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GALA MMA SLUGFEST

W MUROWANEJ 
GOŚLINIE

DZIEŃ DZIECKA

DLA DZIECI
Z CAŁEJ GMINY

XV LAT

TARGU

WIEJSKIEGO

W BODUSZEWIE
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3-5 lipca „Husaria pod Gnieznem” Stare Probostwo

4 lipca

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny 

im. ks. Edmunda Szymańskiego

Chór Dziecięcy Collegu im. Alberta Camusa z Yvetot (Francja) 
Dyrygent Mathias Charton

Aula Gimnazjum nr 1

5 lipca Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka – spływ kajakowy Tuczno

6 lipca

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny 

im. ks. Edmunda Szymańskiego

Chór Młodzieżowy „KwaZulu-Natal” z Durbanu (RPA)
Dyrygent Gerard’d du Toit

Aula Gimnazjum nr 1

11 lipca V Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Chabrowe lato” Aula Gimnazjum nr 1

11 lipca Piknik rodzinny „Dla Gosi” Stadion Miejski

12 lipca Bike Cross Maraton Binduga
II Otwarte Mistrzostwa gminy Murowana Goślina w MTB Maratonie Przystań Binduga, Mściszewo

18 lipca Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka 
– wyjazd na Szlak Kościołów Drewnianych SKD

25 lipca XI Światowy Zjazd Gośliniaków Aula Gimnazjum nr 1

25 lipca XIII Jarmark św. Jakuba „Na szlaku św. Jakuba – Italia”
godz. 20.30 - Małgorzata Ostrowska z zespołem - koncert

Stadion Miejski
ul. Mściszewska 21

26 lipca XIII Jarmark św. Jakuba „Na szlaku św. Jakuba – Italia”
godz. 12.30 - msza św. odpustowa Kościół pw. św. Jakuba

26 lipca Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka – MTB Maraton Skoki
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1 sierpnia XIII Festiwal Muzyczny „Musica Sacra Musica Profana” 
im. prof. Stefana Stuligrosza Długa Goślina

9 sierpnia Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka – rajd ekstremalny Gmina Pobiedziska

18 sierpnia Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka 
– wyjazd na Szlak Kościołów Drewnianych SKD

22 sierpnia Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka – Triatlon Czerwonak Owińska

29 sierpnia „Orientacja na Rakownię” Rakownia

30 sierpnia Murowana Dycha - bieg Hala widowiskowo-sportowa, ul. Mściszewska 10

31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności Kościół pw. NAJCH
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wrzesień Ramus Artis Festival, 
IX Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2015 Pławno

5 września Dożynki Gminne Długa Goślina

6 września III Rajd Etnoklimaty Skoki
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ten pomnik powinien zostać. Planujemy jego odrestaurowanie 
oraz usytuowanie przy płycie głównej placu, aby umożliwić 
organizowanie rocznic i obchodów w godny sposób, bez defi lo-
wania ze sztandarami po ulicy.

LATO IMPREZ

Bardzo mnie cieszy, że tak licznie biorą Państwo udział w 
imprezach organizowanych w naszej gminie. Główne obchody 
Dnia Dziecka na stadionie, Mistrzostwa Polski Weteranów w 
Półmaratonie, Targ Wiejski w Boduszewie, koncerty – mam 
nadzieję, że każdy z Państwa znalazł coś dla siebie, niezależ-
nie od zainteresowań. Pełną salę widzów zgromadziła także 
Gala MMA Slugfest – tego rodzaju dyscypliny sportowej jesz-
cze w Murowanej Goślinie wcześniej nie było. Jestem jednak 
przekonany, że powinniśmy także zaoferować u nas widowi-
ska, których głównym odbiorcą chcą być młodzi ludzie. 

Także młodzi mieszkańcy będą prawdopodobnie głównym 
widzem kina letniego. Przez cały lipiec i sierpień w każdy pią-
tek na fi lmy zaprasza Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 
Rekreacji przy ul. Mściszewskiej. Dzięki temu chęć obejrzenia 
fi lmu kinowego nie musi oznaczać konieczności organizowania 
kosztownej dla wielu rodzin wyprawy do większego miasta. Z 
kolei dla tych, których stać na kino w Poznaniu, będzie, mam 
nadzieję, miłym urozmaiceniem ze względu na nietypowe jak 
dla kina miejsce projekcji.

Nie rezygnujemy także z tych tradycyjnych imprez, do których 
już się Państwo przyzwyczailiście. Przed nami kolejne koncerty 
VIII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego, Musica Sacra 
Musica Profana, a także Jarmark św. Jakuba - ze względu na 
remont rynku tym razem zostanie zorganizowany na stadionie 
miejskim. Gwiazdą będzie Małgorzata Ostrowska z zespołem. 
Gdy do tego dodamy imprezy sportowe - MTB Binduga, bieg 
Murowana Dycha - i rajdy turystyczne, to jestem przekonany, 
że ciekawie spędzą Państwo letni czas. Spędzimy go razem, 
ponieważ ja także zdecydowanie wezmę udział w większości 
wydarzeń. 

Zapraszam i do zobaczenia!

27 maja br. na zaproszenie prezydenta Bronisława Komorow-
skiego uczestniczyłem w uroczystościach z okazji Dnia Samo-
rządu Terytorialnego. W 1990 roku odbyły się bowiem pierw-
sze wolne wybory do Rad Gmin. To dzięki tej zmianie lokalnie 
podejmujemy decyzje o kierunkach rozwoju naszej gminy, 
wydatkach z budżetu. Dzięki samorządowi znacznie zwięk-
szyła się rola decyzji mieszkańców gmin, dlatego te ostatnie 
25 lat jest dla demokracji bardzo ważne. Na zaproszenie Pre-
zydenta RP w Pałacu Prezydenckim wspólnie świętowali 
25-lecie tej zmiany burmistrzowie i wójtowie z całej Polski. 

INWESTYCJE

Na ostatni tydzień czerwca zaplanowane zostało posiedzenie 
zgromadzenia wspólników spółki Aquanet, na którym procedo-
wany będzie plan rozwoju. Dzięki naszym staraniom znajdą się 
w nim dwa zadania związane z naszą gminą: budowa wodo-
ciągu w Rakowni i Mściszewie. Staniemy się jako gmina inwe-
storem zastępczym, aby już w 2016 roku mógł zostać wyko-
nany projekt ww. inwestycji, a w kolejnym roku, 2017, budowa 
zostanie zrealizowana. Dostęp do wody jest priorytetem dla 
każdego, kto chciałby się osiedlić w naszej gminie, dlatego 
inwestycja zdecydowanie będzie pomocna w dalszym rozwoju 
Mściszewa i Rakowni. Poprawi też komfort życia obecnych 
mieszkańców tych wsi, właśnie dlatego od dłuższego czasu 
naciskałem na tę, obiecaną, realizację. 

WIDOWISKO

W związku z częstymi pytaniami ze strony mieszkańców 
chciałbym wyjaśnić: pracownicy urzędu nie będą się angażo-
wali w realizację widowisk w godzinach swojej pracy. Ponadto 
informuję, że organizatorzy widowiska otrzymali zgodę na zor-
ganizowanie imprezy, bo nie jest naszym celem blokowanie 
jakichkolwiek inicjatyw. Jednak zgoda (warunek dla imprez 
masowych) została wydana pod warunkiem, że podczas spek-
takli nie będą stosowane materiały pirotechniczne – tak, aby 
hobby części mieszkańców nie było uciążliwe dla pozostałych, 
a także, aby zwierzętom w pobliskiej Puszczy Zielonce nie 
serować hałasu jak w Sylwestra.

OCALONA HISTORIA

Dzięki moim staraniom ocalony został kawał, dosłownie, histo-
rii Murowanej Gośliny. Pierwotny plan przebudowy rynku prze-
widywał bowiem rozebranie obecnej bryły pomnika. Został on 
ufundowany przez mieszkańców naszego miasta, a od prawie 
50 lat oddajemy przed nim hołd żołnierzom i ofi arom walk o 
niepodległość Polski. Dlatego zdecydowałem, że to właśnie 

Szanowni Mies zkańcy,

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska 

(ofi cjalny serwis fotografi czny Kancelarii Prezydenta RP)

Prezydent Bronisław Komorowski oraz Burmistrz Dariusz Urbański podczas uroczystości 

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
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Przewodniczący Rady Konrad Strykow-
ski oraz Wiceburmistrz Krzysztof 

Oczkowski, na wniosek sołtys Elżbiety 
Dziel, wręczyli list gratulacyjny i upominek 
Krzysztofowi Szymkowiakowi. Pan Krzysz-
tof zdobył drużynowo, wraz z kolegami z 
Zespołu Szkół w Bolechowie, tytuł Mistrza 
Polski w kategorii chłopców podczas 
Finału Centralnego XXXVIII Zawodów 
Sportowo-Obronnych „Sprawni jak Żołnie-
rze 2015”.
W dalszym przebiegu sesji Przewodni-
czący Rady i Wiceburmistrz podziękowali 
ustępującym sołtysom za sprawowanie 
funkcji podczas minionej kadencji, życząc 
satysfakcji z życia osobistego. Powitano 
nowo wybranych przedstawicieli sołectw, 
wręczając im piny oraz życząc dużo satys-
fakcji w pełnieniu funkcji. Gratulacje otrzy-
mali także ponownie wybrani przedstawi-
ciele sołectw.

Rada Miejska podjęła następujące 
uchwały:

1. W sprawie zmiany uchwały budże-
towej na 2015 rok.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok 
zmniejsza się o kwotę 305.559 zł do 
kwoty 48.725.372,92 zł. Kwotę wydatków 
budżetu gminy zwiększa się o kwotę 
94.441,00 zł do kwoty 51.554.778,92 zł. 
Uchwała została podjęta 14 głosami „za” i 
1 „wstrzymującym” (radny niezależny).
Kolejne uchwały zostały podjęte jednogło-
śnie 15 głosami „za”.

2.  W sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Murowana 
Goślina na lata 2015 - 2020.

3.  W sprawie emisji obligacji komunal-
nych oraz określenia zasad ich zby-
wania, nabywania i wykupu.

Uchwała określa emisję obligacji, których 
celem jest pokrycie defi cytu budżetowego 
zapisanego w uchwale budżetowej na 
2015 rok oraz spłata wcześniej zaciągnię-
tych zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych. Wykup emitowanych obli-
gacji nastąpi w latach 2026 - 2027.

4.  W sprawie poboru podatku od nie-
ruchomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego w drodze inkasa 
oraz określenia inkasentów i wyso-
kości wynagrodzenia za inkaso.

W związku z utworzeniem dwóch nowych 
sołectw oraz upływem kadencji sołtysów i 
wyborem nowych przedstawicieli sołectw 
konieczne było wyznaczenie na inkasen-
tów nowych sołtysów. 

5.  W sprawie określenia wzorów for-
mularzy informacji i deklaracji 
podatkowych dla podatku od nieru-
chomości, podatku rolnego i 
podatku leśnego.

6.  W sprawie zmiany Uchwały Nr 
XLI/408/2014 Rady Miejskiej w 
Murowanej Goślinie 
z dnia 4 listopada 2014 roku w 
sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Murowana Goślina 
na lata 2015 - 2020.

Wprowadzenie zmian jest konieczne ze 
względu nowe formy prawne w zarządza-
niu lokalowym zasobem gminy. 

7.  W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
- okolice Jeziora Łomno, gmina 
Murowana Goślina.

Sporządzenie planu zapobiegnie realizacji 
zabudowy w sąsiedztwie Jeziora Łomno, 
zachowując walory krajobrazowe i pano-
ramy widokowe. Celem planu jest również 
przeciwdziałanie realizacji chaotycznej, 
rozproszonej zabudowy na terenach rolni-
czych, która mogłaby powstać w dużej 
odległości od infrastruktury technicznej, 
generując znaczne koszty.

8.  W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu działki nr 123/1 w 
Białężynie.

Przeznaczenie terenu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Obszar 
wskazany do sporządzenia planu wynosi 
około 5,6 ha.

9.  W sprawie udzielenia pomocy fi nan-
sowej Powiatowi Obornickiemu z 
przeznaczeniem na zakup sprzętu 
medycznego.

10.  W sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/316/2013 Rady Miejskiej w 
Murowanej Goślinie z dnia 29 paź-
dziernika 2013 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XXII/208/2008 z dnia 
27 października 2008 roku w spra-
wie zmiany statutu Biblioteki 
Publicznej w Murowanej Goślinie.

Zmiany w statucie dotyczą wskazania sie-
dziby Biblioteki Publicznej, która będzie 
się mieściła w budynku przy ul. Poznań-
skiej 16, a także wykreślenia zapisu sta-
nowiącego, że Biblioteka prowadzi Izbę 
Regionalną.

11. W sprawie zmiany w statucie Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury i 
Rekreacji w Murowanej Goślinie.

W kwietniu 2015 roku Izba Regionalna 
Ziemi Goślińskiej zmieniła siedzibę i obec-
nie mieści się w Gimnazjum nr 1 w Muro-
wanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 10 
w bezpośrednim sąsiedztwie Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. 
Bliskie sąsiedztwo pozwoli na dobry nad-
zór merytoryczny nad placówką.

12. W sprawie zmiany Statutu Miasta i 
Gminy Murowana Goślina.

W związku z utworzeniem nowych 
sołectw: Złotoryjsko i Kąty konieczne stało 
się uaktualnienie załączników Statutu 
„Granice terytorialne gminy” oraz „Wykaz 
sołectw Gminy Murowana Goślina”.

13. W sprawie powołania zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na ław-
ników do sądów powszechnych.

W skład zespołu wchodzą radni: Wiesław 
Kaniecki, Andrzej Kuźniewski, Dawid 
Krauze.

14. W sprawie ustalenia Regulaminu 
głosowania w wyborach ławników 
do sądów powszechnych na kaden-
cję od 2016 r. do 2019 r.

15. W sprawie wprowadzenia Regula-
minu Terenu Rekreacyjnego Bin-
duga.

Regulamin wprowadza się ze względu na 
bezpieczeństwo przebywających oraz 
konieczność uregulowania zasad korzy-
stania z obiektu rekreacyjnego Binduga.

16. W sprawie nadania tytułu Zasłużo-
nego dla Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Panu Czesławowi Korzon-
kowi.

Przyznanie tytułu nastąpi podczas Uroczy-
stej Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 lipca 
2015 roku.
Treść wszystkich uchwał dostępna jest w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej www.murowana-goslina.pl.

Zdjęcie: Sławomir Malec

16 czerwca odbyła się X Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej. 

X Sesja Rady Miejskiej

URZĄD, RADA

Powitano nowo wybranych przedstawicieli sołectw.

Joanna Witkowska
podinspektor ds. biura rady
Biuro Rady Miejskiej
e-mail: j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654
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Murowaną Goślinę, jako gminę 
aktywną, znaną nie tylko z rowero-

wych podbojów na certyfi kowanych szla-
kach podczas MTB Maratonów i rajdów 
turystycznych, ale znaną także z imprez 
biegowych: 34 letniej historii Małego 
Goślińskiego Maratonu Weteranów, pra-
wie 20-letniej Mistrzostw Polski w Półma-
ratonie Weteranów, biegów na orientację 
czy biegu na 5 i 10 km, których począt-
kiem były imprezy z okazji 625-lecia mia-
sta. Do grupy 4 pracowników Urzędu Mia-
sta i Gminy (Ewa Grodzka, Daria Niemier, 
Piotr Hildebrandt i Arek Bednarek) zapro-
siliśmy do sztafety dwóch mieszkańców 
aktywnie promujących Murowaną 
Goślinę: Krzysztofa Sterna (jedyny 
zawodnik na wózku w całych zawodach) 
– Prezesa Stowarzyszenia „Jedna 
Chwila” oraz Andrzeja Ludzkowskiego – 
pomysłodawcę i organizatora 12-godzin-
nego Biegu Charytatywnego.

Przy każdej zmianie spiker rozpoznawał 
nas bez problemu, gdyż jako jedyna 

ekipa kończyliśmy swoje etapy z fl agą, 
oczywiście fl agą Murowanej Gośliny. 
Dystans 42,195 km ukończyliśmy na 
214. miejscu pokonując go w czasie 
4:00:57, wyprzedzając m.in. kolegów z 
Starostwa Powiatowego. Szczególny 
aplauz zebraliśmy na fi niszowych 
metach, gdzie wraz z kończącym naszą 
sztafetę na wózku Krzysztofem Sternem 
całą ekipą wbiegaliśmy na metę. W tak 
upalną pogodę dużą rolę w motywowaniu 
nas mieli nasi kibice, którym serdecznie 
dziękujemy za doping.

Organizatorom biegu sztafetowego XLPL 
dziękujemy za bardzo dobrą organizację, 
doskonałe wrażenia oraz możliwość, aby 
w tak niekonwencjonalny i nietypowy 
sposób promować Murowaną Goślinę.

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Słowo Ekiden pochodzi z języka japońskiego i oznacza długodystansowy bieg sztafetowy. Wła-

śnie w ten nietypowy sposób w niedzielę 14 czerwca na dystansie maratońskim 42,195 km na 

poznańskiej Malcie promowaliśmy gminę Murowana Goślina.

Aktywna promocja Murowanej Gośliny

Arkadiusz Bednarek
kierownik biura komunikacji społecznej
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 685

Kamil Grzebyta
podinspektor ds. organizacyjnych
e-mail: k.grzebyta@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 634

W sobotę 6 czerwca odbyła się 
pierwsza w historii Murowanej 

Gośliny gala MMA. Gala Slugfest odbyła 
się pod honorowym patronatem burmi-
strza Dariusza Urbańskiego. 

W zmaganiach wzięło udział 20 zawodni-
ków, w tym dwie kobiety, dwóch zawodni-
ków z Łotwy i trzech reprezentantów 
naszej gminy: Dawid Szulc, Krzysztof 
Mendlewski i Mateusz Maciejewski z MG 
Team, których trenerem jest Mateusz 
Juskowiak. Wśród zwycięzców znaleźli si ę 
Mateusz Maciejewski i Krzysztof Men-
dlewski, który zdobył puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Gala MMA

72 kg: Piotr Niedzielski 

pokonał Michała Mokrego
68 kg: Marcin Kabat 

pokonał Patryka Duńskiego
93 kg: Tomasz Bogucki 

pokonał Damiana Skarżyńskiego
70 kg: Maciej Kazieczko 

pokonał Mateja Mordacika

70 kg: Mateusz Maciejewski 

pokonał Kacpra Gackę
70 kg: Krzysztof Mendlewski 

pokonał Dawida Śmiełowskiego
57 kg: Roksana Prucnal  

pokonała  Adriannę Rożek
120 kg: Bartosz Klaś 

pokonał Macieja Krupczaka 
70 kg: Jakub Przybysławski 

pokonał Dawida Szulca 

61 kg: Damian Szmigielski 
pokonał Dawida Pasternaka

WALKA WIECZORU KARTA GŁÓWNA WALKI AMATORSKIE

Gala cieszyła się ogromnym zainteresowaniem ze strony kibiców.

Murowana Goślina Team.

Medalowe puzzle.
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URZĄD, RADA

Pomysłodawcą imprezy plenerowej 
dla wszystkich dzieci z naszej gminy 

był burmistrz Dariusz Urbański. Na 
naszych maluchów, którzy tego dnia tak 
licznie przybili wraz z rodzicami, czekało 
wiele atrakcji. Ośrodek Jeździecki Kawal-
kada z Rakowni rozbił specjalnie na ten 
festyn obóz Wikingów. Animatorzy w spe-
cjalnych strojach przeprowadzali kon-
kursy i różnego rodzaju zabawy, można 
było przejechać się na koniku, a także 
przymierzyć hełmy Wikingów. Bardzo 
dużym zainteresowaniem cieszyły się 
pokazy walk, które prezentowano kilka 
razy. 

W poszczególnych punktach rozłożonych 
na całym terenie, nasi najmłodsi mogli 
rozwijać swoje umiejętności techniczne i 
plastyczne, pomalować swoją twarz, a 
także pobawić się na dmuchańcach.

W trakcie festynu rozegrano też zawody 
rowerowe dla dzieci o Puchar Burmistrza. 
W czterech kategoriach wystartowało 
ponad 80 młodych rowerzystów. Poniżej 
prezentujemy wyniki:
I KATEGORIA ROCZNIKI 2010-2011

1. Stanisław Kopytek
2. Mateusz Cegielski
3. Zosia Kompiel

II KATEGORIA ROCZNIKI 2008-2009
1. Stanisław Pieczyński
2. Szymon Gryka
3. Maja Molenda

III KATEGORIA ROCZNIKI 2007-2005 
1. Igor Urbańczyk
2. Wojciech Pawlak
3. Gracjan Sikora

IV KATEGORIA ROCZNIKI 2004-2002
1. Franciszek Morawski
2. Szymon Urban
3. Szymon Sprawka

Na koniec zawodów burmistrz Dariusz 
Urbański wręczył najlepszym puchary, 
medale, nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

W słoneczną niedzielę, 31 maja 2015 r., na terenie stadionu miej-

skiego w Murowanej Goślinie odbyło się wspaniałe, kolorowe 

i radosne spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Rozegrano też zawody rowerowe dla dzieci o Puchar Burmistrza.
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Wrażeń w tym dniu było co niemiara, dzieci 
opuszczały imprezę zadowolone, pytały czy 
za rok spotkamy się ponownie. Na pewno 
nie była to ostatnia tego typu impreza.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
nam w przygotowaniu tej imprezy, są to:
sędziowie zawodów Sylwia Cebulska i 
Krzysztof Krysztofi ak; ratownicy medyczni 
z OSP Murowana Goślina Bronisław Cian-
ciara i Łukasz Rychlica; Karol Stern; 
rodzinna grupa rowerowa Wesoły Rower.

Tomasz Mizgier, MGOKiR
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, Kamil Grzebyta 

URZĄD, RADA

Z Nowego Rynku na osiedlu Zielone 
Wzgórza wspólnie przejechaliśmy do 

pomnika w Bolechowie, potem rozdzielili-
śmy się na grupę rodzinną oraz rekre-
acyjną. Na metę dojechaliśmy około 
godziny dwunastej, pokonując odpowied-
nio 10 i 20 km. Po takim wysiłku rowe-
rzyści otrzymali poczęstunek regenera-
cyjny: zupa, kawa, herbata, ciasto droż-
dżowe. Słoneczny dzień i polana wprawiły 
uczestników w piknikowy nastrój. Mogli-
śmy posłuchać piosenek w wykonaniu 
mieszkanki Pławna Elżbiety Raczyńskiej 
oraz uczestników rajdu. Na mecie jak 
zawsze nie brakowało zabaw, w których 
najchętniej uczestniczyły dzieci. Chętni 
mogli zakupić kamienne biedronki wyko-
nane przez panią sołtys Elżbietę Dziel. 
Każdy z zapisanych uczestników rajdu 

otrzymał upominek ufundowany przez 
LGD Kraina Trzech Rzek.

Dziękuję za pomoc w organizacji rajdu: 
Elżbiecie Dziel, Elżbiecie Raczyńskiej, 
Agnieszce Szulc, Leszkowi Sikorskiemu 
oraz Sławkowi Malcowi.

Tekst i zdjęcia: Natalia Kazuś
Biblioteka Publiczna

W sobotę 23 maja 2015 roku Biblioteka Publiczna i Kraina Trzech 

Rzek zorganizowały rodzinny rajd rowerowy z metą w pensjona-

cie Novel House w Kamińsku. Na starcie stawiło się ponad 50 

rowerzystów.

Rajdowy maj

 Mimo zorganizowania w tym roku 
głównych obchodów Dnia Dziecka na 

stadionie miejskim, mniejsze imprezy 
odbywały się w różnych miejscach w 
gminie. Tradycyjnie już festyn rodzinny z 
tej okazji zorganizowała Szkoła Podsta-
wowa w Długiej Goślinie. 

Występy taneczne, turniej piłki nożnej, 
zawody – np. wyścigi z taczkami – a 
następnie wspólne biesiadowanie przy 
grillu i smakołykach przygotowanych 
przez rodziców – takie atrakcje czekały 
na wszystkich podczas festynu. Na miej-
scu pojawił się także Przewodniczący 
Rady Miejskiej Konrad Strykowski, który 
wręczał nagrody zwycięzcom turnieju pił-
karskiego. Burmistrz Miasta i Gminy 

Sezon na imprezy z okazji Dnia 
Dziecka trwał długo. Kolejna odbyła 

się 6 czerwca w Kamińsku. Zorganizo-
wało ją Koło nr 29 Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Murowanej Goślinie. 
Na plaży w Kamińsku dzieci uczestniczyły 
w rozmaitych konkurencjach sportowych. 
Na wszystkich czekał poczęstunek. 

Dzieci otrzymały upominki i słodkie nie-
spodzianki. Jednym z gości imprezy był 
burmistrz Dariusz Urbański, który osobi-
ście gratulował zwycięzcom zawodów, a 
także wręczał nagrody.

(Oprac. MP)
Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Murowana Goślina Dariusz Urbański 
przyjechał z życzeniami i słodką niespo-
dzianką dla małych mieszkańców sołec-
twa Długa Goślina.

(Oprac. MP) 
Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Festyn rodzinny w Długiej Goślinie

Dzień Dziecka PZW w Kamińsku

Smakołyki przygotowane przez rodziców.

W oczekiwaniu na poczęstunek regeneracyjny.

Przejażdżki konne.

W obozie wikingów.

Malowanie twarzy.
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wyżej opisanych zmian spotka się z apro-
batą mieszkańców Murowanej Gośliny, 
usprawni funkcjonowanie komunikacji 
i podniesie standard podróży.

Na przystankach autobusowych zlo-
kalizowanych „drzwi w drzwi” z budyn-

kiem dworca począwszy od 1 sierpnia br. 
będą zatrzymywały się wszystkie środki 
komunikacji kołowej funkcjonujące na 
terenie naszej gminy: autobusy PKS, 
autobusy komunikacji wewnątrzgminnej 
oraz autobusy kursujące na trasie Prze-
będowo - Poznań.
Uruchomienie z pierwszym dniem sierp-
nia zintegrowanego węzła przesiadko-
wego będzie skutkowało wprowadzeniem 
zmian w trasie ww. autobusów. O tym 
fakcie zostali poinformowani wszyscy 
przewoźnicy. 

Nowy przebieg trasy przedstawia się 
następująco:
KIERUNEK POZNAŃ:
ul. Rogozińska – ul. Polna – ul. Kolejowa 
– ul. Wojska Polskiego – ul. Poznańska,
KIERUNEK MUROWANA GOŚLINA:
ul. Poznańska – ul. Mostowa – ul. Kole-

Przypominamy, że od 1 sierpnia br. 
można składać wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej w 2015 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 
r. o zwrocie podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej.

Producent rolny może składać do wójta, 
burmistrza (prezydenta miasta) właści-
wego ze względu na miejsce położenia 
gruntów będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu tego producenta rolnego 
(w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystanego do 
produkcji rolnej do wysokości limitu 
zwrotu określonego na 2015 r., w terminie 
- od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 
2015 r. producent składa wniosek o zwrot 

podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju napędo-
wego do produkcji rolnej w okresie od 1 
lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

Za producenta rolnego uznaje się osobę 
fi zyczną, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną nie posiadającą osobowo-
ści prawnej, będącą posiadaczem gospo-
darstwa rolnego w rozumieniu przepisów 
o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu 
przepisów ustawy o podatku rolnym 
uważa się obszar gruntów sklasyfi kowa-
nych w ewidencji gruntów i budynków 
jako użytki rolne lub jako grunty zadrze-
wione lub zakrzewione na użytkach rol-
nych o powierzchni przekraczającej 1 ha 
lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem 
gruntów zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej innej niż działalność 
rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa 
rolnego stanowią przedmiot współposia-
dania, zwrot podatku akcyzowego przy-
sługuje temu współposiadaczowi, co do 
którego pozostali współposiadacze wyra-
zili pisemną zgodę (zgoda wyrażana we 
wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Limit zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej w 2015 
roku wynosi: 81,70 zł x liczba ha użytków 
rolnych. Natomiast stawkę zwrotu usta-
lono w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju.

Wypłata producentom rolnym zwrotu 
podatku akcyzowego nastąpi w terminie: 
1 - 31 października 2015 r. przelewem na 
rachunek bankowy podany we wniosku.

jowa – ul. Polna – ul. 
Rogozińska.
Wzdłuż wyżej określonej 
trasy zostały wyzna-
czone nowe przystanki 
komunikacyjne: 

 ▪ dwa na ul. Kolejowej: 
jeden w sąsiedztwie 
Dworca PKP (w obu 
kierunkach), drugi 
w rejonie skrzyżowa-
nia z ul. Polną (w obu 
kierunkach);

 ▪ na ul. Mostowej 
(w kierunku Murowanej Gośliny)

 ▪ na ul. Wojska Polskiego (w kierunku 
Poznania).

W związku z powyższymi zmianami przy-
stanki przy ul. Poznańskiej „Rynek” oraz 
przy ul. Rogozińskiej „Jodłowa” będą 
funkcjonować tylko do 31 lipca br.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie w życie 

W wyniku przebudowy ul. Kolejowej w Murowanej Goślinie w okolicy dworca PKP powstał 

nowoczesny, funkcjonalny, zintegrowany węzeł przesiadkowy.

Od 1 sierpnia 2015 r. autobusy 
pojadą nową trasą

Zwrot podatku akcyzowego

KULTURA

Joanna Gliwka
inspektor ds. infrastruktury technicznej
j.gliwka@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 644

Anna Kubiak
starszy specjalista ds. windykacji należności 
podatkowych
e-mail: a.kubiak@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 678

Ul. Kolejowa po przebudowie.
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W związku z planowanym przygotowa-
niem programu współpracy z organiza-

cjami pozarządowymi na 2016 rok, infor-
muję o możliwości przekazywania propo-
zycji współpracy. Proszę o przekazywanie 
informacji dotyczących zadań publicznych, 
których realizacja w 2016 roku planowana 
jest we współpracy z gminą Murowana 
Goślina. Informacja powinna zawierać: 
nazwę organizacji, nazwę planowanego 
zadania, krótki opis zadania, planowany 
termin realizacji, koszt całkowity zadania i 
proponowaną kwotę dofi nansowania.

Na propozycje oczekujemy do 28 sierp-
nia 2015 roku.
Adres do korespondencji: Dorota Brajew-
ska, Urząd Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Muro-
wana Goślina lub
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

7 czerwca odbył się przejazd zabytko-
wego parowozu przez Murowaną 

Goślinę. Atrakcja była możliwa dzięki 
współpracy z samorządami z gminy 
Czerwonak, Murowana Goślina, Skoki 
oraz Wągrowiec. 

Akcja miała na celu promocję turystyki 
kolejowej, a także wspieranie ochrony 
zabytkowych kolei. W tym celu współpra-
cujące samorządy wykupiły część biletów 
i rozdysponowały wśród mieszkańców. W 
naszej gminie 44 bilety otrzymały dzieci 

wraz z opiekunami z ubogich rodzin wie-
lodzietnych wskazanych przez OPS.

(Oprac. KG), Zdjęcie: Martyna Gruszczyńska

Mobilny PSZOK przyjmuje: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory przenośne, przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domo-

wych, odpady niebezpieczne w tym chemikalia: farby, rozpuszczalniki, opakowania po 
środkach ochrony roślin pochodzące z gospodarstw domowych. 

HARMONOGRAM

18 lipca 2015 r., 24 października 2015 r. 

godz. miejsce

7.00-7.30 Przebędowo, przy posesji sołtysa
7.45-8.15 Murowana Goślina, 

plac Powstańców Wielkopolskich, 
parking przy kościele

8.30-9.00 Murowana Goślina, 
ul. Długa, przy ul. Modrzewiowej 
(plac przy sklepie)

9.15-9.45 Raduszyn, między blokami 
przy tablicy ogłoszeń

10.00-10.30 Mściszewo, przy posesji sołtysa
10.45-11.15 Starczanowo, przy posesji sołtysa
11.30-12.00 Uchorowo, przy świetlicy wiejskiej
12.15-12.45 Nieszawa, ul. Nieszawa 21, 

przy posesji sołtysa
13.00-13.30 Białężyn, przy boisku sportowym 

koło cmentarza
13.45-14.15 Kąty, przy blokach
14.30-15.00 Białęgi, przy posesji sołtysa

11 lipca 2015 r., 17 października 2015 r.

godz. miejsce

7.00-7.30 Trojanowo, 
przy bloku Trojanowo 22

7.50-8.20 Boduszewo, przystanek 
autobusowy przy sklepie Tęcza

8.35-9.05 Rakownia, ul. Goślińska, 
remiza strażacka

10.15-10.45 Pławno, przy posesji sołtysa
7.00-7.30 Łoskoń Stary, przy posesji sołtysa

7.45-8.15 Długa Goślina, 
parking przy stole podstawowej

8.30-9.00 Wojnówko, przy kontenerach 
na odpady, obok sadu

9.15-9.45 Wojnowo, przy pałacyku, 
obok sklepu

10.00-10.30 Łopuchowo, przy blokach nr 23 i 
24 (obok pojemników na odpady)

10.45-11.15 Głębocko, przy posesji sołtysa
11.35-12.05 Łopuchówko, zatoczka przy 

boisku sportowym
12.20-12.50 Głęboczek, przy moście na placu
13.05-13.35 Zielonka, przy sklepie na parkingu 

(drewniany przystanek)

Straż Miejska w Murowanej Goślinie 
prowadzi działania egzekwowania obo-

wiązków właścicieli psów w zakresie 
sprzątania odchodów po swoich czworo-
nogach (odpady w specjalnych torebkach 
lub zwykłych woreczkach można wrzucać 
do kubłów na odpady zmieszane). Tylko w 
ostatnim tygodniu straż nałożyła z tego 
tytułu 3 mandaty karne. Przypominamy, 
że niesprzątanie po psie jest zagrożone 
mandatem karnym w wysokości do 500 
zł. Natomiast niezachowanie środków 
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia 
(pies biegający luzem) jest zagrożone 
mandatem karnym do 250 zł. 

Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej

Mobilne Punkty Selektywnego 

Zbierania Odpadów – harmonogram

Przejazd parowozem

Sprzątamy 
po psach!

UWAGA!
Biblioteka w terminie 
13 lipca - 7 sierpnia 

będzie NIECZYNNA. 
W tym czasie zapraszamy do fi lii na osiedlu 

Zielone Wzgórza (godziny podamy wkrótce na  
www.biblioteka.murowana-goslina.pl oraz na 
facebook.com/BibliotekaMurowanaGoslina)
Jednocześnie informujemy, że za ww. okres 

naliczone kary nie będą pobierane. 

KULTURA

Informacja o wywieszonym wykazie

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i 
Gminy  Murowana Goślina ul. Poznańska 16 i 18, wywieszono na okres 21 dni wykaz nr 2/2015 części 
nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie oraz nieruchomości położonej w Mściszewie, prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę. 

Murowana Goślina, dnia 08.06.2015 r.

Alicja Błaszczyk, podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
e-mail: a.blaszczyk@murowana-goslina.pl, tel. 61 8 923 624

Przejazd zabytkowego parowozu.
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21 maja swoje 90-te urodziny obcho-
dziła pani Irena Stern. Z tej okazji 

z życzeniami, upominkiem, kwiatami 
i życzeniami odwiedzili ją: Burmistrz Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański oraz Aleksandra Pilarczyk, kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Pani Irena to rodowitą Goślinianką, całe 
jej życie związane było i jest z Murowaną 
Gośliną, mąż także pochodził z naszego 
miasta. Stern – to zresztą nazwisko bar-
dzo popularne w okolicy, to jeden z naj-
starszych goślińskich rodów. Uczestnicy 
spotkania żartowali, że Murowana 
Goślina to miasteczko niewielkie, zatem 
gdyby dobrze sprawdzić wszelkie bliższe 

31 maja w kubie osiedlowym na Zie-
lonych Wzgórzach odbyła się 176. 

akcja poboru krwi, a także wpisów do 
banku szpiku oraz przekazanie paczek 
słodyczy i drobnych upominków dla 
dzieci z okazji Dnia Dziecka. 

Krew oddało 47 osób, pozyskano 21,15 
litra krwi. Jedna osoba oddała próbkę do 
banku szpiku. Zarząd klubu serdecznie 
dziękuje przyjaciołom i sponsorom za 
przekazanie słodyczy i drobnych upomin-
ków: Małgorzacie Rakowskiej, Jadwidze 
Przyborowskiej, Karolowi Schulzowi, Gra-
cjanowi Kaźmierczakowi, Grzegorzowi Kli-
masowi, a także fi rmom: Apteka Przyja-
zna, Auto Centrum Poznań, Market Tesko 
Bolechowo.

(Oprac. MP)

i dalsze rozgałęzienia drzew genealogicz-
nych, to mogło by się okazać, że rodowici 
Goślinianie to jedna wielka rodzina. 
Pani Irena ma 3 córki, doczekała się 
4 wnuków, 2 prawnucząt. Goście spotka-
nia z zazdrością spoglądali na panią 
Irenę, marząc zapewne, aby w jej wieku 
móc się wykazać podobną sprawnością 
fi zyczną i intelektualną. Urocze spotka-
nie. Jesteśmy umówieni na kolejne.

Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz

Pragniemy z dumą poinformować 
wszystkich mieszkańców Murowanej 

Gośliny, iż Przychodnia Lekarza Rodzin-
nego jako jedna z 50 placówek w woje-
wództwie Wielkopolskim, zakwalifi ko-
wała się do projektu „Rakooporni” w 
ramach działań programu Wielkopolska 
Onkologia. 

Program „Rakooporni” dotyczy działań 
profi laktycznych:
BADAŃ MAMMOGRAFICZNYCH DLA: 
Kobiet wieku 40-49 lat, które w ciągu 
ostatniego roku nie miały wykonanej 
mammografi i. Oraz kobiet po 70 roku 
życia, które również nie miały wykonanej 
mammografi i w ciągu ostatniego roku. 
Na podstawie wyniku badania mammo-
grafi cznego w razie konieczności dalszej 
diagnostyki pacjentki kierowane będą na 
darmowe badania USG piersi, biopsji 
piersi, rezonans magnetyczny piersi.
BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH CHORÓB 
NOWOTWOROWYCH PŁUC – tomografi a 
komputerowa płuc, dla: osób w wieku 
45-74 lata, które wypalały codziennie co 
najmniej 20 papierosów w przeciągu 
ostatnich 20 lat. Na podstawie wyniku 
badania tomografi i komputerowej w razie 
konieczności dalszej diagnostyki pacjenci 
kierowani będą na darmowe badania 
bronchofi beroskopowe.
BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH CHORÓB 
NOWOTWOROWYCH ŻOŁĄDKA DLA: 
pacjentów po 40 roku życia, u których 
występują objawy będące wskazaniem 
do wykonania gastroskopii np.: zgaga, 
wymioty, ból w nadbrzuszu.
BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH CHORÓB 
NOWOTWOROWYCH JELITA GRUBEGO – 
KOLONOSKOPIA, dla: pacjentów powyżej 
45 roku życia, którzy w ciągu ostatnich 10 
lat nie mieli wykonywanej kolonoskopii. 
Przykładowe objawy będące wskazaniem 
do wykonania badania to: dodatnie bada-
nie kału na krew utajoną, nowotwory 
układu pokarmowego u krewnych I stop-
nia, naprzemienne zaparcia i biegunki.

Więcej informacji na temat programu 
znajdziecie państwo na stronie interneto-
wej: www.wielkopolska onkologia.pl
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
naszych pacjentów, którzy kwalifi kują 
się do udziału w programie, aby zgłosili się 
do swojego lekarza w Przychodni Lekarza 
Rodzinnego w celu otrzymania skierowa-
nia na bezpłatne badania specjalistyczne.

Maria Czaińska
Kierownik Przychodni Lekarza 

Rodzinnego w Murowanej Goślinie

Urocze spotkanie

Akcja poboru krwi

Rakoodporni!

OŚWIATA

Uczestnicy akcji poboru krwi.

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686
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Murowanej Goślinie. Wszystkim serdecz-
nie dziękujemy za okazaną pomoc. 

Gośćmi XII Pikniku „Razem szczęśliwi” byli 
m.in.: członek Zarządu Powiatu Poznań-
skiego Zygmunt Jeżewski, Burmistrz Muro-
wanej Gośliny Dariusz Urbański, Przewod-
niczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski. 
Piknik dla osób niepełnosprawnych ze sto-
warzyszeń z: Kórnika, Lubonia, Owińsk, 
Poznania, Radziejowa, Swarzędza, Szamo-
tuł, Zdun i Murowanej Gośliny był dla 
wszystkich ważnym wydarzeniem.

Ewa Pomin, Prezes GSPON
Zdjęcia: Kamil Grzeb yta

Skład Komisji konkursowej: Stanisław 
Wożniak - Prezes Zarządu Klubu HDK 
PCK „Gośliniacy” i Radny Powiatu 
Poznańskiego, Małgorzata Biskupska - 
przedstawicielka PCK w Poznaniu, Bar-
tosz Woźniak - przedstawiciel PCK w 
Poznaniu, Aleksandra Michułka - nauczy-
cielka z Gimnazjum nr 1, Beata Wolska - 
nauczycielka z Gimnazjum Nr 2.

(Oprac. MP)

Podczas, gdy uczestnicy pikniku brali 
udział konkursach zręcznościowych, 

na scenie występował Zespół Śpiewaczy 
Goślińskie Chabry, gośliński Janko Muzy-
kant pan Jan Kasseja, Julia Paluch - 
uczennica z Zespołu Szkół w Bolechowie, 
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej 
w Murowanej Goślinie i Anita Krzymie-
niewska z naszego stowarzyszenia. Kon-
feransjerkę prowadził główny organizator 
i siła napędowa tego przedsięwzięcia 
Piotr Łabuziński z Unilever. 

Pierwszy raz na naszej uroczystości 
zaprezentowali się wojowie z grupy rekon-
strukcyjnej z Grzybowa, grupa AGS oraz 
przedstawiciele Stowarzyszenia Dzieje z 
pokazem mieczy. Sympatyczny pokaz 
umiejętności psów z Ośrodka Szkolenio-
wego „Republika pod psem” był następ-
nym punktem programu, a zaraz potem 
„na syrenie” wjechał samochód Straży 
Miejskiej. Było upalnie, dlatego wiele 
radosnej zabawy sprawiła kurtyna wodna 
ustawiona przez strażaków. Sponsor 
zaserwował wszystkim uczestnikom pie-
czone na miejscu gofry, lody, kiełbaski z 
rożna, surówki i pyszne ciasto.

Po uroczystym rozpoczęciu przez pre-
zesa Zarządu Klubu HDK PCK „Gośli-
niacy” i Radnego Powiatu Poznań-

skiego Stanisława Wożniaka, pomysło-
dawcę i organizatora konkursu, ucznio-
wie przystąpili do rozwiązywania zadań 
przygotowanych przez Wielkopolski 
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Poznaniu. 

Konkurs dotowany przez Urząd Miasta i 
Gminy Murowana Goślina, wspierany 
przez Polski Czerwony Krzyż w Poznaniu, 
przez Małgorzatę Biskupską i Bartosza 

Głównym sponsorem pikniku była fi rma 
Unilever Food Solutions Sp. z o.o. W orga-
nizację pikniku zaangażowało się ponad 
100 wolontariuszy: pracownicy Unilever, 
uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 i 
Technikum Gastronomicznego przy ZS w 
Bolechowie, harcerze. Wspomagali nas 
również mieszkańcy naszej gminy: fi rma 
Elkotur Tadeusza Kopczyńskiego, Przed-
siębiorstwo Usługowe Stefana Wysoc-
kiego, fi rma ZETA Tomasza Dutkiewicza, 
sołtysi z: Rakowni (obecny i poprzedniej 
kadencji), Białęg, Łopuchowa i Starcza-
nowa, Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, 
Ogródki Działkowe Bratek, Bractwo Kur-
kowe, Gimnazjum nr 2 oraz Dom Kultury w 

Woźniaka - przedstawicieli PCK, którzy 
przekazali upominki dla uczestników kon-
kursu, a także Zarząd Klubu HDK PCK 
„Gośliniacy” w Murowanej Goślinie.

Zwycięzcami konkursu zostali:
Uczniowie Gimnazjum nr 1
I miejsce – Mateusz Furman
II miejsce - Alicja Płonka
III miejsce – Zuzanna Hoffman
Uczniowie Gimnazjum nr 2
I miejsce - Jakub Budny
II miejsce - Renata Kowalew
III miejsce - Kamila Cholewicka

XII piknik „Razem szczęśliwi”

Co wiem…

OŚWIATA

13 czerwca w Rakowni 780 osób bawiło się na plenerowej imprezie dla stowarzyszeń skupiają-

cych w swoich szeregach osoby niepełnosprawne. Organizatorem było Goślińskie Stowarzysze-

nie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.

21 maja 2015 r. w Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie odbyła się XIV edycja konkursu ,,Co 

wiem o Czerwonym Krzyżu, Polskim Czerwonym Krzyżu i o Honorowym Dawstwie Krwi”. Do 

konkursu zgłosiło się 50 uczniów z klas I-III Gimnazjum nr1 i nr2 w Murowanej Goślinie.

Jedna z konkurencji. Dariusz Urbański, Zygmunt Jeżewski i Konrad Strykowski.
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PODZIAŁ ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
W sołectwie Łopuchówko odbyło się 
ponowne zebranie w sprawie podziału 
oszczędności w funduszu sołeckim. 
Przegłosowano, aby środki rozdyspono-
wać: 85 zł na zakup siatki do siatkówki, 
249 zł na zakup środka do ochrony 
drewna (malowanie wiaty, ław i stołów), 
1000 zł na zorganizowanie zabawy we 
wrześniu z okazji 15-lecia powstania 
sołectwa.

AKADEMIA SOŁTYSA
13 maja wzięliśmy udział w „Akademii 
Sołtysa” w Boduszewie, które to spo-
tkanie zostało zorganizowane przez 
LGD Krainę Trzech Rzek. Wykłady i zaję-
cia prowadzone przez doświadczoną 
instruktorkę okazały się niezwykle cie-
kawe, zaś zajęcia plastyczne i logiczne 
dostarczyły nie tylko wiele rozrywki, ale 
i pomogły w myśleniu logicznym i strate-
gicznym. Dziękujemy za zaproszenie!

2 NOWYCH SOŁTYSÓW!
W maju wybranych zostało dwóch 
nowych sołtysów. Jarosława Pawlaka z 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie na najsmaczniej-

szą zupę podczas Dożynek Gminnych 
w Długiej Goślinie, które odbędą się 
5 września 2015 r. Jest to pierwsze tego 
typu wydarzenie w naszej gminie, jest 
więc okazja uczestniczyć w czymś, czego 
jeszcze u nas nie było, a co jest pionier-
ską próbą uatrakcyjnienia naszych spo-
tkań, powrotem do tradycji staropolskiej 
gościnności.

Podczas Festiwalu gościmy gastronomi-
ków z terenu gminy Murowana Goślina. 

Festiwal Zupy w Długiej Goślinie
Reprezentowane są najlepsze restaura-
cje, gospodarstwa agroturystyczne, 
gospody i zajazdy. Do naszego konkursu 
zapraszamy nie tylko profesjonalnych 
kucharzy, ale wszystkich tych, dla któ-
rych gotowanie jest nie tylko zawodem, 
ale także pasją. U nas, dzięki urokowi wsi 
i gościnności mieszkańców, znajdą nie-
powtarzalny klimat sprzyjający realizacji 
swoich pomysłów. Dla każdego więc jest 
to okazja do zaprezentowania swoich 
pomysłów i umiejętności kulinarnych.

Uczestnicy Konkursu mają możliwość 

promowania swojej działalności poprzez:
 ▪ umieszczenie materiałów reklamo-
wych na swoim stanowisku podczas 
imprezy,

 ▪ umieszczenie banerów, plansz i in-
nych reklam w miejscach uzgodnio-
nych z organizatorem.

Dla zwycięzców Konkursu przewidziano 
atrakcyjne nagrody!

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 
pod nr 61 8 122 120 lub e-mailem festi-
walzupy@wp.pl do dnia 1 września 2015 r.

sołectwa Złotoryjsko i Zygmunta 
Pawollka z sołectwa Kąty witamy w 
naszym gronie!.

WYCIECZKA DO WIEDNIA
Są jeszcze wolne miejsca na wycieczkę 
zorganizowaną przeze mnie do Wiednia 
we wrześniu.
Zainteresowanych proszę o telefon, 
695 998 253. 

DZIEŃ DZIECKA
Przez naszą gminę, jak każdego roku, 
przewinęła się cała seria imprez z okazji 
Dnia Dziecka. Każde sołectwo miało na 
to swój własny sposób i pomysł, ale naj-
ważniejsze, że cieszyły się dzieci. W 
Łopuchówku połączyliśmy to święto z 
Dniem Matki – wszystkie mamy zapro-
siliśmy na wielki tort.

NA STADIONIE
31 maja można było wziąć udział w 
imprezie z okazji Dnia Dziecka, zorgani-
zowanej w tym roku wspólnie dla 
wszystkich dzieci z gminy na stadionie 
miejskim w Murowanej Goślinie. 

Pogoda dopisała, a najmłodsi przedsta-
wiciele naszej gminy mogli bawić się w 
wiosce Wikingów, odbyć spacerek na 
kucyku lub koniu, ścigać się na rower-
kach.

W RADUSZYNIE
Tu piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 
zorganizowano 13 czerwca. Dzięki ofi ar-
ności sponsorów dla dzieci zakupiono 
trampolinę oraz przygotowano zabawy i 
niespodzianki. Przybyli mogli skoszto-
wać pysznej grochówki, wypić kawę i 
zjeść domowe ciasto. Serdeczne 
podziękowania składam wszystkim dar-
czyńcom, osobom, które brały udział w 
organizacji pikniku oraz uczestnikom 
zabawy. Sołtys Renata Wawrzyniak

WAKACJE
Nadeszły długo oczekiwane wakacje! 
Wszystkim uczniom i nauczycielom 
życzymy zasłużonego odpoczynku, pięk-
nego, słonecznego lata, fajnych wojaży i 
szczęśliwego powrotu do szkoły we 
wrześniu.
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Zróbcie to po 
prostu lepiej!

Urszula Gendera-Zielińska: Czym zaj-
muje się osoba tak aktywna, znana w 
środowisku? Wystarczy powiedzieć 
„Darek Wojcieszak” i wszyscy wiedzą o 
kogo chodzi.
Dariusz Wojcieszak: Jestem zawodowym 
strażakiem, działam aktywnie w związku, 
w strukturach wojewódzkich w NSZZ pra-
cowników pożarnictwa, także w sołec-
twie, niedawno zostałem wybrany do 
rady sołeckiej. Mam mnóstwo pomysłów, 
choć nie wszystkie pewnie uda się zreali-
zować.

Może powiedz naszym Czytelnikom - jak 
w takim razie widzisz bezpieczeństwo 
pożarowe w naszej gminie?
W tej kwestii chylę czoła przed wszyst-
kimi jednostkami OSP, sam jestem człon-
kiem OSP Długa Goślina. OSP Murowana 
Goślina należy do Krajowego Systemu 
Ratowniczego, ale kilka naszych jedno-
stek aż prosi się o doposażenie.

Jak temu zaradzić?
Za dużo mamy „rozdrobnień”, a co druga 
wieś nie spełnia tych funkcji. Choć prze-
cież OSP to 100 lat tradycji, a sama Długa 
Goślina w przyszłym roku obchodzić 
będzie 70-lecie utworzenia. Z tej też okazji 
oczekujemy na nowe auto gaśnicze.

Co tak zajętemu człowiekowi sprawia 
przyjemność oprócz pracy?

Działania poprawiające rozwój naszych 
lokalnych małych ojczyzn. Ważna i cie-
kawa jest współpraca z innymi jednost-
kami np. Lokalna Grupa Działania Kra-
ina Trzech Rzek, pozyskiwanie środków 
na infrastrukturę naszych sołectw. 
Żyjemy w ciekawych czasach - kiedyś 
szczytem luksusu był automat telefo-
niczny, dziś mamy system komórek i 
innych urządzeń.

To wciąż jednak „praca”. Ale co robisz w 
wolnych chwilach?
Dobry fi lm, basen, telefony do przyjaciół, 
zaległa prasa.

Hobby?
Kino i jeszcze raz kino. Marzy mi się kino 
w Murowanej Goślinie, niewielka salka 
na jakieś 60 osób i wierzę mocno, że 
jeszcze się u nas ta rozrywka odrodzi.

Jak odpoczywa dzielny strażak?
Na przemian: morze albo góry, ale ostat-
nio odkryte niejako Mazury! Z wojaży 
zagranicznych już wiele miejsc zaliczo-
nych. W tym roku mamy zamiar wybrać 
się do Łeby, ale mam również zaprosze-
nie do Iwonicza-Zdroju i chcę tam zoba-
czyć Sanktuarium św. Iwo.

Bez czego nie wychodzisz z domu?
Absolutnie nie potrafi ę funkcjonować bez 
telefonu komórkowego!

Chciałbyś komuś za coś podziękować? 
Coś przekazać z pośrednictwem Biule-
tynu?
Tak. Mojej żonie dziękuję za cierpliwość i 
wyrozumiałość. Dziękuję też wielu 
dobrym ludziom, których spotykam na 
swojej drodze... Za to że są.

Zazdrość to dla Ciebie?
To obce mi uczucie, nie znam go.

Gdyby to w Murowanej Goślinie, a ściślej 
w Długiej Goślinie padła wygrana w 
„totka”, co byś z tym zrobił?
Pewnie jak każdy najpierw załatałbym 
dziury w budżecie domowym, ocieplił 
dom. Pewnie zarobiłoby jakieś biuro 
podróży, bo na pewno wybrałbym się w 
długą podróż. Ale jestem przekonany, że 
dzięki takim dodatkowym pieniądzom 
podjąłbym także takie działania, z któ-
rych nie tylko ja bym skorzystał.
Marzy mi się jeszcze taka baza danych w 
sołectwach, która usprawniłaby sposób 
porozumiewania się pomiędzy mieszkań-
cami, ułatwiła działania i o to też będę 
zabiegał.

Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę 
miłych wakacji i spełnienia wszystkich 
planów, nie tylko tych wakacyjnych.

Zdjęcie: Tomasz Mizgier

31 maja na teren przy ośrodku Novel 
House przybyło około 100 dzieci 

i dorosłych na tradycyjne spotkanie 
naszego sołectwa. Głównym sponsorem 
było nowo powstałe Stowarzyszenie 
Kamińsko-Pławno.
Dzieci i dorośli bawili się wspólnie, każdy 
mógł zjeść pyszne ciasto, napić się kawy 
czy herbaty. Były konkursy, zabawy, strzela-
nie z wiatrówki, przejażdżki na kucyku, roz-
bijanie piniaty (kuli z cukierkami) i malowa-
nie twarzy. Wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego święta, składamy podziękowania.

Sołtys Elżbieta Dziel wraz z Radą Sołecką

Rozmowa 
z DARIUSZEM 

WOJCIESZAKIEM, 
zawodowym 

strażakiem, 
członkiem rady 

sołeckiej 
w Długiej Goślinie

Nowi sołtysi w Kątach  i Złotoryjsku Dzień Dziecka 
w Kamińsku

ZYGMUNT PAWOLLEK
Sołectwo Kąty
tel. 607 078 429
e-mail: z.pawollek@wp.pl

Rada Sołecka:  Katarzyna Nowoświat, Anna 
Strykowska, Jarosław Owczarzak, Dawid Śnie-
gowski, Grzegorz Smarsz.

Co zamierzam?

 ▪ budowa placu zabaw,
 ▪ budowa oświetlenia,
 ▪ budowa wiaty przystankowej

JAROSŁAW PAWLAK 
Sołectwo Złotoryjsko
tel. 603 853 204
e-mail: pawlak.jaroslaw@interia.pl

Rada Sołecka:  Elżbieta Kujawa, Rafał Maka-
rewicz, Aleksander Dehmel, Leszek Kowal-
czyk.

Co zamierzam?

 ▪ utrzymanie dróg gruntowych w sołectwie,
 ▪ pozyskanie terenu pod plac zabaw, teren 

rekreacyjny.
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Na miejsce startu barwny korowód 
zawodników prowadził członek Spo-

łecznego Komitetu Organizacyjnego 
Jerzy Giersig, na czele nasza Orkiestra 
Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ 
Sibilskiego. Po odegraniu i wspólnym 
zaśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, 
Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Urbań-
ski, który objął honorowy patronat nad 
biegiem, dokonał ofi cjalnego otwarcia 
mistrzostw.

Nasza impreza biegowa zaliczana jest do 
cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmara-
tonie. W tym roku  wystartowało 358 
zawodników, zawody ukończyły 353 
osoby. Zawodnicy walczyli o tytuły 
mistrzów Polski w 19 kategoriach wieko-
wych (mężczyźni w 10, kobiety w 9). Zwy-

cięzcą biegu został Przemysław Giżyński z 
Płocka, który osiągnął czas 1:14:04. Z 
grona pań najlepsza okazała się Dorota 
Krowicka z Wrocławia z czasem 1:33:24. 
Zwycięzcy w kategorii open otrzymali 
puchary ufundowane przez Jarosława 
Dobrowolskiego, radnego Rady Powiatu 
Poznańskiego Najstarszymi zawodnikami 
biegu byli Janina Rosińska (ur. 1936) z 
Łodzi i Michał Stadniczuk (ur.1930) z Żóra-
winy, którzy otrzymali Puchary Burmistrza 
Miasta i Gminy. Wśród zawodników zagra-
nicznych najszybszy był John Catlow z 
Murowanej Gośliny. Najlepszym zawodni-
kiem niepełnosprawnym okazał się nasz 
olimpijczyk Andrzej Ludzkowski. Po prze-
kroczeniu mety zawodników pamiątko-
wymi medalami dekorowali burmistrz 
Dariusz Urbański i Radny Rady Powiatu 

Poznańskiego Stanisław Woźniak.
Uroczystym momentem biegu jest deko-
racja zwycięzców. Na podium stanęli naj-
lepsi w dziewiętnastu kategoriach wieko-
wych, otrzymali dyplomy, nagrody pie-
niężne i medale. (wyniki na stronie www.
polmaraton.murowana.pl). Po raz pierw-
szy w historii biegu na podium stanął 
Gośliniak, w kategorii M 40-44 trzecie 
miejsce zajął mieszkaniec Rakowni Seba-
stian Kaproń, w przeszłości medalowe 
pozycje zajmowały: Mirosława Brombe-
rek i Katarzyna May-Adamek. Zwycięz-
ców dekorowali burmistrz Dariusz Urbań-
ski, Przewodniczący Rady Miejskiej Kon-
rad Strykowski i radny powiatowy Stani-
sław Woźniak. Komentował od lat zwią-
zany z naszym biegiem Rafał Wilczyński z 
małżonką. 

Mistrzostwa Polski Weteranów 
w Półmaratonie
7 czerwca br. w Murowanej Goślinie odbyły się XIX Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmarato-

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

Bardzo się cieszymy, że sobotni upał zmienił się w niedzielę, wprawdzie w deszczową i burzową, 

ale sprzyjającą zawodnikom pogodę.

Pierwszy Goślininin na podium!
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Wśród biegaczy nie zabrakło gospodarzy 
– Gośliniaków. Wystartowała ich w tym 
roku rekordowa liczba – 43 osoby. Naj-
lepsze wśród pań okazały się: Katarzyna 
May-Adamek, Karolina Kucz-Zaworska, 
Agnieszka Korta; wśród panów najlepsi 
byli: Sebastian Kaproń, Maciej Gramacki, 
Tomasz Penc. Wszyscy biegacze z Muro-
wanej Gośliny otrzymali upominki ufun-
dowane przez organizatora.

Zawodnicy chwalili doskonałą organizację 
i dziękowali za wspaniałą atmosferę. Czas 
do dekoracji wypełnił lubiany w Murowa-
nej Goślinie muzykant Jan Kasseja.
Uwaga! Dyplomy ukończenia biegu 
można wydrukować z www.polmaraton.
murowana.pl

Imprezą towarzyszącą były biegi uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów, zorga-
nizowane przez Szkolny Związek Spor-
towy pod kierownictwem Krzysztofa 
Krysztofi aka. A oto najlepsi:
Dziewczęta szkoła podstawowa
1. Wiktoria Perła (SP Białężyn)
2. Anastazja Anders (SP Białężyn)
3. Wiktoria Mazur (SP Puszczykowo)

Chłopcy szkoła podstawowa
1. Bartosz Mihilewicz 

(SP Długa Goślina)
2. Szymon Twardoń 

(SP nr 2 Murowana Goślina)
3. Karol Siwak 

(SP nr 1 Murowana Goślina)

Sebastian KaprońSebastian Kaproń
czas: 01:20:40
Maciej GramackiMaciej Gramacki
czas: 01:25:28
Tomasz PencTomasz Penc
czas: 01:28:57

Karol CząstkaKarol Cząstka
czas: 01:16:01

Tomasz SobczykTomasz Sobczyk
czas: 01:16:00

Przemysław GiżyńskiPrzemysław Giżyński
czas: 01:14:04

Dziewczęta gimnazjum
1. Natalia Henkelman 

(Gimnazjum nr 1 Murowana Goślina)
2. Joanna Kaczmarek 

(Gimnazjum nr 1 Murowana Goślina)
3. Zuzanna Fornalik 

(Gimnazjum nr 1 Murowana Goślina)
Chłopcy Gimnazjum
1. Kamil Szulczyński 

(Gimnazjum nr 1 Murowana Goślina)
2. Patryk Lizewicz 

(Gimnazjum nr 1 Murowana Goślina)
3. Maciej Dobrzykowski 

(Gimnazjum nr 1 Murowana Goślina)
Dla wszystkich uczestników biegów towa-
rzyszących medale ufundował Jarosław 
Dobrowolski. Zwycięzcy otrzymali 
dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

Bieg organizują:
Społeczny Komitet Organizacyjny biegu w 
składzie: Wojciech Krzysztoń, Jerzy Gier-
sig, Andrzej Skubel.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie.

Bardzo dziękuję współpracownikom: Mar-
kowi Derbichowi, Marioli Kozieł, Tomkowi 
Mizgierowi, Iwonie Scheffl er, Bartkowi 
Stefańskiemu i Zdzisi Trojanowskiej za 
zaangażowanie w organizację mistrzostw.

Arleta Włodarczak (MGOKIR)
dyrektor biegu

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

ZWYCIĘZCY

SPONSORZY: Gmina Murowana Goślina, Urząd 
Marszałkowski  w Poznaniu, Pobiedzisko-Gośliński 
Bank Spółdzielczy, Jarosław Dobrowolski, Agencja 
Grupy PZU Karol Schulz, Marek Wojciechowski – 
Rakownia

POMOC ORGANIZACYJNA: wolontariusze (punkty 
odżywcze, meta, biuro zawodów) - młodzież z Gim-
nazjum nr 1 (Wiktoria Ruta, Kaja Lurka, Julia Kuź-
niewska, Marysia Damasik, Alicja Płonka, Daria 
Gracz, Julia Cieślak, Zuzia Hoffmann, Klaudia Ludz-
kowska, Ania Frąckowiak, Karolina Kaczmarek, Mal-
wina Hanzewniak, Szymon Gajewski); Olek Pietrzak, 
Patrycja Kusa, Piotr Jędrzejczak, Janek Jędrzejczak, Ste-
nia Hałas, Kamila Jakubowska, Karina Tabat, Dorota 
Przewoźna, Kasia Brylińska, Daria Brylińska, Mikołaj Bry-
liński, Kamila Kaczmarek i Łukasz Bocheński, Ewa 
Kujawa, Agnieszka Łągiewka, Teresa Handl, Marek 
Handl, Filip Scheffler, Mirosław Scheffler; nauczyciele 
wychowania fizycznego: Sylwia Cebulska, Katarzyna 
Garstkiewicz, Katarzyna Kaszyńska, Agnieszka 
Łągiewka, Krzysztof Krysztofiak; Dominik Kowal 
(obsługa strony internetowej biegu); OSP Rakownia, 
OSP Murowana Goślina, OSP Boduszewo; Stowarzy-
szenie Przyjaciół Rakowni; Komisariat Policji w Muro-
wanej Goślinie; Straż Miejska w Murowanej Goślinie; 
Mirosława Wiszumirska; Tymoteusz Wtorkowski; 
Rodzinne Ogrody Działkowe „Bratek” w Przebędowie

MGOKIR W MUROWANEJ GOŚLINIE I SPO-MGOKIR W MUROWANEJ GOŚLINIE I SPO-
ŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SER-ŁECZNY KOMITET ORGANIZACYJNY SER-
DECZNIE DZIĘKUJĄ ZA WSPARCIE FINAN-DECZNIE DZIĘKUJĄ ZA WSPARCIE FINAN-
SOWE I POMOC ORGANIZACYJNĄSOWE I POMOC ORGANIZACYJNĄ

Goślinianie uczetniczący w zawodach. 

Beata Nawrocka (Drużyna Sokoła) i Iwona Pietrzak (Green Team Rakownia).

Babcia z parasolką, czyli pani Janina Rosińska - najstarsza uczest-
niczka biegu.

Goślinianin Andrzej Ludzkowski.

SPORT
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Inni dopingowali gorąco kolegów, nie-
którzy biegli obok zawodników prawie 

całą trasę, wołając „Jeszcze trochę! Dasz 
radę!”. Najbardziej aktywnych kibiców 
Krzysztof Krysztofi ak, główny organizator 
i prowadzący zawody, musiał regularnie 
przeganiać z płyty stadionu, żeby dało się 
odróżnić kto startuje, a kto dopinguje. 
Wyniki wszystkich dyscyplin – na stronie 
www.murowana-goslina.pl. 

Generalnie wrażenia z zawodów fanta-
styczne. Na trybunach wraz z uczniami 
kibicował też burmistrz Dariusz Urbański, 
który później wraz z nauczycielami deko-
rował zwycięzców. Wszystkim uczniom 
serdecznie pogratulował zapału i zacię-
cia sportowego, a nauczycielom umiejęt-
ności prowadzenia wychowanków, zachę-
cania ich do aktywności, wysiłku. 

W Szkole Podstawowej nr 1obchodzili-
śmy w maju Dni Książki. 20 maja 

klasa 3b przygotowała przedstawienie 
p.t. ,,W księgarni’’, które obejrzeli ucznio-
wie klas młodszych. Tego dnia rozstrzy-
gnięty został wcześniejszy konkurs 
,,Jestem autorem książki’’, gdzie zostały 
publicznie odczytane książki zwycięzców 
konkursu: Agaty Budny (klasa 2a) i San-
dry Górniak (1b). Kolejne miejsca w kon-
kursie zajęli: Paweł Jerzyński (1b) i Filip 
Pędziński (1b). Nagrodzono także 
komiksy Wiktorii Kaczor i Zuzanny 
Dudziak z klasy1b.

28 maja klasa 1c przygotowała dla 
uczniów klas młodszych zagadki literac-
kie, przebierając się za bohaterów bajek i 
przeczytanych lektur oraz przedstawiając 
scenki z bajek. Zagadki sprawiły dzie-
ciom dużo radości, choć nie wszystkie 
zostały odgadnięte.

Uśmiechnięte twarze, także tych, którzy 
medalu nie zdobyli, ale frajdę dał im sam 
udział w zawodach pokazuje, że tego 
typu imprezy sprawdzają się świetnie. A 
każda zachęta i motywacja do aktywno-
ści na wagę złota.

Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

29 maja odwiedziły naszą szkołę także 
przedszkolaki z przedszkola Promyk wraz 
z wychowawczynią Iwoną Wysocką. 
Zostały serdecznie ugoszczone przez 
klasę 1c i zwiedziły bibliotekę szkolną i 
czytelnię.

W tym dniu ogłoszono także wyniki majo-
wego konkursu czytelniczego. 

Wśród klas pierwszych 1. miejsce zdobyli 
Paweł Jerzyński (klasa 1b) ex aequo z 
Adamem Hildebrandtem (1c), 2. miejsce 
natomiast zdobyły Michalina Hoffmann 
(1b) ex aequo z Hanną Grefkiewicz (1a). 
Trzeciego miejsca nie przyznano. W kate-
gorii klas drugich i trzecich 1. miejsce zdo-
była Weronika Hilszer (3b), 2. miejsce - 
Natalia Bożkiewicz (3b), 3. miejsca nie 
przyznano. Dużym zainteresowaniem cie-
szył się wśród dzieci konkurs na najład-
niejszą zakładkę do książki. Wybór był 

trudny, ponieważ napłynęło aż 50 prac. 
Ostatecznie wygrali: 1. miejsce - Alicja 
Kruczkowska (1c), 2. Miejsce - Liwia 
Owsian (1c), 3. Miejsce - Filip Pędziński 
(1b). Przyznano także wyróżnienia Helenie 
Waszkiewicz (1c), Michalinie Hoffmann 
(1b), Michalinie Faberskiej (1c). Nagro-
dzone prace zawisły na gazetce ściennej 
w holu szkoły. Starsze klasy obejrzały fi lm 
dokumentalny p.t. ,,Historia pisma’’ i zapo-
znały się z odkryciami Sumerów i pierw-
szymi zapiskami pismem klinowym.

Wszystkie te działania miały wpłynąć na 
wzrost czytelnictwa i zainteresowania 
książką przez uczniów, co jak sądzę się 
stało. Najlepsza czytelniczka biblioteki 
szkolnej przeczytała aż 14 książek w tym 
roku szkolnym, a to znacznie więcej niż 
przeciętny Polak w ciągu roku.

Ewa Warzocha, nauczyciel bibliotekarz

Maj to nie tylko czas matur, kwitnących kasztanów i wiosny w pełni rozkwitu, ale także miesiąc, w 

którym odbywają się targi książek i spotkania autorskie z pisarzami oraz obchody Dnia Biblioteka-

rza i Bibliotek (8 maja).

Gorące przedpołudnie 10 czerwca, goślińscy uczniowie na stadionie miejskim nie narzekali jednak 

na temperaturę. Wyposażeni w napoje oczekiwali na swoje starty w lekkoatletycznych zmaganiach: 

biegach na krótkie i długie dystanse, sztafecie, rzucie piłką lekarską i piłeczką palantową.

Lekkoatletyczne zawody 
goślińskich uczniów

Dni Książki w SP 1

OŚWIATA

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

Bieg sztafetowy. Burmistrz kibicował uczniom.
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W tym roku odwiedziło naszą szkołę 
16 gimnazjów: nie tylko z powiatu 

poznańskiego, ale i z samego Poznania i 
spoza powiatu. Oprócz uczestników kon-
kursu i ich opiekunów, gośćmi naszymi 
byli: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Dariusz Urbański, Konrad Stry-
kowski – Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Jarosław Dobrowolski – Radny Powiatu 
Poznańskiego, Agnieszka Przybylska – 
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Kry-
styna Przygońska - Przewodnicząca Komi-
sji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej, 
Zdzisława Godawa – Biblioteka Publiczna.

Tradycyjnie, konkurs rozpoczął się spo-
tkaniem autorskim - po raz drugi gościli-
śmy Annę Onichimowską - cenioną 
współczesną pisarkę dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

Po spotkaniu odbył się konkurs - ucznio-

We wtorek najmłodsi spotkali się z 
Policją, Strażą Miejską i Ochotniczą 

Strażą Pożarną. Ogromną radość spra-
wiła im możliwość wejścia do wozów, 
obejrzenia i dotknięcia sprzętu potrzeb-
nego w codziennej pracy tych ważnych 
służb. Uczniowie wykonali prace pla-
styczne w grupach na temat „Kto nam 
pomaga –kto nas ratuje?”. W tym samym 
czasie klasy czwarte spotkały się z 
Krzysztofem Sternem i Tomaszem 
Kaczyńskim ze stowarzyszenia Jedna 
Chwila. Film, rozmowa z osobami, które 
straciły sprawność w wyniku wypadków 
oraz możliwość spróbowania swoich sił 
na wózku dla osób niepełnosprawnych 
wywarły na uczniach ogromne wrażenie. 
Klasy piąte i szóste uczestniczyły w poga-
dance ze szkolną pielęgniarką na temat 
pierwszej pomocy przedmedycznej.

Środa upłynęła pod hasłem „Slow food - 

wie pisali test ze znajomości treści lektur 
- w tym roku musieli przeczytać 12 ksią-
żek, których głównym przesłaniem była 
refl eksja, że nie należy w życiu wyciągać 
zbyt szybko  wniosków i pochopnie oce-
niać innych, „bo nie wszystko jest białe 
lub czarne”.

Spotkanie „Moli” jak zwykle upłynęło w 
bardzo przyjaznej atmosferze. Przy sutym 
poczęstunku i miłej rozmowie uczniowie 
wraz z opiekunami oczekiwali na werdykt 
jury.

Zwycięzcami w tegorocznych zmaganiach 
zostali:
I miejsce zajęła Julia Kaszyńska 
z Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie
II miejsce zajęła Kamila Cholewicka 
z Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie
III miejsce zajęła Marta Stangierska 
z Gimnazjum w Komornikach.

Dzięki fi nansowemu wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu, Rady Rodziców 
i hojności sponsorów uczestnicy mogli 
się cieszyć miłymi podarunkami i atrak-
cyjnymi nagrodami, o czym mają przy-
jemność poinformować organizatorki 
konkursu…

Justyna Feliczak, Aleksandra Grobela,
Anna Płonka

Zdjęcie: Kamil Grzebyta

jedz zdrowo - żyj dłużej”. Klasy młodsze 
uczestniczyły w spotkaniu ze szkolnym 
pedagogiem. Uczniowie przynieśli ze 
sobą zdrowe produkty i potrafi li powie-
dzieć, dlaczego warto je jeść. Klasy 
czwarte i piąte spotkały się z Moniką 
Paluszkiewicz, doradcą żywieniowym i 
blogerką kulinarną, by porozmawiać o 
tym „Czy odżywiasz się tak, żeby speł-
niać marzenia?”. Skupiono się na pozy-
tywnej motywacji - co powinni jeść spor-
towcy, naukowcy, aktorzy i muzycy obu 
płci, by być jednymi z najlepszych w 
swoim zawodzie. Klasy szóste gościły 
uczennice Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego w Murowanej Gośli-
nie i tu także królowała tematyka znacze-
nia zdrowego odżywiania w naszym życiu. 
Posumowaniem było wspólne zdrowe 
śniadanie dla pierwszaków przygotowane 
przez szóstoklasistów pod kierunkiem 
dziewcząt z technikum.

Nasi uczniowie spisali się świetnie, 
uczestnicząc we wszystkich przygotowa-
nych zajęciach. Życzymy wszystkim, by 
udało się przełożyć teorię na praktykę. A 
więc pamiętaj „Jesteś tym, co jesz”!

Justyna Bulińska
Szkoła Podstawowa nr 2

 Zdjęcia: pracownicy SP2

Pod tym tytułem upłynął kolejny w tym roku, już XVI Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól Książ-

kowy”. Idea konkursu zdobywa coraz to nowych zwolenników, a jednocześnie jest nadal atrak-

cyjna dla starych bywalców konkursu, opiekunów, którzy przyjeżdżają na „Mola” od lat.

W tym roku już po raz trzeci cała społeczność naszej szkoły uczestniczyła w „Tygodniu dla zdro-

wia”. Rozpoczęliśmy 1 czerwca, Sportowymi Igrzyskami „Dwójki”, podczas których uczniowie 

poszczególnych klas konkurowali w różnych dyscyplinach sportowych. Pierwszaki miały także 

okazję uczyć się skakania w gumę i przez linkę.

OŚWIATA

„Bo nie wszystko jest białe lub czarne” 

Tydzień dla zdrowia w Szkole Podstawowej nr 2

Organizatorzy i zwycięzcy konkursu.

Dzieci nie trzeba zachęcać do aktywności i ruchu.
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Gwarne, wesołe, pełne kolorowych 
stoisk. Zaczynał się piąty już Piknik z 

Dwójką. Nasi niesamowici rodzice zapew-
nili nam wiele atrakcji. Były smakołyki - 
wypieki naszych mam, stoisko z delikate-
sami ekologicznymi i mniej zdrowe, ale 
smaczne hot-dogi i kiełbaski. Na powita-
nie klasa 3c wystąpiła w przedstawieniu 
o szkole, potem były gromkie oklaski i 
wspólna zabawa. Można było pomalować 
sobie twarz, wykonać prace z masy sol-
nej, zakupić prace uczniów uczęszczają-
cych na koło decoupage. Był turniej piłki 
nożnej, piłki siatkowej, „szafa niespo-
dzianka”, wyścigi w workach, konkurs 
plastyczny, dmuchany zamek, kiermasz 
książki używanej, tory przeszkód, prze-
ciąganie liny i wiele innych atrakcji.

Ach, kochany pamiętniczku, zapomniała-
bym o najważniejszym - nasi uczniowie 
wykonali z nakrętek niesamowitą planszę 
Dwójki na tle herbu Murowanej Gośliny - 
teraz jest to niezwykła ozdoba naszej 
szkoły. Kiedy odwiedził nas Pan Bur-
mistrz, bardzo mu się nasza praca podo-
bała.

Czas płynął tak szybko, że nawet nie 
zauważyliśmy, kiedy nadeszła pora kolej-

W Głuchołazach, w dniach 28 – 31 
maja 2015 r. odbył się Finał Ogólno-

polski Igrzysk Młodzieży Szkolnej w 
Minisiatkówce Chłopców. Wzięli w nim 
udział mistrzowie województw. 

Turniej rozegrano systemem „każdy z 
każdym” w 4 grupach, a następnie półfi -
nał i fi nał. Zawody rozegrane zostały 
zgodnie z regulaminem SZS i przepisami 
minisiatkówki.  Złoty medal i tytuł Mistrza 
Polski wywalczyła Szkoła Podstawowa nr 
155 Kraków. Zespół Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Murowanej Goślinie ostatecznie 
zajął 15. miejsce, występując w składzie: 
Mikołaj Nawrocki, Karol Kaźmierczak, 
Bartosz Rejniak, Mateusz Błachowiak, 

nego już przedstawienia - tym razem 
klasy 1e. Maluszki w roli Czerwonych 
Kapturków podbiły serca wszystkich. I 
tak zakończył się ten wyjątkowy - dzięki 
rodzicom, nauczycielom i oczywiście 
uczestniczącym uczniom - dzień. Mam 

Maksymilian Robak, Mateusz Kobus, 
Mateusz Olszakowski, Mathew Kuś 
Lovon, Franciszek Paszkiewicz, Bartosz 
Mazurkiewicz.

Serdecznie dziękujemy sponsorom 
wyjazdu reprezentacji Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Murowanej Gośliniena Finał 
Ogólnopolski Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Minisiatkówce Chłopców, którymi byli: 
Pan Dariusz Urbański Burmistrz Miasta i 
Gminy Murowana Goślina i fi rma Solaris 
Bus & Coach SA w Bolechowie.

Marzena Chmielecka 
Zdjęcie:  materiały prasowe 

Solaris Bus & Coach

nadzieję, pamiętniczku, że za rok znowu 
się spotkamy.

Twoja Dwójkowiczka, Hanna Frelich, SP nr 2
Zdjecia: Kamil Grzebyta 
i Agnieszka Grzeszczak

Piknik z Dwójką

Finał Mistrzostw Polski Szkół Podstawo-
wych w Minisiatkówce Chłopców

Drogi pamiętniczku, to był niezwykły dzień… gdy tylko uniosła się mgła, która nad ranem spowiła 

całe nasze osiedle, piękne, gorące słońce oświetliło promieniami boisko naszej szkoły.

OŚWIATA

Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2.
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Sumą wszystkich działań jest zbiór 
rozmaitych prac na temat naszego 
miejsca na Ziemi: fi lmy, piosenki, pre-

zentacje, wiersze, zagadki. Zawarto w 
nich praktycznie wiedzę w pigułce na 
temat naszej okolicy: zabytki, kościoły, 
Puszcza Zielonka, mało znane miejsca. 
Ciekawostki i piękne fotografi e (te histo-
ryczne pochodzą ze zbiorów Izby Regio-
nalnej Ziemi Goślińskiej) układają się w 

Zgodnie z tytułem imprezy, podobnie 
jak poprzednio, majówka promowała 

ideę Cittaslow oraz smak, który jest 
zawsze obecny w placówce przy ul. Szkol-
nej. Wszak ta szkoła z dobrego żywienia i 
smaku słynie. 

Ofi cjalne otwarcie zostało dokonane 
przez wicedyrektor Małgorzatę Krzysz-
toń. Nie zawiedli samorządowcy, którzy, 
jak co roku, pojawili się na naszej impre-
zie. Ratusz reprezentował burmistrz 
Dariusz Urbański, a starostwo - Piotr Pie-
tryga. Wśród licznych atrakcji gastrono-
micznych oraz artystycznych znalazły się 
m.in. pokazy sushi, grochówka, lokalne 
przysmaki, a dla ucha i oka wystąpili: 
Eka znad Trojanki (z nauczycielem Zbysz-
kiem Wojczakiem w składzie), zespół 
folklorystyczny Goślinianie (z Marzenną 
Karbowską jako instruktorem), dzieci ze 
Szkoły Ruchu i Tańca Kontrast z Obornik 
(z żywieniowcem i pedagogiem baletu 
Iwoną Markiewicz), soliści i duet z 
zespołu Sing Simile z Obornik (pod wodzą 
Mariana Żurowskiego) oraz zespoły 
Pa-Mar-Sze, Iskierki oraz Ageless z Rogo-
zińskiego Centrum Kultury (pod przewod-
nictwem Małgorzaty Lang). 

Po raz pierwszy odbył się też pokaz tre-
sury psów w zakresie posłuszeństwa i 
obrony. Na koniec imprezy odbyło się 
losowanie upominków dla przybyłych 
gości, któremu przewodniczyła dyrektor 
szkoły - Beata Strama. Atrakcji było mnó-

bardzo interesując ą multimedialną opo-
wieść. 

W pracach spory rozstrzał, jeśli chodzi o 
podejście do tematu, emocje: od pate-
tycznych wręcz sformułowań jak „To jest 
moja gmina – a Wy w niej jesteście jak 
moja rodzina” do bardzo luźnych, wręcz 
frywolnych parafraz popularnych piose-
nek „Ja uwielbiam ją, Ona tu jest i funk-

stwo i to dla każdego, a to wszystko 
dzięki koordynatorce imprezy - Ewelinie 
Niewolak-Druchlińskiej, która jest inicja-
torką majówki oraz sponsorom imprezy: 
York z Bolechowa, Inline z Murowanej 
Gośliny, Urzędowi Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina, Zakładowi Cukierniczemu 
Paweł Piętka, SRH Rolnik z Murowanej 
Gośliny, Miejsko-Gminnemu Ośrodku Kul-
tury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, 
Zakładowi Poligrafi cznemu Tomasz 
Kędziora, Powiatowej Stacji Epidemiolo-
giczno-Sanitarnej w Poznaniu, salonowi 
fryzjersko-kosmetycznemu P&M Beauty, 
Sołectwu Nieszawa, Sołectwu Przebę-

cjonuje dla mnie. Bo dobrze to wiem, że 
w sercu mym pozostanie na zawsze…”. 

Gratulacje dla wszystkich nauczycieli 
i uczniów za ogrom wykonanej pracy!

dowo oraz Państwu: Waldemarowi Mać-
kowiakowi, Bogdanowi Andrzejewskiemu, 
Beacie Kopiczko, Irenie i Janowi Niewola-
kom, Piotrowi Michalskiemu.

Wolny czas poświęcili dla wspólnego 
dobra nauczyciele i pracownicy szkoły 
oraz uczniowie i absolwenci, co z całą 
pewnością przyczyniło się do niewątpli-
wego sukcesu III Szkolnej Majówki.

Serdecznie dziękujemy!

Anna Stefańska
nauczyciel ZS w Bolechowie

Ja dla gminy, gmina dla mnie – 25 lat Samorządu

Majówka z Cittaslow i ze smakiem

Z okazji 25. rocznicy Samorządu w Polsce uczniowie Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie pod-

sumowali projekt „Ja dla gminy, gmina dla mnie”. 

Po raz trzeci szkoła w Murowanej Goślinie (Zespół Szkół im. gen. Dezyderego Chłapowskiego) zor-

ganizowała na swoim boisku majówkę - festyn rodzinny.

OŚWIATA

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686
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Historia organizacji
W kolejnych latach związek rozwijał 

się, skupiając w swoich szeregach coraz 
większą liczbę członków. Sztandar ufun-
dowany został przez: Radę Miejską w 
Murowanej Goślinie, Zarząd Oddziału 
Wojewódzkiego PZERiI w Poznaniu, Koło 
Skoki i Uchorowo, przedstawicieli gośliń-
skich środowisk oraz członków Związku. 

PZERiI w Murowanej Goślinie aktywnie 
działa na rzecz poprawy warunków życia 
osób starszych i niepełnosprawnych, prze-
ciwdziała ich samotności i wykluczeniu 
społecznemu. Współdziała z władzami 
samorządowymi w zakresie rozwiązywa-
nia problemów seniorów. Od lat prowadzi 
bogatą działalność w zakresie kultury i 
zagospodarowania wolnego czasu senio-
rów, wspiera różne formy ich aktywności, 
organizuje spotkania, natomiast nie pro-
wadzi działalności klubowej. Związek orga-
nizuje: spotkania okolicznościowe: Dzień 
Babci, Inwalidy, Matki, Seniora; wieczorki, 
spotkania przy muzyce i piosenkach bie-
siadnych; wycieczki krajoznawcze i piel-
grzymki, wyjazdy do kina i teatru, na kon-
certy, pikniki, ogniska; angażuje się w nie-
sienie pomocy osobom chorym, inwali-

W tym roku w Klubie Seniora miało 
miejsce kilka wydarzeń. W marcu 

odbyły się warsztaty prowadzone przez p. 
Anetę Bąkowską life coach’a pn. „Mój 
wewnętrzny kompas”. Miały one na celu 
uzmysłowienie seniorom, że dużo rzeczy 
jeszcze przed nimi, ważne, by wierzyć w 
siebie i odkrywać swoje możliwości. W 
kwietniu odbył się długo oczekiwany kurs 
komputerowy, z którego skorzystało 18 
seniorów. Zajęcia miały charakter kursu 
dla początkujących oraz dla średnioza-
awansowanych – odbywały się w dwóch 
grupach. Opinie uczestników kursu 

dom, samotnym i niepełnosprawnym - w 
miarę posiadanych środków fi nansowych. 

Przewodniczący Zarządu Rejonu PZERiI w 
Murowanej Goślinie:

1. Marian Kaszewski 1970 - 1980
2. Wincenty Majewski 1980 - 1984
3. Antoni Kaczmarek 1984 - 1988
4. Stanisław Kawicki 1988 - 1993
5. Elżbieta Wtorkowska 1993 - 2013
6. Jolanta Stern 2013 - nadal

Na szczególną uwagę zasługuje dwudzie-
stoletnia kadencja Przewodniczącej Elż-
biety Wtorkowskiej, przypadająca na lata 
1993-2013 i jej niekwestionowany wkład 
pracy, wielkie zaangażowanie i zasługi dla 
społeczności emerytów i środowiska 
goślińskiego.

Przy Oddziale PZERiI w Murowanej Gośli-
nie, od 37 lat działa Zespół Śpiewaczy 
„Goślinianka”, który ciągle doskonali 
swoje umiejętności, podnosząc swój 
poziom wokalny. Dyrygentami zespołu byli: 
Franciszek Wilczyński, Benedykt Maj-
chrzak, Ryszard Janusz, Marzenna Kar-
bowska. Od września 2014 r. zespołem 
dyryguje Alicja Duszczyk. 

Liczba członków związku: 265 /według 
stanu na dzień 31.05.2015 r. PZERiI jest 
największą organizacją pozarządową na 
terenie gminy.
Chylimy czoło przed wszystkimi, którzy 
stworzyli 45-letnią historię PZERiI Oddziału 
Rejonowego w Murowanej Goślinie, dzię-
kujemy za wkład pracy w dzieło tworzenia 
i przetrwania. Obecnym członkom naszej 
organizacji życzymy zdrowia i zapału do 
dalszej pracy związkowej, oby była twór-
cza, rozwojowa i satysfakcjonująca.

Oprac.: Jolanta Stern, 
Murowana Goślina, 

dnia 23 czerwca 2015 roku
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

świadczą o tym, że warto było go zorgani-
zować i należy pomyśleć o jego kontynu-
acji po wakacjach.

Największą atrakcją tego półrocza jest 
jednodniowa wycieczka do Wrocławia 
(gdy to piszę, jest jeszcze w planach, ma 
się odbyć 25.06.).Będziemy zwiedzać 
Panoramę Racławicką, Afrykarium, 
Ostrów Tumski, Stare Miasto oraz arbore-
tum w Wojsławicach.
Ponadto uczestnicy Klubu Seniora Zaci-
sze otrzymali indywidualną ogólnopolską 
Kartę Seniora uprawniającą do zniżek w 

wybranych instytucjach na terenie całej 
Polski. Może zgłoszą się fi rmy z terenu 
Murowanej Gośliny, które przystąpią do 
programu?

Po wakacjach planujemy zorganizować 
piknik kończący sezon letni, kontynu-
ować kurs komputerowy oraz naukę j. 
angielskiego.

Hanna Mazurkiewicz
Pracownik socjalny

Ośrodek Pomocy Społecznej

Jubileusz 45-lecia PZERiI

Co w „Zaciszu” piszczy?

KULTURA

W tym roku Klub Seniora Zacisze będzie obchodził swoje drugie urodziny. Do tej pory do klubu 

zapisało się 60 osób z terenu naszej gminy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki od 

godz. 11.00 w sali Ośrodka Pomocy Społecznej. Cotygodniowymi stałymi punktami spotkań są: 

gimnastyka dostosowana do wieku seniorów oraz obiady.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Murowanej Goślinie powstał 

28 czerwca 1970 roku i liczył na początku 30 członków. Do pierwszego zarządu zostali wybrani: 

Marian Kaszewski – przewodniczący, Stefan Dura – sekretarz, Jan Zamęski – skarbnik.

Uroczystość odbyła się 23 czerwca w auli Gimnazjum nr 1.
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KULTURA

30 maja br. w auli Gimnazjum nr 1 
odbył się kolejny koncert festiwa-

lowy. Tym razem na scenie pojawił się 
Tremolo Vocal Ensemble z Barcelony 
(Hiszpania). Zespół powstał w styczniu 
2015 w szkole muzycznej Tremolo w 
Barcelonie. Założycielką i dyrygentem 
jest Lucia Beresova, członkami zespołu 
- uczniowie szkoły muzycznej. 

Młodzi artyści i dyrygentka byli bardzo 
stremowani, ponieważ koncert na 
naszym festiwalu był pierwszym koncer-
tem Tremolo Vocal Ensemble. Goślińska, 
doświadczona publiczność przyjęła bar-
dzo ciepło debiutujący zespół, który 
zaprezentował repertuar klasyczny, 
ludowy i rozrywkowy. Podziw wzbudziło 
przygotowanie tak różnorodnego repertu-
aru w ciągu czterech miesięcy. Chórzyści 
byli u nas trzy dni, zwiedzili Gniezno i 
Poznań, a sobotę spędzili w rodzinach 
chórzystek Canzony.

Tytuł 1000 stopni w sieci nosi wystawa 
prac uczestników Pracowni Rzeźby 

i Ceramiki. Wystawę można oglądać 
w Galerii na Wzgórzu, w siedzibie Ośrodka 
Kultury przy ulicy Mściszewskiej 10. 

Ten intrygujący, zagadkowy tytuł nadała 
pani Grażyna Szymała - Wołyńska, pro-
wadząca w naszym ośrodku pracownię 
ceramiki od 1998 roku. Co to znaczy 
1000 stopni w sieci i w jakiej sieci? To 
nic innego jak temperatura, w której 
wypala się glina. Dzieci najpierw lepią 
rzeźby, a potem wędrują one do pieca i 
tak powstaje ceramika. Prace prezento-
wane na tej wystawie to ptaki, ryby , 
gady, owady złapane w sieć, w siatkę na 
motyle. Mali obserwatorzy przyrody w 
artystyczny sposób wyrażają swoją obec-
ność w świecie. Prace mają charakter 
ramek do fotografi i, w których umiesz-
czone są zdjęcia portretowe autorów. 
Nasi artyści dali złapać się w sieć. Sieć to 
nie zawsze sidła. Żyjąc, zawsze pozosta-
jemy w jakiejś korelacji z innymi, a więc w 
sieci. Istnieją różnorakie sieci: sieć inter-
netowa, sieć pajęcza, sieć łowiecka, sieć 
rybacka, sieć telefoniczna, sieć wirtu-
alna. Kultura jest taką siecią wytwarzaną 
przez człowieka. Bez kultury nie ma 
powiązań łączących ludzi w pary, grupy, 

W niedzielę 24 maja br. Dzień Matki 
uczcił koncertem Chór Dziecięcy Can-

zona pod kierunkiem Adrianny Wtorkow-
skiej–Kubińskiej, przy akompaniamen-
cie Weroniki Jarzyńskiej grającej na for-
tepianie i Alicji Duszczyk grającej na 
skrzypcach.

Koncert dedykowany wszystkim matkom 
rozpoczął się wzruszającymi życzeniami 
od burmistrza Dariusza Urbańskiego. 
Występy chóralne przeplatane były solo-
wymi prezentacjami młodych pianistów: 
Aleksandry Walkiewicz, Magdaleny Doliń-
skiej, Agaty Strzelczeni, Julii Maternickiej, 
Joanny Cieślak, Filipa Jarzyńskiego. Chór 
zaproponował oryginalny repertuar, była 
klasyka, przyśpiewki ludowe, muzyka fi l-
mowa, utwory rozrywkowe i dziecięce. 
Wystąpili soliści: Antonina Bulińska, Alek-
sandra Woźniak, Patrycja Ludzkowska, 
Martyna Głodek, Zuzanna Szóstak, Wero-
nika Rogal, Agata Ratajczak, Blanka 
Przymusińska. Ponad godzinny koncert w 
nowej sali Ośrodka Kultury wypełnionej 
do ostatniego miejsca spodobał się 
publiczności, która gorącymi brawami 
nagrodziła wysiłki twórcze młodych arty-
stów.

Bartłomiej Stefański
MGOKiR

W niedzielę 14 czerwca br. w kościele 
pw. św. Jakuba Apostoła gościliśmy uty-
tułowany chór, który niedawno obchodził 
jubileusz 25-lecia działalności. To 
Poznański Chór Kameralny Fermata, któ-
rego twórcą i dyrygentem jest mieszka-
niec naszego miasta Mateusz MJ Sibilski. 
Chór wzbogacił swoim śpiewem także 
liturgię mszy św. Koncert chór rozpoczął 
utworem Andrzeja Koszewskiego „In 
memoriam”, następnie usłyszeliśmy 
muzykę dawną (m.in. utwory Wacława z 
Szamotuł, G.G. Gorczyckiego, Mikołaja 
Zieleńskiego). Szczególne miejsce w 
bibliotece chóru zajmuje muzyka polska, 
zatem nic dziwnego, że kolejna część 
koncertu, to utwory Andrzeja Koszew-
skiego. Na zakończenie zespół zaprezen-
tował się w repertuarze rozrywkowym. 
Dyrygent Mateusz MJ Sibilski, zapowia-
dając poszczególne części koncertu, 
barwnie i dowcipnie opowiadał o historii 
utworów. W przeddzień koncertu w Muro-

narody i w sieć globalnej wioski. Dla 
dzieci temat ten jest pierwszorzędną 
zabawą. Dla dorosłych wystawa ta  może 
być fundamentalnym pytaniem o to kim 
jesteśmy i dokąd zmierzamy? To wspa-
niałe jak mała sztuka może zadawać 
wielkie pytania. Dzieciom wychodzi to 
bezkonkurencyjnie najlepiej.

Bartłomiej Stefański, MGOKiR
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

Artyści: Joachim Bondarczuk, Julia Grabińska, Wiktoria Kaj-
dasz, Nikodem Karpiński, Jakub Kowalski, Marcela Urbaniak, 
Igor Kaźmierczak, Emilia Nowak, Zofi a Pietkiewicz, Blanka 
Trzcińska, Nadia Urbaniak, Gabriela Schreiber, Cecylia Kubiń-
ska, Jan Bartkowski, Igor Bojakowski, Anastazja Dehr, Jere-
miasz Meller, Adam Jarysz, Joanna Kaczmarczyk, Aleks Król, 
Wojciech Król, Tobiasz Rejniak, Weronika Zaworska, Anna 
Kolasa, Weronika Madajewska, Maria Kozłowska, Anna Rogo-
zińska, Jan Krankiewicz, Nikodem Dukat, Stanisław Gałecki, 
Dawid Runka, Marysia Marczak, Maks Marczak, Tymek Sta-
szak, Maja Giełwanowska, Ola Grodzka, Kacper Baranowski, 
Dominik Runka, Stasiu Hartman, Antek Hartman, Bartek 
Kaszyński, Antosia Socha, Marta Kowalska, Bianka Sz., Nata-
lia Szelągowska

wanej Goślinie Poznański Chór Kame-
ralny Fermata wziął udział w X Festiwalu 
Muzyki Chóralnej Mater Misericordiae w 
Ząbkach. Zdobył tam I miejsce w katego-
rii chórów dorosłych i złoty dyplom, a 
Mateusz MJ Sibilski został najlepszym 
dyrygentem festiwalu. Gratulacje!

Arleta Włodarczak, MGOKiR
Zdjęcie: Dominik Kowal

Kolejne koncerty VIII Międzynarodowego Festiwalu 

Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego

1000 stopni w sieci Koncert dla mam

Tremolo Vocal Ensemble z Barcelony.

Wystawa w Galerii na Wzgórzu.
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W sobotę 13 czerwca 2015 roku w 
pięknej scenerii Pałacu w Boduszewie 

odbyła się jubileuszowa – 15. edycja 
Targu Wiejskiego połączona z Przeglądem 
Orkiestr Dętych Powiatu Poznańskiego. W 
tym roku przy pięknej pogodzie zaprezen-
towało swoje różnorodne wyroby blisko 30 
wystawców. Już od godziny 13.00 można 
było nabyć różnego rodzaju wyroby wędli-
niarskie, miód, kwiaty ozdobne, wiklinę, a 
także spróbować pysznego ciasta w 
kawiarence Boduszewianka. Swoje wyroby 
prezentowali również twórcy ludowi, arty-
ści związani z rękodziełem. 

O godzinie 15.00 nastąpiło uroczyste 
otwarcie obu imprez. Prowadzący całość 
Mateusz MJ Sibilski zaprosił wszystkich 
organizatorów na scenę. Burmistrz 
Dariusz Urbański powitał mieszkańców i 
dokonał ofi cjalnego otwarcia XV Targu 
Wiejskiego i Powiatowego Przeglądu 
Orkiestr Dętych. Następnie głos zabrała 
sołtys wsi Boduszewo Elżbieta Wino-
grodzka, która przypomniała historię 
targu i podziękowała za pomoc w przygo-
towaniu imprezy. Zastępca dowódcy JRG 
8 w Bolechowie Jarosław Szewczyk, który 
reprezentował Komendanta Miejskiego 

PSP Witolda Rewersa przywitał wszyst-
kich i życzył udanej zabawy.

Tegoroczny przegląd został rozszerzony o 
dwa zespoły mające swą siedzibę poza 
Powiatem Poznańskim. Gościnnie zatem 
usłyszeliśmy w kolejności Brass Seven, 
prowadzony przez Krzysztofa Zarembę – 
znanego muzyka i pedagoga. W ich wyko-
naniu i następnego zespołu Brass Band 
Oborniki pod kierunkiem Tomasza 
Kaniewskiego wysłuchaliśmy przekroju 
muzyki dixielandowej, popularnej i fi lmo-
wej. Ciepło przyjęte obie prezentacje 

To, że Boduszewo to bardzo sympatyczna miejscowość wraz z pięknym pałacem i okolicami, to 

wieść, która rozniosła się już dawno poza Powiat Poznański. Nie dziwi więc fakt, że już z począt-

kiem roku pierwsze orkiestry dęte pytają o termin Powiatowego Przeglądu Orkiestr właśnie w 

Boduszewie. Tak też było i w tym roku. 

Burmistrz Dariusz Urbański powitał mieszkańców 
i dokonał ofi cjalnego otwarcia XV Targu Wiejskiego 
i Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych.

Swoje wyroby zaprezentowało blisko 30 wystawców.
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zostały nagrodzone brawami i upomin-
kami od organizatorów. 

Zasadniczą, regulaminową część prze-
glądu rozpoczęła Orkiestra Dęta ze Swa-
rzędza pod kierunkiem Łukasza Gowa-
rzewskiego. Zespół zaprezentował cie-
kawy program, z najmłodszą 11-letnią 
solistką przeglądu i ciekawą grupą 
taneczną. Następnie zaprezentowała się 
największa liczebnie orkiestra przeglądu 
– Stowarzyszenie Orkiestra Dęta w Chlu-
dowie pod dyrekcją Krzysztofa Żeleśkie-
wicza. Zespół zaprezentował ciekawy 
program o ładnym, wyrównanym brzmie-
niu, szczególnie ciekawym i pełnym z 
racji dużego i różnorodnego instrumenta-
rium. Oczywiście podobnie jak goście ze 
Swarzędza wykonali jeden utwór kompo-
zytora polskiego, co jest obowiązkowym 
punktem regulaminu przeglądu. Jako 
trzecia zaprezentowała się Orkiestra 
Dęta „Da Capo” z Tarnowa Podgórnego 
wraz z grupą mażoretkową, kierowaną 
przez Gabrielę Drewniak. Tu po raz wtóry 
jako kapelmistrz ukazał się Krzysztof 
Zaremba.

Ostatnim zespołem zasiadającym na 
scenie była Orkiestra Dęta OSP w Muro-
wanej Goślinie.

Zespół zaprezentował się w programie 
marszowym, w tym zaśpiewaną z towarzy-
szeniem licznie zgromadzonej publiczno-
ści melodią „Szła dzieweczka”, a także z 
częścią programu, który zostanie zapre-
zentowany na sobotnim Turnieju Orkiestr 
„O Złoty Róg” w Suchym Lesie. Dobrze 
zaprezentowała się również grupa 
taneczne pod kierunkiem Moniki Pyś. 
Jako łącznik do wielkiego fi nału dziew-
częta z grupy tanecznej wykonały jeden 
utwór z towarzyszeniem muzyki z płyty. W 
tym czasie na scenie i przed nią zeszły się 
orkiestry ze Swarzędza, Chludowa, Muro-
wanej Gośliny i Tarnowa Podgórnego, aby 
wspólnie na zakończenie przeglądu wyko-
nać dwa utwory: „Happy Marcing Band” 
oraz sławne „Orkiestry dęte”. Utworami 

dyrygowali kolejno goście: Łukasz Gowa-
rzewski i Krzysztof Żeleśkiewicz. Na 
zakończenie prezentacji każdej z orkiestr 
wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe od 
MGOKiR oraz pamiątkowe puchary i 
vouchery – specjalne nagrody od Komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej 
Witolda Rewersa. Wspomniany voucher, 
to możliwość zorganizowania trzydniowych 
warsztatów orkiestry w Ośrodku Szkole-
niowym PSP w Bolechowie. Nagrody i 
dyplomy wręczali Stanisław Woźniak – 
radny Rady Powiatu Poznańskiego oraz 
Jarosław Szewczyk – zastępca dowódcy 
JRG 8 w Bolechowie. Przegląd w Bodusze-
wie ma swoje mocne atuty: spotykają się 
miłośnicy muzyki, by wspólnie pomuzyko-
wać – nie rywalizować, by móc się wza-
jemnie posłuchać. Bardzo cieszy fakt, że 
wszyscy uczestnicy żegnają się z Bodusze-
wem słowami: do zobaczenia za rok!

Podczas imprezy odbywała się targowa 
loteria fantowa, w której główną nagrodą 

był ogrodowy ławo-stół. Można było rów-
nież postrzelać w turnieju strzeleckim. 
Najmłodsi mogli podziwiać zagrodę ze 
zwierzętami i poszaleć na dmuchańcach. 
Od godz. 20.00 rozpoczęła się zabawa 
taneczna przy muzyce zespołu Ale Band. 
Pomimo padającego deszczu bawiono 
się do godziny 24.00.

Mateusz MJ Sibilski, Tomasz Mizgier
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, 

Bartłomiej Stefański

ORGANIZATORAMI TARGU BYLI: Sołectwo Boduszewo 
OSP Boduszewo, Pałac w Boduszewie, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji

Projekt zrealizowano z pomocą fi nansową Gminy 
Murowana Goślina

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA dla sponsora 
Targu Wiejskiego 

Pobiedzisko – Goślińskiego 

Banku Spółdzielczego 

Od dział Murowana Goślina

SPONSORZY TARGOWEJ LOTERII FANTOWEJ: Violetta 
i Marek Kroteccy, Michał Hałas, Harley Davidson, PTR 
Partner BHP, Donata i Krzysztof Mikołajczyk, Monika i 
Krzysztof Malecha, Elżbieta i Teofi l Winogrodzcy, Wie-
sława i Wojciech Stawscy
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ARA, czyli gośliński przegląd twór-
czości Amatorskiego Ruchu Arty-

stycznego 2015 została uroczyście 
otwarta w czwartek 21 maja 2015 r. 
Niniejszym zakończył się sezon arty-
styczny dla plastyków i rękodzielników 
w pracowniach Ośrodka Kultury. 

Na tegorocznej wystawie znalazły się 
prace twórców działających w Pracowni 
Rękodzieła Artystycznego pod kierun-
kiem Aliny Strugarek i Pracowni Rysunku 
i Malarstwa pod kierunkiem Bartłomieja 
Stefańskiego. Panie z Klubu Rękodzieła 
pokazały pełen wachlarz wyrobów arty-
stycznych z dziedziny zdobnictwa wyko-
nanych w wielu ciekawych technikach. 
Grupa malarzy pokazała malarstwo na 
płótnie. Były to realizacje indywidualnych 
tematów malarskich jak portrety, pej-

2-8 czerwca dwie grupy koncertowe 
Chóru Canzona: żeńska i dziecięca 

wzięły udział w V Międzynarodowym 
Konkursie Chóralnym „Chernomorski 
Zvutsi” w Balchik w Bułgarii. Przygoto-
wania do konkursu trwały cały sezon 
artystyczny 2014/15. 

Trudnym punktem regulaminu konkurso-
wego było obowiązkowe wykonanie pie-
śni bułgarskiej. Nieocenioną pomocą 
okazała się współpraca z dr Orlinem 
Bebenowem, Bułgarem od wielu lat 
mieszkającym w Polsce, prezesem byd-
goskiego oddziału PZCHiO, śpiewakiem 
artystą Chóru Opera Nova z Bydgoszczy. 
Pieśni bułgarskie, jakie wybrał dla nas p. 
Orlin przy każdym ich wykonaniu przyj-
mowane były owacją przez koncertową 
publiczność. Udało się perfekcyjnie przy-
gotować trudne dla nas nieparzyste 
struktury rytmiczne 7/8 i 11/16, a osobi-

W dniach 5 i 6 czerwca 2015 r. Klub 
Murowane Foto, działający przy Miej-

sko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie zaprezento-
wał swoje zdjęcia w trzeciej edycji Ogól-
nopolskiego Festiwalu Fotografi cznego 
Fotocooltura  w Obornikach.

Festiwal Fotocooltura, to przede wszyst-
kim wystawy, warsztaty, koncerty i 
wykłady z udziałem najwybitniejszych 
fotografów. To wielkie, prawdziwe święto 
fotografi i. Podczas tegorocznej imprezy w 
Obornikach gościli wybitni fotografowie z 
Polski i zagranicy. Swoje prace zaprezen-
towali m.in.: Chris Niedenthal, Tadeusz 
Rolke & Michał Gonicki, Wiktor Franko, 
Marek Lapis, Andrzej Baturo, Rafael 
Jasionowicz. W wystawach plenerowych 
zaprezentowali się m.in.: Antonina 
Gugała, Piotr Zarówny, Anna Borowa, 
Klub Murowane Foto, Klub SzOK. 

Nasz klub przedstawia swoje prace już 
od pierwszej edycji Fotocooltury. W tym 
roku swoje zdjęcia prezentowali: Miro-
sław Grobelski, Piotr Cybichowski, 
Edward Ginter, Tomasz Mizgier.

Tomasz Mizgier, MGOKiR

zaże, abstrakcje i surrealistyczne obrazy.

W wystawie wzięli udział artyści:
Klub Rękodzieła Artystycznego: Krystyna 
Sobalak, Agnieszka Sommerfeld, Kry-
styna Dworczak, Iwona Łużna, Janina 
Błachowiak, Barbara Bobrowska, Stani-
sława Chybowska, Krystyna P ers, Kry-
styna Czerniawska, Irena Błachowiak, 
Iwona Pietrzak, Halina Wrotyńska, Alina 
Strugarek.

Pracownia Rysunku i Malarstwa: Irena 
Dukat, Bogna Rakowska, Justyna Kochaj 
- Szczecińska, Ewa Płonka, Beata Kry-
styna Mrowińska ABISAL , Wojciech Wtor-
kowski

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański, 
MGOKiR

sta konsultacja językowa pomogła w pra-
widłowej dykcji i interpretacji. Efektem 
było zdobycie przez Chór Dziewczęcy 
nagrody za najlepiej wykonany utwór buł-
garski przez chór zagraniczny. 

W konkursie wzięło udział ogólnie 18 
chórów w dwóch kategoriach: chórów kla-
sycznych i folklorystycznych. Zespoły 
przyjechały z Finlandii, Holandii, Grecji, 
Serbii, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii oraz 
Canzona, jako jedyny reprezentant Pol-
ski. Chór Żeński otrzymał pierwsze miej-
sce w kategorii chórów o równych gło-
sach. Na koncert galowy z Ambasady 
Polskiej w Sofi i specjalnie przyjechał pan 
Jarosław Dziedzic Minister-Radca, 
Zastępca Ambasadora. 

Poza koncertami chóry Canzona uczest-
niczyły w warsztatach chóralnych prowa-
dzonych przez Dyrektor Artystyczną Festi-

walu, dr Valentiną Georgiewą oraz kom-
pozytora prof. Georgia Arnaudova. Koszty 
wyjazdu w 50 proc. zostały opłacone 
przez rodziców Chóru Dziecięcego i chó-
rzystki zespołu Żeńskiego. Pozostałe 
koszty poniósł Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji dzięki życzliwości bur-
mistrza Dariusza Urbańskiego.

prof. Elżbieta Wtorkowska, dyrygent

ARA w nowej Galerii na Wzgórzu

Canzona w Bułgarii

Festiwal 
„Fotocooltura”

KULTURA

Canzona, próba przed koncertem.

Wyroby artystyczne cieszyły się sporym zainteresowaniem.Wernisaż wystawy.
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GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW

WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 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 
Marta Mendelewska, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

PODINSPEKTOR DS. ORGANIZACYJNYCH

Kamil Grzebyta, 61 8923 634

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

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

ul. Poznańska 18, 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

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE 
Maciej Krysztofi ak, 61 8923 643
TRANSPORT PUBLICZNY

Joanna Gliwka, 61 8923 644

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Bożena Patan, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630

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 

I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
SOŁECTWA, OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Piotr Hildebrandt, 61 8923 688
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 
61 812 24 52
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA 
Anna Kniecińska, 61 892 36 02, 506 422 942
środy i czwartki od godz. 8.00 do 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
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

KULTURA

DOŻYNKI GMINNE
5 września (sobota) 2015 r. 

Długa Goślina, gm. Murowana Goślinag , g

PROGRAM:

14.45 Zbiórka delegacji dożynkowych (teren przy kościele)
15.00  Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony 
16.00  Korowód dożynkowy (przejście na plac boisko przy 

Szkole Podstawowej) 
16.15  Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklory-

stycznego „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny 
Karbowskiej

17.15 Koncert Orkiestry Dętej OSP Murowana Goślina pod 
dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego 

17.45 Koncert zespołu JuRaD
19.00 Gwiazda wieczoru ELVIS SHOW

20.15 Losowanie głównej nagród targowej loterii fantowej
20.30 - 1.00    Zabawa dożynkowa z zespołem Akord Band
  1.00 Zakończenie

PONADTO: 

▪ Festiwal Zupy w Długiej Goślinie, 
▪ wystawa sprzętu rolniczego, 
▪  wystawa płodów rolnych, 
▪  atrakcje dla dzieci, 
▪  stoiska handlowe i gastronomiczne,
▪  loteria fantowa

ZAPRASZAJĄ: Starostowie Eleonora Konitz i Adam Łech - Gospodarz Dożynek;  Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
- Dariusz Urbański; Proboszcz Parafi i pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie - ks. Jan Kwiatkowski, Sołtys Sołectwa Długa 
Goślina - Monika Ewert; Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - Arleta Włodarczak

fot. darrendean/freeimages.com
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Znakomita okazja poznania piękna i różnorodności urokliwych świątyń drewnianych, zlo-
kalizowanych niedaleko Poznania.  Oba wyjazdy pilotowane przez przewodnika i regiona-

listę Włodzimierza Buczyńskiego, który zaopiekuje się Państwem podczas całodniowego 
wyjazdu i podzieli się swoją bogatą wiedzą. Oba wyjazdy rozpoczynają się z parkingu przy 

poznańskiej Katedrze (godz. 9.15) i kończą w tym samym miejscu (godz. 17.00).

18 LIPCA, TRASA: Poznań – Wierzenica – Sławno – Jabłkowo 
– Rejowiec - Długa Goślina - Owińska

8 SIERPNIA, TRASA: Poznań – Wierzenica - Węglewo - Łagiewniki Kościel-
ne - Jabłkowo - Skoki - Długa Goślina – Kicin

BILETY w cenie 20zł/osobę do nabycia w Centrum Informacji Miejskiej w 
Poznaniu (ul. Ratajczaka 44- Arkadia oraz fi lia CIM na Starym Rynku 59/60. W 
cenie biletu: przejazd autokarem, opieka przewodnika oraz ciepły posiłek 
na trasie.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje: www.puszcza-zielonka.pl; www.plot.poznan.pl

* program może ulec zmianom, niezależnym od organizatorów, związanym z bieżącym 
funkcjonowaniem kościołów jako miejsc kultu.

Dwa wakacyjne wyjazdy: 18 lipca (sobota) 2015 r., 8 sierpnia (sobota) 2015 r.

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka oraz Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

zapraszają na 

Zapraszamy na

 PIKNIK RODZINNY „DLA GOSI”
Stadion Miejski przy ul. Mściszewskiej, Murowana Goślina

SOBOTA 11 LIPCA, godz. 14.00-24.00
Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych 

z wieczorną zabawą taneczną
(zbiórka funduszy na turnus rehabilitacyjny dla Gosi, 

niepełnosprawnej mieszkanki naszej gminy)
Komitet Społeczny Pomoc

Grażyna Nawrocka i Tomasz Ceglarek



MIASTECZKO STARTOWE: Binduga w Mściszewie, Gmina Murowana Goślina

GODZINY STARTU: godz. 11.00 - dystans mega, godz. 11.30 - dystans mini

TRASY: Mini - 29 km, Mega - 56 km

BUFETY NA TRASIE: Mini - 1 bufet, Mega - 3 bufety

II OTWARTE MISTRZOSTWA MUROWANEJ GO-

ŚLINY W MTB MARATONIE

12 lipca w ramach cyklu BIKE CROSS MARATON GOGOL MTB 2015 w Maratonach MTB 
spotykamy się po raz drugi na Bindudze podczas Mistrzostw Murowanej Gośliny.
Aby wystartować w Mistrzostwach musisz być pełnoletni, zameldowany na terenie 

Gminy i przy zgłoszeniu udziału w maratonie zaznaczyć opcję udziału w klasyfi ka-

cji Mistrzowskiej.

Klasyfi kacja Mistrzowska maratonu będzie prowadzona w kategorii OPEN na dwóch dy-
stansach – MINI – 29 km i MEGA – 56 km osobno dla mężczyzn i kobiet.
Zwycięzcy (pierwsze trójka) w formule OPEN na każdym z dystansów otrzymają pucha-
ry, pamiątkowe koszulki rowerowe. 

Zapraszamy, wystartuj, spróbuj swoich sił na trasie MTB MARATONU

12 lipca 2015 r.



18 lipca 2015 r. (sobota)

7.00 – 13.00  Drużynowe zawody wędkarskie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina (Jezioro Kamińsko) 
- organizator Koło PZW nr 29 w Murowanej Goślinie

25 lipca 2015 r. (sobota) stadion miejski w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 21

26 lipca 2015 r. (niedziela)

12.30  msza święta odpustowa, kościół pw. św. Jakuba

SCENA GŁÓWNA

15.00  Ofi cjalne Otwarcie Jarmarku
15.15  Koncert An Dreo & Karina Z Zespołem
16.45  „MAMMA Mia” – Warsztaty Kulinarne
17.00  Wręczenie Statuetek Osobowościom Kulturalnym Roku 2014 
17.15  Koncert Duetu Halinka Benedyk I Marco Antonelli
18.30  „MAMMA Mia” – Warsztaty Kulinarne
18.45  Koncert Zespołu Eleanor Gray
20.30 Gwiazda Wieczoru Małgorzata Ostrowska z Zespołem
22.00 – 24.00 Zabawa Taneczna Z Zespołem Czysta Energia

W PROGRAMIE:

Program muzyczno - słowny z okazji roku Jana Pawła II 
            pt. „Vox Populi, vox Dei”

„Eletric Duo” - niezwykły i dynamiczny koncert Katarzyny Szubert

       (skrzypce elektryczne) i Pauliny Antkowiak( harfa)

ZAPRASZAJĄ:

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Dariusz Urbański
Proboszcz Parafi i pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie - ks. Jan Kwiatkowski
Sołtys Sołectwa Długa Goślina - Monika Ewert
Dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie - Arleta Włodarczak
Dyrektor Festiwalu - Agnieszka Szymańska-Wojtera

Koncert Finałowy

1 sierpnia 2015 r. (sobota) godz. 20.15

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
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MECENATEM FESTIWAL OBJĘLI:

Janusz Radel - HYDROTECH , Poczta Polska, Jarosław Dobrowolski, Instalatorstwo Jacek Grala,
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy

Projekt zrealizowany z pomocą fi nansową Gminy Murowana Goślina
„MUROWANA GOŚLINA W SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA” CITASLOW

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają na

V GOŚLIŃSKI PRZEGLĄD ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH 

„CHABROWE LATO”
MUROWANA GOŚLINA 2015, 

który odbędzie się w sobotę 11 lipca 2015 r.

Program
14.00 Msza św. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej 

Goślinie (plac Powstańców Wlkp.)

po mszy przejście (barwny korowód) do auli Gimnazjum nr 1

15.30 Prezentacja zespołów: Złota Jesień (Kostrzyn), Olszyna (Swa-
rzędz), Ostrorogskie Jaśki (Ostroróg), Borówczanki (Lubasz), 
Retro Cafe (Czerwonak), Lubaszanki (Lubasz), Chojanki (Choj-
no), Złoty Kłos (Duszniki) Goślinianka (Murowana Goślina), 
Goślińskie Chabry (Murowana Goślina) oraz Kapela Podwór-
kowa Swoja Wiara (Murowana Goślina)

Projekt zrealizowany przy pomocy fi nansowej Gminy 

Murowana Goślina

Dariusz Urbański Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Ks. Sławomir Jessa proboszcz parafi i pw. św. Jakuba

Arleta Włodarczak Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 

mają zaszczyt zaprosić na

XIII JARMARK ŚW. JAKUBA 

„NA SZLAKU ŚW. JAKUBA - ITALIA”

SCENA DLA DZIECI 

15.00 - 18.30
Piknik włoski – warsztaty tworzenia makiet z replikami: Colosseum, 
akweduktu rzymskiego, Wezuwiusza; tworzenie biżuterii
W MAŁEJ ITALII – konkursy, żonglerka, zabawy przy muzyce, 
szczudlarze, bańki mydlane, zwierzaczki z balonów, mim wenecki
INNE ATRAKCJE: kolejka i karuzela dla dzieci, okolicznościowa 
kartka pocztowa, stragany z pracami rękodzielników, stoiska 
handlowe, stoisko promocyjne miasta, gastronomia, dmuchańce dla 
dzieci, strzelanie z wiatrówki, degustacja włoskiej kuchni, wystawa 
fotografi czna Klubu Murowane Foto.

UWAGA! W GODZ. 10.00 -17.00 AKCJA POBORU KRWI I SZPIKU KOSTNEGO KOORDYNOWANA PRZEZ ZARZĄD HDK PCK „GOŚLINIACY” 

I REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W POZNANIU – Ambulans RGKiK (stadion miejski)


