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MUROWANA GOŚLINA
W EKIDEN!

MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL
CHÓRALNY
GOŚĆ SPECJALNY

NOWY PLAC ZABAW
PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 2

DZIEŃ DZIECKA
IMPREZY W GMINIE

CZERWIEC

TERMIN

Puszcza Zielonka – półmaraton, maraton, ultramaraton

18 czerwca

Obrączkowanie ptaków

ul. Raduszyńska przy jeziorze

18 czerwca

Mecz Concordia Murowana Goślina – 1920 Mosina

Stadion miejski, ul. Mściszewska 21

LIPIEC
SIERPIEŃ

Puszcza Zielonka

18 czerwca

Jubileusz 70-lecia jednostki OSP Długa Goślina

Boisko szkolne w Długiej Goślinie

18 czerwca

Pchli Targ

Nowy Rynek

19 czerwca

II Turniej Jednostek Pomocniczych –konkurencje sprawnościowe

Hala widowiskowo-sportowa,
ul. Mściszewska 10

25 czerwca

Wianki

Przystań Binduga, Mściszewo

25 czerwca

Zawody wewnętrzne w skokach

Stadnina w Raduszynie

25 czerwca

Wind in the Hair – bieg, rower i nordic walking

Przystań Binduga, Mściszewo

25 czerwca

Strzelanie rocznicowe, jubileuszowe z okazji 20-lecia reaktywacji
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie

Strzelnica za hotelem Relax, ul. Bracka 1

Widowisko historyczne „Orzeł i krzyż”

Stare Probostwo

KINO LETNIE

Ośrodek Kultury przy ul. Mściszewskiej 10

10 lipca

Bike Cross Maraton Binduga
II Otwarte Mistrzostwa gminy Murowana Goślina w MTB Maratonie

Przystań Binduga Mściszewo

16 lipca

VI Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Chabrowe Lato”

Aula Gimnazjum nr 1

17 lipca

Wielki spływ kajakowy

Pobiedziska

23 lipca

XII Światowy Zjazd Gośliniaków

Aula Gimnazjum nr 1

23 lipca

XIV Jarmark św. Jakuba

Stadion Miejski ul. Mściszewska 21

30 lipca

XIV Festiwal Muzyczny „Musica Sacra Musica Profana”

Długa Goślina

20 sierpnia

Festyn Żelaznej Podkowy

Stadnina w Raduszynie

27 sierpnia

IV Orientacja na Rakownię i Pożegnanie Lata

Rakownia

28 sierpnia

Murowana Dycha – bieg na 5 i 10 km

Murowana Goślina

31 sierpnia

Dzień Solidarności i Wolności

Kościół pw. NAJCH

wrzesień

Inauguracja sezonu kulturalnego 2016/2017
Koncert w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia
„Amadeus”
Modest Musorgski/Agnieszka Duczmal – Obrazki z wystawy

Aula Gimnazjum nr 1

wrzesień

Ramus Artis Festival,
X Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza Zielonka 2016

Pławno

Dożynki Gminne

Uchorowo

Spływ kajakowy Metropolii Poznań

Przystań Binduga, Mściszewo

Plener malarski

Kamińsko

lipiec, sierpień

WRZESIEŃ

MIEJSCE

18 czerwca

30 czerwca;
1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17,
21, 22, 23 lipca

3 września
3 września
9-11 września
10 września

Rajd Cysterski

Owińska

11 września

I Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów w Ujeżdżaniu

Stadnina w Raduszynie

XII Memoriał A. Gołasia

Hala widowiskowo-sportowa,
ul. Mściszewska 10

III Turniej Jednostek pomocniczych – ping pong

Hala widowiskowo-sportowa,
ul. Mściszewska 10

2 października

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki.
Impreza biletowana

Aula Gimnazjum nr 1

2 października

Spacerkiem po Puszczy cz. 2 – wycieczka piesza, przyrodnicza

Stawy Kiszkowskie

16-18 września
PAŹDZIERNIK

IMPREZA

październik

ZDJĘCIA NA OKŁADCE, kolejno: Piotr Łakomy – GrubaFotografia, Kamil Grzebyta, Piotr Cybichowski, Tomasz Mizgier.
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DARIUSZ URBAŃSKI
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Szanowni Mieszkańcy,
za nami dwa długie, majowe weekendy, a także pierwsze
czerwcowe, ciepłe dni, podczas których mieli Państwo okazję
bawić się i spotykać na imprezach zorganizowanych w gminie. Mam nadzieję, że sprawiły one Państwu przyjemność,
dały okazję do relaksu, miło wypełniły czas. Przed nami miesiące letnie, podczas których następuje szczególne
zagęszczenie wydarzeń i imprez, zarówno kulturalnych, jak
i sportowych. Zapraszam na nie serdecznie!

ścią z kinem letnim Zorza. Na filmy zapraszamy w każdy piątek wakacji.
Tegoroczny Jarmark św. Jakuba nawiązuje do 1050 rocznicy
Chrztu Polski i przebiegnie pod hasłem „W gościnie księcia
Mieszka”. W programie m.in.: inscenizacja chrztu Mieszka I,
dwór piastowskiego księcia, pokazy inscenizujące średniowieczne życie, pokazy walk rycerskich, gry i zabawy średniowieczne dla dzieci, wioska rzemieślnicza, zespół tańca średniowiecznego.
Gwiazdą wieczoru będzie Zbigniew Wodecki z zespołem.
Jestem przekonany, że ten artysta może Państwa pozytywnie
zaskoczyć ciekawymi aranżacjami i świeżością. Nie może być
inaczej, w końcu to tegoroczny laureat Fryderyków za najlepszy album pop oraz utwór roku („Rzuć to wszystko, co złe”).
Z pewnością warto odkryć Wodeckiego na nowo!
Z kolei 6 sierpnia, w ramach festiwalu „Musica sacra,
musica profana” będzie można posłuchać Krzysztofa Bigaja
i Stanisława Sojki z zespołem.

Przed nami miesiące letnie, podczas których
następuje szczególne zagęszczenie wydarzeń
i imprez, zarówno kulturalnych, jak i sportowych.
Zapraszam na nie serdecznie!
Za nami wiele wydarzeń związanych z obchodami Dnia
Dziecka w naszej gminie. Ale tak szczególną okazję warto
świętować dłużej – dlatego wszystkie dzieci zapraszam bardzo serdecznie na spektakl „Przez dziurkę od klucza, czyli
bajkowe obrazy dźwiękiem malowane” przygotowany przez
koło miłośników Pro Sinfoniki przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Henryka Sienkiewicza. Na mnie spektakl zobił duże wrażenie, dlatego bardzo się cieszę, że wszystkie dzieci z naszej
gminy będą miały okazję go zobaczyć.

Zachęcam także do spędzania czasu aktywnie.
Sportową formę będzie można sprawdzić podczas zawodów rowerowych (maraton rowerowy
MTB Binduga 10 lipca), a także biegowych
(Murowana Dycha 28 sierpnia).
Szykujemy także atrakcje na koniec lata
(dożynki, koncert Agnieszki Duczmal i orkiestry Amadeus, Memoriał A. Gołasia). Spotkajmy się podczas goślińskich wydarzeń, ja
będę na pewno! Życzę wspaniałego, ciepłego,
pełnego pozytywnych spotkań i emocji lata.

(Szczegółowe informacje o wspomnianych imprezach znajdą
Państwo w kalendarium na str. 2, na plakatach wewnątrz
biuletynu, a także w kalendarzu imprez na stronie
www.murowana-goslina.pl.)

Wielbicieli muzyki i śpiewu chóralnego z pewnością zadowoli
program tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. Ks. E. Szymańskiego. Imprezę doceniają wykonawcy nie tylko z Polski, ale także goście zagraniczni.
Doceńmy i my, dlatego zachęcam do przyjścia. We wtorek 21
czerwca wystąpi The Philippine Madrigal Singers Diliman
z Filipin - jeden z najczęściej nagradzanych zespołów na
świecie, który jako pierwszy zdobył dwukrotnie nagrodę
European Choral Grand Prix (1997, 2007). Uznawany za najlepszy na świecie – wystąpi właśnie u nas, w Murowanej
Goślinie. Sądzę, że nie trzeba innej rekomendacji. Mam
nadzieję, że po tym występie zainteresują Państwa także
kolejne koncerty, w tym pierwszy występ u nas chóru z Turcji
(22 czerwca).
Tradycyjnie już lato to imprezy plenerowe, takie jak Wianki
nad Wartą (zapraszam 25 czerwca), ale też spotkania, które
właśnie dzięki przeniesieniu poza wnętrza sal, zyskują nowy
charakter i stają się bardziej atrakcyjne – tak jest z pewnoJedna z majowych uroczystości, w której z przyjemnością wziąłem udział wraz z mieszkańcami.
czerwiec 2016
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DZIEŃ DZIECKA
W OBOZIE SZLACHTY POLSKIEJ
Już po raz drugi Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina Dariusz Urbański
zaprosił dzieci na festyn z okazji Dnia
Dziecka.
W niedzielę maja
r. na stadionie
miejskim dzieci mogły z bliska podziwiać
obozowisko szlachty polskiej, dotknąć zbroi
czy miecza. Były zabawy szlacheckie
i pokazy walk.

dzali konkursy i zabawy, sporym zainteresowaniem cieszył się kącik animacyjny. Dużą
atrakcją była zagroda ze zwierzętami i oprowadzanki konne. Maluchy mogły też nieodpłatnie pobawić się na dmuchańcach.
Największą niespodziankę sprawili naszym
milusińkim policjanci z goślińskiego komisariatu, proponując przejażdżki radiowozem
policyjnym.

Animatorzy z Ośrodka Jeździeckiego Kawalkada w strojach szlachty polskiej przeprowa- Arleta Włodarczak, Zdjęcia: Tomasz Mizgier

DZIEŃ DZIECKA
W MŚCISZEWIE
Swój Dzień Dziecka zorganizowało
także sołectwo Mściszewo. Festyn dla
dzieci i ich rodziców odbył się na boisku
sportowym. Dzięki sprzyjającej pogodzie na imprezę przybyło wielu mieszkańców naszej wsi.
Dzieci mogły korzystać z rozmaitych
atrakcji, takich jak zamek dmuchany, mim
robiący cuda z baloników, pokazy ratownictwa medycznego w wykonaniu OSP
Mściszewo i OSP Białężyn. Miłym akcentem były też psy specjalnie przeszkolone
do poszukiwań i ratownictwa. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się biesiada
przy ognisku.
Nie zabrakło też prezentów dla dzieci,
wśród których były drobne upominki oraz
słodkości, a to wszystko dzięki hojności
naszych sponsorów. Nikt nie odszedł
z pustymi rękami, a uśmiechy na buziach
najmłodszych były najlepszymi wyrazami
podziękowania za mile spędzony czas.
Bardzo dziękuję osobom, które pomogły
mi w organizacji festynu, a byli to: Grażyna i Dawid Krauze, Anna Wełnicka,
Ryszard Roguszka, Roman Frąckowiak
oraz Zbigniew Józefczyk. Słowa wdzięczności kieruję też do OSP Mściszewo i OSP
Białężyn za pokaz ich codziennej pracy.
Maja Frąckowiak
Zdjęcie: Maja Frąckowiak

DZIEŃ DZIECKA
W ZIELONCE
-go maja w Zielonce odbyła się
impreza z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami były połączone siły trzech
sołectw; Zielonki, Głębocka i Głęboczka.
Sporo atrakcji, miła atmosfera i atrakcyjne nagrody czekały na naszych najmłodszych mieszkańców.
Dzieci mogły wykonać prace plastyczne
pod fachowym okiem, pojeździć na niezmiernie cierpliwym kucyku; sprawdzić
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się na równoważnym torze przeszkód
i w wyścigach zręcznościowych.
Pod koniec imprezy miło było biesiadować przy ognisku z domowymi wyrobami i wypiekami w przepięknym plenerze i miłym towarzystwie.
Sołtysi dziękują wszystkim za zaangażowanie i pomoc przy zorganizowaniu
imprezy.
Justyna Gronek
Sołtys

www.murowana-goslina.pl

DZIEŃ DZIECKA W ŁOPUCHÓWKU
Po raz . odbył się u nas Dzień Dziecka. Duża
impreza rodzinna, połączona z majówką
parafialną (parafii Długa Goślina). Dzieci zafascynowane były licznymi atrakcjami wymyślonymi specjalnie dla nich.
Imprezę rozpoczęliśmy tradycyjnie życzeniami dla dzieci i mam, które przed kilkoma
dniami obchodziły również swoje święto.
Goście częstowali się wielkim i pysznym tortem. Agnieszka z „Pączkowni pomysłów”
zajęła dzieci wykonaniem przepięknych,
kolorowych mydełek. Potem z „akcją” wjechała OSP Łopuchowo, która dała pokaz na
boisku, a każe dziecko zapoznało się z działaniem motopompy i zostało przewiezione
wozem strażackim. Widać było wyraźnie, że

to była dla nich wielka frajda. Następnie
dzieci, a także niektórzy dorośli, jeździli
dorożką wraz z Krzysztofem Stożkiem.
A kiedy już dzieci otrzymały „wypasione
paczki”, rozpoczęła się majówka parafialna
(bardziej z nazwy, bo niestety nie dojechał
duchowny, który miał odprawić nabożeństwo
majowe przy krzyżu) i- rozpoczęła się prawdziwa zabawa.
Zagrał dla nas zespół z Bolechowa, ale najważniejsze, że nasze stoły zostały bardzo
obficie zastawione dzięki naszym mieszkańcom, a także gościom spoza Łopuchówka.
Dziękuję wszystkim, dzięki którym imprezę
możemy uznać za naprawdę udaną: Bogusła-

wowi Frąckowiakowi, Bogumile Rubach z kliniki Zdrowie, Stanisławowi Woźniakowi, Jarosławowi Dobrowolskiemu, Dorocie Krause,
a-Firmie z Wojnowa, Konradowi Strykowskiemu, WBK Murowana Goślina, Leszkowi
Sommerfeldowi, Marianowi Nogajowi i Tadeuszowi Gruchale, piekarni Rolnik, Krzysztofowi Stożkowi, Barbarze Obst, Raiﬀeisen
Bank Poznaniu, Agnieszce Pawlisiak, Danielowi Gapińskiemu. Kłaniamy się pięknie
i liczymy na dalszą współpracę.
Dziękuję także mieszkańcom za liczny udział
w imprezie, za pyszne wypieki i inne specjały
oraz mojej ukochanej Radzie Sołeckiej.
Urszula Gendera-Zielińska, Sołtys Łopuchówka

Nowy plac
zabaw
W piątek 20 maja o godz. 10.00 odbyło
się uroczyste otwarcie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.
W uroczystości wzięli udział goście:
Dariusz Urbański - Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina, Konrad Strykowski – Przewodniczący Rady Miejskiej,
Krystyna Przygońska – Przewodnicząca
Komisji Oświatowo-Społecznej RM, ks.
kanonik Marek Chmara – Dziekan
Gośliński, Teresa Dutkiewicz – kierownik
referatu oświaty w UMiG Murowana
Goślina, Barbara Celichowska – dyrektor
Gimnazjum nr 2, Renata Och-Jankowiak
– Przewodnicząca Rady Szkoły i Michał
Bejma – Przewodniczący Rady Rodziców
oraz uczniowie i nauczyciele.
Na początku uroczystości dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 podziękowała
burmistrzowi i Radzie Miejskiej za sfinansowanie placu zabaw. To dzięki ich przychylności i życzliwości uczniowie otrzymali piękny, kolorowy plac zabaw. Będzie
on umilał spędzanie czasu podczas
przerw, urozmaicał zajęcia świetlicowe
oraz umożliwiał miłą, radosną, bezpieczną zabawę w czasie wolnym. Zmodernizowany plac zabaw będzie służył nie
tylko uczniom, ale i dzieciom z osiedla.
Podczas uroczystości miały miejsce okolicznościowe wystąpienia burmistrza
czerwiec 2016

Urządzenia zostały opanowane przez pierwszaki uczestniczące w otwarciu, a następnie ich starszych kolegów.

i przewodniczącego, następnie za ten
wspaniały prezent podziękowali uczniowie. Kulminacyjnym momentem uroczystości było uroczyste przecięcie wstęgi
przez burmistrza, przewodniczącą i przewodniczącego RM oraz przewodniczącą
Samorządu Uczniowskiego. Następnie
ks. kanonik odmówił modlitwę w intencji
bezpieczeństwa korzystających z placu
zabaw i poświęcił urządzenia. Uroczystość wzbogacił występ uczniów z Pro
Sinfoniki, a oprawę okolicznościową
zapewnili przedstawiciele firmy, która
wykonała plac zabaw.
Na zakończenie urządzenia zostały opanowane przez pierwszaki uczestniczące
w otwarciu, a następnie ich starszych
kolegów, którzy wyszli na dużą przerwę.
Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Plac zabaw będzie służył nie tylko uczniom, ale i dzieciom z osiedla.
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Festyn z dobrym
przesłaniem
W dniu 29 maja na osiedlu Zielone Wzgórza odbyła się 184 akcja
zbiorowa poboru krwi pod hasłem ,,Krew dla dzieci chorych na
Hemofilię” oraz festyn z okazji Dnia Dziecka.
Dorota Stencel i harcerki z hufca Czerwonak przeprowadziły liczne konkursy
dla dzieci i młodzieży. Natomiast do oddania krwi zgłosiły się 43 osoby. Oddało krew
37 dawców w ilości 16 650 ml (jedna
osoba po raz pierwszy). Akcję obsługiwał
personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania.
W czasie festynu zbieraliśmy także
nakrętki – dla Kamila na obóz rehabilitacyjny. Zarząd klubu HDK PCK Gośliniacy
przekazał 50 paczek dla dzieci ze Szpitala Klinicznego nr4 w Poznaniu z okazji
Dnia Dziecka.
Pragniemy serdecznie podziękować za
przekazanie słodyczy i gadżetów, a także
za pomoc w zorganizowaniu festynu firmom i sympatykom klubu: UMiG Murowana Goślina, Małgorzata Rakowska,
Krzysztof Stern - Stowarzyszenie „Jedna
Chwila”, Jadwiga Przyborowska – sklep
Sosenka, Gracjan Kaźmierczak, Błażej
Kaźmierczak radny RM, Karol Schulz PZU

Mali uczestnicy festynu.

Murowana Goślina, Apteka Przyjazna, Auto
Centrum S.A. Poznań. Za pomoc w przeprowadzeniu akcji poboru krwi dziękujemy
Patrycji Dratwie, Damianowi Kowalewowi
i Mateuszowi Przybyszewskiemu. Serdeczne podziękowanie składamy wszystkim krwiodawcom za udział i oddanie krwi
dla dzieci chorych na Hemofilię.
Stanisław Woźniak
Prezes Zarządu klubu HDK PCK
Zdjęcie: archiwum klubu

Co wiem o Czerwonym
Krzyżu i PCK
24 maja Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie odbyła się XIV edycja konkursu ,,Co wiem o Czerwonym Krzyżu,
Polskim Czerwonym Krzyżu i o Honorowym Dawstwie Krwi”. Do konkursu zgłosiło się 40 uczniów z klas I-III z Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Murowanej Goślinie.
Po uroczystym rozpoczęciu przez prezesa
Zarządu Klubu HDK PCK Gośliniacy Stanisława Woźniaka, pomysłodawcę i organizatora konkursu, uczniowie przystąpili
do rozwiązywania zadań przygotowanych
przez Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu.
Konkurs dotowany przez UMiG Muro6

wana Goślina. Wspierany przez PCK
w Poznaniu, w tym Małgorzatę Biskupską, która przekazała drobne gadżety
i upominki dla uczestników konkursu,
oraz Zarząd Klubu HDK PCK,,Gosliniacy”
w Murowanej Goślinie.
Zwycięzcami konkursu zostali:
I - Kinga Ściepura, Adrianna Ostrowska
II - Rozalia Owczarzak, Marianna Nowak
III - Alicja Ratajczak, Zofia Niżnik
Stanisław Woźniak
Prezes Zarządu
klubu HDK PCK Gośliniacy
Radny Powiatu Poznańskiego

Zawody
w Ujeżdżeniu
W niedzielę 22 maja na raduszyńskiej ziemi odbyły się pierwsze w tym
roku towarzyskie Zawody w Ujeżdżeniu.
W konkursie L-1 pierwszych dwóch zawodników nie dało szans konkurencji, za to
bardzo pasjonująca była rywalizacja
o trzecie miejsce, gdzie trójka zawodników
miała bardzo zbliżone rezultaty. Pierwsze
miejsce zajęła Agnieszka Walkowiak na
koniu Begin (Klub Jeździecki Equarius).
Drugie miejsce z wywalczyła Katarzyna
Suchecka na fryzie o barwnym imieniu
Fenrir z Moreny. Trzecie miejsce ex aequo
zajęły zawodniczki KJ Equarius - Maya
Paszkiewicz na Beginie oraz Julia Szylak
na koniu Johnny. Najlepszy rezultat wśród
„miejscowych” zawodników uzyskał Piotr
Graczyk na koniu Mardi (Raduszyn).
W drugim konkursie Katarzyna Woźniak
na koniu Czekolada (KJ Podkowa
Gruszczyn) uzyskała bardzo dużą przewagę nad konkurencją. Z walki
o następne miejsca zwycięsko wyszła
Monika Majorczyk na koniu Klara (LKJ
Kiekrz). Trzecie miejsce ex aequo zajęli
Agnieszka Bach-Żelewska na koniu Fenrir z Moreny oraz Artur Ankiewicz (Kj Equarius) na Malwie. Po zaciętej rywalizacji
zawodnicy otrzymali rozety oraz nagrody
i małe upominki, a nagrody wręczał Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański.
Najbardziej wymagający, przynajmniej
w sensie sportowym, był tego dnia
ostatni konkurs klasy P-2. Ponownie na
najwyższym stopniu podium stanęła
Katarzyna Woźniak (KJ Podkowa
Gruszczyn) na koniu Czekolada. Drugie
miejsce zajęła również zawodniczka
z Gruszczyna - Marta Stachowiak, a trzecie Antonina Roemer (Cwał Poznań). Po
tym konkursie dekoracji dokonał Konrad
Strykowski, Przewodniczący RM.
Podsumowując, były to bardzo udane
zawody, jedne z najlepszych, jakie do tej
pory odbyły się w Raduszynie. Zarówno
pod względem organizacyjnym, jak i sportowym wszystko zagrało bardzo dobrze.
Składamy gorące podziękowania wszystkim wolontariuszom, pomocnikom i sponsorom, bez których ta impreza by się nie
odbyła!
Andrzej Kosakowski, Stajnia Raduszyn
www.murowana-goslina.pl

URZĄD, RADA

Ekiden – razem można więcej!
22 maja, w niedzielny bardzo gorący poranek, stawili się na starcie, aby razem, w sztafecie, pokonać maraton! 42 kilometry i 195 metrów – dystans niezmiernie trudny do pokonania w pojedynkę
można zaliczyć w zespole, dzieląc się odcinkami: 2 w okolicach 10 km i 4 powyżej 5 km.
Idea zdaje się bardzo wciągająca, bo
o ile w ubiegłym roku z Murowanej
Gośliny zgłosił się tylko jeden zespół, to
w tym roku były już takie 4. I dobrze, bo
otrzymane przez zawodników medale
układają się jak puzzle w kwiat, który
Gośliniacy chętnie – po zakończeniu
biegu – układają na fladze, w miejsce
jednej z róż.
Taką aktywną formę promocji naszego
miasta uprawiali w tym roku:
KB Katorżnik Murowana Goślina:
Agnieszka Korta, Dariusz Gorgoliński,
Marek Kotecki, Klaudia Ludzkowska,
Tomasz Sadło, Klaudia Gorgolińska –
116 miejsce z czasem 3.33.58;
Murowana Goślina Team, a w jego składzie pracownicy UMiG: Arkadiusz Bednarek, Joanna Witkowska, Ewa Grodzka,
Żaneta Piasecka, Daria Niemier, Piotr Hildebrandt – 208 miejsce z czasem
3.55.25;
Murowana Rodzina: Jakub Błachowiak,
Dariusz Naskręt, Małgorzata Błachowiak,
Izabela Domasik, Longina Cholewińska,

Urzędnicy na finiszu.

Gośliniacy na Ekiden.

Wojciech Cholewiński – 220 miejsce
z czasem 4.00.21;
Drużyna Szpiku: Joanna Studnicka, Piotr
Siejak, Piotr Szukała, Hanna Kramer,
Honorata Cichosz, Adam Morawski – 247
miejsce z czasem 4.07.30.
Gratulacje!

Drużyna UMiG.

Więcej na temat imprezy na stronie:
http://www.xlplekiden.pl/ekiden-co-tojest.html
Monika Paluszkiewicz
Zdjęcia: Piotr Łakomy – GrubaFotografia

Medale układają się w kwiat na fladze.

Odjazdowy bibliotekarz Concordia
7 maja w piękne przedpołudnie rozpoczęła się kolejna edycja rajdu
„Odjazdowy bibliotekarz”. Tym razem,
startując spod dworca PKP, grupa
licząca około trzydziestu osób wyruszyła
w stronę Skoków.
Pokonując trasę ponad 20 km, dotarliśmy do Biblioteki Publicznej im. Paukszty.
Na mecie czkał na uczestników posiłek
regeneracyjny oraz zwiedzanie budynku
biblioteki. Zakończeniem tego odjazdowego rajdu było rozlosowanie nagród,
a że było ich sporo, to praktycznie każdy
wyjechał z książką. Liczna grupa dzieci
z nadmierną ilością energii testowała
jeszcze znajdujące się obok biblioteki
siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw.
Pełni energii już mniejszą grupą (więkczerwiec 2016

szość wracała samodzielnie) wyruszyliśmy w drogę powrotną, która liczyła również ponad 20 km. Z krótkim postojem
w Długiej Goślinie dotarliśmy do Murowanej Gośliny i tam na dzielne dzieciaki,
które pokonały trasę ponad 40 km, czekała nagroda, czyli lody i medale.
Gratuluję Zosi, Martynie, Frankowi
i Majce pokonania takiego dystansu!
A całej ekipie rowerowej dziękuję za
pomoc w rajdzie.
Organizatorzy Rajdu: Biblioteka Publiczna
w Murowanej Goślinie, Miasto Murowana
Goślina, Biblioteka Publiczna w Skokach,
Miasto Skoki.
Natalia Kazuś, Biblioteka Publiczna

pokonuje
lidera tabeli
Goślińscy piłkarze z klubu MKS Concordia Murowana Goślina mieli
kolejny powód do świętowania, ponieważ wynikiem 3:1 zakończył się mecz
22. kolejki z liderem tabeli - klubem
Piast Kobylnica.
Gole dla naszej reprezentacji strzelili
Rafał Kijanowski (14’) oraz dwukrotnie
Paweł Kranc (26’ i 69’). Po zwycięskim
meczu tradycyjnie odbył się grill wraz
z przekąskami.
Kamil Grzebyta
7
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W ostatnim czasie kilka
dróg w naszej gminie
zmieniło kategorię, a tym
samym zarządcę.

Zmiana zarządców dróg
na terenie gminy
ULICE POZNAŃSKA I ROGOZIŃSKA
W MIEŚCIE MUROWANA GOŚLINA
W październiku 2015 r. uchwałą Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie, opartej
na nowelizacji uchwały o drogach publicznych, te drogi gminne stały się z powrotem drogami wojewódzkimi (wejście
w życie 14 października 2015 r.). W lutym
2016 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o zmianie kategorii
drogi z wojewódzkiej na powiatową (wejście w życie 15 lutego 2016 r.). Następnie
Starosta Poznański podpisał z Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina
porozumienie o zarządzaniu ww. drogami.
W związku z powyższym ulicami Poznańską i Rogozińską w Murowanej Goślinie
w imieniu Powiatu Poznańskiego zarządza Gmina Murowana Goślina (wejście
w życie 1 kwietnia 2016 r.). Stąd wszelkie
wnioski dot. ww drogi (zajęcie pasa drogowego, umieszczenie urządzenia
obcego czy reklamy, lokalizacja zjazdu,
wycinki drzew w pasie, remonty, awarie,
oznakowanie, organizacje ruchu itd.)
należy kierować do Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina.
ODCINKI DRÓG - BYŁA NR 196 OD ŚWIATEŁ W PRZEBĘDOWIE DO ŚWIATEŁ NA
8

OBWODNICY ORAZ BYŁA NR 187 OD
ŚWIATEŁ W PRZEBĘDOWIE DO RONDA
NA OBWODNICY
Analogicznie najpierw zmieniły kategorię
z gminnej na wojewódzką, a następnie
z wojewódzkiej na powiatową. Drogami
niniejszymi zarządza w imieniu Starosty
Poznańskiego Zarząd Dróg Powiatowych.
Wszelkie wnioski dot. ww. odcinków dróg
należy kierować do ZDP w Poznaniu przy
ul. Zielonej 8 lub bezpośrednio do Starosty Poznańskiego.
DROGI: BRODY-WOJNOWO-DW196,
DŁUGA GOŚLINA-SKOKI, BIAŁĘŻYN-PACHOLEWO, ZIELONKA-SŁAWICA
Byłe drogi powiatowe uchwałą Rady
Powiatu w Poznaniu z kwietnia 2016 r.
zmieniły kategorię na drogi gminne, zarządza nimi zatem Gmina Murowana Goślina
(wejście w życie 21 maja 2016 r.). Stąd
wszelkie wnioski dot. ww dróg należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Jednocześnie informuję, że przy zmianie
kategorii drogi, dla wieloletnich decyzji
korzystania z dróg w sposób szczególny
(np. umieszczenie urządzenia obcego

typu np. przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne lub reklama), każdorazowo decyzja poprzedniego zarządcy
jest wygaszana i na wniosek umieszczającego dokonywany jest zwrot ewentualnej
nadpłaty, a nowy zarządca wydaje własną decyzję wieloletnią i do niego wtedy
kierowana jest corocznie zapłata.
Przykładowo dla mieszkańca Przebędowa,
którego dom zlokalizowany jest przy byłej
DW nr 187 za swoje przyłącze np. wodociągowe, wydane zostaną odpowiednio
następujące decyzje: decyzja wygaszająca
opłatę dla drogi gminnej, decyzja naliczająca opłatę dla drogi wojewódzkiej za
okres od 14.10.2015 r. do 15.02.2016 r.,
decyzja wygaszająca dla drogi wojewódzkiej, decyzja naliczająca opłatę dla drogi
powiatowej od 15.02.2016 r.
W związku z powyższym prosimy mieszkańców o szczegółowe zapoznawanie się
z otrzymywanymi decyzjami. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Referatem
Budowlano-Inwestycyjnym i Zarządzania
Drogami tel. (61) 892 36 12.
Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego i zarządzania drogami
b.florys@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 10

www.murowana-goslina.pl
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OGŁOSZENIE

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
PRZYKŁADOWE DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. Powstańców
Wlkp. 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 - zarządzenie nr 308/2016 i 309/2016
z dnia 9 maja 2016 r., dostępny jest wykaz nieruchomości:
1. Przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
Murowana Goślina – działki nr ewid. 472/17, 472/18, 472/19, 472/20,
472/21, 472/22;
2. Przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu pisemnego
nieograniczonego:
Murowana Goślina – działki nr ewid. 472/27, 472/25, 472/28, 472/30,
472/24, 472/29.

Murowana Goślina, rejon ul. Mickiewicza, 12 działek o pow. 439 m2 – 754 m2.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG,
pl. Powstańców Wlkp. 9, I piętro, pokój nr 14.

Murowana Goślina, 9 maja 2016 r.
Monika Kurianowicz
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 22

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. Powstańców
Wlkp. 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE
- Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 - zarządzenie nr 312/2016 z dnia 11
maja 2016 r., dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego:

Murowana Goślina, ul. Wiosenna, 3 działki o pow. od 503 m2 - 643 m2.

Murowana Goślina – działki nr ewid.1036/10, 1036/11, 1036/12;
Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG,
pl. Powstańców Wlkp. 9, I piętro, pokój nr 14.

Murowana Goślina, 11maja 2016 r.
Monika Kurianowicz
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 22

OGŁOSZENIE

Przebędowo, ul. Kupiecka, 2 działki o pow. 798 m2 i 831 m2.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach
ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. Powstańców
Wlkp. 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE
- Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 - zarządzenie nr 319/2016 z dnia 19
maja 2016 r., dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego:
Murowana Goślina – działki nr ewid. 266/41, 266/46, 266/44;
Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG,
pl. Powstańców Wlkp. 9, I piętro, pokój nr 14.

Murowana Goślina, 19 maja 2016 r.
Monika Kurianowicz
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 22
czerwiec 2016

Złotoryjsko, 2 działki o pow. 1299 m2 i 1332 m2.
Zdjęcia: UMiG
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Figura Matki Boskiej
wróci na Rynek
Figura Matki Boskiej na placu Powstańców Wielkopolskich
w Murowanej Goślinie powstała pod koniec lat 40-tych ze składek parafian, ale również, jako wotum dziękczynne za ocalenie
życia w trakcie wojny mieszkańców naszego miasta m.in. Hieronima Lisieckiego.
Przez wiele lat była ważnym, lecz bardzo zniszczonym elementem rynku
w Murowanej Goślinie. Projekt przebudowy placu Powstańców Wielkopolskich,
wypracowany w trybie konsultacji społecznych i zatwierdzony przez Radę Miejską, z pozwoleniem na budowę z 2010 r.,
zakładał, że figura zostanie odrestaurowana i przeniesiona na teren ogrodu przy
plebanii.

ścia do kościoła. Gmina wykona utwardzenie nawierzchni kostką granitową,
nowy fundament pod figurę oraz postument o wysokości dostosowanej do
nowej lokalizacji. Zadaniem parafii będzie
przestawienie jednego skrzydła ogrodzenia plebani oraz odrestaurowanie figury.
Niniejsze rozwiązanie zostało w listopadzie ub. r. zaakceptowane przez Powiatowego Konserwatora Zabytków.

Jesienią ub. roku dokonano uzgodnień
pomiędzy ks. proboszczem Sławomirem
Jessą oraz przedstawicielami parafii,
a zastępcą burmistrza i przedstawicielami urzędu. Ustalono, że figura nie zniknie jednak z rynku, ale zmieni się jej lokalizacja. Stanie ona w poszerzonej absydzie zlokalizowanej na osi głównego wej-

Dzięki wspólnemu wysiłkowi odnowiona
Figura Matki Boskiej nadal będzie elementem przestrzeni rynku naszego miasta.
Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego i zarządzania drogami
b.florys@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 10

Niebezpieczny poligon!
Na terenie poligonu Biedrusko w październiku 2015 r. oraz
kwietniu 2016 r. przeprowadzono oczyszczanie terenów leśnych
na powierzchni ponad 1700 ha i odnaleziono 1700 różnego
rodzaju przedmiotów niebezpiecznych.
Dlatego na prośbę Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
w Poznaniu apelujemy o przestrzeganie
wszelkiego rodzaju oznakowania występującego na terenie poligonu, a także
śledzenie informacji o prowadzonych
przedsięwzięciach szkoleniowych.
TEREN CAŁEGO POLIGONU BIEDRUSKO
NALEŻY TRAKTOWAĆ, JAKO TEREN NIEBEZPIECZNY DLA ŻYCIA I ZDROWIA!

znalezione traktować należy, jako przedmioty niebezpieczne! W przypadku
zauważenia na terenie poligonu tego typu
przedmiotów, należy miejsce znalezienia
oznaczyć w sposób widoczny, a następnie powiadomić Oficera Dyżurnego Centrum, tel. 261 579 030 lub 261 579 040.
W przypadku odnalezienia niewybuchu
poza terenem poligonu, fakt ten należy
zgłosić do najbliższego Komisariatu Policji tel. 61 841 32 00 lub 997.

Kategorycznie zabrania się ruszania,
przenoszenia, kopania wszelkich metalowych i nieznanych przedmiotów znalezionych na poligonie – wszystkie przedmioty

Łukasz Lech
podinspektor ds. bezpieczeństwa, OSP i OC
l.lech@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 33
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WAŻNA
INFORMACJA DLA
WŁAŚCICIELI
NOWO WYBUDOWANYCH DOMÓW
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian mających wpływ
na wysokość podatku, podatnicy
zobowiązani są składać organowi
podatkowemu informację
o posiadanych nieruchomościach
i obiektach budowlanych, sporządzoną na odpowiednim formularzu w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia zmiany.
Okolicznością powodującą obowiązek
zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania jest rozpoczęcie użytkowania
budynku bez względu na to, czy budynek
uzyskał pozwolenie na użytkowanie na
podstawie decyzji organu nadzoru
budowlanego!
Jednocześnie należy pamiętać, że każdy
nowo wybudowany budynek podlega opodatkowaniu z dniem 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym
budowa została zakończona, albo, w którym rozpoczęto użytkowanie budynku
przed jego ostatecznym wykończeniem.
Podstawę opodatkowania dla budynków
lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa. Za powierzchnię użytkową uważa
się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek
schodowych oraz szybów dźwigowych. Za
kondygnację uważa się również garaże
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza
użytkowe.
W związku z powyższym wszystkich
mieszkańców gminy, którzy użytkują
nowo wybudowane budynki prosimy
o zgłaszanie ich do opodatkowania. Zgłoszenia budynku należy dokonać na formularzu IN-1 dostępnym w pokoju nr 6
Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina przy ul. Poznańskiej 18.

Honorata Dziel
kierownik referatu podatków i opłat lokalnych
h.dziel@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 75

www.murowana-goslina.pl

BIBLIOTEKA

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO
Barszcz Sosnowskiego jest kłopotliwą rośliną inwazyjną, niezwykle trudną do zwalczenia. Powoduje degradację środowiska przyrodniczego. Roślina ta szybko rośnie na małej powierzchni, gdyż
ma ogromną zdolność do regeneracji, a wielka liczba nasion znajdujących się w glebie sprawia, że
roślina zachowuje zdolność do kiełkowania nawet przez kilka lat.
Najbardziej charakterystyczną cechą barszczy kaukaskich
jest ich rozmiar: osiągają wysokość ok. 3 m, a czasem do
4-5 m, mają masywne liście, łodygi i kwiatostany. Liście
barszczy są bardzo duże (do 2 m długości i więcej). Blaszki
liściowe osiągają rozmiar 1,2-1,6 m długości. Listek szczytowy barszczu Sosnowskiego jest szeroki i zaokrąglony.
Łodyga okrągła, bruzdowana, słabo owłosiona, na jej
powierzchni znajdują się charakterystyczne fioletowe plamki.
Łodyga u podstawy może osiągać średnicę od 5 cm do 12
cm i jest pusta w środku.
Barszcz Sosnowskiego posiada duże, wielkopromieniowe,
lekko wypukłe baldachy, które na ogół złożone są z kilkudziesięciu baldaszków. Kwiaty są białe bądź lekko różowawe
i wydzielają charakterystyczny zapach kumaryny.
Wśród gatunków roślin występujących na terenie Polski istnieje kilka, które ze względu na swoją morfologię często są
mylone z barszczami kaukaskimi. Są nimi: barszcz zwyczajny
i syberyjski, dzięgiel leśny, arcydzięgiel litwor, lepiężnik, gunnera olbrzymia.
Zwalczanie stanowisk barszczu może odbywać się ręcznie lub
mechanicznie (poprzez wykopywanie roślin lub ścinanie kwitnących pędów) oraz chemicznie. Niszczenie mechaniczne
polegać może na ścinaniu pędów kwiatostanowych podczas
pełni kwitnienia. Ponieważ barszcz jest rośliną monokarpiczą
(po zakwitnięciu zawsze obumiera), takie działanie eliminuje
populację. Jednak ta metoda wymaga konsekwentnego stosowania przez szereg lat. Barszcze można też wykopywać lub
wycinać, przy czym, ze względu na łatwość odrastania z szyi
korzeniowej, rośliny trzeba odcinać od korzenia najlepiej 10
cm poniżej poziomu gruntu.
Spośród herbicydów skuteczne przeciw barszczom są środki
zawierające glifosat. Dobre efekty daje stosowanie środków
chemicznych w połączeniu z metodami mechanicznymi, ewentualnie kilkukrotne w ciągu roku i kontynuowane przez kilka lat
zwalczanie roślin za pomocą herbicydów. Po zniszczeniu roślin
na powierzchni można znacząco ograniczyć odradzanie się ich
z nasion poprzez głęboką orkę.
Osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego
muszą być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. W razie
konieczności należy chronić skórę. Chronić należy także oczy,
zakładając gogle, ewentualnie okulary.
Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną, należy niezwłocznie
i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji
podrażnionych miejsc na światło słoneczne oraz skontaktować
się z lekarzem.
czerwiec 2016

Najbardziej charakterystyczną cechą barszczy kaukaskich jest ich rozmiar (osiągają ok. 3 m, a czasem do 4-5 m),
a także masywność liści, łodyg i kwiatostanów.

Właściciele nieruchomości, na których występuje barszcz
Sosnowskiego zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz § 1 Uchwały nr
XXIX/297/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie w sprawie zwalczania rośliny z gatunku barszcz Sosnowskiego
z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina są zobowiązani do
likwidacji rośliny. Niedopełnienie obowiązków wymienionych
w regulaminie stanowi wykroczenie określone w art. 10 ust.
2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i spowoduje podjęcie przez Straż Miejską czynności nałożenia prawem określonych sankcji karnych w drodze postępowania
mandatowego lub sporządzenia wniosku o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Poznaniu.
Zdjęcie: archiwum UMiG

Joanna Jakubowicz
podinspektor ds. ochrony środowiska
j.jakubowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 41
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Biblioteka inspiruje
W maju przypada ogólnopolskie święto, czyli Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu
zawodu bibliotekarza i zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Hasło XIII edycji
programu brzmiało „Biblioteka inspiruje”. W goślińskiej bibliotece miało miejsce wiele wydarzeń.

KONKURS RECYTATORSKI
„MOJA MAMA”
MAJOWE SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ

MALOWANIE NA PŁOCIE
W każdy poniedziałek maja dzieci gromadziły się w bibliotece, aby wysłuchać
legend wielkopolskich tj. o Lechu, Czechu
i Rusie, o poznańskich koziołkach oraz
o Popielu i mysiej wieży. Po wysłuchaniu
każdej z nich chętnie dzieliły się swoją wiedzą o początkach państwa polskiego.
Następnie udaliśmy się przed budynek
biblioteki, aby przystąpić do pracy twórczej, której są ciekawe prace obrazujące
legendy. Można je podziwiać w bibliotece filii nr 1.

LEKCJE BIBLIOTECZNE

W ramach majowych spotkań w oddziale
dla dzieci i młodzieży w każdy poniedziałek
w godzinach popołudniowych odbywały
się zajęcia z dziećmi. Ich tematyka była różnorodna. Nie brakowało głośnego czytania
bajek, legend wielkopolskich, europejskich,
opowiadań z dziejów Polski, zagadek oraz
zajęć plastycznych. Powodzeniem cieszyły
się między innymi rozdmuchane kleksy,
wymazywanie gumką postaci z „ołówkowej kartki”, własny projekt maskotki Unii
Europejskiej. Dużo radości sprawiało dzieciom malowanie, kolorowanie postaci
z bajek.

TURNIEJ RODZIN CZYTAJĄCYCH

W oddziale dla dzieci i młodzieży gościliśmy 2 grupy dzieci z przedszkola „Promyk”.
Tematem przewodnim lekcji była Unia
Europejska: symbolika, waluta, hymn.
Zabawnym zadaniem okazało się szukanie
skojarzeń liczby 12, która symbolizuje 12
gwiazd na fladze UE. Zwieńczeniem spotkania było malowanie maskotki Syriusza.
Na literackie zagadki zaproszono uczniów
klasy I SP nr 1. Zajęcia miały charakter literacko-humorystyczny. Zadaniem gości było
rozszyfrowanie tytułu bajki lub baśni
przedstawionej na ilustracji. Powstawało
sporo nowych, nieznanych tytułów baśni.
Przyjaciel bajek – bajarz poprosił o połączenie wyrazów tak, aby powstały tytuły bajek
i tu także fantazja podpowiadała bardzo
nowatorskie
rozwiązania.
Rysowanie
bazgrołów z zamkniętymi oczami dostarczyło wiele radości.
12

19 maja sześć rodzin czytało wybrane przez
siebie utwory Tuwima, Brzechwy i Andersena z podziałem na role. Powodzeniem
cieszyła się „Lokomotywa” J. Tuwima. Jury
w składzie: Dioniza Boch, Anna Płonka,
Zdzisława Godawa brało pod uwagę dykcję, płynność, ogólny wyraz artystyczny.
Wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania, nagrodzeni - dyplomy i drobne upominki rzeczowe. Oto zwycięzcy Turnieju
Rodzin Czytających:
I - rodzina Rakowiczów
II - rodzina Zalewskich
III - rodzina Kaźmierczaków

24 maja młodzi recytatorzy zaprezentowali
ciekawe i różnorodne interpretacje wierszy.
Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury w składzie: Dioniza Boch, Anna
Płonka, Zdzisława Godawa. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,
zwycięzcy drobne nagrody rzeczowe. Laureaci i wyróżnieni:
I - Karolina Szweda
II - Agata Nowicka
III - Nikodem Olekszy
Wyróżnienie: Maja Pędzińska

KONKURS FOTOGRAFICZNY
„ZACZYTANA MUROWANA”
Uczestnicy swoimi pracami udowodnili, że
czytanie to pasja, a czytać można wszędzie.
Z kilkunastu prac jury w składzie: Piotr Cybichowski, Tomasz Mizgier, Beata Rozmiarek,
biorąc pod uwagę pomysłowości, zaskakujące ujęcie oraz ogólne wrażenie artystyczne wyłoniło laureatów:
I - Magdalena Grzechowiak-Urbańczyk
II - Anna Obroszko
III - Grażyna Zawal
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe
i dyplomy, a pozostali uczestnicy podziękowania i nagrody pocieszenia w postaci książek. Od 6 czerwca zapraszamy do obejrzenia wystawy pokonkursowej w holu biblioteki.

RAJD ROWEROWY
„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”
Relacja na stronie 7.

Oprac. Natalia Kazuś
www.murowana-goslina.pl

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII Z BIEGU.
W NASTĘPNYM WYDANIU BIULETYNU ZAMIEŚCIMY RELACJĘ.
Zdjęcia: Ewa Hermann, Tomasz Mizgier, Kamil Grzebyta, Monika Paluszkiewicz

czerwiec 2016
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Wiwat Pro Sinfonika!
Od wielu lat mam okazję uczestniczyć we wspaniałym wydarzeniu, jakim jest Turniej Pro Sinfoniki.
Co roku podziwiam niesamowite widowisko, którym raczą nas uczniowie klas muzycznych Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie - członkowie Koła Młodych
Melomanów.
Nie inaczej było i tym razem. W czwartek, 12 maja z wielką niecierpliwością
czekałam na kolejny spektakl. Aula Gimnazjum nr 1 wypełniona była po brzegi.
Zabrakło miejsc siedzących. Szum
i wrzawa; jednak, gdy włączono reflektory, zabrzmiała muzyka, na widowni
zapanowała cisza… Widowisko pt. „Przez
dziurkę od klucza, czyli bajkowe obrazy
dźwiękiem malowane” rozpoczęły nasze
najmłodsze pociechy – krasnoludki.
Nagrodzone zostały gromkimi brawami.
I tak już było do ostatniego wykonania.
Na scenie gościli bohaterowie takich
bajek jak: Smerfy, Toy Story, Madagaskar
i Pingwiny z Madagaskaru, Pocahontas,
Koziołek Matołek, Zorro oraz wielu innych
znanych i lubianych nie tylko przez najmłodszych. Połączenie wspaniałych układów tanecznych ze słowem, śpiewem
i grą na fortepianie zachwyciło mnie.
Uczniowie naszej szkoły, na co dzień nieśmiali, niesforni, zawadiaccy, spokojni
zaprezentowali się nam w pełnej krasie.
Z wielkim przejęciem i zaangażowaniem
odgrywali swe role. Ich przepiękne stroje
dopełniały całości.
Jestem także pełna podziwu i uznania
dla twórców i współtworzących to dzieło.
Opracowanie scenariusza, przygotowanie
układów tanecznych, chóru, solistów oraz
zrealizowanie całego przedsięwzięcia, to
trud i wysiłek, którego nie da się zmierzyć i opisać. Słuchając podziękowań
i pochwał po przedstawieniu, rozmawia-

jąc z rodzicami i nauczycielami jestem
pewna, że po raz kolejny osiągnięto sukces. Żałować tylko można, że na
następne widowisko turniejowe będziemy
czekać aż rok.
Joanna Mikołajewicz
Zdjęcia: Antoni Hoffmann

GORĄCE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY WSZYSTKIM REALIZATOROM SPEKTAKLU, SĄ WŚRÓD NICH:
Uczniowie klas o poszerzonym programie muzycznym ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie; Koło taneczne Zakręceni z Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie; Chór Canzona; Jadwiga Maćkowiak – scenariusz, reżyseria, przygotowanie pianistów; Katarzyna Łukaszewicz – choreografia; Adrianna Wtorkowska-Kubińska – przygotowanie chóru; Dorota Schraube – układy taneczne gimnazjum;
Tomasz Krzyżostaniak – oświetlenie; Barbara Pilarczyk – scenariusz; Bartłomiej Stefański – scenografia; Mariusz Będziecha – nagłośnienie; Wojciech Piotrzkowski – nagłośnienie; Daniel Antczak – nagłośnienie; Filip Jarzyński – akompaniament; Bartosz Maćkowiak – ścieżka dźwiękowa; Martyna Głodek – prezentacja multimedialna; Zuzanna Szóstak – prezentacja multimedialna; kostiumy: Magdalena Bałażyk, Kinga Błoszyk, Agata Brodowska, Wanda Dolata,
Sylwia Dolata, Magdalena Gralewicz, Justyna Gawlikowska, Magdalena Gil, Katarzyna Hałas, Anna Hartman, Anna Kaczorek, Blanka Marczak, Mikołaj
Marczak, Marcjanna Metlak, Renata Och-Jankowiak, Beata Ostrowska, Katarzyna Przewoźnik, Katarzyna Przydróżna, Joanna Runka, Małgorzata Sibilska,
Izabela Stefańska, Justyna Teodorowicz, Katarzyna Trojanowska, Elżbieta Walczak, Teresa Zenobia Wojtkowiak, chórzyści Canzony, koło taneczne
Zakręceni; współpraca: Bożena Ceranek, Małgorzata Charłampowicz, Ewa Duszyńska, Jacek Gruszczyński, Violetta Koźmińska, Grażyna Mroczek, Katarzyna
Wysocka, Justyna Szymkowiak, rodzice dzieci klas muzycznych.
Mirosława Szudera
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
czerwiec 2016
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Kolejny „Mól Książkowy”
za nami…
25 maja w Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbył się kolejny, już XVII Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Mól książkowy”. W tym roku odwiedzili nas reprezentanci z 15 szkół, a wśród zaproszonych
gości byli obecni przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Biblioteki Publicznej i wielu innych życzliwych tej idei.
Do wieloletnich tradycji konkursu
należą spotkania z autorami, których
książki znajdują się w kanonie danej
edycji. Tegoroczny przebiegał pod
hasłem „Człowieka określa nie tylko to,
co osiągnął, ale również to, co pokonał”.
Uczestnicy czytali w tym roku biografie,
reportaże, wspomnienia i listy, a na spotkaniu literackim mieli okazję rozmawiać
z autorami biografii najwybitniejszego
polskiego kardiochirurga, Zbigniewa
Religi - Judytą Watołą i Dariuszem
Kortko.
Jak co roku, uczniowie biorący udział
w konkursie zmierzyli się z pisemnym
testem, który sprawdzał znajomość
przeczytanych 12 lektur. Zwycięzcami
„Mola książkowego” w 2016 roku

Drudzy
w dwuboju
obronnym
21 maja br. w Pleszewie odbyły się
Wojewódzkie Zawody w Dwuboju
Obronnym (marszobieg bojowy, pojedynek strzelecki).
Uczniowie Zespołu Szkół w Bolechowie
odnieśli duży sukces, zdobywając w klasyfikacji generalnej II miejsce i przegrywając z mistrzami kraju z Pleszewa. Do
sukcesu przyczynił się zespół w składzie:
Monika Perska, Weronika Mucha, Daria
Paluch, Kinga Spochaczyk, Michał Widerowski, Marcin Ignasiak, Jakub Ciećmierowski. Reprezentacja ZS w Bolechowie
pod wodzą trenera, Tomasza Metlera,
zdobyła łącznie 7 pucharów.
Daria Paluch, klasa IIa
18

zostało sześć przemiłych dziewczyn:
I miejsce - Marta Piątek z Lubonia;
II miejsce - Weronika Kulecka z Jerzykowa;
III miejsce - Hanna Dziwiec z Jerzykowa i Julia Kaszyńska z Gimnazjum nr
2 w Murowanej Goślinie;
IV miejsce - Karolina Kolasa z Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie i Natalia Śliwińska z Puszczykowa.
Zwycięzcom, jak i wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne gratulacje. Nagrody ufundowali: Starostwo
Powiatowe w Poznaniu, UMiG, a także
Jarosław Dobrowolski. Zarówno nagrody,
obecność naszych wybitnych gości
(autorów książki), jak i organizacja
miłego poczęstunku były możliwe dzięki

finansowemu wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego w Poznaniu, pomocy
Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie, Pobiedzisko-Goślińskiego
Banku Spółdzielczego w Murowanej
Goślinie. Staroście Powiatu Poznańskiego, Janowi Grabkowskiego składamy
serdeczne podziękowania za objęcie
patronatem naszego konkursu i życzliwe
wsparcie, dzięki czemu konkurs może
rozwijać się i promować ideę czytelnictwa wśród młodzieży gimnazjalnej.
Organizatorki konkursu: Anna Płonka,
Justyna Feliczak, Aleksandra Grobela
i Małgorzata Sibilska.
Anna Płonka

Karate młodzików
28 maja 2016r. w Pleszewie odbyły
się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodzików w Karate WKF. Są to najważniejsze, a zarazem najtrudniejsze zawody
w Polsce dla 12- i 13-latków.
Goślińska sekcja Karate WKF - Dynamic
Akademia Karate, prowadzona przez trenera Grzegorza Śliwińskiego, wystawiła 2
reprezentantów. Jednym z nich był Michał
Gedowski, który zdobył III miejsce w konkurencji Kumite indywidualne 50kg+.
Jakub Jankowiak w silnie obsadzonej
konkurencji Kata indywidualne przegrał
walkę o brązowy medal, zajmując 4 miejsce (na 20 zawodników).
Przypominamy, że WKF (World Karate
Federation) jest jedyną federacją karate
na świecie, będącą od 16 lat członkiem
International Olympic Committee, aplikującą do udziału w Igrzyskach Olimpij-

Michał Gedowski zdobył III miejsce w Kumite indywidualne 50kg+.

skich. Nasi zawodnicy w przyszłym sezonie będą reprezentować nas na Mistrzostwach Polski Karate WKF
Grzegorz Śliwiński
www.murowana-goslina.pl
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Gotowanie w Brazylii
W kwietniu br. na zaproszenie Prefekta Sao Jose dos Pinhais, którym
jest Luiz Carlos Setim, wyjechałam do
Brazylii, aby uczyć Brazylijczyków polskiego pochodzenia przygotowywania
polskich potraw. W podróży towarzyszył
mi mój syn Wojciech, który pełnił rolę
tłumacza i pomocnika.
Prowadzenie zajęć rozpoczęłam w Kolonii Murici, miejscu, gdzie osiedliło się
wielu polskich emigrantów. Podczas
kursu przygotowaliśmy między innymi:
pierogi z mięsem, owocami, kapustą
i grzybami, bigos, rosół i barszcz czerwony, kulebiak, zrazy wołowe z buraczkami i kluskami śląskimi, pierekaczewnik, placki ziemniaczane, babkę ziemniaczaną z sosem grzybowym, a także
kaczkę po polsku. Uczestnikom szczególnie smakowały nasze desery, czyli
makowiec, szarlotka z lodami i rogaliki.
Brazylijczycy przyjęli mnie bardzo ciepło
i serdecznie. W przerwach między zajęciami byłam zapraszana do przedsiębiorstw prowadzonych przez uczestników kursu. Odwiedziłam między innymi
domową restaurację Dom Babci, słynną
w okolicy Kawiarnię, Organiczne Gospodarstwo Pedagogiczne u Filomeny
i Aleksandry Leschnhak, sklep z rękodziełem artystycznym z polskim akcentem należący do Rosalie Ledoki, winiarnię i małą przetwórnię produkującą
wino, domowy chleb i zaprawy z miejscowych owoców prowadzoną przez Bernadete Scrobote, a także restaurację
Frutos da Terra z brazylijską muzyką na

Zajęcia podczas kursu - lepienie pierogów.

żywo. Dużym wyróżnieniem była dla
mnie wizyta w biurze prefekta. Prowadziliśmy rozmowę o przyjaznych stosunkach łączących Starostwo Powiatowe
z tamtejszą prefekturą oraz na tematy
kulinarne.
Zwieńczeniem kursu było przyjęcie pod
hasłem „A noite de pierogi” mające na
celu promocję polskiej kuchni i lokalnej
przedsiębiorczości w okolicach Kurytyby
i Sao Jose dos Pinhais. Wszystkie bilety
przygotowane na ten cel zostały sprzedane. Na potrzeby kolacji uczestnicy
wykonali m.in. ponad 5000 szt. pierogów. Podczas bankietu, uczestnicy

warsztatów otrzymali certyfikaty
potwierdzające ukończenie kursu
Kuchni Polskiej.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym
w organizację wyjazdu. Szczególne
podziękowania kieruję do Starosty
Poznańskiego – Jana Grabkowskiego,
Dyrekcji Zespołu Szkół w Bolechowie,
naszych brazylijskich przyjaciół – Amarildo Rosa, Roberto Machniewicza,
Ivone i Henrique Ventura oraz w uczestników projektu.
Danuta Borejsza Wysocka
Zdjęcie: archiwum projektu

Kambodża w Murowanej Goślinie
Jeszcze do 30 czerwca w Bibliotece
Publicznej można oglądać wystawę
fotograficzną Krzysztofa Stępnia z jego
podróży do Kambodży w 2006 roku.
Piękne, niezwykle klimatyczne ujęcia
zabytków tego egzotycznego kraju,
codziennej pracy jego mieszkańców,
a także przerażające świadectwa zbrodni
popełnionych przez Czerwonych Khmerów na swoich rodakach stały się inspiracją do zainicjowanego przez Grażynę
Zawal spotkania (18 maja) młodzieży ze
szkół w Bolechowie i Murowanej Goślinie
czerwiec 2016

z Grzegorzem Kucharczykiem w gościnnych progach Biblioteki Publicznej.
Grzegorz Kucharczyk przez ponad rok
w latach 1992-1993, jako specjalny
wysłannik misji pokojowej z ramienia
ONZ, przebywał w Kambodży i prowadził
tam edukację przedwyborczą oraz nadzorował pierwsze demokratyczne wybory
parlamentarne po kilkunastoletniej dyktaturze Czerwonych Khmerów. Podczas
środowego spotkania w niezwykle
barwny sposób przybliżył nam bogatą
i niezwykle dramatyczną historię Kambo-

dży, jej kulturę, obyczajowość i kulinaria,
a następnie udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez młodzież.
Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej
atmosferze. Gorąco zachęcamy wszystkich do obejrzenia wystawy fotograficznej
„Kambodża” dostępnej w sali sesyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie.
Jolanta Czerniawska
Grażyna Zawal
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Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego budują…

MOSTY PRZYJAŹNI

Mateusz
Projekt był moją przygodą życia. Poznałem wielu niesamowitych i przyjacielskich ludzi- od mieszkańców Lisewa Malborskiego aż po uchodźców z Damaszku.
Jedyną przeszkodą na samym początku
był język, ale na szczęście ta bariera
z dnia na dzień zanikała (…). Dzięki projektowi zrozumiałem, że w życiu nieważne jest to, w co wierzymy, jak wyglądamy, czy kogo kochamy. Najważniejsze
jest to, jakimi ludźmi jesteśmy i co sobą
reprezentujemy.
Basia
Najważniejsze podczas projektu było dla
mnie poznanie uchodźców, zobaczyłam,
kim są i czy naprawdę jest tak, jak to
media przedstawiają. (…). Są to osoby
bardziej od nas doświadczone przez nieszczęście. Ich historie, to, jak musieli
uciekać ze swoich rodzinnych miast są
niesamowite, a zarazem bardzo smutne.
Bardzo chciałabym spotkać się z nimi
jeszcze raz i zrobię wszystko, co w mojej
mocy, by to uczynić.
Asia
Udział w projekcie był dla mnie ważnym
doświadczeniem, ponieważ poznałam
wielu wspaniałych ludzi, nawiązałam
nowe przyjaźnie, nauczyłam się sztuczek
cyrkowych oraz zobaczyłam wiele historycznych miejsc związanych z pamięcią
ofiar II wojny światowej i narodowego
socjalizmu. Dzięki temu projektowi pierw20

Cyrkowy makeup - Maja i Mateusz przygotowują się do finalnego występu.

fot. Harmony Art

Wspólnie młodzież z różnych krajów
postawiła namiot cyrkowy, by nie tylko
sprawdzić się w sztuce animacji cyrkowej, ale także by stworzyć przestrzeń
akceptacji i wzajemnego zrozumienia.
Podczas działań wiele wydarzyło się
przede wszystkim w przestrzeni świadomościowej młodych ludzi. Warto wsłuchać się w głosy uczestników tego
wyjazdu, by przekonać się, jaką moc ma
spotkanie z drugim człowiekiem twarzą
w twarz i do jakich wniosków prowadzi.

fot. Harmony Art

Schloß Trebnitz. Mała, urokliwa niemiecka wioska nieopodal granicy z Polską. Uczniowie z Murowanej
Gośliny oraz Lisewa Malborskiego przez tydzień dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej wspólnie z młodymi ludźmi z Ukrainy, Czeczenii, Afganistanu, Syrii, Iranu uczestniczyli w projekcie „Budujemy Mosty: Europa” realizowanym przez berlińskie stowarzyszenie Kreisau - Initiative.

Przyjaźń połączyła młodzież z Murowanej Gośliny oraz Lisewa Malborskiego - polscy uczestnicy z opienunami przed Pałacem w Trebnitz.

szy raz wyjechałam za granicę (…).
Wyjazd do Niemiec pokazał nam, że
mimo, iż jesteśmy różnych narodowości
i mówimy w wielu językach, to nawet bez
ich znajomości jesteśmy w stanie się
świetnie dogadać. (…)
Ola
Uczestnictwo w projekcie ,,Budujemy
Mosty” było dla mnie ważnym wydarzeniem, ponieważ dzięki niemu zmieniłam
zdanie o uchodźcach i poznałam ich bliżej. Spotkałam niesamowitych, uzdolnionych i otwartych ludzi z Ukrainy i z Polski.
Zobaczyłam arabski i ukraiński taniec.
Zrobiłam piłeczki do żonglerki i nauczyłam się tańca z szarfami oraz magicznych sztuczek z linami. Porozmawiałam
z obcokrajowcami po angielsku i zwiedziłam wielokulturowy Berlin! Było wspaniale i bardzo chciałabym brać udział
w wielu takich projektach.
Daniel
Uczestnictwo w tym projekcie było dla
mnie ważne, ponieważ poznałem wielu
sympatycznych ludzi, którzy stali się
moimi przyjaciółmi. Nie wyobrażam
sobie życia bez komunikowania się z nimi

Basia przy wsparciu Oli próbuje zachowań balans.

np. dzięki portalom społecznościowym.
Dzięki projektowi zrozumiałem, że stereotypy dotyczące innych narodowości są
nieprawdziwe (…).
Maja
Projekt „Budujemy Mosty” jest szczególnie wyjątkowy dzięki temu, że daje nam
szansę poznania kultur innych narodowości, a co za tym idzie, burzenia stereotypów na temat uchodźców i pozbywania
się uprzedzeń. Dzięki tego typu akcjom
stajemy się otwarci i zaczynamy patrzeć
na świat nie tylko z naszego punktu
widzenia.
Jeszcze raz pięknie dziękuję moim
uczniom za prawdziwe zaangażowanie
w projekt, kreatywność, ogromną dojrzałość i fantastyczny czas, dzięki któremu
również wiele się nauczyłem i zrozumiałem, że spotkanie z drugim człowiekiem,
tym nawet bardzo różniącym się ode
mnie, gwarantuje prawdziwą radość
i zapewnia największe, nieobłudne szczęście.
Jakub Niewiński
www.murowana-goslina.pl
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Zuzia, lalka nieduża...
Po raz XXI rozbrzmiał w Murowanej
Goślinie Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak
2016. Nasz ośrodek kultury jest organizatorem Eliminacji Gminnych i Eliminacji Powiatowych.
10 maja br. odbyły się Eliminacje Gminne.
Jury miało za zadanie wyłonić czwórkę
wokalistów, którzy będą reprezentować
naszą gminę na Eliminacjach Powiatowych, które zaplanowano na 12 maja.
Zadanie na pozór wydawało się dość proste, dopóki nasze przedszkolaki nie
zaczęły śpiewać. Poziom okazał się bardzo
wysoki, doskonale dobrane utwory do
wieku, zachwycające i zaskakujące wykonania. W sumie wystąpiło 27 wokalistów.
Jury w składzie: Alicja Duszczyk – przewodnicząca i Agnieszka Szymańska-Wojtera
po wysłuchaniu 27 prezentacji w ramach
Eliminacji Gminnych ogłosiło werdykt.
Nominację do Eliminacji Powiatowych
Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przed-

szkolaków Czerwonak 2016 otrzymali:
▪ Iga Gramacka - Przedszkole „Raczek”
w Rakowni,
▪ Joanna Wachowiak - Przedszkole
Niepubliczne „Groszek” w Murowanej
Goślinie (na zdjęciu)
▪ Michalina Domagalska - Przedszkole
„Koniki Polne” w Białężynie
▪ Łukasz Hałas - Przedszkole „Raczek”
w Rakowni
Jury postanowiło wyróżnić: Michalinę
Garstecką - Przedszkole Niepubliczne
„Groszek” w Murowanej Goślinie, Weronikę Niedbałę - Przedszkole Niepubliczne
„Klub Przedszkolaka” w Murowanej Goślinie, Cecylię Kubińską - Przedszkole Niepubliczne „Klub Przedszkolaka” w Murowanej Goślinie.
Każdy solista, otrzymał z rąk Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusza Urbańskiego i Alicji Duszczyk pamiątkowy dyplom i piłkę, a osoby wyróżnione
i nominowane tradycyjnie misie.

Joanna Wachowiak - Przedszkole Niepubliczne „Groszek”.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim solistom za wspaniałe występy i popisy
wokalne. Słowa podziękowania kierujemy
do nauczycieli, opiekunów i rodziców za
ogromny wkład pracy.
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Tak śpiewają przedszkolaki!
Dwa dni po Eliminacjach Gminnych
XXI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak 2016,
12 maja w sali Miejsko–Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyły się
Eliminacje Powiatowe.
Wzięły w nich udział dzieci z gmin: Czerwonak, Kleszczewo, Komorniki, Rokietnica, Pobiedziska, Tarnowo Podgórne,
Swarzędz i gospodarze Murowana
Goślina. Przed jury zaprezentowało się
24 wykonawców.
Prezentacje wokalne były na bardzo
wysokim poziomie. Zarówno dobór
repertuaru, estetyka wykonawcza oraz
ogólny wyraz artystyczny wykonywanych
utworów zachwycał. Trudno było wybrać
wokalistów, którzy będą reprezentować
Powiat Poznański w Eliminacjach Rejonowych w Obornickim Ośrodku Kultury.
Jury w składzie; Alicja Duszczyk - przewodnicząca, Joanna Szalbierz-Kędzierska postanowiło przyznać nominacje do
Eliminacji Rejonowych Wojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Przedszkolaków
Czerwonak 2016:
1. Joannie Galant - gmina Kleszczewo,
czerwiec 2016

Uczestnicy eliminacji powiatowych XXI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków.

2. Idze Gramackiej - gmina Murowana
Goślina,
3. Ewie Sobczak - gmina Czerwonak,
4. Joannie Wachowiak - gmina Murowana Goślina,
5. Aleksandrze Wilkosz - gmina Pobiedziska,
oraz wyróżnić:
1. Blankę Sochę - gmina Kleszczewo,
2. Hannę Jóźwiak - gmina Czerwonak,
3. Aleksandrę Tomczak - gmina Tarnowo Podgórne.

Każde dziecko zostało nagrodzone pamiątkowym dyplomem oraz drobnym upominkiem. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim
wykonawcom i opiekunom. Nasze reprezentantki: Joanna Wachowiak z Przedszkola Niepublicznego „Groszek” i Iga Gramacka z „Raczka” w Rakowni na Eliminacjach Rejonowych w Obornikach otrzymały
nominację do finału konkursu. Gratulacje!!!
Agnieszka Szymańska–Wojtera
Zdjęcie: Tomasz Mizgier
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W sobotę 14 maja br. w auli Gimnazjum nr 1 odbył się kolejny
koncert IX Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego im. ks.
Edmunda Szymańskiego. Wystąpił Polski Chór Kameralny im.
Juliusza Zarębskiego z Ukrainy.
Chór został założony w 1997 roku. 20
wokalistów – nauczycieli, studentów
i animatorów kultury – pracuje pod kierownictwem artystycznym Jana Krasowskiego. Publiczność usłyszała polskie pieśni religijne i narodowe, utwory z kanonu
klasyki polskiej literatury muzycznej
i popularne piosenki ludowe. Duże wrażenie zrobiła msza francuskiego kompozytora Luigiego Bordese Petite Messe solennelle w aranżacji Jana Krasowskiego na
cztery głosy. Potem zabrzmiały utwory
ukraińskie, polskie piosenki ludowe m.in.
„Kukułeczka”, „Zachodzi słoneczko”,
„Czerwone jabłuszko” i polskie utwory
patriotyczne. Akompaniowała Irena Baładyńska. Dyrygent Jan Krasowski to wspaniały wychowawca młodzieży, doskonały
chórmistrz, kompozytor i aranżer. Od
1997 roku prowadzi Chór im. Juliusza
Zarębskiego. Otrzymał liczne nagrody
i dyplomy za dokonania na rzecz popularyzacji kultury polskiej na Ukrainie. Burmistrz Dariusz Urbański podziękował chórowi za prawdziwą lekcją patriotyzmu,
wręczył okolicznościowy list oraz upominki. Po koncercie odbyła się uroczysta
kolacja dla naszych gości z udziałem
władz samorządowych.
W niedzielę o godz. 12.30 w kościele pw.
św. Jakuba odbyła się uroczysta msza
św. w intencji patrona festiwalu, ks.
Edmunda Szymańskiego koncelebrowana przez proboszcza ks. Sławomira
Jessę i ks. Łukasza Abrama. Oprawę
muzyczną liturgii zapewniły chóry, które
dały krótki koncert po mszy. Wystąpili:
Chóry: Kameralny, Żeński i Dziecięcy
„Canzona” z Murowanej Gośliny – dyrygenci Elżbieta Wtorkowska, Adrianna
Wtorkowska-Kubińska. Chór Mieszany
22

Dyrygent Jan Krasowski od 1997 roku prowadzi Chór im. Juliusza Zarębskiego.

Burmistrz podziękował chórowi za prawdziwą lekcję patriotyzmu.

„Vocantes” z Murowanej Gośliny - dyrygent Leszek Bajon oraz nasi goście Polski Chór Kameralny im. Juliusza Zarębskiego z Żytomierza (Ukraina). Każdy
chór otrzymał z rąk burmistrza Dariusza
Urbańskiego pamiątkową statuetkę festiwalową, dyplom i kwiaty. Zgodnie z tradycją Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego
w Murowanej Goślinie po koncercie
zespoły udały się na gośliński cmentarz,
aby pomodlić się przy grobie
ks. Edmunda. Potem Chóry „Canzona”
zaprosiły naszych gości na spotkanie
przy ognisku w Zielonce.
Polski Chór Kameralny im. Juliusza Zarębskiego gościł w Murowanej Goślinie pięć
dni. Program pobytu był urozmaicony.
W poniedziałek zwiedzali Poznań, występowali w Akademii Muzycznej Poznaniu.
We wtorek dali koncert dla goślińskiej
młodzieży, burmistrz Dariusz Urbański
przybliżył historię Żytomierszczyzny. W ich
występie był patriotyzm, nostalgia, niesamowite emocje. Po koncercie udali się na
wycieczkę do Biskupina, a wieczorem
odbył się ich koncert w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach.
Jestem przekonana, że chór wrócił do

Młodzież podczas koncertu Chóru Kameralnego im. Juliusza Zarębskiego.

Żytomierza z dobrymi wrażeniami
z pobytu w naszym mieście.
Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier,
Piotr Cybichowski

Hejnał na żywo
7 maja br. rozpoczął się piąty sezon
grania na żywo hejnału naszego miasta. W każdą sobotę i niedzielę hejnaliści, trębacze Orkiestry Dętej OSP
Murowana Goślina prezentują hejnał
z balkonu Ratusza.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców
i gości odwiedzających naszą gminę
w soboty o godz. 12.00 – plac Powstańców Wlkp., w niedziele o godz.12.00 –
Nowy Rynek. Jest to atrakcja rzadko spotykana w okolicznych miastach, podtrzymując tradycję zatrzymajmy się w południe przed Ratuszem i wysłuchajmy hejnału miasta. Sezon grania hejnałów
zakończymy tradycyjnie 11 listopada.
Benigna Binięda
Prezes Orkiestry Dętej OSP
w Murowanej Goślinie
www.murowana-goslina.pl
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 Radna Grażyna Nawrocka dziękowała za występ.
 Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej przedstawił
program sakralny.

Akademicki Chór Politechniki
Gdańskiej w Murowanej Goślinie
Myślą przewodnią IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie jest dowiedzenie doskonałości chórów polskich uczelni technicznych.
1 maja podczas koncertu inauguracyjnego wystąpił Chór Politechniki Warszawskiej, który 28 maja
potwierdził moją tezę, zwyciężając podczas najtrudniejszego w Polsce konkursu, jakim jest Turniej
Legnica Cantat.
Z kolei Chór Politechniki Gdańskiej
w minionym tygodniu zdobył I nagrodę
na Międzynarodowym Konkursie Muzyki
Cerkiewnej w Białymstoku, a kilka dni później Złoty Dyplom podczas 47. Turnieju
Chórów Legnica Cantat, które otrzymały
jeszcze tylko trzy inne zespoły.
Podczas koncertu w Murowanej Goślinie
zespół przedstawił program sakralny w pierwszej części muzykę kościoła prawosławnego. Całość koncertu rozpoczęła
się uroczystym Gaude Mater Polonia.
Dyrygent, dr Mariusz Mróz pięknie wprowadził publiczność w tematykę sacrum
i poprowadził chór w pięciu niezwykłych
kompozycjach: „Iże Cheruwimy” Iriny Denisowej, „Zastupnice usierdnaja” Pawła
Czesnakowa, „Nynie otpuszczajuszi”
Romualda Twardowskiego, „Gospodi”
Alfreda Schnittke, a na zakończenie
„Bogorodice” Sergiusza Rachmaninowa.
Zespół w tej muzyce brzmiał niezwykle
plastycznie, z pięknie ujednoliconą barwą
głosów, całą paletą efektów dynamicznych, która zachwycała szczególnie
w dynamice pianissimo.
czerwiec 2016

W kolejnej części koncertu usłyszeliśmy
kompozycję Tima Sarsany „Salve Mater”,
niezwykle nowatorsko zharmonizowanej
średniowiecznej monodii chorałowej oraz
„Nunc dimittis Pawła Łukaszewskiego.
Kolejne cztery utwory pochodziły z repertuaru gdańskiego chóru, który był prezentowany w Legnicy. Wstrząsająca kompozycja pasyjna Miłosza Bebinowa „Ludu mój
ludu”, „Beatus vir” Pawła Łukaszewskiego,
„Ubi Caritas” Paula Mealora, pokazały
chór w niezwykłych możliwościach ekspresji wokalnej, kiedy to dyrygent bardzo
oszczędnym gestem, po mistrzowsku
interpretował dzieła wokalne, nadając im
niepowtarzalny wymiar.
Na zakończenie koncertu zespół podzielony na dwa chóry wykonał niesamowitą,
anglojęzyczną kompozycję Eriksa Esenvaldsa, z fletem i okarynami „Long road”.
Oczywiście publiczność podczas owacji na
stojąco poprosiła o bis. Ku zaskoczeniu
Mariusz Mróz zaproponował wykonanie
„Parce Domine” Feliksa Nowowiejskiego.
Rok 2016 jest ogłoszony przez Senat RP

Rokiem Feliksa Nowowiejskiego, który
jako autor pieśni patriotycznych przyczynił
się do umacniania tożsamości narodowej
Polaków, a w niepodległej Polsce wziął
udział w tworzeniu i organizowaniu życia
artystycznego II RP. Ogłoszenie Roku
Feliksa Nowowiejskiego miało na celu
między innymi przypomnienie opinii
publicznej tej wybitnej postaci polskiej
kultury muzycznej. Tak więc, nasi goście
z Gdańska w przepięknym wykonaniu
„Parce Domine” fragmentu z oratorium
„Podniesienie krzyża” podkreślili wątek
patriotyczny.
Kolejne chóry politechnik, które będziemy
mieli okazję słuchać w Murowanej Goślinie to Chór Politechniki Poznańskiej
„Volantes Soni” - 1 czerwca oraz Chór
Akademicki im. prof. J. Szyrockiego
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie (dawniej
Politechniki Szczecińskiej) - 18 lipca. Serdecznie zapraszam.
Elżbieta Wtorkowska
Zdjęcia: Krzysztof Nowak
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Po raz trzeci w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza” zaprezentowali swoje
prace uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana
Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.
„Mistrz i uczeń”, to cykl spotkań artystycznych, który stanowi okazję do
spotkania nauczycieli, uczniów, rodziców
i tych wszystkich, którzy kochają sztukę,
by w tym pędzie współczesnego świata
zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad
podstawowymi wartościami. To również
okazja do promowania twórczości artystycznej młodych ludzi. W kontekście rozważań mistrz i uczeń, etyczne sformułowanie „być lepszym, niż się jest” oznacza
przede wszystkim wezwanie do bycia
sobą, a co za tym idzie do bycia oryginalnym twórcą. „Bądź inny” znaczy paradoksalnie „bądź sobą”! Aby to spełnić, trzeba
być wolnym również od wpływu tych, którzy współtworzą tradycyjne kanony
piękna i kreują mody.
W tegorocznej wystawie biorą udział
uczniowie:
▪ Zofia Ancukiewicz - grafika komputerowa i malarstwo,

Podczas otwarcia wystawy "Mistrz i uczeń".

Zofia Bulińska – rysunek,
Zuzanna Drgas – rysunek,
Jan Giełwanowski – fotografia,
Klaudia Gorgolińska – rysunek,
Mikołaj Jastrzębski - malarstwo i fotografia,
▪ Zuzanna Nyczke – rysunek,
Maja Schraube – fotografia,
▪ i mistrz Beata Springer – malarstwo.
▪
▪
▪
▪
▪

W swoich pracach uczniowie wykazują
się wysokimi umiejętnościami warsztatowymi, zawierają w nich również subtelne
przemyślenia na temat świata i ludzkiej
natury. Każdy artysta tworzy własny
świat, uwzniośla go, a przy tym uwzniośla

Kocham Ciebie Mamo!
W niedzielę 22 maja br. w ośrodku
kultury odbył się koncert z okazji
Dnia Matki. Wystąpił Chór Dziecięcy
„Canzona” pod kierunkiem Adrianny
Wtorkowskiej-Kubińskiej.
Na początku serdeczne życzenia wszystkim mamom złożył burmistrz Dariusz
Urbański. Chór zaprezentował zróżnicowany repertuar, były utwory ludowe polskie, bułgarskie, izraelskie, włoskie,
muzyka filmowa, zarówno z filmów fabularnych i animowanych, utwory rozrywkowe i dziecięce. Solo wystąpiły Agata
Ratajczak i Martyna Głodek. Występy
chóralne urozmaicili pianiści solowymi
prezentacjami. Wysłuchaliśmy gry Aleksandry Walkiewicz, Agaty Ratajczak, Małgorzaty Sulej, Magdaleny Dolińskiej
i Filipa Jarzyńskiego. Akompaniowała
chórowi Weronika Jarzyńska. Koncert
trwał ponad godzinę.
24

nas odbiorców, poszerzając nam perspektywę.
Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się
24 maja br., gdzie tłumnie stawili się
koledzy i koleżanki, rodzice, dziadkowie
i grono pedagogiczne. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy w Klubie
Osiedlowym „Zielone Wzgórza”. Wystawa
czynna do 20 czerwca br. w godzinach od
8.00 do 19.00.
Beata Springer
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

Mali artyści
w Galerii
Na Wzgórzu
24 maja w Galerii Na Wzgórzu odbył
się wernisaż malarskich prac przedszkolaków z grupy Gwiazdki z Przedszkola Promyk w Murowanej Goślinie.

Chór Dziecięcy "Canzona".

Licznie zgromadzona publiczności gorącymi brawami nagrodziła popisy twórcze
młodych artystów. Dla swoich mam chórzystki przygotowały również życzenia
i własnoręcznie wykonane upominki.
Bartłomiej Stefański
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

Jesienią ubiegłego roku mali malarze
oglądali prace poplenerowe goślińskich
artystów na wystawie w Galerii Na Wzgórzu. Zainspirowani pracą dorosłych artystów pod kierunkiem Moniki Więcek
stworzyli kolekcję wspaniałych obrazów
na płótnie. Wernisaż uświetnił Dzień
Mamy i Taty. Prace po zakończeniu prezentacji w naszej galerii zostaną przekazane rodzicom w prezencie od dzieci.
Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański
www.murowana-goslina.pl

KULTURA

Pielęgnowanie
pamięci

Goślińskie Lofry
Po raz siedemnasty sympatycy aktywnego wypoczynku spotkali się na
Goślińskich Lofrach, zorganizowanych
przez Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie. Na mecie, jak co
roku, witała wszystkich uczestników kierownik rajdu Danuta Śliwa.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom,
pamiątkowy znaczek i materiały edukacyjne dotyczące Parku Krajobrazowego
Puszczy Zielonka. Meta znajdowała się
na parkingu leśnym w Zielonce, gdzie
uczestnicy skosztowali pysznej grochówki
i przystąpili do licznych konkursów. Nad
ich sprawnym i bezpiecznym przebiegiem
czuwała Liga Ochrony Przyrody ,,Ćma”,
a konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej
przygotowała i przeprowadziła Monika
Kanatowska. Pierwsze miejsce w konkursie wiedzy przyrodniczo-leśnej zajęła
grupa Murowana Rodzina, tuż za nią

Po dojechaniu do mety uczestnicy rajdu brali udział w wielu konkursach.

uplasowało się Gimnazjum w Kiszkowie
i Szkoła Podstawowa w Rejowcu. Oczywiście nie zabrakło też popisów wokalnych,
które sprawiły wszystkim ogromną frajdę,
zarówno wykonawcom, jak i publiczności.
Na koniec Danuta Śliwa i burmistrz
Dariusz Urbański wręczyli zwycięzcom
nagrody ufundowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Dziękujemy wszystkim za
wspaniałą atmosferę i zapraszamy za rok
na osiemnasty, czyli „pełnoletni” już rajd.

Maj w Głęboczku minął nie tylko przy
pracach ogrodowych. Kilku mieszkańców wsi bardzo zaangażowało się
w uporządkowanie starego cmentarza,
na którym znajdują się groby dawnych
mieszkańców wsi. W Głęboczku są
wśród nas osoby, które jako dzieci
pamiętają mieszkańców niemieckiej
narodowości; mają spore wiadomości
dotyczące wydarzeń z ich życia.
Cmentarz jest w dużej części uporządkowany, za jakiś czas pojawi się na nim
tablica informacyjna.
Pamięć o przeszłości rozwija i wzbogaca
nasze życie. Dziękuję serdecznie tym,
którzy włączyli się w działania porządkowe, a byli to: Jolanta Brzezinka, Janusz,
Marian Sawicki, Piotr Gronek, Jacek Tarnas, Joanna Gronek.

Iwona Scheffler
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Justyna Gronek, Sołtys Głęboczka

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl
GODZINY OTWARCIA URZĘDU: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30
DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45
TELEFONY
CENTRALA
61 89 23 600, faks 61 812 21 40
SEKRETARIAT
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605
BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606
SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607
KANCELARIA
Lidia Nowak, 61 8923 601
REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG
Ewa Marchlewska, 61 8923 611
Andrzej Klepka, 61 8923 612
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, 61 8923 643

TRANSPORT PUBLICZNY
Joanna Gliwka, 61 8923 644
URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY
OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI
KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622
BIURO RADY MIEJSKIEJ
Joanna Witkowska, 61 8923 654
REFERATY W BUDYNKU
PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18
REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU
ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675
REFERAT ORGANIZACYJNY
KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630
BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN
Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
OSIEDLA SAMORZĄDOWE
Kamil Grzebyta, 61 8923 634
SOŁECTWA
Sławomir Malec, 61 8923 687
WYBRANE INSTYTUCJE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO
61 8122 352, 61 8923 626
TELEFONY ALARMOWE
POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE, 61 812 21 41
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ)
61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
(7.00-15.00, alarmowe do 22.00, z wyłączeniem okresów urlopowych)

POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW
WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina;
REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz
PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład 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 2016
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PROGRAM:
10.00 Wystawa okolicznościowa poświęcona historii KBS Celestat przy Pl.
Powstańców Wielkopolskich 1
11.45 Przemarsz z pocztami sztandarowymi do kościoła p.w. św. Jakuba, pl.
Powstańców Wielkopolskich 1
12.00 Msza św. w kościele św. Jakuba
13.00 Przemarsz z pocztami sztandarowymi na strzelnicę ul. Bracka 1
13.30 Salwa armatnia - rozpoczęcie uroczystości obchodów jubileuszu
20-lecia KBS (przemówienia, podziękowania, listy gratulacyjne, wręczenie
medali)
15.00 Rozpoczęcie konkurencji strzeleckich:
Tarcza Jubileuszowa z okazji 20-lecia reaktywowania KBS
Miecz św. Jakuba (broń czarnoprochowa)
Tarcza prezesa honorowego
Tarcza 4 braci bliźniaków
Tarcza Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej
Zielone Wzgórza,
Tarcza sympatyka KBS
Kur
17.45 Zakończenie strzelania i wręczenie
nagród
18.00 Biesiada
ZAPRASZAM!
PREZES KBS: MAREK RADECKI

VI GOŚLIŃSKI PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
„CHABROWE LATO”
16 lipca 2016 r.
PROGRAM
13.00 Msza św.
w kościele pw. św. Jakuba
w Murowanej Goślinie
(plac Powstańców Wlkp.)
po mszy przejście
(barwny korowód) do auli
Gimnazjum nr 1
15.30 Prezentacja
zespołów

ZAPRASZAJĄ:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Zespół Śpiewaczy „Goślińskie Chabry” w Murowanej Goślinie
Projekt zrealizowany przy pomocy finansowej Gminy Murowana Goślina

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

Wianki nad Wartą
25 czerwca 2016 r. (sobota),
Przystań Binduga w Mściszewie
18.00 Zabawy dla dzieci z Filharmonią Pomysłów
W klimatach latynoskich zabierzemy dzieci w kulinarną podróż, by wprowadzić rewolucje-rewelacje w waszym
mieście i nadać mu zaszczytny tytuł Los Vitaminos! Mnóstwo tańców, konkursów, piosenek śpiewanych na żywo,
wygibasów i humoru, tany-tany z bitej śmietany, casting na kucharza i wiele innych atrakcyjnych zabaw.

19.00 Koncert kapeli podwórkowej Plewiszczoki i Zofii Dragan z kabaretu Dziura
21.00 Obrzęd Nocy Świętojańskiej w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego Goślinianie pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej
22.00 - 1.00 Wspólna zabawa z zespołem „Ale Band”

Inne atrakcje: stoiska gastronomiczne, plac zabaw dla dzieci, pokazy sekcji
poszukiwawczo-ratowniczej OSP Mściszewo (sprzęt do usuwania
owadów, pierwsza pomoc, pokazy psów ratowniczych)
Projekt zrealizowany z pomocą gminy Murowana Goślina

