie (1 
mandat), Okręg Wyborczy nr 6 w Urzędzie 
Miasta i Gminy – szkoły ponadgimna-
zjalne (2 mandaty).

Skład Młodzieżowej Rady został uzupeł-

niony o następujące osoby: Maja Nowak 
(OKW nr 2), Piotr Łucki (OKW nr 6). Byli 
to jedyni kandydaci do Młodzieżowej 
Rady. Gratulujemy wyboru i życzymy 
owocnej współpracy. 

Uzupełniony skład Młodzieżowej Rady Miejskiej

SPORT

Suchą stopą i oponą przemierzali 
Puszczę Zielonka najpierw pieszo, 

następnie rowerem, na zakończenie 
znów pieszo. 

Oto wyniki zawodów:

MĘŻCZYŹNI OPEN
1. Mariusz Jurkiewicz
2. Gracjan Stankiewicz
3. Mateusz Kozinoga

KOBIETY OPEN
1. Zuzanna Kownacka
2. Lidia Wawrzyniak
3. Agnieszka Mansfelt

WYNIKI ZAWODNIKÓW Z MUROWANEJ 
GOŚLINY:

7. Waldemar Warguła 
(3 w kategorii M3)

13. Michał Lewandowski 
(1 w kategorii M1)

35. Bartosz Dereń
51. Lidia Wawrzyniak (2 OPEN kobiet)
65. Krzysztof Szczepankiewicz
73. Marcin Dereń
79. Klaudia Ludzkowska 

(1 w kategorii K1)
87. Krzysztof Ludzkowski 
91. Eliza Garas (3 w kategorii K2)
99. Robert Pietek
105. Edyta Ludzkowska (2 w kategorii K3)
110. Maciej Kasperczak
111. Jacek Pieczyński
112. Michał Och

Do zobaczenia w październiku na kolej-
nym etapie cyklu !

Monika Paluszkiewicz
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Duathlon Zielonka
Szok i niedowierzanie… zamiast tradycyjnej na duathlonach rozgrywanych w Zielonce wichury, 

uczestników kolejnej edycji tych zawodów przywitało słońce!

Na rowerze trzeba było pokonać 15 km.
Każdy z uczestników przebiegł łącznie 7,5 km.
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startów”, 268 unikatowych osób.

Kolejne edycje spotkań Murowana 
Goślina Biega Nocą oraz Biegowego 
Grand Prix Murowanej Gośliny, na które 
serdecznie zapraszamy, odbędą się: 14 
maja, 11 czerwca, 9 lipca, 20 sierpnia, 
10 września, 1 października, 5 listopada. 

Murowana Goślina Biega Nocą to cykl 
spotkań osób, które także w tygodniu 

chcą być aktywne. Dlaczego w tygodniu? 
Głównie, aby nie kolidować z weekendo-
wymi startami oraz treningami grup bie-
gowych. Wiele osób pyta: jak to się 
odbywa?
▪ spotykamy się raz w miesiącu w Prze-

będowie (ścieżka rowerowa naprzeciw 
ul. Stolarskiej), gdzie przygotowaliśmy 
dwa dystanse biegowe 5 i 10 km na 
pętli 5 kilometrowej, jeden dystans 
NW 5 km;

▪  spotkania dla uczestników są zawsze 
bezpłatne, nie trzeba się nigdzie reje-
strować, nie ma numerów startowych, 
trzeba przyjść na start i wziąć udział, 
ostatecznego wyboru dystansu można 
dokonać po pierwszej pętli - jeżeli czu-
jesz się w ten dzień na siłach, ruszasz 
na drugą pętlę; jeśli masz już dosyć, 
kończysz w tym miejscu;

▪  nie martw się, czekamy na każde-
go na mecie, nawet jeżeli jesteś 
debiutantem i pokonanie dystansu 
zajmuje więcej czasu;

▪  jest to okazja do spotkania towa-
rzyskiego, aktywny trening lub dla 
chętnych możliwość pościgania 
się, z amatorskim pomiarem czasu 
(wyniki publikowane na drugi dzień na 
profi lu Murowana Goślina Biega);

▪  od 7 edycji prowadzimy klasyfi kację 
generalną w ramach Biegowego 
Grand Prix Murowanej Gośliny, której 
wyniki końcowe podane zostaną pod 
koniec roku kalendarzowego.

1 kwietnia uczestnicy obchodzili mały 
jubileusz 10 edycji cyklu Murowana 
Goślina Biega Nocą. Średnia liczba star-
tujących w każdej edycji to 110 osób, 
z czego najniższą frekwencję odnotowali-
śmy podczas debiutanckich zawodów – 
62 osoby, największą w 9 edycji 134 
osoby. W biegu na 5 km uczestniczą 
średnio 62 osoby (najwięcej 9 edycja 83 
osoby), w biegu na 10 km 34 osoby (naj-
więcej 6 edycja 46 osób), a w marszu 
nordic walking 13 osób (najwięcej 6 edy-
cja 24 osoby). W 10. jubileuszowej edycji 
udało się także zorganizować start na 
dystansie półmaratonu, w którym wzięło 
udział 14 osób Dotychczas w naszych 
spotkaniach „zaliczyliśmy” 1099 „osobo-

Murowana biega nocą

SPORT

Mieszkańcy Murowanej Gośliny aktywni nie tylko w weekendy, czyli podsumowanie 10. edycji 

Murowana Goślina Biega Nocą.

Arkadiusz Bednarek
kierownik Biura Komunikacji Społecznej
a.bednarek@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 685

Uczestnicy na linii startu.

5 km
Katarzyna MAY-ADAMEK |  22:02  |  10. edycja

Katarzyna ŁATYSZEW |  22:02  |  11. edycja
Wojciech GRABIŃSKI  |  16:51  |  3. edycja

10 km
Natalia GRACZ  |  42:49  |  1. edycja

Adrian GRACZYK  |  36:13  |  4. edycja

PÓŁMARATON
Małgorzata WAWRZYNIAK  |  1:42:53  |  10. edycja

Robert WALCZAK  |  1:39:33  |  10. edycja

5 km NORDIC WALKING
Arleta KOWALEWSKA  |  36:06  |  10. edycja

Wojciech CHOLEWIŃSKI  |  34:49  |  5. edycja

MG SPORT I NIERUCHOMOŚCI 
zaprasza na 

II GOŚLIŃSKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ ULICZNEJ 
w dniach 25-26 maja 2019 roku na Plac Powstańców Wlkp. 

Szczegółowe informacje na  https://www.facebook.com/mgsport.murowanagoslina/
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Na przełomie marca i kwietnia swoje 
jubileusze obchodzili Leon Maćko-

wiak z Głębocka (95 lat), Jerzy Kałasz 
z Rakowni (90 lat) oraz Joanna Migas 
z Przebędowa (90 lat). 

Z tej okazji z najlepszymi życzeniami, 
kwiatami oraz upominkiem odwiedził ich 
Burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz 
Urbański. Piękny zwyczaj składania przez 
burmistrza życzeń seniorom z naszej 
gminy jest okazją do rozmów i wielu 
wspomnień w gronie rodzinnym. Tak było 
również podczas spotkań z jubilatami. 
Życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu oraz 
siły i radości każdego dnia!

WYDARZENIA

Piotr Hildebrandt
kierownik USC
p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 655

Jerzy Kałasz obchodził 90-te urodziny.

23. marca br. miało miejsce niezwy-
kłe wydarzenie. Chórzyści chóru Fer-

mata, instrumentaliści Orkiestry Dętej 
OSP Murowana Goślina i Orkiestry Uni-
wersyteckiej CKS Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu zebrali się na kilka 
minut w galerii handlowej Avenida, aby 
wziąć czynny udział we Flash Mobie 
organizowanym przez zespół Anima-
Love działający w ramach olimpiady 
„Zwolnieni z teorii”. Wykonali znany 
utwór ze „zwierzęcym akcentem” „The 
Lion Sleeps Tonight”.

Celem akcji było zachęcanie ludzi do 
adopcji zwierząt. Jest to lepszy wybór, 
niż kupno pupila. W schroniskach znaj-
duje się wiele cudownych stworzeń, 
które tylko czekają na szansę, aby poko-
chać swojego nowego właściciela.

Flash Mob miał na celu zwrócenie uwagi 
ludzi. Organizując go, namawiając ludzi 
do pomocy przy projekcie, organizatorki 
udowodniły, że są osoby, którym los 
zwierząt nie jest obojętny. Na prowadzo-
nym przez dziewczyny fanpage’u Anima-

W związku z licznymi zgłoszeniami 
do Urzędu Miasta i Gminy Murowana 

Goślina w sprawie nieprzyciętych gałęzi 
drzew i krzewów przerastających z pose-
sji prywatnych na drogi i chodniki 
gminne, apelujemy o wykonanie przez 
mieszkańców cięć pielęgnacyjnych.

Nadmierny rozrost gałęzi i niepielęgno-
wane drzewa bardzo często są powodem 
uszkodzeń pojazdów poruszających się 
po drogach, a także stanowią zagrożenie 
dla użytkowników ciągów rowerowo-pie-
szych. Dlatego w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa właściciel posesji winien 
wykonywać cięcie pielęgnacyjne drzew 
i krzewów. Na wykonanie takich zabie-
gó w nie jest wymagane zezwolenie. Wyją-
tek stanowią tereny wpisane do rejestru 
zabytków.

9 kwietnia w Bolechowie przy 
Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego 

Chłapowskiego odbyła się 206. akcja 
poboru krwi i rejestr do banku szpiku 
osób niespokrewnionych.  

Akcja odbyła się pod hasłem „Młoda 
Krew Ratuje Życie - Zostań Dawcą 
szpiku”, w roku 100-lecia Polskiego Czer-
wonego Krzyża. Do oddania krwi zgłosiły 
się 24 osoby, pięć osób oddało krew po 
raz pierwszy. Pozyskano 6 200 ml krwi. 
Po raz pierwszy krew oddała Beata 
Strama, Dyrektor Zespołu Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolecho-
wie. Akcję koordynował Stanisław Woź-
niak, Prezes Zarządu Klubu HDK PCK 
Gośliniacy.

Stanisław Woźniak

Love (facebook), pojawiają się infografi ki 
oraz piękne zdjęcia zwierzaków czekają-
cych na adopcję w krakowskim schroni-
sku.

Całe wydarzenie nie odbyłoby się, gdyby 
nie uprzejmość ze strony Galerii handlo-
wej Avenida, dyrygenta Mateusza MJ 
Sibilskiego, Apolonii Myszkowskiej – 
reżysera oraz agencji wynajmu sprzętu 
2K4K. Film z akcji można obejrzeć na 
stronie www.youtube.com/
watch?v=VB2Z_OuBBN0

 Dominika Grajewska

Zakres możliwych zabiegów pielęgnacyj-
nych wykonywanych w obrębie koron 
drzew został ustawowo ograniczony w art. 
87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody 
(Dz.U. z 2018r. poz.1614 z późn.zm.). 
Prace w obrębie korony drzewa nie mogą 
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30% korony, która rozwi-
nęła się w całym okresie rozwoju drzewa, 
chyba, że mają na celu:

 ▪ usunięcie gałęzi obumarłych lub 
nadłamanych;

 ▪ utrzymywanie uformowanego kształtu 
korony drzewa;

 ▪ wykonanie specjalistycznego zabiegu 
w celu przywróceniu statyki drzewa.

Z miłości 
do zwierzaków

Cięcie pielęgnacyjne 
drzew

Młoda krew 
ratuje życie

Ewa Marchlewska
Inspektor ds. inwestycji eksploatacji 
i utrzymania
e.marchlewska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 611

Flash mob  w Avenidzie.

Jubilaci
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WYDARZENIA

W maju i czerwcu przeprowadzany 
będzie remont ul. Przemysłowej 

w Murowanej Goślinie (na odcinku od ul. 
Krótkiej) oraz ul. Dolnej w Rakowni. 

W związku z pracami, ulice te odcinkami 
będą zamykane dla ruchu kołowego. Zor-
ganizowany zostanie objazd ul. Gnieź-
nieńską w Murowanej Goślinie oraz ul. 
Goślińską w Rakowni. 
Tymczasowa organizacja ruchu zostanie 
przedstawiona na stronie internetowej 
gminy oraz na tablicach informacyjnych. 
Przepraszamy za utrudnienia. 

Anna Szóstak-Jarnut

Projekt Nowe Perspektywy realizo-
wany przez Bibliotekę Publiczną 

w Murowanej Goślinie dofi nansowany 
przez Fundację BGK spotkał się z dużym 
zainteresowaniem ze strony mieszkań-
ców, co niewątpliwie świadczy o trafno-
ści jego powstania. 

Łącznie w bezpłatnych kursach uczestni-
czą 52 osoby w wieku 50+, jednak liczba 
chętnych do udziału w zajęciach znacznie 
przewyższyła nasze oczekiwania oraz 
możliwości. 

W ramach projektu trwają kursy kompu-
terowe w zakresie podstawowym, kurs 
Excel dla średniozaawansowanych oraz 
kursy Jestem Smart zapoznający osoby 

z obsługą tabletu, smartfona i Smart TV. 

W maju odbędą się także warsztaty z die-
tetykiem pt. „Wiem co jem” oraz wykład 
dotyczący bankowości elektronicznej. 
Osoby w wieku 50+ zaprosimy także na 
wspólny wyjazd do kina i na koncert.

Ze względu na ograniczona liczbę miejsc, 
obowiązują wcześniejsze zapisy i wej-
ściówki na poszczególne wydarzenia. 
O szczegółach będziemy informować już 
wkrótce w bibliotece i na naszej stronie 
internetowej. 

Beata Rozmiarek
Agnieszka Kajdaniak

Nowe perspektywy UWAGA! 
Remonty dróg!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie informuje, że w dniu 2 czerwca 2019 r. (niedziela) 

w godz. 10.00-14.00 organizuje XXIII Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie. 

W tym dniu zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego.

Trasa biegu (zamknięta dla ruchu samochodowego w czasie trwania biegu): ul. Kolejowa, ul. Gnieźnieńska, Rakownia - 

w kierunku Kamińska.

Start i meta: ul. Kolejowa (obok dworca PKP).

OBJAZDY

W godz. 8.00 – 15.00 zamknięta będzie ul. Kolejowa (od wjazdu na parking P+R do ul. Mostowej włącznie).

▪ Objazd z Murowanej Gośliny do Kamińska – ul. Przemysłowa (Murowana Goślina), ul. Dolna (Rakownia), Okoniec.
▪ Objazd z Kamińska do Murowanej Gośliny – Okoniec, ul. Dolna (Rakownia), ul. Przemysłowa (Murowana Goślina).
▪ Objazd z Murowanej Gośliny do Boduszewa i z Boduszewa – ul. Polna (Murowana Goślina).
▪ Objazd z Murowanej Gośliny do Rakowni – ul. Przemysłowa (Murowana Goślina), ul. Dolna (Rakownia).
▪ Objazd z Rakowni do Murowanej Gośliny - ul. Dolna (Rakownia), ul. Przemysłowa (Murowana Goślina).
▪ Dla mieszkańców ul. Graszyńskiego wyjazd z osiedla drogą gruntową do ul. Wojska Polskiego. Powrót do miejsca zamiesz-

kania możliwy po godz.14.00.
▪ ul. Szkolna będzie wyłączona z ruchu.

PARKINGI DLA ZAWODNIKÓW I KIBICÓW:

▪ ul. Poznańska (przy Biedronce),
▪ ul. Kolejowa P+R (dojazd : ul. Polna i Kolejowa),
▪ ul. Szkolna P+R (dojazd do godz. 8.00: ul. Kolejowa i Szkolna).

Parkingi alternatywne: ul. Graszyńskiego - za ośrodkiem zdrowia (dojazd do godz. 8.00: ul. Kolejowa i Graszyńskiego); ul. Ko-
chanowskiego (wjazd naprzeciwko Aquanet).

PARKINGI DLA ZAWODNIKÓW I KIBICÓW:

W godzinach 7.00 – 15.00 w Murowanej Goślinie będą nieczynne przystanki autobusowe: Poznańska (w obie strony), Dworzec 
(w obie strony), Polna (w obie strony).

Tymczasowe przystanki funkcjonujące w godzinach 7.00 - 15.00:
▪ Murowana Goślina/Rynek - ul. Poznańska w kierunku Poznania: przy wyjeździe z pl. Powstańców Wlkp.; w kierunku Przebę-

dowa: przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego,
▪ Murowana Goślina/Jodłowa - ul. Rogozińska pomiędzy ulicą Jodłową i Polną.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!
Prosimy o ostrożność i zwrócenie szczególnej uwagi na zawodników. 
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Sukcesy, projekty i inne działania edukacyjne uczniów, uczennic, nauczycielek i nauczycieli Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie we współpracy z rodzicami 

oraz Radą Szkoły pokazują, że goślińskie grono pedagogiczne dba o swoich podopiecznych, 

buduje dobre relacje z otoczeniem oraz wzmacnia innowacyjność oraz kreatywność.

jają swoją kreatywność, eksperymentują, 
tworząc na przykład różnego typu masy 
plastyczne, pracują na materiale przyrod-
niczym (liściach) i malują sznurkiem. 
Oprócz zajęć Dyskusyjnego Klubu Książki 
przy Bibliotece Publicznej w Murowanej 
Goślinie dla młodzieży szkolnej, od stycz-
nia trwają również spotkania DKK dla 
dorosłych (spotkania odbywają 
się w każdy ostatni poniedziałek mie-
siąca o godz. 17.00), Szkolnego Klubu Fil-
mowego oraz cykliczne wyjazdy eduka-
cyjne na lekcje muzealne do Muzeum 
Narodowego w Poznaniu. Uczniowie klas 
piątych przyłączyli się do III Ogólnopol-
skiego Czytania Jeżycjady. Odbyło się 
także wspólne czytanie książki Joanny 
Jodełki „Ars Dragonia”. Aktualnie przygo-

Cieszymy się przede wszystkim z lau-
reata Wojewódzkiego Konkursu Mate-

matycznego – Jordana Steinke i że 
kolejny rok szkolny, mimo różnych trudno-
ści, mobilizuje kadrę pedagogiczną SP1 
nie tylko do kontynuowania dotychczaso-
wych działań, ale także do nowych 
aktywności. Chcielibyśmy podzielić się 
informacjami o niektórych z nich. 

Początek roku szkolnego rozpoczął się 
bardzo kreatywnie – już po raz drugi 
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Kropki. We wrześniu zaczął działać 
w naszej szkole Klub Młodego Plastyka, 
który cieszy się dużą popularnością 
wśród najmłodszych - dzieci z klas I-III 
poznają nowe techniki plastyczne, rozwi-

Rozwojowo i aktywnie 
w goślińskim „Marcinku” 

OŚWIATA

„Niemiecki ma Klasę”.
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uczęszczający na etykę realizowali projekt 
„Goślińscy GlobLokalsi”, w ramach któ-
rego odbyły się m.in. warsztaty nt. celów 
zrównoważonego rozwoju oraz wyjazd stu-
dyjny do Poznania i odwiedziny w Poznań-
skiej Gminie Żydowskiej oraz w Muzuł-
mańskim Centrum Kulturowo-Oświato-
wym połączone z projekcją fi lmu „Utoya, 
22 lipca” Erika Poppego. 

Cieszymy się, że nasze działania są 
zauważane nie tylko lokalnie. Uczennica 
klasy 7a, zainspirowana wywiadem 
z Ocaloną z Holokaustu Węgierką 
Marianne Laszlo, wykorzystując akwarele 
uczestniczyła w międzynarodowym kon-
kursie pt. „Through Memory to Action” 
(„Przez pamięć do działania”) organizo-
wanym przez Chapman University, Shoah 
Foundation, Los Angeles Museum of the 
Holocaust oraz Forum Dialogu. Uczen-
nice klas gimnazjalnych wzięły udział 
w spotkaniu po projekcie „Katyń – trwała 
pamięć pokoleń”, które było okazją do 
podsumowania odbytego w kwietniu 
2018 r. wyjazdu do Katynia, zorganizowa-
nego przez Stowarzyszenie Współpracy 
ze Wschodem „Memoramus”, do którego 
należymy jako jedyna szkoła podsta-
wowa. Najmłodsza grupa uczniów 
uczęszczających na etykę peregrynowała 
„Śladami żydowskich sąsiadów” i pozna-
wała żydowską historię Murowanej 
Gośliny. Natomiast młodzież z grupy star-
szej brała udział w Skype konferencji 

z uczniami szkoły średniej w New Jersey 
w USA. Z kolei przedstawicielka naszego 
grona pedagogicznego została zapro-
szona do Warszawy na konferencję orga-
nizowaną przez Goethe Institut podsumo-
wującą roczny projekt „Deutsch hat 
Klasse” („Niemiecki ma Klasę”), 
w ramach którego we współpracy z rodzi-
cami uczniów klasy 8c powstała w naszej 
szkole przy ulicy Mściszewskiej nowocze-
sna sala lekcyjna do nauki języka nie-
mieckiego. Reprezentowaliśmy także 
naszą szkołę podczas edukacyjnej euro-
pejsko-azjatyckiej konferencji w Helsin-
kach „ASEF ClassNet Conference” oraz 
międzynarodowej konferencji „Personal 
Democracy Forum” w Gdańsku. 

Bardzo dobrze w naszej szkole ma się 
szeroko rozumiana edukacja przyrodni-
cza. Przy wsparciu Michała Błachowiaka 
oraz Rady Szkoły założyliśmy szkolny 
ogródek na grządkach podniesionych. 
Oprócz tego realizowaliśmy projekt 
„Drzewo Franciszka”, którego główną 
ideą było wzmocnienie postaw proekolo-
gicznych oraz posadzenie trzech drzew. 
Wykorzystaliśmy także w działaniach 
smartfony (projekt „Smartfon w eduka-
cji”) - podczas nauki o składnikach pokar-
mowych po zeskanowaniu kodu kresko-
wego danego produktu spożywczego 
dzieci szybko zapoznały się z jego skła-
dem oraz dowiedziały się, że lubiane 
przez nie produkty niekoniecznie są 

towujemy się do powiatowego konkursu 
czytelniczego - „Mola książkowego”, który 
odbędzie się w maju. 

W ramach obchodów 100-lecia Odzyska-
nia Niepodległości pomagaliśmy w orga-
nizacji rajdu „Śladami Powstańców Wiel-
kopolskich” oraz realizowaliśmy projekt 
„Niepodległa”, z okazji którego odbyły się 
dwa koncerty edukacyjne „Z młodej 
piersi się wyrwało” i „Poloneza czas 
zacząć”, trzy konkursy: muzyczno-instru-
mentalny, pieśni patriotycznej i żołnier-
skiej oraz fotografi czny „Piękna nasza 
Polska cała”. Zostaliśmy także wyróżnieni 
certyfi katem Szkoły Młodych Patriotów. 
Młodzież uczestniczyła także w ogólno-
polskiej kampanii „BohaterON” upamięt-
niającej uczestników i uczestniczki 
powstania warszawskiego poprzez wysła-
nie im bezpłatnych kartek. W ramach 
tego projektu uczniowie obejrzeli fi lm 
o powstaniu warszawskim, uczestniczyli 
w quizie oraz zajęciach przygotowanych 
przez swoich rówieśników. Czynnie brali 
także udział w strzelaniu powstańczym - 
zajęli trzecie miejsce, a jeden z nich 
ustrzelił kura powstańczego. Młodzież 
świetnie sprawdziła się także w questo-
waniu, w ramach Koła Turystycznego 
poznawała Owińska i całe zaplecze przy-
klasztorne, Ostrów Tumski, poznańskie 
stare kamienice oraz Kórnik z zamkiem 
i arboretum. Z kolei grupa teatralna Hipo-
-Kryci występowała w Gminnym Przeglą-
dzie Zespołów Teatralnych, a nasi ucznio-
wie prezentowali się podczas szkolnych 
eliminacji do Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego „Wiosenne Przebudze-
nie”. Trzy osoby otrzymały także wyróż-
nienia w Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Tęcza”. Poza tym dzieci uczest-
niczyły w dwóch konkursach plastycz-
nych: „Boże Narodzenie w tradycji pol-
skiej” oraz „Wielkanoc w tradycji pol-
skiej”, a podczas kiermaszu świątecz-
nego brały udział w warsztatach plastycz-
nych pt. „Kartki świąteczne”. Wszystkie 
efekty działań artystycznych uczniów 
i uczennic są prezentowane w dwóch 
budynkach szkoły przy ulicy Szkolnej oraz 
Mściszewskiej. 

Kolejny rok współpracujemy z Amnesty 
International. Jesienią odbyły się warsz-
taty dotyczące praw człowieka oraz Mara-
ton Pisania Listów w obronie prześladowa-
nych kobiet z Wenezueli i Kenii. Uczniowie 
klasy ósmej oraz gimnazjalnej brali także 
udział w konkursie fi lmowym „Write the 
Change”. W ramach tygodnia edukacji glo-
balnej we współpracy z Fundacją Eduka-
cja dla Demokracji oraz Komitetem Part-
nerskim Ziemi Goślińskiej uczniowie 

OŚWIATA

Drużyna piłkarek ręcznych.Wykorzystanie smartfonów podczas nauki o składnikach pokarmowych.

Szkolna Wigilia to także sposób na poznawanie różnych kultur i religii.
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Zmęczona nauką młodzież potrzebuje 
wysiłku fi zycznego i tutaj z pomocą przy-
chodzi niezastąpiona „katedra wychowa-
nia fi zycznego”, w ramach której nasze 
dzieci w pełni realizują renesansową 
zasadę „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. 
W minionych miesiącach z wielką pieczo-
łowitością wuefi stki i wuefi ści organizowali 
turnieje piłki nożnej – na szczeblu woje-
wódzkim i piłki ręcznej na szczeblu półfi -
nału rejonu oraz wiele turniejów szkolnych 
piłki nożnej, ręcznej i siatkówki.

Pracę szkoły wzmacniają działania peda-
gożek oraz psycholożki, które są odpo-
wiedzialne nie tylko za pracę z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami, ale inicjują 
także i wspierają inne ważne wydarzenia. 
W tym roku szkolnym były to m.in. 
Szkolny Tydzień Bezpieczeństwa, targi 
edukacyjne, kiermasz świąteczny we 
współpracy z Warsztatami Terapii Zaję-
ciowej oraz wolontariat uczniów w WTZ. 
Kontynuujemy także zajęcia pozalekcyjne 
w ramach projektu „Uczeń z pasją”. 

Nie sposób oczywiście nie wspomnieć 
o samorządności uczniowskiej, dzięki 
której odbyły się wybory do Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, 
dyskoteki Andrzejkowa i Walentynkowa, 
poczta Walentynkowa, Dzień Samorząd-
ności Uczniowskiej, w ramach którego 
klasy szóste prowadziły lekcje w grupach 
młodszych – świetny przykład edukacji 
rówieśniczej. 

A co nas czeka w najbliższej przyszłości?

Już niebawem uczniowie naszej szkoły 
oraz młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza wraz z nauczy-
cielami będą uczestniczyć w wyjeździe 
edukacyjnym do Wilna i Oszmiany. Potem, 
25 maja zapraszamy na festyn rodzinny, 
który rozpocznie się o godz. 10.00 przy 
ulicy Szkolnej oraz na żakinadę -  w tym 
roku barwny przemarsz odbywa się pod 

hasłem „Życie jest cyrkiem”. 

Dwa tygodnie później, 7 czerwca zapra-
szamy do aktywnego uczestniczenia 
w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak 
czytam”. Wyjdziemy ponownie na ulice 
Murowanej Gośliny i będziemy wspólnie 
czytać książki. Między 8 a 14 czerwca 
uczniowie uczestniczyć będą w warszta-
tach językowo-kulturowych w Anglii, zorga-
nizowanych po raz kolejny we współpracy 
z HELLO English Culture Center z Pozna-
nia. Z kolei w lipcu realizujemy projekt 
edukacyjny „Living Memory Bridge from 
Past to Present” („Żywy Most Pamięci od 
Przeszłości do Teraźniejszości“), celem 
którego jest upamiętnienie społeczności 
żydowskiej mieszkającej w Murowanej 
Goślinie przed wojną oraz zaproszenie jej 
potomków z Izraela i Australii (przy wspar-
ciu fi nansowym Forum Dialogu). Wydarze-
nie to będzie połączone z wizytą przedsta-
wicieli miast partnerskich oraz zaprzyjaź-
nionych z niemieckiego Hemmingen, fran-
cuskiego Yvetot, białoruskiej Oszmiany, 
czeskiego Kyjova oraz Ochotnicy (22-28 
lipca 2019).

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

nauczycielki i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 1

 im. Karola Marcinkowskiego 
w Murowanej Goślinie 

wraz z dyre ktorką oraz wicedyrektorkami

zdrowe. Pracowaliśmy także w projekcie 
„Escape room w edukacji”. 

Jesteśmy dumni z naszych gimnazjali-
stów - chłopaki z trzecich klas w ramach 
Koła Chemicznego opracowali ciekawe 
doświadczenia chemiczne, które podczas 
Drzwi Otwartych wzbudziły duży aplauz 
wśród kandydatów do naszej szkoły. 
Odbył się także wyjazd edukacyjny na 
Wydział Chemii UAM w Poznaniu. Ucznio-
wie uczestniczyli w warsztatach i samo-
dzielnie wykonywali kosmetyki do ciała.

Niektórzy mówią, że matematyka kró-
lową nauk. I chyba coś w tym jest. Mamy 
nie tylko laureata Wojewódzkiego Kon-
kursu Matematycznego, ale szereg fanta-
stycznych imprez matematycznych, które 
pokazują, że poważny przedmiot można 
realizować na wesoło. Mikołajki i Walen-
tynki Matematyczne, Święto Liczby Pi, 
uczestnictwo w konkursie matematycz-
nym „Horyzonty matematyki” organizo-
wanym przez Szkołę Podstawową nr 67 
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sporto-
wymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu 
wspólnie z Wydziałem Matematyki i Infor-
matyki UAM – są tego doskonałym 
potwierdzeniem. 

Nasi uczniowie zdobywają wiedzę i rozwi-
jają swoje umiejętności także w sferze 
języków obcych – we wrześniu uczestni-
czyli w szeregu zajęć w ramach obchodzo-
nego 26. września Europejskiego Dnia 
Języków. Powstało Koło Kultury Krajów 
Anglojęzycznych „Dziwoki-Angloki”, któ-
rego zadaniem jest przybliżenie uczniom 
najstarszych klas zagadnień związanych 
z kulturą i tradycją takich państw, jak 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej, Stany Zjednoczone lub 
Australia. W listopadzie świętowaliśmy 
Bonfi re Night, tradycyjną „noc ognisk” 
corocznie odbywającą się w Wielkiej Bry-
tanii na pamiątkę próby wysadzenia parla-
mentu brytyjskiego. Tak jak wielu Brytyj-
czyków przygotowaliśmy kukłę Guy’a Faw-
kesa i spaliliśmy ją w olbrzymim ognisku. 
Uczniowie rywalizować będą w konkursie 
Masterchef, a także (dzięki tworzonym 
obecnie fi lmom) w trzeciej już w historii 
szkoły Gali Oskarowej (w którą mocno 
angażują się także nasi niezastąpieni 
absolwenci). Dzięki stałym wysiłkom 
nauczycieli w poszerzaniu swego warsz-
tatu pracy, gimnazjaliści mają możliwość 
korzystania ze strony www Insta.Ling, co 
urozmaica i bardzo ułatwia naukę słówek 
angielskich. W tym roku uczniowie uczest-
niczyli także w Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Przedmiotowej z Języka Angielskiego i Nie-
mieckiego.

Szkolny ogródek na grządkach podniesionych.

Projekt „Drzewo Franciszka”.
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nam osób z miasta i całej gminy, które 
rozumieją trudną sytuację polskiej edu-
kacji oraz postulaty nauczycieli. Nasz 
protest wyrasta z potrzeby zamanifesto-
wania naszej niezgody na obecny stan 
edukacji, likwidację gimnazjum, przełado-
wane podstawy i programy nauczania, 
źle opłacanych nauczycieli. Ta ostatnia 
kwestia wzbudza najwięcej kontrowersji 
ze względu na zafałszowany obraz pracy 
nauczyciela w niektórych mediach i pro-
pagandową narrację niektórych dzienni-
karzy, którzy próbują wmówić opinii 
publicznej na przykład to, że nauczyciel 
pracuje tylko 18 godzin i ma dwa mie-
siące wakacji. 

Wierzymy, że rodzice naszych uczniów 
widzą trudną, codzienną pracę nauczy-
ciela, która nie ogranicza się tylko do 
prowadzenia lekcji, ale wykracza poza 
ramy jednostki lekcyjnej. Każdy nauczy-
ciel musi przygotować się do zajęć, 
poprawiać uczniowskie materiały, organi-

zować spotkania z rodzicami, uczestni-
czyć w radach pedagogicznych oraz na 
bieżąco rozwijać swój warsztat pracy 
poprzez nie tylko lekturę specjalistycznej 
literatury, ale szkolenia i studia podyplo-
mowe. Dodatkowo wychowawca klasy 
jest w stałym i indywidualnym kontakcie 
z każdym rodzicem swojego ucznia 
i uczennicy, prowadzi teczkę wycho-
wawcy, zna potrzeby i problemy swoich 
podopiecznych, opracowuje programy 
wspierające uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz opiniami 
i orzeczeniami poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Za wszystkie te działania 
chcielibyśmy być godnie wynagradzani. 
Zależy nam na uczniach i uczennicach 
oraz na dobru szkoły, w której pracujemy 
i oddajemy to, co w nas jest najlepsze.

nauczyciele i nauczycielki 
Szkoły Podstawowej nr 1

 im. Karola Marcinkowskiego 
w Murowanej Goślinie 

Nie tylko uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego 

i ich rodzice solidaryzują się z nauczycie-
lami i nauczycielkami Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego 
w Murowanej Goślinie, ale także absol-
wenci Gimnazjum nr 1 im. Hipolita 
Cegielskiego, lokalni przedsiębiorcy, 
w tym Cukiernia i Kawiarni Pawła Piętki, 
Spółdzielnia Rolniczo Handlowa „Rolnik” 
oraz tajemnicza osoba z Głęboczka – 
właśnie tym trzem ostatnim podmiotom 
szczególnie dziękujemy za słodkości, 
które towarzyszą nam podczas pobytu 
w szkole w godzinach strajku. 

Dziękujemy także Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariuszowi 
Urbańskiemu oraz Przewodniczącej 
Poznańskiej Gminy Żydowskiej Alicji 
Kobus za odwiedziny i słowa wsparcia. 
Tutaj musimy sprostować różne nieścisło-
ści pojawiające się w mediach – podczas 
strajku nauczyciele biorący w nim udział 
przebywają na terenie szkoły w godzi-
nach swojej pracy lub w czasie ustalo-
nym przez komitet strajkowy i podpisują 
listy obecności. Nie wykonują jednak 
żadnych czynności służbowych, w tym nie 
prowadzą zajęć. 

Dobro naszych dzieci – uczniów i uczen-
nic Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola 
Marcinkowskiego - jest dla nas najważ-
niejszą wartością i dlatego zależy nam na 
jak najszybszym zakończeniu protestu, 
by przestrzeń naszej szkoły ponownie tęt-
niła życ iem i uśmiechami naszych wycho-
wanków. Przez wszystkie dni egzaminów 
gimnazjalnych oraz ósmoklasisty towa-
rzyszyliśmy im w szkole. Również po 
egzaminach byliśmy z nimi w kontakcie. 
Wszyscy oni są dla nas bardzo ważni. Nie 
możemy jednak wycofać się z protestu, 
który jest nie tylko walką o godność 
nauczyciela – bez dobrze opłaconych 
pedagogów nie zbudujemy dobrej i inno-
wacyjnej szkoły, w której Państwa dzieci 
nauczą się bycia życzliwymi ludźmi, 
otwartymi na świat i różnorodność, umie-
jącymi rozmawiać i akceptować różne 
punkty widzenia.

W tym miejscu szczególne podziękowa-
nia kierujemy do wszystkich życzliwych 

JESTEŚCIE DLA NAS WAŻNI. 
Dziękujemy za solidarność!

Dziękujemy za solidarność!Egzamin gimnazjalny.

Strajkujący nauczyciele wraz z burmistrzem.



www.murowana-goslina.pl14

Finaliści musieli zaprezentować wcze-
śniej przygotowany przez siebie projekt 
pt.: „NIE dla smogu”. Przekrój prac był 
bardzo różnorodny, każdy z fi nalistów 
miał inne spojrzenie na zagadnienia 
związ ane z czystym powietrzem. Należy 
wspomnieć, że sponsorzy naszego fi nali-
sty stanęli na wysokości zadania, fundu-
jąc atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

W imieniu Tymoteusza dziękujemy spon-
sorom: prezesom fi rmy Presseko z Bole-
chowa, Tadeuszowi Kłosowi, dyrektorowi 
regionalnemu Euco z Rogoźna, Kamilowi 
Grzebycie „Studio Fotografi czne”, Miro-
sławie Wiszumirskiej właścicielce księ-

garni „Grześ”, właścicielowi „Baru na 
Polnej”, Michałowi Bejmie, Wieńczysła-
wowi Rakowskiemu, Przemysławowi 
Popiakowi. Osobne podziękowania skła-
damy Karolinie Wrzesińskiej, która przy-
gotowała Tymoteusza do tej olimpiady. 
Uczniowi wszyscy składamy wielkie i ser-
deczne gratulacje. Życzymy powodzenia 
na przyszłość, mając nadzieję, że zosta-
nie przyszłym Masterchefem.

Rafał Krajewski
Komendant Straży Miejskiej

Uczniowie musieli zaliczyć w dwóch 
etapach testy pisemne, aby zakwalifi -

kować się do ścisłej czołówki. Finał miał 
miejsce w Wyższej Szkole Bankowej 
w Poznaniu, która była głównym organi-
zatorem olimpiady. Testy musiały być 
trudne, gdyż spośród 1129 uczestników 
z Wielkopolski do fi nału zakwalifi kowało 
się tylko 14 osób, w tym tylko jeden 
uczeń z oddziału szkoły w Murowanej 
Goślinie – klasa gastronomiczna. Nie-
stety, nie udało się zdobyć najwyższego 
trofeum – indeksu pozwalającego na 
3-letnie studia w WSB. Jednak sam fi nał 
to i tak ogromne osiągnięcie – wielkie 
gratulacje dla Tymoteusza Drehera. 

Nie dla smogu

FESTYN 
RODZINNY

2 czerwca 2019 r.
godz. 15.00 – 18.00

Wreszcie nasi najstarsi uczniowie doczekali się „swojego” tur-

nieju piłki nożnej. 13 marca ósmoklasiści wraz z kolegami 

z młodszych klas wzięli udział w Gminnym Halowym Turnieju 

Piłki Nożnej dla uczniów z rocznika 2004 i młodszych, który 

odbył się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 

w Murowanej Goślinie.

28 marca br. fi nał II Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Nie dla smogu” stał się 

faktem. Straż Miejska w Murowanej Goślinie była współorganizatorem.

Turniej należy zaliczyć do bardzo uda-
nych, a chłopakom należą się wielkie gra-
tulacje za walkę i poświęcenie na boisku.

Katarzyna Garstkiewicz

Na rozgrywki przybyły reprezentacje 
wszystkich szkół podstawowych 

naszej gminy. Już po kilku minutach gry, 
widać było, że turniej będzie bardzo emo-
cjonujący. 

Nasz pierwszy mecz z drużyną SP 
Łopuchowo zakończył się wynikiem 3:3. 
Kolejnym rywalem był zespół SP nr 1 – 
mecz zakończył się naszym zwycięstwem 
2:1. Z drużyną SP nr 2 przegraliśmy 2:1, 
natomiast z drużyną z Długiej Gośliny 
pewnie wygraliśmy i w całym turnieju 
zajęliśmy bardzo dobre II miejsce. 

Nasi srebrni medaliści to: Tymek Pano-
wicz, Kuba Walkowiak, Filip Pawlisiak, 
Fabian Nowaczyk, Kuba Łopatka - który 
w tym turnieju po raz pierwszy bronił 
naszej bramki. Rezerwowi: Tytus Włodar-
czak, Mateusz Dąbrowski, Kacper Hod-
czak oraz Mariusz Gałka. 

Gminny Halowy 
Turniej Piłki Nożnej

Srebrni medaliści z Białężyna.

Szkoła Podstawowa im. Leona Masiakowskiego 
w Białężynie

zaprasza na

PROGRAM IMPREZY

▪ występy wokalne i taneczne uczniów 
SP w Białężynie 

▪ występy artystyczne przedszkolaków 
z Przedszkola Koniki Polne

▪ mecz piłki nożnej uczniowie - rodzice
▪ wręczenie dyplomów i zakończenie 

imprezy

PONADTO

▪ zbiórka pieniędzy na schronisko Azo-
rek

▪ sklepik gastronomiczny, m.in. gro-
chówka, kiełbasa, chleb ze smalcem 
i ogórkiem

▪ kawiarenka, m.in.: kawa, herbata, 
ciasto

▪ pokazy strażackie i ratownicze
▪ loteria fantowa
▪ mini wesołe miasteczko dla dzieci, 

gry, zabawy, konkursy, konkurencje 
sportowe, malowanie twarzy oraz 
wiele innych atrakcji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

DO WSPÓLNEJ ZABAWY!

OŚWIATA
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miejsce zdobył Wojciech Chwał, który 
zilustrował wiersz „Ptasie radio”. Dwa 
trzecie miejsca przyznano Karolowi 
Gałce i Mateuszowi Prętkiemu. Karol 
wybrał wierszyk „Czarna krowa”, a Mate-
usz „Szara myszka”. Wszystkim uczestni-
kom należą się gratulacje.

Magdalena Nawrocka 

Zadanie konkursowe polegało na zilu-
strowaniu wybranego przez uczest-

nika wierszyka, który jest pomocny 
w ćwiczeniu prawidłowej wymowy dowol-
nej głoski. Uczestnicy konkursu wykazali 
się kreatywnością i zaangażowaniem. 

Zwyciężczynią konkursu została Micha-
lina Domagalska, która wykonała ilustra-
cję do wierszyka „Król Karol”, drugie 

Konkurs dla najmłodszych 
w Białężynie

owaną przez siebie elektromechaniczną 
maszynę szyfrującą, którą od roku 1918 
produkował w założonej wraz z Richardem 
Ritterem wytwórni Scherbius&Ritter. 
Wykorzystywana początkowo do celów 
komercyjnych, z czasem została wprowa-
dzona do użytku w armiach kilku krajów. 
Pierwsza wojna światowa dowiodła, że tra-
dycyjne, ręczne metody szyfrowania stały 
się niepraktyczne. W przeciwieństwie do 
popełniającego błędy człowieka maszyna 
gwarantowała szybkość, bezbłędność 
i bezpieczeństwo procesu szyfrowania 
depesz. Generująca niewyobrażalną 
liczbę kombinacji maszyna Scherbiusa 
przewyższała wszystko, z czym do tej pory 
zetknęli się kryptolodzy.

Następnie przewodnik wyjaśnił dlaczego 
w Poznaniu podjęto próbę załamania szy-
fru Enigmy. Otóż w styczniu 1929 r. na 
Wydziale Matematyki Uniwersytetu 
Poznańskiego, który mieścił się w byłym 
zamku cesarza Niemiec, zorganizowano 
kurs kryptologii dla najzdolniejszych stu-
dentów. Wybór padł na Poznań, bo tutaj 
niemal każdy dorosły biegle mówił po nie-
miecku. Zajęcia odbywały się w tajemnicy 
w poznańskiej Cytadeli. Z ponad 20 stu-

dentów wyłoniono trójkę najbardziej obie-
cujących: urodzonego w Bydgoszczy 
Mariana Rejewskiego, poznaniaka Hen-
ryka Zygalskiego oraz pochodzącego 
z Kresów Jerzego Różyckiego. W końcu 
1930 r. utworzyli oni ambitny, zgrany 
zespół pracujący dla Biura Szyfrów Woj-
ska Polskiego. Kolejne lata pracy Rejew-
skiego, Różyckiego i Zygalskiego zaowoco-
wały budową wiernej kopii Enigmy i urzą-
dzeń przyspieszających dekryptaż. Jedno-
cześnie regularnie „łamali” niemieckie 
depesze. Wrzesień 1939 r. wymusił emi-
grację polskich kryptologów do Francji, 
gdzie kontynuowali pracę. Przekazali oni 
swoją wiedzę naszym sojusznikom, którzy 
wykorzystali ją w czasie drugiej wojny 
światowej przeciwko Niemcom.

Po części teoretycznej przyszedł czas na 
działania praktyczne. Uczniowie podzie-
leni na 3 zespoły szyfrowali i odszyfrowy-
wali teksty, posługując się znanym im już 
kodem Juliusza Cezara. Udało się skutecz-
nie złamać wszystkie szyfry. Każdy mógł 
się przez chwilę poczuć jak bohaterowie 
wystawy Pogromcy Enigmy.

Krzysztof Radke 

Sukces, na który złożyły się talent 
i praca kilku niezwykłych osób, miał 

początek w 1929 roku właśnie w Pozna-
niu. 

Szyfrokontener jest pawilonem przypomi-
nający maszynę Enigma na cokole. Obok 
niego stoi pomnik poświęcony pogrom-
com szyfru Enigmy: Marianowi Rejew-
skiego, Henrykowi Zygalskiemu oraz 
Jerzemu Różyckiemu. Znajdująca 
się w kontenerze wystawa składa się 
z plansz informacyjnych mówiących 
o kryptologii, niemieckiej maszynie szyfru-
jącej Enigma oraz o pracy poznańskich 
matematyków, którzy złamali kod niemiec-
kiej maszyny szyfrującej. Dostępne są 
także stanowiska komputerowe z zagad-
kami kryptologicznymi dla dzieci i doro-
słych.

Na początku przewodnik zapoznał uczest-
ników wycieczki z różnymi sposobami szy-
frowania stosowanymi od starożytności 
do czasów współczesnych. Następnie 
przybliżył historię powstania Enigmy. 
Słowo enigma w języku greckim oznacza 
zagadkę, tajemnicę. Nim niemiecki inży-
nier Arthur Scherbius nazwał skonstru-

Szyfrokontener
28 marca br. członkowie koła naukowego wraz Beatą Kopiczko i Krzysztofem Radke udali się do 

Poznania, by poznać historię złamania szyfru niemieckiej Enigmy. Przed Zamkiem Cesarskim znaj-

duje się tzw. szyfrokontener, a w nim wystawa poświęcona tym, którzy podjęli skuteczną próbę 

ataku na szyfr Enigmy – jak wówczas uważano – niemożliwy do złamania.

Na początku marca w naszej szkole został ogłoszony konkurs „Wierszyki ćwiczące języki” dla 

uczniów klas pierwszej i trzeciej. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów i rodziców tema-

tyką logopedyczną oraz wspieranie plastycznej twórczości u dzieci.

Laureaci konkursu.
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ale można trzymać w nich kredki, długo-
pisy i inne małe przedmioty. Swoje dzieła 
artyści zabrali do domu. To było bardzo 
kreatywne, twórcze spotkanie, było 
wesoło i kolorowo.

Dziękujemy Mirosławowi Gadomskiemu 
za podarowanie kubków do pracowni 
naszego ośrodka.

Bartłomiej Stefański

KULTURA

Śnieżka”, reż. Malwina Łuczak-Cie-
ślak;

 ▪ Grupa teatralna Łobuziaki, „Kozi do-
mek”, reż. Milena Załachowska.

Szkoła Podstawowa w Białężynie
 ▪ Kółko teatralne Piegus, „Rzecz o mi-
łości”, scen. i reż. Martyna Papajew-
ska.

Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie
 ▪ Grupa teatralna Aladon, „Jak to bywa 
w PKP”, scen. i reż. Aldona Dałek.

Warsztat Terapii Zajęciowej, 
 ▪ „Królewna Śnieżka”, reż. Dominiki 
Kołsut.

Organizatorami przeglądu byli: Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej 
Goślinie. 

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

27 marca obchodzimy Międzynaro-
dowy Dzień Teatru. W naszej gminie 

świętowaliśmy ten dzień 29 marca br. 
W auli SP nr 1 odbył się XV Gminny Prze-
gląd Zespołów Teatralnych „W krainie 
baśni i bajek”.

Z teatralną przygodą zmierzyło się ponad 
120 aktorów z dziesięciu grup. Młodzi 
artyści z roku na rok wykazują większe 
zaangażowanie, poziom artystyczny 
imprezy niewątpliwie wzrasta. Od kilku 
lat w przeglądzie bierze udział gośliński 
Warsztat Terapii Zajęciowej, ich tego-
roczny teatr cieni wzbudził podziw 
publiczności. Miło, że wśród widzów poja-
wili się rodzice, którzy kibicowali swoim 
pociechom. 

Wszystkie grupy teatralne oraz ich opie-
kunowie zostały docenione statuetkami 
oraz słodkościami. 

Zaprezentowały się grupy teatralne: 
Szkoła Podstawowa nr 1

 ▪ Kabaret Horrorek w spektaklu „Ale 
heca” w reżyserii Grażyny Sommerfeld;

 ▪ Grupa teatralna Hipo-kryci, „Mała 
w świecie bajek”, reż. Elżbieta 
Mistarz, scen. Monika Karaśkiewicz 
i Joanna Kuźniewska.

Szkoła Podstawowa nr 2
 ▪ Grupa teatralna Ananasy, „Czerwone 
Kapturki”, reż. Grażyna Mroczek;

 ▪ Grupa teatralna Muzycy, „Odmieniec”, 
reż. Bożena Ceranek.

Szkoła Podstawowa w Łopuchowie
 ▪ Grupa teatralna Haneczki, „Jaś 
i Małgosia proekologicznie”, reż. Anna 
Matuszewska;

 ▪ Grupa teatralna Ancymony, „Królewna 

XV Gminne Teatralia

rowane wiosną i zbliżającymi się świę-
tami wielkanocnymi motywy. Serię pięt-
nastu kubków czekało po wyschnięciu 
farby wypalenie w piekarniku w tempera-
turze 150 stopni. Po wypaleniu kolory 
stały się bardziej wyraziste i trwałe. 

Druga seria kubków, jaka w tym dniu 
powstała, zakładała wykorzystanie kub-
ków uszkodzonych. Przywrócenie do 
życia tzw. „szczerbatków” przyniosło 
wiele radości. Może nie da się z nich pić, 

W ciekawy sposób spędzili część 
sobotniego popołudnia uczestnicy 

warsztatów malowania kubków. 30 
marca br. w pracowni malarskiej 
ośrodka kultury powstały dzieła malar-
skie na powierzchni ceramicznych kub-
ków. 

Każdy z uczestników namalował swoją 
wersję wiosennego naczynia. Specjal-
nymi farbami do malowania porcelany za 
pomocą małych pędzelków nanosili inspi-

Malowane kubki

Podpis...v
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TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Perdek, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 605

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

Z-CA KIEROWNIKA Anna Szóstak-Jarnut, 61 8923 610
CZYSTOŚĆ, OŚWIETLENIE, ZIELEŃ W PASIE DROGOWYM

Ewa Marchlewska, 61 8923 611
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG - DECYZJE 
Anna Wieczorek, 61 8923 612
REMONTY DRÓG, 61 8923 616

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

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

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

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

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

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

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
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 
Anna Weryszko, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
MG SPORT I NIERUCHOMOŚCI 
ul. Mściszewska 10
61 811 23 36

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 Piotr Hildebrandt, 61 8923 655
DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Agnieszka Dziel, 61 8923 656

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke-Kala, 61 8923 650

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

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

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

kursowa w składzie: Danuta Śliwa, Arleta 
Włodarczak przyznała następujące miej-
sca:
GRUPA MŁODSZA

1. Oliwia Łukarska (SP 2)
2. Tymoteusz Kwaśny (SP 2) 
3. Franciszek Podorecki-Szymaś (SP 

Długa Goślina)
GRUPA STARSZA

1. Oliver Kozłowski (SP nr 2)
2. Hanna Grzegorzek (SP Białężyn) 

i Wojciech Janiszewski (SP 2)
GRUPA NAJSTARSZA

1. Kaja Różycka (SP 2) i Michał Malec 
(SP Długa Goślina)

2. Aleksandra Nowak (SP Białężyn)

Najlepszą reprezentacją szkolną okazała 
się Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowa-
nej Goślinie.

Wiedza dzieci została uhonorowana pięk-
nymi albumami przyrodniczymi i nagro-
dami rzeczowymi. Gratulujemy laure-
atom, dziękujemy nauczycielom za przy-
gotowanie dzieci do konkursu.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

W dniu 5 kwietnia br. w Ośrodku Kul-
tury w Murowanej Goślinie odbył się 

25. jubileuszowy konkurs przyrodniczy. 

Ma on m.in. przybliżyć uczniom podsta-
wowe pojęcia z zakresu nauki o środowi-
sku, ponadto celem jest wyłonienie indy-
widualnych zwycięzców w grupach wieko-
wych. Odbywa się zawsze w kwietniu 
z okazji Dnia Ziemi. Konkurs od lat orga-
nizują wspólnie Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji i Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopol-
skiego. Uczestnicy pisemnie odpowiadali 
na pytania testowe, każda grupa wie-
kowa miała inny zestaw pytań. W konkur-
sie wzięły udział szkoły podstawowe 
z gminy Murowana Goślina. 

Po sprawdzeniu odpowiedzi komisja kon-

Jubileuszowy 25. Gminny Konkurs 
Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej
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popłynęły od gości koncertu, przedstawi-
cieli goślińskich instytucji, zespołów 
i przyjaciół „Goślinian”. Po wspaniałej 
zabawie przyszedł czas na ogromny uro-
dzinowy tort. Publiczność dwukrotnie 
odśpiewała „100 lat” w czasie trwania 
koncertu z towarzyszeniem Orkiestry 
Dętej OSP.

W KONCERCIE JUBILEUSZOWYM 
UDZIAŁ WZIĘLI

Tancerze Zespołu Folklorystycznego 
„Goślinianie”:
Frąckowiak Wiktoria, Gryczka Aleksan-
dra, Hencel Anna, Kowalew Renata, 
Kusik Beata, Pływaczyk Marta, Siebert 
Natalia, Zyśk Julianna, Duhr Bartosz, Fer-
fet Jan, Pająkowski Wojciech, Pawlak 
Filip, Staszewski Mateusz, Wodziczko 
Adam, Zyśk Borys.

Tancerze Zespołu „Mali Goślinianie”:
Bobrowska Michalina, Graczyk Nikola, 
Licznerska Faustyna, Olender Lilianna, 
Schreiber Gabriela, Świderska Zuzanna, 
Wyszyńska Maja, Bobrowski Maciej, 
Doliński Hubert, Górczak Tomasz, Kaź-
mierczak Igor, Licznerski Ryszard, Rako-
wicz Franciszek, Topolski Mikołaj.

Byli Tancerze Zespołu Folklorystycznego 
„Goślinianie” (Oldboye):
Chudzicka Adrianna, Ćwiek Zofi a, Grzymi-
sławska Joanna, Krasnodębska Kata-
rzyna, Michalak Monika, Olender Aleksan-

dra, Topolska Ewa, Zawal Katarzyna, 
Kaczmarek Mikołaj, Krasnodębski Michał.

Kapela Zespołu Folklorystycznego 
„Goślinianie”:
Dolata Małgorzata – skrzypce
Ogorzelec Zuzanna – skrzypce
Kaniewski Tomasz – klarnet 
Kasprzyk Stanisław - akordeon
Zabielski Piotr – kontrabas

Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Gośli-
nie pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego 
Prowadzenie Koncertu: Marcin Matu-
szewski
Przygotowanie Tancerzy: Marzenna Kar-
bowska, Natalia Ogorzałek 
Aranżacja: Tomasz Kaniewski

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, 

Bartłomiej Stefański

Takiego zróżnicowania strojów, muzyki, 
pieśni, tańców - nie ma nigdzie indziej 

na świecie! Stąd pomysł na formułę kon-
certu „W cztery strony Polski”. Zaproszeni 
goście wybrali się w podróż po zakątkach 
Polski, które mogą poszczycić się zacho-
waną kulturą taneczną, a którą to kulturę 
i tradycję podtrzymuje poprzez swą dzia-
łalność Zespół Folklorystyczny Goślinianie. 
Zespół został powołany do istnienia 
w październiku 2003 roku. Powstał 
z marzeń i pasji twórczej Marzenny Kar-
bowskiej, organistki Parafi i pw. Najwyż-
szego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na 
osiedlu Zielone Wzgórza w Murowanej 
Goślinie. Na początku swojej działalności, 
dzięki uprzejmości księdza proboszcza śp. 
Romana Kosteckiego – zespół korzystał 
z gościnnych progów parafi i i odbywał 
swoje próby w salkach kościelnych. Z cza-
sem, przy wsparciu dyrektor Marii Piotrow-
skiej, przeniósł się do Szkoły Podstawowej 
nr 2, aby następnie za przyczyną dyrektor 
Lucyny Bełch – w 2004 roku stać się jed-
nym z zespołów reprezentujących Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie.

Ten tekst zamieszczony w folderze oko-
licznościowym, wydanym specjalnie na 
uroczysty koncert jubileuszowy Zespołu 
Goślinianie oddaje charakter i idee, 
jakim z pasją oddają się ludzie tworzący 
ten barwny, niepowtarzalny, trwający od 
15 lat spektakl ruchu i muzyki. Zespół 
Folklorystyczny Goślinianie to wielki 
skarb Murowanej Gośliny. W sobotę 6 
kwietnia br. w swoje 15. urodziny uraczył 
nas wielkim, przekrojowym występem 
oddającym hołd kulturze ludowej czte-
rech stron Polski. Publiczność przewędro-
wała Polskę od Kaszub przez Kujawy, 
Wielkopolskę, Śląsk, Małopolskę, 
Podhale, Lubelszczyznę po Mazowsze. 
Goślinianie nie tylko tańczą, prezentują 
również kulturę wizualną i muzyczną 
poszczególnych regionów w bogactwie 
strojów i pieśni. Za tak piękny jubileusz 
i długoletnią artystyczną misję oraz pro-
mocję Murowanej Gośliny burmistrz 
Dariusz Urbański i przewodniczący Kamil 
Grzebyta wręczyli zespołowi czek na 
sześć tysięcy zł. Życzenia i gratulacje 

15 lat Zespołu Goślinianie
15 lat to sporo czasu… Przez ten okres w szeregach zespołu przemaszerowały ku dorosłości grupy 

dzieci i młodzieży. Wychowało się pokolenie, które zawsze już w sercu będzie miało zapisaną 

miłość do folkloru. Bo my, Polacy, posiadamy ogromne bogactwo w postaci niematerialnego dzie-

dzictwa kulturowego.
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