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1 maja – 18 lipca IX Międzynarodowy Festiwal Chóralny 
im. ks. Edmunda Szymańskiego Szczegóły str. 28

19 maja Turniej rodzin czytających Biblioteka Publiczna

19 maja – 2 czerwca XI Wystawa twórczości amatorskiej 
– Goślińska Inwentura Artystyczna Galeria na Wzgórzu, ul. Mściszewska 10

21 maja Mecz Concordia Murowana Goślina - Piast Kobylnica Stadion miejski, ul. Mściszewska 21

22 maja Koncert z okazji Dnia Matki Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

22 maja Rajd „Puszcza wpuszcza” Zielonka

22 maja Mecz KS Uchorowo – LKS Lipa Boisko – Uchorowo

22 maja Zawody towarzyskie w ujeżdżaniu (otwarte dla gości z zewnątrz) Stadnina w Raduszynie

23 maja Majowe spotkanie z książką Biblioteka Publiczna

23 maja Malowanie na płocie – poznajemy wielkopolskie legendy Biblioteka Publiczna – Filia ul. Smolna 8

24 maja Konkurs recytatorski „Moja mama” Biblioteka Publiczna

28 maja Festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka 
oraz majówka parafi alna w sołectwie Łopuchówko

28 maja VIII Rodzinny Piknik Sportowo-Rekreacyjny „Zielone Wzgórza” Boisko sportowe, ul. gen. T. Kutrzeby 9

28 maja Mecz KS 1999 Łopuchowo – Czarni Czerniejewo Boisko – Łopuchowo

28 maja Radzim - rajd historyczno-turystyczny Radzim

29 maja Festyn z okazji Dnia Dziecka – w obozie szlachty polskiej Stadion Miejski, ul. Mściszewska 21

29 maja Dzień Dziecka, festyn Kamińsko, teren przy Novel House

29 maja Akcja poboru krwi i rejestracji dawców szpiku połączona 
z festynem z okazji Dnia Dziecka – HDK PCK Gośliniacy Klub osiedlowy

M
A

J

czerwiec Turniej Siatkówki z okazji 60. Rocznicy obchodów Powstania 
Poznańskiego Czerwca 1956 Szkoła Podstawowa nr 2

4 czerwca Żakinada (parada postaci z baśni i bajek) 
oraz Rodzinny Dzień Sportu Szkoła Podstawowa nr 1

4 czerwca XVI Targ Wiejski „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 
Prezentacja gminnych zespołów amatorskich Boduszewo

4 czerwca Dzień Dziecka Uchorowo

4 czerwca Noc Kościołów Drewnianych – koncerty muzyki chrześcijańskiej Rejowiec, Długa Goslina, Kicin

4 czerwca Mecz Concordia Murowana Goślina – Orkan Konarzewo Stadion miejski, ul. Mściszewska 21

5 czerwca XXXV  Mały Gośliński  Maraton Weteranów 
XX Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie START ul. Poznańska, Murowana Goślina 

5 czerwca Mecz KS Uchorowo – Las Puszczykowo Boisko – Uchorowo

11 czerwca Mecz KS 1999 Łopuchowo – Maratończyk Brzeźno Boisko – Łopuchowo

8 – 22 czerwca XVII wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki Galeria na Wzgórzu, ul. Mściszewska 10

11 czerwca Festyn Piknik z Dwójką Boisko Szkoły Podstawowej nr 2

12 czerwca Mecz KS Uchorowo – NKS Niepruszewo Boisko –Uchorowo

18 czerwca Puszcza Zielonka – półmaraton, maraton, ultramaraton Puszcza Zielonka

18 czerwca Mecz Concordia Murowana Goślina – 1920 Mosina Stadion miejski, ul. Mściszewska 21

18 czerwca Pchli Targ Nowy Rynek

19 czerwca II Turniej Jednostek Pomocniczych 
– konkurencje sprawnościowe

Hala widowiskowo-sportowa, 
ul. Mściszewska 10

25 czerwca Wianki Przystań Binduga Mściszewo

25 czerwca Zawody wewnętrzne w skokach Stadnina w Raduszynie

25 czerwca Wind in the Hair – bieg, rower i nordic walking Przystań kajakowa Binduga
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przeznaczymy na budowę toalety przy ul. Podgórnej. 

Realizujemy także drobniejsze inwestycje, które tak naprawdę 
mogą się okazać dla mieszkańców bardzo istotne, bo popra-
wiają komfort ich życia. W budżecie zaplanowano pieniądze 
dla Przedszkola Słoneczko, które nareszcie doczeka się profe-
sjonalnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wózków 
dla dzieci. Za kwotę 100 000 zł zmodernizowany zostanie plac 
zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2, z którego korzystają 
dzieci z całego osiedla. Z kolei mieszkańcy Trojanowa docze-
kają się ogrodzenia i oczyszczenia zbiornika retencyjnego. 

W Białęgach powstanie sygnalizacja świetlna przy przejściu 
dla pieszych, WZDW zmodernizuje drogę wojewódzką od ronda 
na obwodnicy do Białężyna. Chciałbym w tym miejscu podzię-
kować staroście Janowi Grabkowskiemu, który przyjął pod 
zarząd powiatu dawne drogi wojewódzkie. W przyszłym roku 
Starostwo Powiatowe planuje remont nawierzchni od skrzyżo-
wania w Przebędowie w kierunku Długiej Gośliny – do skrzyżo-
wania z obwodnicą (koszt ok. 2,4 mln zł). 

Od dłuższego czasu zabiegałem, aby drogi wojewódzkie, które 
jakiś czas temu stały się gminne, przekazywać z powrotem 
pod zarząd województwa, a następnie powiatu. Unikamy dzięki 
temu ogromnych kosztów utrzymania i remontów dróg. Poczy-
nię starania, żeby Starostwo Powiatowe w 2018 r. na swój 
koszt dokonało remontu nawierzchni od stacji Orlen do ronda 
Zielone Wzgórza. 

Przyszła pora na rozdanie środków unijnych na kolejne lata. 
W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będziemy 

budować nowe miejsca parkingowe przy ul. 
Szkolnej i Kolejowej. Wiemy też, że Lokalna 
Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”, do której 
należymy, otrzyma środki unijne. Pozwolą one 
współfi nansować m.in. budowę świetlicy w Nie-
szawie, a także placu zabaw oraz siłowni 
w parku miejskim, który z dnia na dzień pięk-
nieje. Będą tu także wymieniane płytki chodni-
kowe, z dofi nansowaniem WFOŚ dokonamy rewi-
talizacji zieleni. 

Złożyliśmy wnioski o dofi nansowanie i czekamy 
na rozstrzygnięcia konkursów dla takich projek-
tów, jak: przebudowa świetlicy OSP w Białężynie, 
termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gim-

nazjum nr 2 – I etap, budowa drogi w Łoskoniu Starym. 

Wśród mniejszych inwestycji, które ułatwią życie mieszkań-
com, z pewnością warto wymienić także planowane ułożenie 
nawierzchni na ul. Młyńskiej. Za dodatkowe środki, które zna-
lazły się w budżecie, wymienimy uszkodzoną nawierzchnię 
przed ośrodkiem zdrowia oraz przygotujemy miejsca parkin-
gowe. 

W tym roku przebudowaliśmy szatnie w pomieszczeniach sta-
dionu miejskiego, natomiast w planach jest dokończenie 
wymiany okien w budynku. Przy ulicy Raduszyńskiej świecą 
nowe lampy. Łącznie w ramach umowy barterowej będzie 
wykonane oświetlenie na koszt spółki Enea za blisko 2 mln. zł. 
W przyszłym roku w ramach WRPO – ze wsparciem środków 
unijnych – będziemy chcieli zrewitalizować budynek dworca 
w Murowanej Goślinie, do którego zostanie przeniesiony OPS. 

Dziękuję wszystkim radnym, którzy udzielili mi absolutorium 
z wykonania budżetu za 2015 rok. 13 na 15 radnych głoso-
wało „za”. Jest to ogromny sukces. 

Przeciwko zagłosował radny Wiesław Kaniecki, który z założe-
nia bojkotuje wszystkie moje działania. Natomiast ogromnym 
zaskoczeniem jest postawa radnej Agnieszki Ogrodnik, Prze-
wodniczącej Komisji Rewizyjnej. Cała komisja jednogłośnie 
zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu przez burmistrza 
i podczas spotkania członkowie głosowali za udzieleniem mi 
absolutorium. Radna Ogrodnik podpisała się pod pozytywną 
opinią Komisji Rewizyjnej. Natomiast na sesji Rady Miejskiej 
głosowała przeciwko – nie spotkałem się dotąd z podobnym 
zachowaniem. Osoba, która piastuje tak odpowiedzialne sta-
nowisko w swojej pracy nie powinna kierować się sympatiami 
politycznymi i niechęcią wobec mojej osoby, ale opinią wydaną 
na podstawie skontrolowanych dokumentów. 

Za wykonanie budżetu za rok 2015 gmina uzyskała także 
pozytywną opinię wydaną przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową. Jest to zasługą przede wszystkim pani Skarbnik 
i wszystkich pracowników urzędu gminy, za co im jeszcze raz 
serdecznie dziękuję. 

Po rozdysponowaniu wolnych środków w 2016 roku, wydatki 
majątkowe z budżetu gminy są rozplanowane na blisko 9 mln 
zł. To bardzo duża kwota, zważywszy, że plan obejmuje inwe-
stycje bez udziału środków unijnych. Racjonalne gospodarowa-
nie środkami budżetowymi już przynosi efekty.

Większość wydatków w tym roku, ok. 5,8 mln. zł., to dalsza 
część przebudowy Placu Powstańców Wielkopolskich i ul. Pod-
górnej. Dodatkowo wydamy 370 000 zł na utwardzenie pod-
łoża tam, gdzie z winy projektantów grunt nie został wcześniej 
zbadany i wymaga dodatkowych zabiegów. Kolejne 100 000 zł 

Od dłuższego czasu zabiegałem, aby drogi 
wojewódzkie, które jakiś czas temu stały się 
gminne, przekazywać z powrotem pod zarząd 
województwa, a następnie powiatu. Unikamy 
dzięki temu ogromnych kosztów utrzymania 
i remontów dróg.

Szanowni Mies zkańcy,

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina
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INWESTYCJE

Złotoryjsku w ul. Piaskowej i Żwirowej. Termin wykonania doku-
mentacji z procedurami uzyskania pozwolenia na budowę to 
ok. 15 miesięcy. W 2018 roku w wymienionych wyżej miejsco-
wościach mieszkańcy będą mogli korzystać z bieżącej wody 
dostarczanej wodociągiem. Ponadto przystąpiliśmy do opraco-
wania projektów kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w Kątach, Nieszawie i Białężynie. 

Obiecałem Państwu, że zmienię to miasto i gminę. To się 
dzieje bez względu na płynącą krytykę. Wszystkie zaplano-
wane na ten rok inwestycje – za 9 mln zł - mają służyć popra-
wie jakości życia mieszkańców.

W 2018 roku zaczniemy przebudowywać i budować drogi 
lokalne oraz chodniki. Kiedy tylko zakończy się budowa Placu 

Powstańców Wielkopolskich będzie można prze-
znaczyć na ten cel więcej środków z budżetu. 
W przyszłym roku Spółka MG Sport i Nierucho-
mości przymierzy się do budowy mieszkań 
komunalnych w Przebędowie (kiedy zostanie 
spłacone jej zadłużenie i będzie mogła zacią-
gnąć kredyt). Kredytowanie tych inwestycji 
będzie następować z wynagrodzenia za zarzą-
dzanie mieniem komunalnym. To wynagrodzenie 
do maja 2015 roku trafi ało do kieszeni spółki 
MG Nieruchomości (dawniejszy Lider), a teraz do 
spółki MG Sport i Nieruchomości, która w 100 
procentach należy do gminy. 

Mimo ogromnego zadłużenia gminy (ponad 25 
mln) i długu ZMPZ (ok. 27 mln zł) optymistycznie patrzę w przy-
szłość naszej gminy. Jest ona w końcu zarządzania w racjo-
nalny i fachowy sposób. Wierzę w jej rozwój, gdyby było ina-
czej, nie byłbym burmistrzem. 

Wówczas w budynku ośrodka zdrowia zwolnią się pomieszcze-
nia na gabinety lekarskie dla komercyjnych podmiotów. 

Znalazłem nowego dewelopera, który jest zainteresowany 
budową budynków wielorodzinnych przy ul. Szkolnej (teren po 
starym tartaku) i zakupem gruntów pod inwestycje od gminy. 

W tym roku, aby nie zadłużyć dodatkowo gminy w związku 
z realizowanymi inwestycjami, nastawieni jesteśmy na sprze-
daż gminnych działek pod budownictwo indywidualne, a także 
na działalność gospodarczą w strefi e przemysłowej.

Także w tym roku zostanie przeprowadzona modernizacja sieci 
wodociągowej w ulicy Mostowej i zostanie wymieniona cała 
nawierzchnia. 

Ruszyły inwestycje Aquanetu, w których gmina jest inwesto-
rem zastępczym. Już trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Nadwarciańskiej. W czerwcu ruszy budowa sieci wodo-
ciągowej w ulicy Motylewskiego, Radomskiego. Wszystkie 
powyższe inwestycje realizowane są na koszt Aqunetu. 

W lutym br. podpisana została umowa na wykonanie doku-
mentacji projektowej wodociągów w lokalizacjach: ul. Żytnia, 
Pszenna, Owsiana, Zbożowa i Rolna w Mściszewie, w Rakowni, 

Obiecałem Państwu, że zmienię to miasto i gminę. 
To się dzieje bez względu na płynącą krytykę. 
Wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje 
– za 9 mln zł - mają służyć poprawie jakości życia 
mieszkańców.

Z okazji Dnia Matki 
życzę uśmiechu, 

zdrowia i mnóstwa radości.

Mam nadzieję, że trud 
macierzyństwa pozostanie 

w cieniu ogromnej 
satysfakcji 

z tego najważniejszego 
w życiu zadania.

Z okazji Z okazji Dnia DzieckaDnia Dziecka  
wszystkim małym i dużymwszystkim małym i dużym
życzę uśmiechu życzę uśmiechu 
i mnóstwa radości.i mnóstwa radości.

Zapraszam Was serdecznie Zapraszam Was serdecznie 
na piknik 29 maja na na piknik 29 maja na 
stadionie miejskim.stadionie miejskim.
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URZĄD, RADA

W obradach uczestniczyli znakomici 
goście: Renata Mataczyńska - Konsul 

Honorowy Republiki Czeskiej w Poznaniu, 
radni, burmistrz Dariusz Urbański, 
zastępca burmistrza Krzysztof Oczkow-
ski, proboszcz parafi i pw. św. Marii Mag-
daleny w Długiej Goślinie ks. Jan Kwiat-
kowski, proboszcz parafi i ewangelicko-
-metodystycznej w Poznaniu ks. biskup 
Jan Ostryk, Dziekan Gośliński ks. kano-
nik Marek Chmara, radni powiatu 
poznańskiego Lidia Szymczak i Stanisław 
Woźniak, Starszy Cechu Jerzy Pędziński, 
dyrektorzy szkół, proboszczowie, sołtysi, 
mieszkańcy gminy.

Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Spo-
łecznej Krystyna Przygońska przedsta-
wiła stanowisko dotyczące jubileuszu 
wskazujące znaczenie przyjęcia chrześci-
jaństwa dla Polski i Polaków. Rada jedno-
głośnie podjęła uroczystą uchwałę przyj-
mującą owe stanowisko.

Następnie uczennice ze Szkoły Podsta-
wowej im. Powstańców Wielkopolskich 
w Długiej Goślinie przedstawiły prezenta-
cję historyczną na temat chrztu.

Pani Konsul Renata Mataczyńska 
odczytała okolicznościowy apel: Dzisiej-
sza Uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z okazji Jubile-
uszu 1050. rocznicy Chrztu Polskiego 
jest dowodem na kształtowanie współ-
czesnego społeczeństwa polskiego. 
Jest to czas refl eksji nad naszą tożsa-
mością, wartościami chrześcijańskimi, 
nad podstawami naszego bytu narodo-
wego, jako dziedzictwa, które chcemy 
rozwijać, nad zgłębianiem polskiej i cze-
skiej historii, która pozwoli nam, 
naszym pokoleniom żyć razem a nie 
obok siebie. [fragm.]

Burmistrz Dariusz Urbański życzył Polsce 
i Czechom, aby państwa te przetrwały 
w kulturze chrześcijańskiej kolejne 
tysiące lat, aż do końca świata i o jeden 
dzień dłużej.

Proboszcz parafi i w Długiej Goślinie Jan 
Kwiatkowski zaznaczył, że akt chrztu 
otworzył historię państwa oraz historię 
nowego myślenia o człowieku i świecie.

Sołtys Długiej Gośliny Monika Ewert 
wyraziła dumę z uczestnictwa w gmin-
nych obchodach.

Kolejnym punktem uroczystości, poza 
sesją Rady Miejskiej, było posadzenie 
dwóch drzew – dębu o imieniu Mieszko 
wychodowanego w szkółce leśnej 
w Łoskoniu oraz lipy o imieniu Dobrawa, 
która została przywieziona z Czech.

Po ofi cjalnej części uroczystości radna 
Alicja Kobus złożyła na ręce dyrektor 
szkoły podstawowej w Długiej Goślinie 
podarek dla uczniów w postaci książek 
o różnej tematyce, w tym także histo-
ryczne, związane z chrztem i początkami 
państwa polskiego.

Uroczysta Sesja 
Rady Miejskiej

Joanna Witkowska
podinspektor do spraw biura rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

Radna Alicja Kobus przekazała książki dla szkoły w Długiej Goślinie.

Sadzenie jednego z symbolicznych drzew.

15 kwietnia br. w Długiej Goślinie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, która rozpoczęła się 

odśpiewaniem hymnu państwowego. Przewodniczący Rady Konrad Strykowski oznajmił, że sesja 

została zwołana, ponieważ Rada Miejska w imieniu mieszkańców Gminy Murowana Goślina pra-

gnie przyjąć okolicznościową uchwałę w celu uczczenia Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Pol-

ski i Powstania Państwa Polskiego.
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URZĄD, RADA

1.  Uchwała w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania fi nansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu gminy za 2015 rok.

2.  Uchwała w sprawie udzielenia Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy absoluto-
rium tytułu wykonania budżetu 
gminy za 2015 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2015 rok wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego oraz spra-
wozdanie fi nansowe za 2015 rok przed-
stawiła Skarbnik Gminy. Następnie 
odczytała opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu 
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 
Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła 
pozytywną opinię o sprawozdaniu.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej wyrażone 
we wniosku w sprawie udzielenia absolu-
torium Burmistrzowi z tytułu wykonania 
budżetu za 2015 rok przedstawiła Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej Agnieszka 
Ogrodnik. Komisja wyraziła pozytywną 
opinię (4 głosy „za” przy nieobecności 1 
członka Komisji), wnioskując o udzielenie 
burmistrzowi absolutorium. Następnie 
odczytała opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji 
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolu-
torium burmistrzowi. Regionalna Izba 
Obrachunkowa oceniła wniosek komisji 
za uzasadniony.

Radni zapoznali się z opiniami pozosta-
łych komisji. Komisja Oświatowo-Spo-
łeczna zaopiniowała projekt uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
fi nansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 
6 głosami „za” i 1 „wstrzymującym”, 
a projekt uchwały w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta i Gminy absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu gminy 
za 2015 rok 5 głosami „za”, 1 „przeciw” 
i 1 „wstrzymującym”. Komisja Gospodar-
cza zaopiniowała oba projekty 8 głosami 
„za”. 

Po dyskusji przewodniczący rady przystą-
pił do głosowania nad projektami uchwał. 
Uchwałę w sprawie zatwierdzenia spra-

wozdania fi nansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 2015 
rok rada podjęła 14 głosami „za” i 1 
„wstrzymującym” (Klub Radnych Rozwój 
Ziemi Goślińskiej). Uchwała w sprawie 
udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
gminy za 2015 rok została przyjęta 13 
głosami „za” i 2 „przeciw” (RZG). Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej, która 
poparła wniosek Komisji o udzielenie 
absolutorium, podczas sesji zagłosowała 
„przeciw”.

3. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2016 rok.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok 
zmniejsza się o kwotę 351.317,00 zł do 
kwoty 51.837.221,00 zł. Kwotę wydat-
ków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 
249.477,00 zł do kwoty 57.861.528,00 
zł. Rada podjęła uchwałę 14 głosami 
„za” i 1 „wstrzymującym” (radny nieza-
leżny).

4.  Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana Goślina na lata 2016 - 
2036.

Uchwała została przyjęta 14 głosami 
„za” i 1 „wstrzymującym” (RZG).

5.  Uchwała w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu.

Gmina Murowana Goślina wyemituje 
5800 sztuk obligacji o wartości nominal-
nej 1 000 zł każda, na łączną kwotę 
5 800 000 zł. Wykup wyemitowanych 
obligacji nastąpi w latach 2027 - 2030. 
„Za” podjęciem uchwały głosowało 12 
radnych, „przeciw” 1 (RZG), a 2 radnych 
„wstrzymało się” (RZG, radny niezależny).

6.  Uchwała w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu na reali-
zację przedsięwzięcia pod nazwą 
„Termomodernizacja remizy OSP 
w Białężynie wraz z wymianą kotła”.

Podpisano umowę pożyczki o wysokości 
niższej niż pierwotnie zakładano, dlatego 

należy dokonać zmiany uchwały. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie.

7.  Uchwała w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego MG Sport 
i Nieruchomości Sp. z o.o.

Wnosi się do spółki wkład pieniężny 
w wysokości 50 000 zł. 14 radnych opo-
wiedziało się „za” podjęciem uchwały, 1 
radny „wstrzymał się” od głosu (radny 
niezależny).

Kilka następnych uchwał Rada podejmo-
wała jednogłośnie.

8.  Uchwała w sprawie ustalenia stref 
taryfowych i opłat za usługi prze-
wozowe oraz ustalenia osób 
uprawnionych do zwolnień i ulg 
w opłatach za usługi przewozowe 
w publicznym transporcie zbioro-
wym w zakresie zadania o charak-
terze użyteczności publicznej 
w gminnych przewozach pasażer-
skich, których organizatorem jest 
Gmina Murowana Goślina.

Uchwała wdraża katalog ulg i zwolnień 
podobny do obowiązującego w systemie 
komunikacji publicznej miasta Poznania. 

9.  Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały nr XXIII/226/2012 
w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych i dworców, któ-
rych właścicielem lub zarządzają-
cym jest Gmina Murowana Goślina 
oraz warunków i zasad korzystania 
z tych obiektów.

Zmiana uchwały jest uzasadniona ze 
względu na pośrednią zmianę kategorii 
dróg na terenie Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina z dróg gminnych na drogi 
powiatowe, przy których zlokalizowane są 
przystanki komunikacyjne. 

10.  Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej Województwu 
Wielkopolskiemu w zakresie 
współfi nansowania wykonania 
sygnalizacji świetlnej w miejscowo-
ści Białęgi przy drodze wojewódz-
kiej nr 187.

Gmina Murowana Goślina zwróciła się do 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódz-

Absolutorium dla burmistrza
26 kwietnia 2016 r. odbyła się XX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, której głównym punktem było 

udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
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kich w Poznaniu o instalację sygnalizacji 
ostrzegawczej na przejściu dla pieszych 
w Białęgach przy drodze wojewódzkiej nr 
187. Konieczne jest jednak współfi nan-
sowanie inwestycji przez Gminę w wyso-
kości 50 proc. wartości zadania. 

11. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXVI/358/2014 
w sprawie wskazania wstępnych 
miejsc lokalizacji nowych przystan-
ków komunikacyjnych.

12. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Mściszewie dla dzia-
łek nr 48/47 i 48/66.

Celem sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest 
przeznaczenie działki nr 48/47 pod plac 
zabaw, a działki nr 48/66 pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną.

13.  Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Rakowni, w rejonie 
ulicy Sowiej, Goślińskiej 
i Klinowej.

Korekta układu drogowego oraz dostoso-
wanie ustaleń planu do obecnego cha-
rakteru wsi Rakownia w zakresie dostęp-
nej infrastruktury technicznej oraz funkcji 
zabudowy.

14. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Murowana Goślina dla 
działki nr 686/2 oraz części działki 
nr 472/16 w Murowanej Goślinie, 
dla działki nr 240/12 w Raduszy-
nie (obręb Mściszewo) oraz tere-
nów okolic Jeziora Wojnowskiego 
w Wojnowie.

Zmiana studium dla działki nr 686/2 
oraz działki 472.16 w Murowanej Gośli-
nie ma na celu zmianę terenów oświato-
wych na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Celem zmiany studium 
dla działki nr 240/12 w Raduszynie jest 
jej przeznaczenie zgodnie z jej stanem 
faktycznym - pod ogródki działkowe, 
natomiast zmiana studium dla terenów 
okolic Jeziora Wojnowskiego ma na celu 
wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej 
usługowej.

15. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Murowana Goślina dla dzia-

łek nr 7/25, 7/39, 7/40 i 7/10 
w Łopuchowie.

Opracowanie zmiany studium ma na celu 
zmianę terenów rolnych oraz terenów 
sportu i rekreacji na tereny przeznaczone 
pod zabudowę elektrowni fotowoltaicznej.

16. Uchwała w sprawie nadania nazwy 
rondu w Murowanej Goślinie.

Na wniosek Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Goślińskiej im. Mieczysława Glaziń-
skiego skrzyżowanie typu rondo w Muro-
wanej Goślinie otrzymuje nazwę „rondo 
Zielone Wzgórza”.

17. Uchwała w sprawie nadania nazwy 
skrzyżowaniu typu rondo, dróg 
wojewódzkich nr 187 i 196 
(obwodnica).

Rondo przy obwodnicy otrzymuje nazwę 
„rondo Kombatantów” na wniosek Koła 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
i Byłych Więźniów Politycznych.

18. Uchwała w sprawie zmiany składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej.

W związku z rezygnacją radnego Mikołaja 
Gałki z członkostwa w Komisji Rewizji 
należało dokonać uzupełnienia składu. 
Zgłoszono kandydatury radnego Michała 
Hałasa i radnego Andrzeja Kuźniewskiego. 
Za odwołaniem radnego Mikołaja Gałki 
zagłosowało 12 radnych (RZG, Klub Rad-
nych Nowoczesna Gmina, radny nieza-
leżny). „Za” kandydaturą radnego Michała 
Hałasa było 10 radnych (RZG i NG), a więc 
zgodnie z większością głosów skład Komi-
sji Rewizyjnej uzupełnił radny Michał 
Hałas. Całą uchwałę Rada przyjęła 12 gło-
sami „za” i 3 „wstrzymującymi się” (Klub 
Radnych Rzazem dla Murowanej Gośliny).

Pozostałe uchwały zostały podjęte jedno-
głośnie.

19. Uchwała w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całko-
witego zwolnienia z opłat, jak rów-
nież trybu ich pobierania.

Ustala się cenę jednostkową usługi 
w kwocie 10 zł za godzinę oraz zasady 
odpłatności, sposób wyliczenia i pobiera-
nia opłaty.

20. Uchwała w sprawie Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Murowanej Goślinie.

Uchwała podjęta w marcu br. zawierała 
zapis o publikacji aktu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Wielkopolskiego. 
W związku z brakiem konieczności publi-
kacji zachodziła potrzeba podjęcia 
uchwały 
z zapisem: „Uchwała wchodzi w życie 
z dniem podjęcia”.

21. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLI.411/2010 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 21 czerwca 2010 r. w spra-
wie zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć dla nauczycieli, któ-
rym powierzono stanowiska kie-
rownicze w szkołach, ustalenia 
obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć dla pedagogów, psychologów 
i logopedów oraz nauczycieli reali-
zujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym wymiarze 
godzin.

Uchwała uzupełnia zapisy w zakresie 
obowiązkowego wymiaru godzin dla 
nauczyciela wspomagającego 
(20 godzin) i doradcy zawodowego 
(20 godzin).

22. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XVIII/173/2012 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
ustanowienia tytułu „Honorowy 
Obywatel Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina” oraz tytułu „Zasłu-
żony dla Miasta i Gminy Murowana 
Goślina” oraz określenia trybu 
przyznawania tych tytułów.

Zmiana uchwały pozwala na wręczanie 
tytułów także podczas innych, niż uroczy-
sta sesja, uroczystości gminnych mają-
cych podniosły charakter.

23. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały nr XVIII/162/2016 z dnia 
22 marca 2016 r. zmieniającej 
Uchwałę nr XV/147/2016 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 14 stycznia 2016 r. w spra-
wie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Murowana 
Goślina”.

Konieczne było uaktualnienie „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej Gminy Muro-
wana Goślina” poprzez dodanie suple-
mentu pt. „Elementy zrównoważonej 
mobilności miejskiej”.

Joanna Witkowska
podinspektor do spraw biura rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654
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We wtorek 19 kwietnia br. odbyły się 
wyjazdowe warsztaty w Wągrowcu 

i Murowanej Goślinie poświęcone zinte-
growanym węzłom przesiadkowym. 
Naszą gminę odwiedzili przedstawiciele 
gmin Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

Burmistrz Dariusz Urbański miał okazję 
osobiście przedstawić plany przebudowy 
zintegrowanego węzła przesiadkowego. 
Najważniejszą z inwestycji będzie moder-
nizacja budynku dworca, na którą 
możemy uzyskać aż 3,6 miliona złotych 
dotacji z Wojewódzkiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, co stanowi 85 
proc. wartości całej inwestycji. Ponadto 
w planach jest także budowa dwóch par-
king ów typu park & ride przy ul. Szkolnej  
(36 miejsc w tym 2 dla osób niepełno-
sprawnych) i przy ulicy kolejowej (39 
miejsc, w tym trzy dla osób niepełno-
sprawnych) wraz z oświetleniem, tabli-
cami informacyjnymi, małą infrastruk-
turą, monitoringiem oraz dojazdami. Na 
te zadania również możemy uzyskać 
wsparcie w postaci 85 proc. dotacji celo-
wej, która wyniesie 2,12 mln zł.

Cały projekt został podzielony na III etapy

I Etap 2014-2015 (zrealizowany) 
Dotyczył budowy ulicy kolejowej wraz z 22 
miejscami postojowymi, parkingami B+R 
i przystankami. W tym etapie zrealizo-
wane zostały projekty budowy układów 
komunikacyjnych do dworców i przystan-
ków, oraz projekty przebudowy budynków 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 
2016-2022 opracowana przez LGD Kra-

ina Trzech Rzek dla obszaru gmin Oborniki, 
Murowana Goślina Ryczywół i Suchy Las, 
została wybrana do fi nansowania przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego. 

Wysoka liczba punktów otrzymana przy 
ocenie operacji sprawiła, że możemy 
w pełni wykorzystać planowany budżet, 
tj. już wkrótce 9 mln zł trafi  do przedsię-
biorców, stowarzyszeń oraz samor ządów 
z obszaru działania LGD Kraina Trzech 

dworców wraz z zabudowaniami przyle-
głymi w Murowanej Goślinie i Łopuchowie.

II Etap 2017-2018
W tych latach planowane jest wykonanie 
wspomnianych parkingów na łącznie 75 
miejsc wraz z oświetleniem, tablicami 
informacyjnymi, małą infrastrukturą, 
monitoringiem oraz dojazdami oraz czę-
ściowa przebudowa ul. Szkolnej (do prze-
pustu).

III Etap 2018 -2020
Ten etap będzie dotyczył właśnie najgo-
rętszej inwestycji – przebudowy całego 
dworca. Będzie to nowoczesny, funkcjo-
nalny i cieszący oko budynek, który 
będzie chlubą naszej gminy. Pomieści on 
wiele funkcji: dworcową (kasy, poczekal-
nia, informacja), gastronomiczną i spo-
łeczną (Klub Seniora i Ośrodek Pomocy 
Społecznej). Dla wygody mieszkańców 
zamontowana zostanie winda. Koszt 
przebudowy to 4,2 mln zł, z czego dota-
cja wyniesie ok. 3,6 mln zł.

IV Etap 2019-2022
Ostatnim etapem przebudowy węzła 
będzie wykonanie dojazdów od strony ul. 
Kmicica i Podbipięty. To rozwiązanie zde-
cydowanie ułatwi dojazd do przystanku 
szczególnie mieszkańcom wschodniej 
części miasta oraz miejscowości sąsied-
nich. Obecnie, aby dostać się na dworzec 
muszą oni przejeżdżać ul. Gnieźnieńską 
przez most, na którym funkcjonuje ruch 
wahadłowy.

Rzek. Nasz obszar może liczyć na wspar-
cie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
(PROW 2014-2020).

Już niebawem LGD Kraina Trzech 
Rzek  podpisze umowę z Samorządem 
Województwa, na mocy której zostaną 
przeprowadzone nabory wniosków o dofi -
nansowanie w ramach projektów - na 
przedsięwzięcia zawarte w LSR.

Nasza LSR uzyskała 221 punktów na 
245 możliwych do uzyskania, tracąc 
punkty jedynie za niską liczbę bezrobot-
nych na obszarze oraz za wysoki dochód 
podatkowy gmin członkowskich. Zarząd 
LGD Kraina Trzech rzek pragnie podzię-
kować lokalnej społeczności za wsparcie 
przy tworzeniu dokumentacji oraz 
aktywny udział w pracach nad Lokalną 
Strategią Rozwoju.

Małgorzata Najdek
Prezes LGD Kraina Trzech Rzek

Inwestycja w cały węzeł komunikacyjny 
wyceniana jest na łączną sumę 17 mln 
zł, ale dzięki częściowym dotacjom 
w ramach ZIT i WRPO w wysokości nie-
mal 6 mln zł, gmina starać się będzie 
w ciągu kilku lat wybudować zintegro-
wany węzeł transportu, jaki jest 
potrzebny mieszkańcom naszej gminy.

Po spotkaniu z burmistrzem, uczestnicy 
warsztatów wraz z odpowiedzialnymi za 
realizację węzła w urzędzie: Barbarą Flo-
rys-Kuchnowską, Wiolettą Wojciechowską 
i Ewą Grodzką – udali się do Wągrowca, 
by obejrzeć tamtejszy, otwarty już dworzec 
oraz w trakcie warsztatów zaprezentować 
projekt naszego węzła uczestnikom, 
a także wziąć udział w dyskusji na temat 
realizacji inwestycji około kolejowych 
i pozyskiwaniu na nie dotacji.

Jak zmienią się okolice dworca?

Lokalna Strategia Rozwoju wybrana 
do fi nansowania

WYDARZENIA

Przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia podczas wizyty.

Kamil Grzebyta
podinspektor do spraw promocji gminy 
i turystyki
k.grzebyta@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 634

www.murowana-goslina.pl8



Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto 
prace związane z realizacją zadania 

pn.: Termomodernizacja remizy OSP 
w Białężynie wraz z wymianą kotła”. 

W 2015 roku dokonano prac związanych 
z wymianą kotła, a także rozstrzygnięto 
przetarg na prace budowlane związane 
z termomodernizacją obiektu. Wybrana 
w przetargu fi rma przystąpiła do prac wio-
sną br. Inwestycja byłaby trudna do zreali-
zowania, gdyby nie pomoc z WFOŚiGW 

Wójt Gminy Suchy Las wraz z Wielko-
polskim Związkiem Pracodawców 

Lewiatan zapraszają w dniu 24 maja, 
w godz. 15.00-17.00 na bezpłatne szko-
lenie dla przedsiębiorców z zakresu fun-
duszy UE „Możliwości rozwoju przedsię-
biorstw w kontekście dostępnych fundu-
szy unijnych”.

Miejsce spotkania: sala konferencyjna nr 
11, Urząd Gminy Suchy Las

W ramach spotkania zostaną omówione 
następujące zagadnienia:

1. Omówienie założeń nowej perspek-

W obecnym roku Aquanet SA 
w ramach zastępstwa inwestycyjnego 

będzie realizował na terenie Gminy dwie 
inwestycje:
▪ budowę kanalizacji sanitarnej w ul. 

Nadwarciańskiej w Murowanej Gośli-
nie;

▪ budowę sieci wodociągowej w ul. 
Motylewskiego i ul. Radomskiego 
w Murowanej Goślinie.

Rozpoczęcie robót budowlanych przy 
pierwszej inwestycji planowane jest na 
przełom maja i czerwca br., przy drugiej 
zaś na przełom sierpnia i września br. 
O utrudnieniach dla kierowców w związku 
z planowanymi pracami będziemy infor-
mować na bieżąco na stronie interneto-
wej Gminy oraz bezpośrednio właścicieli 
sąsiednich posesji. 

Również w ramach zastępstwa inwesty-
cyjnego Aquanet SA jeszcze w tym roku 
zleci wykonanie sześciu dokumentacji 
projektowych: 
▪ sieci wodociągowej w ulicach Żytnia, 

Pszenna, Owsiana, Zbożowa, Rolna, 
Żniwna w Mściszewie, 

▪ sieci wodociągowej w Rakowni (podpi-
sano już umowę z wykonawcą), 

▪ sieci wodociągowej w ulicach Piasko-
wej i Żwirowej w Złotoryjsku, 

▪ sieci kanalizacji sanitarnej w Niesza-
wie, Kątach i Białężynie. 

Projekty te będą obejmowały również 
przyłącza. W związku z powyższym pro-
jektanci będą kontaktowali się bezpo-
średnio z właścicielami poszczególnych 
posesji.

w Poznaniu w postaci pożyczki. Gmina ma 
szanse na jej częściowe umorzenie. 
Gmina Murowana Goślina otrzymała rów-
nież z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu promesę na dotację na realizację 
zadania „Usuwanie barszczu Sosnow-
skiego z terenu miasta i gminy Murowana 
Goślina” w wysokości 15552 zł oraz na 
„Rewitalizację zespołu pałacowo-parko-
wego w Murowanej Goślinie” w wysokości 
19000 zł.     (DN)

tywy fi nansowej (2014-2020),
2. Istota „inteligentnych specjalizacji”,
3. Możliwości pozyskania dofi nansowa-

nia w ramach Wielkopolskiego Regio-
nalnego Programu O peracyjnego,

4. Możliwości pozyskania dofi nansowa-
nia w ramach Programu Operacyj-
nego Inteligentny Rozwój,

5. Założenia PROW w nowej perspekty-
wie fi nansowej,

6. Inicjatywa JEREMIE w Wielkopolsce.

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu 
na adres asystent@wzp.org.pl lub telefo-
nicznie 61 657 60 51.

Termomodernizacja 
remizy OSP w Białeżynie

Szkolenie dla przedsiębiorców

Inwestycje 
Aquanet SA

WYDARZENIA

Anna Szóstak-Jarnut
zastępca kierownika referatu budowlano
-inwestycyjnego i zarządzania drogami
a.szostak@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 613

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zgodnie z zapisem art. 111 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeź-
wości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 roku poz. 1286, ze zm.) przypominam, że do 31 

maja 2016 roku należy dokonać kolejnej w 2016 roku opłaty za korzystanie z poszczególnych 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wpłaty należy dokonać na rachunek Gminy Murowana Goślina:
59 9044 0001 0020 0200 0156 0005

Niedokonanie opłaty w odpowiedniej wysokości oraz w ustawowo określonym terminie skutkuje 
wygaszeniem zezwolenia.

INFORMACJA O WYWIESZONYN WYKAZIE

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina Plac Powstańców Wielkopolskich 9, wywieszono 
na okres 21 dni wykaz nr 4/2016 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej 
w Przebędowie w celu umieszczenia tablicy reklamowo – informacyjnej oraz wykaz nr 5/2016 
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia położonych w Murowanej Goślinie w celu lokali-
zacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Murowana Goślina, 18.04.2016 r.

Monika Tomaszewska
inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 23

Aquanet SA planuje na terenie 

gminy Murowana Goślina reali-

zację szeregu inwestycji 

w ramach zastępstwa inwesty-

cyjnego. Przedsięwzięcia te 

będą fi nansowane przez Aqu-

anet SA, a Gmina, jako inwe-

stor zastępczy, przejmie wszel-

kie pozostałe obowiązki inwe-

stora, związane z realizacją 

zadań.
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W okolicach Murowanej Gośliny poja-
wiła się biała sarna. Leśnicy podkre-

ślają, że to wielka rzadkość, częściej 
zdarzają się białe daniele. 

Koza sarny od kilku dni pojawia się na tym 
samym polu, w towarzystwie innych zwie-
rząt w ich zwyczajnej szacie, dlatego kon-
trast w kolorystyce jest łatwiejszy do 
zaobserwowania. Zwierzę wypatrzył 
i obserwował kilka dni pan Robert, miesz-
kaniec Nieszawy. Dziś pojechaliśmy z nim, 
żeby zrobić zdjęcia. Od razu udaliśmy się 
też do leśniczego Krzysztofa Ancukiewi-
cza, aby potwierdzić czy to rzeczywiście 
sarna – dziękujemy za konsultacje.  

Związek Podhalan i członkowie 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP postanowili w nietypowy spo-
sób uczcić 1050 rocznicę Chrztu Polski. 

14 kwietnia 2016 r. od godz. 20.00 odbył 
się „przemarsz” przez Polskę Ognisk 
Ducha Świętnego polegający na zapale-
niu przez strażaków ochotniczych straży 
pożarnych ognisk w całym kraju. Akcję 
rozpoczęto od zapalenia ognia przy 
krzyżu na Giewoncie. Wspólna inicjatywa 
Związku Podhalan i ZOSP RP została 
objęta patronatem Prymasa Polski abp. 
Wojciecha Polaka. 

„Przemarsz” ognisk polegał na rozpalaniu 
ognisk zgodnie z określonymi sektorami 
czasowymi na terenie całej Polski. Również 
jednostki OSP z terenu Gminy Murowana 
Goślina włączyły się do ogólnopolskiego 
przedsięwzięcia i zgodnie z instrukcją 
o godz. 20.20 zapłonęły ogniska na terenie 
działania jednostki, upamiętniając w ten 
sposób 1050 rocznicę Chrztu Polski.

Łukasz Lech
zdjęcie: arch. OSP Nieszawa

SPRZĄTAJ PO SWOIM PSIE!

Straż Miejska przypomina o obowiązku 
niezwłocznego usuwania zanieczysz-
czeń pozostawionych przez psy. 

W trosce o ład i porządek w szczegól-
ności w rejonie osiedla Zielone Wzgó-
rza oraz w centrum historycznej części 
miasta prowadzone będą przez funkcjo-
nariuszy wzmożone kontrole. Za niesto-
sowanie się do obowiązku sprzątania 
po pupilu grozi mandat karny w wyso-
kości nawet 500 zł.

SPALANIE ODPADÓW

W pierwszym kwartale 2016 roku Straż 
Miejska przeprowadziła 29 kontroli zwią-
zanych ze spalaniem odpadów. Wobec 4 
mieszkańców zastosowano sankcje 
w postaci mandatu karnego, natomiast 2 
osoby zostały pouczone. W pozostałych 
przypadkach nie stwierdzono jakichkol-
wiek uchybień, a niepokojące sygnały 
związane były wyłącznie z wykorzysta-
niem niskiej jakości węgla. Za wszystkie 
zgłoszone uwagi dziękujemy mieszkań-
com.

DZIKIE WYSYPISKA ŚMIECI

W miesiącach lutym, marcu i kwietniu 
strażnicy miejscy zgłosili do usunięcia 9 
dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych 
na terenie miasta i gminy Murowana 
Goślina. W związku z trudnością w usta-
laniu sprawców podobnych wykroczeń, 
zwracam się do mieszkańców z prośbą 
o czujność i zgłaszanie funkcjonariuszom 
wszelkich nieprawidłowości. 

Przemysław Eszner, Komendant 
Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie

11 kwietnia w zespole szkól im Dezy-
derego Chłapowskiego w Bolecho-

wie, odbyła się 182. akcja poboru krwi 
oraz rejestracji do banku szpiku osób 
niespokrewnionych, pod hasłem „Młoda 
krew ratuje życie, zostań dawcą szpiku”. 

Do akcji zgłosiło się 30 osób, krew oddało 
17 – w sumie 7 650 ml. Do banku szpiku 
zarejestrowało się 6 osób. Po raz pierwszy 
krew oddały 3 osoby. Akcję koordynował 
Mateusz Przybyszewski, wraz z zarządem 
klubu w składzie: Patrycja Dratwa, 
Damian Kowalew, Grzegorz Szymański, 
przy wsparciu dyrekcji i pracowników 

Pan Robert po kilkudniowych obserwa-
cjach zwrócił uwagę, że biała sarna jest 
mniej czujna niż pozostałe zwierzęta. 
Zawsze najpierw do ucieczki rzucają 
się ciemne osobniki, a dopiero ona za 
nimi. Może to mieć związek z tym, że 
sarny albinosy często miewają słabszy 
wzrok.

Monika Paluszkiewicz
Zdjęcie: Kamil Grzebyta

zespołu szkół w Bolechowie.

Natomiast 17 kwietnia odbyła się 183. 
akcja poboru krwi oraz rejestracji do 
banku szpiku. Miała ona miejsce pod-
czas II Festiwalu Integracyjnego „Jedna 
Chwila”. Do akcji zgłosiły się 33 osoby, 
krew oddały 23 – 10 350 ml. Pragniemy 
złożyć serdeczne podziękowania dla 
pana Krzysztofa Sterna, za pomoc w zor-
ganizowaniu akcji oraz ogromne wsparcie 
i zaangażowanie.

Stanisław Woźniak
 Prezes HDK PCK Gośliniacy

Biała sarna

Działania Straży Miejskiej

„Przemarsz” 
ognisk

Młoda krew 
ratuje życie

Biała sarna.

OSP Nieszawa.
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DZIEŃ ZIEMI  
Na zajęciach zorganizowanych w biblio-
tece w dniach 18-22 i 26 kwietnia 2016 
r. dzieci z Klubu Przedszkolaka oraz 
z Przedszkola Promyk rozmawiały o pla-
necie – Ziemi. Nasi goście malowali Zie-
mię, wykorzystując tacki papierowe, 
świetnie się przy tym bawiąc. Dzieci 
w tym dniu dużo dyskutowały, malowały, 

rysowały, wycinały oraz udzielały odpo-
wiedzi na przygotowany zestaw pytań 
o przyrodzie. Wysłuchały rad nie od 
parady na podstawie książki Małgorzaty 
Strzałkowskiej „Raj na Ziemi”.  

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA 
KSIĄŻKI
Niezwykłe, piękne baśnie duńskiego baj-
kopisarza przemawiają do uczuć 
i wyobraźni młodego czytelnika. Przeko-
nali się o tym czytelnicy biorący udział 
w obchodach Międzynarodowego Dnia 

Książki dla Dzieci przypadającego 2 
kwietnia, w dzień urodzin H.Ch. Ander-
sena. Na uczestników spotkania czekały 
zagadki, rebusy, rozsypanki, krzyżówki. 
Do odczytywanej głośno baśni „Sto-
krotka” uczestnicy wykonali ilustracje - 
prace plastyczne. Jedno jest pewne – 
wszyscy dzieci i dorośli kochają Ander-
sena. Jego baśnie są nieśmiertelne.

Zdzisława Godawa
Oddział dla dzieci i młodzieży 

WYDARZENIA

186 szwów. Z Czeczenii 
do Polski. Droga matki
Anna Kaszubska, Zargan Nasordinova

186 szwów to wzruszająca opowieść o macierzyństwie, miłości, odwadze, 
strachu i cierpieniu. Opowieść o kaukaskiej gościnności, rodzinnych więzach, 
samotnych zmaganiach, walce o życie, czeczeńskim honorze, złotym sercu 
i nadludzkim bólu. Opowieść o poszukiwaniu spokoju, dobra, bezpieczeństwa 
i ciepła. Opowieść o siostrzanej relacji dwóch kobiet, które różni niemal 
wszystko - pochodzenie, poglądy, wychowanie, język, kultura, religia, a łączy 
samotne macierzyństwo i życie naznaczone chorobą. 

Ta historia pozwala docenić życie, odnaleźć piękno i dobro, ułożyć od nowa wła-
sne priorytety i wyraźnie zobaczyć to, co naprawdę ważne. Zargan znaczy „bie-
gnąca”, Anna – „pełna łaski”. Dwie kobiety, prawdziwe emocje i siódemka dzieci. 
Ta opowieść musiała powstać! 186 szwów – poruszająca opowieść pełna życia.

Pan Kuleczka. Marzenia
Wojciech Widłak

Marzenia się spełniają – w serii o panu Kuleczce, kaczce Katastrofi e, psie Pyp-
ciu i musze Bzyk-Bzyk pojawił się kolejny, siódmy z kolei tomik! Pan Kuleczka 
i jego mali przyjaciele znów dziwią się otaczającemu światu i przeżywają 
z pozoru tylko zwyczajne przygody.

Niektóre opowiadania tomiku mogą być już znane wiernym czytelnikom z kolej-
nych edycji Kuleczkowych kalendarzy, Wojciech Widłak dodał także kilka 
nowych opowieści, zainspirowanych ilustracjami Elżbiety Wasiuczyńskiej. Tak 
więc powstał kompletny zbiór, spięty klamrą dwóch opowiadań o czasie. 

Seria książek Pan Kuleczka znajduje się na Złotej Liście książek polecanych do 
czytania dzieciom przez Fundację ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom.

Chłopak z lasu
Mårten Melin

Powieść dla młodszych nastolatków o pierwszym drżeniu serca, pocałunkach, 
młodzieńczym buncie i nieporozumieniach z rodzicami. A także o tym, że 
miłość zmienia i zabiera w nieznane.

Mona niedługo skończy trzynaście lat. Są wakacje, więc codziennie chodzi 
nad jezioro popływać. Pewnego dnia na pomoście siedzi chłopak. Ma skołtu-
nione włosy, brudne paznokcie, niewiele mówi i panicznie boi się wody. Jego 
intensywnie zielone, błyszczące oczy prześwidrowują Monę na wylot. Od tej 
pory Mona z rosnącą niecierpliwością wyczekuje każdego następnego spotka-
nia, a chłopak pojawia się zawsze znienacka, zazwyczaj w pochmurną 
pogodę. Mona nie może przestać o nim myśleć. Kim jest? Gdzie mieszka? Skąd 
znał jej imię? I czego od niej chce?

Leszek Peszek i sezon 
na kichanie
Marko Kitti

Pechowy szczęściarz znowu w akcji! Sezon na kichanie okaże się sezonem 
polowania na fi oletowego myszołowa. Leszek, chociaż na wszystko kicha, 
przyłączy się do fotografi cznych łowów. Hej, a co ma do tego przebiegła, 
mściwa wiewiórka? W drugiej części książki między Leszkiem a jego siostrą 
rozpętają się prawdziwe Dziennikowe Wojny. Kto w nich wygra, a kto wyjdzie 
na łyso? Czy Leszek umówił się ze swoją wymarzoną dziewczyną? I wreszcie 
ściśle tajna lista, a w niej… Sprawdźcie sami!

Życie na pełnej 
petardzie, czyli wiara, 
polędwica i miłość
ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka

Najbardziej lubiany polski ksiądz w rozmowie życia.

Ceniony za swój autentyzm, odwagę i szczerość. Podziwiany zarówno przez 
katolików, jak i niewierzących. Sam o sobie mówi, że jest onkocelebrytą, czyli 
człowiekiem znanym głównie z tego, że ma raka. W inspirującej rozmowie 
z Piotrem Żyłką ks. Jan zdradza źródła swojej niesamowitej energii i nieskoń-
czonych pokładów optymizmu. O swoim życiu i polskim Kościele mówi 
z odwagą i dystansem osoby, która pokonała własny strach. Wzruszające do 
łez świadectwo człowieka, który wie, że być może nie zostało mu wiele czasu.

Mistrz
Katarzyna Michalak

Najnowsza powieść Katarzyny Michalak, bestsellerowej autorki „Poczekajki”, 
„Roku w Poziomce” oraz „Sklepiku z Niespodzianką”. To pierwsza część „Serii 
z tulipanem”, sensacyjna powieść, pełna erotyzmu i namiętnych scen, nieprze-
kraczających jednak granic dobrego smaku. Jest w niej wszystko, czego szu-
kają miłośnicy gatunku: zbrodnia, tajemnica, intensywne relacje między boha-
terami i bardzo gorąca atmosfera.

BIBLIOTEKA
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OŚWIATA

Szczęśliwy traf chciał, że w Murowanej Goślinie osoby nie-
pełnosprawne znajdują w sobie mnóstwo samozaparcia, 

siły, cierpliwości, żeby działać intensywnie, integrować ludzi na 
różnych płaszczyznach, a przy okazji odwalać kawał dobrej 
i bardzo potrzebnej roboty na rzecz osób potrzebujących. Naj-
pierw biegaliśmy (i biegamy!) z Andrzejem Ludzkowskim, żeby 
zbierać pieniądze na wymagające szczególnej opieki i rehabili-
tacji dzieci oraz młode osoby. Od ubiegłego roku świetnie roz-
poznawalną marką stało się też stowarzyszenie Jedna Chwila. 
Jego członkowie postanowili przełamać stereotyp, który tkwi 
w naszych głowach, że niepełnosprawność musi oznaczać 
koniec aktywności fi zycznej, spełniania marzeń, realizowania 
pasji. Dzięki środkom zebranym podczas imprezy w ubiegłym 
roku udało się sfi nansować m.in. pierwsze w Polsce szkolenie 
z wakeboardingu dla osób na wózkach. Dziwne? Tak, dziwne, 
że to był dopiero pierwszy raz! W tym roku tuż po festiwalu roz-
począł się obóz dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia - sport, 
spotkania dot. zdrowego stylu życia i dbania o swoje zdrowie 

oraz wygląd - dadzą uczestnikom pozytywnego kopa, aby 
nabrali pewności siebie i także przełamywali stereotypy.

Sprawca całego zamieszania – Krzysztof Stern – wielokrotnie 
powtarza podczas wywiadów i spotkań edukacyjnych dla dziecia-
ków i młodzieży, że niepełnosprawność to nie choroba, nie 
można się nią zarazić, nie trzeba więc takich osób unikać, bać 
się kontaktu. I właśnie dzieciaki na taką edukację reagują wspa-
niale – z reguły są otwarte, chyba, że wpajane zabobony tę 
otwartość zniszczą. Zajęcia w hali przy ul. Mściszewskiej poka-
zały, że ta otwartość i chęć integracji jest coraz większa. 
W pierwszej edycji – owszem – znaleźli się śmiałkowie, którzy 
zgodzili się sprawdzić jak to jest pokonywać bariery architekto-
niczne na wózkach inwalidzkich. Natomiast podczas tegorocznej 
edycji do tej próby ustawiały się kolejki, zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. W wyścigach na wózkach wzięli udział m.in. także 
burmistrz Dariusz Urbański, Przewodniczący Rady Miejskiej Kon-
rad Strykowski oraz Starosta Powiatowy Jan Grabkowski. Brawo! 

Tym razem w kwietniu w Murowanej Goślinie spotkali się Ci, którzy wierzą, że integracja i eduka-

cja na temat niepełnosprawności jest ważna, w krótkim czasie zmienia nastawienie, stereotypy 

roztrzaskuje w drobny mak. 17 kwietnia ci, którzy chcą zmieniać świat, zawładnęli halą widowi-

skowo-sportową oraz aulą przy Gimnazjum nr 1.
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Bo integracja i współpraca będzie sztuczna, jeśli ktokolwiek 
przyjdzie tylko po to, żeby się przyglądać, a nie uczestniczyć. 

Stowarzyszenie Jedna Chwila zadbało na festiwalu o mnóstwo 
atrakcji dla uczestników: zarówno widowiska, jak i aktywne zaję-
cia dla wszystkich chętnych. Mogliśmy obejrzeć pokaz gry 
w tenisa ziemnego na wózkach, a także rewanż meczu w rugby: 
Balian, czyli mistrzowie Polski kontra drużyna Jedna Chwila. Czy 
widzieliście jakie postępy zrobiła drużyna stowarzyszenia od ubie-
głego roku!? To są po prostu lata świetle, a swoboda na boisku 
w porównaniu z ubiegłym rokiem wprost nieprawdopodobna!

Były też pokazy tańca i fi tness (w tym niesamowicie dyna-
miczne ćwiczenia na małych trampolinach!), zabawy taneczne 
dla dzieci, kącik (a raczej cały kawał hali) wydzielony na zaję-
cia plastyczne dla najmłodszych, pokazy psów asystujących 
osobom niepełnosprawnym (czy wiedzieliście, że te psy potra-
fi ą nawet zdejmować człowiekowi skarpetki?). Poza tym sto-
iska ze sprzętem, kawiarenka z całą furą pysznych ciast 
i chmara, naprawdę chmara wolontariuszy. Podobno tuż po 
ukazaniu się ogłoszenia o potrzebnym wolontariacie podczas 
imprezy, zgłoszenia napłynęły lawiną i listę wypełniono w ciągu 
jednego dnia. Brawo dla każdego z tych młodych ludzi, którym 
chciało się ruszyć tyłki, żeby pomóc poruszyć serca ludzi! Nie 
dość, że się zgłosili do pomocy, to jeszcze kupowali losy na 
loterię (pieniądze trafi ły do puli, która pomoże realizować cele 

statutowe stowarzyszenia). Fantastycznie loteria zakończyła 
się w tym roku, gdyż główną nagrodę wylosowała wolonta-
riuszka, której zgłoszenie dotarło do organizatorów, jako pierw-
sze. Karolina Stern skomentowała ze sceny, że dobro rzeczywi-
ście powraca. I trudno myśleć inaczej. 

Po małej przerwie w festiwalowym dniu, wieczorem w auli miał 
miejsce koncert Kasi Wilk. Kobieta dynamit miała świetny kon-
takt z widownią: osoby spoczywające na siedziskach trybun 
szybko przywołała pod scenę. Zaprosiła też do wspólnego 
śpiewania… Nie wiem czy się spodziewała, że spotka na tym 
koncercie dziewczyny, dla których takie zaproszenie to nie 
tylko kurtuazyjna pogawędka. Sandra i Agata z dziką radością 
wpadły na scenę, żeby razem z wokalistką śpiewać, a także 
zrobić sobie na pamiątkę wspólną fotkę. Kasia Wilk porwała 
do zabawy pod sceną prawie wszystkich przybyłych. A nawet, 
jeśli trafi ł się ktoś, kto nie był dotąd zagorzałym fanem, to na 
pewno uszanuje fakt, że dla artystki ważny był cel koncertu. To 
nie był jeden z setek koncertów „do zaliczenia”, tylko ważne, 
także dla niej spotkanie. Wraz z całym zespołem oddała ukłon 
publiczności, w podziękowaniu za zakup cegiełek, które 
wesprą działanie stowarzyszenia. Babka z werwą i serduchem.   

Pierwsza edycja festiwalu Integracyjnego w 2015 roku wypadła 
tak świetnie, że ciężko byłoby zaskakiwać w kolejnych latach. 
Jaka zatem różnica? Chyba w nas. W tym roku moim zdaniem 
większa swoboda w kontaktach między uczestnikami. Główne 
wrażenia z roku 2015: można zrobić czadowy event z edukacji 
i w taki sposób integrować osoby niepełnosprawne z pełno-
sprawnymi? Łał! Wrażenia z roku 2016 – kurczę! To działa! 

Zdjęcia: Kamil Grzebyta

STOWARZYSZENIE JEDNA CHWILA DZIĘKUJE SPONSOROM, 

DARCZYŃCOM, WOLONTARIUSZOM I UCZESTNIKOM ZA PO-

MOC W ORGANIZACJI I REALIZACJI WYDARZENIA.

Zarząd Stowarzyszenia „Jedna Chwila”

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

❶ Kasia Wilk oraz Sandra i Agata.

❷ Pokaz gry – tenis ziemny.

❸ Rugby – Balian kontra Jedna Chwila.

❹ Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

❺ Spotkanie z psem asystującym.

❻ Testy nowoczesnych pojazdów sportowych.

❼ Pokonywanie barier nie jest łatwe.

❽ Fit & Jump, czyli ćwiczenia na trampolinach.
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Dzieci z klas I poznawały Zielonkę, 
arboretum z ekspozycją: „Rola mar-

twego drewna w przyrodzie”, poznały trasę 
edukacyjną „Szlak żaby”, następnie inte-
growały się przy ognisku. Klasy II odkry-
wały urokliwe zakątki wsi i okolicy Starcza-
nowa, a klasy III poznawały pracę leśni-
ków w okolicach Boduszewa. Uczniowie 
klas IV spotkali się w szkole z pracowni-
kiem Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego, który 
pokazywał gatunki ptaków z naszego oto-
czenia i przybliżył ich rolę dla środowiska. 
Uczniowie klas V spotkali się z panią 
leśnik z Nadleśnictwa Łopuchówko oraz 
z prelegentem z ZPKWW. Tematem zajęć 
było zdrowe odżywianie oraz projekt „Dla-
czego nie należy wypalać traw”. W tym 
roku uczniowie wzięli także udział w zaję-
ciach interaktywnych prowadzonych przez 
naszych gości: muzyków i podróżników po 
Afryce, którzy przybliżyli kulturę i ukazali 
życie dzieci w odległej Kenii.

Również klasy VI stwierdziły, że był to udany 
dzień, mimo, że jako najstarsze zawsze 
wykonują najtrudniejsze zadania: po spo-
tkaniu z prelegentem przemierzają kilome-
try tras turystycznych porządkując je.

W Szkole Podstawowej nr 2 zakończył 
się tegoroczny projekt edukacyjny 

UNICEF, którego celem było niesienie 
pomocy dzieciom w Mali. Uczniowie obej-
rzeli prezentację o trudnej sytuacji swo-
ich rówieśników i rozmawiali z wycho-
wawcami o roli, zadaniach i akcjach 
humanitarnych UNICEF prowadzonych 
w najuboższych rejonach świata. 

Akcję prowadził Samorząd Uczniowski, 
bardzo wspomagała nas pani pedagog. 
Pierwsza część to praca uczniów samo-
rządu w delikatesach „Wzgórza Smaku”. 
Pomagając klientom przy pakowaniu 
zakupów zebraliśmy ponad 1160 złotych. 
Serdecznie dziękujemy pani Ewie Kle-
wenhagen oraz przemiłej obsłudze 

Dzień był słoneczny, dlatego podwójnie 
udany. Nie byłoby jednak tych ciekawych 
godzin na łonie natury, gdyby nie życz-
liwe osoby, które już od lat nam poma-
gają. Dlatego szczególne podziękowania 
kierujemy do państwa Winogrodzkich 
z Boduszewa, Bukowskich ze Starcza-
nowa, pracowników Nadleśnictwa Łopu-

sklepu. W czasie trwania akcji rozprowa-
dziliśmy ponad 600 kart pomocy oraz 
160 „złotych” kart pom ocy! Na imprezie 
Dzień Afrykański podziwialiśmy przebra-
nia, afrykańskie tańce, nagrodziliśmy 
również uczniów, którzy wykonali książki 
i komiksy o tematyce „Mój dzień w afry-
kańskiej szkole”.
Osiągnęliśmy ogromny, wymierny sukces 
akcji - zbiórka pieniężna przyniosła 3 
tysiące 535 złotych! Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przekazali datki, to realna 
pomoc, która trafi  do dzieci w potrzebie. 
Dziękuję wszystkim, którzy pracowali nad 
projektem. Przede wszystkim Samorzą-
dowi Uczniowskiemu, który wykonał 
świetną robotę! Dziękuję Justynie Buliń-
skiej i wszystkim wychowawcom, szcze-

gólnie klas młodszych! Po raz kolejny 
uczniowie Dwójki pokazali, że „mali mogą 
być wielcy”.

Mirosław Frelich
Szkolny koordynator UNICEF

chówko: Hanny Haładzińskiej-Napierały, 
Artura Lutego. Równie gorące podzięko-
wania kierujemy do Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego i Zespołu Parków Kra-
jobrazowych Województwa Wielkopol-
skiego.

Danuta Żywila  Świerc-Czarnecka

Dzień Ziemi w SP 2

Mali mogą być wielcy

OŚWIATA

Dzień Ziemi w Szkole Podstawowej nr 2 jest uwieńczeniem całorocznej edukacji przyrodniczej naszych 

uczniów. Zamierzeniem autorów programu jest przybliżenie i uświadomienie wartości przyrodniczo-

-kulturowych najbliższej okolicy. Od kilku lat program ten realizujemy metodą projektu.

Klasy VI porządkowały trasy turystyczne.

Jedna z imprez projektu UNICEF.
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Podczas XVIII Wielkanocnego Ogól-
nopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej 

Dziewcząt i Chłopców, który odbywał się 
23 i 24 kwietnia w hali przy Gimnazjum 
nr 2, wśród chłopców najlepsi okazali 
się zawodnicy z Murowanej Gośliny, 
a w kategorii dziewcząt triumfowały siat-
karki z Janowa Przygodzkiego. 

W turnieju udział wzięło razem 11 zespo-
łów, 5 w kategorii chłopców (Murowana 
Goślina 1 i 2, Piła, Nowy Tomyśl oraz 
Sulechów) i 6 w kategorii dziewcząt 
(Murowana Goślina, ZSMS Poznań 1 i 2, 
Janków Przygodzki, Kalisz oraz Koło).

W sobotę widzowie mogli emocjonować 
się w sumie aż szesnastoma spotka-
niami, które stały na najwyższym pozio-
mie, a cztery z nich rozstrzygnęły się 
dopiero w tie-breaku. Po pierwszym dniu 
rozgrywek w kategorii chłopców prowa-
dził zespół z Piły, a wśród dziewcząt 
zawodniczki z Jankowa Przygodzkiego.

Drugi dzień zmagań w kategorii chłopców 
rozpoczął pojedynek lidera z Piły z zespo-
łem Murowanej Gośliny 1 (zakończony 1:2). 
Natomiast siatkarki z Murowej Gośliny 
w pierwszym swoim meczu w niedzielę 
pokonały zawodniczki ZSMS Poznań 2, 2:0.

1 kwietnia grupa 15 uczniów naszej 
szkoły wzięła udział w zorganizowa-

nej w Poznaniu „Arenie zawodów”, będą-
cej II edycją programu „Szacun dla 
zawodowców. Celem akcji jest szerzenie 
świadomości, iż to właśnie wykształce-
nie zawodowe i techniczne ułatwia start 
na rynku pracy. Przedstawiciele 62 
zawodów zaprezentowali swoje profesje 
na kilkudziesięciu stoiskach.

Uczniowie poznali ciekawe zawody, zoba-
czyli, co potrafi ą zawodowcy oraz mieli oka-
zję porozmawiać z ich przedstawicielami po 
to, by dokonać najlepszego wyboru szkoły. 
Niektórzy sami sprawdzili swoje umiejętno-
ści w poszczególnych profesjach. Podczas 
„Areny zawodów”  każdy mógł także zrobić 
test predyspozycji zawodowych i sprawdzić, 
w jakiej dziedzinie sprawdziłby się najlepiej.

Julita Pawlak

Dzień Ziemi w tym roku szkolnym 
obchodziliśmy inaczej niż zwykle. 

22 kwietnia uczniowie, dzięki Radzie 
Szkoły, mieli okazję uczestniczyć w zaję-
ciach „Edukacji przyrodniczej na żywo”. 
W szkole gościły wyjątkowe okazy ptaków 
drapieżnych: puchacz, sowa płomykówka, 
jastrząb Harrisa i sokół białozór. Warsz-
taty składały się z trzech części. Najpierw 
poznaliśmy budowę ptaków drapieżnych, 
następnie ich zwyczaje i co najważniej-
sze, mogliśmy je podziwiać. Zajęcia bar-
dzo nam się podobały.
5 i 6 maja w ramach Dnia Ziemi, ucznio-
wie wezmą udział w zajęciach „Science 
show”, czyli widowiskowych, żywiołowych 
pokazach fi zycznych, chemicznych 
i astronomicznych.

Monika Nowak-Bajer, dyrektor szkoły
Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz 

W związku z tym, że wśród chłopców było 
mniej zespołów, organizatorzy zdecydo-
wali, że zostaną rozegrane dodatkowe 
mecze o pierwsze i   o trzecie miejsce, 
natomiast wśród dziewcząt o miejscach 
decydować będą pozycje w tabeli.

Podopieczne Ewy Miciul zajęły ostatecz-
nie trzecie miejsce za zespołami 
z Jakowa Przygodzkiego oraz ZSMS 
Poznań 1. W kategorii chłopców w meczu 
o trzecie miejsce zespół Murowana 
Goślina 2 przegrał z drużyną z Nowego 

Tomyśla 2:0.

W fi nale ponownie spotkały się zespoły 
Murowana Goślina 1 oraz drużyna z Piły. 
W tie-breaku siatkarze z Murowanej 
Gośliny przegrywali 14:10, jednak wspie-
rani głośnym dopingiem z trybun rozpo-
częli pogoń i najpierw obronili cztery piłki 
meczowe, aby później skończyć swoją 
jedyną i wygrać mecz 2:1 oraz triumfo-
wać w całym turnieju.

Jan Ilski

XVIII Wielkanocny Ogólnopolski Turniej 

Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców

Arena ZawodówDni Ziemi w Jedynce

OŚWIATA

Puchacz oraz sokół białozór (wyżej).

Drużyna z Murowanej Gośliny podczas turnieju.
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mieszkańców naszej gminy, a także 
w dniu 13. kwietnia przeprowadziła 
sondę wśród Gośliniaków, na temat 
zbrodni katyńskiej, rozdając przy tym 
ulotki i rozwieszając plakaty, by podnieść 
świadomość mieszkańców miasta. Przy-
świecały im słowa Marszałka Wielkopol-
ski, który w swym przemówieniu podkre-
ślił, że „obecnie wszyscy Polacy muszą 
być strażnikami tej prawdy i tej pamięci”.

Karolina Betka-Śliwińska
Zdjęcie: Natalia Walachowska

Wśród nich pojawiły się inscenizacje 
dotyczące przyjęcia chrztu, a jedna z klas 
drugich, wcielając się w średniowieczne 
postacie, zaprezentowała na scenie 
obraz Jana Matejki „Zaprowadzenie 
chrześcijaństwa w Polsce”.

Byli zwycięzcy i nagrody, a żywa lekcja 
historii udowodniła, że nasza przeszłość 
poznawana w szkole nie musi być nudna.

Ewa Napieralczyk, Anna Płonka
oraz członkowie Zespołu Humanistycznego

w przedsięwzięciach upamiętniających te 
wydarzenia.

Pierwsza grupa pod opieką Moniki 
Kozłowskiej udała się do Poznania, aby 
uczestniczyć we mszy św. w intencji 
pomordowanych Polaków na Wschodzie, 
a następnie wzięła udział w przemarszu 
pod pomnik Ofi ar Katynia i Sybiru oraz 
apelu pamięci. Natomiast druga grupa 
pod opieką Karoliny Betki-Śliwińskiej zło-
żyła kwiaty oraz znicze przy kamieniu 
pamięci pomordowanych na Wschodzie 

radiowej dotyczącej chrztu Polski (w tym 
wywiadu z profesorem historii A. Wyrwą).
Podsumowanie projektu odbyło się w auli 
naszego gimnazjum 15 kwietnia.
Obchody rozpoczęły się od prelekcji 
zaproszonego kustosza Izby Regionalnej 
Ziemi Goślińskiej M. Pfl anza, który przy-
bliżył uczniom trzy koncepcje powstania 
państwa polskiego i okoliczności przyję-
cia chrześcijaństwa Polsce.

Następnie reprezentanci wszystkich klas 
prezentowali swoje zadania projektowe. 

I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy… 
Pamięć nie dała się zgładzić, 
Nie chciała ulec przemocy… 

Marian Hemar, Katyń

13 kwietnia z okazji Dnia Pamięci 
Ofi ar Zbrodni Katyńskiej oraz 76. Rocz-
nicy Zbrodni Katyńskiej i drugiej maso-

wej zsyłki Polaków na Sybir, tradycyjnie 
już uczniowie z koła historycznego 
(podzieleni na dwie grupy) brali udział 

W związku z obchodami 1050 Rocz-
nicy Chrztu Polski nauczyciele 

z Zespołu Humanistycznego pod kierow-
nictwem Ewy Napieralczyk i Anny Płonki 
zorganizowali projekt szkolny w celu upa-
miętnienia tego ważnego wydarzenia.

W myśl projektu zostały przeprowadzone 
lekcje historii z obrazem Jana Matejki 
„Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Pol-
sce” oraz gra komputerowa z wykorzysta-
niem aplikacji kahoot. W czasie dużych 
przerw uczniowie mogli wysłuchać audycji 

2 kwietnia br. w Zespole Szkół im. 
Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

w szkole w Murowanej Goślinie odbyły się 
„drzwi otwarte” dla uczniów szkół gimna-
zjalnych. W przygotowanie tego przedsię-
wzięcia włączyła się cała społeczność 
szkolna, rodzice, pracodawcy oraz zapro-
szeni goście.

Na wszystkich odwiedzających czekały 
liczne spotkania i atrakcje, m.in.: pokazy 
wyrabiania tradycyjnej białej kiełbasy wraz 
z degustacją, spotkanie dotyczące zawo-
dów rzemieślniczych (z przedstawicielem 
fi rmy Solaris Bus & Coach), warsztaty hote-
larskie. Odwiedzający mieli okazję: zagrać 
w grę informatyczną, obejrzeć prezentację 
poświęconą historii szkoły oraz sylwetce 
patrona oraz wystawy tematyczne przygo-
towane przez nauczycieli przedmiotów. 
Uczestnicy pokazów pierwszej pomocy 

przedmedycznej mieli możliwość przećwi-
czenia zdobytej wiedzy teoretycznej w prak-
tyce. Odbyły się również: konkursy języ-
kowe, spotkania z literaturą, pokaz wyko-
nania i degustacja sushi, warsztaty dekoro-
wania babeczek, konkursy na rozpoznanie 
nazw przypraw oraz odmian polskich 
jabłek. Młodzież mogła wziąć również 
udział w „Sportowym Speedbadmintonie”, 
pojawiło się także wydanie specjalne 
gazetki szkolnej „Sukces Murowany”.

Należy podkreślić, że w tym szczególnym 
dla życia szkoły dniu po raz pierwszy wrę-
czone zostało wyróżnienie „Przyjaciel 
Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chła-
powskiego w Bolechowie”. Otrzymał je Sta-
rosta Poznański Jan Grabkowski za wielo-
letnie publiczne wspieranie i popularyzowa-
nie wiedzy o szkole. Bardzo dziękujemy 
wszystkim zaangażowanym uczniom, 

nauczycielom, rodzicom i pracownikom 
szkoły za trud włożony w przygotowanie 
i przeprowadzenie tego wydarzenia. 
Osobne gorące podziękowania składamy 
na ręce pana Witolda Wróbla, naszego 
dobroczyńcy.

Mamy nadzieję, że uczniowie gimnazjów, 
którzy wraz z rodzicami odwiedzili nas 
i poznali tajniki pracy „od kuchni”, będą mieli 
ułatwiony wybór i w dniach 23.05-10.06. 
odwiedzą nas ponownie w celu złożenia 
podania o przyjęcie do klasy pierwszej tech-
nikum lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Beata Strama
Dyrektor Zespołu Szkół 

im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie

Małgorzata Krzysztoń
Wicedyrektor Szkoły w Murowanej Goślinie

76. Rocznica Zbrodni Katyńskiej

1050 Rocznica Chrztu Polski u „Hipolita”

Drzwi otwarte

OŚWIATA
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OŚWIATA

17 kwietnia w Tuliszkowie rozegrany 
został V turniej judo dzieci i młodzi-

ków. Był to pierwszy turniej poza grani-
cami Poznania moich zawodni-
ków z Murowanej Gosliny i Czerwonaka. 

Na turniej pojechali wybrani przeze mnie 
zawodnicy: Jan Kujawa, Alan Maj-
tas, Hanna Mazurkiewicz (Murowana 
Goślina), Jakub Słowiakowski i Konrad 
Żebrowski (Czerwonak).

Najlepsze miejsca zajęli:
Jan Kujawa - 2 miejsce
Hanna Mazurkiewicz - 3 miejsce
Kuba Słowiakowski - 3 miejsce

Reszta zawodników uplasowała się poza 
podium, aczkolwiek jestem zadowo-
lona z występu wszystkich. Akademia 
Judo w drużynowej klasyfi kacji uplaso-

24 kwietnia w Toruniu odbyły się 
Mistrzostwa Polskiej Federacji 
Taekwondo. W sportowych zmaga-

niach brało udział 405 zawodników. Nie 
zabrakło zawodników klubu z Murowanej 
Gośliny. Nasza reprezentacja liczyła 8 
osób, a udało nam się zdobyć aż 6 medali!

Wystartowali: Gabriel (złoto w walkach 
miękkim kijem) i Amelia (złoto w walkach 
miękkim kijem i brąz w kopnięciach 
kopanych na czas) Marcinkowscy, Jacek 
Dziel (srebro w walkach miękkim kijem), 
Antonina Chorobik, Michalina Hoffmann, 
Paweł Jerzyński, Bartosz Galik (brąz 
w układach formalnych i brąz w techni-
kach specjalnych) i nieobecny na zdjęciu 
Arkadiusz Wałęsa.

wała się na 1 miejscu! W turnieju brało 
udział 450 zawodników. 

Kamila Busse

Treningi z podziałem na 3 grupy wiekowe 
odbywają się w każdy wtorek i czwartek 
w szkole podstawowej numer 1.

Filip Humelt

Pod koniec kwietnia Gimnazjum nr 1 
w uznaniu za działania na rzecz tole-

rancji i edukacji równościowej w oso-
bach Mai Spychalskiej, uczennicy klasy 
interdyscyplinarnej „Hipolit” oraz jej 
wychowawcy Jakuba Niewińskiego, 
zostało zaproszone do Muzeum Historii 
Żydów Polskich Polin w Warszawie na 
Wielką Galę projektu „Liderzy i Liderki 
Tolerancji” realizowanego przez Centrum 

Trzy dni intensywnych warsztatów, 
wspólnych spotkań, dzielenia się 

dobrymi praktykami, rozmów na tematy 
formalne i nieformalne związane z edu-
kacją, łączeniem, akceptacją, smakowa-
nia idei cittaslow oraz lokalnych produk-
tów pokazały naszym gościom miasto 
i gminę Murowana Goślina jako miejsce 
przyjazne mieszkańcom oraz inwesto-
rom. Uczyliśmy się przez działanie z sza-
blonami, wycinaliśmy i malowaliśmy 
(powstały m.in. torby z nadrukiem „Jedna 
Chwila” podarowane na festiwal integra-
cyjny) oraz geocaching’owliśmy wirtualnie 
i realnie. 

Wielokulturowa przeszłość Murowanej 
Gośliny odżyła podczas questingowej gry 
miejskiej „(nie)prawdziwa historia?”, 
wymyślonej i prowadzonej przez uczniów 
klasy interdyscyplinarnej „Hipolit”. Jesz-
cze raz serdecznie dziękujemy naszym 
Liderkom za uczestnictwo w tym spotka-
niu.

W imieniu organizatorów wizyty studyjnej
Jakub Niewiński 

Edukacji Obywatelskiej. 

Maja razem z zaprzyjaźnioną szkołą 
z Lisewa Malborskiego przygotowała sto-
isko prezentujące projekt edukacyjny 
przygotowany przez ten zespół pt. 
„Senior/Junior/Pola Wspólne”. Młodzi 
ludzie dzielili się wykonanymi przez siebie 
Tablicami Ważnych Pojęć, specjalnie 
przygotowanymi na tę okazję przypin-

kami oraz wszystkim chętnym malowali 
płócienne torby z logotypem projektu. 

Uczennica naszej szkoły mogła nie tylko 
obejrzeć stałą wystawę Muzeum Polin, 
ale także uczestniczyć w spacerze „Śla-
dami Wielokulturowej Warszawy”.

Gimnazjum nr 1

Mali mistrzowie

Mistrzostwa w Taekwondo

Gala Szkoły Tolerancji

Kreatywny 
lider
Od 15 do 17 kwietnia w Murowa-

nej Goślinie na zaproszenie 

Komitetu Partnerskiego Ziemi 

Goślińskiej oraz Gimnazjum nr 1 

im. Hipolita Cegielskiego odby-

wała się wizyta studyjna Liderek 

Programu Liderzy Polsko-Ame-

rykańskiej Fundacji Wolności 

w ramach inicjatywy absolwen-

tów Fundacji Szkoła Liderów. 

Jaś Kujawa i Hania Mazurkiewicz z trenerką.

Zawodnicy z Murowanej Gośliny wraz z trenerem.
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Mosina.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy dyplom, symbolicznego tuli-
pana i upominki, które ufundował Powiat 
Poznański. Laureaci otrzymali specjalne 
nagrody w postaci bonów upominko-
wych. Nagrody wręczali Stanisław Woź-
niak i Krystyna Przygońska.

A tak na koniec... myślę, że należy trochę 
zmienić opinie o dzisiejszych dziecia-
kach. Nie wszyscy siedzą tylko przed 
komputerem, z telefonem. Są też tacy, 
którzy siedzą przed komputerem, z tele-
fonem i… grają, śpiewają, tańczą, mówią 
wspaniale wiersze. Oby Was było jak naj-
więcej!

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Jury... 
 ▪ po wysłuchaniu 7 prezentacji recytator-

skich uczniów z klas podstawowych 0-3 
postanowiło przyznać:
1 miejsce Bartoszowi Dryjańskiemu 

z gminy Tarnowo Podgórne,
2 miejsce Olegowi Jarmużce z gminy 

Stęszew,
3 miejsce Reginie Sobaniec z gminy 

Dopiewo,
wyróżnienie Janinie Jakóbczyk z gminy 
Suchy Las.

▪ po wysłuchaniu 7 prezentacji recytator-
skich uczniów z klas podstawowych 4-6 
postanowiło przyznać:
1 miejsce Michałowi Rodziakowi 

z gminy Dopiewo,
2 miejsce Jakubowi Gryczyńskiemu 

z gminy Stęszew,
3 miejsce Karolinie Zawadzkiej 

z gminy Suchy Las,
wyróżnienie Tomaszowi Urbaniakowi 
z gminy Tarnowo Podgórne.

▪ po wysłuchaniu 6 prezentacji recyta-
torskich uczniów z klas gimnazjalnych 
postanowiło przyznać:
1 miejsce Urszuli Zawadzkiej z gminy 

Suchy Las,
2 miejsce Annie Pietrzak z gminy Tar-

nowo Podgórne,
3 miejsce Julii Koczorowskiej z gminy 

Murowana Goślina,
wyróżnienie Adeli Witkowskiej z gminy 

Po raz siedemnasty do Murowanej 
Gośliny przyjechali najlepsi adepci 

sztuki władania słowem, za sprawą Wiel-
kiego Finału Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Uczniów Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjów „Wiosenne przebu-
dzenie”, który odbył się 15 kwietnia br. 

Przypomnijmy, że ten konkurs to pierwsza 
impreza cykliczna Powiatu Poznańskiego. 
Na samym początku wszystkich młodych 
recytatorów przywitała dyrektor ośrodka 
kultury Arleta Włodarczak oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański. Zmaganiom konkursowym przy-
słuchiwali się nasi goście: Krystyna Przy-
gońska Przewodnicząca Komisji Oświato-
wo-Społecznej RM, Stanisław Woźniak – 
Radny Rady Powiatu Poznańskiego.
Gościliśmy recytatorów z gmin: Dopiewo, 
Czerwonak, Mosina,  Stęszew, Suchy Las, 
Tarnowo Podgórne i Murowana Goślina. 
Członkowie jury Elżbieta Drygas i Jerzy 
Hamerski - twórcy poznańskich Łejerów, 
byli zaskoczeni wysokim poziomem tego-
rocznego konkursu. Jak sami stwierdzili, 
gdyby nie ścisły regulamin konkursu, 
nagrodziliby każdego. Finaliści zachwycali 
interpretacją, dojrzałością i samoświado-
mością wypowiedzi. Doskonale dobrany 
repertuar i dykcja. Dlatego obrady były 
bardzo burzliwe, aby wyłonić laureatów 
konkursu.

W niedzielę 24 kwietnia br. odbył się 
kolejny spacer historyczny, na który 

zaprosiła biblioteka i ośrodek kultury. 
Mimo niesprzyjającej pogody z zapro-
szenia skorzystało kilkanaście osób. 

O ciekawych wydarzeniach z historii Muro-
wanej Gośliny opowiadał kustosz Izby 
Regionalnej Marian Pfl anz. Niewątpliwie 
najbardziej atrakcyjnym miejscem dla 
uczestników były podziemia pałacu, daw-
niej dworu obronnego. Trasa spaceru to 
park miejski, cmentarz żydowski przy ul. 
Mściszewskiej, strzelnica bracka, cmen-
tarz ewangelicki przy ul. Poznańskiej. 
Doskonałym uzupełnieniem opowiada-
nych historii były historyczne zdjęcia 
odwiedzanych miejsc, prezentowane przez 
Natalię Kazuś z goślińskiej biblioteki.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Spacer śladami historii

Wiosenne przebudzenie

KULTURA

NAGRODA BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY 

MUROWANA GOŚLINA

Kapituła wybierająca Osobowość Życia 
Kulturalnego Miasta i Gminy Murowana 

Goślina informuje, że do dnia 10 czerwca 
br. można zgłaszać kandydatów do 
nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 

Murowana Goślina za:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI 
KULTURALNEJ

WYBITNE OSIĄGNIĘCIE
 KULTURALNE ROKU

 (od 1 czerwca ubiegłego roku do 31 maja 
bieżącego roku).

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem 
należy składać w formie pisemnej do 
Przewodniczącej Komisji Oświatowo-

Społecznej, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-
095 Murowana Goślina lub mailowo: 
rada.miejska@murowana-goslina.pl
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20 kwietnia br. po raz dwudziesty 
drugi młodzież szkół podstawowych 

uczestniczyła w Gminnym Konkursie 
Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej. Konkurs od 
lat organizują wspólnie Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Zespół 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, odbywa się zawsze 
w kwietniu z oka zji Dnia Ziemi.

Celem konkursu jest pobudzenie dzieci 
do aktywnego budowania szeroko pojętej 
wrażliwości człowieka na otaczającą go 
przyrodę. Ma m.in. przybliżyć uczniom 
podstawowe pojęcia z zakresu nauki 
o środowisku przyrodniczo-leśnym. 
Ponadto celem konkursu jest wyłonienie 

Wigor, energia i nieposkromiona 
radość z tańca. Tak można w skrócie 

podsumować XII Pokazy Taneczne z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Tańca, które 
odbyły się 22 kwietnia br. w auli Gimna-
zjum nr 1. 

Mamy niesamowite dzieciaki i młodzież, 
które potrafi ą poprzez taniec wyrazić sie-
bie, a do tego zarazić pozytywną energią 
widzów. Podziwialiśmy układy tańca nowo-
czesnego, towarzyskiego disco, balet, 
zumbę, taniec ludowy, a nawet małe 
etiudy taneczno- teatralne. Dla uczestni-
ków tegorocznych pokazów specjalne 
taneczne show przygotowała Monika Pyś, 
tancerka z międzynarodową klasę 
mistrzowską „S” w tańcu towarzyskim.

W tegorocznych pokazach udział wzięli:
Szkoła Podstawowa z Białężyna, zespoły: 
No Mirror, No Name i Thre Gerls - przygo-
towała Katarzyna Garstkiewicz.
Szkoła Podstawowa z Długiej Gośliny, 
zespoły: Szeherezada i Futbol - przygoto-
wała Aldona Dałek.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej 
Goślinie zespoły: Jedyneczka (pod kierun-
kiem Ilony Sikorskiej) i Butterfl y (pod kie-
runkiem Katarzyny Kaszyńskiej).
Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej 
Goślinie: Zespół V klasy muzycznej, 
Zespół VI klasy muzycznej i Zespół TG 

indywidualnych zwycięzców w grupach 
wiekowych, których wiedza zostaje uho-
norowana nagrodami. W konkursie wzięły 
udział cztery szkoły podstawowe z gminy 
Murowana Goślina. Po sprawdzeniu 
odpowiedzi komisja konkursowa w skła-
dzie: Danuta Śliwa, Arleta Włodarczak 
przyznała następujące miejsca:
klasy I-III:
1. Wojciech Janiszewski (SP nr 2)
2. Martyna Łuczak (SP nr 1)
2. Hanna Grzegorzek (SP Białężyn)
2. Wiktor Mikołajewicz (SP nr 2)

klasy IV-VI:
1. Antoni Hartman (SP nr 2)
2. Alina Szuberska (SP Białężyn)
3. Julia Dąbrowska (SP Białężyn)

(przygotowanie - Katarzyna Łukaszewicz).
Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie: 
Foczki i Patyczaki pod kierunkiem Beaty 
Patyckiej.
Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie, 
zespół Zakręceni pod kierunkiem Doroty 
Schraube.
Harmonia Ruchu Magdaleny Lamento-
wicz reprezentowana przez zespół Sło-
neczka i Gwiazdki.
Warsztaty Terapii Zajęciowej reprezento-
wane przez Zespół WTZ pod kierunkiem 
Lecha Mroczkowskiego i Marty Wiśniew-
skiej.
Cat Clan Dance & Fitness Studio, 
zespoły: Balle Dance i Demi Point (Klaudia 
Koralewska).
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie: Zespół 
Taneczny Orkiestry Dętej OSP pod kierun-
kiem Moniki Pyś, Szkołę Tańca Moniki Pyś 
i Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” pod 
kierunkiem Marzenny Karbowskiej.

Na zakończenie z rąk dyrektor ośrodka 
kultury Arlety Włodarczak każdy zespół 
otrzymał pamiątkowy dyplom, statuetkę 
i łakocie, a opiekunowie dyplomy i kwiaty. 
W pokazach wzięło udział 230 tancerz y! 
Aby zrobić wspólne zdjęcie nasi lokalni 
fotoreporterzy zmuszeni byli wejść na pię-
ciometrową drabinę! Wszystkim tance-
rzom, opiekunom i rodzicom gratulujemy 

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 i rodzi-
com za przygotowanie dzieci do kon-
kursu.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

i dziękujemy za udział. Dzięki Wam było 
kolorowo, spontanicznie i żywiołowo. To 
Wy dostarczyliście widzom moc doznań 
i niesamowitych wrażeń. Serdecznie 
z całego serca dziękujemy.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

DZIEŃ ZIEMI 
22. Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej

Wigor i drabina

Uczestnicy konkursu.

Patyczaki z Gimnazjum nr 1.

Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Zespół Klasy Muzycznej z SP 2.

KULTURA
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zanych z kulturą, władz gminnych, ducho-
wieństwa, byłych chórzystów świętowano 
radosne dla nas wydarzenie. Naszym 
chórzystom należy tylko życzyć dalszych 
wspaniałych, śpiewających lat.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

zane listy gratulacyjne od: Bartłomieja 
Wróblewskiego – posła na Sejm RP, prof. 
Elżbiety Wtorkowskiej – wieloletniej dyry-
gentki chóru, Lucyny Bełch – dyrektora 
ośrodka kultury.

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w restauracji Relax. W gronie ludzi zwią-

Liturgię celebrowaną przez Arcybi-
skupa Wojciecha Polaka Metropolitę 

Gnieźnieńskiego Prymasa Polski oraz ks. 
dziekana Marka Chmarę i proboszcza 
goślińskiej fary ks. Sławomira Jessę 
uświetniły swoim śpiewem dwa chóry: 
Jubilat „Vocantes” i „Don Bosko” z Pozna-
nia pod kierunkiem prof. Leszka Bajona. 
W homilii Arcybiskup Polak nawiązał do 
ewangelii, podkreślił, że rzemieślnik, 
kupiec czy przedsiębiorca czci Boga swoją 
pracą, a chórzysta pieśnią. Po mszy Para-
fi alny Chór Mieszany „Vocantes” dał krótki 
koncert, usłyszeliśmy m. in. „Serce mi 
każe śpiewać” M. Gomółki, „Christe Rex” 
F. Nowowiejskiego, „Bogorodice Djewo” S. 
Rachmaninowa, „Zwycięzca śmierci” 
w opr. Franciszka Wilczyńskiego, wielolet-
niego dyrygenta chóru.

Po koncercie przyszedł czas na życzenia, 
które dyrygentowi prof. Bajonowi złożyli:  
burmistrza Dariusz Urbański, przewodni-
czący Konrad Strykowski, goślińskie 
chóry „Canzona”, córka Franciszka Wil-
czyńskiego Stefania Jaster, chórzyści 
chóru „Vocantes”, dyrektor ośrodka kul-
tury Arleta Włodarczak. Zostały przeka-

Jubileusz 90-lecia Parafi alnego 
Chóru Mieszanego „Vocantes”

Chór Vocantes wraz z arcybiskupem Wojciechem Polakiem.

KULTURA

Chór przy parafi i św. Jakuba w Murowanej Goślinie 

został założony w 1926 r. z inicjatywy ówcze-

snego proboszcza ks. Piotra Adamka, nosił nazwę 

Towarzystwo Chóru Kościelnego im. św. Cecylii. 

Pierwszym dyrygentem zespołu był Anzelm 
Kędzierzyński (1926-1927), następni to: Włady-

sław Konieczka (1932-1936), Symforian Kowalski 

(1936-1939), Franciszek Wilczyński (1946-1984), 

Elżbieta Wtorkowska (1984-2001). Głównym celem 

powstania chóru było wzbogacanie śpiewem litur-

gii mszalnej, udział w świętach narodowych, 

a także wystawianie przedstawień teatralnych. Od 
1986 r.   chór przyjął nazwę „Vocantes”. 
W 2001 r. wkrótce po obchodach 75-lecia chór 

zawiesił swoją działalność. Reaktywacja nastąpiła 

w 2003 r. z inicjatywy Roberta Skolmowskiego. 

Prowadzenia chóru podjął się profesor Akade-

mii Muzycznej w Poznaniu Leszek Bajon. 

W marcu 2008 r. chór zdobył wyróżnienie za wra-

KRÓTKA HISTORIA CHÓRU

żenia artystyczne podczas V Ogólnopolskiego 

Przeglądu  Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej 

i Pasyjnej Metropolii Górnośląskiej, który odbył się 

w Żorach. W 2009 r. chór wziął udział w III Ogólno-

polskim Przeglądzie Pieśni Sakralnej „VOX DOMINI” 

w Prusicach, zdobywając I wyróżnienie w kategorii 

chórów mieszanych. W styczniu 2011 r. na zapro-

szenie księdza Jana Puzyny chór pojechał do Osz-

miany na Białorusi zwiedzając także Wilno, Nowo-

gródek, Lidę i Mińsk. W czerwcu 2014 roku chór 

wziął udział w 3. Międzynarodowym Festiwalu 

Muzyki Chóralnej „O złotą wstęgę Solczy” 

w Ejszyszkach (Litwa). Najdłuższą w swojej historii 

podróż zespół odbył w lipcu 2015 r. Był to wyjazd 

warsztatowy do Hiszpanii. Chór miał okazję zaśpie-

wać w kaplicy klasztoru Opactwa Bernardynów na 

słynnej górze Montserrat w Katalonii, a także 

w przepięknym wnętrzu kościoła w Calelli. Preze-
sem chóru jest Stanisław Czarnecki.

OBECNIE W CHÓRZE ŚPIEWAJĄ

soprany: Barbara Bajon, Agnieszka Dawid, Iwona 

Garstkiewicz, Maria Grabus, Maria Lis, Mendyk 

Małgorzata, Danuta Pędzińska, Barbara Pietrzyń-

ska, Barbara Słabiak

alty: Zofi a Baszczyńska, Hanna Cybichowska, 

Danuta Dardas, Irena Dewicka, Teresa Florkowska, 

Dominika Kołsut, Ewa Kandulska-Jakóbczyk, Maria 

Nowak, Maria Pędzińska, Aleksandra Sura, Gra-

żyna Szuber, Joanna Walaszczyk

tenory: Stanisław Czarnecki, Wojciech Czarnecki, 

Włodzimierz Dębiński, Bartosz Pędziński

basy: Marian Florkowski, Antoni Garstkiewicz, Sta-

nisław Jakóbczyk, Wojciech Krzysztoń, Jerzy 

Pędziński, Kazimierz Reizner

W niedzielę 10 kwietnia br. w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie miała miej-

sce niezwykła uroczystość. Dwa jubileusze: 35-lecia Cechu Rzemieślników Kupców i Przedsiębior-

ców w Murowanej Goślinie i 90-lecia Parafi alnego Chóru Mieszanego „Vocantes” uświetniła msza 

święta.
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W niedzielę 1 maja, w auli Gimnazjum 
nr 1 uroczystego otwarcia IX edycji 

Festiwalu dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański. Obecni byli: Przewodniczący 
Rady Miejskiej Konrad Strykowski, Radny 
Rady Powiatu Poznańskiego Stanisław 
Woźniak, Proboszcz Parafi i pw. św. 
Jakuba Apostoła ks. Sławomir Jessa, ks. 
Łukasz Abram, Dyrektor Gimnazjum nr 1 
Justyna Furman oraz niezawodna gośliń-
ska publiczność. W pierwszym wieczorze 
koncertowym wystąpił Chór Akademicki 
Politechniki Warszawskiej pod dyrekcją 
Dariusza Zimnickiego i Justyny Pakulak. 
Zespół ten należy do ścisłej czołówki pol-
skich chórów akademickich, w bieżącym 
roku świętuje jubileusz 15-lecia, a jego 
dorobek artystyczny jest imponujący. 
Przyjazd do Murowanej Gośliny zespół 
połączył się z warsztatami chóralnymi 
w bursie w Zielonce, podczas których 
przygotowuje się do 47. Turnieju Chórów 
Legnica Cantat. Chór Akademicki Poli-
techniki Warszawskiej jest dwukrotnym 
zdobywcą Rubinowej Lutni - głównego 
trofeum turnieju. Trzecia wygrana, zgod-
nie z regulaminem oznaczałaby zdobycie 
tej nagrody na własność.

Podczas koncertu inauguracyjnego Chór 
Akademicki Politechniki Warszawskiej 

zaprezentował zróżnicowany repertuar. 
Jako pierwszy usłyszeliśmy „Cantate 
Domino” współczesnego kompozytora 
litewskiego, Vaclovasa Augustinasa, który 
skomponowany został na dwa czterogło-
sowe chóry mieszane z wykorzystaniem 
tzw. techniki polichóralnej. Kunszt 
wokalny zespół potwierdził brawurowym 
wykonaniem kolejnej kompozycji, tym 
razem inspirowanej folklorem 
polskim, z cyklu pieśni kurpiowskich 
Romana Maciejewskiego „Nie mój ogródu-
sek”. W repertuarze warszawskiego chóru 
znajduje się dużo kompozycji litewskich. 
Wynika to z faktu, że dyrygent, dr hab. 
Dariusz Zimnicki jest absolwentem Kon-
serwatorium Wileńskiego. I tak, jako 
następną usłyszeliśmy niezwykle barwną 
pieśń pt. „Tyktus tuktus” V. Augustinasa. 

Dwa kolejne utwory zostały zamówione 
przez chór u współczesnych polskich 
kompozytorów z okazji jubileuszu 
15-lecia. Efektowny „The playful wind” 
Bartosza Kowalskiego i wymagający nie-
zwykłej sprawności wokalnej „Deus ex 
Machina” Jakuba Neske potwierdziły wiel-
kie umiejętności wokalne naszych gości. 
Chwilą wytchnienia dla nich było piękne, 
liryczne wykonanie przez solistę - bary-
tona utworu Peppera Chopina „Reap 
what you sow”. Dwie następne kompozy-

cje to „Domine Deus meus” rumuńskiego 
kompozytora Levente Gyöngyösi i prze-
pięknie nasycona romantyczną frazą 
kompozycja Hugo Wolfa „Ergebung”. Na 
zakończenie koncertu Chór Akademicki 
Politechniki Warszawskiej brawurowo 
wykonał kompozycję Jake’a Runestada 
pt. „Nyon Nyon”. Perfekcyjna choreogra-
fi a, towarzysząca temu wykonaniu dopeł-
niła całości. Publiczność stojącą owacją 
nagrodziła gości podczas wręczania kwia-
tów, dyplomu uczestnictwa i pamiątkowej 
statuetki festiwalu. Kolejna litewska kom-
pozycja, wykonana „na bis”, a dedyko-
wana dyrektorowi festiwalu dostarczyła 
niezwykłych wrażeń, ze względu na roz-
stawienie zespołu wokół widowni. Po kon-
cercie panie z chórów Canzona Absolwent 
i Canzona Kameralna przygotowały dla 
gości znakomite sałatki i ciasta. Nie obyło 
się bez śpiewu obu zespołów 
z osobna i wspólnie. Spotkania integra-
cyjne chórów stanowią jeden z elemen-
tów festiwalu i stanowią piękną tradycję 
goślińskiej gościnności.

Zapraszam na kolejne koncerty festiwa-
lowe, które niewątpliwie dostarczą słu-
chaczom wielu niezwykłych wrażeń.

prof. Elżbieta Wtorkowska
Dyrektor Festiwalu

Inauguracja Festiwalu

KULTURA

Tegoroczna, IX edycja Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego 

w Murowanej Goślinie odbywać się będzie od 1 maja do 18 lipca. W tym czasie gościć będziemy 

cztery chóry z polskich uczelni technicznych: z Warszawy, Gdańska, Poznania i Szczecina oraz 

cztery zagraniczne zespoły: z Ukrainy, Filipin, Turcji i Republiki Południowej Afryki.
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PÓŁMARATON WETERANÓW OBJAZDY!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie informuje, że w dniu 

5 czerwca 2016 r. (niedziela) w godz. 10.00 – 14.00 organizuje XX Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie.

Trasa biegu: ul. Kolejowa, ul. Gnieźnieńska, Rakownia - w kierunku Kamińska.
Start i meta: ul. Kolejowa (na wysokości pawilonu handlowego).

OBJAZDY
OBJAZD DO KAMIŃSKA – ul. Przemysłowa (Mur. Goślina), ul. Dolna (Rakownia), Okoniec.

OBJAZD Z KAMIŃSKA DO MUROWANEJ GOŚLINY – Okoniec, ul. Dolna (Rakownia), ul. Przemysłowa (Murowana Goślina).

OBJAZD DO BODUSZEWA I Z BODUSZEWA – ul. Polna.

OBJAZD DO RAKOWNI – ul. Przemysłowa, Z RAKOWNI – ul. Dolna.

W godz. 8.00 – 14.00 zamknięta będzie ul. Kolejowa (od ul. Polnej do ul. Mostowej włącznie).
Przystanek PKS przeniesiony zostanie na ul. Poznańską (w miejsca byłych przystanków).

W godz. 7.00-15.00 ul. Szkolna na odcinku od ul. Rogozińskiej do Szkoły Podstawowej nr 1 włącznie będzie ulicą dwukierunkową.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy! Prosimy o ostrożność i zwrócenie szczególnej uwagi na zawodników.

słych i młodzieży „pod nóżkę” zagrały 
gwiazdy disco polo Two Boys i Bartek 
Tecław, znani z programu Polotv. To był 
strzał w dziesiątkę. Pod sceną zawrzało. 
Temperatura rosła wraz z następującymi 
po sobie wyścigowo hitami w rytmie disco 
polo. Spotkanie z gwiazdami dla bawią-
cych się przed sceną zakończyło się roz-
daniem płyt z ulubionymi hitami zespołów 
i długimi kolejkami do wspólnego selfi e 
i autografów, rozmów i podziękowań. Po 
gorącym występie disco bynajmniej 
gorączka wieczoru nie zelżała. Na zaba-
wie, trwającej do północy, w dobrym 
nastroju utrzymał wszystkich znany 
i lubiany zespół rozrywkowy Ale Band. Nie-
stety nazajutrz deszcz zep suł koniec dłu-
giego weekendu, ale to chyba niebo pła-

kało, bo jak zwykle długi weekend okazał 
się stanowczo za krótki. 

Pozostają wspomnienia i naładowane 
baterie dobrego nastroju na kolejne dni 
i tygodnie. Kto się umie dobrze bawić, ten 
zawsze może spojrzeć na wszystko przez 
kolorowe szkiełko. No cóż kochani, mamy 
wiosnę, idzie lato i kolejne spotkania na 
wspaniałych imprezach. Dziękujemy za 
wspaniałą zabawę i nie żegnamy się.

Organizatorem majówki był Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie.

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

W poniedziałek 2 maja Burmistrz Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina Dariusz 

Urbański zaprosił mieszkańców gminy na 
świąteczną majówkę. Chociaż nie dla 
wszystkich był to długi weekend, to każdy 
mógł znaleźć odrobinę atrakcji dla siebie. 

Wielu mieszkańców naszej gminy 
wybrało nie grill w ogródku, czy ślęczenie 
przed telewizorem, ale świetną zabawę 
na stadionie miejskim. Już drugi raz 
bawiliśmy się na majówce. Inicjatorem 
i spiritus movens tej imprezy jest nasz 
burmistrz, który w ubiegłym roku zapro-
ponował taką weselszą formę spędzania 
świąt majowych. 

Przypomnijmy, że 1 maja obchodziliśmy 
Święto Pracy, 2 maja Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a następnego dnia 
Święto Konstytucji 3 Maja. Nie ma lepszej 
okazji do bycia razem, aby w piękne sło-
neczne majowe popołudnie zawirować na 
przysłowiowym parkiecie. Pogoda wyma-
rzona, słońce nad stadionem i wiele atrak-
cji: stoiska z zabawkami dla dzieci, dmu-
chańce, gastronomia, lody, wata cukrowa, 
popcorn. Nasi strażacy (obchodzący 
z kolei swoje święto 4 maja) przygotowali 
stanowiska z grillami i dla wszyst-
kich kocioł pysznej grochówki w prezen-
cie. Dla najmłodszych przygotowano blok 
zabaw i konkursów w klimacie jaskiniow-
ców. Strażacy z Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej nr 8 PSP w Bolechowie przepro-
wadzili warsztaty z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy i ratownictwa. Dla doro-

Miłość w rytmie disco polo

Majówka przyciągnęła liczną widownię.

Bartek Tecław na scenie.

Zaczęliśmy od atrakcji dla dzieci.

Wspólne selfi e.

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

REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz

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

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

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

TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

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

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
OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Kamil Grzebyta, 61 8923 634
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 
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 
61 8122 352, 61 8923 626

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE,  61 812 21 41
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ) 

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

TRANSPORT PUBLICZNY

Joanna Gliwka, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY 

OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU 

PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

pasjonuje się malarstwem. Już w przed-
szkolu potrafi ła wyczarować bez wysiłku 
małe „dzieło sztuki”. Tematem jej prac są 
głównie krajobrazy. Fascynuje ją odkrywa-
nie i doskonalenie technik malowania. Jak 
dotychczas jest samoukiem, jednak zamie-
rza doskonalić swoje umiejętności pod 
okiem profesjonalnych nauczycieli. Od wielu 
lat praktykuje również rysowanie, szczegól-
nie szkice zwierząt. Posiada wiele cieka-
wych prac wykonanych w glinie. Jej drugim 
hobby, również artystycznym jest taniec. Od 
6 lat uczęszcza na zajęcia taneczne i szli-
fuje różne techniki tańca, w szczególności 
latynoskie i orientalne. Karolina jest rów-
nież pasjonatką fotografi i, szczególnie lubi 
fotografować na łonie przyrody.

Wystawa prezentująca prace malarskie 
jest plonem rocznej pracy artystycznej 
autorki. Na wystawie zobaczymy pejzaże 
egzotyczne o fantazyjnych barwach i pełne 

nastrojowego światła krajobrazy z bliższej 
nam strefy klimatycznej. Obrazy te charak-
teryzuje bogata paleta barw, żywych kolo-
rów i w cudowny sposób mieszanych 
odcieni i półtonów. Prace są ciekawie 
zakomponowane. Najbardziej magiczne 
jednak jest to, co wydaje się nieuchwytne, 
pewna tajemnica, ciepło i nastrój, co spra-
wia, że obrazy te wciągają nas dosłownie 
do środka w swój świat, świat Karoliny.

Bartłomiej Stefański

W piątek 8 kwietnia br. w Galerii na 
Wzgórzu miał miejsce wernisaż malar-

stwa Karoliny Pyś. 

Wydarzenie było nietypowe pod kilkoma 
względami. Autorka wystawy jest najmłod-
szą artystką, wystawiającą na indywidualnej 
wystawie swoje prace w całej historii działal-
ności Ośrodka Kultury w Murowanej Gośli-
nie. Jedną z najzdolniejszych i najciekaw-
szych. Na otwarciu wystawy mogliśmy 
poznać niebanalną historię poszczególnych 
obrazów, opowiedzianą przez autorkę. 
Każda praca ma swoją historię, zapisaną 
malarsko na płótnie. Pejzaże egzotyczne 
pochodzą z plenerów z wielu dalekich zakąt-
ków świata m.in. Sri Lanki, Hawajów, Salwa-
doru itp., ale są również obrazy pow stałe na 
parapecie okna w domu autorki.

Karolina Pyś - ma niespełna 14 lat, jest 
uczennicą gimnazjum. Od najmłodszych lat 

Egzotyczne plenery

Karolina Pyś.

KULTURA

maj 2016 23



Jej kult jako Królowej Polski jest bardzo 
stary. Proboszcz podkreślił, że dzisiaj 
Maryja, matka miłosierdzia wzywa nas 
do okazywania miłosierdzia, przebacze-
nia, zrozumienia i pojednania. Człowiek 
powinien być darem dla drugiego czło-
wieka – to prawdziwa chrześcijańska 
miłość. 

Po uroczystej liturgii odbył się krótki kon-
cert Chóru Akademickiego Politechniki 
Warszawskiej, Gaude Mater Polonia 
(Raduj się, Matko Polsko) śpiewali z chó-
rem wszyscy uczestnicy uroczystości. 
Chór z Warszawy gościł w Murowanej 
Goślinie z okazji IX Międzynarodowego 
Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda 
Szymańskiego.

Po południu odbyło się Strzelanie Trzecio-
majowe Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego. Tarczę Trzeciomajową wystrzelił 
Michał Dura.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

na kondycję fi zyczną, wokalną i koncen-
trację młodych chórzystów.

Siedemnastu dyrygentów, reprezentan-
tów poszczególnych uczelni, pracowało 
nad różnymi kompozycjami przez łącznie 
8 godzin. 

Po całodziennych zmaganiach faworytem 
większości chórzystów „Canzony” był 
Bartłomiej Karwański z Akademii 

Muzycznej w Poznaniu, który przeszedł 
do kolejnego etapu, a jak się później oka-
zało, został zwycięzcą konkursu.

Dla chórzystów było to kolejne, wspa-
niałe doświadczenie. Dowodem uznania 
dla pracy zespołu były owacje na stojąco 
publiczności oraz wyrazy uznania ogólno-
polskiego profesjonalnego grona jurorów.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska 

We wtorek 3 maja br. w Kościele pw. 
Najwyższego Arcykapłana Jezusa 

Chrystusa o godz. 9.30 odbyła się uro-
czysta msza św. w intencji Ojczyzny. 
W Eucharystii wzięły udział władze 
samorządowe, poczty sztandarowe, 
przedstawiciele organizacji, instytucji, 
szkół i stowarzyszeń. 

Oprawę muzyczną zapewnili: Chór Akade-
micki Politechniki Warszawskiej pod 
dyrekcją Dariusza Zimnickiego i Orkiestra 
Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibil-
skiego. W homilii proboszcz ks. kanonik 
Marek Chmara przypomniał, że Kościół 
katolicki w Polsce obchodzi uroczystość 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
od 1920 r. Nawiązuje ona do ważnych 
wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej 
Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów 
króla Jana Kazimierza - powierzenia kró-
lestwa opiece Matki Bożej, a także do 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto 
wyraża wiarę narodu w szczególną 
opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali 
i doświadczają za pośrednictwem Maryi. 

7 kwietnia 2016 roku w Auli Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu odbył się 

XVI Ogólnopolski Konkurs Dyrygencki 
im. Stanisława Kulczyńskiego. Do 
I etapu, jako chór warsztatowy, po raz 
drugi został zaproszony Chór Dziewczęcy 
„Canzona” z Murowanej Gośliny, którego 
kierownikiem artystycznym jest 
Adrianna Wtorkowska-Kubińska.

W konkursie udział wzięło siedemnastu 
młodych dyrygentów ze wszystkich 
uczelni muzycznych w Polsce.
I etap stanowiła praca z chórem amator-
skim, gdzie uczestnik prezentował spo-
sób pracy z tego typu zespołem na przy-
kładzie wylosowanego wcześniej utworu 
polskiego kompozytora, ucząc od pod-
staw wskazanego fragmentu dzieła. Na 
pracę z chórem przeznaczano najczęściej 
20 minut, a następnie przez 10 minut 
dyrygent pracował nad interpretacją 
utworu Andrzeja Koszewskiego pt. „Con-
tinamus Omnes” już z profesjonalnym 
chórem wydziału Edukacji Muzycznej, 
Dyrygentury Chóralnej i Muzyki Kościel-
nej Akademii Muzycznej w Poznaniu. To 
właśnie ten etap był trudny ze względu 

Obchody 3 Maja w Murowanej Goślinie

„Canzona” na Konkursie Dyrygenckim
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Praga jest jednym z najpiękniejszych miast Europy, zwie-
dzanie jej na pewno będziemy wspominać przez długie 

miesiące. 

Miasto nad Wełtawą wzbudziło nasz szczery podziw, zobaczyli-
śmy mnóstwo zabytków. Byliśmy na Hradczanach, Moście Karola, 
Złotej Uliczce, a także w pałacu Wallensteina, gdzie obecnie znaj-
duje się Senat. Podziwialiśmy również Katedrę św. Wita i kościół 
św. Mikołaja. W ostatnim dniu wycieczki zwiedziliśmy dzielnicę 
żydowską oraz słynne synagogi i w padającym drobnym śniegu 
i zimnej aurze wyruszyliśmy w podróż do domu,.

Dziękuję mojej niezrównanej  grupie za wesoło i miło spędzone 
chwile, a we wrześniu zapraszam na 3-dniową wycieczkę do 
Krakowa. Następną wiosną postaramy się odwiedzić Paryż. 

Urszula Gendera-Zielińska
Zdjęcie: Urszula Gendera-Zielińska

W nawiązaniu do obchodzonego w kwietniu Dnia Ziemi 
w sołectwie Mściszewo 23 kwietnia odbyła się akcja sprzą-

tania wsi. Wspólnymi siłami mieszkańców został posprzątany 
teren wokół remizy oraz pobocza niektórych dróg gminnych. 

Dzięki druhom z OSP Mściszewo został uporządkowany odcinek 
brzegu Trojanki, wykoszony oraz uprzątnięty ze śmieci. Razem 
udało nam się zape łnić po brzegi cały kontener przeznaczony 
na zebrane odpady. 

Serdecznie dziękuję uczestnikom akcji: Elżbiecie i Ryszardowi 
Roguszkom, Robertowi Skibińskiemu oraz druhom Damianowi 
Kamińskiemu, Łukaszowi Bocheńskiemu, Romanowi Frąckowia-
kowi, Denisowi Gruszczyńskiemu oraz Damianowi Kaczkow-
skiemu.

Moje podziękowania kieruję również do burmistrza Dariusza 
Urbańskiego za zorganizowanie kontenera na śmieci, które 
zostały bezpłatnie odebrane z naszego sołectwa.

Jednocześnie mam prośbę do osób licznie odwiedzających przy-
stań Binduga w Mściszewie o uszanowanie wspólnego miejsca 
odpoczynku i rekreacji poprzez zachowanie czystości oraz 
porządku na tym terenie.

Maja Frąckowiak
Sołtys wsi Mściszewo

Praga Dzień Ziemi w Mściszewie

maj 2016 25



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zaprasza na

wystawę malarstwa grupy 
GWIAZDKI z przedszkola Promyk 

z okazji Dnia Mamy i Taty

„Galeria na Wzgórzu”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 

w Murowana Goślinie, ul. Mściszewska 10

Ekspozycja czynna 24.05 - 10.06.2016 r.

* * *

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

Galeria na Wzgórzach”

zaprasza na

wystawę prac uczniów 
z Gimnazjum nr 2 

im. Jana Kochanowskiego 

Wystawa czynna od 24 maja do 20 czerwca 2016 r. 

w godzinach 8.00 -19.00

fot. freeimages.com

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

w Murowanej Goślinie 

serdecznie zapraszają na

 FESTYN
 „Piknik z Dwójką”

sobota 11 czerwca 2016 r.
godz. 10.30 – 14.00 na boiskach szkolnych

W PROGRAMIE: 
piłka nożna, siatkówka, tory przeszkód, 

pokazy teatralne, kawiarenka, 
dmuchany zamek, kąciki tematyczne, 

„Bramki - niespodzianki” 
oraz inne atrakcje.

SERDECZNIE SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY 

DZIECI DZIECI 
I DOROSŁYCH!I DOROSŁYCH!
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

PROGRAM:

INNE ATRAKCJE:

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

16.00 - 20.00
17.00 
18.00

18.00 - 18.10
18.20 -18.30

10.00 - 14.00
10.00 - 12.00

stanowisko plastyczne, kawiarenka KGD „Fanaberia”, malowanie twarzy, kolorowe bańki, rodzinne gry 
i zabawy, grochówka

14.00 - 16.00

17.00 - 20.00

18.00 – 21.00

21.00 - 22.00

22.00 - 24.00

▪ „Mecze piłkarskie w ramach Turnieju Drużyn Osiedlowych o Puchar Prezesa SM 
„Zielone Wzgórza”

▪  Biegi przełajowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (zapisy w sekre-
tariacie SM „Zielone Wzgórza” do 25 maja br.)

„Na ludową nutę z Dobrym Teatrem ” - w programie m.in. „Jak Gospodynie kiedyś 

do niedzieli się sposobiły”

Dwie Gospodynie Marianna spod Sieradza i Zofi a Bamberka z Poznania wspólnie przy-
gotowują się do świątecznej niedzieli. Dzięki zabawnym dialogom poznajemy dawne 
zwyczaje i obrzędy. Animacje w klimacie obrzędów ludowych: „ łapanie chłopaka”, 
ucieranie ciasta, taniec ze wstążkami, taniec z kapeluszem itp.

Koncert i zabawa taneczna z zespołem Ale Band

Kabaret Ranczo

zabawa taneczna z zespołem disco polo MAXI VE DISCO

Bezpłatne dmuchańce dla dzieci
Konkurs Strzelecki
Konkurs wędkarski dla dzieci                                                                                                                  
Pokazy taneczne Studia Harmonii Ruchu M. Lamentowicz. Zumby Kids i Zumby Fitnes         
Pokazy taneczne Studia Harmonii Ruchu M. Lamentowicz. Zumby Kids i Zumby Fitnes

Boiska szkolne Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 2 (ul. gen. T. Kutrzeby 3)

Turniej Piłki Plażowej
 Turniej Tenisa Stołowego

28 maja  2016 r., boisko sportowe ul. gen. T. Kutrzeby 9



PROGRAM XX MISTRZOSTW POLSKI 

WETERANÓW W PÓŁMARATONIE

9.30

9.40
9.55

10.00

10.05
10.30
11.05
12.00
13.30

Zbiórka zawodników na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1, 
ul. Szkolna  1
Przemarsz zawodników na czele z Orkiestrą Dętą OSP na miejsce startu
Ofi cjalne otwarcie XX Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie
START półmaratonu 

Start biegów młodzieży szkolnej
Dekoracja zwycięzców biegów młodzieży szkolnej
Spodziewany zwycięzca półmaratonu
Program artystyczny
Uroczysta dekoracja zwycięzców

Regulamin biegu: www.domkultury.murowana-goslina.pl
Zgłoszenia elektroniczne: www.polmaraton.murowana.pl



Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański 

zaprasza na

KONCERT KONCERT 
Z OKAZJI DNIA MATKIZ OKAZJI DNIA MATKI

22 maja 2016 r. (niedziela), godz. 18.00
sala imprezowa Ośrodka Kultury przy 

ul. Mściszewskiej 10 w Murowanej Goślinie
(hala MG Sport i Nieruchomości, I piętro) w Murowanej Goślinie

WYSTĄPI
Chór Dziecięcy „Canzona”

Dyrygent Adrianna Wtorkowska - Kubińska
akompaniament Weronika Jarzyńska

oraz soliści: oraz soliści: 
Magdalena Dolińska – fortepianMagdalena Dolińska – fortepian

Filip Jarzyński – fortepianFilip Jarzyński – fortepian
Aleksandra Walkiewicz – fortepianAleksandra Walkiewicz – fortepian

Małgorzata Sulej – fortepianMałgorzata Sulej – fortepian

WSTĘP WOLNY!WSTĘP WOLNY!

Burmistrz Miasta i Gmina Murowana Goślina Dariusz Urbański

zaprasza na

DZIEŃ DZIECKA 
W OBOZIE 

SZLACHTY POLSKIEJ

29 maja 2016 r. (niedziela)

stadion miejski, ul. Mściszewska 

godz.13.00 – 19.00

ATRAKCJE
pokazy walk szlacheckich,

zabawy szlacheckie w obozie,
oprowadzanki konne,

zagroda ze zwierzętami,
kącik animacyjny (malowanie buzi, gigantyczne bańki, 

wyplatanie z balonów, zabawy grupowe i indywidualne),
darmowe dmuchańce,

stoiska gastronomiczne.

fot. rbostwick/freeimages.com

NIEDZIELA 29 MAJA, GODZ. 16.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej
dyrygent: Mariusz Mróz

ŚRODA 1 CZERWCA, GODZ. 19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: Chór Politechniki Poznańskiej „Volantes Soni”
dyrygent: Paweł Łuczak

WTOREK 21 CZERWCA, GODZ.19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: The Philippine Madrigal Singers Diliman, Quezon City 
(Filipiny)
dyrygent: Mark Anthony A. Carpio

ŚRODA 22 CZERWCA, GODZ.19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: Antalya Municipality Conservatory „ANTchoir” (Turcja)
dyrygent: Nikolay Merdzhanov

NIEDZIELA 10 LIPCA, GODZ. 19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: „Clifton College Choir” (RPA)
dyrygent: Gerard’d du Toit

PONIEDZIAŁEK 18 LIPCA, GODZ. 19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi: Chór Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
dyrygent: Szymon Wyrzykowski

XVI TARG WIEJSKI XVI TARG WIEJSKI 

W BODUSZEWIEW BODUSZEWIE
sobota 4 czerwca 2016 r.

godz. 13.00

15.00
15.15 - 17.00

17.00 
17.30
19.00

19.30 - 24.00

- sprzedaż wyrobów rękodzielniczych i produktów 
rolnych z możliwością degustacji

- ofi cjalne otwarcie XVI Targu Wiejskiego w Boduszewie 
- „Cudze chwalicie, swego nie znacie” - prezentacja 

gminnych zespołów amatorskich. Wystąpią:
▪ Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” pod kierunk-

iem Marzenny Karbowskiej (grupa młodsza, grupa 
starsza)

▪  Zespół taneczny OSP pod kierunkiem Moniki Pyś
▪  Uczestnicy Gminnego Festiwalu Piosenki Przedsz-

kolaków 
▪  Uczniowie szkoły gry na instrumentach działającej 

w ośrodku kultury - przygotowanie Alicja Duszczyk
▪  Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” pod kierunk-

iem Alicji Duszczyk
- parada i prezentacja motocykli zabytkowych
- koncert kapeli podwórkowej „Piaskowianie” z Piasków
- losowanie głównej nagrody targowej loterii fantowej
- zabawa taneczna z zespołem „QUADRO BAND”

W PROGRAMIE TAKŻE: konkurs strzelecki do tarczy z broni pneu-
matycznej, kawiarenka „Boduszewianka” - lokalne wypieki, ognisko, 

atrakcje dla dzieci, targowa loteria fantowa.

ZAPRASZAJĄ: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Sołectwo, Pałac i OSP Boduszewo

fot. freeimages.com


