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KONCERT
MACIEJ MALEŃCZUK
Z ZESPOŁEM PSYCHODANCING
TEATRALIA 2015
MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ
TEATRU

TARGI PRACY
I EDUKACJI
II EDYCJA

MEMORIAŁ
ARKADIUSZA GOŁASIA
W MUROWANEJ GOŚLINIE

TERMIN

MAJ

MIEJSCE

7 maja

Przedstawienie Konkursowe Pro Sinfoniki

Sala Forum Gimnazjum nr 1

8 maja

Dzień Zwycięstwa, uroczystości

Sala Ośrodka Kultury przy ul. Mściszewskiej 10

8 maja

Otwarcie Izby Regionalnej

Gimnazjum nr 1

9 maja

XVI Rajd turystyczny po Puszczy Zielonka „Goślińskie Lofry”

Puszcza Zielonka

9 maja

Mecz Concordia Murowana Goślina – Wełna Rogoźno

Stadion miejski w Murowanej Goślinie,
ul. Mściszewska 21

9 maja

Teresa Werner – koncert

Hala widowiskowo-sportowa, ul. Mściszewska 10

10 maja

Rajd rowerowy i Majówka w Zielonce – LGD Kraina Trzech Rzek

Zielonka

10 maja

Spacerkiem po Puszczy cz. 1 – wycieczka piesza, przyrodnicza

Stawy Kiszkowskie

10 maja

Liga futsalu, FaniSportu

Hala widowiskowo-sportowa, ul. Mściszewska 10

12 maja

Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków

Sala imprezowa Ośrodka Kultury
przy ul. Mściszewskiej 10

14 maja

Eliminacje powiatowe
do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków

Sala imprezowa Ośrodka Kultury
przy ul. Mściszewskiej 10

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego
(szczegóły w programie na str. oraz na str. 24)

Aula Gimnazjum nr 1; Kościół pw. NAJCH;
Kościół pw. św. Jakuba

maj – lipiec
15 maja

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny– inauguracja festiwalu

Aula Gimnazjum nr 1

15 maja

Noc Kościołów Drewnianych

Uzarzewo, Węglewo, Łagiewniki Kościelne

15 maja

Wyjazd na Szlak Kościołów Drewnianych

Uzarzewo, Węglewo, Łagiewniki Kościelne

16 maja

Nocne zwiedzanie Długiej Gośliny – LGD Kraina Trzech Rzek

Długa Goślina

16 maja

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Aula Gimnazjum nr 1

16 maja

Mecz KS 1999 Łopuchowo – Wiara Lecha Poznań

Łopuchowo, stadion

16 maja

Spływ rzeką Wełną – LGD Kraina Trzech Rzek

Wełna

17 maja

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

17 maja

Spływ rzeką Flintą – LGD Kraina Trzech Rzek

Flinta

17 maja

Liga futsalu, FaniSportu

Hala widowiskowo-sportowa, ul. Mściszewska 10

18 maja

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Kościół pw. NAJCH

X Wystawa twórczości amatorskiej – Goślińska Inwentura Artystyczna

Galeria na Wzgórzu, Ośrodek Kultury
przy ul. Mściszewskiej 10

22 maja

Ponadgminny konkurs języka angielskiego „take on six”

Szkoła Podstawowa nr 2

23 maja

Wernisaż prac uczniów Gimnazjum nr 2

Klub Osiedlowy Ratusz Zielone Wzgórza

23 maja

Concordia Murowana Goślina – Warta Śrem

Stadion miejski w Murowanej Goślinie,
ul. Mściszewska 21

24 maja

Koncert z okazji Dnia Matki

Sala imprezowa Ośrodka Kultury
przy ul. Mściszewskiej 10

24 maja

Rajd „Puszcza wpuszcza”

Uzarzewo

24 maja

Strzelanie Królewskie

Strzelnica ul. Bracka 1

24 maja

Liga futsalu, FaniSportu

Hala widowiskowo-sportowa, ul. Mściszewska 10

25 maja

Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu

Klub Jeździecki Raduszyn

30 maja

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny

Aula Gimnazjum nr 1

30 maja

„III Szkolna Majówka z Cittaslow i ze smakiem” – ZS Bolechowo

Zespół Szkół, Murowana Goślina, ul. Szkolna

30 maja

Mecz KS 1999 Łopuchowo – Czarni Czerniejewo

Łopuchowo, stadion

31 maja

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Stadion Miejski, ul. Mściszewska 21

31 maja

Akcja poboru krwi i rejestracji dawców szpiku
połączone z festynem z okazji Dnia Dziecka. HDK PCK Gośliniacy

Klub Osiedlowy ratusz Zielone Wzgórza

21 maja – 3 czerwca
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DARIUSZ URBAŃSKI
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Szanowni Mieszkańcy,
po kilku tygodniach dyskusji, wyjaśnień, debat podczas Komisji Gospodarczej i dwóch Nadzwyczajnych Sesji Rady Miejskiej
udało się przekształcić spółkę MG Sport w MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o. Projekt początkowo podzielił radnych.
Ostatecznie przeciw zagłosował tylko jeden radny (Klub Radnych Rozwój Ziemi Goślińskiej - Wiesław Kaniecki), 8 wstrzymało się od głosu, 5 „za” (3 głosy Klub Radnych Razem dla
Murowanej Gośliny, 2 radnych Klubu Radnych Rozwój Ziemi
Goślińskiej - Konrad Strykowski, Leszek Sommerfeld). Dziękuję tej piątce radnych, cieszę się, że dobro gminy i rozsądek
zwyciężyły.
Zmiana dotyczy oczywiście nie tylko nazwy firmy, ale przede
wszystkim zakresu jej działań. Przedmiotem działalności
będzie zarządzanie halą widowiskowo-sportową, a także szerzej sprawy: kultury fizycznej i turystyki; utrzymanie gminnych
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych; zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w szczególności w zakresie bieżącego
administrowania, zapewnienia obsługi technicznej i eksploatacyjnej, wykonywania przeglądów, konserwacji, napraw bieżących, dostawy mediów, utrzymania czystości, ustalania preliminarza remontów.

mowy na temat stworzenia sali fitness. Inwestor prywatny
zamierza zainwestować na parterze obiektu w centrum fitness z prawdziwego zdarzenia.
Zgodnie z deklaracjami złożonymi wcześniej, nie zamierzam
korzystać z samochodu służbowego. Do tej pory utrzymanie
samochodu oraz etatu kierowcy kosztowało nasz budżet 53
tys. zł rocznie. Pracownicy urzędu będą korzystali z samochodów prywatnych także do celów służbowych. Nawet uwzględniając opłacanie kilometrówki za takie wyjazdy, ulga dla
budżetu gminy wyniesie ok. 23 tys. zł rocznie. Auto pozostające dotąd na stanie urzędu jest w dobrym stanie, zostanie
przekazane do spółki MG Sport i Nieruchomości, ponieważ
właśnie ta spółka ze względu na wykonywane zadania potrzebuje środka lokomocji do swojej dyspozycji.
W Spółce Mg Sport i Nieruchomości zostały zatrudnione dwie
osoby na umowę-zlecenie, które będą na bieżąco sprzątały
miasto. Efekty ich pracy już są widoczne. Na przykład, jednym
z ich pierwszych zadań było uprzątnięcie dzikiego śmietniska
przy Czarnej Drodze. Posprzątany został także plac zabaw
przy kościele św. Ducha w Murowanej Goślinie, aby to miejsce
przestało odstraszać, a stało się bezpiecznym i przyjemnym
miejscem spędzania czasu dla rodziców i ich dzieci. Kolejne
rejony, które wymagają zaopiekowania w taki sposób mieszkańcy mogą zgłaszać właśnie do spółki MG Sport i Nieruchomości. Wśród już zaplanowanych działań jest uprzątnięcie
okolic wiaduktu przy ul. Rogozińskiej, następnie parku miejskiego oraz innych posesji komunalnych.

CO NOWEGO W MUROWANEJ?
Spółka Inline zamierza rozszerzyć swoją działalność w strefie
przemysłowej. Powstaną tam nowe obiekty magazynowe tej
firmy, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy. Zgłosiło się
też dwóch kolejnych inwestorów, którzy będą inwestować
w strefie przemysłowej.
Naszą gminą zainteresował się nowy deweloper, który chciałby
wybudować w Wojnowie 10 domów jednorodzinnych.
Jeszcze w tym roku chcemy wybudować podjazd do przedszkola Słoneczko. Służyć on
Mają miejsce kolejne inwestycje w strefie przemysłowej,
będzie osobom niepełnosprawnym, a także
rodzicom z wózkami dziecięcymi.
dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy. Naszą gminą
W Rakowni i Boduszewie projektowane jest
zainteresował się nowy deweloper; chcemy wybudować
odwodnienie ulic, które dotąd z powodu braku
podjazd do przedszkola Słoneczko; w Rakowni i Boduszewie
odpływów po ulewnych deszczach zalewały
projektowane jest odwodnienie ulic.
posesje mieszkańców. Prace ruszą jak najszybciej, po uzyskaniu zezwolenia.
W bieżącym roku rozpoczniemy projekt budowy
oświetlenia w sołectwach gminy. W budżecie znalazły się pieDotąd mieniem komunalnym w naszej gminie zarządzała
niądze na wykonanie w sołectwach lamp, które nie zostały
spółka Lider, która na te działania otrzymywała z budżetu
postawione w ubiegłym roku.
gminy ok. 700 tys. zł. wynagrodzenia. Uważam, że dzięki połączeniu kompetencji dwóch spółek w jednej (jeden prezes,
jedna rada nadzorcza itp.), uda się zaoszczędzić ok. 500 tys.
Przed wyborami do sołectw otrzymałem wnioski od mieszkańzł rocznie.
ców naszej gminy o wyodrębnienie dwóch nowych sołectw.
Zdecydowałem o natychmiastowym przeprowadzeniu konsulJak już wspominałem we wcześniejszych wydaniach biuletynu,
tacji społecznych w tej sprawie. Zgodnie z wolą mieszkańców
likwidacja spółki MG Sport okazała się niemożliwa, głównie ze
najprawdopodobniej powstaną w naszej gminie dwa nowe
względu na jej zadłużenie. Powołanie jednej spółki obejmująsołectwa: Kąty i Złotoryjsko. Czekamy na opinie Rady Miejcej szersze kompetencje spowoduje ograniczenie kosztów,
skiej, Wojewody, a następnie ogłoszenie w Dzienniku Urzędoa jednocześnie pozwoli nam w dalszym ciągu odliczać VAT.
wym.
Hala widowiskowo-sportowa będzie rozwijała swoje zaplecze
dostępne dla mieszkańców zainteresowanych sportem i zdrowym stylem życia. Obecnie trwają, mocno zaawansowane, rozmaj 2015

3

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA Z DNIA 1 KWIETNIA 2015 ROKU
o numerach i granicach obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 53a i 54 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr
21, poz. 112 ze zm.) - podaje się do publicznej wiadomości informację dla wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Nr obwodu
głosowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Granice Obwodu

1

Sołectwa:
Mściszewo, Starczanowo.

2

Sołectwa:
Białęgi, Białężyn, Nieszawa, Trojanowo, Uchorowo.

3

Sołectwa:
Przebędowo, Raduszyn.

Remiza OSP
Mściszewo 31
Szkoła Podstawowa
Białężyn 11
Przedszkole „Leśne
Skrzaty” Przebędowo 1

Sołectwa:
Długa Goślina, Łoskoń Stary, Wojnowo, Wojnówko.

Szkoła Podstawowa
Długa Goślina 22

5

Sołectwa:
Głębocko, Głęboczek, Łopuchowo, Łopuchówko.

Szkoła Podstawowa
Łopuchowo 15

6

Sołectwa:
Boduszewo, Kamińsko, Rakownia, Zielonka.
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Miasto Murowana Goślina: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Górka, Jeziorna, Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa, Marii Konopnickiej, Młyńska, Mściszewska, Nadwarciańska,
Na Stoku, Nowa, Spokojna, Starczanowska, Stefana Żeromskiego, Żurawia, Dworcowa do numeru 9, Kochanowskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Podgórna, Poznańska numery 1-48, Rogozińska do numeru
52 oraz nr 54, 56 i 58, Strzelecka, Wodna.

Gimnazjum nr 1
ul. Mściszewska 10
Murowana Goślina



Miasto Murowana Goślina: Bonawentury Graszyńskiego, Dworcowa od numeru 10, Kolejowa, Kwiatowa,
Okrężna, Pogodna, Polna, Promienista, Przelotowa, Rogozińska nr 53 i 55 oraz od numeru 57, Słoneczna,
Szkolna, Tęczowa, Bernarda Kłosa, Bohuna, Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Cześnika,
Fiołkowa, Gnieźnieńska, Heleny, Irysowa, Józefa Milewskiego, Kmicica, Konwaliowa, Krokusowa, Krótka,
Morelowa, Mostowa, Narcyzowa, Ogrodowa, Oleńki, Papkina, Podbipięty, Podkomorzego, Poznańska
od numeru 51, Przemysłowa, Rejenta, Różana, Soplicy, Stefana Motylewskiego, Storczykowa, Sylwestra
Radomskiego, Śliwkowa, Telimeny, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Za Mostem.

Urząd Miasta i Gminy,
ul. Poznańska 16,
Murowana Goślina

9

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

Przedszkole „Słoneczko”,
ul. Leśna 9,
Murowana Goślina

10

Miasto Murowana Goślina: Długa numery 1-9 i numery nieparzyste11-23, Dolina, Grobla, Jagodowa numery 36A-42, Kręta numery 1A-4, Malinowa numer 40, Modrzewiowa, Pochyła, Widok, Wiosenna numery
1-15, Długa numery parzyste 10-24 i numery nieparzyste 25A-25B, Jerzego Lenartowskiego, Kręta numery
6-29, 31, 42, Za Bramą.

Szkoła Podstawowa
nr 2, ul. Generała Tadeusza Kutrzeby 3,
Murowana Goślina

11

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

Gimnazjum nr 2,
ul. Generała Tadeusza
Kutrzeby 3,
Murowana Goślina

4

8



Remiza OSP
Boduszewo 19b

Obwody oznaczone symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Obwód oznaczony symbolem został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku –
Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 721 ze zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu
głosowania kończą 75 lat mogą w terminie do 4 maja 2015 r.
złożyć wniosek do Burmistrza o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.
Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille’a wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r.
UWAGA!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika oraz na
podstawie zaświadczenia jest wyłączone.
Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń
o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Poznańska 16, pok. 35, tel.61 8923656 lub 8923655
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 10 maja 2015 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości.
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

(-) Dariusz Urbański
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URZĄD

Burmistrz w ratuszu
Od 15 kwietnia br. biura burmistrza i jego zastępcy znajdują się w ratuszu miejskim przy placu
Powstańców Wielkopolskich na I piętrze. Wyremontowana została cała zabytkowa część ratusza na
tej kondygnacji. Całkowity koszt adaptacji i wyposażenia pomieszczeń to kwota zaledwie 60 tys. zł.
W ciągu najbliższych miesięcy będą
przenoszone kolejne biura i referaty,
o czym będziemy na bieżąco informować.
Docelowo dostęp dla mieszkańców do
ratusza będzie możliwy zarówno od
frontu, jak i od ogrodu, gdzie powstanie
parking. Tylko ten budynek spośród znajdujących się na stanie urzędu posiada
już windę, a także jednocześnie wjazd
dostępny dla wózków dziecięcych i osób
niepełnosprawnych (właśnie od strony
projektowanego parkingu). Zatem przeprowadzka nie tylko podniosła komfort
pracy i spotkań gości urzędu, ale poprawi
dostępność do większości referatów
urzędu. Kolejnymi, które zostaną tu przeniesione będą kancelaria urzędu i Urząd
Stanu Cywilnego z Salą Ślubów.

Zajęcie pasa
drogowego
Referat Budowlano-Inwestycyjny
i Zarządzania Drogami przypomina,
że w przypadku zamiaru prowadzenia
robót w obrębie pasa drogowego niezbędne jest wystąpienie do Urzędu Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie z wnioskiem „o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego w celu prowadzenia
robót oraz na pozostawienie urządzenia
obcego w pasie drogowym”. Wnioski
powinny być złożone z wyprzedzeniem
2-tygodniowym.
Po zakończonych pracach inwestor zobowiązany jest do oddania zajmowanego
pasa drogowego poprzez zgłoszenie tego
faktu w urzędzie, co ma być potwierdzone
spisanym protokołem odbioru. Jednocześnie przypominamy, że termin wniesienia
corocznej opłaty za pozostawienie urządzenia obcego w pasie drogowym upływa
do dnia 15 stycznia każdego roku. Wniosek o zajęcie pasa drogowego dostępny
jest na stronie http://bip.murowana-goslina.pl w zakładce „wnioski online”.
Andrzej Klepka
inspektor ds. inwestycji
e-mail: a.klepka@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 12

maj 2015

Sekretariat burmistrza w starej i nowej siedzibie.

Urząd miasta i gminy został wyposażony
w nową, wspólną dla wszystkich budynków centralę telefoniczną. Dzięki temu
przestaniemy płacić horrendalne
rachunki za rozmowy zewnętrzne - między referatami urzędu. W związku

z powyższym zmieniły się numery telefonów do niektórych biur i referatów. Kompletną listę prezentujemy dla Państwa
wygody na str. 6.

Dziki

Wycieczka
zabytkowym
parowozem

Problem dzików, które coraz chętniej
pojawiają się w okolicach naszych
domów, także w mieście, zgłaszali już
państwo do urzędu. Nie jest to niczym
nadzwyczajnym, skoro wprowadzamy
się coraz bliżej lasów, ale zaniepokojenie jest zrozumiałe.
Od mieszkańców wiemy, że w niektórych
rejonach udało się ograniczyć uciążliwe
odwiedziny dzięki temu, że mieszkańcy
nie wyrzucali w pobliże domów odpadków
takich, jak obierki warzyw czy owoców. To
bardzo ważne, bo w takie miejsca zwierzęta zawsze wracają. Ponadto warto
zwracać uwagę, aby kosze na odpady
wystawiane na czas ich odbioru według
harmonogramu były wystawiane dopiero
rano i chowane za ogrodzenie tak szybko,
jak to możliwe. Przy posesjach w pobliżu
łąk i lasów dziki wielokrotnie przewracały
kubły, aby szukać w nich pożywienia.
W miejscach, w których mieszkańcy przestrzegają takich prostych zasad problem
zdecydowanie został ograniczony. Natomiast do Straży Miejskiej można zgłaszać
lokalizacje w mieście, w których dziki pojawiają się niebezpiecznie blisko domów.
W tych regionach straż będzie wysypywała
środek odstraszający zapachem (zawiera
feromony zwierząt drapieżnych).
(oprac. MP)

(oprac. MP)

W niedzielę 7 czerwca z Poznania
przez Murowaną Goślinę aż do
Wągrowca przejedzie zabytkowy parowóz, który zabierze mieszkańców naszej
gminy na wycieczkę do Wągrowca. Przejazd turystyczny zabytkowego pociągu
Cysters ma na celu nie tylko promocję
naszych gmin i turystyki kolejowej, ale
także ochronę zabytkowych pociągów.
Impreza organizowana jest przy współpracy gmin Wągrowiec, Czerwonak, Skoki
oraz Instytutem Rozwoju i Promocji Kolei
Sp. z o. o.
Kamil Grzebyta
asystent burmistrza
e-mail: k.grzebyta@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 05

UWAGA!
W piątek 12 czerwca Urząd
Miasta i Gminy Murowana Goślina

NIECZYNNY!
Natomiast w poniedziałek
15 czerwca zapraszamy od godz. 10.00.
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URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA - NUMERY TELEFONÓW
BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605
burmistrz@murowana-goslina.pl
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 605
k.oczkowski@murowana-goslina.pl
SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607
skarbnik@murowana-goslina.pl
SEKRETARKA BURMISTRZA
Marta Mendelewska, 61 8923 605
sekretariat@murowana-goslina.pl
ASYSTENT BURMISTRZA
Kamil Grzebyta, 61 8923 634
k.grzebyta@murowana-goslina.pl
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
KIEROWNIK
Ewa Poepke, 61 8923 650
e.poepke@murowana-goslina.pl
INFORMATYK
Wojciech Hybza, 61 8923 653
w.hybza@murowana-goslina.pl
INFORMATYK
Dominik Kowal, 61 8923 651
d.kowal@murowana-goslina.pl
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Joanna Witkowska, 61 8923 654
rada.miejska@murowana-goslina.pl
KANCELARIA
Lidia Nowak, 61 8923 601
l.nowak@murowana-goslina.pl
EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA, KARTA DUŻEJ RODZINY
Maria Woźniak, 61 8923 600
m.wozniak@murowana-goslina.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
KIEROWNIK
Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
EWIDENCJA LUDNOŚCI
Magdalena Karaś, 61 8923 656
m.karas@murowana-golina.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY
KIEROWNIK
Halina Turaj, 61 8923 630
h.turaj@murowana-goslina.pl
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Sylwia Brzęcka, 61 8923 631
s.brzecka@murowana-goslina.pl
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA URZĘDU I BHP
Anita Nochowicz-Pietz, 61 8923 632
a.pietz@murowana-goslina.pl
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OC I OSP
Paweł Kubiński, 61 8923 633
p.kubinski@murowana-goslina.pl
REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
KIEROWNIK
Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
b.florys@murowana-goslina.pl

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG
Ewa Marchlewska, 61 8923 611
e.marchlewska@murowana-goslina.pl

KSIĘGOWOŚĆ, OBSŁUGA FINANSOWA
Katarzyna Szefer, 61 8923 672
k.szefer@murowana-goslina.pl

INWESTYCJE LINIOWE I EKSPLOATACJA
Andrzej Klepka, 61 8923 612
a.klepka@murowana-goslina.pl

KSIĘGOWOŚĆ, PODATEK VAT
Anna Wróblewska, 61 8923 673
a.wroblewska@murowana-goslina.pl

INWESTYCJE KUBATUROWE
Ewa Grodzka, 61 8923 614
e.grodzka@murowana-goslina.pl

KSIĘGOWOŚĆ, OBSŁUGA FINANSOWA
Honorata Dziel, 61 8923 674
h.dziel@murowana-goslina.pl

INWESTYCJE LINIOWE
Wioletta Wojciechowska, 61 8923 615
w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
KIEROWNIK
Bożena Patan, 61 8923 675
b.patan@murowana-goslina.pl

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK
Magdalena Głowacka, 61 8923 620
m.glowacka@murowana-goslina.pl
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Agnieszka Wacławek, 61 8923 621
a.waclawek@murowana-goslina.pl
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
Monika Kurianowicz, 61 8923 622
m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
GOSPODARKA GRUNTAMI
Monika Tomaszewska, 61 8923 623
m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Alicja Błaszczyk, 61 8923 624
a.blaszczyk@murowana-goslina.pl
GEODETA
Paweł Zgoła, 61 8923 625
p.zgola@murowana-goslina.pl
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
KIEROWNIK
Violetta Szałata, 61 8923 640
v.szalata@murowana-goslina.pl
OCHRONA ŚRODOWISKA
Joanna Jakubowicz, 61 8923 641
j.jakubowicz@murowana-goslina.pl
LEŚNICTWO, MELIORACJE
Maciej Krysztofiak, 61 8923 643
m.krysztofiak@murowana-goslina.pl
TRANSPORT
Joanna Gliwka, 61 8923 644
j.gliwka@murowana-goslina.pl
USŁUGI KOMUNALNE
Ewa Płonka, 61 8923 645
e.plonka@murowana-goslina.pl
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Anna Stern, 61 8923 662
a.stern@murowana-goslina.pl
ŚRODKI ZEWNĘTRZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Daria Niemier, 61 8923 663
d.niemier@murowana-goslina.pl
REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ
KIEROWNIK
Bogumiła Pochylska, 61 8923 670
b.pochylska@murowana-goslina.pl
KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA
Alicja Imburska, 61 8923 671
a.imburska@murowana-goslina.pl

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
Katarzyna Polcyn-Borysowska, 61 8923 676
k.polcyn@murowana-goslina.pl
KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA
Katarzyna Krzyśka, 61 8923 677
k.krzyska@murowana-goslina.pl
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
Anna Kubiak, 61 8923 678
a.kubiak@murowana-goslina.pl
BIURO PLANOWANIA, ANALIZ
I KONTROLI BUDŻETU
PLANOWANIE, ANALIZA I KONTROLA BUDŻETU
Marta Malec, 61 8923 680
m.malec@murowana-goslina.pl
PLANOWANIE I KONTROLA BUDŻETU
Żaneta Kokotowska, 61 8923 681
z.piasecka@murowana-goslina.pl
REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
KIEROWNIK
Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690
t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
OŚWIATA
Andrzej Kobylacki, 61 8923 691
a.kobylacki@murowana-goslina.pl
OPIEKA ZDROWOTNA, DOTACJE, SPORT
Dorota Brajewska, 61 8923 693
d.brajewska@murowana-goslina.pl
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK
Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685
a.bednarek@murowana-goslina.pl
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN
Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
SOŁECTWA, OSIEDLA SAMORZĄDOWE
Piotr Hildebrandt, 61 8923 688
p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
SOŁECTWA, OSIEDLA SAMORZĄDOWE
Sławomir Malec, 61 8923 687
s.malec@murowana-goslina.pl
STRAŻ MIEJSKA
KOMENDANT
Mirosław Stróżyński, 519 321 676
m.strozynski@murowana-goslina.pl
Anna Pacholska, Przemysław Eszner
61 8923 666 (w trakcie instalacji)
strazmiejska@murowana-goslina.pl

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 Poligraficzny 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.
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Sesje nadzwyczajne
Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski, na wniosek Burmistrza Dariusza Urbańskiego
zwołał w marcu i kwietniu dwie nadzwyczajne Sesje Rady Miejskiej.
Pierwsza z nich odbyła się 30 marca
br. W jej trakcie omawiano projekt
uchwały dotyczący zmiany uchwały Nr
XXV/264/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r.
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą MG
Sport Sp. z o.o. Projekt uchwały na wniosek Klubu Radnych Ziemi Goślińskiej
i Klubu Radnych Nowoczesna Gmina
został wycofany z porządku obrad V Sesji
17 marca 2015 r. z powodu nieuzyskania
wyczerpujących informacji potrzebnych do
podjęcia uchwały. Uchwała dotyczyła
ewentualnego poszerzenia kompetencji
spółki w taki sposób, aby poza zarządzaniem halą widowiskowo-sportową ta
sama jednostka mogła także administrować mieniem komunalnym. W związku
z rozwiązaniem z dniem 30 kwietnia 2015
r. z firmą MG Zarządzanie Sp. z o.o.
umowy o zarządzanie nieruchomościami
stanowiącymi lokalowy zasób gminy,
zaszła potrzeba określenia sposobu
i formy wykonania tego zadania przez
gminę. Rada mogła powierzyć to zadanie
spółce MG Sport Sp. z o.o., której Gmina
Murowana Goślina jest jedynym wspólnikiem.
Radni otrzymali do zapoznania się pismo
wyjaśniające zasady i formę wykonywania
zadania. Podczas sesji nadzwyczajnej
Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Szymon Pędziński przedstawił poprawkę
komisji do projektu uchwały, polegającą

na zmianie nazwy spółki z proponowanej
MG Nieruchomości Sp. z o.o.” na „MG
Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.”. Po
wyczerpującej dyskusji przystąpiono do
głosowania. Rada przyjęła poprawkę
Komisji Gospodarczej 10 głosami „za”.
Podczas głosowania nad całością projektu uchwały wraz z przyjętą poprawką
2 radnych było „za” ( Klub Radnych Rozwój Ziemi Goślińskiej), 2 „przeciw” (Klub
Radnych Rozwój Ziemi Goślińskiej),
a 9 radnych „wstrzymało się” od głosu.
Uchwała nie została podjęta.
Druga ze wspomnianych, kolejno VII Sesja
Nadzwyczajna Rady Miejskiej odbyła się 9
kwietnia br. W tej trakcie głosowano nowy
projekt uchwały dotyczącej spółki MG
Sport Sp. z o.o. Tym razem w wyniku głosowania Rada Miejska przyjęła uchwałę 5
głosami „za” (Klub Radnych Razem dla
Murowanej Gośliny, 2 radnych Klubu Radnych Rozwój Ziemi Goślińskiej - Konrad
Strykowski, Leszek Sommerfeld), 1 „przeciw” (Klub Radnych Rozwój Ziemi Goślińskiej - Wiesław Kaniecki) i 8 „wstrzymującymi”.
Na mocy uchwały spółka „MG Sport Sp.
z o.o.” zmienia nazwę na „MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.”. Przedmiotem działalności spółki będzie realizacja zadań
własnych gminy obejmujących sprawy:
1) kultury fizycznej (w tym wychowania
fizycznego i sportu) i turystyki, w tym

VI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.

terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych;
2) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych;
3) zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w szczególności w zakresie bieżącego administrowania, zapewnienia obsługi technicznej i eksploatacyjnej, wykonywania przeglądów, konserwacji, napraw
bieżących, dostawy mediów, utrzymania czystości, ustalania preliminarza
remontów.
Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.
Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz
Joanna Witkowska
podinspektor ds. biura rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 654

Memoriał A. Gołasia w Murowanej!
26 marca w Murowanej Goślinie odbyło się spotkanie dotyczące Memoriału Arkadiusza Gołasia.
W jego trakcie podsumowano zbiórkę pieniędzy prowadzoną podczas ubiegłorocznej imprezy.
W spotkaniu uczestniczyły mamy
dzieci, które dzięki zebranym funduszom wzięły udział w turnusach rehabilitacyjnych. W sumie podczas imprezy
zebrano ponad 15 tys. zł, co pozwoliło
opłacić aż 5 turnusów rehabilitacyjnych.
Podczas spotkania Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina Dariusz
Urbański oraz Anna Sumelka, która jest
właścicielem licencji Memoriału A. Gołamaj 2015

sia podpisali porozumienie dotyczące
organizacji tej imprezy w 2015 roku.
W ten sposób potwierdzona została informacja, że XI Memoriał z całą pewnością
odbędzie się w naszym mieście.

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 8118 848
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Zasady odbioru
odpadów zielonych
W okresie wegetacyjnym, od kwietnia do listopada odpady zielone są odbierane bezpłatnie. Gromadzić je można w brązowych pojemnikach lub przezroczystych workach opatrzonych
naklejką z kodem kreskowym.
Realizowany odbiór dotyczy zarówno
nieruchomości zamieszkałych,
jak i niezamieszkałych. W brązowych
pojemnikach lub przezroczystych workach gromadzimy: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.
Do pojemników czy też worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów zielonych nie należy wrzucać: grubych konarów, resztek jedzenia, owoców.

W przypadku posiadania większej ilości
odpadów zielonych warto założyć kompostownik, gdzie spokojnie mogą trafić
resztki jedzenia z wyjątkiem owoców
cytrusowych (obniżają aktywność mikroorganizmów glebowych i są przesycone
środkami chemicznymi).
Źródło: www.goap.org.pl

Wiosenne sprzątanie jezior
87 osób, głównie wędkarze i ich rodziny, spotkali się w sobotę
11 kwietnia, aby przeprowadzić jeden z etapów akcji „wiosenne
sprzątanie jezior”. Tym razem do worków powędrowały śmieci
znalezione na brzegach jeziora Gackiego.
Wszystkie odpady zostały zwiezione
w jedno miejsce, skąd zostały odebrane i wywiezione na wysypisko. Uzbierał się pełen kontener. Za pomoc w realizacji akcji dziękuję Burmistrzowi Miasta
i Gminy Murowana Goślina Dariuszowi
Urbańskiemu oraz Parkom Krajobrazowym.
O kolejnych akcjach postaramy się poinformować z wyprzedzeniem, aby mogli
się do nich przyłączyć chętni mieszkańcy
gminy, którym nie jest obojętny stan
brzegów okolicznych jezior.

Od niedawna zmieniła się osoba, która
jest w tym punkcie do Państwa
dyspozycji – Anna Kniecińska,
która w poniedziałki i wtorki
obsługuje Delegaturę Czerwonak.

Szkoła
rodzenia
- Wiosna to czas narodzin, dlatego
też ten termin wybraliśmy, aby zainicjować szkołę rodzenia w ramach naszej
przychodni – mówi Maria Czaińska, Kierownik Przychodni Lekarza Rodzinnego
w Murowanej Goślinie.
W marcu ruszyły na większą, niż dotąd
skalę zajęcia dla pań od 25 tygodnia
ciąży. Odbywają się w środy od godz.
11.30, ale w wypadku większego zainteresowania organizowane będą także
kolejne grupy.
Położna środowiskowa Aurelia Piętka
przygotowuje panie do porodu, opieki
nad noworodkiem, a także uczy jak
kobieta powinna dbać o siebie w czasie
połogu. Wspólnie wypełniają tzw. plan
porodu. Takiej deklaracji kobiety z opisem, jak wyobraża sobie poród, wymaga
obecnie każdy szpital.

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 8118 848

Z głębokim żalem przyjąłem informację
o śmierci przyjaciela
Organizacyjnie akcję wsparł również burmistrz Dariusz Urbański.

DOPRECYZOWANIE OGŁOSZENIA ZE STR. 10 „BIULETYNU SAMORZĄDOWEGO” NR 4/2015
W „Biuletynie Samorządowym” Nr 4/2015 (104) kwiecień 2015 na stronie 10 opublikowano ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Łoskoniu Starym, w którym zamieszczono obraz
mapy satelitarnej pochodzący z „źródło:www.google.pl/maps” oraz mapy ewidencyjne z zaznaczonymi działkami pochodzące z „źródło:www.podgik.poznan.pl/iGeoMap”.
Redakcja
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Goślińska delegatura ZM GOAP
jest czynna
w środy i czwartki od godz. 8.00-15.00.
Miejsce bez zmian: UMiG ul. Poznańska
18, pokój nr 1. Można się kontaktować
pod nr tel. 61 8923 602 lub 506 422 942.

Zajęcia odbywają się w poradni przy ul.
Krętej 58. Co ważne, są one bezpłatne,
w ramach NFZ .

Uczestnicy akcji „wiosennego sprzątania jezior”.

Adam Krajecki
W imieniu koła PZW nr 29
w Murowanej Goślinie
Zdjęcia: Adam Krajecki, Kamil Grzebyta

DELEGATURA GOAP

ś.p.
Adama Tarnowskiego
W imieniu swoim oraz urzędników UMiG
Murowana Goślina składam szczere wyrazy
współczucia jego rodzinie i bliskim.
Pogrzeb odbył się 24 kwietnia 2015 r.
w Murowanej Goślinie.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański
www.murowana-goslina.pl

NAUKA I PRACA
26 marca 2015 r. w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbyła się II edycja Targów Pracy
i Edukacji organizowanych wspólnie z Gimnazjami z Murowanej Gośliny, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie oraz Zespołem Szkół Zawodowych w Bolechowie.
W czwartkowe popołudnie aula wypełniła się pracodawcami, przedstawicielami szkół, instytucjami rynku pracy, firmami szkoleniowymi i, co najważniejsze,
młodymi oraz nieco starszymi ludźmi,
szukającymi szkoły, kursów oraz pracy.
Po uroczystym otwarciu imprezy przez
Dariusza Urbańskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz Konrada Strykowskiego Przewodniczącego
Rady Miejskiej, wystąpiła Agata Bardzik
z solowym występem tanecznym oraz
zespół Hipolitki.
Prowadzący imprezę uczniowie Gimnazjum nr 2 Mikołaj Paterka oraz Maja Jankowiak po przedstawieniu wystawców
zapraszali na pokazy filmów zawodoznawczych oraz pokaz pomocy przedmedycznej prezentowany przez uczniów
z Zespołu Szkół Zawodowych w Bolechowie. Niezwykle ciekawą atrakcją dla
wszystkich był pokaz przygotowywania
sushi.
Przez cały czas trwania imprezy można
było odwiedzać stoiska wystawców.
Swoje stoiska przygotowali: Hilding
Anders Polska Sp. z o.o., Promedica24,
Agencja Headhunters, Otto Polska Sp.
z o.o., Szkoleniowiec Sp. z o.o., A&S HR
Consulting, Inline Poland Sirap Group,
Webwizards, HR Consulting, a także
Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców oraz instytucje rynku pracy
(Powiatowy Urząd Pracy, Ochotnicze

Z niezwykle bogatą ofertą zaprezentował się Zespół Szkół w Chodzieży (po prawej w rozmowie z Przewodniczącym Rady Miejskiej).

Hufce Pracy). Osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą mogły uzyskać informację od Marii Woźniak, pracownika Urzędu Miasta i Gminy
Niezwykle ciekawe oferty przygotowały
szkoły – młodzi kucharze z Zespołu Szkół
w Bolechowie na bieżąco przygotowywali
słodkie przekąski, przedstawiciele szkoły
Cosinus z Poznania pokazali jak profesjonalnie zrobić makijaż. Zespół Szkół
Budowlanych kusił ofertą szkoły, po
skończeniu której praca jest na wyciągnięcie ręki. XV LO z poznańskiego Piątkowa już nie pierwszy raz przyjeżdża
z ofertą do Murowanej Gośliny. Sporo
naszej młodzieży kończąc gimnazjum,
właśnie tam kieruje swoje kroki. Z kolei
Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Millenium
liczyła na to, że młodzież zachwycą atrakcje pierwszej stolicy Polski i to u nich
złożą swe świadectwa maturalne.
Ponadto miłymi słowami i korzystną
ofertą zapraszały do siebie Zespół Szkół
w Rogoźnie, z niezwykle bogatą ofertą

Zespół Szkół w Chodzieży, Zespół Szkół
im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich
w Rokietnicy, Zespół Szkół Handlowych,
Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu, Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Pracy.
Swoje stanowisko miały również Aneta
Bąkowska oraz Kamila Kucharska-Wełna, które są coach’ami – całkowicie
za darmo można było skorzystać z krótkich sesji coachingowych, które z pewnością zmieniały punkt widzenia swojej
sytuacji.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia
i zapraszamy za rok!
Hanna Mazurkiewicz
pracownik socjalny
Ośrodek Pomocy Społecznej (Klub Pracy)
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Pchli Targ i Jarmark Wielkanocny
Tym razem Pchli Targ został połączony z Jarmarkiem Wielkanocnym. Ze względu na remont
w Ratuszu wydarzenie zostało przeniesione do budynku Urzędu Gminy (tam, gdzie jeszcze niedawno mieścił się Dom Kultury).
W sobotę 28 marca zrobiło się kolorowo od stoisk z króliczkami, kurkami,
stroikami, jajkami oraz świątecznymi
wypiekami. Nie zawiedli także handlujący
rzeczami używanymi – tu asortyment był
tak różnorodny, że nie da się wymienić
wszystkiego. Można było również nabyć
wyroby rękodzielnicze – kartki, muchy,
maj 2015

biżuterię. Kupujący wychodzili bardzo
zadowoleni i objuczeni nabytymi
dobrami.
ORGANIZATORZY: Pchli Targ - Natalia
Kazuś,Biblioteka Publiczna; Jarmark
Wielkanocny - Sławomir Malec UMiG
Zdjęcie: Natalia Kazuś
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Zakończenie sezonu
8 kwietnia 2015 roku na zakończenie sezonu 2014/2015 pierwszej ligi piłki siatkowej kobiet zespół KS Murowana Goślina rozegrał mecz towarzyski z zespołem PGNiG Nafta Piła (Orlen Liga).
Mecz ten gośliński zespół przegrał
0:3, w setach: 23:25; 22:25; 18:25.
Najlepszą zawodniczką meczu została
wybrana Caroline Jarmoc z pilskiej drużyny. Kilka siatkarskich akcji, w wykonaniu zarówno jednej, jak i drugiej drużyny,
zostało nagrodzonych obfitymi oklaskami
kibiców.
Zespół KS Murowana Goślina zagrał
w składzie: Sylwia Kucharska, Laura
Tomsia, Paulina Stroiwąs, Małgorzata
Sobolewska (kapitan), Katarzyna Kiestrzyńska, Ewelina Janicka, Patrycja
Grocholewska, Martyna Tracz (Libero)
i Edyta Mazurczak (po raz pierwszy
w składzie I ligi). Z uwagi na kontuzje nie
mogły grać: Beata Pawlicka, Aleksandra
Elko i Katarzyna Siwek.
- Dzisiejsze spotkanie miało być przede
wszystkim wyrazem podziękowania dla

kibiców i osób, które nas wspierały przez
cały sezon, nie tylko w chwilach sukcesów, ale przede wszystkim w momentach
słabości – powiedział po meczu trener
Piotr Sobolewski. - Dla nas każdy punkt
jest sukcesem wywalczonym razem
z kibicami, jest sukcesem całej społeczności miasta i gminy Murowana Goślina.
Staramy się w każdym meczu godnie ich
reprezentować i dedykować każde zwycięstwo, ponieważ gramy dla Nich.
Rozstrzygnięty został konkurs „Junakiem na mecz”. Junak trafił w ręce jednego z najwierniejszych kibiców goślińskiej drużyny - Grzegorza Lęca. Wśród
najmłodszych kibiców rozlosowano kilka
upominków, w tym piłkę z ubiegłorocznego turnieju - Memoriału Arkadiusza
Gołasia, na której swoje podpisy złożyli:
Giba, Anastasi, Kadziewicz, Bosek
i Mika.

Dla nas każdy punkt jest sukcesem wywalczonym razem z kibicami.

Zwycięzcą konkursu „Junakiem na mecz” został pan Grzegorz Lęc.

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom,
a w szczególności sponsorom za tegoroczną współpracę.
W imieniu Zarządu Klubu
Ryszard Pomin i Andrzej Miciul
www.ks.murowana-goslina.net

Rajd
obronny
W dniach 10 - 12 kwietnia
w Murowanej Goślinie odbyła
się kolejna, szósta już edycja
harcerskiego Rajdu Obronnego
„Puszcza”.
Dla tych, którzy nie mieli okazji jeszcze machać przez okno wędrującym,
ubranym na zielono postaciom lub
natknąć się na koczujących w lesie harcerzy podczas porannej przebieżki po
lesie, śpieszymy z wyjaśnieniem: Rajd
Obronny to największa w Polsce impreza
harcerska o charakterze obronnym, organizowana od siedmiu lat przez 45.
Poznańską Drużynę Harcerską „Bór” na
terenie Murowanej Gośliny i Puszczy Zielonki. Podczas piątej edycji został pobity
rekord frekwencyjny - w zmaganiach
wzięło udział ponad 200 osób!
Choć kazała czekać na siebie dwa lata,
rozmachem zdecydowanie nie odstawała
10

Uczestnicy Rajdu Obronnego.

od pozostałych. Także i tym razem członkowie braci harcerskiej z całej Polski
mieli okazję sprawdzić nie tylko umiejętności strzeleckie, ratownicze i linowe, ale
także logistyczne, sprawnościowe
i fizyczne. Dwuletnią przerwę organizatorzy rajdu wynagrodzili niezwykle rozległym wachlarzem atrakcji - harcerze
mogli uczestniczyć w zajęciach pływackich i strzeleckich, a także zmierzyć się
w paintballu i sumo. Tradycyjnie rozegrany został również Bieg na Orientację
i turniej e-sportu (każdy harcerz powinien
być wszechstronny!), który także wzbudził duże zainteresowanie. Wysiłek opłacił się - dzięki niezwykle hojnym sponsorom zwycięskie ekipy zostały uhonoro-

wane wyjątkowo atrakcyjnymi nagrodami,
które wręczali wicewojewoda Dorota
Kinal oraz burmistrz Dariusz Urbański.
Po raz kolejny udowodnione zostało, iż
harcerze to ludzie aktywni, chętni do
działania, współpracy i rywalizacji.
Jedyne co pozostaje, to czekać na
kolejną odsłonę imprezy. Być może za
rok w okolicy Murowanej Gośliny pojawi
się jeszcze więcej „mundurowych”, czego
serdecznie Organizatorom życzymy.
Klaudia Durowicz
Komendant 45 PDH „Bór”
im. Gen. Stanisława Sosabowskiego
Zdjęcia: Kamil Grzebyta
www.murowana-goslina.pl
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VI Mistrzostwa ministrantów
i lektorów w piłce halowej
Jak co roku ministranci
i lektorzy z terenu Archidiecezji
Gnieźnieńskiej
wzięli udział w VI już
Mistrzostwach Liturgicznej
Służby Ołtarza w piłce halowej.
Tym razem głównym
gospodarzem imprezy została
Murowana Goślina.
To właśnie w naszym mieście rozegrane zostały dwa z pięciu półfinałów
oraz Wielki Finał pod patronatem honorowym Księdza Arcybiskupa Wojciecha
Polaka, Prymasa Polski oraz Dariusza
Urbańskiego, Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina.
W VI Mistrzostwach Archidiecezji Gnieźnieńskiej w piłce halowej udział wzięli ministranci i lektorzy, którzy zostali podzieleni
na trzy kategorie wiekowe. Rywalizacja
sportowa stała na bardzo wysokim poziomie, nie zabrakło przepięknych bramek
i fenomenalnych parad bramkarskich. Do
Wielkiego Finału, który został rozegrany
11 kwietnia w Murowanej Goślinie awansowało po sześć najlepszych drużyn z każdej kategorii wiekowej. Niestety, nasz
lokalny rodzynek – ministranci z parafii pw.
Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa na Zielonych Wzgórzach – zakończył
Mistrzostwa na drugim miejscu w półfinałach, o włos ocierając się o Wielki Finał.
Chłopcy zdecydowanie zwyciężyli w trzech
meczach, ponosząc tylko jedną porażkę –
z drużyną z Powidza (która ostatecznie
okazała się najlepszą drużyną Mistrzostw
w tej kategorii wiekowej). Mecze finałowe
zostały poprzedzone krótkim koncertem
Orkiestry Dętej OSP w Murowanej Goślinie
pod batutą kapelmistrza Mateusza Sibilskiego. Koncert został zakończony odegraniem hymnu Polski.
Po zmaganiach piłkarskich przyszedł
długo wyczekiwany moment wręczenia
pucharów, pamiątkowych dyplomów oraz
nagród indywidualnych. Nagrody zawodnikom wręczyli: Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski, który reprezentował osobę
Ks. Prymasa, burmistrz Dariusz Urbański
i wójt Tadeusz Bąkowski.
maj 2015

Ministranci z parafii na Zielonych Wzgórzach zakończyli Mistrzostwa na drugim miejscu, o włos ocierając się o Wielki Finał.

Zwycięzcami, którzy będą reprezentowali
naszą Archidiecezję w majowych ogólnopolskich Mistrzostwach LSO w Elblągu
zostały następujące drużyny: Powidz
(w kat. ministranci), Zagórów (lektorzy
młodsi) i Kleczew (lektorzy starsi). Zwycięzcom życzymy powodzenia i powrotu ze
złotymi medalami!
Na trybunach hali przy ulicy Mściszewskiej
gościliśmy znamienitych gości. Już wcześniej wspomnianych: Księdza Biskupa
Krzysztofa Wętkowskiego, naszego burmistrza Dariusza Urbańskiego, Tadeusza
Bąkowskiego – Wójta Kiszkowa, a także
Jakuba Gwita – Wójta Powidza. Obecni
byli również diecezjalni duszpasterze LSO
– ks. dr Jakub Dębiec z Gniezna oraz ks.
Ryszard Gilas, proboszcz ze Sławna.
Wśród kibiców należy podkreślić obecność bardzo dużej grupy księży opiekunów
z terenu całej archidiecezji gnieźnieńskiej,
a także naszych goślińskich proboszczów:
ks. dziekana Marka Chmary i ks. Sławomira Jessy.
Reasumując, można śmiało powiedzieć,
że Mistrzostwa w Murowanej zakończyły
się wielkim sukcesem i nadszedł czas na
podziękowania…
Chciałbym serdecznie podziękować
naszemu burmistrzowi Dariuszowi Urbańskiemu, który od samego początku był
bardzo przychylny inicjatywie rozegrania
Mistrzostw w Murowanej Goślinie. Dzięki
ogromnej życzliwości Pana Burmistrza
mogliśmy bezpłatnie skorzystać z Hali
Widowiskowo-Sportowej przy ul. Mściszewskiej. Oficjalnie otwierając Wielki
Finał, burmistrz zapowiedział, że ponownie zaprasza wszystkie drużyny na VII
Mistrzostwa

Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski.

KRÓTKIE PODSUMOWANIE
W LICZBACH:
tyle drużn zgłosiło się do
tegorocznych mistrzostw
tylu zawodników zgłosiło się
do tegorocznych rozgrywek
tyle drużyn gościliśmy w Wielkim
Finale w Murowanej Goślinie
tylu zawodników gościliśmy
w Wielkim Finale

do Murowanej Gośliny w 2016 roku. Za co
już teraz gorąco dziękujemy i z pewnością
z zaproszenia skorzystamy!
Dziękuję również spółce MG Sport za przygotowanie hali na czas rozgrywek oraz
sędziom zawodów: Maciejowi Przybylskiemu, Jędrzejowi Kaźmierczakowi i Przemysławowi Malcowi. Dziękuję także obsłudze technicznej mistrzostw na czele z ks.
klerykiem Danielem Leszczyńskim oraz
Orkiestrze Dętej OSP w Murowanej Goślinie.
Ks. Artur Bartkowiak, wikariusz parafii
pw. Najwyższego Arcykapłana
Jezusa Chrystusa
Zdjęcia: Kamil Grzebyta, Jan Ilski
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MAJ
Wreszcie jest! Maj - najpiękniejszy miesiąc w roku. Choć w życiu sołeckim jeden
z najpracowitszych. Rozpoczęły się prace
porządkowe na boiskach oraz ich wykaszanie, należy wziąć się za remonty wiat
i innych urządzeń na placach zabaw,
malowanie, odnawianie. Ale także
musimy już myśleć o tym, jak uprzyjemnić dzieciom ich zbliżające się święto Dzień Dziecka. Zaczął się już cykl imprez
w całej gminie: majówki, festyny, pikniki,
w których z pewnością weźmiemy udział.
WYBORY
Niebawem zakończy się w naszej gminie cykl zebrań wiejskich, związanych
z wyborami na sołtysa. Zaczęło się
szczęśliwie - wyborami u kolegi Piotra
w Białęgach, jego wygraną. Potem, prawie „tradycyjnie” nie wyłoniono sołtysa
w Białężynie. Nie było chętnych na tę
funkcję, choć Białężyn to stosunkowo
duża wieś. Wkrótce następne wybory.
Wszystkim koleżankom i kolegom, którzy są już po wyborach i szczęśliwie
przeszli na następną kadencję składam
serdeczne gratulacje i życzę następnych owocnych lat pracy.
Mieszkańcom sołectwa Łopuchówko
dziękuję za zaufanie, jakim obdarzyli

mnie podczas wyborów sołeckich
w dniu 9 kwietnia br. Przyrzekam zrobić
wszystko, aby tego zaufania nie
zawieść. Kłaniam się wszystkim Mieszkańcom!
BEZPIECZNIE NA DRODZE
Wkrótce zostaną - zgodnie z sugestią
mieszkańców - namalowane pasy drogowe na drodze powiatowej w Łopuchówku, aby zwiększyć bezpieczeństwo
dzieci w drodze na przystanek autobusowy w naszej wsi. Prace niestety
zostały przesunięte z pierwszego terminu ze względu na panujące niskie
temperatury i opady oraz konieczną
w takich sytuacjach zmianę organizacji
ruchu drogowego. 7 kwietnia odbyła się
wizytacja wspomnianego miejsca malowania pasów, wkrótce podany zostanie
nowy termin wykonania prac.
ZJAZD LIDEREK W OBJEZIERZU
26 marca odbył się zjazd liderek wiejskich w Objezierzu. Naszą gminę reprezentowały sołtyski Kamińska, Raduszyna i Łopuchówka. Organizatorem
była LGD Kraina Trzech Rzek. Program
był bardzo urozmaicony i ciekawy.
Zaproszeni zostali właściciele tłoczni
soków z Żukowa, którzy
opowiedzieli o niełatwym procesie
powstania tejże rodzinnej firmy. Poczę-

stowano nas pysznymi sokami z ich
wytwórni.
Następnie przedstawiciel poznańskiej
uczelni opowiadał o zwyczajach wielkanocnych w Wielkopolsce, a uczniowie
Zespołu Szkół Gastronomicznych podali
pyszne potrawy - kojarzące się z Wielkanocą. Dziękujemy za zaproszenie i obiecujemy spotkać się na następnej imprezie LGD - wielkiej Majówce organizowanej w Zielonce.
POTRZEBNA POMOC
W naszej gminie nie brak ludzi
o dobrym sercu, dlatego sołectwo Łopuchówko zwraca się (do stolarza lub
innego fachowca) o wykonanie/ufundowanie 6 słupków na bramki do gry
w piłkę nożną.
Poprzednie bramki po 10 latach
„służby” odmówiły posłuszeństwa
i obecnie nie nadają się do powtórnego
wkopania. Bardzo proszę o kontakt
i pomoc!
OGRODZENIE JAK NOWE
W sołectwie Łopuchówko naprawiony
został odcinek ogrodzenia wokół boiska
sportowego, który został wcześniej
zniszczony przez zwierzynę leśną. Prac
podjął się Dariusz Madeja i teraz ogrodzenie zupełnie inaczej się prezentuje.
Wykonawcy bardzo dziękujemy!

Wybory do sołectw
Dobiegają końca wybory
sołtysów i rad sołeckich
gminy Murowana Goślina
kadencji 2015 – 2019. Na
chwilę obecną odbyło się
18 z 21 zebrań
wyborczych.
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Dla większości sołtysów będzie to
kolejna kadencja. Zmiany nastąpiły
natomiast w sołectwach:
Długa Goślina - Monika Ewert
Głęboczek - Justyna Gronek
Łoskoń Stary - Krzysztof Ancukiewicz
Mściszewo - Maja Frąckowiak
Rakownia - Grzegorz Piotrzkowski
Wojnowo - Kazimierz Trafas

W kolejnym wydaniu biuletynu przedstawimy Państwu wszystkich sołtysów
w naszej gminie.

Sławomir Malec
starszy specjalista ds. osiedli i sołectw
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 687

www.murowana-goslina.pl

Muzykant
Urszula Gendera-Zielińska: Panie Janie,
proszę nam nieco przybliżyć, od czego
zaczęła się pana „kariera” gminnego
grajka?
Jan Kasseja: Po wojnie, gdy zaczęły się
czasy tzw. „szabru”, pamiętam, że ojciec
przyniósł skądś harmonię, tzw. „deptaną”. Moje zainteresowanie muzyką
zaowocowało tym, że pan organista Wilczyński wypatrzył mnie gdzieś wśród
rówieśników i zaproponował miejsce
w chórze. A były to czasy, kiedy nie miałem na czym grać i chodząc na zabawy,
w czasie kiedy orkiestra odpoczywała, ja
wykorzystywałem ten czas na to, aby
sobie poćwiczyć.
W kapeli grałem też w wojsku, w jednostce przy ul. Rolnej w Poznaniu. Zaś po
odbyciu służby wojskowej założyłem
zespół muzyczny Błękitna Fala, który
przetrwał 6 lat. Jako pierwszy w okolicy
grywałem na imprezach wiejskich, weselach, w klubokawiarni w Boduszewie
i w Przebędowie. W orkiestrze grałem
przez 38 lat.

łem z Zygmuntem Kaźmierczakiem,
Ryszardem Kubińskim z Olejniczakiem,
Zbyszkiem Bitnerem. Po jakimś czasie
podzieliliśmy się na 2 kapele. Do tej pory
wydałem 2 płyty: „50 lat muzykowania”
i „Radosna niepodległość”.
Z wielką pasją mówi Pan o muzyce. Czy
tylko tą dziedziną interesuje się Pan tak
mocno?
Ależ nie. Zawsze bardzo interesowałem
się życiem kulturalnym w naszej gminie,
a także sportem. Swego czasu byłem
zawodnikiem Concordii, w której miałem
pseudonim Kiwka. Interesuje mnie również polityka.

Rozmowa
z JANEM KASSEJĄ,
znanym z naszej
gminie grajkiemsamoukiem

na imprezach rodzinnych, w plenerze.
Ile trwa Pana przygoda z muzykowaniem?
W ubiegłym roku „stuknęło” 55 lat
uczestniczenia w życiu muzycznym mojej
gminy. Mógłbym jeszcze zagrać na niejednej imprezie, uświetnić uroczystości
gminne. To wszystko wyłącznie dla własnej i mam nadzieję słuchaczy przyjemności, nieodpłatnie.
Jakie ma pan marzenie?
Chciałbym wziąć udział w Inwenturze
Artystycznej. Mam marzenie, aby nasz
utalentowany dyrygent Mateusz Sibilski
zaprosił mnie przed orkiestrę, w roli...
dyrygenta, choć na chwilkę.

Jakie to były instrumenty?
Najczęściej lira, bęben, werbel i akordeon.

Czy w takim razie potrafi Pan wypoczywać?
Wypoczywam najlepiej przy komputerze,
radzę sobie z nim bardzo dobrze, mam
swoją stronę internetową. Chętnie chodzę na zakupy, ale przede wszystkim
odpoczywam, grając. Udało mi się niedawno zakupić dobry sprzęt grający
w Niemczech. (jakość i świetne brzmienie potwierdzam, bo Pan Jan zagrał specjalnie dla mnie – przyp.: Urszula Gendera Zielińska)

Od Pana Jana otrzymałam płytę „Radosna niepodległość”. Na jego prośbę
podaję adres mailowy i nr telefonu,
gdyby ktoś chciał go zaprosić na wiejskie
boisko: jankasseja@blues.parl.pl, tel.
534 985 051. Serdecznie zapraszam na
stronę Pana Jana:
www.jankasseja.bluespark.pl

Co było dalej?
Założyłem kolejny zespół, który nie posiadał jednak nazwy. Pomyślałem wtedy, że
każde miasto ma swoją kapelę, więc
czemu ja nie mógłbym takiej założyć.
I tak powstała Eka Wuja Jacha. Grałem
w niej głównie na akordeonie, a zaczyna-

Jakie pomysły przychodzą Panu jeszcze
na myśl, jeśli chodzi o ukochane granie?
Mam pewien pomysł. Chciałbym, gdy tylko
zrobi się ciepło, grać w mieście, na ulicy,
albo na targu, żeby mogli mnie usłyszeć
wszyscy mieszkańcy. Zagram także tam,
gdzie zaproszą mnie mieszkańcy gminy:

A ponieważ tuż po zamknięciu tego
wydania biuletynu Jan Kasseja obchodził
będzie urodziny (ur. 28 kwietnia 1939 r.)
już teraz składam mu najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, muzykowania jeszcze
wiele lat i spełnienia wszystkich, zwłaszcza muzycznych marzeń!

DZIEŃ MATKI
W okazji nadchodzącego Dnia
Matki wszystkim goślińskim
mamom składam serdeczne
życzenia! Dla Was Kochane
Mamy publikujemy wiersz Tadeusza Sienniaka. Zapraszam
także na koncert z okazji Dnia
Matki, 24 maja, Ośrodek Kultury, godz. 1800.
Burmistrz Dariusz Urbański
maj 2015

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Dzień Matki
Matka. To najpiękniejsze słowo świata.
Tak śpiewano w piosence już w ubiegłych
latach.
Jest też ku temu konkretna przyczyna
Gdyż Matka jest zawsze, ta jedna jedyna.
Bo ona kiedyś nas urodziła
A później długi czas się trudziła
By ubrać nakarmić wyedukować
I na porządnych ludzi wychować.
I za to Matki serdeczne dzięki
Za Wasze trudy, starania, lęki
o to, by dzieci dorosłe życie
biegło bez przeszkód i należycie.
Chociaż na koncie sporo lat mamy

Lecz o swej Matce wciąż pamiętamy.
Tym, których nie ma, niech płomyk znicza
Drogę przez wieczność ciągle oświeca.
Dla Matek, które jeszcze są z nami,
Piękne życzenia w ich dniu składamy.
Na pierwszym miejscu życzymy zdrowia,
Niechaj problemów nigdy nie sprawia.
I, co jest dla nich też ważne przecież
Szacunku bliskich, miłości dzieci.
Życie niech niesie tylko radości,
Zero kłopotów, żadnych przykrości.
Niech Opatrzność im sprzyja, słońce zawsze
świeci.
Tego w Dniu Matki powinny życzyć dzieci.
Tadeusz Sienniak
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Wiosenne zmagania Kamili Busse
Kamila Busse, goślińska judoczka,
regularnie uczestniczy w zmaganiach
i mistrzostwach w swojej dyscyplinie.
Oto ostatnie starty:
▪ 21 marca w Bytomiu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP)
w judo. Były to pierwsze tego typu
zawody Kamili, która jest studentką
pierwszego roku Turystyki i Rekreacji
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udało jej się zdobyć dwa medale: brązowy indywidualny i srebrny w konkurencji międzyuczelnianej.
▪ 10-12 kwietnia w Jastrzębiu Zdroju
odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów w Judo. Pierwszego
dnia Kamila stoczyła 3 walki, pierwsze dwie wygrywając przed czasem

w pięknym stylu. Walkę finałową przegrała w dogrywce. To już jej piąte vice
mistrzostwo Polski.
▪ 4-5 kwietnia odbył się Puchar Europy
w Atenach. W pierwszej walce Kamila
pokonała zawodniczkę z Belgii – walka
trwała 20 sekund. W drugiej uległa jej
Greczynka, również przed czasem.
Niestety, później Kamila została pokonana przez judoczkę z Turcji, a walkę
o brązowy medal przegrała na punkty
z zawodniczką z Bułgarii. Ostatecznie
uplasowała się na 7 pozycji. Udział
w Pucharze i zdobyte miejsce daje jej
możliwość startu w Mistrzostwach
Europy. Trzymamy kciuki!
Oprac. Monika Paluszkiewicz
Zdjęcie: archiwum Kamili Busse

Sprawni jak żołnierze
17 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Bolechowie odbył się XXXVIII Finał
Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze-2015”.
Zawody były organizowane przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Nagrody wręczali: w imieniu Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty Elżbiety Walkowiak przedstawiciel
Kuratorium Oświaty płk dr Jerzy Licki,
w imieniu Starosty Poznańskiego Jana
Grabkowskiego - Radny Powiatu Poznańskiego Marszałek Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego Jarosław Dobrowolski oraz
burmistrz Dariusz Urbański. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także: Burmistrz
Rogoźna - Roman Szuberski, Zastępca
Burmistrza Rogoźna - Renata Tomaszewska, Szef Wydziału Rekrutacji WKU mjr
Sławomir Roman oraz Dyrektor Wydziału
Edukacji Powiatu Poznańskiego Monika
Lis-Nożyńska.
Zawody rozegrano w konkurencji zespołowej, zarówno dziewcząt, jak i chłopców
szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy
rywalizowali w pięciu konkurencjach: test
zwinnościowy, pierwsza pomoc, rzut granatem, bieg na orientację oraz strzelanie.
W zawodach uczestniczyło 19 zespołów
dziewcząt i 22 zespoły chłopców.
WYNIKI
w klasyfikacji zespołowej chłopców:
I miejsce - LO Bolechowo
14

Zawody sportowo-obronne.

w składzie: Wojciech Zajdel, Robert Rembek, Krzysztof Szymkowiak
II miejsce - Technikum Logistyczne
Bolechowo
w składzie: Tymoteusz Królski, Patryk
Skitek, Emil Pośpiech
III miejsce - Zespół Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marszewie
w klasyfikacji zespołowej dziewcząt:
I miejsce - LO Bolechowo
w składzie: Martyna Rejak, Marika Trzeciak, Malwina Sokołowska
II miejsce- Technikum Logistyczne
Bolechowo
w składzie: Adrianna Dyrszlag, Monika
Perska, Alicja Łazarska
III miejsce- LO Września
Najlepszym zawodnikiem zawodów
został Patryk Skitek z LO Bolechowo,
a najlepszą zawodniczką została uczennica z LO z Wrześni.
Martyna Łech
Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Akademickie Mistrzostwa Polski w Bytomiu.

Najmłodsi
czytelnicy
27 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. K. Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie w trzech klasach pierwszych odbyło się pasowanie na
czytelnika biblioteki szkolnej.
Dzieci wysłuchały opowieści bibliotekarki o pochodzeniu słowa biblioteka,
o pierwszych na świecie bibliotekach,
różnych rodzajach bibliotek oraz poznały
zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej, Internetowego Centrum Informacji
Multimedialnej i czytelni.
Następnie pierwszoklasiści zostali poddani próbie na czytelnika. Była to próba
głosu, mądrości i zręczności, którą zaliczyli znakomicie. W dalszej części spotkania bibliotekarka dokonała pasowania
na czytelnika biblioteki największą
księgą znajdującą się w bibliotece, a był
to ,,Pan Tadeusz’’ Adama Mickiewicza.
Wydarzenie to miało miejsce w nowo
otwartej czytelni. Na koniec dzieci otrzymały drobne upominki i mogły wypożyczyć swoją pierwszą książkę z biblioteki.
Ewa Warzocha
nauczyciel bibliotekarz SP nr 1
www.murowana-goslina.pl

Wielkanocny Turniej
18-19 kwietnia 2015 r. odbył się XVII Ogólnopolski Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców. Tradycja ta powróciła do hali Gimnazjum nr 2 po kilkuletniej przerwie.
Wśród zaproszonych zespołów występowały drużyny z takich ośrodków
siatkarskich, jak: SOS Kangur Nowy
Tomyśl, KS Energetyk Poznań, UKS
Piątka Turek, UKS Augustynki Kalisz,
GLKS Barycz Janków Przygodzki, Huragan Wołomin czy UKS ZSMS Poznań.
Kibice, jak i obserwatorzy byli pod wielkim wrażeniem wyszkolenia i poziomu
sportowego młodych zawodników.

Po dwóch dniach intensywnych rozgrywek
klasyfikacja końcowa wśród dziewcząt
przedstawiała się następująco:
1 miejsce – KS Energetyk Poznań, 2 miejsce – UKS ZSMS Poznań, 3 miejsce –
Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie
(1 zespół), 4 miejsce – GLKS Barycz Janków Przygodzki, 5 miejsce - Gimnazjum nr
2 w Murowanej Goślinie (2 zespół),
6 miejsce – UKS Augustynki Kalisz.

W sobotę turniej otworzył burmistrz
Dariusz Urbański, a kibice mogli obserwować zmagania młodych sportowców rozgrywane na dwóch boiskach. Niedziela to
już ostateczne rozstrzygnięcia i ceremonia
zakończenia turnieju, gdzie wśród zaproszonych gości pojawili się między innymi:
zawodniczki oraz trener I-ligowego klubu
piłki siatkowej KS Murowana Goślina,
radni miejscy z różnych klubów, radny
powiatowy – Stanisław Woźniak, a także
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina Dariusz Urbański, który oficjalnie
zakończył turniej.

Wśród chłopców turniej zdominował
pierwszy zespół SOS Kangur Nowy
Tomyśl, który wygrał wszystkie mecze
i cały turniej. Drugie miejsce przypadło
UKS Piątka Turek, a miejsce trzecie zajął
KS Energetyk Poznań. Chłopcy z Murowanej Gośliny zajęli 4 miejsce, a miejsca
5 i 6 zajęły kolejno: ZS nr 5 Wołomin
i SOS Kangur Nowy Tomyśl II. Na uwagę
zasługują wyróżnieni przez trenerów najbardziej wartościowi zawodnicy: wśród
chłopców Karol Walczak, a wśród dziewcząt Maja Schraube – oboje z Murowanej
Gośliny.

Rozgrywki w hali Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie.

XVII Wielkanocny Turniej Piłki Siatkowej
to tradycja, która przez 16 lat determinowała działania szkół, nauczycieli,
uczniów, lokalnych firm i władz naszego
miasta do działania we wspólnym celu pokazania, że Murowana Goślina kojarzona z siatkówką to wizytówka tego
wspaniałego miasta.
Maciej Przybylski
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Mistrzowie Województwa!
W środę 25 marca 2015 roku
w Strzałkowie odbył się Finał
Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego Szkół Podstawowych w Siatkówce
Chłopców.
Wzięło w nim udział 8 zespołów – mistrzowie rejonów: SP 9 Leszno, SP 8 Krotoszyn,
SP 4 Turek, SP 29 Poznań, SP 5 Jarocin,
SP 2 Murowana Goślina, SP 2 Piła
i gospodarz SP Strzałkowo. Turniej rozegrano systemem „każdy z każdym” w grupach, a następnie półfinał i finał, zgodnie
z regulaminem SZS Wielkopolska i przepisami mini siatkówki. Medalistami
Mistrzostw Województwa Szkół Podstawowych w Siatkówce Chłopców zostali:
1 miejsce – SP 2 Murowana Goślina
2 miejsce – SP 29 Poznań
3 miejsce – SP Strzałkowo
Awans do Finału Ogólnopolskiego Szkół
Podstawowych w Siatkówce Chłopców
uzyskał zespół Szkoły Podstawowej nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej
Goślinie, który wystąpił w składzie: Mikołaj Nawrocki, Karol Kaźmierczak, Bartosz
maj 2015

Zwycięski zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.

Rejniak, Mateusz Błachowiak, Maksymilian Robak, Mateusz Kobus, Mateusz
Olszakowski, Mathew Kuś Lovon, Franciszek Paszkiewicz, Szymon Baranowski.
Trenerka: Marzena Chmielecka.
Droga do Finału Województwa naszej drużyny była imponująca: I miejsce w Półfinale Powiatu, I miejsce w Finale Powiatu
i I miejsce w Finale Rejonu. Cieszymy się
z tego wspaniałego sukcesu, gratulujemy
i życzymy powodzenia w Mistrzostwach
Polski.
Mirosława Szudera
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Henryka Sienkiewicza
Zdjęcia: Marzena Chmielecka

Lech Poznań Football Academy,
szkółka Kolejorza, zaprasza dzieci
na pokazowe, bezpłatne treningi
w Murowanej Goślinie.
Zajęcia dla poszczególnych grup:
grupa 2009 i młodsi
wtorek, piątek – 16.30 – 17.30
grupa 2006-2008
wtorek, piątek – 17.30 – 19.00
Treningi odbywają się na boisku
Orlik przy ul. Mściszewskiej 21.
Istnieje możliwość indywidualnego
ustalenia uczestnictwa w zajęciach.
Chęć udziału prosimy zgłaszać
telefonicznie pod nr 732 922 922
lub wypełniając odpowiedni
formularz zgłoszeniowy
na stronie LPFA.pl
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KULTURA

„Wiosenno - poetycki zawrót głowy”
10 kwietnia br. w nowej siedzibie
ośrodka kultury przy ul. Mściszewskiej odbyły się Eliminacje Gminne do
XVI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”.
Było i jest co chwalić, konkurs stał na
bardzo wysokim poziomie. Piękna scenografia Bartka Stefańskiego, którą
zachwycali się uczestnicy konkursu
i publiczność. Teksty fantastycznie
dobrane do wieku i osobowości uczestników. Zawsze zwracaliśmy uwagę na
puentę wiersza, którą w tym roku wszyscy recytatorzy uchwycili. A co ważniejsze, dobrze rozumieli swój tekst. Zaskakujące utwory, z bardzo ciekawą interpretacją. Dzięki naszym sztukmistrzom władania słowem, mogliśmy się wzruszyć
i śmiać. Zadaniem jury było wyłonienie
trójki recytatorów, która będzie reprezentować naszą gminę podczas finału konkursu, który odbyły się 17 kwietnia br.
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Jury w składzie Dioniza Boch - przewodnicząca i Agnieszka Szymańska Wojtera
postanowiło:
▪ Po wysłuchaniu 16 prezentacji recytatorskich klas podstawowych 1 - 3
wyróżnić następujących uczniów:
Weronika Hilszer ze Szkoły Podstawowej nr 1, Franciszek Błachowiak ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie, Edyta Kądzielawa ze
Szkoły Podstawowej w Łopuchowie
i Rozalia Rogacka ze Szkoły Podstawowej w Białężynie.
Nominację do finału przyznać Dagmarze
Kasprzak ze Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie.
▪ Po wysłuchaniu 11 prezentacji recytatorskich reprezentantów klas podstawowych 4 - 6 wyróżnić uczniów: Paulina Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr 2, Joanna Prętka ze Szkoły
Podstawowej w Białężynie, Agata
Kądzielawa ze Szkoły Podstawowej
w Łopuchowie, Natan Hilszer i Stanisław Grodzki ze Szkoły Podstawowej

nr 1 w Murowanej Goślinie.
Nominację przyznać Ewie Kaczorek ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej
Goślinie.
▪ Po wysłuchaniu jedynej prezentacji
recytatorskiej w grupie starszej przyznać
Nominację Juli Koczorowskiej z Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie.
Ubolewam nad faktem, że nie znalazło
się więcej uczniów z gimnazjum.
Wszystkim młodym adeptom sztuki władania słowem i opiekunom gratuluję
i dziękuję za wspaniałe przygotowanie
uczestników. Trzymamy kciuki za naszą
finałową trójkę podczas Wielkiego Finału.
A na zakończenie serdecznie i niezmiennie dziękuję naszej przewodniczącej Dionizie Boch, która od lat służy swym czasem, doświadczeniem, obdarza sympatią
i cennymi uwagami naszych recytatorów.
Doniu, dzięki takim ludziom, jak Ty, świat
jest piękniejszy.
Agnieszka Szymańska - Wojtera

Wiosenne przebudzenie
Konkurs Recytatorski „Wiosenne przebudzenie” to najstarsza impreza cykliczna Powiatu Poznańskiego – w tym roku odbył się szesnasty jego finał. 17 kwietnia 2015 r. w ośrodku kultury spotkali się
reprezentanci siedmiu gmin Powiatu Poznańskiego, aby walczyć o tytuły najlepszych w powiecie.
Gościliśmy młodych recytatorów
z gmin: Czerwonak, Dopiewo, Tarnowo
Podgórne, Stęszew, Mosina, Suchy Las,
Murowana Goślina. Imprezę zorganizował
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie. Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej Gminy
Murowana Goślina.
Obowiązki jury pełnili: Dioniza Boch
i Cezary Bera. Uczestników konkursu
powitał Burmistrz Murowanej Gośliny
Dariusz Urbański, kilka słów do młodych
recytatorów skierował też radny Rady
powiatu Poznańskiego Jarosław Dobrowolski. Z zimowego snu pomogła wybudzić
się uczestnikom pełna przejęcia atmosfera oraz wiosenna scenografia. Jak co
roku, największym zainteresowaniem cieszyły się wiersze czołowych polskich
poetów tj. Tuwima, Brzechwy, Gałczyńskiego, Kerna. Po obradach jury wyłoniło
laureatów w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Uczestnicy konkursu otrzymali
książki i dyplomy, a laureaci nagrody.
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GRUPA NAJMŁODSZA
1. Wojciech Malecha z gm. Mosina
2. Dagmara Kasprzak z gm. Murowana
Goślina
3. Adam Pawlak z gm. Suchy Las
GRUPA MŁODSZA
1. Ewa Kaczorek z gm. Murowana
Goślina
2. Aleksandra Młodziejowska z gm.
Suchy Las
3. Michał Rodziak z gm. Dopiewo
GRUPA STARSZA
1. Żaklina Cieślak z gm. Tarnowo Podgórne
2. Anna Tomczak z gm. Stęszew
3. Adela Witkowska z gm. Mosina
Wszystkim gratulujemy! Dziękujemy
ośrodkom kultury z powiatu poznańskiego
za przygotowanie eliminacji gminnych,
dziękujemy młodym recytatorom, ich
instruktorom i rodzicom za przygotowanie
do konkursu.
Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie”.

Wojciech Malecha z gminy Mosina.
www.murowana-goslina.pl

KULTURA

Dżin na wszystkie kłopoty…
czyli Teatralia 2015
27 marca br. w auli Gimnazjum nr 1 uroczystego otwarcia XI Gminnego Przeglądu Szkolnych Zespołów Teatralnych „Teatralia 2015” dokonał Burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz Urbański. Pomysłodawczynią przeglądu była Wanda Krajna-Solman była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie.
I tak od jedenastu lat ośrodek kultury
wraz ze szkołą organizują przegląd
z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.
Z roku na rok prezentowane spektakle są
coraz lepsze, odważniejsze. Zaskakują
treścią i formą prezentacji. W tegorocznym przeglądzie zaprezentowały się
szkoły:
▪ Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie z grupą teatralną Aniołki
Diabołki w spektaklu „Piosenki wcześniej urodzonych ” w reżyserii Jolanty
Szpot. Był to bardziej musical, młodzi
artyści porwali publiczność do wspólnego śpiewania.
▪ Po raz pierwszy w naszym przeglądzie wzięła udział grupa teatralna
z Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Zaprezentowali się w spektaklu
„Czerwony Kapturek” w reżyserii
Lecha Mroczkowskiego. Dowcipna
inscenizacja, gdzie wilk wzbudził
ogólną sympatię i dostał najwięcej
braw od publiczności.
▪ Szkołę Podstawową nr 2 w Murowanej Goślinie reprezentowały dwie
grupy teatralne:
- Grupa teatralna Ananasy w spektaklu „Czerwone Kapturki” w reżyserii
Grażyny Mroczek. Najliczniejsza
grupa tegorocznego przeglądu,
wartka akcja, pomysłowe stroje
i sceniczny rozmach. Do tego wilk
przerażony liczebnością Czerwonych Kapturków, które powinien
zjeść.
- Grupa teatralna Muzycy w spektaklu „Śpiąca królewna” w reżyserii
Bożeny Ceranek, zaskoczyli dowcipną treścią, grą aktorską i tańcem.
▪ Szkołę Podstawową w Białężynie
reprezentował szkolny zespół
teatralny Piegus w spektaklu „Brzydkie kaczątko” w reżyserii Martyny
Papajewskiej. Zaskakująca prezentacja, przepiękna muzyka połączona
z tańcem i grą. Gra aktorska na
pograniczu pantomimy. Wielkie brawa
za odwagę i pomysł opowiedzenia
baśni w tak nietypowy sposób.
maj 2015

Grupa teatralna Ananasy.

▪ Szkołę Podstawową w Długiej Goślinie prezentowała grupa teatralna Aladon w spektaklu „Przygody Dżina
i Aladyna” w reżyserii Aldony Dałek.
Kolorowe stroje, dowcipne dialogi
i zaskakujące zakończenie. Dżin
(wspaniała gra aktorska) nie sprostał
życzeniom kobiet...
▪ Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie zaprezentowało się w spektaklu
„Alicja” na motywach książki „Alicja
w krainie czarów” , które wystawiło
Szkolne
Kółko Teatralne Hipokryci w reżyserii
Elżbiety Mistarz. Brawa za scenariusz
i kunszt aktorski, dowcipne teksty,
wartką akcję. Scenariusz napisała
uczennica Gimnazjum nr 1.
▪ Zespół Szkół w Bolechowie reprezentowało szkolne kółko teatralne Miłośnicy Szkoły w spektaklu „Co to za
bajka” w reżyserii Violetty Pawlak. To
był ostatni spektakl tegorocznego
przeglądu. Zaskoczył brawurą, kon-

Burmistrz Dariusz Urbański wręcza upominki uczestnikom.

taktem z publicznością .Gra aktorska
połączona z interakcją, prawdziwy
show na scenie.
Na zakończenie wszystkie grupy
teatralne i opiekunowie otrzymali z rąk
Burmistrza Murowanej Gośliny Dariusza
Urbańskiego oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1Moniki Bajer-Nowak
pamiątkowe dyplomy, przepiękne statuetki i łakocie.
W imieniu organizatorów jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom i reżyserom
za wspaniałą przygodę teatralną, którą
mogliśmy przeżyć dzięki Wam. Serdeczne
gratulacje i wielkie brawa dla wszystkich
naszych aktorów.
Widzimy się za rok.
Agnieszka Szymańska- Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

ARA zaprasza!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie oraz Gośliński Klub
Rękodzieła Artystycznego zapraszają wszystkich artystów, rękodzielników do udziału
w X przeglądzie twórczości amatorskiej ARA 2015, który odbędzie się
w dniach 21 – 31 maja 2015 r. Otwarcie wystawy odbędzie się w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury i Rekreacji przy ulicy Mściszewskiej 10 (hala MG SPORT, I piętro) w Murowanej Goślinie w dniu 21 maja (czwartek) 2015 r. o godzinie 18.00. Osoby zainteresowane
udziałem prosimy o dostarczenie prac do dnia 19 maja (wtorek) 2015 r. Autorów prac
prosimy o obecność przy montażu wystawy w dniu 20 czerwca (środa) 2015 r.
Wystawa będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Kultury tel. 61 8 122 120.
Zapraszamy serdecznie artystów i miłośników sztuki.
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Maleńczuk w Murowanej
W piątek 10 kwietnia, w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej 10 mieszkańcy mieli okazję posłuchać na żywo koncertu Macieja Maleńczuka wraz z zespołem Psychodancing.
Impreza została zorganizowana przez
Agencję Max Bonard Promotion, a honorowy patronat nad nią objął Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański. Frekwencja na koncercie zdecydowanie dopisała, a mieszkańcy
naszej gminy mieli przyjemność posłuchać naprawdę dobrej muzyki, przeplatanej z żartami i anegdotami z życia
gwiazdy wieczoru. Problemu nie stanowiła również ograniczona liczba miejsc
siedzących, gdyż zaraz po tym, gdy
muzyk wszedł na scenę, znacząca część
widzów podbiegła, by być najbliżej akcji.
Już dziś Burmistrz Dariusz Urbański
zapewnia, że to nie ostatni tego typu koncert w naszej gminie i że dołoży starań,
by takie gwiazdy, jak Maciej Maleńczuk
częściej odwiedzały naszą gminę.
Kamil Grzebyta
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

XV Targ Wiejski w Boduszewie

Zapraszamy wystawców
Głównym celem wystawy jest promowanie tradycji, turystyki lokalnej oraz
sztuki ludowej. W zamierzeniu organizatorów jest również popularyzacja zmian
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich, a dla najmłodszych edukacja
poprzez kontakt z przyrodą i otoczeniem
wiejskim.

szkółkarze, pszczelarze, właściciele
gospodarstw agroturystycznych, osoby
zajmujące się drobną wytwórczością,
a także twórcy rękodzieła artystycznego.

W wystawie mogą wziąć udział rolnicy
z płodami rolnymi i wyrobami garmażeryjnymi pochodzącymi z własnych gospodarstw, hodowcy drobiu, plantatorzy
upraw sadowniczych i warzywniczych itp.,

Wszystkich zainteresowanych wystawieniem swoich produktów prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury,
tel. (61) 812 21 20.

UWAGA! Tegoroczny Targ Wiejski
w Boduszewie odbędzie się w sobotę 13
czerwca, początek o godz. 13.00.

Jak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

ś.p. Macieja Kramarka
Zawsze był osobą życzliwą, uśmiechniętą, przyjacielską i pomocną. Inicjował działania dla
dobra drugiego człowieka. Będzie nam Go bardzo brakowało.
Rodzinie i bliskim śp. Macieja przekazujemy wyrazy współczucia.
Dyrektor i Pracownicy Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie
Społeczny Komitet Organizacyjny Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie
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PÓŁMARATON WETERANÓW

OBJAZDY!
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie informuje, że w dniu 7 czerwca
2015 r. (niedziela) w godz. 10.00 – 13.00 organizuje
XIX Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie.
TRASA BIEGU: ul. Poznańska, ul. Wojska Polskiego,
ul. Gnieźnieńska, Rakownia - w kierunku Kamińska.
START I META: ul. Poznańska (na wysokości Biedronki).
OBJAZDY:
Objazd do Kamińska – ul. Przemysłowa (Mur. Goślina),
ul. Dolna (Rakownia), Okoniec.
Objazd z Kamińska do Murowanej Gośliny – Okoniec, ul.
Dolna (Rakownia), ul. Przemysłowa (Murowana Goślina).
Objazd do Boduszewa i z Boduszewa – ul. Polna.
Objazd do Rakowni - ul. Przemysłowa, z Rakowni - ul. Dolna
W godz. 7.00 - 15.00 zamknięta będzie ul. Poznańska (od kościoła do ul. Mostowej włącznie).
Objazd do Poznania: plac Powstańców Wlkp. – Kochanowskiego – Mściszewska.
Objazd do Wągrowca: Mściszewska – Kochanowskiego –
plac Powstańców Wlkp.
Przystanek PKS przeniesiony zostanie na pl. Powstańców
Wlkp. (naprzeciwko Probostwa).
W godz.7.00 – 15.00 ul .Szkolna na odcinku od ul.
Rogozińskiej do Szkoły Podstawowej nr 1 włącznie
będzie ulicą dwukierunkową.
ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!
PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ I ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ
UWAGI NA ZAWODNIKÓW
www.murowana-goslina.pl

KULTURA

Dzień Ziemi - konkurs
20 kwietnia 2015 r. po raz dwudziesty pierwszy młodzież szkół podstawowych uczestniczyła
w Gminnym Konkursie Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej. Konkurs od lat organizują wspólnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, odbywa się zawsze w kwietniu z okazji Dnia Ziemi.
Celem konkursu jest pobudzenie dzieci
do aktywnego budowania szeroko pojętej wrażliwości człowieka na otaczającą go
przyrodę. Konkurs ma m.in. przybliżyć
uczniom podstawowe pojęcia z zakresu
nauki o środowisku przyrodniczo-leśnym.
Ponadto celem konkursu jest wyłonienie
indywidualnych zwycięzców w grupach
wiekowych, których wiedza zostaje uhonorowana nagrodami. W konkursie wzięły
udział cztery szkoły podstawowe z gminy
Murowana Goślina. Po sprawdzeniu odpowiedzi komisja konkursowa w składzie:
Danuta Śliwa, Arleta Włodarczak przyznała
następujące miejsca:
w kat. klas I-III:
1. Maja Hermann
(Szkoła Podstawowa nr 2)
2. Anna Kruszelnicka
(Szkoła Podstawowa nr 1)
2. Hanna Grzegorzek

(Szkoła Podstawowa Białężyn)
3. Klaudia Karlińska
(Szkoła Podstawowa nr 2)
3. Filip Szuberski
(Szkoła Podstawowa Białężyn)
w kat. klas IV-VI:
1. Antoni Hartman
(Szkoła Podstawowa nr 2)
2. Krzysztof Bartczak
(Szkoła Podstawowa nr 2)
3. Maja Spychalska
(Szkoła Podstawowa nr1)
Najlepszą reprezentacją szkolną okazali
się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
w Murowanej Goślinie. Wiedza dzieci
została uhonorowana pięknymi albumami
przyrodniczymi i nagrodami rzeczowymi.
Gratulujemy laureatom, dziękujemy
nauczycielom i rodzicom za przygotowanie
dzieci do konkursu.

Uczestnicy Gminnego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej.

W konkursie wzięły udział cztery szkoły podstawowe.

Arleta Włodarczak
fot. Bartłomiej Stefański

Poczuć puls Ziemi
10 kwietnia br. w Galerii na Wzgórzu w Ośrodku Kultury przy ul. Mściszewskiej odbył się wernisaż
wystawy fotografii młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie.
„Człowiek nawet w najpiękniejszych
snach nigdy nie mógł znaleźć nic lepszego od przyrody” (Ralph Emerson). Te
słowa były mottem konkursu fotograficznego, którego efektem jest wystawa
w naszej galerii. Pomysłodawcą konkursu
była pani Maria Lis, nauczyciel SP nr 1.
Jury złożone z uczestników zajęć plastycznych w MGOKiR, artystów amatorów
sztuk wizualnych oraz Bartłomieja Stefańskiego, Kingi Walkowiak, Beaty Giersig pod przewodnictwem Marii Lis
wybrało po długich poszukiwaniach najpiękniejsze fotografie. Poziom artystyczny i różnorodność sposobów
postrzegania przyrody wokół siebie, niebagatelna rejestracja tego momentu
w kadrze zdjęcia były głównymi kryteriami oceny prac.
Przyznano wyróżnienia pierwszego stopnia: Julii Baszczyńskiej, Adamowi Tworzowskiemu, Mikołajowi Popkowi, Jakubowi Mazurkowi, wyróżnienia drugiego
maj 2015

stopnia: Agacie Ratajczak, Dawidowi
Światłowskiemu. Pierwsze miejsce
w konkursie zajęła Monika Sadło, drugie
miejsce Milena Patan, trzecie miejsce ex
aequo Zofia Wysocka i Tomasz Tworzowski. Wszystkie prace w całości ekspozycji
prezentują wysoki poziom estetyczny,
wskazując na dużą wrażliwość młodzieży
na prostotę i piękno natury, tak trudno
dostrzegalną współczesnemu człowiekowi w jego przecież naturalnym środowisku. Ze zdjęć bije pewna energia, jakby
puls serca ziemi w czterech porach: wiosną, latem, jesienią i zimą. Jeżeli celem
konkursu było pobudzenie do szukania
czystego piękna, to został on osiągnięty.
Bartłomiej Stefański
Pragnąc zachęcić moich uczniów do
poszukiwania piękna w otaczającej przyrodzie, do „łapania” chwil, ulotnych zjawisk i utrwalenia na fotografiach tego, co
wyjątkowe, zorganizowałam wiosną 2014
roku Szkolny Konkurs Fotograficzny

Arleta Włodarczak i Maria Lis - pomysłodawczyni konkursu.

„Cztery pory roku”. W konkursie wzięli
udział uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie:
Joanna Cieślak, Roksana Musiał, Milena
Patan, Filip Krzysztoń, Tobiasz Łukaszyk
(obecnie już absolwenci szkoły) oraz
Aleksandra Antkowiak, Julia Baszczyńska, Wiktoria Kazuś, Jakub Mazurek,
Wiktoria Parandowska, Mikołaj Popek,
Agata Ratajczak, Monika Sadło, Dawid
Światłowski, Adam i Tomasz Tworzowscy,
Klaudia Witczak i Zofia Wysocka.
Maria Lis
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Społeczny Komitet Organizacyjny

Patronat Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina Dariusza Urbańskiego

zapraszają na

Murowana Goślina, 7 czerwca 2015 r.
BIEG BIERZE UDZIAŁ W CYKLU GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE
Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Dariusza Urbańskiego Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina
PROGRAM XIX MISTRZOSTW POLSKI WETERANÓW W PÓŁMARATONIE:
9.50 oficjalne otwarcie XIX Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie
10.00 START do półmaratonu (ul. Poznańska, na wysokości Biedronki)
10.50 start biegów młodzieży szkolnej
11.50 spodziewany zwycięzca półmaratonu
12.00 program artystyczny
13.30 uroczysta dekoracja zwycięzców

6 czerwca 2015 r.
hala widowiskowo-sportowa
ul. Mściszewska 10, Murowana Goślina

W gali wystąpią zawodnicy z całej Polski,
w tym także zawodnicy z naszej gminy,
dlatego tym bardziej zachęcamy do kibicowania.
REGULAMIN BIEGU:
www.domkultury.murowana-goslina.pl
ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE:
www.polmaraton.murowana.pl
fot. freeimages.com

fot. freeimages.com

XV TARG WIEJSKI W BODUSZEWIE
PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
DĘTY H
POWIATU POZNAŃSKIEGO
sobota 13 czerwca 2015 r.
godz. 13.00 - sprzedaż wyrobów rękodzielniczych i produktów
rolnych z możliwością degustacji
15.00 - oficjalne otwarcie XV Targu Wiejskiego oraz Przeglądu
Orkiestr Dętych Powiatu Poznańskiego
15.15 - 20.00 - prezentacje Orkiestr Dętych Powiatu Poznańskiego
19.30 - 24.00 - zabawa taneczna

INNE ATRAKCJE: konkurs strzelecki do tarczy z broni pneumatycznej, mini zoo, punkt pomiaru ciśnienia, kawiarenka Boduszewianka
– lokalne wypieki, ognisko, atrakcje dla dzieci.
ZAPRASZAJĄ:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Sołectwo, Pałac i OSP Boduszewo
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu

fot. freeimages.com

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
zaprasza na

KONCERT
Z OKAZJI DNIA MATKI
24 maja 2015 r. (niedziela), godz. 18.00
sala imprezowa Ośrodka Kultury przy
ul. Mściszewskiej 10 w Murowanej Goślinie
WYSTĄPI
Chór Dziecięcy „Canzona”
Dyrygent Adrianna Wtorkowska - Kubińska
akompaniament Weronika Jarzyńska

WSTĘP WOLNY !

fot. rbostwick/freeimages.com

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na

Rada Szkoły i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają na

FESTYN
„Piknik z Dwójką”

30 maja 2014 r., boisko sportowe ul. Gen. T. Kutrzeby 9
PROGRAM:
17.00 - 20.00 ▪ „Wesołe zabawy z Królikiem Bugsem i przyjaciółmi”Na zaproszenie Królika Bugsa przyjeżdżają jego znani przyjaciele
z różnych bajek: Myszka Miki, Kaczor Donald, pojawia się także
znienacka Prosiaczek.
▪ animacje dla dzieci poprowadzone przez artystów z Dobrego Teatru.
▪ pokazy taneczne w wykonaniu Zumba Fitness.

sobota 13 czerwca 2015 r.
godz. 10.30 – 14.00 na boiskach szkolnych
W PROGRAMIE:
piłka nożna, siatkówka, tory przeszkód,
pokazy teatralne i taneczne,
kawiarenka, dmuchany zamek,
kąciki tematyczne,
„bramki - niespodzianki”
oraz inne atrakcje.

18.30 - 19.30 koncert kapeli Swoja Wiara
20.00 - 21.00 koncert Agnieszki Czyż z zespołem
21.00 - 24.00 zabawa taneczna z zespołem Ale Band

INNE ATRAKCJE:
16.00 - 20.00 zjeżdżalnie dmuchane dla dzieci
17.00 Konkurs Strzelecki

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY
DZIECI
I DOROSŁYCH!

stanowisko plastyczne, malowanie twarzy, stanowiska plastyczne, gdzie będzie można
zrobić maskę ulubionego bohatera z bajki, duże maskotki rozdające dzieciom cukierki, duże
bańki, zwierzątka z baloników dla wszystkich dzieci, rodzinne gry i zabawy.

fot. Cieleke/freeimages.com

fot. freeimages.com

18.00 Konkurs wędkarski dla dzieci

47. TURNIEJ

PRO SINFONIKI

9.05.2015 r. (sobota), godz. 19.00
hala widowiskowo-sportowa,
ul. Mściszewska 10, Murowana Goślina

Koło Młodych Melomanów KLASA MUZYCZNA
przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
i Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie
serdecznie zaprasza na spektakl muzyczno-słowny

pt. „ZACZNIJ OD BACHA”
cena biletu: 45 zł
Bilety do nabycia w hali
(tel. 61 8112 336) lub:
www.kupbilecik.pl
www.biletyna.pl

w czwartek 7 maja 2015 r. o godz. 17:00
w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

Teresa Werner - gwiazda muzyki
rozrywkowej, szczególnie popularna
na Śląsku. Występowała na scenach
największych teatrów m.in. Carnegie
Hall, Broadway. Koncertowała w wielu
krajach świata: Stany Zjednoczone,
Chiny, Japonia. W 1991 roku zajęła 1
miejsce na Festiwalu Piosenki Ludowej
w Republice Południowej Afryki
w Johannesburgu. Od lat związana
z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk”.
fot: michaelaw/freeimages.com (tło) & zvon/freeimages.com (instrument)

ZAPRASZAJĄ
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W MUROWANEJ GOŚLINIE
CHÓRY: DZIECIĘCY, KAMERALNY, ŻEŃSKI ”CANZONA” Z MUROWANEJ GOŚLINY
ELŻBIETA WTORKOWSKA – DYREKTOR FESTIWALU

sobota 16 maja 2015 r., godz.19.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Dyrygent Iwona Wiśniewska – Salamon
niedziela 17 maja 2015 r., godz. 12.30
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
Msza św. w intencji ks. kanonika Edmunda Szymańskiego oraz koncert w wykonaniu:
x
Chóru Kameralnego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Dyrygent Iwona Wiśniewska – Salamon
x
Chóru Mieszanego „Vocantes” z Murowanej Gośliny
Dyrygent Leszek Bajon
x
Chórów: Dziecięcego, Kameralnego, Żeńskiego „Canzona” z Murowanej Gośliny
Dyrygent Elżbieta Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska – Kubińska
x
Prima Vista Brass z Hemmingen (Niemcy)
Dyrygent Marcus Bellmund
x
Zespołu saksofonowego Szkoły Muzycznej z Hemmingen (Niemcy)
Dyrygent Frank Reinicke
poniedziałek 18 maja 2015 r., godz. 18.45
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie
wystąpi Chór Kameralny Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Dyrygent Marek Gandecki
sobota 30 maja 2015 r., godz. 19.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi Zespół „Tremolo Vocal” z Barcelony (Hiszpania)
Dyrygent Lucia Beresova

www.icfmurowanagoslina.pl

fot. freeimages.com

piątek 15 maja 2015 r., godz. 19.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
Inauguracja Festiwalu, wystąpią:
x
Prima Vista Brass z Hemmingen (Niemcy)
Dyrygent Marcus Bellmund
x
Zespół saksofonowy Szkoły Muzycznej z Hemmingen (Niemcy)
Dyrygent Frank Reinicke
x
Chóry „Canzona”
niedziela 14 czerwca 2015 r., godz.18.50
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
wystąpi Poznański Chór Kameralny „Fermata”
Dyrygent Mateusz MJ Sibilski

piątek 19 czerwca 2015 r. , godz.18.30
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
wystąpi Żeński Chór X LO w Białymstoku
Dyrygent Anna Olszewska
niedziela 21 czerwca 2015, godz.19.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi Chór Koncertowy Uniwersytetu Filipińskiego z Quezon City (Filipiny)
Dyrygent Janet Sabas-Aracama
niedziela 28 czerwca 2015 r., godz. 18.50
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
wystąpi Zielinski Singers (USA)
Dyrygent Rick Zielinski
sobota 4 lipca 2015 r., godz.19.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi Chór Dziecięcy Collegu im. Alberta Camusa z Yvetot (Francja)
Dyrygent Mathias Charton
poniedziałek 6 lipca 2015 r., godz. 19.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10
wystąpi Chór Młodzieżowy „KwaZulu-Natal” z Durbanu (RPA)
Dyrygent Gerard’d du Toit

