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każdy piątek 
lipca i sierpnia Kino Letnie Atrium Ośrodka Kultury, 

ul. Mściszewska 10

5; 6; 12; 13 lipca Widowisko „Orzeł i krzyż. Zwycięskie Powstanie” Park Dzieje

6 lipca II Aktywne Wakacje w Murowanej Goślinie – rajd i piknik rowerowy (patrz str. 21) Murowana Goślina

7 lipca Binduga MTB Maraton Otwarte Mistrzostwa Gminy w MTB Maratonie Przystań Binduga

9 lipca Murowana Goślina Biega Nocą vol. 14 Przebędowo

16 lipca II Aktywne Wakacje w Murowanej Goślinie – Zielonka na 3 sposoby 
nordic walking Zielonka

20 lipca IX Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Chabrowe Lato” Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

23 lipca Zielonka na 3 sposoby – marsz nordic walking Zielonka

26 lipca Wieczorne wojaże nordic walking w Puszczy Zielonce vol. 10 Boduszewo

26-28 lipca Strzała w Koronie – Kawalkada Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego Kawalkada, Rakownia

27 lipca XV Światowy Zjazd Gośliniaków Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

27 lipca XVII Jarmark św. Jakuba”, 630. Urodziny Murowanej Gośliny” Plac Powstańców Wlkp.

27 lipca Strzelanie o miecz św. Jakuba Strzelnica ul. Bracka

27 lipca Pchli Targ i Kiermasz Rękodzieła Nowy Rynek

27 lipca Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Kamińsko

S
IE

R
P

IE
Ń

3 sierpnia XVII Festiwal Muzyczny „Musica Sacra Musica Profana” Długa Goślina

17 sierpnia Festyn Żelaznej Podkowy Stajnia Raduszyn

20 sierpnia Murowana Goślina biega nocą vol. 15 Przebędowo

25 sierpnia Murowana Dycha – Biegi 5 i 10 km oraz 
Murowana Dycha Junior – biegi dla dzieci i młodzieży Stadion Miejski, Hala widowiskowo-sportowa

27 sierpnia Zielonka na 3 sposoby – marsz nordic walking Zielonka

30 sierpnia Wieczorne wojaże nordic walking po puszczy Rakownia

31 sierpnia Dożynki Gminne Nieszawa

31 sierpnia „Razem szczęśliwi” – piknik GSPON Rakownia
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1 września Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
pl. Powstańców Wlkp.

6-8 września Malarski plener miejski pl. Powstańców Wlkp.

UTRUDNIENIA W RUCHU BIEG MUROWANA DYCHA

W związku z organizacją biegu Murowana Dycha w dniu 25 sierpnia br. (niedziela) w godzinach 11.30-13.00 
możliwe będą utrudnienia w ruchu oraz chwilowe wyłączenie z ruchu na trasie biegu, tj na ulicach: Mściszew-

skiej, Wodnej, Łąkowej, Długiej, Kutrzeby i Raduszyńskiej. 

Okolice startu/mety przy ulicy Mściszewskiej pomiędzy ul. Raduszyńską a ul. Wodną 
będą wyłączone z ruchu między godziną 10.00 a 13.30.

Planowane jest ustawienie śluz wyjazdowych oraz objazdów:
▪ śluzy przejazdowe: Kutrzeby, Leśna, Wiosenna, rondo Zielone Wzgórza;
▪ objazd oś. Zielone Wzgórza: ul. Kręta – Cegielskiego – ks. Kosteckiego – Leśna – Wiosenna – rondo Zielone 

Wzgórza;
▪ wyjazd w kierunku Poznania przez rondo Zielone Wzgórza (brak możliwości wyjazdu ulicą Kutrzeby);
▪ wjazd na osiedle Zielone Wzgórza – od strony obwodnicy i ul. Kutrzeby (brak możliwości wjazdu od ronda);
▪ objazd ul. Mściszewskiej i Raduszyńskiej do Raduszyna - obwodnica miasta.

Na skrzyżowaniach oraz w newralgicznych punktach znajdować się będą służby porządkowe: ochrona, 
policja, straż miejska oraz strażacy OSP, a ruch będzie sukcesywnie przywracany po przebiegnięciu ostatniego 

zawodnika. 

Organizacja tak dużej imprezy to doskonała promocja aktywności Murowanej Gośliny. Zdajemy sobie jednak 
sprawę z chwilowych utrudnień, za które przepraszamy. Zapraszamy również wszystkich do kibicowania za-

wodnikom na trasie, wystawiania małych stref nawodnienia oraz umilania muzyką uczestnictwa startującym.

Zespół Organizacyjny Biegu Murowana Dycha
tel.: 61 892 36 85; e-mail: kontakt@murowanadycha.pl

ZMIANA 

ORGANIZACJI 

RUCHU
W związku z obchodami Jarmarku św. Jakuba, który 
odbędzie się 27 lipca 2019 r. na placu Powstańców 

Wielkopolskich w Murowanej Goślinie, nastąpi 
tymczasowa zmiana organizacji ruchu. 

Zmiana zostanie wprowadzona w dniu 26 lipca 
2019 r., od godziny 13.00 i będzie obowiązywać 

do dnia 28 lipca 2019 r., do godziny 8.00. 

Zamknięty zostanie przejazd przez plac 
Powstańców Wielkopolskich i okalające go uliczki. 

Trasa objazdu w kierunku Poznania zostanie 
poprowadzona ulicami: Rogozińską, Polną, 

Kolejową, Wojska Polskiego, Poznańską; natomiast 
w kierunku Wągrowca ulicami: Poznańską, 

Mostową, Kolejową, Polną, Rogozińską.

(MK)
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Goślina, a Sponsorem Głównym imprezy 
był Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A.

Dziękujemy za pomoc:
 ▪ OSP Murowana Goślina
 ▪ MKS Concordia Murowana Goślina

Tekst: Bartłomiej Stefański
 Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Można było odpocząć w cieniu drzew na 
leżaczkach, ale raczej większość uczest-
ników wykorzystała czas bardzo inten-
sywnie, sportowo i artystycznie. Było 
kolorowo i radośnie, wszyscy mogliśmy 
poczuć się dziećmi i trochę porozrabiać 
beztrosko, na wesoło. 

Impreza została zrealizowana ze środ-
ków fi nansowych gminy Murowana 

Nasz piękny park wypełnił się koloro-
wym tłumem. Dzieciaki czekał trzygo-

dzinny program pełen atrakcji poprowa-
dzony przez Filharmonię Pomysłów 
z Poznania. 

Wśród atrakcji znalazły się: przedstawie-
nie „Minifolki”, spotkanie z teatrem 
i piosenką polskich poetów, warsztaty 
muzyczno-sportowe, warsztaty pla-
styczne, animacje dla dzieci, malowanie 
twarzy, bańki mydlane, tańce z choreo-
grafi ą, pokaz robotów, gry i zabawy 
sportowe z Concordią. 

Gigantyczne kolejki ustawiały się do 
strefy z dmuchańcami, przysmaków 
z grilla przygotowanych przez strażaków 
z OSP Murowana Goślina, waty cukrowej 
serwowanych darmowo w ramach pre-
zentu na Dzień Dziecka. 

Niesamowity pokaz sprawności dała 
Młodzieżowa Drużyna OSP w Murowanej 
Goślinie. Dzieci mogły obejrzeć wóz stra-
żacki i jego wyposażenie, zobaczyć stra-
żaków w akcji i podlać parkową roślin-
ność z prawdziwej strażackiej sikawki 
ogromnym strumieniem wody. Młodzie-
żowa Rada Miejska zaprosiła do wspól-
nego stołu na zabawę grami planszo-
wymi. 

GMINA

Dzieciaki 
rozrabiają w parku!

19 czerwca placówki oświatowe w naszej 
gminie zakończyły rok szkolny 
2018/2019. Byłem obecny na tych uro-
czystościach, szczególnie tam, gdzie 
żegnali się ze swoimi szkołami oraz 
wychowawcami uczniowie klas VIII oraz 
ostatnia klasa gimnazjum. 

Życzę im z całego serca dobrych wyników 
podczas egzaminów do szkół średnich  
oraz powodzenia w dalszej edukacji! 

Wszystkim uczniom życzę wspaniałych, 
ale przede wszystkim bezpiecznych 
wakacji. 

Nauczycielom dobrego odpoczynku, aby 
pełni dobrej energii i sił, a także zapału 
mogli rozpocząć kolejny szkolny rok. 

Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy 

Murowana Goślina

Szanowni Państwo,

Burmistrz Dariusz Urbański podczas uroczystości zakończenia roku 
szkolengo w Szkole Podstawowej nr 1.

1 br. czerwca w parku miejskim odbył się rodzinny festyn z okazji Międzynarodowego Dnia 

Dziecka. Na imprezę małych i dużych mieszkańców naszej gminy zaprosił burmistrz Dariusz 

Urbański, który osobiście częstował maluchy i większe dzieci cukierkami.
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SPORT

W tym roku przy upalnej pogodzie 
w tej najstarszej cyklicznej imprezie 

w naszym mieście wystartowało 265 
osób, zawody ukończyły 263 osoby.

Honorowy patronat nad biegiem objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Dariusz Urbański, on też dokonał 
ofi cjalnego otwarcia mistrzostw. Zawod-
nicy walczyli o tytuły mistrzów Polski 
w 22 kategoriach wiekowych (mężczyźni 
w 11, kobiety w 11). Po wielu latach 
nastąpiła zmiana komentatora, w ubie-
głym roku pożegnaliśmy związanego 
z naszym biegiem Rafała Wilczyńskiego, 
w tym roku po raz pierwszy zawody 
komentował Maciej Młodzik.

W kategorii open najlepsi okazali się 
zawodnicy z Wrocławia, zwycięzcą biegu 
został Grzegorz Gronostaj, który osiągnął 
czas 1:15:48; wśród pań zwyciężyła 
Danuta Piskorowska z czasem 1:31:07. 
Warto dodać, że pani Danuta ma już 
swoje następczynie, jej córki stanęły na 
pudle w biegach dla młodzieży szkolnej. 
Najstarsi zawodnicy mistrzostw Janina 
Rosińska (K80-84) i Michał Szkudlarek 
(M85+) otrzymali statuetki Burmistrza 
Miasta i Gminy. Na podkreślenie zasłu-
guje znakomity czas mistrza Polski w kat. 
M80-84 Henryka Urtnowskiego (1:57:44).

Wśród biegaczy nie zabrakło gospodarzy 
– Gośliniaków. Wystartowało ich w tym 

UPALNE 
MISTRZOSTWA POLSKI
2 czerwca br. w Murowanej Goślinie odbyły się XXIII Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie. 

Bieg ma dwuczłonową nazwę, był to jednocześnie XXXVIII Mały Gośliński Maraton Weteranów. 

Podczas uroczystego otwarcia, po odegraniu hymnu państwowego, minutą ciszy uczciliśmy 

pamięć Gośliniaka Zbigniewa Leszczyca-Sumińskiego.

Burmistrz Dariusz Urbański.
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roku 40. Na podium Mistrzostw Polski 
stanęły: Katarzyna May-Adamek (2 miej-
sce w kat. K40-44, Mirosława Brombe-
rek (3 miejsce w kat. K55-59) i Longina 
Cholewińska (K50-54). 

Na mecie pamiątkowe medale wręczali 
radni Rady Miejskiej: Grażyna Nawrocka, 
Elżbieta Walczak i Robert Molski.

Na najwyższy szacunek zasługuje 
postawa dwóch zawodników: Łukasza 
Kruka i Grzegorza Sobocińskiego, którzy 
nie patrząc na swoje ambicje, życiówki, 
upływające sekundy pomogli koleżance 

Ani ukończyć dystans i dotrzeć na metę, 
a tu do pomocy medycznej .

Najważniejsze, że przy tak upalnej pogo-
dzie było dużo punktów odżywczych i ożyw-
cze kurtyny wodne przygotowane przez 
naszych strażaków. Zawodnicy chwalili 
doskonałą organizację, zabezpieczenie 
trasy i dziękowali za wspaniałą atmosferę. 

Wyniki na www.polmaraton.murowana.pl

Arleta Włodarczak; dyrektor biegu
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski, 

Tomasz Mizgier

SPONSORZY: Gmina Murowana Goślina; Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy; Jarosław Dobrowolski; 

Agencja Grupy PZU Karol Schulz

POMOC ORGANIZACYJNA: liczni wolontariusze – młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1, mieszkańcy ul. 

Gnieźnieńskiej i Rakowni, Młodzieżowa Rada Miejska w Murowanej Goślinie, pracownicy UMiG, nauczy-

ciele, biegacze, liczne osoby, które spontanicznie pomagają (punkty odżywcze, meta biegu, biuro zawo-

dów); OSP Rakownia, OSP Murowana Goślina, OSP Łopuchowo, OSP Długa Goślina, OSP Boduszewo; 

Grupa „Wesoły Rower”; Komisariat Policji w Murowanej Goślinie; Straż Miejska w Murowanej Goślinie; Arek 

Bednarek (prowadzenie profi lu półmaratonu na facebooku) i Dominik Kowal (prowadzenie strony półma-

ratonu); MG Sport i Nieruchomości sp. z o.o.; nauczyciele wychowania fi zycznego w goślińskich szkołach; 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy.

BIEG ORGANIZUJĄ: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie; Społeczny 

Komitet Organizacyjny biegu w składzie: Wojciech Krzysztoń, Jerzy Giersig, Andrzej Skubel.
Finisz z najwierniejszymi kibickami.

Uczestnicy z Murowanej Gośliny.
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WYDARZENIA

III miejsce Nabil Elbendary

Do „tarczy ustępującej królowej” Violetty 
Kroteckiej:
I miejsce zajęła Ewa Maciejewska, trafi a-
jąc w gwóźdź
II miejsce Agnieszka Krotecka
III miejsce Wirginia Perczyńska

Do tarczy ufundowanej przez żonę mar-
szałka - Jolantę Szpot:
I miejsce brat Michał Dura
II miejsce Zbigniew Piesiak
III miejsce Robert Maciejewski

Do zapadek dla pań, do których nagrody 
ufundowali nowożeńcy Karolina Perczyń-
ska i Hubert Fietz:
I miejsce Ewa Maciejewska
II miejsce Katarzyna Dobrowolska
III miejsce Violetta Krotecka

Do zapadek dla panów, do których 
nagrody 
również ufundowali Karolina i Hubert:
I miejsce Radosław Szpot

II miejsce Zbigniew Piesiak
III miejsce Michał Dura

Do „kura na żerdzi” nagrody ufundowali 
także Karolina i Hubert:
I miejsce Tomasz Wawrzyniak
II miejsce Jacek Perczyński
III miejsce Patryk Czapliński

Po strzale z armaty na cześć wybranego 
króla Karola Sterna zakończyliśmy piękny 
dzień.

Turniej pod ratuszem
8 
czerwca z okazji pikniku „Spółdzielnia 
z Dwójką” na Zielonych Wzgórzach, Kur-
kowe Bractwo Strzeleckie zorganizowało 
na strzelnicy „Pod Ratuszem” turniej 
strzelecki z broni pneumatycznej w dwóch 
kategoriach: dzieci do klas 6 i pozostali. 
Udział wzięło 24 dorosłych i 9 dzieci .

Michał Wtorkowski
Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

w Murowanej Goślinie

9 czerwca z okazji Zielonych Świątek 
odbyło się tradycyjne Strzelanie 

o tytuł Króla Zielonoświątkowego zorga-
nizowane przez Kurkowe Bractwo Strze-
leckie. 

Dzień rozpoczęliśmy śniadaniem w restau-
rac ji „U Gostla”, którym podejmował 
wszystkich braci i gości ustępujący król - 
Marek Krotecki. Następnie uczestniczyli-
śmy w mszy św. w intencji Braci Kurko-
wych i ich rodzin oraz braci, którzy odeszli 
z tego świata. Po mszy, w kolumnie mar-
szowej, przy dźwiękach Orkiestry Dętej 
OSP z Murowanej Gośliny pod dyrekcją 
Mateusza MJ Sibilskiego, przeszliśmy na 
strzelnicę bracką przy ulicy Brackiej 1.

Po odśpiewaniu hymnu polskiego i brac-
kiego przy akompaniamencie orkiestry 
dętej oraz wciągnięciu fl agi na maszt, 
a także po powitaniu wszystkich obec-
nych, rozpoczęliśmy zawody strzałami 
honorowymi. Bracia strzelali o tytuł króla 
z broni czarnoprochowej do tarczy z nama-
lowanym kurem. Do pozostałych trzech 
tarcz, zapadek i tradycyjnego „kura na żer-
dzi” strzelali zarówno bracia, jak i goście - 
mieszkańcy miasta i gminy Murowana 
Goślina.

Królem został brat Karol Stern
I rycerzem brat Michał Dura
II rycerzem brat Sebastian Pietras

W strzelaniu do „tarczy ustępującego 
króla” Marka Kroteckiego:
I miejsce zajął brat Radosław Szpot
II miejsce brat Michał Dura

Strzelanie 
zielonoświątkowe

Strzelecki Król Zielonoświątkowy oraz Rycerze.

Gratulacje dla burmistrza od radnych Rady Miejskiej.

Zwyciężczynie w strzelaniu do tarczy ustępującej Królowej.

17 czerwca Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Dariusz Urbański 

13 głosami za, przy 2 przeciwnych, 
otrzymał absolutorium z tytułu wykona-
nia budżetu za 2018 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Dariusz Urbański podziękował 
Skarbnik Romanie Dudek oraz pracowni-
kom Urzędu Miasta i Gminy za wykonane 
zadania oraz całoroczną pracę nad 
budżetem. 

Radni Rady Miejskiej zatwierdzili również, 
po pozytywnej opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, sprawozdanie fi nansowe 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2018 rok (13 za, 2 przeciw) 
oraz udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Murowana Goślina wotum zaufania (13 
za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący).

(AB)
Zdjęcie: Arkadiusz B ednarek

Absolutorium dla burmistrza
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INWESTYCJE

Rakowni będzie drogą podporządko-
waną. 

Prosimy o zachowanie ostrożności. 

gowa w Rakowni etap II” oraz „Kanaliza-
cja sanitarna w Rakowni etap II” z fi rmą 
Sweco Consulting Sp. z o.o.  z siedzibą 
w Poznaniu. W ramach zadania zostanie 
zaprojektowane ok. 3,8 km sieci wodo-
ciągowej oraz 2,1 km sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią ście-
ków. Wartość umowy o prace projektowe 
wynosi 476.010,00 zł brutto, a termin 
realizacji dokumentacji do dnia 5 wrze-
śnia 2020 r.

FETOR Z KANALIZACJI SANITARNEJ

W nawiązaniu do artykułu z ubiegłego 
miesiąca, w związku z nieprzyjemnymi 
zapachami wydobywającymi się z instala-
cji kanalizacji sanitarnej wewnątrz budyn-
ków mieszkalnych w rejonie ulic Łąkowa 
oraz Za mostem w Murowanej Goślinie, 
jak podaje Aquanet S.A. w piśmie z dnia 
29.05.2019 r. kierowanym do gminy, 
spółka we współpracy z mieszkańcami 
niniejszych ulic przeprowadzi test zady-
mienia instalacji kanalizacyjnej wewnątrz 
budynków w celu wskazania ewentual-
nych nieprawidłowości i nieszczelności, 
które mogą być powodem wydobywania 
się nieprzyjemnych zapachów. Aquanet 
S.A. pozyska od mieszkańców informa-
cje, czy w pomieszczeniach zlokalizowa-
nych poniżej poziomu terenu (pomiesz-
czenia piwniczne), w których są zlokalizo-
wane urządzenia sanitarne, są urządze-
nia przeciwzalewowe tzw. klapy zwrotne.

Aquanet S.A. dokona również kontroli 
sposobu odprowadzania wód opadowych 
z terenu posesji, z uwagi na to, iż w cza-
sie opadów deszczu kanalizacja sani-
tarna wykazuje ponadnormatywne 
wypełnienie.

ROZPOCZYNAMY BUDOWĘ SIECI 
WODOCIĄGOWEJ W RAKOWNI

W dniu 27 maja 2019 r. w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina Burmistrz, 
działając jako Inwestor zastępczy w imie-
niu i na rzecz Aquanet S.A., podpisał 
umowę na roboty budowlano-montażowe 
z wyłonionym w postępowaniu o udziele-
nie zamówienia publicznego wykonawcą 
– Terlan Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. 
Spółka wykona zadanie inwestycyjne pn. 
„Budowa sieci wodociągowej w Rakowni”.

W ramach 12-miesięcznej realizacji zada-
nia zostanie wybudowana sieć wodocią-
gowa wraz z 162 przyłączami o łącznej 
długości 5,7 km w ulicach: Gawrona, 
Jaskółki, Jastrzębia, Krucza, Kukułki, 
Orla, Pawia, Perkoza, Przepiórki, Pusz-
czyka, Sikorki, Skowronka, Słowika, 
Sokoła, Sowia, Szpaka, Wiklinowa, Wró-
bla, Zięby w Rakowni. Wartość umowy 
wynosi 4.735.499,99 zł brutto.

A TO DOPIERO POCZĄTEK…

W najbliższym czasie Aquanet S.A. 
zamierza zlecić zaktualizowanie doku-
mentacji projektowej „Kanalizacja sani-
tarna w Rakowni”, która na zasadzie 
licencji została udostępniona przez Zwią-
zek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. 
Dodatkowo dla niniejszej dokumentacji 
przewiduje się zlecenie doprojektowania 
143 przyłączy kanalizacji sanitarnej. 
Przewiduje się, iż w przyszłym roku roz-
pocznie się budowa.

Dnia 5 marca 2019 r. Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, działając jako 
Inwestor zastępczy w imieniu i na rzecz 
Aquanet S.A., podpisał umowę o prace 
projektowe oraz nadzór autorski dla 
zadań inwestycyjnych „Sieć wodocią-

Nowe inwestycje

Informujemy, że inwestycja polega-
jąca na przebudowie skrzyżowania 

drogi powiatowej ul. Gnieźnieńskiej 
z drogą gminną ul. Goślińską w Murowa-
nej Goślinie jest inwestycją Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu. 

Po zakończeniu prac nastąpi zmiana sta-

łej organizacji ruchu, czego wynikiem 
będzie zmiana pierwszeństwa przejazdu 
na przedmiotowym skrzyżowaniu. 

Droga powiatowa z Murowanej Gośliny 
w kierunku Boduszewa stanie się drogą 
z pierwszeństwem przejazdu natomiast 
droga z Murowanej Gośliny w kierunku 

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Gnieźnieńskiej

Ewa Marchlewska
Inspektor ds. inwestycji eksploatacji 
i utrzymania
e.marchlewska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 611

Joanna Rosikiewicz
główny specjalista ds. inwestycji
j.rosikiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 613

Przypominamy wszystkim właścicie-
lom nieruchomości, iż zgodnie z zapi-

sami ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. 2018.1454) 
zawartymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 „Właści-
ciele nieruchomości zapewniają utrzy-
manie czystości i porządku przez (…) 
przyłączenie nieruchomości do istnieją-
cej sieci kanalizacyjnej”. 

Z ustawowego obowiązku zwolnić może 
jedynie fakt posiadania przydomowej 
oczyszczalni ścieków spełniającej wyma-
gania określone w przepisach odrębnych. 
Wyposażenie nieruchomości w zbiornik 
na nieczystości ciekłe (szambo) nie zwal-
nia z obowiązku przyłączenia do sieci 
kanalizacji sanitarnej. W związku 
z powyższym właściciele nieruchomości 
mają bezwzględny obowiązek przyłącze-
nia do istniejącej sieci kanalizacji sanitar-
nej. W miejscach, gdzie sieć kanaliza-
cyjna nie istnieje, nieruchomość należy 
wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpły-
wowy na nieczystości ciekłe lub przydo-
mową oczyszczalnię ścieków. 

W przypadku użytkowania zbiornika bez-
odpływowego, należy zawrzeć umowę 
z przedsiębiorcą posiadającym aktualne 
zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
i transport nieczystości ciekłych na tere-
nie gminy Murowana Goślina oraz prze-
chowywać dowody potwierdzające opróż-
nianie zbiornika bezodpływowego. 
Ponadto informujemy, że Straż Miejska 
będzie 
przeprowadzać kontrole w w/w zakresie. 

Rafał Krajewski, 
Komendant Straży Miejskiej 

Maciej Krysztofi ak, Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kanalizacja 
sanitarna
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zobaczyć można: Kościół św. Ducha 
i kościół św. Jakuba Apostoła, plac 
Powstańców Wielkopolskich z ratuszem, 
pałac i park, bibliotekę. Odcinek nr 881 
rozpoczyna się z kolei podziękowaniami 
dla Murowanej Gośliny za gościnę 
w pokoju gościnnym hali MG Sport i Nie-
ruchomości, w którym podróżnik spędził 
noc, zanim wyruszył do kolejnych miejsc. 

Sebastian obiecał, że jeszcze wróci do 
Murowanej Gośliny, żeby odwiedzić m.in. 
Puszczę Zielonkę.

(MP)
Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz  

W 880 dniu podróży Sebastian 
Majewski, 35-letni podróżnik ze Zgo-

rzelca, odwiedził Murowaną Goślinę. 
Sebastian od 879 dni podróżuje samot-
nie po Polsce. Jak mówi, w każdej 
odwiedzanej miejscowości puka do 
drzwi urzędu, pobiera mapkę miejsco-
wości i dokumentuje odkryte miejsca 
w postaci fi lmów. 

W serii Trakt Tajemnic na youtubie poka-
zuje migawki z odwiedzanych miejsc. 
W odcinku 880 o Murowanej Goślinie 

Niespodziewany gość w Murowanej 
Goślinie

Wielu się wydawało, że problem 
śmieci zagrażających zwierzętom nas 

nie dotyczy… Nic bardziej mylnego. 
A dowodem na to jest bocian z Ucho-
rowa, który borykał się ostatnio ze spo-
rym kłopotem.

Bocian wraz z panią bocianową zadomo-
wił się w tym miejscu rok temu. Ten 
sezon był jednak pechowy. Pod koniec 
maja ptak zaplątał się w worek foliowy, 
który wyraźnie utrudniał mu życie. Zde-
nerwowany ptak wielokrotnie próbował 
sobie go oderwać. W powietrzu torba 
wypełniała się powietrzem i utrudniała 
loty, w gnieździe haczyła się o gałęzie. Tę 
desperację zauważyła rodzina państwa 
Perskich, na których stodole rodzina boć-
ków ma gniazdo. Monika Perska wyko-
nała kilka zdjęć i na jednym z portali spo-
łecznościowych wywołała „burzę”, aby 
znaleźć pomysł i chętnych do pomocy 
boćkowi.

Odezwaliśmy się do pani Moniki. Przypa-
dek boćka konsultowaliśmy ze specjalistą 
z Ptasiego Azylu w Poznaniu. Michał 
Gruss z Uniwersyteckiego Centrum Medy-
cyny Weterynaryjnej, który specjalizuje się 
w pomocy skrzydlatym pacjentom, podpo-
wiadał, że jeśli folia mocno zaciska się na 
nodze bociana, może dojść do martwicy. 

Jeśli ptak nie poradzi sobie sam, będzie 
potrzebna interwencja ludzi. 

Obserwowaliśmy go więc (głównie pani 
Monika!), próbowaliśmy wywabić 
z gniazda (kosząc pobliską łąkę, bo 
wtedy bociany uwielbiają żerować), żeby-
śmy mogli wykonać więcej zdjęć i ocenić, 
na jaką odległość bociek pozwoli się zbli-
żyć oraz jak mocno siatka zaciska się na 
nodze. Wraz ze strażnikami miejskimi 
byliśmy na miejscu, aby zorientować się, 
czy będzie realne podjęcie próby schwy-
tania go na gnieździe. Do pomocy szyko-
wała się jednostka OSP. Ale…

W sobotę 1 czerwca pani Monika prze-
słała fantastyczną wiadomość. Bociek 
sam poradził sobie z siatką! Całe szczę-

ście, bowiem próba łapania mogła się 
skończyć niepowodzeniem, przy podob-
nych akcjach zawsze istnieje ryzyko zra-
nienia, a w dodatku w gnieździe akurat 
wykluł się młody bociek. Zatem wiado-
mość bardzo ucieszyła wszystkich zwie-
rzolubnych pomocników.

Pozostaje nam podziękować rodzinie 
Państwa Perskich za empatię, a bocia-
niej r odzinie życzyć więcej szczęścia 
i zero spotkań z plastikowymi pułapkami. 
Natomiast my wszyscy, dla dobra kolej-
nych zwierząt, starajmy się ograniczać 
zakupy towarów w foliach, a także sta-
rannie segregujmy śmieci! 

Monika Paluszkiewicz
Zdjęcie: Monika Perska

Bocian z Uchorowa

Sebastian Majewski przed urzędem gminy Murowana Goślina 
(drugi od lewej)

Pewnie każdy z nas widział w mediach zdjęcia egzotycznych zwierząt, np. żółwi, zaplątanych w pły-

wające plastikowe torby, albo konika morskiego przytwierdzonego do patyczka higienicznego… 

Takie dowody zanieczyszczenia naszej planety nie robią chyba jednak zbyt dużego wrażenia.
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„Zero waste” to styl życia, zgodnie 
z którym człowiek stara się generować 

jak najmniej odpadów, a tym samym nie 
zanieczyszczać środowiska. W myśl tej 
zasady powstała grupa na portalu spo-
łecznościowym Facebook „Zero Waste 
Murowana Goślina”, na której nie handlu-
jemy, lecz oddajemy za przysłowiowy 
uśmiech najróżniejsze przedmioty, rzeczy. 

Wbrew obawom, czy taka grupa będzie 
miała szanse istnienia w naszej gminie, 

9 czerwca przy Zespole Szkół im. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bole-

chowie odbyła się XVIII edycja Ogólno-
polskiego Turnieju Strzeleckiego dla 
honorowych dawców krwi pod honoro-
wym patronatem Starosty Poznań-
skiego. 

W dniu turnieju zgłosiło się 13 drużyn 
z Poznania, Kruszwicy, Kawnic, Konina, 
Lubonia, Rogowa, Murowanej Gośliny, 
Polkowic, Janowca Wlkp. oraz zapro-
szona drużyna z PSP z Bolechowa.

W zakończeniu turnieju uczestniczył Bog-
dan Frąckowiak - Wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, 
który wraz z prezesem klubu HDK PCK 
„Gośliniacy” Stanisławem Woźniakiem 
wręczał puchary, medale i upominki. Oto 
zwycięzcy turnieju:

W klasyfi kacji drużynowej:
I - Klub HDK PCK PKP Poznań
II - Drużyna PSP Bolechowo
III - klub HDK PCK im. Miedzianej Kropli 
Krwi z Polkowic

jestem bardzo zaskoczona jej popularno-
ścią. Przypuszczalnie na koniec czerwca 
osiągnie grupę tysiąca członków! Od 
startu już po kilku dniach pojawiała się 
niesamowita liczba wpisów, dosłownie po 
minucie przedmioty typu pralka, wier-
tarka, ubrania, meble itd. znajdowały 
nowego właściciela. 

Grupa działa pod opieką Stowarzyszenia 
Kobieca Grupa Działania „Fanaberia”, 
którego jednym z celów jest propagowa-

nie działań proekologicznych i ekologicz-
nego stylu życia.

Natalia Kazuś
KGD „Fanaberia”

W klasyfi kacji indywidualnej wśród 
panów: 
I - Jan Glinka
II - Patryk Mikołajczyk
III - Marcin Dziaduszek

W klasyfi kacji indywidualnej wśród pań:
I - Renata Kowalew
II - Regina Jaśkowiak
III - Iwona Czapska
W klasyfi kacji wśród prezesów:
I - Regina Jaśkowiak
II - Krzysztof Czapski
III - Kazimierz Pierzchalski

W rywalizacji goślińskiej:
I - Renata Kowalew
II - Józef Twardoń 
III - Damian Kowalew 

Zarząd Klubu Honorowych Krwiodawców 
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża 
„Gośliniacy” w Murowanej Goślinie, ser-
decznie dziękuje darczyńcom i fundato-
rom za wsparcie i pomoc: Janowi Grab-
kowskiemu, Starostwu Poznańskiemu, 
Oddziałowi Rejonowemu PCK w Pozna-

niu, Beacie Stramie Dyrektor Zespołu 
Szkół w Bolechowie, Bożenie Woźniak, 
Państwowej Straży Pożarnej w Bolecho-
wie, „Podium” Trofea Sportowe Czerwo-
nak, RCKiK w Poznaniu, Violecie i Andrze-
jowi Skupniom, Kampanii Piwowarskiej 
S.A. w Poznaniu, Wandzie i Tadeuszowi 
Gruchałom, Dyrekcji Zespołu Szkół 
w Bolechowie, Tomaszowi Metlerowi 
i uczniom klas mundurowych ZS w Bole-
chowie za przeprowadzenie zawodów, 
wolontariuszom klubu HDK PCK „Gośli-
niacy” i przyjaciołom klubu. 

Organizatorzy
Zarząd Klubu HDK PCK Gośliniacy

Nie marnujmy!

Sprawozdanie z turnieju strzeleckiego

Zwycięzcy turnieju strzeleckiego.

W dniu 2 czerwca w Klubie Osiedlo-
wym odbyła się 207. akcja poboru 

krwi dla dzieci chorych na hemofi lię. 

Zgłosiły się 52 osoby, po badaniach 
lekarskich zakwalifi kowało się 49 osób. 
Pozyskano ponad 22 litry krwi. Jedna 
osoba oddala krew po raz pierwszy. Na 
placu przed klubem osiedlowym odby-
wały się konkursy z okazji Dnia Dziecka, 
które prowadziły Dorota Stencel i Alek-

sandra Smogór. Dziękujemy osobom, 
które przyniosły nakrętki – środki zbie-
rane są w celu zorganizowania turnusu 
rehabilitacyjnego dla Kamila. Akcję koor-
dynował Stanisław Woźniak, Prezes 
Zarządu Klubu HDK PCK Gośliniacy przy 
wsparciu Ani Rumińskiej, Józefa Twardo-
nia, Wiesława Stankowiaka.

 Stanisław Woźniak

Akcja dla dzieci
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W krajach europejskich takich jak: Fran-
cja, Włochy, Belgia czy Hiszpania wpro-
wadzono już zakazy lub ograniczenia sto-
sowania glifosatu. Kolejne kraje również 
deklarują zamiar wprowadzenia ograni-
czeń. Zastanawiamy się tylko, kiedy Pol-
ska do nich dołączy i czy w ogóle dołą-
czy!

Cały artykuł: 
www.badania-medyczne.pl/dlugo-jesz-
cze-rakotworczy-preparat-chwastobojczy-
-bedzie-dostepny-polsce/#ixzz5qWgl-
woR2

To właśnie wokół tego środka zrobiło 
się głośno, ponieważ zarówno w USA, 

w Niemczech, jak i we Francji udowod-
niono, że jego główny składnik – glifosat 
wykazuje działanie rakotwórcze!

Glifosat jest substancją chemiczną, która 
jest wykorzystywana w środkach chwa-
stobójczych, takich jak Roundup niemiec-
kiej fi rmy Bayer. Już glifosat sam w sobie 
jest szkodliwy, ale w wielu preparatach, 
również tym niemieckim, poza glifosatem 
znajduje się mieszanka kilku innych środ-
ków chemicznych, które mogą stanowić 
jeszcze większe zagrożenie dla naszego 
zdrowia i życia.

PONIŻSZY ARTYKUŁ Z PORTALU BADANIA-MEDYCZNE.PL POLECAMY UWADZE, JAKO ŻE PORUSZA BARDZO WAŻNY 

TEMAT SZKODLIWOŚCI ŚRODKA, KTÓRY STOSUJĄ TAKŻE MIESZKAŃCY NASZEJ GMINY. PONIŻEJ FRAGMENTY – CAŁY 

ARTYKUŁ DOSTĘPNY NA STRONIE PODANEJ NA KOŃCU.

Pomimo tego, że we Francji i w Kalifor-
nii zakazano stosowania i sprzedaży 
środków zawierających glifosat, to 
w Polsce nadal są one dostępne. (…) 
Międzynarodowa Agencja Badań nad 
Rakiem WHO głośno mówi nie tylko 
o jego działaniu rakotwórczym, ale rów-
nież o wpływie na stłuszczeniowe zapa-
lenie wątroby. (…)

Producent środka chwastobójczego fi rma 
Bayer ma na swoim koncie prawie 9000 
pozwów z samych Stanów Zjednoczonych 
od osób, które twierdzą, że glifosat 
zawarty w preparacie wywołał u nich 
nowotwór.

Jak długo jeszcze rakotwórczy 
preparat będzie dostępny w Polsce?!
Od kiedy niemiecki koncern Bayer otrzymał sądowy nakaz wypłaty 80 milionów dolarów odszkodo-

wania Edwinowi Hardemanowi, wiele osób zadawało sobie pytanie, co dalej będzie się działo 

z popularnym preparatem Roundup. 

PODZIĘKOWANIA
Pragnę podziękować wszystkim osobom, które pomogły nam w przygotowaniu festynu z okazji Dnia Dziecka w Łopuchówku. Dziękuję, że mogę na Was 

zawsze liczyć: Dorota Krause, Piotr Potyra, T. Gruchała, M. Nogaj, OSP Łopuchowo i OSP Murowana Goślina, Rada Sołecka Łopuchówko, T. Kłos, J. Dobrowolski, 

ZOL Łopuchówko, R. Szpot, Ewa Hanzewniak, Robert Maciejewski. 

Urszula Gendera-Zielińska; Sołtys Łopuchówka

SOŁECTWO DATA GODZ. MIEJSCE

Łoskoń Stary 04.08.2019 18.00 leśniczówka Łoskoń Stary 1

Wojnowo 23.08.2019 18.00 świetlica wiejska Wojnowo

Głębocko 28.08.2019 18.00 Agroturystyka Bamberka 
Głębocko 10d

Łopuchówko 30.08.2019 18.00 plac zabaw w Łopuchówku

Głęboczek 30.08.2019 19.00 świetlica wiejska Głęboczek

Kąty 04.09.2019 17.00 plac zabaw w Kątach

Białężyn 05.09.2019 19.00 remiza OSP Białężyn

Rakownia 05.09.2019 19.00 świetlica wiejska Rakownia

Białęgi 06.09.2019 19.00 remiza OSP Białężyn

Wojnówko 07.09.2019 11.00 wiata turystyczna 
ul. Jarzębinki

Trojanowo 10.09.2019 18.30 plac zabaw w Trojanowie

Przebędowo 11.09.2019 19.00 hol pałacu w Przebędowie

SOŁECTWO DATA GODZ. MIEJSCE

Boduszewo 12.09.2019 19.00 świetlica wiejska Boduszewo

Raduszyn 13.09.2019 19.00 salka na stadionie 
przy ul. Mściszewskiej 

Nieszawa 14.09.2019 15.00 świetlica wiejska Nieszawa

Uchorowo 16.09.2019 18.00 garaż OSP Uchorowo

Łopuchowo 17.09.2019 19.00 szkoła podstawowa 
w Łopuchowie

Długa Goślina 18.09.2019 19.00 świetlica wiejska 
Długa Goślina

Mściszewo 20.09.2019 18.00 remiza OSP Mściszewo

Złotoryjsko 20.09.2019 19.00 posesja sołtysa 
ul. Złotoryjska 18

Zielonka 21.09.2019 15.00 wiata turystyczna w Zielonce

Starczanowo 22.09.2019 18.00 Kasztelania Radzimska

Kamińsko 25.09.2019 19.00 świetlica wiejska Kamińsko

TERMINARZ ZEBRAŃ DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO 2020
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Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, opracowane we współpracy 
ze społecznością lokalną. 

Do końca 2023 roku, zostaną zrealizowane projekty na kwotę 
9 000 000 zł, dzięki którym powstaną nowe miejsca pracy, 
rozwinie się infrastruktura rekreacyjna i turystyczna na wsi, 
polepszy się jakość życia mieszkańców, zostanie zachowane 
cenne dziedzictwo lokalne, promowana turystyka.

Szczegółowych informacji można szukać na naszej  stronie 
www.kraina3rzek.pl. Biuro LGD prowadzi bezpłatne doradztwo 
dotyczące dofi nansowań. Zapraszamy do kontaktu mailowego: 
biuro@kraina3rzek.pl lub telefonicznego: 791 222 764, 
883 777 918.

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

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek, współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

GMINA

spełniający następujące warunki:
 ▪ wskazujący konkretne przedsięwzię-
cia, mieszczące się w zakresie zadań 
własnych gminy, służące poprawie 
warunków życia mieszkańców, zgodny 
ze strategią rozwoju gminy, wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru,

 ▪ zawierający rzetelne oszacowanie 
kosztów przedsięwzięć (koszty te nie 
mogą być wyższe niż kwota funduszu 
na rok 2020).

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie 
przeznaczenia środków z funduszu sołec-
kiego przysługuje zebraniu wiejskiemu. 
Inicjatywę w sprawie zgłaszania wnio-

sków do uchwalenia posiadają: sołtys, 
rada sołecka lub co najmniej 15 pełno-
letnich mieszkańców sołectwa. 

Uwaga! Wnioski (z podpisami co najmniej 
15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa) 
wraz z oszacowaniem ich kosztów i uza-
sadnieniem przedsięwzięcia należy skła-
dać do sołtysa najpóźniej w dniu zebra-
nia wiejskiego przed zatwierdzeniem 
porządku zebrania.

Do 31 lipca 2019 roku burmistrz 
przekaże sołtysom informacje 

o wysokości przypadających danemu 
sołectwu środków w ramach funduszu 
sołeckiego na 2020 rok.

Warunkiem wykorzystania przypadają-
cych sołectwu środków jest złożenie 
przez sołtysa w terminie do 30 września 
2019 roku wniosku uchwalonego przez 
zebranie wiejskie, zawierającego wskaza-
nie przedsięwzięć przewidzianych do 
realizacji.

Do realizacji może być przyjęty wniosek 

Fundusz sołecki 2020

W drugiej połowie 2019 roku niemal 1 800 000 zł zosta-
nie rozdysponowanych na rozwój działalności gospodar-

czej w tym innowacyjnej. LGD dofi nansuje projekty, dzięki 
którym powstaną nowe miejsca pracy i rozwinie się potencjał 
przedsiębiorców. 

Zakup maszyny, modernizacja budynku, zakup wyposażenia - 
między innymi na takie inwestycje będzie można otrzymać 
bezzwrotną dotację wynoszącą do 70 % wartości inwestycji.

W ramach kryteriów promowane są między innymi projekty, 
które przyczyniają się do powstania nowych miejsc pracy, 
sprzyjają ochronie środowiska, wspierają rozwój branż przed-
siębiorczości uznanych przez mieszkańców za najważniejsze 
dla rozwoju obszaru, realizują zadania innowacyjne, wspiera-
jące przedstawicieli grup defaworyzowanych.

Benefi cjentem dofi nansowania może być osoba prowadząca 
działalność gospodarczą lub podmiot mający osobowość lub 
zdolność prawną (np. spółka), które mają swoją siedzibę lub 
miejsce wykonywania działalności na terenie LGD. Firma musi 
działać przynajmniej od 365 dni.

Wnioski złożone w ramach naboru będą oceniane są przez 
Radę Lokalnej Grupy Działania złożoną z 15 członków stowa-
rzyszenia, wybranych przez Walne Zebranie Członków. Ocena 
rady oparta jest o ocenę zgodności wniosku ze strategią oraz 

Dofi nansowania na rozwój działalności 
gospodarczej w LGD Kraina Trzech Rzek!
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru działania Kraina Trzech Rzek. 

Główne cele, zasady przyznawania dofi nansowania, typy operacji, kryteria oceny, możliwości włączenia się do projektów i możliwości obję-

cia działaniem kwalifi kacyjnym.

Sławomir Malec
Główny specjalista ds. osiedli i sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 687
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platały się z przyjacielskimi pogawęd-
kami, jako że wielu z nas - zarówno opie-
kunów uczniów, jak i uczestników - zdą-
żyło się dobrze poznać, żeby nie powie-
dzieć, serdecznie zaprzyjaźnić.

Za wieloletnie zainteresowanie ideą czy-
telnictwa, za pomoc i inspirację w wielu 
przedsięwzięciach, za życzliwość i okazy-
waną sympatię dziękują wszystkim orga-
nizatorki konkursu: 

Anna Płonka, Justyna Feliczak, 
Aleksandra Grobela 

i Małogorzata Łuczak-Sibilska.

OŚWIATA

Dzięki fi nansowemu wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, Radzie Rodzi-
ców SP nr 1 w Murowanej Goślinie, 
Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spół-
dzielczego w Murowanej Goślinie, Urzędu 
Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie 
oraz Jarosława Dobrowolskiego, wielolet-
niego przyjaciela naszego „Mola” wszy-
scy uczestnicy otrzymali atrakcyjne 
zestawy upominków.

Z kolei na zwycięzców konkursu czekały 
następujące nagrody:
I miejsce to czytnik e-book Kindle oraz 
bon do empiku o wartości 100 zł;
II miejsce - gra edukacyjna oraz bon do 
empiku o wartości 100 zł;
III i IV miejsce - gra edukacyjna oraz bon 
do empiku o wartości 50 zł.

Spotkanie przebiegło przy słodkim poczę-
stunku, w przyjaznej, serdecznej atmos-
ferze, w której rozmowy o pasjonujących 
książkach czy ulubionych autorach prze-

28 maja do naszej szkoły przybyli 
pasjonaci czytania ze szkół w Kozie-

głowach, Wronczynie, Obornikach, 
Komornikach, Puszczykowie, Swarzędzu 
oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowa-
nej Goślinie. Jako gość specjalny zawitała 
do nas Joanna Jodełka, autorka książek 
kryminalnych i historycznych, a także 
powieści fantasy „Ars Dragonia”, której 
akcja rozgrywa się w Poznaniu.

Tegorocznymi zwycięzcami konkursu 
zostali uczniowie, których miłość do czy-
telnictwa trwa od lat. 
I miejsce zdobyła ubiegłoroczna laure-
atka - Antonina Witczak z SP nr 2 
w Komornikach;
II miejsce uzyskała (również po raz drugi) 
Ania Bernard z SP nr 1 w Murowanej 
Goślinie;
III miejsce zajęła Oliwia Wieżewska z SP 
nr 2 w Swarzędzu; 
IV miejsce przypadło w udziale Klaudii 
Jasgar z SP nr 2 w Obornikach.

Zlot moli w goślińskim 
„Marcinku”
28 maja w Szkole Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie odbył się 

kolejny, już XX Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól Książkowy”. Tegoroczna edycja przebiegała 

pod hasłem - cytatem z „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego „Polska to jest wielka rzecz”.
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DZIEWCZĘTA – GRUPA STARSZA

60 m

1. Anita Jarzembowska - SP Białężyn
2. Amelia Jankowiak – SP2
3. Anna Soporowska – SP 1

200 m

1. Julia Prusakiewicz – SP Łopuchowo
2. Katarzyna Bernard – SP Dł. Goślina
3. Julia Krugiołka – SP 1

400 m

1. Anastazja Golowina – Oszmiana
2. Edyta Kądzielawa – SP Łopuchowo
3. Wiktoria Głowska – SP Dł. Goślina

600 m

1. Karina Sokołowska – SP 1
2. Waleria Ciereszko – Oszmiana
3. Gaja Bromberek – SP 2

Skok w dal

1. Maja Kobus – SP 2
2. Marcelina Dębska – SP 1
3. Kaja Miler – SP 1 

Piłka palantowa

1. Martyna Walkowiak – SP 1
2. Martyna Łuczak – SP 1
3. Zuzanna Walkowiak – SP Białężyn

Piłka lekarska

1. Martyna Młynarek – SP 1
2. Dominika Jankowska – SP 2
3. Olga Kubisiak – SP Dł. Goślina

Sztafeta szwedzka

1. SP 2
2. SP1
3. SP Łopuchowo

DZIEWCZĘTA – GRUPA MŁODSZA

60 m

1. Gabrysia Ratajczak – SP Białężyn
2. Joanna Czekała – SP 2
3. Katarzyna Kuźmica – Oszmiana

200 m

1. Nela Szewczyk – SP 2
2. Nikola Wachońska – SP Łopuchowo
3. Amelia Wituła – SP 2

400 m

1. Nadia Wachońska - SP Łopuchowo
2. Joanna Kaczmarczyk – SP 2
3. Antonina Pietkiewicz – SP 2

600 m

1. Wiktoria Bogdanowicz – Oszmiana
2. Maja Łuczak – SP 1
3. Zuzanna Czekała - SP 2

Skok w dal

1. Michalina Faberska – SP 1
2. Marta Najewska – SP 2
3. Julia Grabińska – SP 2

Piłka palantowa

1. Weronika Szczerska – SP Białężyn
2. Sandra Malec – SP 2
3. Paulina Panek – SP 2

Piłka lekarska

1. Magda Kasseja – SP 2
2. Sandra Pikulik - SP 1
3. Paula Kaczmarek – SP 2

Sztafeta szwedzka

1. SP Łopuchowo
2. SP Białężyn
3.S P 1

CHŁOPCY – GRUPA STARSZA

60 m

1. Kevin Muller – SP 2
2. Mateusz Telicki – SP2
3. Wojciech Mistersk – SP 1

200 m

1. Kamil Wachoński - SP Łopuchowo
2. Jakub Straszewski – SP 1
3. Maksymilian Sobczak – SP 2

400 m

1. Kacper Twardoń – SP 2
2. Aleksander Swirski – Oszmiana
3. Fabian Nowaczyk – SP Białężyn

1000 m

1. Szymon Twardoń – SP 2
2. Daniel Fiałkowski – Oszmiana
3. Daniel Pilkowski – Oszmiana

Skok w dal

1. Edgar Łukin – Oszmiana
2. Błażej Rydygier – SP 2
3. Filip Pawlisiak – SP Białężyn

Piłka palantowa

1. Szymon Brzęcki - SP Dł. Goślina
2. Tobiasz Kaczmarek – SP 1
3. Mikołaj Kubisiak - SP Dł. Goślina

Piłka lekarska

1. Krystian Wencel – SP 2 
2. Patryk Mantej – SP Dł. Goślina
3. Paweł Janka – SP 1

Sztafeta szwedzka

1. SP 1
2. SP Łopuchowo
3. SP Dł. Goślina

11 czerwca na stadionie miejskim 
w Murowanej Goślinie zostały roze-

grane międzyszkolne Igrzyska Lekko-
atletyczne. Oprócz gminnych szkół 
w tym roku w konkurencjach wzięły 
udział także dzieci z Oszmiany, które 
przebywają w naszej gminie co roku 
w ramach projektu „Lato z Polską”. 

Poradzili sobie świetnie, co widać w wyni-
kach zamieszczonych poniżej. Zresztą 
wszyscy walczyli jak lwy, mimo iż pogoda 
zachęcała raczej do siedzenia w cieniu. 
Brawo dla całej startującej ekipy oraz dla 
organizatorów z Krzysztofem Krysztofi a-
kiem na czele, a także wszystkich 
nauczycieli, którzy pomogli przeprowa-
dzić konkurencje oraz uczniów-wolonta-
riuszy. 

W tym roku najsilniej zawody obsadziła 
SP2 i właśnie ta szkoła zgromadziła naj-
więcej punktów, za nią była świetna 
w lekkiej atletyce SP1, a na trzecim miej-
scu uplasowali się uczniowie i uczennice 
z Łopuchowa. 

(MP)
Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

CHŁOPCY – GRUPA MŁODSZA

60 m

1. Piotr Zachwyc - SP 2 
2. Jan Becia - SP 2
3. Filip Przybyszewski – SP 2

200 m

1. Szymon Prusakiewicz - SP Łopuchowo
2. Jakub Bosiacki – SP 1
3. Marcin Teplik – SP 2

400 m 
1. Szymon Godawa – SP 1
2. Stanisław Pieczyński – SP 2
3. Wiktor Kwaśniewski – SP 2

600 m

1. Aleksander Lamche – SP 1
2. Aleksander Woroch – SP Łopuchowo
3. Paweł Kaźmierczak - SP Łopuchowo

Skok w dal

1. Karol Chudziak - SP 2
2. Kacper Nowak – SP 1
3. Krystian Rudnik – SP Białężyn

Piłka palantowa

1. Tytus Włodarczak – SP Białężyn
2. Tymoteusz Juskowiak – SP 1
3. Kacper Tuliszka – SP 2

Piłka lekarska

1. Tomasz Ignaczak - SP Łopuchowo
2. Bartosz Matysiak – SP 2
3. Aleksander Clark – SP Dł. Goślina

Sztafeta szwedzka

1. SP 2
2. SP 1
3. SP Łopuchowo

Letnie igrzyska lekkoatletyczne

PEŁNE WYNIKI IGRZYSK

Opracował
Krzysztof Krysztofi ak
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fon nauczycielkom od rytmiki i pianina.

Tamtego dnia zrozumiałem, że warto 
dążyć do celu. Staje się to również 
o wiele prostsze, jeśli ma się obok odpo-
wiednie osoby. Za pomocą talentu, cięż-
kiej pracy oraz motywacji ze strony 
nauczycielek i przyjaciół, można osią-
gnąć cele postawione naprawdę wysoko. 
To było niesamowite 8 lat muzycznej 
przygody. Doprowadziły mnie one do 
miejsca, w którym jestem teraz. To wła-
śnie dzięki paniom: Jadwidze Maćkowiak, 
Katarzynie Łukaszewicz, Adriannie Wtor-
kowskiej-Kubińskiej, Weronice Jarzyń-
skiej, Alicji Duszczyk, Dorocie Schraube; 
oraz panu Tadeuszowi Szeligowskiemu, 
żyję muzyką. Ten dzień oraz całe 8 lat 
w klasie muzycznej zapamiętam na całe 
życie. 

Antoni Buliński 8c

pani Kasi oraz pani Wisi. Na całym ciele 
miałem gęsią skórkę. Gdy Maks, wciela-
jący się w rolę Moniuszki, powiedział 
kwestię: „Edward Grieg? Coś kojarzę…”, 
zacząłem grać. To był niesamowity 
moment! Przez cały, czterostronicowy 
„Koncert fortepianowy” nie pomyliłem 
się ani razu. Zabawne jest to, że całego 
utworu nauczyłem się w niezwykle krót-
kim czasie, bo przez niecałe 2 miesiące, 
a był on najtrudniejszy spośród wszyst-
kich, z którymi zetknąłem się przez 8 lat. 
Później ze swoją klasą zagrałem na „bum 
bum rurkach”, także dzieło Griega, pt. 
„W grocie Króla Gór”. Gdy wróciliśmy za 
kulisy, w pośpiechu pobiegłem przebrać 
się w strój do układu tanecznego „Bohe-
mian Rhapsody”. Wszyscy czekali, aż 
przyjdę i będą mogli przywiązać do 
mojego pasa swoje odblaskowe sznury. 
Nasz układ także wyszedł świetnie! Przez 
cały czas patrzyłem na panią Kasię, 
która za każdym razem (nie mam pojęcia 
w jaki sposób) sprawia, że tańczę lepiej. 
Po ponownym zejściu do kulis, nasza ryt-
miczka powiedziała, że było cudownie. 
Tym razem przebraliśmy się w stroje do 
Mazura z opery „Halka”. Był to także fi na-
łowy taniec całego spektaklu. Wszystko 
nam się udało. Usłyszałem ogromne 
oklaski oraz okrzyki. Ze szczęścia mia-
łem łzy w oczach. Zostałem również 
wybrany, aby podziękować przez mikro-

- Pamiętam, że tamtego dnia wsta-
łem o godzinie 7.30. Miałem uśmiech 

od ucha do ucha z powodu zbliżającego 
się występu. Byłem zarówno podekscy-
towany, jak i zestresowany. Nie mogłem 
się doczekać, aż wyjdę na scenę, 
zagram, a później zatańczę.

Gdy widzowie zajęli swoje miejsca, zgasły 
wszystkie światła. Zostało tylko jedno, 
skierowane na panią Wisię (tak 
naprawdę ma na imię Jadwiga). 

- Dajcie z siebie wszystko, bo ogląda was 
cała szkoła oraz komisja turnieju Pro Sin-
foniki. Niech to będzie nasz najlepszy 
występ! Powodzenia! - powiedziała. 

- Dziękujemy! – wszyscy na scenie i za 
kulisami odpowiedzieli chórem. 

Przedstawienie zaczęło się. Póki co, 
wszystko szło jak po maśle, jednak każdy 
grający na fortepianie pomylił się przy-
najmniej jeden raz. Byłem przerażony. 
Bałem się, że gdy ja także usiądę do for-
tepianu, pomylę się lub zatrzymam 
w środku utworu. Nie chciałem zawieść 
pani Wisi, która tak bardzo we mnie wie-
rzyła. Pomyślałem sobie: „Anton, weź się 
w garść!’’. Gdy nadeszła moja kolej, 
wyszedłem na scenę. Czułem na sobie 
wzrok wszystkich: uczniów, nauczycieli, 

OŚWIATA

Żyję muzyką
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W Zawodach Regionalnych i Towarzy-
skich w Ujeżdżeniu w Raduszynie - Eli-

minacjach Pucharu Wielkopolski starto-
wały 4 zawodniczki będące mieszkan-
kami naszej gminy. 

Wszystkie reprezentują Stajnię Złotoryjsko, 
która pierwszy raz ofi cjalnie wystawiła 
swoich zawodników, a jej właścicielem jest 
Sołtys Złotoryjska Jarosław Pawlak.

Wszystkie brałyśmy udział w konkursie L1 
i osiągnęłyśmy bardzo zadowalające rezul-
taty:
5. Izabela Dobak na koniu Surma
6. Aleksandra Boczkowska na koniu Rubin 
S
9. Wiktoria Wasielewska na koniu Surma
13. Zofi a Nawrocka na koniu Balsam.

Do zawodów dziewczyny przygotowała rów-
nież mieszkanka gminy Joanna Żak.
Ponadto Aleksandra Boczkowska otrzy-
muje gminne stypendium sportowe na rok 
2019.

Aleksandra Boczkowska
Zdjęcia: Antoni Wójcik oraz Foto i Basta 

Zawody w ujeżdżaniu

Aleksandra Boczkowska na koniu Rubin S.

Izabela Dobak na koniu Surma.

Tak absolwent Dwójki, który od początku 
swej szkolnej wędrówki współtworzył Pro 
Sinfonikę wspomina ostatnie przedstawie-
nie... Zaangażowanie, prawdziwa pasja, 
miłość do muzyki i tańca po raz kolejny 
zaowocowały niesamowitym widowiskiem, 
które nam, widzom, dostarczyło niezapo-
mnianych wzruszeń. Ci najmłodsi i ci tro-
chę starsi z zapartym tchem obserwowali 
zmieniające się obrazy, wsłuchiwali się 
w niełatwą przecież muzykę, podziwiali 
młodych tancerzy... Na naszych oczach 
działo się coś niesamowitego, niezapo-
mnianego, wyjątkowego. Cieszymy się, że 
dzięki wspaniałym nauczycielom, wycho-
wawcom, rodzicom i przede wszystkim 
młodym aktorom, mogliśmy po raz kolejny 
doświadczyć tych wrażeń. Wierzymy, że 
i tym razem jury konkursu podziela nasze 
emocje, a nasi wspaniali wykonawcy 
zostaną nagrodzeni... Trzymamy kciuki.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim mło-
dym artystom z Koła Młodych Meloma-
nów Klasa Muzyczna przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 
w Murowanej Goślinie oraz realizatorom 
spektaklu słowno-muzycznego „Bardzo 
Straszny Dwór”:
Jadwiga Maćkowiak - scenariusz, reżyse-
ria, akompaniament, przygotowanie piani-

stów, aktorów i solistów;
Katarzyna Łukaszewicz - choreografi a 
układów, przygotowanie pianistów;
Adrianna Wtorkowska-Kubińska - Chór 
Dziecięcy Canzona;
Dorota Schraube - układ taneczny klasy VII;
Alicja Duszczyk - zespół wokalno-instru-
mentalny;
Weronika Jarzyńska, Joanna Teodorowicz 
– akompaniament;
Barbara Brońska, Katarzyna Hałas, 
Renata Och-Jankowiak, Katarzyna Prze-
woźnik, Joanna Runka, Anna Wituła - 
przygotowanie kostiumów;
Bartłomiej Stefański – scenografi a;
Bartosz Maćkowiak - ścieżka dźwiękowa;
Broker Sound - oświetlenie i nagłośnienie.
Współpraca: Dorota Bałamut, Bożena 
Ceranek, Paulina Dutkowska, Ewa 
Duszyńska, Edyta Golankiewicz, Natalia 
Hutek, Kamila Jakubowska, Violetta Koź-

mińska, Joanna Mikołajewicz, Grażyna 
Mroczek, Katarzyna Wysocka, Magdalena 
Alwin-Głodek, rodzice uczniów klas 
muzycznych, MG Sport i prezes Paweł 
Kubiński.
Patronat - Dariusz Urbański, Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Hanna Frelich Szkoła Podstawowa nr 2
im. Henryka Sienkiewicza 

w Murowanej Goślinie 

PODZIĘKOWANIE

W związku z zakończeniem pracy 
dydaktyczno-wychowawczej 
Gimnazjum nr 1 im. Hipolita 
Cegielskiego składam 
serdeczne podziękowania 
byłym i obecnym władzom 
Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, urzędom, szkołom, 
przedszkolom, instytucjom, 
fi rmom, towarzystwom 
i fundacjom oraz sponsorom 
i przyjaciołom Gimnazjum nr 1 
za owocną i aktywną współpracę 
w budowaniu tożsamości 
szkoły, za wzajemną życzliwość 
i zrozumienie dla dobra 
kształconej młodzieży.

Z wyrazami szacunku
Justyna Furman
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gali sukcesy, wśród których najważniej-
szymi w tym roku szkolnym okazały się:

 ▪ Wicemistrzostwo w Finałach Rejono-
wych Mistrzostw Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów w Piłce Siatkowej Chłop-
ców;

 ▪ III miejsce w Finałach Rejonowych 
Mistrzostw Szkół Podstawowych i Gim-
nazjów w Piłce Siatkowej Dziewcząt;

 ▪ III miejsce w Finale Powiatu Poznań-
skiego w Rozgrywkach Siatkówki 
Plażowej Chłopców;

 ▪ II miejsce w Finałach Rejonowych 
Mistrzostw Szkół Podstawowych w Mi-
nisiatkówce Chłopców;

 ▪ Wicemistrzostwo Powiatu Poznańskie-

go w Minisiatkówce Dziewcząt;
 ▪ Mistrzostwo Powiatu w Drużynowych 

Biegach Przełajowych Chłopców;
 ▪ III miejsce w Mistrzostwach Powiatu 

w Drużynowych Biegach Przełajowych 
Dziewcząt.

Nasi uczniowie odnieśli też liczne sukcesy 
w zawodach gminnych w czwórboju lekko-
atletycznym, biegach przełajowych, halo-
wej piłce nożnej.

Gratulujemy!

Mirosława Szudera 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza w Murowa-

nej Goślinie aktywnie uczestniczą w roz-
grywkach sportowych organizowanych 
przez Szkolny Związek Sportowy w kilku 
dyscyplinach. 

Oczywiście na pierwszym miejscu są 
zawody siatkarskie. W naszej szkole odby-
wały się półfi nały i fi nały powiatowe oraz 
etapy rejonowe Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Siatkowej, zarówno dziewcząt, jak 
i chłopców. Ponadto gościliśmy zawodni-
ków z powiatu i rejonu startujących w roz-
grywkach w siatkówce plażowej. W tych 
i innych rozgrywkach nasi uczniowie osią-

Sportowa „Dwójka”

Organizatorami byli zatem Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” 

i szkoła. Połączone siły zaowocowały 
przeprowadzonym z wielkim rozmachem 
festynem, który cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem i uznaniem. Udało się 
to dzięki Radzie Rodziców i rodzicom 
„Dwójki”, którzy od lat są organizatorami 
wielu stoisk z zabawami, kulinariami, 
kiermaszami. 

Odbyły się 4 turnieje sportowe: piłki noż-
nej, siatkówki plażowej, strzelecki, ping-
-ponga. Zorganizowano kawiarenkę, sto-
iska z grillem, hot-dogami, zdrową żywno-
ścią, wat ą cukrową, bańkami, bransolet-
kami, muralami, grami towarzyskimi, 
foto-budkę, warsztaty plastyczne, kier-
masze książek, zabawy sportowe, punkt 
straży granicznej, Szafę Niespodziankę 
i wiele innych atrakcji. 

Dzięki staraniom Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Zielone Wzgórza” pojawiły się bez-
płatne dmuchańce, muzyczne mia-
steczko zabaw „Filharmonia pomysłów”, 
konkurs wędkarski oraz wspaniała 
scena, na której w sześciogodzinnym 
programie artystycznym wystąpili ucznio-
wie oraz grupy dorosłych, prezentując 
przedstawienia, pokazy wokalne, 
muzyczne, taneczne, baletowe, spor-
towe. 

Kulminacją był koncert zespołu Ale Band. 
Za atrakcyjną imprezę dziękujemy rodzi-
com, uczniom, nauczycielom i wszystkim 
pracownikom „Dwójki”, Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Zielone Wzgórza” oraz licznym 
sponsorom.

Mirosława Szudera
Szkoła Podstawowa nr 2

im. Henryka Sienkiewicza 
w Murowanej Goślinie

Piknik „Spółdzielnia z Dwójką”
W sobotę 8 czerwca już po raz dziesiąty na boiskach Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się festyn 

szkolny. Tym razem miał on rozszerzoną formułę, gdyż był to piknik „Spółdzielnia z Dwójką”.
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Gorąco dziękuję wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do organi-
zacji pikniku: nauczycielom, pracowni-
kom szkoły, rodzicom uczniów, Centrum 
Hajdasz za zaangażowanie społeczności 
szkolnej w zabawy taneczne oraz straża-
kom z OSP w Białężynie.

Ewelina Niewolak-Druchlińska
dyrektor szkoły

W piękny, słoneczny piątek, tuż przed 
Dniem Dziecka w naszej szkole zapa-

nowała radosna atmosfera zabawy. 
Tego właśnie dnia odbył się piknik 
rodzinny. 

W organizację imprezy zaangażowali się 
uczniowie, rodzice oraz pracownicy 
szkoły. Pogoda dopisała, atmosfera 
i zabawa również była przednia.

Doznaniem dla podniebienia i zastrzy-
kiem energii były domowe wypieki przy-
gotowane przez rodziców, kawa i herbata 
oraz ognisko z kiełbaskami przygotowane 
przez strażaków OSP w Białężynie. 

Ponadto nauczyciele przygotowali konku-
rencje sportowe dla dzieci. Rozegrany 
został również mecz piłki nożn ej między 
uczniami poszczególnych klas. 
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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

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
SOŁECTWA

Sławomir Malec, 61 8923 687

WYBRANE INSTYTUCJE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY 
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA 
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 620 

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

Piknik szkolny w Białężynie
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scenie Sandra Sobalak i Piotr Łucki para 
konferansjerów z pierwszej edycji wyda-
rzenia. Wystąpił zespół wokalny Retro 
Cafe z Czerwonaka pod kierunkiem 
Remigiusza Wojciechowskiego. Przez 
muzyczne pejzaże w utworach rockowych 
hitów Ameryki i Polski zabrał nas zespół 
Better Crew. Na scenie zrobiło się gorąco 
podczas występu zespołu Supermenki 
z Czerwonaka. Tradycyjnie wieczór spę-
dziliśmy na zabawie tanecznej z zespo-
łem Twisters. Odbył się również konkurs 
strzelecki do tarczy z broni pneumatycz-
nej. Działała kawiarenka Boduszewianka, 
w której skosztować mogliśmy lokalnych 
wypieków oraz pajdy chleba z ogórkiem. 
Grochówkę i potrawy z grilla serwowali 
strażacy z OSP Boduszewo wraz z kołem 
nr 29 PZW w Murowanej Goślinie. Były 

reografi e i pozwalają realizować pasję 
swoim wychowankom. 

Niestety są też trochę przykre aspekty 
spotkania z okazji Międzynarodowego 
Dnia Tańca - nie wszyscy uczestnicy 
i publiczność dotrwali do końca, ostatnie 

atrakcje dla dzieci, dmuchańce i trampo-
liny. Imprezę poprowadziła Sandra Soba-
lak.

Tekst: Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

grupy odbierały dyplomy i statuetki przy 
pustej widowni, choć impreza trwała tro-
chę ponad dwie godziny. 

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Występ zespołu Supermenki.

Zabawa taneczna z zespołem Twisters.

Studio Wysiłku Artystycznego EFFORT Klaudii Koralewskiej.

Otwarcie XIX Targu Wiejskiego w Boduszewie.

Szkoła Tańca SARDES ARTE Lidii Zwolińskiej.

W sobotę 8 czerwca 2019 roku w 
pięknej scenerii Pałacu w Bodusze-

wie odbyła się XIX edycja Targu Wiej-
skiego. 

Ofi cjalnego otwarcia Targu Wiejskiego 
dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina - Dariusz Urbański, Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej - Bogu-
sław Frąckowiak, Przewodnicząca Komi-
sji Oświatowo-Społecznej - Elżbieta Dziel, 
Sołtys Boduszewa - Jacek Łucki, Prezes 
OSP Boduszewo - Stanisław Grabiński 
oraz właściciel pałacu w Boduszewie - 
Felicja Wawrzyniak. Tradycyjnie nie 
mogło zabraknąć rymowanych słów powi-
tania w wykonaniu Elżbiety Winogrodz-
kiej, byłej sołtys Boduszewa, którą popro-
szono na scenę. 

Od godziny 14.00 trwała sprzedaż wyro-
bów rękodzielniczych i produktów rolnych 
oraz degustacja. W programie artystycz-
nym wystąpili: uczestnicy pierwszej edycji 
konkursu „Murowany Talent”: Jarosław 
Trepto, Anita Krzemieniewska, Jadwiga 
Góra, duet taneczny Liwia Skrzypczak 
i Daria Nadajczyk, duet wokalny Amelia 
Buksa i Laura Wujcik, duet Inga Matoga 
i Aleksandra Sygnecka, a także Elżbieta 
Raczyńska. Naszych wspaniałych, uta-
lentowanych artystów przedstawiali na 

30 maja br. w auli SP nr 1 odbyły się 
piętnaste pokazy taneczne z okazji 

Międzynarodowego Dnia Tańca. Impreza 
została przełożona na majowy termin 
z powodu kwietniowego strajku w szko-
łach. 

Wystąpiło 30 zespołów tanecznych dzia-
łających w szkołach podstawowych, 
przedszkolach, szkołach tańca i ośrodku 
kultury. Razem 280 tancerzy! Uczestnicy 
zaprezentowali różnorodne formy 
taneczne od baletu, poprzez taniec 
nowoczesny, hip hop do tańca ludowego. 

Cieszymy się bardzo, że w gminie Muro-
wana Goślina taniec cieszy się tak d użym 
zainteresowaniem wśród dzieci i mło-
dzieży, że są chętni nauczyciele i instruk-
torzy z pasją, którzy tworzą ciekawe cho-

XIX Targ Wiejski

XV Pokazy taneczne
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Kolejne spotkanie młodych artystów ze swoim mistrzem.

Jarosław Dobrowolski gratulował Beacie Springer.

28 maja 2019 roku w Galerii na 
Wzgórzach Klub Osiedlowy Zielone 

Wzgórza w Murowanej Goślinie odbył się 
wernisaż wystawy „Mistrz i uczeń”. 

To kolejne spotkanie młodych artystów 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie ze 
swoim mistrzem, ale jest to także okazja 
do spotkania się nauczycieli, uczniów, 
rodziców i tych wszystkich, którzy 
kochają sztukę. Każdy artysta, niezależ-
nie od wieku, tworząc swoje prace, 
wyraża w nich siebie, swoje pragnienia , 
tęsknoty i otwiera się na drugiego czło-
wieka, chcąc poprzez swoje prace powie-
dzieć coś o sobie. W ten sposób młodzież 
o artystycznej wrażliwości wchodzi w dia-
log z otaczającym ich światem. 

Na wernisażu tegorocznej wystawy 
zaproszeni goście zostali poczęstowani 
bananami, które w ostatnim czasie stały 
się symbolem wolności. Wśród przyby-
łych obecni byli: Arleta Włodarczak 
Dyrektor MGOKIR w Murowanej Goślinie, 
Barbara Celichowska Wicedyrektor SP 2 

„Jestem mamą to moja kariera
Jestem mamą na zawsze od tera z
Jestem mamą to premia, to awans
Jestem mamą”

Te piękne słowa piosenki z repertuaru 
Natalii Niemen goślińska publiczność 
usłyszała na wyjątkowym koncercie 
z okazji Dnia Matki, który odbył się 
w sobotę 25 maja br. w auli SP nr 1. 
Zaprezentował się Chór Dziewczęcy „Can-
zona” pod kierunkiem Adrianny Wtorkow-
skiej-Kubińskiej, przy akompaniamencie 
Weroniki Jarzyńskiej, grającej na forte-
pianie. 

Na początku koncertu serdeczne życze-
nia wszystkim mamom złożył burmistrz 
Dariusz Urbański, który w wielu ciepłych 
słowach podziękował za dobro, które czy-
nią, życzył zdrowia i miłości najbliższych. 
Tegoroczny występ chóru był podróżą 
muzyczną opartą głównie na polskiej 

w Murowanej Goślinie oraz Jarosław 
Dobrowolski Radny Powiatu Poznań-
skiego. Prace przedstawione na wysta-
wie wykonane zostały przez uczniów klas 
ósmych i trzecich gimnazjum:

 ▪ Aleksandrę Bartoszewicz (rysunek 
i malarstwo)

 ▪ Julię Bogdan (malarstwo - ilustracje 
do wierszy Antoniego Hartmana, 
ucznia gimnazjum, którego tomik 
wierszy wkrótce się ukaże)

 ▪ Antoniego Bulińskiego (rysunek i ma-
larstwo)

 ▪ Ninę Gąsior (grafi ka komputerowa)
 ▪ Jakuba Jankowiaka (rysunek i malar-
stwo)

 ▪ Marię Kanię (rysunek)
 ▪ Aleksandrę Kosarzycką (rysunek)
 ▪ Celinę Penc (rysunek i malarstwo)
 ▪ Natalię Tańską (rysunek)

Opiekun artystyczny Beata Springer 
(malarstwo).
 

Tekst: Beata Springer
Zdjęcia: Maciej Jankowiak

twórczości. Na początku koncertu usły-
szeliśmy utwory patriotyczne, było też 
nawiązanie muzyczne do Roku Moniusz-
kowskiego, który został ustanowiony 
przez Sejm RP z okazji 200. rocznicy uro-
dzin naszego wielkiego kompozytora. 
Posłuchaliśmy też kilku piosenek ludo-
wych, w tym „Wszystkie się pola poziele-
niały”, rodzimego artysty ludowego Stani-
sława Czarneckiego. 

Po pierwszej części chór na chwilę opuścił 
scenę, aby zmienić swoje stroje. W tym 
czasie solowy popis wokalny zaprezento-
wała jedna z młodszych chórzystek Iga 
Gramacka w utworze „Jestem Mamą”. 
Chór powrócił na scenę w nowych koszul-
kach ufundowanych przez Mariannę 
i Tadeusza Olszewskich. W fi nale koncertu 
usłyszeliśmy „We are the World” z repertu-
aru Michaela Jacksona. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier

Rewelacyjna wystawa 
„Mistrz i uczeń”

Koncert z okazji Dnia Mamy

KULTURA
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Podkreślić należy znakomitą organizację 
logistyczną całego konkursu, którego 
pomysłodawcą i dyrektorem jest Mathias 
Charton, znany w Murowanej Goślinie 
dyrygent Maitrise de Seine-Martime. 
Nasz zespół był jedynym chórem repre-
zen tującym na konkursie Polskę. Tym bar-
dziej cieszymy się z dobrej opinii jurorów, 
dotyczącej poziomu artystycznego i zdoby-
tej prestiżowej nagrody.

Wyjazd do Francji, związany z udziałem 
w konkursie został całkowicie sfi nanso-
wany przez rodziców dziewcząt z grupy 
dziecięcej oraz panie z grupy żeńskiej 
Chóru „Canzona”. Dzięki naszej dotych-
czasowej współpracy z chórami prowadzo-
nymi przez Mathiasa Charton, które 
gościły w Murowanej Goślinie podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Chó ralnego 
im. ks. Edmunda Szymańskiego, nasz 
pobyt w Yvetot - mieście partnerskim 
Murowanej Gośliny - został sfi nansowany 
przez gospodarzy, co stanowiło kwotę 
160€ na jedną osobę.

Dziękujemy IVETOT.

prof. Elżbieta Wtorkowska
Zdjęcie: archiwum chóru

i III miejsca. Pozostałe zespoły otrzymały 
dyplomy uczestnictwa. Chór Żeński „Can-
zona” za swój występ konkursowy otrzy-
mał 350 punktów i uplasował się na II 
miejscu. Nagroda fi nansowa dla chóru, 
w wysokości 1250€ została ufundowana 
przez region Seine-Martime. Zwycięstwo 
podzielono ex equo pomiędzy chóry Mira-
culum Youth Choir z Węgier i Le Jeune 
Cheur du Conservatoire de Rouen z Fran-
cji. Oba zespoły zdobyły po 379 punktów 
i otrzymały nagrodę Camille Maurane 
w wysokości 2500€. III miejsce zdobył 
Hwaseong City Boys&Girls Choir z Korei 
Południowej (348 punktów, nagroda 
1250€). Nagrodę publiczności zdobył 
Miraculum Youth Choir z Węgier.

W programie festiwalu poza ceremonią 
otwarcia, dwoma koncertami konkurso-
wymi, odbyła się barwna parada chórów 
na ulicach Yvetot i warsztaty chóralne. 
Na zakończenie w kościele Saint Pierre 
w Yvetot wystąpił, reprezentujący naj-
wyższy poziom światowej chóralistyki 
Choeur de l’Armèe Française (Chór 
Męski Armii Francuskiej). Tuż po ogłosze-
niu wyników konkursu w Centre Culturel 
Les Vikings wystąpił Roady Blues Band, 
przy którym znakomicie bawiły się 
wszystkie zespoły.

Pierwszy występ konkursowy, jaki 
odbył się w Centre Culturel Les Vikings 

w Yvetot oceniała publiczność oraz słu-
chacze w systemie on-line. Drugie przesłu-
chanie miało miejsce w Rouen, w dosko-
nałej akustycznie przestrzeni kościoła 
Chapelle Corneille, zamienionego na salę 
koncertową. Występ konkursowy oceniało 
międzynarodowe jury z cenionymi dyry-
gentami i kompozytorami w składzie.

19-osobowy Chór Żeński „Canzona” 
zaprezentował 30-minutowy program kon-
kursowy, na który składały się kompozycje 
Javiera Busto, Vytautasa Miškinisa, Erika 
Ešenvaldsa, polskie kompozycje Stani-
sława Moniuszki i Marka Raczyńskiego 
oraz utwór obowiązkowy „Les Voix de la 
liberte”, napisany specjalnie na konkurs, 
francuskiego kompozytora Oliviera Cal-
mela, który zasiadał w jury.

W festiwalu wzięła udział również młodsza 
grupa dziewczęca „Canzony” (występy 
w Centre Culturel Les Vikings w Yvetot 
oraz w kościele Saint Martin w Veules-les-
-Roses), która nie brała udziału w klasyfi -
kacji konkursowej.

Regulamin konkursu przewidywał jednego 
zwycięzcę oraz dodatkowo przyznanie II 

Sukces Chóru „Canzona” 
na konkursie we Francji
Chór Żeński „Canzona” z Murowanej Gośliny zakwalifi kował się w bieżącym roku do udziału w Festi-

val International de Chorales Normandie Yvetot we Francji. W dniach 7-10 czerwca wzięło w nim 

udział 14 chórów z 7 krajów: Francji, Estonii, Słowenii, Węgier, Maroka, Korei Południowej i Polski.
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ROWEROWY WEEKEND 

W MUROWANEJ GOŚLINIE

6 lipca (sobota), godz. 9.00 – 16.00

Rajd Rowerowy zakończony 

Piknikiem Rowerowym

Plac Powstańców Wielkopolskich

• 5 tras rajdowych,
• posiłek regeneracyjny,
• atrakcje rowerowe dla dzieci i dorosłych,
• tombola,

UWAGA

wymagane wcześniejsze zgłoszenia

7 lipca (niedziela), godz. 11.00

Przystań Kajakowa BINDUGA

Binduga MTB Maraton

Otwarte Mistrzostwa Gminy 

w MTB Maratonie

25 czerwca

23 lipca

27 sierpnia

spotkania Parking w Zielonce 

godz. 18.00 

rozgrzewka, marsz, rozciąganie, 
posiłek regeneracyjny

 z instruktorem Nordic Walking
dystans ok. 7-8 km

* możliwość wypożyczenia kijków 
na miejscu u instruktora

9 lipca

20 sierpnia

10 września

Zbiórka: 
Przebędowo, ścieżka pieszo-rowerowa 

w kierunku obwodnicy naprzeciw                
ul. Szklarskiej
godz. 19.30

dystans 5 km / 10 km

* możliwość startu z kijkami na 5 km

ZIELONKA NA 3 SPOSOBY

CYKLICZNE MARSZE 

NORDIC WALKING

MUROWANA GOŚLINA 

BIEGA NOCĄ 

Zapraszamy na:

▪ akcja poboru krwi HDK PCK „Gośliniacy”,

▪ pokazy ratownictwa i szkolenie medyczne,

▪ kącik dla dzieci, 

▪ przejażdżki samochodami 4x4,

▪ zamek dmuchany dla dzieci,

▪ występy, a także licytacje, kawiarenka, grochówka i – jak 

zwykle – dobra zabawa, a przede wszystkim integracja 

w akcji charytatywnej dla wspaniałej dziewczynki.

BĄDŹMY TAM RAZEM!

8 września 2019 r., 

stadion miejski w Murowanej Goślinie

start godz. 7.00; zakończenie 19.00

VIII 12-GODZINNY 
BIEG CHARYTATYWNY

WSZYSCY RAZEM DLA LENKI!

KB Katorżnik zaprasza na



www.murowana-goslina.pl22
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