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GALA MMA
SLUGFEST
W MUROWANEJ
GOŚLINIE

INAUGURACJA
VIII MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU CHÓRALNEGO

NOWA PRZYCHODNIA
W MUROWANEJ
GOŚLINIE

TERMIN

CZERWIEC

MIEJSCE

1-3 czerwca

Tydzień dla zdrowia

Szkoła Podstawowa nr 2

6 czerwca

Gala MMA Slugfest

Hala widowiskowo-sportowa, ul. Mściszewska 10

6 czerwca

Kijowisko – marsz nordic walking wokół jeziora Worowskiego

Worowo, Łopuchówko

6 czerwca

Concordia Murowana Goślina – Polonia Poznań

Stadion miejski w Murowanej Goślinie,
ul. Mściszewska 21

7 czerwca

XXXIV Mały Gośliński Maraton Weteranów
XIX Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie

START ul. Poznańska Murowana Goślina

10 czerwca

„1000°C w SIECI”, wernisaż prac uczestników Pracowni Rzeźby i Ceramiki

Galeria na Wzgórzu, MGOKiR

13 czerwca

XV Targ Wiejski
Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Poznańskiego

Boduszewo

13 czerwca

Piknik „Razem szczęśliwi” – organizator GSPON

Rakownia

13 czerwca

Festyn z Dwójką

Szkoła Podstawowa nr 2

13 czerwca

Spływ rzeką Wartą – LGD Kraina Trzech Rzek

Warta

13 czerwca

Mecz KS 1999 Łopuchowo – Pogoń Książ Wlkp.

Łopuchowo, stadion

14 czerwca

Rajd rowerowy, gmina Ryczywół – LGD Kraina Trzech Rzek

Ryczywół

14 czerwca

Strzelanie Rocznicowe, Bractwo Kurkowe

ul. Bracka 1

14 czerwca

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego
Poznański Chór Kameralny Fermata, Dyrygent Mateusz MJ Sibilski

Kościół pw. ś Jakuba Apostoła

XVI wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki

Galeria na Wzgórzu
Ośrodek Kultury przy ul. Mściszewskiej 10

19 czerwca

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego
Żeński Chór X LO w Białymstoku, Dyrygent Anna Olszewska

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Murowanej Goślinie

20 czerwca

Wianki nad Wartą

Przystań Binduga, Mściszewo

20 czerwca

XIV Ogólnopolski Turniej Strzelecki dla Krwiodawców pod patronatem
Starosty Poznańskiego w Bolechowie przy Zespole Szkół

ZS w Bolechowie

20 czerwca

VI biegi rodzinne

Łopuchówko

20 czerwca

Concordia Murowana Goślina – Orkan Konarzewo

Stadion miejski w Murowanej Goślinie,
ul. Mściszewska 21

21 czerwca

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego
Chór Koncertowy Uniwersytetu Filipińskiego z Quezon City (Filipiny)
Dyrygent Janet Sabas-Aracama,

Aula Gimnazjum nr 1

21 czerwca

Turniej sprawnościowy sołectw i osiedli

Stadion Miejski, ul. Mściszewska

26 czerwca

Widowisko plenerowe

Stare Probostwo

27 czerwca

XIII Festiwal Muzyczny „Musica Sacra Musica Profana”

Długa Goślina

27 czerwca

Pchli Targ i Kiermasz Rękodzieła

Nowy Rynek, Zielone Wzgórza

27 czerwca

Widowisko plenerowe

Stare Probostwo

27 czerwca

Zumba dla wszystkich

Łopuchówko

28 czerwca

VIII Międzynarodowy Festiwal Chóralny
im. ks. Edmunda Szymańskiego
Zielinski Singers (USA), Dyrygent Rick Zielinski

Aula Gimnazjum nr 1

28 czerwca

Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka – Cross dziewicza Góra

Owińska

„Husaria pod Gnieznem”, widowisko plenerowe

Stare Probostwo

I Bieg Wakacyjny “ Wind in the Hair”, 15 km

Binduga, Mściszewo

17-30 czerwca

26-28 czerwca
28 czerwca
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DARIUSZ URBAŃSKI
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

wanie OSP. Wybudowane zostaną garaże remiz OSP w Uchorowie i Łopuchowie. W przyszłym roku powstanie świetlico-remiza
w Nieszawie; natomiast w 2017 r. – świetlica w Przebędowie.
Chcielibyśmy także zrealizować inwestycję budowy ulic: Kwiatowa, Promienista, Rogozińska (tzw. górna Rogozińska), Słoneczna i Tęczowa. Przebudowy wymaga także ul. Szkolna
i także ten rejon chcielibyśmy objąć w planach na najbliższe
trzy lata. Wybudowane zostaną z pewnością parkingi obok
Ośrodka Zdrowia przy ul. Dworcowej.

Szanowni Mieszkańcy,
wiele pytań kierowanych przez Państwa do Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina dotyczy przyszłych inwestycji,
zwłaszcza drogowych w naszej gminie. W tym roku realizujemy
plan budżetowy zaprojektowany w roku ubiegłym, z niewielkimi korektami. Jednak już teraz rozpoczęliśmy niezbędne
obliczenia i projektowanie, aby zaplanować inwestycje drogowe na trzy kolejne lata. Na niektóre z nich już posiadamy
gotowe projekty i pozwolenia na budowę. Plan jest ambitny,
mam nadzieję, że uda się zrealizować wszystkie zamierzenia.

Wiem, że w kolejce jest kilkadziesiąt ulic, które czekają na
przebudowę lub całościowe wykonanie. Będziemy je stopniowo realizować, o ile tylko pozwolą na to środki w budżecie.
Ponadto chcielibyśmy od przyszłego roku zwiększyć kwotę na
naprawę i odtwarzanie dróg gruntowych w sołectwach. Oczywiście zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będziemy
realizować
wspólny projekt budowy oświetlenia w mieście i sołectwach.

Będziemy starali się maksymalnie wykorzystywać fundusze
unijne. Mamy szansę pozyskać 85 proc. dofinansowania na
przebudowę dworców PKP w Murowanej Goślinie i Łopuchowie. Projekty są gotowe do realizacji. Miejmy świadomość, że
jesteśmy maksymalnie zadłużeni, ale zdecydowanie warto
wygospodarować środki na inwestycje i wkład
własny gminy do inwestycji realizowanych przy
udziale środków unijnych.
Rozpoczęliśmy niezbędne obliczenia i projektowanie, aby

zaplanować inwestycje drogowe na trzy kolejne lata. Na
niektóre z nich już posiadamy gotowe projekty i pozwolenia
na budowę. Plan jest ambitny, mam nadzieję, że uda się
zrealizować wszystkie zamierzenia.
Oczywiście na realizację takiego planu muszę mieć jeszcze
zgodę Rady Miejskiej, ponieważ bez niej nie będzie możliwe działanie. Moje propozycje przedstawię radnym, którzy są powołani
do komisji dotyczącej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
W ramach wspomnianych planów rozpatrujemy inwestycje
w obrębie: ulicy Łąkowej – od mostu do ulicy Mściszewskiej;
Raduszyn – budowa ścieżki pieszo-rowerowej od Raduszyna
do osiedla Zielone Wzgórza; osiedle 600-lecia, budowa ulic:
Narcyzowa, Różana, Irysowa.
W przyszłym roku planujemy wykonanie termomodernizacji
Gimnazjum nr 2, a także świetlic w Białężynie i Mściszewie.
Zamierzamy w tym celu skorzystać ze wsparcia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W tym roku skupiamy się także na nadzorze
trwających inwestycji. Najprawdopodobniej uda
się przyspieszyć realizację przebudowy placu
Powstańców Wielkopolskich. Do lipca br.
powinna zostać ukończona przebudowa jego
prawej strony. To ukłon w stronę lokalnych
przedsiębiorców, właścicieli sklepów, aby ograniczyć ewentualne straty, wynikające z obniżenia dostępności rynku, zmniejszenia ruchu pieszego i samochodowego w tym rejonie.
Tyle relacji z pracy urzędu nad planami inwestycyjnymi. Przed
nami ciepłe, letnie miesiące. Plany imprez, które pozwolą spędzić czas ciekawie znajdziecie Państwo na stronie obok w kalendarium. Zdecydowanie poszerzamy ofertę, szczególnie w dziedzinie widowisk sportowych, aby promować – na życzenie naszych
młodszych mieszkańców – nowe dyscypliny. Zapraszam serdecznie 6 czerwca br. na Galę MMA Slugfest, bardzo dynamicznie rozwijającej się w Polsce i na świecie dyscypliny walk.
Mają zatem Państwo do dyspozycji sporo wydarzeń. Zapraszamy na nie serdecznie. Do zobaczenia!

Sukcesywnie zmieniać się będzie otoczenie wsi i infrastruktura,
która umożliwi spotkania lokalnej społeczności czy funkcjono-

UWAGA!
Kapituła wybierająca Osobowość Życia Kulturalnego Miasta i Gminy Murowana Goślina uprzejmie informuje, że do dnia 17 czerwca br. można zgłaszać
kandydatów do nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina za:

CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ,
WYBITNE OSIĄGNIĘCIE KULTURALNE ROKU
(od 1 czerwca ubiegłego roku do 31 maja bieżącego roku).
Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem należy składać w formie pisemnej do Przewodniczącej Komisji Oświatowo-Społecznej, ul. Poznańska 18,
62-095 Murowana Goślina lub mailowo: dom.kultury@murowana-goslina.pl
czerwiec 2015

UWAGA!
Od sierpnia bieżącego roku autobusy będą jeździły ulicą
Kolejową, a nie jak dotąd przez rynek. Dzięki temu zrealizowany zostanie plan zorganizowania przy dworcu PKP węzła
komunikacyjnego w Murowanej Goślinie.
Szczegóły zmian - lokalizacje przystanków i trasy przejazdu
autobusów – podamy w następnym wydaniu Biuletynu.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

LP

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG
KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1

obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/2
powierzchnia: 0,2088 ha
KW PO1P/00233702/7
właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga
wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

2

obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/3
powierzchnia: 0,2188 ha
KW PO1P/00233702/7
właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga
wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

113 500,00 zł
brutto

11 350,00 zł

do 18 czerwca 2015 r.
(czwartek)

23 czerwca 2015 r.
godz.11.00

116 100,00 zł
brutto

11 610,00 zł

do 18 czerwca 2015 r.
(czwartek)

23 czerwca 2015 r.
godz.11.30

3

obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/6
powierzchnia: 0,1982 ha
KW PO1P/00233702/7
właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga
wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

116 600,00 zł
brutto

11 660,00 zł

do 18 czerwca 2015 r.
(czwartek)

23 czerwca 2015 r.
godz.12.00

4

obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/7
powierzchnia: 0,1955 ha
KW PO1P/00233702/7
właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga
wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

109 600,00 zł
brutto

10 960,00 zł

do 18 czerwca 2015 r.
(czwartek)

23 czerwca 2015 r.
godz.12.30

5

obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/8
powierzchnia: 0,2171 ha
KW PO1P/00233702/7
właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga
wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

115 600,00 zł
brutto

11 560,00 zł

do 18 czerwca 2015 r.
(czwartek)

23 czerwca 2015 r.
godz.13.00

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 5 maja 2015 r. i zakończył się wynikiem
negatywnym.
Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Łoskoń Stary:
właściciel – Gmina Murowana Goślina;
uzbrojenie – brak, w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa;
dojazd – droga gruntowa.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łoskoń Stary – Gmina Murowana
Goślina zatwierdzonym uchwałą nr 373/XL/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 czerwca 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 99, poz.
2462 z dnia 22.07.2002 r.) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MJ.
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
hipoteka – bez obciążeń;
prawa, roszczenia i ograniczenia – brak.
Termin i miejsce przetargu:
23 czerwca 2015 r., sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska 16.
Forma i tryb zbycia:
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Warunki przetargu:
1. WADIUM
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 18
czerwca 2015 r.,
▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko –
Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200
0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu
wymaganej kwoty na wskazany rachunek,

4

▪ wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia,
wadium przepada na rzecz sprzedającego,
▪ pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
2. PRZETARG
▪ przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium,
▪ postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,
▪ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej,
▪ osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
▪ zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin płatności:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega
zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których
wysokość określi notariusz.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska 16, nr tel. 61 8 923 623,
email: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia 19.05.2015 r.

www.murowana-goslina.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

LP

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG
KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

1

obręb: Kamińsko; arkusz: 1; działka nr: 598;
powierzchnia: 0,0561 ha;
KW PO1P/00104497/3
właściciel: Gmina Murowana Goślina

71 900,00 zł
brutto

7 190,00 zł

do 18 czerwca 2015 r.
(czwartek)

23 czerwca 2015 r.
godz.10.00

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 5 maja 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
Opis nieruchomości:
hipoteka – bez obciążeń;
położenie nieruchomości – Kamińsko, ul. Słowika;
prawa, roszczenia i ograniczenia – brak.
właściciel – Gmina Murowana Goślina;
uzbrojenie – w zasięgu – energia elektryczna, kanalizacja sanitarna
w trakcie realizacji – zaprojektowana studzienka na terenie nieruchomości;
dojazd – droga polna.

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

LP

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG
KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

1

obręb: Kamińsko; arkusz: 1; działka nr: 549
powierzchnia: 0,0480 ha;
KW PO1P/00104478/4
właściciel: Gmina Murowana Goślina

61 000,00 zł
brutto

6 100,00 zł

do 18 czerwca 2015 r.
(czwartek)

23 czerwca 2015 r.
godz.10.30

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.12.2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg odbył się w dniu 09.03.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Trzeci przetarg odbył się w dniu 05.05.2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Kamińsko, plac Sokoła;
właściciel – Gmina Murowana Goślina;
uzbrojenie – brak, w zasięgu – energia elektryczna, kanalizacja sanitarna
w trakcie realizacji;
dojazd – droga polna;

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
hipoteka – bez obciążeń;
prawa, roszczenia i ograniczenia – brak.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI O NUMERZE EWIDENCYJNYM 598 I 549
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu wsi Kamińsko zatwierdzonym uchwałą
nr XII/121/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia
2011 r. Dz. Urz. Woj. Z 2012, poz. 1118 z dnia 27.02.2012 r. 1ML – teren
zabudowy letniskowej w zieleni.
Termin i miejsce przetargu:
23 czerwca 2015 r., sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska 16.
Forma i tryb zbycia:
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Warunki przetargu:
1. WADIUM
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 18
czerwca 2015 r.,
▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko –
Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200
0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu
wymaganej kwoty na wskazany rachunek,
▪ wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia,
wadium przepada na rzecz sprzedającego,
▪ pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

czerwiec 2015

2. PRZETARG
▪ przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium,
▪ postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,
▪ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej,
▪ osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
▪ zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin płatności:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega
zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których
wysokość określi notariusz.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska 16, nr tel. 61 8 923 623,
email: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia 19.05.2015 r.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ
ORAZ WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

obręb: Murowana Goślina; arkusz: 3; działka nr: 149/8
powierzchnia: 2,7087 ha; KW PO1P/00215102/9
właściciel: Gmina Murowana Goślina

1 850 000,00 zł
brutto

185 000,00 zł

do 16 lipca 2015 r.
(czwartek)

21 lipca 2015 r.
godz. 10.00

Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Murowana Goślina ulica Polna;
właściciel – Gmina Murowana Goślina;
uzbrojenie – pełne w zasięgu – energia elektryczna, kanalizacja sanitarna,
sieć wodociągowa, gaz;
dojazd – droga urządzona.
W obrębie działki znajduje się linia energetyczna średniego napięcia wraz
z obszarem oddziaływania.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXIII/325/2013 Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17.12.2013 r. – obiekty produkcyjne, składy i magazyny (3P).
Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości:
hipoteka – bez obciążeń;
prawa, roszczenia i ograniczenia – brak.
Termin i miejsce przetargu:
21 lipca 2015 r., sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska 16.
Forma i tryb zbycia:
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Warunki przetargu:
1. WADIUM
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 16 lipca
2015 r.,
▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko–
Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200
0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu
wymaganej kwoty na wskazany rachunek,

Jubileusz PZERiI
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie w bieżącym roku obchodzi 45. rok swego istnienia. Uroczystość jubileuszowa odbędzie się w dniu 23
czerwca. Chcielibyśmy, aby spotkanie miało uroczysty charakter i zgromadziło liczną grupę Członków Związku.
W programie uroczystości: godz. 12.00 Msza św. z okazji jubileuszu w Kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie;
godz. 13.30 uroczystość w auli Gimnazjum nr 1 (po mszy
zapewniamy transport autobusem do gimnazjum oraz powrót).
Działalność Związku trwa nieprzerwanie od momentu powstania
organizacji, aż do chwili obecnej. Celem głównym Związku były
zawsze działania na rzecz Członków: poprawy jakości ich życia,
aktywności społecznej, zagospodarowania wolnego czasu.
Bieżące informacje zarządu PZERiI:
▪ Posiadamy jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Mrzeżyna
(pobyt wypoczynkowy) w terminie od 29.08-05.09.2015 r.
▪ Przyjmujemy zapisy na wycieczkę do Rydzyny 21.07.2015 r.
Informacje: Biuro PZERiI w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska
16, czynne w każdą środę od godz. 10.00-13.00,
tel. 61 89 23 647. Zapraszam!
Jolanta Stern
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Murowanej Goślinie
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▪ wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał,
zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku
uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia,
wadium przepada na rzecz sprzedającego,
▪ pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia
lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym
2. PRZETARG
▪ pprzetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium,
▪ postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej
z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,
▪ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie
powyżej ceny wywoławczej,
▪ osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
▪ zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Termin płatności:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega
zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.
Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, których
wysokość określi notariusz.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina, ul. Poznańska 16, nr tel. 61 8 923 623,
email: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia 19.05.2015 r.

Oświadczenie
Szanowni Państwo

30 kwietnia br. na stronie internetowej Miasta i Gminy
Murowanej Gośliny oraz w kwietniowym numerze Biuletynu
Samorządowego ukazała się opinia burmistrza, a także relacja
z przebiegu VIII Sesji Rady Miejskiej, które to publikacje swoją
treścią i formą naruszają dobre obyczaje oraz
wprowadzają w błąd naszych mieszkańców. Zaniepokojony
taką formą przekazu informacji i wyrażania jednostronnych
opinii, zwłaszcza przez pracowników odpowiedzialnych za rzetelne i obiektywne informowanie społeczeństwa, apeluję do
Pana Burmistrza o przyjęcie zgłoszonych uwag i zaprzestanie
tej formy dyskredytowania radnych Rady Miejskiej w oczach
mieszkańców. Szczegółowe odniesienie do stawianych zarzutów znajduje się w stanowisku radnych klubu Rozwój Ziemi
Goślińskiej zamieszczonym na stronie Internetowego Serwisu
Informacyjnego Miasta i Gminy Murowanej Gośliny.
W imieniu radnych zapewniam Mieszkańców, że nasze działania i decyzje mają na celu przede wszystkim dbałość
o poprawny rozwój gminy i dobro jej mieszkańców.

Konrad Strykowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
k.strykowski@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl
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Otwarcie przychodni na
ul. Źródlanej
8 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie nowej przychodni lekarza rodzinnego w Murowanej Goślinie. Budynek przychodni
Zdrowie sp. z o.o. znajduje się na ul. Źródlanej.
Podczas otwarcia przychodni.

Na uroczystym otwarciu obecni byli
m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina Dariusz Urbański, przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza Adam Szweda,
Radna Rady Miejskiej Alicja Kobus,
mieszkańcy i pracownicy przychodni.
W tym roku mieszkańcy zarejestrowani
w przychodni będą mogli otrzymać skierowanie do specjalistów refundowanych

przez NFZ z zakresu ginekologii, chirurgii
ogólnej, laryngologii, kardiologii, neurologii, urologii, dermatologii, przyjmujących
na osiedlu Przyjaźni w Poznaniu.
W przyszłym roku natomiast wyżej
wymienieni specjaliści będą przyjmować
mieszkańców naszej gminy na miejscu.
Kamil Grzebyta
podinspektor ds. organizacyjnych
k.grzebyta@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 634

Gala MMA Slugfest
w Murowanaj Goślinie
14 maja w Murowanej Goślinie
odbyła się konferencja zapowiadająca kolejne wydarzenie sportowe
w Murowanej Goślinie – Galę MMA Slugfest. Walki toczyć się będą 6 czerwca
w hali widowiskowo-sportowej przy ul.
Mściszewskiej 10.
Organizatorzy mocno akcentowali silne
wsparcie gminy i burmistrza, który objął
imprezę patronatem. – Z prośbą o organizowanie tego typu imprez zwracali się
do nas młodzi mieszkańcy. Powinniśmy
dać szansę promowania różnych dyscyplin – mówił podczas konferencji burmistrz Dariusz Urbański, który osobiście
ufundował stypendium sportowe dla
goślińskiego zawodnika tej dyscypliny –
Mateusza Maciejewskiego. Oprócz
Mateusza w walkach weźmie udział
także dwóch innych rodzimych zawodników, którzy powalczą na ringu amatorskim: Dawid Szulc i Krzysztof Mendlewski.
W sumie podczas gali odbędzie się 10
pojedynków: 5 amatorskich i 5 profesjonalnych. Ciekawostką jest fakt, że
wystąpią także panie. Jedna z nich –
Adrianna Rożek – była obecna podczas konferencji. Jej delikatna uroda
bynajmniej nie zdradza duszy wojowniczki.
czerwiec 2015

Organizatorzy, zawodnicy oraz przedstawiciele gminy podczas
konferencji.

W walce wieczoru gali Slugfest 4 w Murowanej Goślinie spotkają się Dawid
Pasternak i Damian Szmigielski.
Slugfest to profesjonalne gale MMA organizowane w mniejszych miejscowościach.
Impreza w Murowanej Goślinie będzie
czwartą z cyklu. Zostanie poprzedzona
oficjalnym ważeniem zawodników w piątek, 5 czerwca o godz. 18.00 w hotelu
Jaśmin w Owińskach.
Ceny biletów – w zależności od miejsca –
od 25 do 80 zł. Do nabycia:
▪ MGOKiR w Murowanej Goślinie,
ul. Mściszewska 10, I piętro
▪ Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”,
Murowana Goślina, ul. Nowy Rynek 8
▪ Hoolishop, Poznań, ul. Półwiejska 41

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

Burmistrz Dariusz Urbański, Prezes Zarządu Medonet Bogumiła Rubach
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski podczas otwarcia
przychodni.

Likwidacja urządzeń na placach
zabaw
Pod koniec kwietnia z placów zabaw
w miejscowościach: Głęboczek, Kąty,
Przebędowo oraz w Murowanej Goślinie
(place zabaw przy ulicach: Mickiewicza,
Promienistej, Dworcowej, Wiosennej
i Wiśniowej) usunięto urządzenia, które
podczas rocznego przeglądu stanu technicznego placów zabaw zostały wskazane
do likwidacji (m.in. huśtawki wahadłowe,
zestawy zabawowe, przeplotnię). W/w elementy placów zabaw nie nadawały się do
naprawy, a ich dalsza eksploatacja zagrażała bezpieczeństwu użytkowników. Doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia
zabawowe będzie możliwe w ramach funduszu sołeckiego i osiedlowego. Burmistrz
do 31 lipca br. poinformuje sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli samorządowych o wysokości środków przypadających
sołectwom i osiedlom. Następnie w sierpniu i wrześniu odbędą się zebrania z mieszkańcami, na których mieszkańcy zadecydują (podejmując uchwałę) o przeznaczeniu środków na przedsięwzięcia do wykonania w 2016 roku.
Ewa Płonka
specjalista ds. usług komunalnych
e.plonka@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 645
Sławomir Malec
starszy specjalista ds. osiedli i sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 687

7

KULTURA

Inauguracja VIII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego

Kulturowy most
15 maja 2015 r. w Murowanej Goślinie odbył się koncert inauguracyjny VIII Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego.
Ksiądz Kanonik – Patron Festiwalu –
przez ponad dwadzieścia lat był proboszczem Parafii pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie. Poza pracą duszpasterską, do której został powołany, był niestrudzonym animatorem życia muzycznego
w Murowanej Goślinie, gdzie najważniejszą i największą „salą koncertową” był
kościół parafialny. Choć w maju mija już
dwunasta rocznica Jego śmierci, chóry
i orkiestry z Polski i ze świata nadal przyjeżdżają do podpoznańskiego miasteczka.
Pierwsi uczestnicy tegorocznej edycji
festiwalu, uczniowie ze Szkoły Muzycznej
z Hemmingen przyjechali już w środę
13 maja. Goście zostali powitani przez
rodziny chórów „Canzona”, u których
zamieszkali. W programie pięciodniowej
wizyty znalazło się spotkanie z burmistrzem, wycieczki do Owińsk, Poznania
i Biskupina, audycja muzyczna dla
uczniów goślińskich szkół oraz koncert
i msza św. inaugurujące festiwal.
Publiczność licznie przybyła do Auli Gimnazjum nr 1 na koncert inauguracyjny.
Gości przywitała dyrektor festiwalu prof.

Elżbieta Wtorkowska, a oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina Dariusz Urbański.
Tematem tegorocznej edycji festiwalu
jest idea budowy mostów kulturowych
w ramach współpracy miast partnerskich. Dlatego podczas koncertu inauguracyjnego wystąpiły dwa zespoły ze
Szkoły Muzycznej z partnerskiego miasta
Hemmingen z Niemiec:
▪ Prima Vista Brass, prowadzony przez
Marcusa Bellmunda i Franka Reinicke
oraz
▪ Zespół Saksofonowy prowadzony
przez Clausa Cordemanna
Młodzież przybyła do Murowanej Gośliny
na czele z dyrektor Szkoły Muzycznej,
panią Martiną Zimmerman, która w kilku
słowach
podziękowała za zaproszenie i przekazała upominki od miasta Hemmingen.
Poziom muzykowania młodzieży niemieckiej był bardzo satysfakcjonujący. Publiczność życzliwie nagradzała brawami wykonania popularnych, znanych piosenek
z repertuaru m. in. zespołu ABBA, The
Beatles, Chicka Corea, Coldplay, Micha-

15 maja, Inuguracja Festiwalu Prima Vista Brass z Hemimingen
i Chóry Canzona.

ela Jacksona, Steviego Wondera
i zespołu BeeGees.
Ideę partnerstwa miast podkreśliło na
koniec koncertu wspólne wykonanie
kilku popularnych kompozycji muzyki filmowej przez Chóry: Dziecięcy „Canzona”,
Żeński „Canzona Absolwent” z Murowanej Gośliny, Prima Vista Brass z Hemmingen i 3D-J z Murowanej Gośliny. Aranżacje zostały przygotowane zarówno przez
stronę niemiecką, jak i polską.
Elżbieta Wtorkowska, Dyrektor Festiwalu
Arleta Włodarczak, Dyrektor MGOKiR
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

KONCERTY
VIII MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU CHÓRALNEGO
IM. KS. EDMUNDA SZYMAŃSKIEGO
W sobotę 16 maja w Auli Gimnazjum
nr 1 odbył się kolejny koncert festiwalowy. Tym razem wystąpił Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina pod
dyrekcją Iwony Wiśniewskiej-Salamon.
Zespół zaprezentował trzyczęściowy program. W pierwszej części znalazły się
kompozycje muzyki sakralnej. W kolejnej
pojawiły się utwory polskich kompozytorów inspirowanych folklorem. Dyrygentka
szybko
nawiązała znakomity kontakt z publicznością, budując reakcje interaktywne. Było
i wspólne śpiewanie, i kołysanie się,
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a nawet taniec z burmistrzem. Do poprowadzenia chóru nieoczekiwanie został
poproszony prof. Leszek Bajon - nauczyciel dyrygentury pani dyrygent oraz prof.
Elżbieta Wtorkowska. W ostatniej części
chór wystąpił w zabawnych przebraniach,
które nawiązywały do finałowej wiązanki
kompozycji z całego świata. Był to dość
nietypowy koncert, który pokazał różne
oblicza interpretacji muzyki chóralnej.
***
W niedzielę 17 maja 2015 r. po raz
pierwszy w świątyni Patrona festiwalu,

kościele pw. św. Jakuba Apostoła
w Murowanej Goślinie odprawiona
została uroczysta msza św. w intencji
ks. kanonika Edmunda Szymańskiego
z udziałem władz samorządowych, chórów i zespołów instrumentalnych. Po
mszy św. chórzyści złożyli życzenia proboszczowi ks. Sławomirowi Jessie, który
tego dnia obchodził imieniny. W radosnej,
pełnej życzliwości atmosferze rozpoczął
się koncert, w którym wzięło udział pięć
zespołów chóralnych z Polski i dwa
instrumentalne z Hemmingen (Niemcy).
Wystąpili: Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczwww.murowana-goslina.pl
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nego w Szczecinie pod dyrekcją Iwony
Wiśniewskiej-Salamon, Chór Mieszany
Vocantes z Murowanej Gośliny pod dyrekcją Leszka Bajona, Chóry: Dziecięcy,
Kameralny i Żeński Canzona z Murowanej Gośliny pod dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej i Adrianny Wtorkowskiej–Kubińskiej, Prima Vista Brass prowadzony
przez Marcusa Bellmunda i Franka
Reinicke oraz Zespół Saksofonowy
Szkoły Muzycznej prowadzony przez
Clausa Cordemanna. Pomimo dość długiego występu, goślińska publiczność
cierpliwie i bardzo życzliwie wysłuchała
koncertu.
Tradycją Międzynarodowego Festiwalu
Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie jest spotkanie przy grobie ks. Edmunda na goślińskim cmentarzu. Ks. Edmund jest pochowany wśród swoich parafian, przy zwyczajnej alejce. Uczynił wiele dobrego dla
goślińskiej kultury i pamięć o Nim znalazła swoje stałe miejsce w sercach nas,
Gośliniaków. Dlatego przychodzimy w tym
dniu na cmentarz, przyprowadzamy
naszych przyjaciół z chórów goszczących
na festiwalu, aby pomodlić się i zaśpiewać dla Niego. Tradycyjnie też festiwalowych gości przyjmują chóry Canzona na
Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, biesiadując wspólnie przy tradycyjnym polskim stole, na który napoje
i dania z grilla, serwują mężowie naszych
chórzystek. Goście uczestniczą w turnieju strzeleckim zorganizowanym przez
Kurkowe Bractwo Strzeleckie o pamiątkową tarczę festiwalu i KBS Murowana
Goślina. W tym roku tarczę zdobył dyrygent Prima Vista Brass pan Marcus Bellmund.

16 maja, koncert festiwalowy Chór Kameralny ZUT w Szczecinie.

17 maja, msza w intencji ks. Szymańskiego i koncert w kościele.

18 maja, koncert Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej.

Było wspólne śpiewanie, a na nawet taniec z burmistrzem.

***
Mocnym akcentem początku VIII edycji
Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego
im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie był koncert Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej im. I.J.
Paderewskiego z Poznania pod dyrekcją
prof. Marka Gandeckiego i Marianny Majchrzak. Koncert ten odbył się 18 maja
w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana
Jezusa Chrystusa.
Poznański zespół, pomimo krótkiego
stażu może poszczycić się wieloma głównymi nagrodami na polskich konkursach
chóralnych - w Łodzi, Międzyzdrojach,
Bydgoszczy i Rumii. W programie goślińskiego koncertu znalazły się kompozycje
polskie jak i światowej literatury chóralnej. Kontrasty dynamiczne, agogiczne

i artykulacyjne, piękna jednia współbrzmień oraz znakomita interpretacja
stanowiły magię tego wydarzenia artystycznego. Szczególnie zachwycił utwór
Stars, łotewskiego kompozytora E.Esenwaldsa. Faktura wokalna podkreślona
została piękną harmonią, budowaną
dźwiękami pocieranych palcami kieliszków, odpowiednio nastrojonych ilością
zawartej w nich wody. Poznański chór
wkrótce, bo już 23 maja weźmie udział
w jednym z najważniejszych i najtrudniejszych konkursów chóralnych w Polsce Turnieju Chórów Legnica Cantat. Trzymamy kciuki !
Elżbieta Wtorkowska, Dyrektor Festiwalu
Arleta Włodarczak, Dyrektor MGOKiR
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański, Tomasz
Mizgier, Krzysztof Nowak

Bardzo odjazdowy bibliotekarz
17 maja br. na odjazdowym rajdzie
stawiło się blisko 50 rowerzystów,
mających do wyboru dwie trasy: 10 i 30
km.
Grupa na trasie rekreacyjnej miała okazję zobaczyć głaz narzutowy, który od
miesiąca ustanowiony jest pomnikiem
przyrody. Jego szacunkowe wymiary to 3
metry (średnica) i waga 18 ton. Rowerzyści nie nudzili się podczas rajdu – najpierw uciekali przed oberwaniem
chmury, potem wygrzewali się w słońcu,
następnie szukali schronienia przed gradem. Jednak goślińskim rowerzystom
pogoda nie straszna i w dobrych humoczerwiec 2015

rach dotarliśmy na metę. Rajd kończyliśmy w Wojnówku, w stanicy wędkarskiej.
Tam czekało już na nas rozpalone ognisko, konkurencje sprawnościowe, konkurs wiedzy, stoisko wymiany książek
i informatorów turystycznych. Podczas
gdy rodzice zajmowali się pieczeniem
kiełbasek, dzieci szalały na nartach bolkowskich, przeciągały oraz skakały przez
linę. Uczestnicy konkurencji sprawnościowych oraz konkursu wiedzy otrzymali
upominki.
Z Wojnówka wyjechaliśmy z uśmiechem
na twarzy i w oczekiwaniu na kolejny rajd,
który odbędzie się już 23 maja.

Uczestnicy rajdu.

Bardzo dziękuję za pomoc w organizacji
rajdu Sławkowi Malcowi oraz wędkarzom
z PZW nr 141 Wojnówko.
Tekst i zdjęcie: Natalia Kazuś
Biblioteka Publiczna
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10-lecie nadania imienia
szkole – Białężyn
22 kwietnia 2015 roku na długo zapadnie w pamięci uczniów, ich
rodziców i pracowników naszej szkoły. Tego dnia obchodziliśmy
10-lecie nadania szkole imienia Leona Masiakowskiego. Na
patrona wybraliśmy wielkiego patriotę, nauczyciela, człowieka,
który aktywnie udzielał się społecznie.
Niezwykłe wrażenie robili uczniowie
w mundurach powstańczych, witający
gości i podprowadzający ich na miejsce
uroczystości. Część oficjalna rozpoczęła
się od wprowadzenia sztandarów
i odśpiewania hymnu. Następnie wszystkich zebranych powitała prowadząca uroczystość Joasia Prętka. Tak ważne dla
nas wydarzenie zaszczycili swoją obecnością m.in.: Kurator Wielkopolski Elżbieta
Walkowiak, Starosta Poznański Jan Grabkowski, radni powiatu poznańskiego Jarosław Dobrowolski i Stanisław Woźniak,
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina Dariusz Urbański, Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski,
radni Tomasz Pawlak i Dawid Krauze,
prof. Jerzy Masiakowski, Dyrektor Biura
Wojewody Andrzej Plesiński, Kierownik
Referatu Oświaty Teresa Dutkiewicz,
dyrektorzy szkół: Monika Bajer-Nowak,
Renata Olszewska i Mirosława Szudera,
dyrektor MGOKiR w Murowanej Goślinie
Arleta Włodarczak, ks. Tomasz Nawrocki.
Następnie głos zabrała dyrektor naszej
szkoły Małgorzata Warzecha, która
w swym przemówieniu sięgnęła pamięcią
do dnia 22 kwietnia 2005 roku, kiedy to
nadano szkole imię Leona Masiakowskiego.
Występy uczniów w części artystycznej
poruszyły kilka aspektów związanych
z życiem szkoły, przywołały wspomnienia.
Podziwialiśmy Olę, która wcieliła się
w rolę uczennicy, chcącej poznać historię
swojej szkoły, Bartka, Kacpra i Filipa, którzy na chwilę stali się synami naszego
patrona, dziewczynki, które zauroczyły
nas swym tańcem, flażolecistów, Giselle
w lirycznym tańcu. Magia splatała się
z rzeczywistością.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
Elżbieta Walkowiak życzyła uczniom
wytrwałości w nauce, a nauczycielom
i pracownikom szkoły, by potrafili
dostrzec w uczniach talenty i motywowali
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dzieci do odkrywania tajemnic świata.
Ciepłe słowa skierował do całej społeczności białężyńskiej szkoły burmistrz
Dariusz Urbański. Pozostali przemawiający gratulowali wspaniałego jubileuszu,
życzyli dalszych sukcesów, wytrwałości
w dążeniu do wyznaczonych celów.

Dęby powstańcze.

Następnym punktem uroczystości było
ogłoszenie wyników konkursu pt. „Wspomnienia o naszych przodkach”. Podsumowania konkursu i wręczenia nagród
dokonali prof. Jerzy Masiakowski i Zbigniew Wojczak.
Po wyprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu szkoły, nadszedł czas na
upamiętnienie jubileuszu nadania imienia szkole. Wszyscy zebrani przy śpiewie
Dobosza przeszli na miejsce sadzenia
Dębów Powstańczych. Symbolicznego
posadzenia Dębów Powstańczych dokonali:
▪ Prof. Jerzy Masiakowski, syn naszego
patrona – dąb Leon
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański – dąb
Andrzej
▪ Sołtysi w latach 2011-2015 (K.
Nowak. D. Michałowska, P. Bukowski,
M. Walkowiak, P. Michalski) – dąb
Stanisław
▪ Rada Szkoły w latach 2013-2016 (R.
Walkowiak, Stefania Pawlak, W. Prętka, B. Łopatka, J. Chudzicka) – dąb
Wojciech
▪ Państwo Małgorzata i Zbigniew Wojczakowie – dąb Melchior.
Kolejna część obchodów to V Turniej
Bojowo-Sprawnościowy, w którym wzięli
udział uczniowie podzieleni na trzy drużyny: Czerwonych, Żółtych i Niebieskich.
Na turniej składało się siedem konkurencji: ułożenie piosenki, czołganie pod
zasiekami z atrapą granatu M-24, sztafeta 6x60 metrów, strzelanie z pistoletu
ASG, „ucieczka jeńców” ze związanymi
nogami, bandażowanie „rannego

Występ uczniów w części artystycznej.

powstańca”, przenoszenie „rannego
powstańca” na noszach. Rywalizacja
była zacięta, ale najważniejsza okazała
się dobra zabawa! Zespoły nagrodzono
dyplomami i słodyczami. Po zakończonym turnieju wszyscy udali się na boisko
szkolne, gdzie na uczniów czekała niespodzianka – pyszny tort, a na gości
poczęstunek przygotowany przez uczniów
Zespołu Szkół im. D. Chłapowskiego
w Murowanej Goślinie.
Uroczystość z pewnością na długo pozostanie w naszych sercach. Pamiętali
o nas również ci, którzy nie mogli tego
dnia być razem z nami. Serdeczny list
otrzymaliśmy od Posłanki do Parlamentu Europejskiego Krystyny Łybackiej, bukiet róż z życzeniami od radnej
Alicji Kobus, miłe słowa do nas skierowała wnuczka Patrona - Lucyna Masiakowska oraz Alina Forysiak, autor
muzyki hymnu szkolnego.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości bardzo gorąco dziękujemy.
M. Nawrocka
Zdjęcia: Kamil Grzebyta
www.murowana-goslina.pl

OŚWIATA

Weekendowe świętowanie
OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI
3 MAJA
W sobotę 2 maja w Kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
o godz. 15.00 odbyła się msza św.
w intencji Ojczyzny. W Eucharystii wzięły
udział władze samorządowe, poczty
sztandarowe, przedstawiciele organizacji
i stowarzyszeń. W homilii Proboszcz ks.
Marek Chmara kilkukrotnie zadał pytanie
„Quo Vadis Polonia?” Po mszy świętej
harcerze z goślińskiego szczepu ZHR
Wzgórze zaprosili na wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych.

Kabaret Antosia Szpychy rozbawił publiczność do łez.

SŁONECZNE MAJOWE ŚWIĘTO
Sobota 2 maja upłynęła nam na świętowaniu w atmosferze zabawy majówkowej.
Do świętowania majowych świąt na stadionie miejskim wszystkich mieszkańców
gminy zaprosił burmistrz Dariusz Urbański.
Msza św. w intencji Ojczyzny.

O godzinie 12.00 rozpoczęły się gminne
zawody drużyn strażackich OSP. Z terenu
gminy przyjechało 5 drużyn młodzieżowych i 8 seniorów, aby rywalizować
w konkurencjach sztafety z przeszkodami
i sprzętem pożarniczym na bieżni stadionu oraz w spektakularnych zawodach
z użyciem pomp, węży gaśniczych w strącaniu celu strumieniem wody. Najlepsza
w obu konkurencjach okazała się Ochotnicza Straż Pożarna w Murowanej Goślinie. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina Dariusz Urbański i Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski
podczas wręczania drużynom nagród
i dyplomów, złożyli życzenia wszystkim
strażakom na nadchodzące święto
(4 maja).
Rodzinnym piknikiem zaczęła się część
artystyczna majówki. „Przystanek
Zdrówko”, przygotowany przez Filharmonię Pomysłów swoim ekoprogramem dla
najmłodszych i rodziców był świetną okazją do szaleństw z ekoplastyką, ekosportem, ekomuzyką. W barwnym korowodzie
pod sceną prezentowały się w tańcu
przed królową naturą z ekoprzesłaniem
dla wszystkich. Można było wziąć udział
w wielu konkurencjach sportowych
z wykorzystaniem ekosprzętu, np. kręgli
wykonanych z butelek pet. Na prawdziwie etniczną ucztę zaprosili bębniarze.
Na przygotowanych instrumentach wykonanych ręcznie z naturalnych materiałów
czerwiec 2015

jak drewno i skóra zwierzęca, tzw.
djamba, bębnach afrykańskich mogły
zagrać dzieci i dorośli, tworząc w ramach
warsztatów rytmiczne wariacje międzypokoleniowe pozytywnych wibracji.

Wręczanie nagród zespołom strażackim.

Cytując frazę utworu gwiazd Justyny i Piotra „Wrócę po Twoje serce”, już za rok
damy się znów porwać zabawie majówkowej.
STRZELANIE TRZECIOMAJOWE

Ze sceny popłynęły znane dźwięki rodzimej kapeli Eka znad Trojanki. Zespół
zaprezentował utwory znane i lubiane ze
swojego starego i najnowszego repertuaru. Gośliniakom, ale też niektórym
gościom z Poznania, szczególnie przypadł
do gustu występ kapeli, czemu dali wyraz
w odważnych występach tanecznych
solo.
Gwiazdą wieczoru był Kabaret Antosia
Szprychy, znany z sarkastycznego prezentowania życia polityczno-społecznego
polskiej prowincji. W świat przebojów
disco polo zabrali nas Justyna i Piotr
(Gośliniak), duet uwiódł publiczność sympatycznym przesłanianiem o miłości. Do
północy mieszkańcy całej gminy bawili
się przy muzyce znanego i lubianego
zespołu z naszych stron - Ale Band. Echo
mega hitów i wspaniałej zabawy szerokopasmowo niosło się po nocnym niebie
nad Murowaną Gośliną.
Uczestnicy majówki mogli również skorzystać z dmuchańców przygotowanych dla
dzieci, fantastycznej gastronomii, stoisk
i darmowej grochówki.

Tradycją obchodów 3 Maja w Murowanej
Goślinie jest strzelanie zorganizowane
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie.
W tym roku w dniu 3 maja na strzelnicy
brackiej strzelano do kilku tarcz. Oto zwycięzcy:
▪ Tarcza 3-Majowa . – Jerzy Pędziński
▪ Tarcza Burmistrza Miasta i Gminy ufundowana przez burmistrza
Dariusza Urbańskiego – Przemysław
Popiak
▪ Tarcza memoriałowa Kombatantów –
czarnoprochowa – Tomasz Warzyniak
▪ Tarcza Memoriałowa Andrzeja Trojanowskiego ufundowana przez prezesa
Marka Radeckiego – Karol Stern
▪ Tarcza punktowa – Michał Dura
▪ Kura strącił Apoloniusz Twaróg
Bartłomiej Stefański
Arleta Włodarczak
MGOKiR
Zdjęcia: Tomasz Mizgier,
Bartłomiej Stefański
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PIOTR MICHALSKI
Sołectwo Białęgi
tel. 601 772 279
e-mail: piotr.garganowo@wp.pl
Rada Sołecka: Zygmunt Gomulski, Andrzej
Misterski, Jarosław Pietrzyński.
Co zamierzam?
▪ zakończyć budowę oświetlenia drogowego,
▪ kontynuować naprawę i remonty dróg,
▪ poprawić bezpieczeństwo na DW 187 (przejścia, przystanki autobusowe, chodniki),
▪ monitoring wysypiska śmieci.

KATARZYNA KRÓLSKA
Sołectwo Białężyn
tel. 693 433 354
e-mail: katarzyna.krolska@op.pl
Rada Sołecka: Justyna Mazurek, Stefania
Pawlak, Wiesława Prętka, Katarzyna Chwał,
Marta Chwał, Katarzyna Jankowiak, Jakub
Buchholz, Piotr Peliński.

MAJA FRĄCKOWIAK
Sołectwo Mściszewo
tel. 600 255 446
e-mail: majkel0326@onet.pl
Rada Sołecka: Paulina Wencel, Anna Wełnicka, Joanna Józefczyk, Roman Frąckowiak,
Ryszard Roguszka.

Co zamierzam?
▪ bieżące utrzymanie dróg oraz dokończenie ich remontu,
▪ budowa oświetlenia drogowego,
▪ termomodernizacja budynku remizy OSP.

Co zamierzam?
▪ utrzymanie stanu dróg na dobrym poziomie,
▪ budowa oświetlenia drogowego,
▪ integracja mieszkańców, dodatkowe zajęcia oraz atrakcje dla dzieci i młodzieży.

MONIKA EWERT
Sołectwo Długa Goślina
tel. 696 683 837
e-mail: monikaewert123@vp.pl
Rada Sołecka: Honorata Cichosz, Justyna
Clark, Halina Woszak, Przemysław Napieralczyk, Piotr Noak, Marek Strykowski, Dariusz
Wojcieszak, Jan Wrzeszcz.

ELŻBIETA WINOGRODZKA
Sołectwo Boduszewo
tel. 502 071 655
e-mail: klaudiawin@interia.pl
Rada Sołecka: Donata Mikołajczyk, Eugenia
Baszczyńska, Wiesława Stawska, Marek Krotecki, Zdzisław Słomiński, Zdzisław Felerski,
Arkadiusz Sikorski, Karol Cichoński.

GRZEGORZ PIOTRZKOWSKI
Sołectwo Rakownia
tel. 500 266 257
e-mail: gpiotrzkowski@wp.pl
Rada Sołecka: Joanna Bogusz, Urszula Kozielec, Marek Reszela, Stanisław Krause, Piotr
Tecław, Tomasz Sosnowski, Zbigniew Śliwiński, Andrzej Kowalewski.

Co zamierzam?
▪ zorganizować Dożynki Gminne 2015,
▪ wybudować zadaszenie nad sceną przy
boisku sportowym,
▪ aktywizacja mieszkańców - organizacja
cyklicznych i okazjonalnych wydarzeń,
imprez kulturalnych, rekreacyjnych.

Co zamierzam?
▪ zagospodarować teren przed świetlicą
i remizą OSP,
▪ remont zabytkowego budynku w centrum
wsi,
▪ uprzątnięcie cmentarza,
▪ odwodnienie drogi gminnej.

Co zamierzam?
▪ poprawa bezpieczeństwa mieszkańców –
budowa oświetlenia drogowego,
▪ budowa chodnika wzdłuż ul. Goślińskiej,
▪ organizacja imprez integracyjnych i sportowych dla mieszkańców wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni.

ELŻBIETA DZIEL
Sołectwo Kamińsko
tel. 512 125 104
e-mail: soltys.kaminsko@wp.pl
Rada Sołecka: Elżbieta Raczyńska, Anna
Kwietniewska, Krzysztof Szymkowiak, Andrzej
Borys, Jerzy Dłużewski.

ANNA STACHOWIAK
Sołectwo Trojanowo
tel. 609 870 775
e-mail: a.stachowiak@onet.pl
Rada Sołecka: Franciszek Dziechciar, Adrian
Mendyk, Zdzisław Nogaj, Tymoteusz Stachowiak, Mikołaj Wróblewski.

KRZYSZTOF ANCUKIEWICZ
Sołectwo Łoskoń Stary
tel. 604 549 217
e-mail: kancukiewicz@wp.pl
Rada Sołecka: Bożena Podorecka, Izabela
Olejniczak, Tomasz Napieralczyk.

Co zamierzam?
▪ budowa siłowni zewnętrznej,
▪ doposażenie boiska sportowego,
▪ budowa placu zabaw.

Co zamierzam?
▪ kontynuacja budowy oświetlenia,
▪ remont i naprawa dróg,
▪ wyczyszczenie oraz ogrodzenie stawu.
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Co zamierzam?
▪ budowa drogi,
▪ doprowadzenie sieci szerokopasmowego
Internetu,
▪ powołanie stowarzyszenie.
www.murowana-goslina.pl

MARCIN WALKOWIAK
Sołectwo Nieszawa
tel. 607 052 034
e-mail: marcinwalkowiak79@wp.pl
Rada Sołecka: Bernadeta Domagalska, Katarzyna Przybył, Sława Walachowska, Katarzyna
Wietrzyńska, Andrzej Jarzyński, Ireneusz
Ratajczak.
Co zamierzam?
▪ budowa świetlico-remizy,
▪ utwardzanie dróg gminnych w sołectwie.

JUSTYNA GRONEK
Sołectwo Głęboczek
tel. 604 758 924
e-mail: justysia.ja@wp.pl
Rada Sołecka: Magdalena Tarnas, Urszula
Jankowska, Michał Sawicki, Andrzej Kietrys.
Co zamierzam?
▪ utworzenie mini amfiteatru,
▪ integracja i aktywizacja społeczności lokalnej,
▪ zorganizowanie sprawnego funkcjonowania świetlicy wiejskiej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zajęcia edukacyjne,
prozdrowotne i sportowe.

MAREK KARASIEWICZ
Sołectwo Przebędowo
tel. 603 925 151
e-mail: przebedowosoltys@wp.pl
Rada Sołecka: Danuta Baszczyńska, Ewa
Hudziak, Krzysztof Malinowski, Jacek Frąckowiak, Rafał Kubiński.
Co zamierzam?
▪ budowa świetlicy,
▪ zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów wokół zbiornika,
▪ połączenie dróg rowerowych z drogami
technicznymi wokół zbiornika,
▪ wszechstronna promocja Przebędowa historia i dzień dzisiejszy.

JÓZEF KRUGIOŁKA
Sołectwo Głębocko
tel. 785 508 866
Rada Sołecka: Helena Bożkiewicz, Grażyna Rjoboków, Edyta Kępińska, Agnieszka Szczepaniak.
Co zamierzam?
▪ remont i naprawa dróg,
▪ budowa oświetlenia drogowego,
▪ przycinka gałęzi i krzewów w pasie drogowym,
▪ remont wiaty na placu zabaw.
czerwiec 2015

URSZULA GENDERA-ZIELIŃSKA
Sołectwo Łopuchówko
Tel. 695 998 253
e-mail: worowianka@op.pl
Rada Sołecka: Ilona Serbin, Dominika Zielińska, Bogdan Witkowski.

Rada Sołecka: Szymon Grodzki, Michał Kazuś,
Tomasz Kaźmierczak.

Co zamierzam?
▪ organizacja imprez,
▪ budowa świetlicy.

Co zamierzam?
▪ rozbudowa i doposażenie placu zabaw,
▪ remont i naprawa dróg.

RENATA WAWRZYNIAK
Sołectwo Raduszyn
tel. 603 766 004
e-mail: ren.waw@wp.pl
Rada Sołecka: Teresa Rakowska, Teresa
Tomaszewska, Adela Mikołajczyk-Perlicjan,
Wojciech Winiecki.

PAWEŁ BUKOWSKI
Sołectwo Starczanowo
tel. 600 223 165
e-mail: p.bukowski60@wp.pl
Rada Sołecka: Violetta Łosińska, Andrzej
Nowicki, Marek Najs.

Co zamierzam?
▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej
w Raduszynie oraz przy ul. Raduszyńskiej,
▪ pozyskanie terenu pod budowę świetlicy,
▪ integracja mieszkańców.

KRYSTYNA NOWAK
Sołectwo Uchorowo
tel. 661 708 893
e-mail: krysiula77@poczta.onet.pl
Rada Sołecka: Alina Kmita, Mariola Nowaczyńska, Daniela Warguła, Andrzejczyk Jan,
Derwich Jerzy, Kołodziej Wiesław, Piątkowski
Piotr, Słomiński Piotr.
Co zamierzam?
▪ zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego
przejścia dla pieszych przez DW 187,
▪ budowa zatoki autobusowej z wiatami
przystankowymi,
▪ pozyskanie stawu od ANR w celu utworzenia miejsca zieleni i miejsca spacerowego,
▪ remont muru i pałacu – zgłoszenie do ANR.
LESZEK SOMMERFELD
Sołectwo Łopuchowo
tel. 696 983 177

HIERONIM KAZUŚ
Sołectwo Zielonka
tel. 695 741 689

Co zamierzam?
▪ budowa świetlicy kontenerowej,
▪ budowa wodociągu,
▪ budowa chodnika na terenie wsi wraz
z nakładką bitumiczną.

KAZIMIERZ TRAFAS
Sołectwo Wojnowo
tel. 500 581 605
Rada Sołecka: Wanda Gwóźdź, Aleksandra
Pytlak, Ewelina Pytlak, Agnieszka Waligórska,
Kamila Wierzbiak.
Co zamierzam?
▪ uregulować własności gruntów na terenie
sołectwa,
▪ budowa chodnika w kierunku Wojnówka
oraz Długiej Gośliny,
▪ remont drogi powiatowej,
▪ ustawienie wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w kierunku Rogoźna
i Murowanej Gośliny.
PRZEMYSŁAW WAWRZYNIAK
Sołectwo Wojnówko
tel. 504 261 355
e-mail: przemyslawwawrzyniak@

Rada Sołecka: Danuta Napierała, Izabela
Sygnecka, Marionila Małkowska, Zdzisław
Gryka, Tadeusz Matuszewski.

onet.pl
Rada Sołecka: Paulina Masarz-Pukacka, Małgorzata Ślewczuk, Jan Wilk.

Co zamierzam?
▪ budowa garażu dla OSP,
▪ budowa świetlicy,
▪ dokończenie budowy oświetlenia,
▪ utwardzenie dróg gminnych.

Co zamierzam?
▪ organizacja „wianków”,
▪ remonty i naprawy dróg,
▪ budowa oświetlenia,
▪ rozbudowa terenu świetlicy.
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TESTOWY BUS
Testowy kurs busa Murowana Goślina –
Łopuchówko uruchomiono na miesiąc.
Ostatecznie został on wstrzymany. Jak
się okazało - niewielu było chętnych na
podróżowanie w tym czasie.
REMONTY DRÓG
W maju sołectwa otrzymały informację
dot. limitów funduszy na naprawę dróg
gminnych, ich profilowanie oraz utwardzanie gruzem. Komisja (przedstawiciele sołtysów oraz UMIG) przyznała też
stowarzyszeniom kwoty na naprawę
dróg gminnych. Sumy nie są duże (21
sołectw, 8 stowarzyszeń), ale na pewno
uda się poprawić kolejne odcinki dróg.
W SOŁECTWACH
W sołectwie Łoskoń w tym roku można
oczekiwać dalszego odcinka drogi asfaltowej. Jeszcze w tym roku zaświecą
kolejne lampy w sołectwie Wojnowo.
Trwa procedura załatwiania pasów drogowych w sołectwie Łopuchówko.
Odbyły się już przetargi na wykaszanie
boisk i inne prace na placach zabaw.
TULIPANY

W kwietniu odbyła się, zorganizowana
przeze mnie, wycieczka do Holandii, na
której bawiła się grupa prawie 40 osób.
Droga nieco męcząca - ponad 13
godzin w jedną stronę, ale naprawdę
było warto! Zaliczyliśmy rejs statkiem,
zwiedzaliśmy zabytki Amsterdamu,
kościoły i targi kwiatowe, podziwialiśmy
także Keukenhof - prawdziwy kwiatowy
raj na 32 ha.
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WIEDEŃ - WYCIECZKA
Już teraz zapraszam na kolejną
wycieczkę, która odbędzie się 25-27
września. Tym razem ruszymy na podbój Wiednia. Ciekawy program zwiedzania, przejazd luksusowym autokarem.
Cena oraz szczegółowy program zwiedzania pod nr tel. 695 998 253. Zapisy
od 25 maja. Można wpłacać na raty - do
10 września. Zapraszam!
WYPRZEDAŻE GARAŻOWE

cje, życząc wytrwałości i fajnej współpracy. Ale także odrobiny pokory i spokoju, bo o t szczególnie trudno w trakcie
pełnienia tej funkcji. Koleżankom i kolegom, którzy ustąpili również życzę
wszystkiego, co najlepsze.
PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję za zaufanie, jakim
obdarzyli mnie mieszkańcy Przebędowa, wybierając na sołtysa tej wsi.
Obiecuję nie zawieźć zaufania i z pełnym zaangażowaniem dbać o sprawy
sołectwa.
Marek Karasiewicz

25 kwietnia br. w sołectwie Łopuchówko odbyły się IV Wyprzedaże Garażowe. Asortyment na 14 stoiskach był
bardzo różnorodny. Wspaniała atmosfera i piękna pogoda, a w trakcie
imprezy odwiedziła nas rowerowa grupa
Zgrupka Luboń, która wymiotła nam
resztę ciasta i podziękowała za miłe
przyjęcie. pozdrawiamy!
DZIĘKUJEMY!
Sołectwo Łopuchówko składa serdeczne podziękowanie dla byłego sołtysa Rakowni, Michała Hałasa, za
pomoc w zdobyciu słupków na bramki
boiska. Przydadzą się bardzo, bo stare
bramki, niestety, nie nadają się już do
użytku. Michale, dziękuję w imieniu własnym i młodzieży za zrozumienie
naszych potrzeb i za życzliwość.
PO WYBORACH
Zakończyły się wybory sołtysów i rad
sołeckich w naszej gminie. Wszystkim
zwycięzcom składam szczere gratula-

STOWARZYSZENIE KAMIŃSKO-PŁAWNO
Stowarzyszenie Kamińsko-Pławno
aktywnie włączyło się w działalność
sołectwa Kamińsko. W 2015 roku stowarzyszenie podjęło uchwałę o przystąpieniu do projektu „Aktywne Sołectwo”.
Jego celem jest poprawa nawierzchni
dróg gminnych na terenie wsi Pławno,
Kamińsko, Okoniec. Stowarzyszenie
z istniejących zasobów finansowych
sponsoruje festyn z okazji Dnia Dziecka
i Dnia Matki.
Inne inicjatywy to: ufundowanie kamizelek odblaskowych dla dzieci zamieszkałych na terenie objętym naszą działalnością, zakup nasion słonecznika i rozdanie mieszkańcom wsi Kamińsko,
Pławno i Okoniec do wysiania.
Stowarzyszenie będzie ubiegać się
o wszelkie środki, w tym również o dotacje z Unii Europejskiej, w celu poprawy
komfortu życia mieszkańców.
Marek Perczyński
Prezes Stowarzyszenia

www.murowana-goslina.pl

Zróbcie to po
prostu lepiej!
Urszula Gendera-Zielińska: Podejmuje
się Pan wielu ról i zadań. Ale proszę
opowiedzieć o tej, z której jest pan lokalnie najbardziej znany, o niełatwej pracy
nauczyciela.
Zbigniew Wojczak: Pracuję z dziećmi
i młodzieżą już niemal 27 lat, to spory
kawałek czasu. Od roku 1988 jestem
nauczycielem w Szkole Podstawowej im.
Leona Masiakowskiego, miałem krótki
epizod w szkole w Łopuchowie - tam
zresztą, o ile pamiętam, się poznaliśmy,
gdyż uczyłem również Pani pociechy,
prawda? Od kilku lat pracuję również
z młodzieżą w Zespole Szkół im. gen. D.
Chłapowskiego w Bolechowie. Nie ukrywam, że moja praca daje mi wiele satysfakcji, zwłaszcza, gdy widzę, że przynosi
ona wymierne efekty w postaci wiedzy
moich podopiecznych i wzrostu zainteresowania tematyką zajęć, głównie historyczną. Mimo, że w mojej długoletniej
karierze zdarzyło mi się nauczać różnych

w społeczności lokalnej, a czasami
sprawdza swoją popularność w wyborach
samorządowych. Do wielkiej polityki
jakoś mnie nie ciągnie.
Co pana cieszy? Co pomaga, a co przeszkadza w działaniach?
Tak naprawdę wiele rzeczy mnie cieszy.
Mam wspaniałą żonę, więc cieszę się
życiem rodzinnym. Cieszy mnie, gdy moi
wspaniali uczniowie dostrzegają we mnie
nie tylko nauczyciela, ale i mentora, który
prowadzi ich w świat wiedzy i dorosłe
życie. Powodem do radości jest również
możliwość działania na rzecz środowiska
lokalnego. A co przeszkadza? Szczególnie ludzka głupia zawiść i wszystkowiedzący „obywatele”, którzy stojąc najczęściej z boku, komentują (niekoniecznie
obiektywnie) wszelkie działania – sami
niewiele robiąc. Takim ludziom mówię
teraz: zamiast kręcić nosem, zróbcie to
po prostu lepiej!

Powodem do radości jest również możliwość działania na
rzecz środowiska lokalnego. A co przeszkadza? Szczególnie
ludzka głupia zawiść i wszystkowiedzący „obywatele”, którzy
stojąc najczęściej z boku, komentują (niekoniecznie
obiektywnie) wszelkie działania – sami niewiele robiąc.
Takim ludziom mówię teraz: zamiast kręcić nosem, zróbcie to
po prostu lepiej!
przedmiotów, to jednak najbardziej bliska
jest mi historia. Szczególnie historia
naszego regionu oraz tematyka Powstania Wielkopolskiego. To moja pasja –
w końcu moi dziadkowie byli powstańcami wielkopolskimi.
Jak zatem znaleźć czas na inne zadania? Społecznik, lokalny polityk.
Ostatnimi czasy praca zawodowa pochłania mi bardzo dużo czasu, co w zasadzie
nie pozwala mi działać społecznie tak,
jakbym sobie tego życzył. Polityk? O nie –
w żadnym razie! Raczej lokalny działacz
o niezmiennych od lat poglądach lewicowych (obecnie SLD), który zaistniał
czerwiec 2015

Od dość dawna jest pan także muzykiem. Skąd te zainteresowania i na jakie
koncerty możemy liczyć w tym sezonie?
(śmiech) Nigdy nie uważałem się za
muzyka, ale rzeczywiście od kilku lat
jestem członkiem kapeli biesiadnej Eka
znad Trojanki (wcześniej Eka Wuja
Jacha). Mam okazję współpracować tu
z ludźmi, którzy całe swoje życie oddali
muzyce m.in.: Jurkiem Kanikowskim, Ryśkiem Kubińskim, Markiem Olejniczakiem.
Wiele się od ich nauczyłem i ciągle się
uczę. W kapeli udzielam się jako wokalista i konferansjer, zdarza mi się popełnić
jakiś tekst do kolejnego utworu. A zainteresowania? Dziadek strugał wspaniałe

Rozmowa
ze ZBIGNIEWEM
WOJCZAKIEM,
nauczycielem,
pedagogiem,
społecznikiem

fujarki i gra na nich podobno całkiem nieźle, ojciec grywał na organach, więc coś
tam w genach mi… gra. Zresztą wiele lat
temu byłem perkusistą. Jeśli chodzi
o występy, to całkiem niedawno wystąpiliśmy na majówce (na stadionie), a 30
maja zagramy również na III Szkolnej
Majówce ze Smakiem. Występów w tym
roku mamy już ok 15, ale większość
w ościennych gminach i powiatach, m.in.
Czerwonak i Poznań. Nie narzekamy na
nadmiar wolnych terminów.
Jak najchętniej wypoczywa nauczyciel?
Najchętniej w gronie rodzinnym, w zaciszu domowym. Lubimy również
z żoną poznawać i zwiedzać ciekawe
miejsca w Polsce – regularnie jeździmy
do Kołobrzegu.
Jakie ma pan plany, marzenia na nadchodzące miesiące?
Uważam, że w środowisku goślińskim ciągle zbyt mało mówi się i wie o Powstaniu
Wielkopolskim, spróbuję to zmienić.
Zbliża się powoli setna rocznica tego
ważnego w dziejach Wielkopolski wydarzenia. Wypadałoby je godnie uczcić.
Wraz z grupą zapaleńców popracujemy
nad tym.
Plany wakacyjne?
To był męczący rok, wiec przede wszystkim wypocząć, zregenerować siły. Oczywiście w Kołobrzegu, ale nie wykluczamy
również spontanicznych wypadów w inne
rejony Polski. Może góry?
Co chciałby pan przekazać mieszkańcom naszej gminy, uczniom, u progu
wakacji 2015?
Przede wszystkim chciałbym życzyć
wszystkim uczniom udanego wypoczynku, wspaniałych i bezpiecznych
wakacji. A tym, którzy w tym roku opuścili
lub opuszczą mury szkół, w których pracuję – udanego startu na kolejnym etapie edukacyjnym lub w dorosłe życie.
Mieszkańcom zaś życzę przed wszystkim
szczęśliwego życia.
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DZIEŃ ZIEMI
Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest od 1970 roku, jednakże w Polsce pierwszy raz czciliśmy to święto w 1990 roku. Światowy Dzień Ziemi ma promować postawy ekologiczne, a także
uświadomić nam jak bardzo zaburzony jest ekosystem w dzisiejszych czasach.
W związku z tym w Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie odbyło
się propagowanie zgodnego z naturą
stylu życia.
Pierwszym przedsięwzięciem były eliminacje do XXI gminnego konkursu wiedzy
przyrodniczo-leśnej, gdzie do kolejnego
etapu przeszedł czteroosobowy zespół.
Do grupy I należeli uczniowie: Anna Kruszelnicka z klasy 3A oraz Julian Szramkowski z klasy 3B. Zaś do grupy II dostali
się uczniowie z klasy 6A – Maja Spychalska oraz Jakub Mazurek. W zespole
I wśród wszystkich uczestników Ania Kruszelnicka zajęła drugie miejsce,
a w zespole II Maja Spychalska zajęła III
miejsce. Jako szkoła uzyskaliśmy 2 miejsce na 4 możliwe. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.
Kolejnym ważnym wydarzeniem dla
naszej placówki w tym miesiącu była
zbiórka makulatury. Kwota uzyskana ze

zbiórki papieru zostanie przekazana na
cele charytatywne. Prowadzimy takie
akcje po to, aby uczniowie od jak najmłodszych lat potrafili segregować
śmieci. W krajach Unii Europejskiej odzyskuje się około 70% makulatury. Niestety, w Polsce wynik ten jest o wiele niższy – zaledwie 42%.
24 kwietnia obchodziliśmy w szkole
Święto Ziemi. Zorganizowano w tym
dniu specjalne zajęcia. Na początku
każda klasa wykonywała swój model
kuli ziemskiej, na następnych lekcjach
pisała regulamin lasu bądź projektowała stroje z odpadów, głównie z plastiku i papieru.
Dzieci mogły przy tych zadaniach wykazać się swoją wiedzą przyrodniczą, geograficzną oraz umiejętnościami plastycznymi. Oprócz tego uczniowie i nauczyciele naszej szkoły pomagali w sposób
czynny Ziemi. Pielęgnowali obszar należący do naszej placówki, a dokładnie

Nauczanie o pamięci
Pod koniec kwietnia br. trzydziestu nauczycieli i trenerów z Austrii,
Chorwacji, Łotwy, Włoch, Bułgarii, Grecji, Hiszpanii, Rumunii,
Holandii, Niemiec, Turcji, Francji oraz Polski spotkało się w Grazu
na pięciodniowym seminarium poświęconym nauczaniu
o pamięci w kontekście Romów i Sinti.
Polskę reprezentowali nauczyciele
z Murowanej Gośliny oraz Lisewa Malborskiego wybrani przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz austriacką organizację Erinnern. W trakcie zajęć perspektywa historyczna (Zagłada Romów
w czasie II wojny światowej) przeplatała
się z perspektywą współczesną – aktualną sytuacją Romów w państwach europejskich. Najważniejszym elementem
seminarium były warsztaty prowadzone
przez doświadczonych edukatorów
z Domu Anny Frank w Amsterdamie oraz
z Bawarskiego Centrum Edukacji Politycznej. Zaprezentowali oni materiały dla
nauczycieli wypracowane przez zespół
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ekspertów z całej Europy (www.romasintigenocide.eu) oraz stworzyli przestrzeń
do dyskusji nad ich użytecznością
w europejskiej szkole. Uczestnicy spotkania pracowali także ze zdjęciami i tworzyli edukacyjną narrację o Pamięci
Romów i Sinti oraz scenariusze przyszłych zajęć. Spotkanie w Grazu było również okazją do nawiązania kontaktów
w celu realizowania w niedalekiej przyszłości projektów edukacyjnych. Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego razem
z Zespołem Szkół w Lisewie Malborskim
myślą już o wspólnych działaniach.

fot. freeimages.com

zbierali śmieci i grabili teren wokół
nowego boiska.
Tak naprawdę, powinniśmy codziennie
pamiętać o naszej planecie, a nie tylko
w tej jeden dzień. Ziemia daje nam życie.
Teraz, kiedy posiadamy wiedzę pokoleń,
powinniśmy wykorzystać zdobyte umiejętności w celu ulepszania świata, a nie
jego dalszego niszczenia.
Kinga Walkowiak
nauczyciel przyrody

„GALERIA NA WZGÓRZACH”
zaprasza na wystawę prac uczniów z Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie

pt. „MISTRZ I UCZEŃ”
Maja Jankowiak – rysunek i malarstwo
Kamila Krzemińska – rysunek i malarstwo
Magdalena Milewska – rysunek
Mikołaj Paterka – fotografia
Nicole Pilarczyk – fotografia
Martyna Wojtera – fotografia
Beata Springer - płaskorzeźba

Wystawa czynna od 23 maja do 23 czerwca
2015 r. od poniedziałku do piątku
w godzinach w godz. 8.00 - 19.00

Wobec ciosu, który spadł na Pani Rodzinę,
niełatwo znaleźć słowa otuchy. Można jedynie
życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko
czas może złagodzić.
Najszczersze wyrazy współczucia naszej
współpracowniczce Violetcie Szałacie
z powodu śmierci Mamy
składają
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański
oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.

Jakub Niewiński, Gimnazjum nr 1
www.murowana-goslina.pl
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Wiwat Pro Sinfonika, wiwat uczniowie!
Takie i inne okrzyki rodziły się w sercach widzów, którzy mieli okazję uczestniczyć w 47. Turnieju
Pro Sinfoniki.Spektakl słowno-muzyczny pt. ,,Zacznij od Bacha” zaprezentowano 7 maja w Auli
Forum Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie. Został przygotowany przez nauczycieli i uczniów
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie oraz przez młodzież
Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.
Tradycyjnie już przedstawienie wyreżyserowała Jadwiga Maćkowiak. Choreografię i układy rytmiczne klas muzycznych przygotowała Katarzyna Łukaszewicz. Nad partiami chóralnymi czuwała
Adrianna Wtorkowska-Kubińska. Zespół
taneczny pracował pod okiem Doroty
Schraube i Anny Wagner. Piękna scenografia to dzieło Bartłomieja Stefańskiego.
Wyeksponował ją Tomasz Krzyżostaniak,
który operował światłem. Wspaniałe
kostiumy młodych melomanów wykonali
rodzice: Katarzyna Trojanowska, Renata
Och-Jankowiak, Aneta Olszewska,
Ludwika Królak i Elżbieta Żak.
Widowisko rozpoczęła pani dyrektor
szkoły podstawowej nr 2 Mirosława
Szudera, która pojawiła się na scenie
w towarzystwie Barbary Celichowskiej –
dyrektor gimnazjum nr 2. Powitała
gorąco gości, a także zgromadzonych
widzów. Prowadząca przybliżyła piętnastoletnią historię spektakli turniejowych
w Murowanej Goślinie. Przez te lata Pro
Sinfonika zabrała goślińskich widzów na
wycieczkę do Paryża i Japonii, na przechadzkę po Poznaniu, pokazała obrazki
z życia Wieniawskiego, Chopina czy
Nowowiejskiego, pisała listy do Waldorffa, toczyła sąd nad muzyką, zafundowała bliskie spotkania trzeciego stopnia,
a w zeszłym roku zauroczyła muzyką filmową. Z tych podróży przywiozła wiele
nagród, w tym Puchar Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława

„Zacznij od Bacha” - utwór finałowy.

Komorowskiego i Najwyższą Nagrodę Pro
Sinfoniki za wybitne osiągnięcia artystyczne, społeczne i organizacyjne.
Tym razem w podróż po życiu Jana Sebastiana Bacha wprowadziły słuchaczy
dwie narratorki: Zofia Bulińska i Aleksandra Błachowiak. Tym dystyngowanym
damom w strojach sprzed wieków, siedzącym przed sceną przy stoliczku z porcelanową zastawą towarzyszył Trefniś,
którego zagrała Zuzanna Drgas. Wreszcie
pojawił się młody Bach. Chłopca grał
Marcel Dutkowski. Nieco później widać
było już dorosłego Jana Sebastiana,
w rolę którego wcielił się Mikołaj Stachowiak. Partie słowne przeplatane były
dźwiękami przepięknej muzyki kompozytora. Można było usłyszeć m.in. koncert
na obój i skrzypce, Kantatę ,,Jesus bleibet”, Menueta G-dur, Suitę, Preludium
C-dur oraz Arię na strunie G, Adagio. Do
wymienionych utworów wykonywanych

Goście z Białorusi
Kolejny już raz organizujemy wakacje
dla dzieci z Oszmiany i okolic (Białoruś).
W tym roku grupa przyjedzie w terminie
od 22 czerwca do 5 lipca.
Celem przyjazdu dzieci jest nauka
języka polskiego, poznanie kultury
i historii swoich przodków, a także integracja z młodzieżą polską.
Aby urozmaicić ich pobyt, poszukujemy
czerwiec 2015

rodziny, które przyjmą dziecko lub opiekuna w gościnę (bez noclegu) w dniu 28
czerwca (niedziela) oraz 4 lipca (sobota).
Rodziny mogą się zgłaszać do dyrektorów
szkół lub do urzędu na adres podany
poniżej
Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu
oraz zdrowia i spraw społecznych
t.dutkiewicz@murowana-goślina.pl
tel. 61 89 23 690

Tańczyły dzieci ze wszystkich klas muzycznych.

przez młodych artystów tańczyły dzieci,
kolejno, ze wszystkich klas muzycznych.
47. Turniej Pro Sinfoniki zakończył się
wkroczeniem na scenę wszystkich wykonawców. Wspólnie zaprezentowali utwór
Zbigniewa Wodeckiego pt. ,,Zacznij od
Bacha”. Na trąbce akompaniował Artur
Duszczak, na fortepianie zagrał Filip
Jarzyński. Burza oklasków. Wzruszeni
rodzice, dziadkowie z dumą przyglądali się
opuszczającym scenę młodym artystom.
Bożena Ceranek, Szkoła Podstawowa nr 2

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie zaprasza na wystawę
prac uczestników Pracowni Rzeźby i Ceramiki

pt. „1000°C w SIECI”
wernisaż
10 czerwca (środa) 2015 r., godz. 17.00
Galeria na Wzgórzu, ul. Mściszewska10
(hala MG Sport, I piętro)
Wystawa czynna w dniach
11-28 czerwca 2015 r.,
od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00-20.00
17

KULTURA

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

W obronie zwierząt
Zbliża się czas, kiedy wiele zwierząt traci swój dom albo przez porzucenie albo przez zaniedbanie.
Wiele z nich umiera przez nienależytą opiekę, brak wody, udar cieplny. Zapominamy, że zwierzęta
nie są pluszową zabawką, nie można ich wystawić na zewnątrz, bo zawiodły nasze oczekiwania,
kolidują z planami urlopowymi.
Jako absolwentka studiów na kierunku psychologia zwierząt mogę
zapewnić, że zachowanie psa czy kota
to odpowiedź na traktowanie go przez
człowieka. Jako absolwentka wydziału
prawa i administracji zapewniam, że
cała odpowiedzialność za pupila spoczywa po stronie właściciela. A walka
z bezdomnością zwierząt po stronie
gminy.
Zatem, właściciel powinien zapewnić
zwierzęciu: wolność od głodu i pragnienia, urazów psychicznych i bólu, od ran
i chorób, stresu. Ważne jest także zapewnienie możliwości wyrażania naturalnego
zachowania się poprzez zapewnienie
odpowiedniej przestrzeni, warunków
i towarzystwa innych zwierząt.
Zabronione jest trzymanie przez całą
dobę psa na łańcuchu, bez wody pitnej,
trzymanie w zamknięciu, głodzenie, bicie,
obcinanie ogona i uszu, świadome rozmnażanie zwierząt (psy, koty) nie będąc
hodowcą zarejestrowanym, hodowanie
zwierząt domowych na handel, rozmnażanie zwierząt chorych, zabijanie, pozbywanie się zwierząt w sposób niehumanitarny, np. porzucanie w lesie.

cyjnej oraz bez procedury administracyjnej - chodzi o jak najszybsze przerwanie
cierpienia zwierzęcia.
Odebrać zwierzę może organ właściwy lub
upoważniony przedstawiciel organizacji
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Kiedy zrobi to
osoba prywatna jest to zwykła kradzież.
Pamiętajmy również, że ponosimy odpowiedzialność na spacerze. Często psy
biegają radośnie między blokami osiedla,
podczas gdy nie wolno wyprowadzać psa
bez należytej kontroli w miejscach ogólnie dostępnych dla innych użytkowników
czy w lesie. To reguluje z kolei kodeks
wykroczeń art. 77. Przez należytą
ochronę należy rozumieć pełną kontrolę
nad psem oraz znajomość psychiki zwierzęcia, natomiast w lasach jest zabronione puszczanie psa luzem, ze względu
na zwierzynę tam żyjącą.
Bez smyczy psy mogą chodzić na wybiegach dla nich przeznaczonych lub w miejscach nieuczęszczanych przez innych,
zwłaszcza przez dzieci i osoby starsze.
Każdy z nas ma obowiązek posprzątać
po swoim psie.

Zwierzęta czują i myślą, kierują się emocjami i określonymi
potrzebami. Sposób myślenia zwierząt różni się od naszego,
to co dla nich jest istotne, dla nas niekoniecznie.

W sytuacji, kiedy dowiadujemy się o złym
traktowaniu zwierzęcia, powinniśmy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie odpowiednie organy: policja i straż miejska.
Tylko właściwy organ może podjąć decyzję o odebraniu psa i tylko kiedy są ku
temu prawne przesłanki. Jednocześnie
takie zgłoszenie nie może zostać zignorowane. Decyzje o odebraniu zwierzęcia
mogą być podejmowane w dwóch trybach, na podstawie decyzji administra18

Na koniec kilka słów o zwierzętach błąkających się. Psy powinny być bezzwłocznie wyłapane i odstawione do schroniska. Osoba prywatna, do której przybłąkał się pies, powinna natychmiast zawiadomić o tym właściciela, a jeśli to niemożliwe, właściwe organy publiczne.
Można, za zgodą schroniska, zatrzymać
zwierzę u siebie w domu, podając wszelkie dane osobowe i adres, ponieważ
każde bezdomne zwierzę na terenie
gminy jest jego własnością.

Koty natomiast dzielimy na bezdomne,
które straciły dom w różnych okolicznościach, wałęsające się, które mają dom,
ale robią wycieczki zgodnie z kocią naturą
i terytorializmem oraz koty wolno żyjące.
Tych ostatnich nie powinniśmy zamykać
w domach. Gmina takim kotom powinna
zapewnić, opiekę weterynaryjną, dostęp
do miejsc, w których mogą się schronić.
Gmina również powinna kontrolować
populacje tych kotów poprzez sterylizacje
(zarówno kotka, jak i suka nie muszą mieć
miotów – inne opinie to tylko stereotyp).
Koty te wolno dokarmiać, wskazane jest,
aby zostawiać otwarte okienka piwniczne,
by mogły się schronić.
Gmina również powinna zapewnić zwierzętom bezdomnym miejsce w schronisku, całodobową opiekę weterynaryjną
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wskazać gospodarstwo
rolne dla zwierząt gospodarskich, aktywnie uczestniczyć w poszukiwaniu nowych
właścicieli dla bezdomnych zwierząt.
Zwierzęta czują i myślą, kierują się emocjami i określonymi potrzebami. Sposób
myślenia zwierząt różni się od naszego,
to co dla nich jest istotne, dla nas niekoniecznie. I dlatego obcowanie z tymi
stworzeniami jest takie piękne - nie
porzucajmy ich, traktujmy je jak członków
stada, bo tym właśnie jesteśmy dla nich,
członkami stada. Każda utrata jednego
z przedstawicieli tego stada powoduje
stres i ból emocjonalny.
Natalia Czarnyszewicz
www.murowana-goslina.pl
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Nocne zwiedzanie w Długiej Goślinie
Długa Goślina dołączyła do ogólnopolskiej akcji Noc Muzeów, poprzez
zorganizowanie nocnego zwiedzania
Długiej Gośliny, za namową prezes LGD
Kraina Trzech Rzek Małgorzaty Najdek.
Sołtys Monika Ewert z pomocą rady
sołeckiej przygotowała moc atrakcji.
Punktualnie o godz. 21.00 na schodach
prowadzących do kościoła pw. Marii Magdaleny przywitał wszystkich uczestników
piszący te słowa Dariusz Wojcieszak,
a także członek zarządu LGD Kraina
Trzech Rzek Andrzej Kosakowski. Grupa
wysłuchała historii świątyni, którą przedstawił ks. proboszcz Piotr Skoczylas.
Następnie wszyscy zostali podzieleni na
dwie mniejsze grupy: pierwsza udała się
do Czesława Jastrzębskiego, aby obejrzeć jego kolekcję jednośladów z epoki
PRL-u i starszych, a także mini skansen
starych maszyn rolniczych. W tym czasie
druga grupa pod przewodnictwem Jarosława Peopke wysłuchała tragicznej
historii wypadku samochodowego z 1.
maja 1957 roku, w której życie straciło
aż 9 osób. Ta przejmująca opowieść

BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605
burmistrz@murowana-goslina.pl

może choć w minimalnym stopniu wpłynie na podniesienie świadomości dzisiejszych kierowców.
Następnie grupa nocnych marków przeszła do remizy OSP, gdzie w Klubie Strażackim został wyświetlony czarno-biały
film z 1968 roku ukazujący przebieg Zielonej Niedzieli w Długiej Goślinie. Komentarz do filmu w wykonaniu Marka Strykowskiego wzbogacił ten niemy obraz.
Swoje 5 minut miał również wice prezes
miejscowej straży Piotr Noak, który
zaznajomił uczestników ze sprzętem,
samochodem, planami obchodów
70-lecia miejscowego OSP, które przypadają w następnym roku.
Jedną z atrakcji dla najmłodszych była
możliwość krótkiego włączenia syreny
alarmowej, której dźwięk przyprawia
o gęsią skórkę.
Na zakończenie, ok. godziny 23.00, obydwie grupy spotkały się w Agroturystyce
Anielinek, gdzie przy ognisku degusto-

EWIDENCJA LUDNOŚCI Magdalena Karaś, 61 8923 656
m.karas@murowana-golina.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 605
k.oczkowski@murowana-goslina.pl

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
b.florys@murowana-goslina.pl

SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607
skarbnik@murowana-goslina.pl

EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG
Ewa Marchlewska, 61 8923 611
e.marchlewska@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
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

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620
m.glowacka@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

Nocne zwiedzanie Długiej Gośliny.

wano produkty lokalne w postaci: kiełbaski, świeżych soczków, pysznego chlebka
z powidłami. Rozmowy pod gwiaździstym
niebem trwały jeszcze grubo po północy.
Szczególne podziękowania należy złożyć
osobom i firmom, które pomogły zorganizować nocne zwiedzanie Długiej Gośliny,
a były to: ks. proboszcz Piotr Skoczylas,
Jarosław Peopke, Czesław Jastrzębski,
Tele Bus Bogusław Frąckowiak, LGD Kraina Trzech Rzek, sołtys i rada sołecka
w Długiej Goślinie.
Dariusz Wojcieszak
Zdjęcia: Karolina Skowrońska

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
KIEROWNIK Bożena Patan, 61 8923 675
b.patan@murowana-goslina.pl
REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690
t.dutkiewicz@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.
czerwiec 2015
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Nastrojowo i sentymentalnie
W sobotę 25 kwietnia br. w auli Gimnazjum nr 1 wystąpił niezwykle popularny, najstarszy polski
zespół muzyczny, działający nieprzerwanie od 1963 roku Tercet Egzotyczny. Pomimo przepięknej,
wiosennej pogody w sobotni wieczór sala gimnazjum zapełniła się do ostatniego miejsca.
Podczas koncertu Tercet Egzotyczny
zaprezentował swoje znane i lubiane
od dziesiątków lat przeboje, a także
utwory z najnowszej płyty „Pijmy za
miłość”. Bohaterką tego wieczoru była
oczywiście Izabela Skrybant-Dziewiątkowska, która od początku istnienia
zespołu jest w nim postacią pierwszoplanową. W kilku utworach zaprezentowała
się także jej córka Katarzyna Dziewiątkowska. Świetnie zabrzmiały utwory
zaśpiewane w duecie przez obie panie.
Oczywiście nie mogło zabraknąć hitu
wszech czasów „Pamelo żegnaj”, którego
domagała się widownia.
- Jeszcze nie było koncertu, na którym nie
wykonywalibyśmy „Pamelo żegnaj”. Specjalnie trzymamy ten utwór na zakończenie, bo w ten sposób mamy zapewniony
bis - żartowała Izabela Skrybant-Dziewiątkowska. Na zakończenie burmistrz

Dariusz Urbański wręczył bukiet kwiatów
pani Izabeli w podziękowaniu za wspaniały
koncert. Artystka oczywiście ponownie
zabisowała, a na pożegnanie otrzymała
jeszcze jeden piękny bukiet kwiatów, tym
razem od mieszkańca naszej gminy - Jana
Ługowskiego, który 36 lat temu przez
krótki czas woził panią Izabelę na koncerty. I ten fakt przyczynił się do jeszcze
jednego bisu, specjalnie dla pana Jana.
Tercet Egzotyczny na scenie w Murowanej Goślinie.

Warto wspomnieć, że pomimo bardzo
długiego już stażu zespołu koncert był
bardzo energetyczny i publiczność bawiła
się świetnie. Wielu osobom spodobało
się poczucie humoru i dystans jaki ma do
siebie pani Izabela.
Organizatorem koncertu był MGOKiR
w Murowanej Goślinie.
Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier

Publiczność podczas koncertu Tercetu Egzotycznego.

„W tańcu możesz sobie pozwolić na
luksus bycia sobą”
Paulo Coelho

Po raz jedenasty z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie zorganizował Pokazy
Taneczne, które odbyły się 24 kwietnia
br. w auli Gimnazjum nr 1.
Na tegorocznych pokazach wystąpiło 190
tancerzy z terenu naszej gminy. Poziom
zaprezentowanych, często kilkuminutowych występów był różnorodny, ale widok
uśmiechniętych i przejętych adeptów
sztuki tańca był bezcenny. Grupy taneczne
przedstawiły swoje umiejętności najczęściej w popularnym tańcu nowoczesnym,
nie zabrakło jednak tańców ludowych,
mini widowisk ruchowo-tanecznych.
Osobiście bardzo się cieszę, że ta impreza
ma formułę pokazów, a nie konkursu.
Trudno byłoby wybrać i nagrodzić określony występ. Jaką miarą ocenić i porównać rewelacyjne układy tańca nowoczesnego Hipolitek czy zespołów z Białężyna
z mini widowiskami tanecznymi klas
20

muzycznych ze Szkoły Podstawowej nr 2?
Totalny żywioł i radość układów Zumba
Kids Słoneczek i Gwiazdek z rewelacyjnymi układami tanecznymi zespołów Szeherezada i Futbol z Długiej Gośliny. Niesamowity popis taneczny w wykonaniu
duetu Eli i Wojtka z Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Murowanej Goślinie z dynamicznym układem zespołu Butterfly ze
Szkoły Podstawowej nr 1. Jak porównać
Zakręconych z Gimnazjum nr 2 ze Szkołą
Tańca Moniki Pyś, albo przepiękne etiudy
taneczne w wykonaniu Zespołu Orkiestry
Dętej OSP z barwnym tańcami ludowymi
Zespołu Folklorystycznego Goślinianie?
Po prostu nie da się!
Możemy być dumni, że nasze dzieci i młodzież mają taką pasję, którą potrafią rozwijać i dzielić się nią z innymi - a to nie
jest łatwe. My mamy okazję podziwiać,
wspierać i cieszyć się razem z nimi. Na
zakończenie każdy zespół i opiekunowie
otrzymali dyplom i pamiątkową statuetkę
z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Muro-

Występ Zespołu Folklorystycznego Goślinianie.

wana Goślina Dariusza Urbańskiego
i Przewodniczącej Komisji Oświatowo-Społecznej Krystyny Przygońskiej. Dla
wszystkich uczestników i opiekunów grup
wielkie brawa i podziękowanie za ich
ogromny wkład pracy.
Szczególne wyrazy uznania chciałabym
skierować do najmłodszych uczestników,
którzy debiutowali i stworzyli niesamowitą
atmosferę, stając się mistrzami drugiego
planu naszych Pokazów Tanecznych.
Agnieszka Szymańska – Wojtera
Zdjęcie: Tomasz Mizgier
www.murowana-goslina.pl
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Tylko Przedszkolak tak pięknie śpiewać może....
Na tle pięknej scenografii autorstwa
Bartłomieja Stefańskiego 12 maja
br. w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji (przy ul. Mściszewskiej 10) odbyły się Eliminacje Gminne
XX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków Czerwonak 2015.
Festiwal ma na celu popularyzację piosenki, kształcenie muzyczne poprzez
wspólną zabawę, prezentację umiejętności artystycznych przedszkolaków, rozpowszechnianie nowego repertuaru i promocję młodych wykonawców. Jest to
przede wszystkim konkurs przebiegający
w czterech etapach: eliminacje gminne,
eliminacje powiatowe, eliminacje rejonowe i finał wojewódzki. W naszych eliminacjach wzięły udział dzieci z przedszkoli:
Promyk, Słoneczko, Klub Przedszkolaka,
Groszek i Smocze Wzgórze z Murowanej
Gośliny, Leśne Skrzaty z Przebędowa
oraz Koniki Polne z Białężyna.
Poziom prezentacji wokalnych był bardzo
wysoki. Wszystkie dzieci miały bardzo
dobrze dobrane piosenki do swoich możliwości wokalnych i wiekowych. Jednak

Uczestnicy eliminacji gminnych.

zasady i regulamin konkursu jest nieubłagany. Dlatego jury w składzie: Alicja
Duszczyk -przewodnicząca i Agnieszka
Szymańska –Wojtera, po burzliwych
obradach postanowiło:
Wyróżnić: Zuzannę Przymuszałę z Przedszkola Słoneczko, która zaśpiewała o tym,
jak potrafi maszerować wiosną; Weronikę
Niedbałę, która zaśpiewała o zwiastunach
wiosny i Hanię Klepacką, która zabrała
nas na spacer z tatą (obie dziewczynki
reprezentowały Klub Przedszkolaka).
Nominować do eliminacji powiatowych:
Mateusza Chwałę z przedszkola Koniki
Polne (Białężyn) za brawurowy wokalny
przemarsz wiosny; Aleksa Króla z Klubu

Michalina Pietrzak - najmłodsza uczestniczka konkursu.

Przedszkolaka za wokalny popis z opowiadaniem o tym, co potrafi urwis; Maję
Łuczak z przedszkola Smocze Wzgórze
za wrażliwość i subtelność wokalną
w utworze „Maszeruje wiosna”; Maję
Pędzińską z przedszkola Groszek za
przepiękne, czyste wykonanie trudnej
wokalnie piosenki „Bursztynek”.
Jednak słowa uznania należą się wszystkim wykonawcom, rodzicom i opiekunom. Dzieci zachwycały i bawiły zgromadzoną publiczność. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za pracę dydaktyczną.
Agnieszka Szymańska-Wojtera

Był sobie król i urwis…
Na Eliminacjach Powiatowych XX
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki
Przedszkolaków Czerwonak 2015,
które odbyły się w naszym ośrodku kultury 14 maja br. gościliśmy reprezentantów z gmin: Czerwonak, Kleszczewo,
Komorniki, Przeźmierowo, Pobiedziska,
Tarnowo Podgórne i Murowana Goślina.
Zaprezentowało się 21 bardzo utalentowanych solistów. Jury w składzie Alicja
Duszczyk, Joanna Szalbierz-Kędzierska
i Agnieszka Szymańska-Wojtera postanowiło wyróżnić:
▪ Helenę Kolińską (gm. Pobiedziska),
za umiejętność stawiania ważkich
pytań. Helenka zaśpiewała piosenkę
pt. „Jak? Gdzie? Dlaczego?”.
▪ Maję Łuczak za brawurowy przemarsz
wiosny w piosence „Maszeruje wiosna”. Maja reprezentowała Murowaną
Goślinę.
▪ Blankę Sochę, reprezentantkę gminy
Kleszczewo. Blanka zachwyciła w piosence „A to jeż”.
Nominacje do Eliminacji Rejonowych,
które odbędą w Obornickim Ośrodku Kultury otrzymali:
czerwiec 2015

▪ Klara Batycka z gminy Kleszczewo, za
liryczne i piękne wykonanie piosenki
„Lubimy bajki”.
▪ Maja Bazan, reprezentantka gminy
Komorniki za przepiękne wykonanie,
bardzo trudnej wokalnie piosenki
(przy której trudno było się nie wzruszyć) pt.”Kołysanka dla mamy”.
▪ Aleks Król, reprezentant Murowanej
Gośliny za brawurowe, przekonujące
wykonanie piosenki zatytułowanej
„Urwis”.
▪ Ewa Sobczak z gminy Czerwonak za
liryczną i wzruszającą opowieść - „Był
sobie król”.
▪ Wiktoria Szmidt, reprezentantka gminy Pobiedziska. Wiktoria zaśpiewała
ekologiczny song „Ekoludki, a jury zachwyciła bardzo czystym wykonaniem
i ciekawą barwą głosu.
Wyrazy uznania należą się wszystkim
wykonawcom, tym bardziej że poziom
tegorocznej edycji był bardzo wysoki.
Było bardzo trudno wybrać tylko piątkę
reprezentantów pośród tak uzdolnionych,
młodych solistów.
Na pocieszenie, a raczej w podziękowa-

Uczestnicy eliminacji powiatowych.

Reprezentant Murowanej Gośliny Aleks Król (czwarty od lewej)
- jeden ze zwycięzców eliminacji powiatowych.

niu, każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i małego misia.
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
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12 lipca 2015 r.
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 GOŚLINY 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 klasyfikacji Mistrzowskiej.
Klasyfikacja Mistrzowska maratonu będzie prowadzona w kategorii OPEN na dwóch dystansach – MINI – 29 km i MEGA – 56 km osobno dla mężczyzn i kobiet.
Zwycięzcy (pierwsze trójka) w formule OPEN na każdym z dystansów otrzymają puchary, pamiątkowe koszulki rowerowe.
Zapraszamy, wystartuj, spróbuj swoich sił na trasie MTB MARATONU

Sołectwo Mściszewo
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
serdecznie zapraszają na imprezę plenerową

Wianki nad Wartą
20 czerwca 2015 r. (sobota),
Przystań Binduga w Mściszewie
18.00 Spektakl dla dzieci „Przygody niesfornego kraba”
19.10 Występ Zespołu Tanecznego Orkiestry Dętej OSP w Murowanej
Goślinie
19.20 Występ zespołu dziecięcego „Potaszki – Igraszki”
20.00 Koncert „Morskie opowieści” - Grupa Spinaker
21.10 Obrzęd Nocy Świętojańskiej w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej
22.00 - 1.00 Wspólna zabawa z zespołem „Ale Band”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Społeczny Komitet Organizacyjny

ZAPRASZAJĄ
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI W MUROWANEJ GOŚLINIE

zapraszają na

CHÓRY: DZIECIĘCY, KAMERALNY, ŻEŃSKI ”CANZONA” Z MUROWANEJ GOŚLINY
ELŻBIETA WTORKOWSKA – DYREKTOR FESTIWALU

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

fot. freeimages.com

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 Koncert Jana Kasseji
13.30 uroczysta dekoracja zwycięzców
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

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

REGULAMIN BIEGU:
www.domkultury.murowana-goslina.pl
ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE:
www.polmaraton.murowana.pl

niedziela 28 czerwca 2015 r., godz. 18.50
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie
wystąpi Zielinski Singers (USA)
Dyrygent Rick Zielinski

www.icfmurowanagoslina.pl

fot. freeimages.com

XV TARG WIEJSKI W BODUSZEWIE
PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH
DĘTY H
POWIATU POZNAŃSKIEGO
sobota 13 czerwca 2015 r.

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

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Koncert Inauguracyjny
27 czerwca 2015 r. (sobota) godz. 20.15
W PROGRAMIE:
Wrocław Gospel Choir (Wrocławski Chór Gospel)
La Vita Quartet w programie „Historia tanga”
Michał Główka - akordeon, Kuba Czechowicz - skrzypce,
Marek Dolecki - fortepian, Marcin Antkowiak - kontrabas

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

fot: michaelaw/freeimages.com (tło) & zvon/freeimages.com (instrument)

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

