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NIEZWYKŁE KONCERTY
MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL CHÓRALNY

70-LECIE OSP
W DŁUGIEJ GOŚLINIE

TERMIN
lipiec/sierpień

LIPIEC
SIERPIEŃ

MIEJSCE

KINO LETNIE

Ośrodek Kultury przy ul. Mściszewskiej 10

Widowisko historyczne „Orzeł i krzyż”

Stare Probostwo

16 lipca

VI Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych „Chabrowe Lato”

Aula Gimnazjum nr 1

16 lipca

Zawody „Jakubowe” Polskiego Związku Wędkarskiego
– koło 142 PZW

Jez. Kamińsko

17 lipca

Wielki spływ kajakowy

Pobiedziska

23 lipca

XII Światowy Zjazd Gośliniaków

Aula Gimnazjum nr 1

23 lipca

XIV Jarmark św. Jakuba - inf. str. 28
Koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespołem

Stadion miejski ul. Mściszewska 21

6 sierpnia

XIV Festiwal Muzyczny „Musica Sacra Musica Profana”
im. prof. Stefana Stuligrosza
Wystąpi Stanisław Sojka z zespołem

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

Ramus Artis Festival, X Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski
Puszcza Zielonka 2016

Pławno

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

3 września

Dożynki Gminne

Uchorowo

3 września

Spływ kajakowy Metropolii Poznań

Przystań Binduga, Mściszewo

9 – 11 września

Plener malarski

Kamińsko

10 września

Rajd Cysterski

Owińska

11 września

V 12-godzinny Bieg Charytatywny

Stadion miejski, ul. Mściszewska 21

11 września

I Mistrzostwa Wielkopolski Amatorów w Ujeżdżaniu

Stadnina w Raduszynie

XII Memoriał A. Gołasia

Hala widowiskowo-sportowa,
ul. Mściszewska 10

Bike Cross Marathon Łopuchowo

Łopuchowo, stadion

15, 16, 17, 21, 22, 23
lipca

WRZESIEŃ

IMPREZA

17, 18 września
25 września

ZDJĘCIA NA OKŁADCE, kolejno: Kamil Grzebyta, Tomasz Mizgier, Monika Paluszkiewicz, Kamil Grzebyta.
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DARIUSZ URBAŃSKI
Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

podnosi prestiż Murowanej Gośliny, jako centrum siatkarskiego w Metropolii Poznań. Wszystkie te działania należy
kontynuować i zapewniam, że nie zabraknie środków na ich
realizację.
ZMIANY OPŁAT ZA PRZEJAZDY
Na wniosek burmistrza Dariusza Urbańskiego Rada Miejska
uchwaliła wykaz ulg i zwolnień w opłatach za usługi przewozowe w transporcie wewnątrzgminnym. Jedną z najważniejszych jest fakt, iż osoby, które ukończyły 70 lat będą zwolnione z opłat. Więcej na temat opłat za przejazdy na str. 14
biuletynu.
PRO SINFONIKA DLA DZIECI

SIATKÓWKA? STAWIAMY NA MŁODZIEŻ!
Mieszkańcy pytają mnie, co będzie dalej z siatkówką
w Murowanej Goślinie. Otóż powoli przestają być tajemnicą
kłopoty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Zielone Wzgórza”. Zadłużenia wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u i innych
przedsiębiorców powodują, że klub ten traci wiarygodność
partnera w realizacji założeń Strategii Rozwoju Gminy Murowana Goślina na lata 2013-2020, w projekcie 3.2.1. Murowana Goślina centrum siatkówki w Metropolii Poznań. Jeżeli
środki publiczne mają być wydawane w sposób przejrzysty
i ekonomicznie uzasadniony, należy zaprzestać dotowania
I Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. Murowanej Gośliny nie stać na
wydawanie ok 300 tys. złotych rocznie na finansowanie drużyny, w której praktycznie nie trenują zawodniczki z terenu
naszej gminy. Zweryfikować również należy dotowanie drużyn dorosłych zawodników, trenujących pod auspicjami UKS
„Zielone Wzgórza”, gdyż. jak sama nazwa wskazuje jest to
Uczniowski Klub Sportowy.

16 i 17 czerwca zaprosiłem wraz z Mirosławą Szuderą, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 wszystkie dzieci z gminy na spektakl „Przez dziurkę od klucza, czyli bajkowe obrazy dźwiękiem
malowane” przygotowany przez Szkolne Koło Młodych Melomanów „Klasa Muzyczna” z SP 2.
Po raz kolejny gratuluję autorom, wykonawcom, wychowawcom oraz rodzicom uczniów przygotowania fantastycznego
przedstawienia, które otrzymało Grand Prix 48. Turnieju Pro
Sinfoniki. Jestem pod wielkim wrażeniem ogromu pracy i fantastycznych jej efektów. Spektakl zachwyca rozmachem nie
tylko dzieci, ale też dorosłych. Ja obejrzałem go wraz z synem
(na zdjęciu – przyp. red.). Jeszcze raz dziękuję i życzę, aby
efekty przyszłej Państwa pracy były równie spektakularne.
Wszystkim nauczycielom oraz uczniom goślińskich szkół
z okazji rozpoczętych wakacji życzę wspaniałego, pełnego
wrażeń, ale też bezpiecznego wypoczynku.

Należy kontynuować ponad
dwudziestoletnią tradycję
upowszechniania gry w piłkę siatkową
poprzez klasy sportowe w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 im. Jana
Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.
Stawiamy na młodzież!
Uważam, że należy kontynuować ponad dwudziestoletnią
tradycję upowszechniania gry w piłkę siatkową poprzez
klasy sportowe w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie. Stawiamy na młodzież! To jest zadanie gminy! Należy skierować działania upowszechniania
piłki siatkowej również na pozostałe szkoły w Gminie Murowana Goślina. Dzieje się to już w Akademii Siatkówki koordynowanej przez państwa Ewę i Andrzeja Miciulów
w ramach programu Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego.
Dodatkowo, posiadanie przez Gimnazjum nr 2 im. Jana
Kochanowskiego tytułu Szkolnego Ośrodka Siatkarskiego
lipiec-sierpień 2016

Burmistrz Dariusz Urbański wraz synem podczas przedstawienia przygotowanego przez Pro Sinfonikę.
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XXIII Sesja Rady Miejskiej
14 czerwca odbyła się XXIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, na której
obecni byli wszyscy radni. Podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2016 rok.
Dochody budżetu gminy na 2016 rok zwiększa się o kwotę 112.242,00 zł do kwoty
52.225.524,24 zł. Kwotę wydatków budżetu
gminy zmniejsza się o kwotę 87.758,00 zł
do kwoty 58.049.831,24 zł. Uchwała
została podjęta 13 głosami „za” i 2 „wstrzymującymi” (Klub RZG, radny niezależny).
2. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Murowana Goślina na lata 2016 2036.
Przyjęta 13 głosami „za” przy 2 głosach
„wstrzymujących się”. (RZG, radny niezależny).
3. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały
Nr XX/168/2016 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 26
kwietnia 2016 r. w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
Zmniejsza się ilość emitowanych obligacji
o 200 sztuk do 5 600 sztuk - zmniejsza
się łączną kwotę emisji obligacji o kwotę
200 000 zł do kwoty 5 600 000 zł. „Za”
podjęciem uchwały opowiedziało się 13
radnych, 2 „wstrzymało się” od głosu
(RZG, radny niezależny). Kolejne uchwały
rada podejmowała jednogłośnie.
4. Uchwała w sprawie nadania nazw
ulic w Murowanej Goślinie.
Nadaje się nazwę ulicy „Cypriana Kamila
Norwida” działce nr 472/23 w Murowanej
Goślinie oraz nazwę ulicy „Oliwkowa” działkom o numerach 936/5,
937/10 w Murowanej Goślinie.
5. Uchwała w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Gminie Oborniki w zakresie współfinansowania
budowy-modernizacji schroniska
dla bezdomnych zwierząt „Azorek”
w Obornikach.
Gmina Murowana Goślina wraz z innymi
gminami zamierza wykonać zadanie polegające na dokonaniu gruntownej modernizacji, w tym prac budowlanych, w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorek”
w Obornikach. Gmina przekaże na wykonanie zadania środki finansowe w kwocie
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nie większej niż 133 000 zł.
6. Uchwała w sprawie ustalenia stref
taryfowych i opłat za usługi przewozowe oraz ustalenia osób uprawnionych do zwolnień i ulg w opłatach
za usługi przewozowe w publicznym
transporcie zbiorowym w zakresie
zadania o charakterze użyteczności
publicznej w gminnych przewozach
pasażerskich, których organizatorem jest Gmina Murowana Goślina.
7. Uchwała w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Głębocku - część A,
gmina Murowana Goślina.
Celem sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego była
korekta planu w obszarze wsi Głębocko
dla działek o numerach ewidencyjnych
108/4, 108/9, 110/2 i 110/3. W poprzednim planie występowały błędy, które uniemożliwiały na terenie 4MJ uzyskania
pozwolenia na budowę.
8. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Długiej Goślinie część B dla terenu 1RM.
Celem sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
jest korekta nieprzekraczalnych linii zabudowy w obrębie terenu 1RM.
9. Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów aktywizacji
gospodarczej przy ul. Polnej
w Murowanej Goślinie.
Sporządza się zmianę planu w celu
korekty ustaleń dotyczących minimalnych
powierzchni działek budowlanych, ustalonych dla poszczególnych terenów przemysłowych.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A.
Celem sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest
rewitalizacja założenia folwarcznego
w Wojnowie oraz wprowadzenie zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.
11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrza, upoważnienia przewodniczącego rady do
dokonywania czynności w sprawach

z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina w imieniu pracodawcy.
Ustala się miesięczne wynagrodzenie
brutto Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w wysokości:
▪ wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 500,00 zł,
▪ dodatek funkcyjny w wysokości
1 800,00 zł,
▪ dodatek specjalny w wysokości 34%
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego,
▪ dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ustalonej według zasad określonych właściwymi przepisami.
Uchwała została podjęta 13 głosami „za” i 2
„wstrzymującymi” (RZG, radny niezależny).
12. Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego przekazana
dokumentacji projektu „Wielkie
Nocne Widowisko o Dziejach Polski” podmiotowi zewnętrznemu.
Rada Miejska w Murowanej Goślinie opiniuje pozytywnie możliwość przekazania
nieodpłatnie podmiotowi zewnętrznemu
nieukończonej dokumentacji wytworzonej
w ramach zadania inwestycyjnego pt.
Budowa infrastruktury „Wielkie Nocne
Widowisko o Dziejach Polski”. 14 radnych
opowiedziało się „za” podjęciem uchwały,
1 radny „wstrzymał się” od głosu (niezależny).
13. Uchwała w sprawie nadania tytułu
Zasłużonego dla Miasta i Gminy
Murowana Goślina Panu Rafałowi
Persowi.
Tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy
przyznaje się Panu Rafałowi Persowi za
zasługi dla Ochotniczej Straży Pożarnej
i działalności Orkiestry Dętej.
14. Uchwała w sprawie nadania tytułu
Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy Murowana Goślina ks. Janowi Puzynie.
Wyrażając uznanie dla wieloletnich działań
i podejmowanych inicjatyw na rzecz pogłębienia współpracy Murowanej Gośliny
z Białorusią tytuł Honorowego Obywatela
Miasta i Gminy nadaje się ks. Janowi Puzynie. Uchwały w sprawie tytułów rada podjęła jednogłośnie. Wyróżnienia zostaną
wręczone podczas uroczystości gminnych.
Joanna Witkowska
podinspektor ds. biura rady
j.witkowska@murowana -goslina.pl
tel. 61 89 23 654

www.murowana-goslina.pl

Pro Sinfonika dla dzieci z gminy
16 i 17 czerwca br., z okazji Dnia Dziecka burmistrz Dariusz Urbański zaprosił dzieci z gminy Murowana
Goślina na spektakl „Przez dziurkę od klucza, czyli bajkowe obrazy dźwiękiem malowane” przygotowany przez Szkolne Koło Młodych Melomanów „Klasa Muzyczna” ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Widzów, w większości uczniów szkół
z naszej gminy, witała dyrektor SP 2
Mirosława Szudera oraz burmistrz
Dariusz Urbański, który gratulował
wykonawcom, wychowawcom oraz rodzicom przygotowania fantastycznego
przedstawienia, które otrzymało Grand
Prix 48. Turnieju Pro Sinfoniki.
Spektakl zachwycił widzów i tych najmłodszych, i dużo starszych - rodziców
oraz opiekunów klas. Od dekoracji
(ogromne drzwi z tytułową dziurką od
klucza) przez muzykę, stroje, po niesamowite zaangażowanie wykonawców –
wszystkie elementy komponowały się
w urzekające widowisko. Bohaterami
scen były postaci z bajek (m.in. krasnoludki, Smerfy, Toy Story, Madagaskar
i Pingwiny z Madagaskaru, Pocahontas,
Koziołek Matołek, Zorro), które wszystkie świetnie znamy i chętnie zanurzyliśmy się w znanych obrazach i melodiach.

Od dekoracji przez muzykę, stroje, po niesamowite zaangażowanie wykonawców – wszystkie elementy komponowały się w urzekające widowisko.

Po ostatnim, czwartym spektaklu burmistrz Dariusz Urbański jeszcze raz gratulował wykonawcom i ich opiekunom,
w szczególności: Jadwidze Maćkowiak,
Katarzynie Łukaszewicz, Adriannie Wtorkowskiej-Kubińskiej, Dorocie Schraube,
a także rodzicom, w których imieniu
kwiaty odebrała Katarzyna Trojanowska.
- Jestem pod nieustannym wrażeniem
efektów Państwa pracy oraz świata, do
którego zabraliście nas podczas spektaklu. – mówił burmistrz Dariusz Urbański
- Bardzo się cieszę, że spektakl „Przez
dziurkę od klucza, czyli bajkowe obrazy
dźwiękiem malowane” mogły obejrzeć
dzieci z naszej gminy. Tego typu przedstawienia pozostają na długo w pamięci,
uwrażliwają na muzykę i sztukę. Serdecznie za to dziękuję i życzę dalszych
sukcesów oraz równie spektakularnych
efektów pracy - .
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

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

czerwiec 2016

Widzów witała dyrektor SP 2 Mirosława Szudera oraz burmistrz
Dariusz Urbański.

Bohaterami scen były postaci z bajek.

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.
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PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
LP
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ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
GN.6840.27.2016
obręb: Murowana Goślina, arkusz: 17, działka nr: 1036/10,
powierzchnia: 0,0643 ha, KW PO1P/00103611/2
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.28.2016
obręb: Murowana Goślina, arkusz: 17, działka nr: 1036/12,
powierzchnia: 0,0531 ha, KW PO1P/00103611/2
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.29.2016
obręb: Murowana Goślina, arkusz: 17, działka nr: 1036/11,
powierzchnia: 0,0503 ha, KW PO1P/00103611/2
właściciel: Gmina Murowana Goślina

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

100 000,00 zł
brutto

10 000,00 zł

do 5 sierpnia 2016 r.
(piątek)

10 sierpnia 2016 r.
godz.10.00

83 000,00 zł
brutto

8 300,00 zł

do 5 sierpnia 2016 r.
(piątek)

10 sierpnia 2016 r.
godz.10.15

80 000,00 zł
brutto

8 000,00 zł

do 5 sierpnia 2016 r.
(piątek)

10 sierpnia 2016 r.
godz.10.30

Część jawna przetargów odbędzie się dnia 10 sierpnia 2016 r., plac Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działki o numerach 1036/10, 1036/12, 1036/11 objęta
jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XII/90/2015 z dnia 22 września 2015 r. i oznaczona jest jako
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 6MN.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9 oraz ul. Poznańska 18, na
stronie internetowej www.murowana-goslina.pl. Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl.
Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 892 36 22, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia 05.07.2016 r.

PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
LP

1

2

3

4

5

6

ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
GN.6840.23.2016
obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7, działka nr: 472/30
powierzchnia: 0,0578 ha, KW PO1P/00302240/5
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.18.2016
obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7, działka nr: 472/29
powierzchnia: 0,0552 ha, KW PO1P/00302240/5
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.20.2016
obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7, działka nr: 472/28
powierzchnia: 0,0542 ha, KW PO1P/00302240/5
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.26.2016
obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7, działka nr: 472/27
powierzchnia: 0,0501 ha, KW PO1P/00302240/5
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.24.2016
obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7, działka nr: 472/25
powierzchnia: 0,0464 ha, KW PO1P/00302240/5
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.17.2016
obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7, działka nr: 472/24
powierzchnia: 0,0439 ha, KW PO1P/00302240/5
właściciel: Gmina Murowana Goślina

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

76 000,00 zł
brutto

7 600,00 zł

do 4 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

9 sierpnia 2016 r.
godz.10.00

73 000,00 zł
brutto

7 300,00 zł

do 4 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

9 sierpnia 2016 r.
godz.10.15

71 000,00 zł
brutto

7 100,00 zł

do 4 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

9 sierpnia 2016 r.
godz.10.30

68 000,00 zł
brutto

6 800,00 zł

do 4 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

9 sierpnia 2016 r.
godz.10.45

67 500,00 zł
brutto

6 750,00 zł

do 4 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

9 sierpnia 2016 r.
godz.11.00

65 000,00 zł
brutto

6 500,00 zł

do 4 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

9 sierpnia 2016 r.
godz.11.15

Przetargi odbędą się dnia 9 sierpnia 2016 r., plac Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina,
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działki o numerach 472/30, 472/29, 472/28, 472/27,
472/25, 472/24 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XIV/141/2015
z dnia 15 grudnia 2015 r. i oznaczona jest odpowiednio:
- działki 472/30, 472/29, 472/28, 472/27 – 3MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- działki 472/25, 472/24 – 4MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9 oraz ul. Poznańska 18, na
stronie internetowej www.murowana-goslina.pl. Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl.
Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 892 36 22, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia 05.07.2016 r.
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA

PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
LP

1

2

ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
GN.6840.31.2016; obręb: Trojanowo, arkusz: 3, działka nr:
101/5, powierzchnia: 0,0798 ha, KW PO1P/00244990/2,
właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.32.2016; obręb: Trojanowo, arkusz: 3, działka nr:
101/6, powierzchnia: 0,0831 ha, KW PO1P/00244990/2,
właściciel: Gmina Murowana Goślina

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

80 000,00 zł
brutto

8 000,00 zł

do 3 sierpnia 2016 r.
(środa)

8 sierpnia 2016 r.
godz.10.00

84 000,00 zł
brutto

8 400,00 zł

do 3 sierpnia 2016 r.
(środa)

8 sierpnia 2016 r.
godz.10.30

Część jawna przetargów odbędzie się dnia 8 sierpnia 2016 r., plac Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy odpowiednio:
- dla działki 101/5 – decyzja nr 94.2015 z dnia 11.04.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego,
- dla działki 101/6 – decyzja nr 95.2015 z dnia 11.04.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9 oraz ul. Poznańska 18, na
stronie internetowej www.murowana-goslina.pl. Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl.
Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 892 36 22, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia 05.07.2016 r.

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
LP

ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

1

GN.6840.14.2016; obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7,
działka nr: 472/17, powierzchnia: 0,0754 ha,
KW PO1P/00302240/5, właściciel: Gmina Murowana Goślina

100 000,00 zł
brutto

10 000,00 zł

do 11 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

16 sierpnia 2016 r.
godz.10.00

82 000,00 zł
brutto

8 200,00 zł

do 11 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

16 sierpnia 2016 r.
godz.10.15

80 000,00 zł
brutto

8 000,00 zł

do 11 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

16 sierpnia 2016 r.
godz.10.30

77 000,00 zł
brutto

7 700,00 zł

do 11 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

16 sierpnia 2016 r.
godz.10.45

75 000,00 zł
brutto

7 500,00 zł

do 11 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

16 sierpnia 2016 r.
godz.11.00

70 000,00 zł
brutto

7 000,00 zł

do 11 sierpnia 2016 r.
(czwartek)

16 sierpnia 2016 r.
godz.11.15

2

3

4

5

6

GN.6840.21.2016; obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7,
działka nr: 472/18, powierzchnia: 0,0622 ha,
KW PO1P/00302240/5, właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.25.2016; obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7,
działka nr: 472/19, powierzchnia: 0,0606 ha,
KW PO1P/00302240/5, właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.19.2016; obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7,
działka nr: 472/20, powierzchnia: 0,0586 ha,
KW PO1P/00302240/5, właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.22.2016; obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7,
działka nr: 472/21, powierzchnia: 0,0567 ha,
KW PO1P/00302240/5, właściciel: Gmina Murowana Goślina
GN.6840.16.2016; obręb: Murowana Goślina, arkusz: 7,
działka nr: 472/22, powierzchnia: 0,0534 ha,
KW PO1P/00302240/5, właściciel: Gmina Murowana Goślina

Przetargi odbędą się dnia 16 sierpnia 2016 r., plac Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina,
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działki o numerach 472/17, 472/18, 472/19, 472/20,
472/21, 472/22 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XIV/141/2015
z dnia 15 grudnia 2015 r. i oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2MN.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9 oraz ul. Poznańska 18, na
stronie internetowej www.murowana-goslina.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich
9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 892 36 22, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia 05.07.2016 r.

PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
LP

1

ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
GN.6840.6.2016; obręb: Murowana Goślina, arkusz: 5,
działka nr: 266/41, 266/44, 266/46, powierzchnia: 0,9590 ha,
KW PO1P/00160254/8, właściciel: Gmina Murowana Goślina

CENA
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ
WADIUM

TERMIN WPŁATY
WADIUM

TERMIN
PRZETARGU

1 821 000,00 zł
brutto

364 200,00 zł

do 31 sierpnia 2016 r.
(środa)

5 września 2016 r.
godz.12.00

Część jawna przetargów odbędzie się dnia 5 września 2016 r., plac Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina
PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic: Szkolnej, Rogozińskiej i Polnej w Murowanej Goślinie – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XL/410/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. i oznaczona
jest jako 2MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9 oraz ul. Poznańska 18, na
stronie internetowej www.murowana-goslina.pl. Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl.
Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 892 36 22, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia 01.07.2016 r.

lipiec-sierpień 2016
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WYDARZENIA
miast zwycięzcy biegu w kat. open Krzysztof Pietrzak i Danuta Piskorowska otrzymali puchary z rąk fundatora Jarosława
Dobrowolskiego.
Półmaraton ukończyło pół setki Gośliniaków (w ub. roku 43 osoby). Najszybsze
z nich panie to: Katarzyna May-Adamek,
Katarzyna Łatyszew, Agnieszka Korta;
wśród panów najlepsi byli: Sebastian
Kaproń, Marcin Mazurkiewicz, Maciej Gramacki.
Imprezą towarzyszącą były biegi uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów, zorganizowane przez Szkolny Związek Sportowy
pod kierownictwem Krzysztofa Krysztofiaka.

Gorące mistrzostwa
Krzysztof Pietrzak zwyciężył w XX
Mistrzostwach Polski Weteranów
w Półmaratonie. Trasę zlokalizowaną
między Murowana Gośliną i Kamińskiem
(pokonywaną dwa razy) przebiegł w czasie 01:14:15. Z niewiele gorszymi wynikami na mecie pojawili się: Przemysław
Giżyński (01:15:09) i Dariusz Wieczorek
(01:16:03). Pierwszą wśród kobiet była
Danuta Piskorowska (01:26:34),
a kolejne Karolina Giżyńska (01:29:59)
i Anna Skrzypczak (01:30:45).
Kibice, którzy przyszli wspierać biegaczy,
trzymali kciuki przede wszystkim za to,
żeby wysoka temperatura i słońce nie
wymęczyły za bardzo biegnących. Sportowcy z przyjemnością chłodzili
się w wodzie z ustawionej kurtyny wodnej
i z niecierpliwością oczekiwali dobiegnięcia do etapu, który prowadził przez las.
Największy aplauz otrzymali najstarsi
uczestnicy półmaratonu, m.in. świetnie
znana biegaczom i kibicom „pani z parasolką”, czyli Maria Pańczak, a także
Janina Rosińska (kategoria 80+ !), a wśród
panów 80-latkowie: Jan Morawiec i Michał
Szkudlarek. Wraz z mistrzostwami tradycyjnie rozgrywane były także biegi dla
dzieci oraz Gośliński Mały Maraton Weteranów. Mieszkańcy „eskortowali” swoich
biegnących przyjaciół na kilku odcinkach,
dodając im otuchy, motywując do ukończenia dystansu. Na mecie biegu dekorowali medalami wszystkich uczestników
burmistrz Dariusz Urbański oraz radny
powiatowy Stanisław Woźniak. Natomiast
puchary i medale dla zwycięzców bur8

mistrz wręczał wraz z Przewodniczącym
Komisji Gospodarczej RM Szymonem
Pędzińskim.
Nasza impreza biegowa zaliczana jest do
cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, honorowy patronat nad nią objął
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina Dariusz Urbański. W tym roku
zawody ukończyła rekordowa liczba
zawodników – 433 osoby (wystartowało
445 osób). Został pobity rekord z roku
2013, wówczas bieg ukończyło 385 osób
(wystartowało 386 osób). Zawodnicy,
zarówno kobiety, jak i mężczyźni, walczyli
o tytuły mistrzów Polski w 10 kategoriach
wiekowych.
W tym roku po raz trzydziesty piąty zorganizowaliśmy bieg długodystansowy. Bieg
przez lata zmieniał swój charakter
i dystans. Przez ostatnie kilkanaście lat
jesteśmy organizatorami Mistrzostw Polski na dystansie półmaratonu. Bieg ma
dwuczłonową nazwę, był to jednocześnie
XXXV Mały Gośliński Maraton Weteranów.
Jest to najstarsza impreza cykliczna
w naszej gminie. Cieszymy się, że Polski
Związek Weteranów Lekkiej Atletyki obdarza nas zaufaniem i powierza organizację
tej rangi imprezy.
Wśród zawodników zagranicznych najszybszy był John Catlow z Murowanej
Gośliny. Najlepszym zawodnikiem niepełnosprawnym okazał się olimpijczyk
Andrzej Wróbel. Najstarsi zawodnicy
Janina Rosińska i Jan Morawiec otrzymali
Puchary Burmistrza Miasta i Gminy. Nato-

W tym roku z uwagi na rewitalizację rynku
start i meta XX Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie zostały przeniesione
na ul. Kolejową. Nowa, przestrzenna lokalizacja to znakomite miejsce na kolejne
lata.
MGOKiR w Murowanej Goślinie i Społeczny Komitet Organizacyjny serdecznie
dziękują za wsparcie finansowe i pomoc
organizacyjną. Bardzo dziękuję swoim
współpracownikom: Markowi Derbichowi,
Marioli Kozieł, Tomkowi Mizgierowi, Iwonie
Scheffler, Bartkowi Stefańskiemu,
Agnieszce Szymańskiej-Wojterze i Zdzisi
Trojanowskiej za zaangażowanie w organizację mistrzostw.
Arleta Włodarczak
Monika Paluszkiewicz
Zdjęcie: Ewa Hermann,
Monika Paluszkiewicz
SPONSORZY: Gmina Murowana Goślina; Związek
Międzygminny Puszcza Zielonka; Urząd Marszałkowski w Poznaniu; Pobiedzisko-Gośliński Bank
Spółdzielczy; Jarosław Dobrowolski; Lokalna
Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”; Agencja
Grupy PZU Karol Schulz
SPONSORZY: liczni wolontariusze – młodzież
z Gimnazjum nr 1, mieszkańcy Rakowni, nauczyciele, biegacze (punkty odżywcze, meta biegu,
biuro zawodów); OSP Rakownia, OSP Mściszewo,
OSP Murowana Goślina; Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni; Komisariat Policji w Murowanej Goślinie;
Komenda Miejska Policji w Poznaniu; Straż Miejska
w Murowanej Goślinie; Arek Bednarek (prowadzenie profilu półmaratonu na facebooku) i Dominik
Kowal (prowadzenie strony półmaratonu), Sławek
Malec - pracownicy Urzędu Miasta i Gminy;
nauczyciele wychowania fizycznego w goślińskich
szkołach; Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy;
Firma Stefan Wysocki, Hanna Olejniczak, Leszek
Łuczak, Jacek Grala.
BIEG ORGANIZUJĄ: Społeczny Komitet Organizacyjny biegu w składzie: Wojciech Krzysztoń, Jerzy
Giersig, Andrzej Skubel; Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

www.murowana-goslina.pl

WYDARZENIA

Kapelmistrz Mateusz MJ Sibilski wyróżniony
29 czerwca 2016 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu odbyła
się uroczystość wręczenia nagród powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015.
Nagrody wręczali: Przewodniczący
Rady Powiatu w Poznaniu, Piotr Burdajewicz oraz Starosta Poznański, Jan
Grabkowski. Starosta Poznański podziękował wszystkim twórcom kultury
Powiatu Poznańskiego. Nagrody finansowe otrzymali: Stowarzyszenie kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu,
Hubert Wejmann z Buku i Michał Howorski z Przeźmierowa. Wyróżnienie
w postaci nagrody rzeczowej otrzymał
kapelmistrz naszej Orkiestry Dętej dr
Mateusz MJ Sibilski.
Mateusz MJ Sibilski to znakomity dyrygent średniego pokolenia, od zawsze
poznańczyk, a od 2007 roku mieszkaniec Murowanej Gośliny. Swe życie artystyczne dzieli między pracę dydaktyczną,
będąc adiunktem w stopniu doktora
w Akademii Muzycznej im I.J. Paderewskiego w Poznaniu, pracę artystyczną
z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi oraz ruchem amatorskim w szcze-

Mateusz MJ Sibilski podczas uroczystości.

gólności z Poznańskim Chórem Kameralnym Fermata od 1990 roku oraz Orkiestrą Dętą OSP Murowana Goślina od
roku 2008. W roku 2015 dr Mateusz MJ
Sibilski obchodził Jubileusz 25-lecia
pracy artystycznej. Ma na swoim koncie

liczne na grody na ogólnopolskich konkursach i festiwalach. Serdeczne gratulacje!
Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Kamil Grzebyta

10 lat Groszka
W tym roku przedszkole Groszek
w Murowanej Goślinie obchodzi
10-lecie swojej działalności edukacyjnej. Z tej okazji odbyła się uroczystość
jubileuszowa, na której pojawili się
absolwenci przedszkola, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych placówek oraz przedstawiciele gminy.
Do budynku przedszkola mieszkańcy
mają sentyment szczególny, ponieważ
dzięki otwarciu Groszka odrestaurowany
został zabytkowy budynek dawnej mleczarni. Niszczejący wcześniej obiekt odzyskał blask i zyskał nową, świetną funkcję.
- 10 lat działalności Niepublicznego
Przedszkola „Groszek” pokazało, że
świetnie odnaleźli się Państwo na lokalnym rynku potrzeb edukacyjnych. Życzę,
aby Państwa oferta nadal spotykała się
z zainteresowaniem goślińskich rodziców,
którzy będą posyłać swoje dzieci do
przedszkola i żłobka z pełnym przekonaniem o dokonaniu dobrego wyboru –
życzył burmistrz Dariusz Urbański.
lipiec-sierpień 2016

Uroczystość była okazją do spotkania
przedszkolaków, absolwentów i ich rodziców. – To przedszkole od samego
początku mnie zaintrygowało. Duży profesjonalizm, ciepłe podejście opiekunów
do dzieci, oddanie pełnym sercem swojej
pracy – mówiła Anna Sterczyńska. –
Atmosfera w Groszku jest genialna, panie
są szalenie sympatyczne, edukacja na
naprawdę wysokim poziomie wspominała
Ewa Grodzka.
- Jubileusz 10-lecia to okazja do tego,
żeby się zatrzymać i spojrzeć wstecz.
Żeby zobaczyć, co udało nam się osiągnąć, komu udało nam się pomóc –
mówiła podczas uroczystości Magdalena
Pędzińska, dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Groszek”. – Ta chwila przypomina mi, że w przedszkolu najważniejsze
jest dziecko. Wychowawcy to dusza
przedszkola, rodzice to dla nas wsparcie,
a absolwenci to nasza duma.
(MP)
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

10-lecie Groszka było okazją do spotkania absolwentów.

Konrad Strykowski – przewodniczący RM, Krystyna Przygońska –
przewodnicząca komisji oświatowo-społecznej RM oraz burmistrz
Dariusz Urbański składają gratulacje Magdalenie Pędzińskiej, dyrektor
przedszkola Groszek.
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Udany targ

INFORMACJA DLA
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH

Niestabilna pogoda spowodowana
wichurami, jakie wystąpiły dzień
przed Pchlim Targiem, stawiała całe
wydarzenie pod wielkim znakiem zapytania. Jednak sobota 18 czerwca przywitała nas słoneczną pogodą. I tak już po
ósmej rano zaczęły rozkładać się pierwsze stoiska.
Wydarzenie cieszyło się ogromną popularnością zarówno kupujących, jak
i sprzedających. Tym razem połączyliśmy
siły ze Stowarzyszeniem „Fanaberia”,
które organizuje „Babi bazar”. Wśród
sprzedawców można spotkać osoby,
które z daleka przyjechały w swoje
rodzinne strony, aby pohandlować
w naszym mieście. Na płycie Nowego
Rynku można było przebierać spośród 24
stanowisk oraz zjeść coś słodkiego
w kawiarence stowarzyszenia. Pragnę
zachęcić mieszkańców i nie tylko do
udziału w kolejnych targach, pochwalcie
się swoim rękodziełem, albo pozbądźcie

W związku z planowanym przygotowaniem
programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2017 rok, informuję
o możliwości przekazywania propozycji
współpracy.

Na płycie Nowego Rynku można było przebierać spośród 24 stanowisk.

się zbędnych przedmiotów z domu. Targ
uważam za wyjątkowo udany i już
myślimy o organizacji kolejnego we wrześniu.
Pełna fotorelacja dostępna na stronie
biblioteki.
Natalia Kazuś
Biblioteka Publiczna
w Murowanej Goślinie

Proszę o przekazywanie informacji dotyczących
zadań publicznych, których realizacja w 2017
roku planowana jest we współpracy z gminą
Murowana Goślina. Informacja powinna zawierać:
nazwę organizacji, nazwę planowanego zadania,
krótki opis zadania, planowany termin realizacji,
koszt całkowity zadania i proponowaną kwotę
dofinansowania.

NA PROPOZYCJE
OCZEKUJEMY DO DNIA
19 SIERPNIA 2016 ROKU.
Dorota Brajewska
Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
lub e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Jubilatka

Mistrzowie darta

24 maja okrągłą 90-tą rocznicę
urodzin obchodziła pani Władysława Czarnecka z Kątów.
W tym dniu odwiedził Jubilatkę
burmistrz Dariusz Urbański
wraz z Kierownikiem Urzędu
Stanu Cywilnego Aleksandrą
Pilarczyk i Kamilem Grzebytą.

W Murowanej Goślinie mamy mistrzów
Polski Darta. Zakwalifikowali się oni
na Mistrzostwa Europy, które odbędą się
w Słowenii i szukają sponsorów, którzy sfinansują ich podróż.

Do urzędowych gości dołączył też sołtys
Kątów Zygmunt Pawollek. Przy kawie
i domowym torcie z urodzinowymi świeczkami pani Władysława wspominała okoliczności poznania męża Zygmunta oraz swoje
życie w Starczanowie związane z mężem
leśnikiem.
Jubilatka doczekała się 3 córek, 1 wnuczki,
3 wnuków oraz 3 prawnuków. Pani Władysława pogodnie patrzy w przyszłość
i zapraszała już teraz gości na swoje 100

WAKACYJNE GODZINY
OTWARCIA BIBLIOTEKI
Wakacyjne godziny otwarcia, obowiązują:
27.06 - 31.08.2016 Biblioteka główna
4.07 - 31.08.2016 Filia nr 1
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Pani Stanisława wraz z gośćmi.

urodziny. My ze swojej strony życzymy dalszych lat w zdrowiu i zadowolenia z życia.
Jak podkreśla burmistrz takie spotkania są
zawsze miłą okazją, aby prywatnie poznać
Jubilatów z miasta i gminy Murowana
Goślina i dziękuje za zaproszenie na
90-urodziny pani Jolanty Strykowskiej
w dniu 25.04.2016 r oraz Pana Mieczysława Migasa w dniu 22.03.2016 r.
(AP), Zdjęcie: Kamil Grzebyta
Biblioteka
ul. Poznańska 16

Filia nr 1
ul. Smolna 8

Poniedziałek

09:00-17:00

08:00-16:00

Wtorek

08:00-16:00

09:00-17:00
08:00-16:00

Środa

09:00-17:00

Czwartek

08:00-16:00

09:00-17:00

Piątek

08:00-14:00

08:00-13:00

W składzie drużyny – wszyscy z Murowanej
Gośliny - znajdują się: Piotr Kuśnierczak
(kapitan), Bartosz Skupień, Tomasz Jędrzejewski, Radosław Rossa, Mariusz Kajdasz,
Michał Wałęcki. Grają od 5 lat, z na koncie
mają sporo sukcesów. Od września 2015 r.
do czerwca 2016 r. grali w Wielkopolskiej
Drużynowej Lidze Darta na poziomie 1 Ligi.
Zdobyli drużynowe Mistrzostwo Wielkopolski, pokonując między innymi
zespoły z Konina, Środy Wielkopolskiej,
Biskupic i Poznania, wywalczyli awans do
Ekstraklasy oraz możliwość wyjazdu na
Mistrzostwa Polski do Zamrzenicy
w Borach Tucholskich.
Zdobyli drużynowe Mistrzostwo Polski
i z tego tytułu otrzymali nominację na
Mistrzostwa Europy do Słowenii, gdzie
w dniach 24-31 sierpnia chcieliby reprezentować Polskę oraz Murowaną Goślinę, jako
zespół MG Team. Wyjazd jest dofinansowany, jednak do pełnej potrzebnej kwoty
(aby pokryć koszty wyjazdu) i pełnego
składu potrzeba jeszcze około 5000 zł.
(KG)
www.murowana-goslina.pl

BIBLIOTEKA

70 lat OSP w Długiej Goślinie
Gminne zawody sportowo-pożarnicze
już za nami. Tym razem odbyły się
w Długiej Goślinie 18 czerwca br.
Gospodarz nie został wybrany przypadkowo, gdyż jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Długiej Goślinie
obchodzi w tym roku jubileusz 70-lecia!

wej rywalizacji, a nad prawidłowością
wykonywanych zadań czuwali sędziowie
– strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie. Zawody miały na
celu dobrą zabawę wszystkich uczestników oraz uczczenie jubileuszu gospodarzy, co niewątpliwie się udało.

Zawody otworzył i prowadził przewodniczący Rady Miejskiej, a zarazem komendant OSP w Długiej Goślinie Konrad Strykowski. W pierwszej kolejności odbyły się
zawody, następnie miała miejsce część
uroczysta, podczas której przekazano
nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford.

Po zakończonych zmaganiach rozpoczęła się oficjalna część uroczystości,
w której odczytano historię ochotniczej
straży Pożarnej w Długiej Goślinie. Głos
zabrali gospodarz imprezy Konrad Strykowski oraz zaproszeni goście. W trakcie uroczystości burmistrz Dariusz
Urbański przekazał strażakom z Długiej
Gośliny lekki samochód ratowniczogaśniczy, który udało się zakupić dzięki
jego staraniom o dotację. Zwieńczeniem
imprezy było wręczenie nagród
w postaci węży pożarniczych dla uczestników zawodów.

Strażacy z jednostek OSP rywalizowali
w dwóch konkurencjach – sztafecie sportowej oraz ćwiczeniach bojowych.
Wystartowała jedna Dziewczęca Drużyna
Pożarnicza, cztery Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze w dwóch kategoriach wiekowych oraz osiem seniorskich.
Zawodom przyglądali się Wicestarosta
Poznański Tomasz Łubiński, Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko Tomasz Sobalak oraz
radni miejscy. Przebieg zawodów komentował i wyjaśniał zebranym gościom
poszczególne zadania mł. bryg. w st.
spocz. druh OSP Przemysław Jankowski,
a nad całością czuwał i gospodarzył Konrad Strykowski. Wszystkich strażaków
ochotników na płytę boiska wprowadził
i przeprowadził musztrę Komendant
Gminny ZOSP druh Tadeusz Marciniak.
Rywalizacja przebiegała w duchu sporto-

UWAGA!
ABSOLWENCI SZKÓŁ ŚREDNICH!
FUNDACJA EDUKACYJNA IM. ŚW. JANA
PAWŁA II W MUROWANEJ GOŚLINIE
Do 9 września 2016 r. Fundacja Edukacyjna im.
św. Jana Pawła II przyjmuje wnioski o przyznanie
stypendium. O pomoc finansową ubiegać się mogą
absolwenci szkół średnich, z rodzin wielodzietnych
i niezamożnych, z terenu gminy Murowana Goślina.
Potrzebne wnioski oraz regulamin przyznawania
stypendiów dostępne są w sekretariacie Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz na stronie
www.fundacjajanapawla.org.pl.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 61 892 36 05.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. św. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie
lipiec-sierpień 2016

KOŃCOWA KLASYFIKACJA
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w kategorii 12-15
1 miejsce: OSP Murowana Goślina
2 miejsce: OSP Nieszawa
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w kategorii 16-18
1 miejsce: OSP Łopuchowo
2 miejsce OSP Białężyn
Dziewczęce Drużyny Pożarnicze
1 miejsce OSP Łopuchowo
Męskie Drużyny Pożarnicze
1 miejsce OSP Długa Goślina
2 miejsce OSP Murowana Goślina
3 miejsce OSP Białężyn.
W zawodach uczestniczyły również drużyny z OSP Uchorowo, OSP Nieszawa,

Wobec tragedii, jaka dotknęła Waszą
rodzinę, nie ma słów otuchy. Można
jedynie wierzyć i życzyć sił do
zniesienia tego bólu.
Najszczersze wyrazy współczucia

Karolinie Stern

Komendant Konrad Strykowski.

Najmłodsi uczestnicy zawodów sportowo-pożarniczych.

OSP Boduszewo, OSP Rakownia i OSP
Łopuchowo.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy zaangażowania i godnej
postawy, a gospodarzom OSP Długa
Goślina dziękujemy za bardzo dobrą
organizację zawodów, składając jednocześnie najserdeczniejsze życzenia
z okazji jubileuszu 70-lecia! Tyle samo
powrotów, ile wyjazdów!

Łukasz Lech
podinspektor ds. bezpieczeństwa, OSP i OC
l.lech@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 33

Wszystkim, którzy w tak bolesnych
dla nas chwilach dzielili z nami
smutek, żal, okazali wiele serca
i duchowego wsparcia oraz życzliwości, wzięli udział w uroczystości
pogrzebowej

przewodniczącej Rady Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie

Śp. Patryka

z powodu śmierci syna
składają

za obecność, modlitwę, pamięć oraz
złożone wieńce i kwiaty

członkowie Rady Szkoły
dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1

serdeczne Bóg zapłać
składa Karolina Stern
z najbliższą rodziną
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WYDARZENIA

Niespodziewany gość
29 czerwca do urzędu miasta mieszczącego się w ratuszu na placu Powstańców Wielkopolskich
w Murowanej Goślinie weszła Ingeborg Richter i poprosiła o pomoc w zlokalizowaniu miejsc,
w których przebywała… w czasie II wojny światowej. Aleksandra Pilarczyk oraz Joanna Och z niedowierzaniem przysłuchiwały się ponad 80-letniej pani, która samodzielnie przyjechała samochodem z Berlina i przeniosła nas swoją opowieścią w dawne czasy.
Ingeborg Richter (wówczas Schöppenthau), w 1943 roku uczęszczała do
żeńskiego gimnazjum im. Mozarta w Berlinie. W tym właśnie roku wszyscy berlińscy uczniowie zostali ewakuowani z tego
miasta, w związku z obawą przed nalotami, następnie przesiedleni. Ingeborg,
wraz z ok. setką gimnazjalistek, w tym 6
koleżankami z klasy muzycznej tegoż
gimnazjum przyjechała do pałacu
w Murowanej Goślinie.
Ola Pilarczyk, szefowa USC natychmiast
pokazała niemieckiemu gościowi okolicę
oraz pałac, umówiły się także na
następny dzień z pracownikami Domu
Kultury, aby mogli wprowadzić ją do wnętrza pałacu. Tak też się stało. Pani
Richter, szczególnie, gdy wziąć pod
uwagę wiek (86 lat!) sporo pamiętała
z pobytu w Murowanej Goślinie. – Na
pewno tu spałyśmy! – wykrzyknęła prawie, gdy weszliśmy do jednej z sal pałacu
- na piętrowych łóżkach i siennikach, było
nas w klasie muzycznej 7 -. Wskazała
również pomieszczenie, w którym się
myły, a każda miała – jak wynika z relacji
– do dyspozycji miskę oraz dwa wiadra,
wodę musiały samodzielnie przynosić ze
studni. Raz w tygodniu wszyscy uczniowie
jechali pociągiem do Poznania, do łaźni,
a następnie do kina.

Ingeborg Richter wraz z pracownikami Domu Kultury i Urzędu Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie.

- W pałacu odbywały się normalne lekcje,
ale na zajęcia z gry na instrumentach
chodziłyśmy do miejscowych, prywatnych
domów – opowiadała nam pani Ingeborg,
która przebywała w Murowanej Goślinie
od września 1943 r. do stycznia 1945 r.
Nasz gość udał się także do Trojanowa,
gdzie urzędniczki pomogły namierzyć
dom, w którym z kolei przez jakiś czas
przebywała matka Ingeborg, kiedy odwiedziła córkę wraz z jej młodszym bratem
(Trojanowo 20).
- Na starość postanowiłam odwiedzić
miejsca, które składają się na moją
historię, w których żyłam, a one na mnie
wywarły wpływ. Murowana Goślina to
jedno z tych miejsc – powiedziała nam

Sentymentalna wizyta w pałacu.

Ingeborg. Na drogę w dalszą podróż po
tych miejscach otrzymała od nas książkę
z pocztówkami z dawnej Murowanej
Gośliny. Historię opowiedzianą przez
gościa potwierdziliśmy w źródłach historycznych. Nie zachowały się jednak spisy
uczennic, ani zdjęcia z tego okresu. Nasz
gość obiecał przesłać do nas kopie
posiadanych pamiątek fotograficznych.
Czekamy z niecierpliwością!
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

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

Zawody Obrony Cywilnej
Przebycie terenu w warunkach ograniczonej widoczności, udzielanie
pierwszej pomocy, transport rannego,
podwyższanie wału przeciwpowodziowego i rzut kołem ratunkowym, odgruzowanie poszkodowanych, a także strzelanie z karabinka pneumatycznego.
Z takimi zadaniami musiały zmagać się
Drużyny Ratownictwa Ogólnego Obrony
Cywilnej (DRO OC) podczas X Powiatowych Zawodów Sprawnościowych Formacji Obrony Cywilnej o Puchar Starosty
Poznańskiego w Kobylnicy.
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4 czerwca 2016 r. wystartowało 12 DRO
OC, a najlepsza okazała się drużyna OC
z Gminy Kleszczewo. Drugie miejsce przypadło drużynie OC z Buku. Trzecie miejsce,
z czego jesteśmy bardzo dumni, wywalczyła
DRO OC z Nieszawy, która wystąpiła w składzie: Marcin Walkowiak – dowódca drużyny,
Jarosław Jarzyński, Marek Kissmann,
Miłosz Domagalski, Dawid Jarzyński, Mateusz Warciarek oraz Marcin Krzysztoń.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina, a zarazem Szef Obrony Cywilnej

Miasta i Gminy Murowana Goślina –
Dariusz Urbański składa DRO OC Nieszawa serdeczne gratulacje za osiągnięcie tak dobrego wyniku, jednocześnie
dziękując za poświęcenie i godne reprezentowanie Gminy Murowana Goślina.
Zdjęcia: Łukasz Lech

Łukasz Lech
podinspektor ds. bezpieczeństwa, OSP i OC
l.lech@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 33

www.murowana-goslina.pl

KOMUNIKATY

Prace melioracyjne Rozpoczęcie zrzutu ścieków
Spółka Wodno-Melioracyjna „Trojanka” w Murowanej Goślinie zawiadamia mieszkańców, że od 1 lipca do 30 września
br. na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina wykonywane
będą prace melioracyjne polegające na oczyszczaniu ręcznym
i mechanicznym cieków melioracji szczegółowej.

Informujemy, że mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości
położonych w Trojanowie, Boduszewie i Łopuchówku
mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej
w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Puszcza Zielonka
i okolic” – etap I i III.

Prace będą wykonywane na obszarach następujących miejscowości: Mściszewo, Łoskoń Stary, Nieszawka, Długa
Goślina, Boduszewo, Rakownia, Murowana Goslina, Uchorowo,
Starczanowo, Białęgi, Trojanowo, Białężyn, Raduszyn. Obszar
prac ujęty jest w Planie rzeczowym spółki na 2016r., podjęty
uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Spółki nr VI z dn.
10.03.2016r. W miarę możliwości prosimy o udostępnienie
terenu firmom wykonującym prace. Poniżej przedstawiamy
wykaz firm upoważnionych do wykonywania ww. prac:

Warunkiem rozpoczęcia zrzutu jest posiadanie podpisanej
umowy na odbiór ścieków z Aquanet SA.

1. Nog-Mag Piotr Nogaj,
Trojanowo 9, 62-095 Murowana Goślina

Prace należy wykonać własnym staraniem i na swój koszt,
prace nie podlegają odbiorowi technicznemu.

2.Zakład Usług Parkowo-Leśnych, Judyta Grzechowiak
ul. Kolonia 15, 62-270 Kłecko

Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie dokonać
pisemnie zgłoszenia stanu wodomierza na dzień rozpoczęcia
zrzutu, powiadamiając Aquanet SA.

3.Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych, Maciej Olejnik
ul. Zeylanda 8/2, 60-808 Poznań
4.Gospodarstwo Rolne Usługi Rolnicze
ul. Złotoryjska 18, 62-095 Złotoryjsko

Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia
instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej wybudowanej w ramach projektu lub wybudowanej we
własnym zakresie przez mieszkańca (studzienka wybudowana
we własnym zakresie musi być odebrana przez ZMPZ) i znajdującej się na terenie posesji.

Osoby nieposiadające podpisanej umowy mogą uzyskać informacje na temat stanu załatwiania sprawy, uzyskać druki wniosków i wszelkie inne informacje w następujących miejscach:
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8, Biuro Obsługi - Agnieszka Ogrodnik
tel.: 512 844 133 lub 61 81 14 142.

5.ZPUH BUDOMELIOR
ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las
Przed przystąpieniem do prac wykonawca jest zobowiązany
powiadomić właścicieli gruntów przyległych o terminie wejścia
w teren. Tel. kontaktowy tylko w sprawach pilnych 604 522 087.
Zarząd Spółki

UWAGA: Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności
podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
W oparciu o dane Działu Technicznego ZMPZ opracował:
Stefan Ogorzałek

HERBICYD ROUNDUP BARDZO SZKODLIWY!
Środek Roundup, który tak często stosowany jest przez ludzi do usuwania chwastów
w przydomowych ogródkach (często na dużych powierzchniach przed posesjami, a także wzdłuż
cieków wodnych!) jest bardzo szkodliwą substancją zawierającą glifosat. Roundup dostępny jest
w różnych stężeniach i z różną zawartością substancji pomocniczych ułatwiających glifosatowi przenikanie przez błony komórkowe. Glifosat może doprowadzić do uszkodzenia ludzkiego
i zwierzęcego genomu (zespołu cech dziedzicznych) lub wywoływać choroby, nawet nowotworowe.
W Polsce, podobnie jak i w pozostałych krajach Unii Europejskiej gama produktów pod nazwą
Roundup sprzedawana była z etykietami informującymi o uleganiu biodegradacji środowiska.
Po przeprowadzeniu badań przez naukowców informacja ta została uznana za nieprawdziwą.
Oznacza to, że wbrew zapewnieniom producentów, popularny Roundup stosowany przez nas do
oczyszczania trawników czy ogródków z chwastów jest po prostu szkodliwą trucizną. Dlatego stosujmy ten środek tylko w uzasadnionych przypadkach i zastanówmy się czy warto narażać siebie
i swoich najbliższych…
W tym wypadku myślenie „przecież tylko trochę” jest błędne, ponieważ nawet niewielkie pojemności
pomnożone przez liczbę właścicieli gruntów dają ilości, które mogą aktywnie, negatywnie wpłynąć
na zdrowie nasze i naszych dzieci.
Joanna Jakubowicz, podinspektor ds. ochrony środowiska
j.jakubowicz@murowana-goslina.pl , tel. 61 892 36 41
lipiec-sierpień 2016
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Zmiana ulg i zwolnień w opłatach za usługi
przewozowe w transporcie wewnątrzgminnym
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Murowana Goślina burmistrz Dariusz Urbański zlecił pracownikom urzędu opracowanie nowego projektu uchwały dot. ulg i zwolnień w przejazdach komunikacją gminną. Projekt uchwały znalazł poparcie Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie,
co skutkuje tym, iż od 1 sierpnia br. zmienia się wykaz osób uprawnionych do ulgi i zwolnień w opłatach za przejazdy autobusami komunikacji wewnątrzgminnej linie nr 390, 391, 393, 395 i 399
(uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XXIII/197/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.).
Od 1 sierpnia br. będą obowiązywać
tylko cztery poziomy ulg: 100%, 80%,
70% i 50%. Poniżej przedstawiamy niektóre z wprowadzanych zmian - te, które
dotyczą największej grupy osób.
ULGA 100%
Obecnie, do korzystania z przejazdów na
podstawie biletów miesięcznych ulgowych
100% uprawnione są osoby posiadające
ważny bilet okresowy wydany przez Koleje
Wielkopolskie Sp. z o.o. lub Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Posiadacze
ww. biletów okresowych zachowują
uprawnienie do ulgi 100 %, jednak od 1
sierpnia br. przejazd będzie mógł się odbywać na podstawie biletów jednorazowych.
Do korzystania z przejazdów ulgowych
100% (na podstawie biletów jednorazowych) będą uprawnione także między
innymi:
1. osoby, które ukończyły 70 lat,
2. dzieci do dnia 30 września roku, w którym kończą 6. rok życia,
3. dzieci i młodzież niepełnosprawna do
ukończenia 26. roku życia, na podstawie jednego z niżej wymienionych
dokumentów:
▪ ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważna legitymacja osoby
niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane przez
ustawowo uprawnione zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności,
▪ ważna legitymacja wydana przez
szkoły i placówki specjalne,
▪ ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
wraz z ważną legitymacją szkolną
albo studencką;
4. osoby niepełnosprawne na podstawie
jednego z niżej wymienionych dokumentów:
▪ ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legity14

macja, stwierdzające jeden z niżej
przedstawionych stanów faktycznych:
- całkowitą niezdolność do pracy
oraz do samodzielnej egzystencji,
- niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- znaczny stopień niepełnosprawności,
- I grupę inwalidztwa,
▪ ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej
przedstawionych stanów faktycznych:
- całkowitą niezdolność do pracy,
- umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- II grupę inwalidztwa,
wydane z powodu choroby narządu
wzroku.
5. opiekunowie osób wymienionych
w pkt. 3 lit. a) oraz b) oraz w pkt. 5,
w czasie podróży z tymi osobami;
ULGA 80%
Ulga dla Honorowych Dawców Krwi pozostanie na tym samym poziomie tj. 80% przejazdy na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych, zmniejsza się jednak
wymóg dot. minimalnej ilości oddanej krwi:
dla kobiet z 20 na 15 litrów, dla mężczyzn
z 30 na 18 litrów krwi lub odpowiadającą
tej objętości ilość innych jej składników.

biletów miesięcznych i jednorazowych
ulgowych 50% będą między innymi:
1. dzieci i młodzież ucząca się, od dnia 1
października roku, w którym kończą 6.
rok życia, do ukończenia 23. roku
życia;
2. studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół wojskowych do ukończenia 26. roku życia;
3. doktoranci studiów stacjonarnych, na
podstawie ważnej legitymacji doktoranta;
4. emeryci i renciści na podstawie ważnej
legitymacji emeryta-rencisty albo
decyzji
o przyznaniu emerytury lub renty,
wydanych przez polskie ustawowo
uprawnione organy emerytalno-rentowe wraz z dokumentem tożsamości;
5. osoby pobierające świadczenie
przedemerytalne lub zasiłek
przedemerytalny w trybie ustawy
o świadczeniach przedemerytalnych;
6. osoby niepełnosprawne, na podstawie
ważnego orzeczenia lub wypisu z ważnego orzeczenia albo ważnej legitymacji, stwierdzających jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych:
▪ całkowitą niezdolność do pracy,
▪ umiarkowany stopień niepełnosprawności,
▪ II grupę inwalidztwa,
7. osoby pobierające zasiłek stały oraz
osoby pobierające rentę socjalną,
zamieszkałe na terenie gminy Murowana Goślina.

ULGA 70%
Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny
wydaną w trybie Uchwały Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie, jak również w trybie ustawy o karcie Dużej Rodziny będą
mogły nadal korzystać z przejazdów na
podstawie biletów miesięcznych i jednorazowych ulgowych 70%.
ULGA 50%
Od 1 sierpnia br. osobami uprawnionymi
do korzystania z przejazdów na podstawie

Szczegółowy wykaz osób uprawnionych od
1 sierpnia 2016 r. do korzystania z przejazdów ulgowych wraz z dokumentami
upoważniającymi do korzystania z przejazdów ulgowych znajduje się na:
http://bipnew.murowana-goslina.pl/files/
sites/47092/wiadomosci/328982/
files/197_2016.pdf
Joanna Gliwka
inspektor ds. transportu publicznego i usług
komunalnych
j.gliwka@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 44

www.murowana-goslina.pl
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Linia 395
Autobus linii nr 395 Murowana Goślina – Pławno
w okresie lipiec-sierpień kursuje we wszystkie dni tygodnia.

Od 1 lipca 2016 r. obowiązuje nowy rozkład jazdy autobusów linii 395 Murowana
Goślina (ul. Gen. T. Kutrzeby „LEŚNA”) –
Pławno. Osobom nie zmotoryzowanym,
chcącym skorzystać z przejazdu autobusem linii 395 do miejsca zwyczajowo
wykorzystywanego do kąpieli w m.
Kamińsko przypominamy, że trasa autobusu podzielona jest na dwie strefy:
I strefa obowiązuje na terenie miasta
Murowana Goślina, druga strefa na tere-

MUROWANA GOŚLINA  PŁAWNO
Nazwa przystanku

MG/ul. Generała Kutrzeby (Leśna)

Strefa

I

Dni robocze w okresie:
lipiec-sierpień

Soboty, niedziele święta

DL

DL

DL

DL

CL

CL

6:40

10:25

16:35

19:50

10:00

16:25

I

6:41

10:26

16:36

19:51

10:01

16:26

MG/ul. Długa (Nowy Rynek)

I

6:42

10:27

16:37

19:52

10:02

16:27

MG/ul. Długa (Modrzewiowa)

I

6:43

10:28

16:38

19:53

10:03

16:28

MG/ul. Poznańska (cmentarz /nż/)

I

6:44

10:29

16:39

19:54

10:04

16:29

MG/ul. Mostowa (Poznańska)

I

6:45

10:30

16:40

19:55

10:05

16:30

MG/ul. Kolejowa (Dworzec)

I

6:46

10:31

16:41

19:56

10:06

16:31

I

6:48

10:33

16:43

19:58

10:08

16:33

MG/ul. Gnieźnieńska (Milewskiego)

I

6:49

10:34

16:44

19:59

10:09

16:34

Rakownia I

II

6:51

10:36

16:46

20:01

10:11

16:36

Rakownia II

II

6:52

10:37

16:47

20:02

10:12

16:37

Kamińsko I (kąpielisko)

II

6:54

10:39

16:49

20:04

10:14

16:39

Kamińsko II ("Dwa Stawy")

II

6:55

10:40

16:50

20:05

10:15

16:40

Kamińsko III (świetlica)

II

6:56

10:41

16:51

20:06

10:16

16:41

Kamińsko IV (Okoniec)

II

6:57

10:42

16:52

20:07

10:17

16:42

Pławno

II

6:58

10:43

16:53

20:08

10:18

16:43

LEGENDA:
C – kursuje w soboty niedziele i święta

Cena biletu normalnego jednorazowego
za przejazd w jednej strefie - 1,60 zł, za
przejazd w dwóch strefach - 2,70 zł. Cena
biletu normalnego miesięcznego za przejazd w jednej strefie - 38 zł, za przejazd
w dwóch strefach – 59,00 zł.
Bilety do nabycia u kierowcy autobusu.

PŁAWNO  MUROWANA GOŚLINA

MG/ul. Gen. Kutrzeby (szkoła)

MG/ul. Gnieźnieńska (Kmicica)

nie miejscowości: Rakownia, Kamińsko,
Pławno.

Dni robocze w okresie:
Strefa styczeń - czerwiec oraz
wrzesień – grudzień

Nazwa przystanku

Soboty, niedziele święta

DL

DL

DL

CL

CL

Pławno

II

10:44

16:55

20:10

10:20

16:50

Kamińsko IV (Okoniec)

II

10:45

16:56

20:11

10:21

16:51

Kamińsko III (świetlica)

II

10:46

16:57

20:12

10:22

16:52

Kamińsko II ("Dwa Stawy")

II

10:47

16:58

20:13

10:23

16:53

Kamińsko I (kąpielisko)

II

10:48

16:59

20:14

10:24

16:54

Rakownia II

II

10:50

17:01

20:16

10:26

16:56

Rakownia I

II

10:51

17:02

20:17

10:27

16:57

MG/ul. Gnieźnieńska (Milewskiego)

I

10:53

17:04

20:19

10:29

16:59

MG/ul. Gnieźnieńska (Kmicica)

I

10:54

17:05

20:20

10:30

17:00

MG/ul. Kolejowa (Dworzec)

I

10:56

17:07

20:22

10:32

17:02

MG/ul. Wojska Polskiego (Poznańska)

I

10:57

17:08

20:23

10:33

17:03

MG/ul. Poznańska (cmentarz /nż/)

I

10:58

17:09

20:24

10:34

17:04

MG/ul. Długa (Kręta)

I

10:59

17:10

20:25

10:35

17:05

MG/ul. Generała Kutrzeby (Leśna)

I

11:01

17:12

20:27

10:37

17:07

D – kursuje od poniedziałku do piątku prócz świąt

L – kursuje w okresie ferii letnich (lipiec, sierpień)

Paczkomat
Długo oczekiwany paczkomat w końcu
znalazł się w Murowanej Goślinie.
W ramach projektu „Innowacyjna Gmina”
i na wniosek burmistrza Dariusza Urbańskiego spółka Integer zamontowała
w pobliżu centrum, przy budynku na ul.
Poznańskiej 18 nowoczesne urządzenie
pocztowe.
Dotychczas mieszkańcy Murowanej
Gośliny byli skazani jedynie na usługi
kurierskie, w których przesyłka była
dostarcza często w godzinach pracy
i w przypadku nieobecności odbiorcy
dostawa mogła przedłużyć się o kolejny
dzień roboczy. Paczkomat InPost działa
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
i dzięki temu odbiorca przesyłki nie musi
lipiec-sierpień 2016

się martwić, że kurier zastanie zamknięte
drzwi. Kolejnym atutami są niższe koszty
usług. Dostarczenie przesyłek za pośrednictwem paczkomatu jest czasem aż
trzykrotnie tańsze niż za pośrednictwem
typowych usług kurierskich, a odbiór
i nadanie przesyłki nie wiąże się z oczekiwaniem w kolejce, dlatego pojawienie się
paczkomatu w naszej gminie ułatwi działalność lokalnym przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą wysyłkową.
Początkowo maszyna miała żółtą okleinę, lecz ze względu na warunki postawione przez powiatowego konserwatora
zabytków została ona zamieniona na
kolor grafitowy. Wszystkich serdecznie
zachęcamy do korzystania z urządzenia.

Paczkomat - ul. Poznańska 18.

Kamil Grzebyta
podinspektor ds. promocji gminy i turystyki
k.grzebyta@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 34
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PSZOK – punkty
MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZYJMUJĄ BEZPŁATNIE
TAKIE ODPADY JAK:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;
baterie i akumulatory;
przeterminowane leki;
farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice,
detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności;
lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
urządzenia zawierające freony.
leki, także cytotoksyczne i cytostatyczne
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NIE PRZYJMUJĄ TAKICH
ODPADÓW JAK:
▪ materiały zawierające azbest;
▪ odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności
gospodarczej– wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach,
workach, skrzynkach itp.);
▪ odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak
etykiet), odpady, których odebranie może naruszać przepisy ADR (międzynarodowa umowa dotycząca drogowego przewozu towarów
i ładunków niebezpiecznych);
▪ odpady w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych
w informacji o zbiórce;
▪ wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych:
kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem
utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych), zwłaszcza w dużych ilościach,
▪ odpady wielkogabarytowe;
▪ odpady budowlane;
▪ opony;
▪ odpady zielone;
▪ odpady komunalne zmieszane;
▪ papier, szkło, tworzywa sztuczne.

UWAGA! ODPADY NALEŻY DOSTARCZYĆ W DNIU I PODANYCH GODZINACH ZBIÓRKI I SAMODZIELNIE ZAŁADOWAĆ DO SAMOCHODU
MPSZOK. ODPADY POZOSTAWIANE WE WSKAZANYCH MIEJSCACH WCZEŚNIEJ NIE BĘDĄ ZBIERANE PRZEZ PRACOWNIKÓW MPSZOK

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW 2016-2017
6 sierpnia 2016 r.; 5 listopada 2016 r.;11 lutego 2017 r.;
6 maja 2017 r.; 5 sierpnia 2017 r.; 4 listopada 2017 r.
GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

7.00-7.30

Pławno

7.45-8.15

Rakownia

8.30-9.00

Boduszewo

remiza strażacka
przystanek autobusowy przy sklepie Tęcza

Łopuchówko

zatoczka przy boisku sportowym

10.00-10.30

Głęboczek 24

przy posesji Sołtysa

Zielonka

przy sklepie na parkingu (drewniany przystanek)

27 sierpnia 2016 r.; 26 listopada 2016 r.; 4 marca 2017 r.;
27 maja 2017 r.; 26 sierpnia 2017 r.; 2 grudnia 2017 r.
GODZINA

MIEJSCOWOŚĆ

7.45-8.15

Przebędowo

8.30-9.00

Trojanowo

SOŁECTWO

DATA

Nieszawa

19 sierpnia, godz. 18.00

biurowiec spółdzielni RSP Nieszawa

MIEJSCE

Wojnówko

21 sierpnia, godz. 15.00

wiata turystyczna ul. Jarzębinki

Złotoryjsko

22 sierpnia, godz. 18.00

posesja sołtysa, ul. Złotoryjska 18

LOKALIZACJA

przy posesji sołtysa

9.15-9.45

10.45-11.15

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH I OSIEDLOWYCH

LOKALIZACJA

Łopuchówko

26 sierpnia, godz. 18.00

plac zabaw

Zielonka

27 sierpnia, godz. 17.00

wiata turystyczna

Głęboczek

31 sierpnia, godz. 19.00

świetlica

Białęgi

1 września, godz. 18.00

remiza OSP Białężyn

Mściszewo

2 września, godz. 17.00

remiza OSP Mściszewo

Białężyn

7 września, godz. 18.00

remiza OSP Białężyn

Rakownia

8 września, godz. 19.00

świetlica wiejska

przy posesji Sołtysa

Kamińsko

9 września, godz. 19.00

świetlica wiejska

przy bloku Trojanowo 22

Wojnowo

10 września, godz. 16.00

świetlica wiejska

9.15-9.45

Głębocko

przy posesji Sołtysa

Przebędowo

12 września, godz. 18.00

hol pałacu

10.05-10.35

Łopuchowo

przy blokach nr 23 i 24, obok pojemników na odpady

Boduszewo

15 września, godz. 19.00

świetlica wiejska

10.50-11.20

Wojnówko

przy kontenerach na odpady, obok sadu

Raduszyn

16 września, godz. 19.00

salka na stadionie miejskim

11.30-12.00

Wojnowo

przy Pałacyku, obok sklepu

Uchorowo

19 września, godz. 19.00

świetlica wiejska

12.10-12.40

Długa Goślina

parking przy szkole podstawowej

Głębocko

20 września, godz. 18.00

dom sołtysa

12.55-13.25

Łoskoń Stary

przy posesji Sołtysa

Trojanowo

21 września, godz. 18.30

plac zabaw

13.40-14.10

Nieszawa

przy posesji Sołtysa

Łopuchowo

23 września, godz. 19.00

szkoła podstawowa

14.20-14.50

Kąty

przy blokach, obok pojemników na odpady

3 września 2016 r.; 3 grudnia 2016 r.; 11 marca 2017 r.;
3 czerwca 2017 r.; 2 września 2017 r.; 9 grudnia 2017 r.
GODZINA

9.00-9.30

MIEJSCOWOŚĆ

LOKALIZACJA

Murowana Goślina ul. Długa, przy ul. Modrzewiowej, plac przy sklepie

11.10-11.40

Raduszyn

między blokami, przy tablicy ogłoszeń

12.00-12.30

Mściszewo

przy posesji Sołtysa

12.50-13.20

Starczanowo

przy posesji Sołtysa

13.40-14.10

Uchorowo

14.20-14.50

Białężyn
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Łoskoń Stary

24 września, godz. 18.00

leśniczówka

Starczanowo

25 września, godz. 15.00

kasztelania radzimska

Kąty

25 września, godz. 15.00

plac zabaw lub strych bloku nr 7

Osiedle
Samorządowe nr 3

9 września, godz. 19.00

sala sesyjna

INFORMACJE O POZOSTAŁYCH ZEBRANIACH SOŁECKICH
I OSIEDLOWYCH ZOSTANĄ WYWIESZONE NA TABLICACH
Z OGŁOSZENIAMI.

przy świetlicy wiejskiej
przy boisku sportowym, koło cmentarza

www.murowana-goslina.pl

Termomodernizacja remizy
OSP w Białężynie
Z końcem maja zakończona została
inwestycja polegająca na termomodernizacji remizy OSP w Białężynie.
Inwestycja rozpoczęta została w ostatnim kwartale 2015 r.
W pierwszej kolejności wykonano prace
związane z modernizacją kotłowni ze
zmianą źródła ciepła z węgla na gaz oraz
budową zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej. Wiosną bieżącego roku
firma wybrana w drodze przetargu nieograniczonego przystąpiła do prac związanych z ociepleniem ścian zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i drzwio-

wej, ociepleniem stropodachu oraz
modernizacją instalacji C.O.
Dzięki sprawnym działaniom firmy realizującej zadanie inwestycja została zakończona ok. 3 miesiące wcześniej, niż
zaplanowano, dzięki czemu już teraz
mieszkańcy sołectwa (i nie tylko) mogą
cieszyć się z odnowionego obiektu.
Inwestycja została zrealizowana przy
wsparciu finansowym częściowo umarzalnej pożyczki pozyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uchorowo ponownie bezkonkurencyjne w turnieju
sprawnościowym
W niedzielę 19 czerwca br. na stadionie miejskim odbył się turniej sprawnościowy Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana
Goślina. W zawodach udział wzięło 10 sołectw i 1 osiedle samorządowe.
Rywalizacja w turnieju sprawnościowym odbyła się w następujących konkurencjach: skok w dal kobiet i mężczyzn,
strzał w słupek i poprzeczkę z 11 m, rzut
podkową do celu, toczenie opony na
czas, podnoszenie ciężarka,
sztafeta w workach, przeciąganie liny.
Do zdobycia było maksymalnie 80 punktów (za zwycięstwo w konkurencji 10
pkt.) Punktowanych było 10 pierwszych
miejsc. Klasyfikacja turnieju sprawnościowego:
I - Uchorowo - 64 pkt.
II – Długa Goślina - 57 pkt.
III - Rakownia - 52 pkt.
IV - Trojanowo - 42 pkt.
V – Raduszyn - 40 pkt.
VI – Osiedle nr 1 - 39 pkt.
VII – Białężyn - 30 pkt.
VIII – Złotoryjsko, Kamińsko - 29 pkt.
X – Łopuchowo, Przebędowo - 22 pkt.
Jesienią zorganizowany zostanie turniej
lipiec-sierpień 2016

tenisa stołowego. Suma punktów zdobytych w poszczególnych rozgrywkach
wyłoni najlepszą jednostkę pomocniczą
gminy w 2016 roku. 10 najlepszych jednostek pomocniczych otrzyma nagrody
finansowe, które zostaną przeznaczone
na zadania inwestycyjne w 2017 roku.
Adam Habrych
Spółka MG Sport i Nieruchomości
Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Daria Niemier
podinspektor ds. środków zewnętrznych
i zamówień publicznych
d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 363

W SOŁECTWACH
W ŁOPUCHÓWKU BEZPIECZNIEJ
Z ogromnym zadowoleniem przyjęłam
fakt, iż na drodze powiatowej w Łopuchówku zostały wymalowane pasy na
przejściu dla pieszych. Ustalenia trwały
rok, aż wreszcie, dzięki życzliwości Starostwa Powiatowego oraz pracowników
Zarządu Dróg Powiatowych ta mała inwestycja mogła powstać. Ułożony został też
chodnik (realizacja - firma Łukasza Wysockiego), a z inicjatywy sołtysa podcięto
gałęzie przy przystanku, które wyraźnie
i niepokojąco zasłaniały widoczność w kierunku Głębocka i Łopuchowa.
Na moją prośbę otrzymaliśmy od gminy
wywrotkę tłucznia, co pozwoliło wyrównać
i utwardzić teren wokół przystanku autobusowego. Sołtys wraz z Radą Sołecką
wieczorem skosili trawę wokół przystanku,
pozbierano śmieci, i pograbiono teren.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim osobom,
które pomogły w realizacji zadania, a rodzicom zdejmujemy z głowy troskę o bezpieczeństwo dzieci na drodze.
WYCIECZKA
Wszystkich chętnych zapraszam do zapisów na kolejną wycieczkę. Tym razem
jedziemy w październiku na 3-dniową
wycieczkę do Krakowa, ale także Niepołomic, a w drodze powrotnej zwiedzimy klasztor w Tyńcu. Wszystkich chętnych zapraszam po informacje pod nr 695 998 253.

Drużyna sołectwa Uchorowo podczas przeciągania liny.

Urszula Gendera-Zielińska
sołtys Łopuchówka
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W piątek 10 czerwca na stadionie
miejskim w Murowanej Goślinie
zawrzało. Dziesiątki młodych sportowców
ze szkół podstawowych (Białężyn, Długa
Goślina, Łopuchowo oraz Murowana
Goślina x 2) stawiło się, by sprawdzić
swoje umiejętności, możliwości i wolę
walki w lekkoatletycznych konkurencjach.
Dopingowali nauczyciele oraz koledzy,
a także burmistrz Dariusz Urbański, który
dekorował zwycięzców w kilkunastu konkurencjach, które rozgrywane były
osobno dla dziewcząt i chłopców, zatem
dekoracji było aż 32. W klasyfikacji
medalowej zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 1 z Murowanej Gośliny, która
zmiotła w sumie aż 31 medali (kolejne
szkoły w tym zestawieniu miały ich po 20

- SP 2 i Łopuchowo). Dzieciaki z SP 1 zdobyły najwięcej, bo aż 10 złotych medali,
a także najwięcej srebrnych – 13.
Ogromne gratulacje dla wszystkich startujących w igrzyskach dzieci za niezwykłą
wolę walki i determinację!
Pełne wyniki igrzysk na stronie
www.murowana-goslina.pl

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

Działo się w Długiej Goślinie!
Ostatnie miesiące w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Długiej Goślinie należały do bardzo
intensywnych pod wieloma względami.
Przede wszystkim nasi uczniowie skupili
się na intensywnej nauce przed końcem
roku szkolnego. Zaowocowało to aż 28
promocjami do klasy wyższej z wyróżnieniem. Bardzo ucieszyliśmy się również
z wyników Sprawdzianu Szóstoklasisty –
nasz wynik z pierwszej części Sprawdzianu (język polski + matematyka) okazał się najwyższy w całej gminie!
Z tym większą przyjemnością wzięliśmy
udział w wielu wydarzeniach na terenie
naszej gminy, jak i poza nią. 19 i 20 maja
uczniowie klas IV-VI wraz z uczniami z SP
18

w Białężynie wyjechali na wycieczkę na
wyspę Wolin. Przeszliśmy słynną Aleją
Gwiazd w Międzyzdrojach, zobaczyliśmy
znane postaci w muzeum figur woskowych,
zwiedzaliśmy Woliński Park Narodowy,
a także przekroczyliśmy „jedną nogą” granicę Polski. W forcie Gerharda po musztrze
wojskowej zostaliśmy mianowani żołnierzami „Ku chwale twierdzy”. 3 czerwca
wyjechaliśmy do Poznania, gdzie na zaproszenie pani konsul Republiki Czeskiej
Renaty Mataczyńskiej, uczestniczyliśmy
w festynie „Dzieci – dzieciom” zorganizowanym przez fundację „Światełko
w tunelu”. Wraz z innymi szkołami z Wielkopolski wzięliśmy udział w paradzie,
a następnie w licznych konkursach sportowych. Bawiliśmy się doskonale, a do szkoły

wróciliśmy z pamiątkowymi medalami.
4 czerwca odbył się u nas Festyn Rodzinny.
Uczniowie mieli okazję zaprezentować
umiejętności aktorskie i taneczne, występując przed szerszą publicznością. Następnie wraz z rodzicami wzięli udział w loterii
fantowej, w której główną nagrodą był
rower. Mimo pogody, która zaskoczyła nas
burzą i obfitymi opadami deszczu, wszyscy
bawili się doskonale.
Po intensywnym roku szkolnym 24 czerwca
udaliśmy się na upragnione wakacje.
Wspomnienia ostatnich miesięcy pozostaną z nami na długo.
Karolina Magdziarz
nauczyciel w SP w Długiej Goślinie
www.murowana-goslina.pl
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Rok szkolny w „jedynce”
Mijający rok szkolny był bardzo pracowity. Pierwszaki uczestniczyły
w zajęciach adaptacyjnych „Moja
szkoła fajna jest”. Cały rok szkolny
przebiegał pod hasłem konkursu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” zorganizowanego przez Studium Prawa
Europejskiego. Realizując 10 kolejnych
zadań w tym konkursie otrzymaliśmy
dyplom jego ukończenia.
Uczestniczyliśmy w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych, rozpoczynając od szczebla szkolnego, a kończąc na szczeblu wojewódzkim. W Gminnych Igrzyskach Sportowych w Lekkoatletyce zdobyliśmy 31 medali, w tym 10
złotych i 13 srebrnych. W archidiecezjalnym konkursie plastycznym pt. „Po co
aniołom skrzydła?” nasza uczennica
Julia Dukarska z klasy III b zajęła pierwsze miejsce, a Weronika Hilszer z klasy
IVa – III miejsce. Jedna z najmłodszych
naszych uczennic – Natalia Strzelczenia
- zdobyła II nagrodę w kategorii klas I-III
w finale V Powiatowego Konkursu Pieśni
Patriotycznej i Żołnierskiej. Chętnie
uczestniczyliśmy w projekcie „Umiem
pływać”, z którego skorzystało aż 135
dzieciaków. Dużo dowiedzieliśmy się
o bezpieczeństwie na drodze podczas
spotkań z policją w ramach akcji starostwa powiatowego „Bezpieczne pierwszaki”. Pomagaliśmy też słabszym –
zwierzętom, realizując projekt „BONO –
na pomoc potrzebującym podhalanom”,
zbierając suchą i mokrą karmę, miski,
zabawki. Przy tym uczyliśmy się bezpiecznego zachowania w kontakcie ze
zwierzętami. Mieliśmy także lekcje
w terenie w ramach zajęć z leśniczym.
Chętnie gościliśmy w naszej szkole
wszystkich zainteresowanych drzwiami
otwartymi, listopadową wieczornicą,
świętem patrona szkoły. Wiele zadowolenia przyniósł wszystkim kiermasz
świąteczny. Nasze koła teatralne
i przedmiotowe oraz kabaret działały
pełną parą przez cały rok. Przeżyliśmy
też wiele nocy filmowych: z horrorem,
baśniowych i przygodowych.
Cały rok świetnie nam się współpracowało z wolontariatem studenckim „Projektor”, który realizował dla nas różne
zajęcia będące inicjatywą Natalii Ciećmierowskiej, której serdecznie dziękujemy. Rok nie obył się bez stresu, który
przeżywali uczniowie klas trzecich i szólipiec-sierpień 2016

Minionki, czyli klasa 3a na scenie.

Gwiezdne Wojny, czyli klasa 4b.

stych, piszący sprawdzian umiejętności.
Bardzo często odwiedzali nas przedszkolacy z przedszkoli: Smocze Wzgórze,
Leśne Skrzaty i Promyk. Rodzice zafundowali nam niezwykłe doświadczenie
podczas Dnia Ziemi, na którym poznaliśmy okazy ptaków drapieżnych oraz
doświadczenia chemiczne Labo Science
Show. Wiele doznań dostarczyli nam
nasi mali autorzy książek, którzy wzięli
udział w konkursie „Jestem autorem
książki’. Ich dzieła czytało się na jednym
oddechu, takie były niesamowite. Wzięliśmy też udział w zajęciach, spotkaniach
z autorami organizowanych przez bibliotekę publiczną. Udało nam się zrealizować szkolny projekt edukacyjny pt.
„Ważna decyzja Mieszka I” z okazji
1050. rocznicy Chrztu Polski.
Najwięcej frajdy sprawił nam zorganizowany przez Radę Szkoły Rodzinny Festyn
Sportowy, na którym było dla nas wiele
atrakcji. Jednak całą imprezę zatrzymały

Parada bajkowych postaci na ul. Rogozińskiej.

dziki, które postanowiły odwiedzić boisko
naszych sąsiadów. Nasza reaktywacja
słynnej w dawnych czasach Żakinady
opóźniła się tylko o małą godzinkę, za co
serdecznie wszystkich przepraszamy, ale
okazało się, że dziki mają pierwszeństwo.
Na szczęście po wielkim stresie, niepokoju, że naszych arcydzieł w formie przebrań nikt nie zobaczy, dzięki szybkiej
i zdecydowanej interwencji burmistrza
Dariusza Urbańskiego, mogliśmy przejść
korowodem przez ulice naszego miasta,
zabezpieczeni przez straż pożarną. Mamy
nadzieję, że do przyszłego roku dziki
wyniosą się do lasu i nie zakłócą nam już
kolejnych imprez.
Wszystkim, którzy urozmaicili nam ten
rok serdecznie dziękuję w imieniu całej
społeczności szkolnej.
Monika Nowak–Bajer
dyrektor szkoły
Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz
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MUROWANE LISEWO
MUROWANA zaŻUŁAWialnia/ZaŻUŁAWiona Goślina/Murowane Lisewo - to tylko niektóre nazwy
wymyślone podczas pięciu dni wzajemnego poznawania się, współpracy, zabawy i nauki
z naszymi przyjaciółmi z Lisewa Malborskiego. W dniach 14-18 czerwca w ramach programu Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży finansowanego przez Polsko–Amerykańską Fundację Wolności zorganizowaliśmy dwa spotkania.
Dwustronne spotkanie rozpoczęliśmy
od ugoszczenia Pomorzan w Wielkopolsce. Zwiedziliśmy m.in. synagogę w Poznańskiej Filii Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskich w RP, a w Murowanej Goślinie
podążaliśmy śladami wielokultowej przeszłości miasta, organizując grę miejską
„(nie) prawdziwa historia?”, wspólnie wycinaliśmy szablony, malowaliśmy torby, robiliśmy przypinki i magnesy, rozpoczęliśmy
tworzenie muralu na ścianie w naszej sali
multimedialnej przedstawiającego twarze
uczestników projektu. Z kolei wyjazd na
Żuławy rozpoczął się grą terenową „Poszukiwany testament z nogami” w Borętach.
Kolejny dzień zaczęliśmy od przejścia lisewskiego questu „Śladami zapomnianych
sąsiadów”. Ważnym elementem wspólnego
działania było tworzenie muralu z przedwojennym wizerunkiem zburzonego w 1945
roku kościoła w Borętach - wspólnie przygotowaliśmy szablon i zaczęliśmy go wycinać. Na noc udaliśmy się do serca Żuław do domu podcieniowego Mały Holender.
Ostatni dzień spędziliśmy w Nowym Dworze Gdańskim w Muzeum Żuławskim.
Oddajmy głos kilkorgu z nas.
Szczególnie ujęła mnie gra terenowa
„Testament z nogami”, której narracja
oraz punkty z zadaniami pomimo, że
trudne, były naprawdę ciekawe i oryginalne. Dodatkowo, pozyskałam nowe
umiejętności - prawidłowego oklejania
szablonów, co pomimo, że brzmi banalnie, w rzeczywistości takie łatwiutkie nie
jest oraz poznałam ciekawą historię
Lisewa i Żuław. (Maja S.)

Uczestnicy projektu przed domem podcieniowym Mały Holender.

Wyjazd na Żuławy i przyjęcie gości w Murowanej Goślinie były pouczające. Nauczyłam
się współpracy w grupie i tworzenia murali.
Dowiedziałam się również, że nie jest tak
łatwo zorganizować posiłek dla tak licznego
grona. Poznałam wielu ciekawych ludzi,
którzy pokazali mi, w jaki sposób można
zrobić świetną grę terenową. (Maja R.)
Podczas tych spotkań poznałem wspaniałych ludzi. Przybliżono nam historię Lisewa
i Boręt. Robiliśmy przypinki, wycinaliśmy
szablony i obrysowywaliśmy twarze ze
zdjęć. To był bardzo aktywnie spędzony
czas. (Bartek)
Projekt z Lisewem Malborskim był fantastyczny. Poznałam nowych, interesujących
ludzi; nauczyłam się robić murale, przypinki i magnesy oraz uczestniczyłam w ciekawych grach terenowych. Dużo się
nauczyłam dzięki temu wyjazdowi. (Ola)

Wyjazd do Lisewa Malborskiego był
dobrym doświadczeniem, nauką, a także
fajną zabawą! (Basia)
Dzięki wymianie z Lisewem Malborskim
poznałam wiele wspaniałych osób. Nauczyłam się również planować wyjazdy, takie
jak ten i zrozumiałam, że nie jest to łatwe
i wymaga dużo pracy i chęci. Sądzę, że
dzięki temu wyjazdowi wszyscy bardzo
dobrze się zintegrowaliśmy. (Asia)
Serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie za obdarowanie naszych gości z Lisewa Malborskiego pamiątkami.
Jakub Niewiński oraz
goślińska młodzież realizująca projekt
„Nakręćmito!
MUROWANA (re) AKTYWACJA”

Bolechowo po raz kolejny Mistrzem Polski
6-10 czerwca w Dęblinie odbył się
Finał Centralnych Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze”.
Województwo Wielkopolskie reprezentowane było przez uczniów Zespołu
Szkół w Bolechowie. Po raz kolejny
przedstawiciele tej szkoły zdobyli tytuł
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Mistrza Polski. Tak zaszczytne wyróżnienie to zasługa przede wszystkim
dziewcząt: Adrianny Dyrszlag, Moniki
Perskiej, Zuzanny Owczarzak, które
wykazały się niesamowitą sprawnością,
ale także umiejętnościami pracy
w zespole. Drużynę męską reprezentowali: Michał Widerowski, Marcin Igna-

siak oraz Jakub Ciećmierowski.
Mistrzostwo to ogromny sukces nie
tylko zawodników, ale także trenera,
Tomasza Metlera.
Martyna Łech
Zdjęcie: Martyna Łech
www.murowana-goslina.pl

KULTURA

Przeminął kolejny rok
szkolny…
W Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie ten rok należał do pracowitych
i obfitujących w wiele wydarzeń. Wypełniony był przede wszystkim żmudną pracą, bo jakkolwiek
nie nazwać nauki szkolnej, jest ona sporym wyzwaniem dla każdego ucznia.
Jednakże, w monotonię zwykłych, szarych dni, prac klasowych, kartkówek
i wypracowań wplatały się zajęcia, które
dodały rumieńca życiu szkoły i wywoływały wiele emocji wśród braci szkolnej.
Uczniowie naszej szkoły brali udział
w realizacji projektów: „Trwała pamięć
pokoleń”, „Wigilie Europejskie”, „Budujemy mosty: Europa”, „Nakręćmito! Murowana (Re) Aktywacja”.
Przezwyciężania samych siebie i szlachetnej rywalizacji uczyli się, biorąc
udział w najróżniejszych konkursach
szkolnych, międzyszkolnych, gminnych,
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Odnieśli zwycięstwo w Konkursie
Mowa jest srebrem, Molu Książkowym,
konkursie wiedzy o prawie, pięknego czytania, a także gwary i wiedzy o Hipolicie
Cegielskim.

Z wielkim zaangażowaniem współpracowali ze Stowarzyszeniami: Memoramus,
Towarzystwem im. H. Cegielskiego czy
Izbą Regionalną.

Wśród klas w naszej szkole działały
(i nadal świetnie funkcjonują) dwie klasy
interdyscyplinarne – Hipolit - klasa
I a i klasa z pasją - II b.

Wszyscy uczniowie naszego gimnazjum
aktywnie uczestniczyli w wielkim szkolnym projekcie mającym na celu uczczenie 1050 Rocznicy Chrztu Polski oraz zorganizowali wystawę „Anna Frank - historia współczesna”. Trudno nie wspomnieć
o emocjach sportowych, zawodach, rozgrywanych meczach, wzruszeniach, jakie
niesie ze sobą sport.

Uczniowie uczyli się życia, działając charytatywnie w Motylim Wolontariacie,
WOŚP czy Caritasie.

Należy pamiętać również o wielu wyjazdach i wycieczkach, zarówno tych, które
miały na celu przede wszystkim zwiedzanie, poznawanie języka, kultury innych
narodów (Londyn, Katyń, Białoruś), jak
i tych, które miały służyć integracji
i wypoczynkowi.

W kalendarz życia szkoły wpisane są też
coroczne rozstania i pożegnania. W tym
roku pożegnaliśmy trzy klasy absolwentów i jak zwykle towarzyszyły temu łzy,
wzruszenie. Na szczęście, pierwszego
września pojawią się nowi uczniowie, którzy wypełnią lukę i życie szkoły potoczy
się znowu swym utartym trybem, którego
czas odmierzają dzwonki. A nad wszystkimi będzie czuwał, jak zwykle, niezawodny Hipolit Cegielski...
Anna Płonka

Umiem pływać
W czerwcu br. zakończył się projekt „Umiem Pływać” dla uczniów klas III szkół podstawowych
dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Dzieci jeździły na pływalnię w Obornikach i Koziegłowach. Nauką pływania
zostało objętych 413 uczniów klas I-III
wszystkich szkół podstawowych.
Operatorem Wojewódzkim programu było
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu.
W całości projekt finansowany jest ze
środków:
▪ Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie
▪ Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS
w Poznaniu
▪ Samorządu Województwa Wielkopollipiec-sierpień 2016

skiego
▪ Samorządu Gminnego w Murowanej
Goślinie
Niestety, już wiemy, że Wielkopolskie
Zrzeszenia LZS w Poznaniu nie otrzymało
dofinasowania na dalszą realizację projektu od września 2016 r. Widząc jak
dużym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia na pływalni, zaproponowaliśmy
dalszą realizację zajęć z udziałem środków Gminy Murowana Goślina i wpłat
rodziców. Szkoły podstawowe przyjmują
deklaracje rodziców dotyczące udziału
ich dzieci w lekcjach nauki pływania
w roku szkolnym 2016/2017

Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu
oraz zdrowia i spraw społecznych
t.dutkiewicz@murowana-goślina.pl
61 892 36 90

21

KULTURA

Bezpiecznych wakacji!
Rozpoczęły się wakacje, dlatego przypominam kilka ważnych zasad dotyczących bezpieczeństwa.
KĄPIELISKA
▪ korzystaj z kąpieli na otwartych zbiornikach wodnych najlepiej pod opieką
ratownika,
▪ do wody wchodź w miejscach oznakowanych, jako kąpielisko,
▪ nie skacz do wody w miejscach nieznanych i niesprawdzonych,
▪ nie wchodź do wody zmęczony oraz
po obfitym posiłku, pod wpływem
alkoholu,
▪ zwracaj szczególną uwagę na to, co
robią dzieci,
▪ nie lekceważ tablic informacyjnych
o stanie wody i kąpieliska.
Jeśli ktoś tonie to:
▪ wezwij pomoc,
▪ rzuć tonącemu przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie,
▪ jeśli potrafisz, to idź tonącemu na
ratunek (podpływając od tyłu), zabierając z sobą przedmiot ułatwiający
utrzymanie się na wodzie,
▪ jeśli nie potrafisz uratować osoby
tonącej, zapamiętaj miejsce, w którym zniknęła pod wodą i wskaż je
ratownikom.
LASY
1. Należy przestrzegać wskazań wynikających z tablic informacyjno-ostrzegawczych wywieszonych na terenach

leśnych wzdłuż szlaków turystycznych, przy schroniskach itp.
2. W lasach i na terenach śródleśnych,
na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100
m od granicy lasu zabronione jest
wykonywanie czynności mogących
wywołać pożar, a w szczególności:
▪ rozniecanie ognia poza miejscami
wyznaczonymi,
▪ wypalanie wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych,
▪ palenie tytoniu w lasach i na
terenach śródleśnych, za wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc
wyznaczonych do pobytu ludzi (żar
zapałki ma temperaturę rzędu
około 800OC, a papieros, rzucony
niedopałek to około 600OC. Aby
się zapalił las, np. od zapalonej
najpierw suchej trawy, wystarczy
250OC. Dlatego rzucenie niedopałka, który ma 600OC, można przyrównać do świadomego podpalenia
lasu.
3. Przejazd przez las samochodów,
motocykli dozwolony jest tylko po drogach publicznych. Pamiętaj, że postój
na drogach leśnych jest dozwolony
wyłącznie w miejscach dozwolonych.
4. Leśnicy i strażacy liczą na współpracę ze społeczeństwem, zwłaszcza
w wykrywaniu źródeł ognia, a w przy-

padku zauważenia pożaru - na powiadamianie straży pożarnej, nadleśnictwa lub właściciela lasu.
POŻAR
Nie przystępuj do gaszenia pożaru, jeśli
jest zbyt duży i płomienie sięgają sufitu,
w zasięgu ognia znajdują się ciecze
łatwo zapalne lub materiały niebezpieczne, istnieje ryzyko odcięcia drogi
Twojej ucieczki przez dym lub ogień.
Nie gaś płonącego gazu. Wyłącz jego
dopływ i następnie schłodź otoczenie
wodą.
Nie używaj wody do gaszenia urządzeń
elektrycznych pod napięciem.
Jeżeli nie jesteś w stanie opanować
pożaru, opuść budynek przez najbliższe
wyjście, nie ryzykuj życia dla ratowania
mienia, nie używaj wind, nie biegnij, nie
wchodź z powrotem do pomieszczenia.
Poruszając się zadymionym korytarzem
pamiętaj, że przy podłodze jest najmniej
dymu i jest najniższa temperatura, dlatego przyjęcie niskiej pozycji umożliwi
lepszą widoczność i ułatwi oddychanie.
Przemysław Eszner
Komendant Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie

Seniorze, to musisz wiedzieć
Dystans, ostrożność i czujność, co do
przekazywanych informacji spowodują, iż nie staniesz się ofiarą oszustwa.
Zanim otworzysz drzwi:
▪ spójrz przez wizjer;
▪ jeśli nie znasz odwiedzającego, spytaj
o cel jego wizyty oraz poproś o okazanie dowodu tożsamości lub legitymacji służbowej. Twoja ostrożność
i nieufność nie zrazi uczciwej osoby;
▪ w razie wątpliwości umów się na inny
termin, sprawdzając uprzednio w odpowiedniej instytucji wiarygodność
odwiedzającego;
▪ jeśli gość staje się natarczywy,
zadzwoń na Policję lub zaalarmuj
otoczenie;
▪ jeśli musisz kogoś wpuścić, nie
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zostawiaj go ani na chwilę samego
w mieszkaniu, najlepiej, aby towarzyszyli Tobie wtedy sąsiedzi
Będąc w domu przestrzegaj podstawowych zasad:
▪ nie przeprowadzaj żadnych transakcji
z akwizytorami i inkasentami;
▪ nie przechowuj w mieszkaniu dużych
kwot pieniędzy ani wartościowych
przedmiotów, a zwłaszcza w tzw.
typowych miejscach (szafki kuchenne,
bieliźniarki, barek itp.);
▪ jeżeli przechowujesz pieniądze
w domu, to schowaj je w miejscu trudno dostępnym. Nie informuj nikogo,
którego dnia otrzymujesz emeryturę
lub rentę, ile masz oszczędności
i gdzie je przechowujesz.

Jeśli jesteś poza domem:
▪ unikaj miejsc mało uczęszczanych
tzw. skrótów;
▪ nie noś ze sobą dużych kwot pieniędzy – jeżeli już musisz, postaraj się,
aby towarzyszył Tobie ktoś z rodziny
bądź znajomych;
▪ bądź uważny, kiedy wokół Ciebie nagle, bez powodu, zrobi się tłoczno – to
często używana przez kieszonkowców
metoda odwracania uwagi;
▪ gdybyś został zaatakowany w celach
rabunkowych, nie walcz z przestępcą
- Twoje zdrowie i życie jest najważniejsze.
Komisariat Policji
Murowana Goślina
www.murowana-goslina.pl
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W religijnym nastroju
Dominującym tematem tegorocznej edycji Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego jest fenomen chórów polskich uczelni technicznych. 1 czerwca br. w auli
Gimnazjum nr 1 odbył się koncert Chóru Politechniki Poznańskiej Volantes Soni pod dyrekcją dr Pawła Łuczaka.
Chór został założony w 1999 roku
przez Monikę Kusz. Od momentu
powstania działa pod patronatem Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki
Poznańskiej. W jego skład wchodzą
uzdolnieni muzycznie studenci, absolwenci oraz młodzi pracownicy Politechniki Poznańskiej i innych poznańskich
uczelni, których połączyła jedna pasja –
śpiewanie.
Volantes Soni występuje na ważnych
uroczystościach odbywających się na
Politechnice Poznańskiej. Promuje również uczelnię, śpiewając na najważniej-

szych scenach rodzinnego miasta oraz
kraju. W zróżnicowanym repertuarze
zespół posiada utwory o tematyce
sakralnej oraz opracowania muzyki
ludowej i rozrywkowej. I taki też repertuar zaprezentował na koncercie
w Murowanej Goślinie.
Przywitał publiczność modlitwą do… J.
Świdra na podstawie poezji Krzysztofa
Baczyńskiego, następnie zabrzmiały
utwory A. Koszewskiego: „Zdrowaś Królewno Wyborna”, „Pater noster”, a także
m.in. R. Twardowskiego „Regina Coeli”
i M. Raczyńskiego „Sicut liliom”. W kolej-

Paweł Łuczak i Vocantes Soni.

nej części koncertu w religijnym
nastroju, jednak w bardziej rozrywkowej
formie chór zaśpiewał trzy kompozycje,
w których zaprezentowali się soliści.
Ostatnia część koncertu oparta była na
muzyce ludowej z różnych stron świata.
Goślińska publiczność, choć może niezbyt liczna, jak zwykle żywiołowo reagowała i nagrodziła artystów gromkimi brawami.
Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

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.
lipiec-sierpień 2016
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Boduszewskie targowanie
Szesnasty raz już spotkaliśmy się na Targu Wiejskim w Boduszewie. 4 czerwca od godz. 13.00 już
można było skorzystać z oferty sprzedażowej rękodzielników i producentów rolnych z degustacją
wspaniałych ciast, wędlin, serów, smalcu i wypieków. Targ Wiejski jest doskonałą okazją do pobycia
na świeżym powietrzu, spacerów i spotkania się z przyjaciółmi w fajnym miejscu, w sympatycznej
atmosferze.
O godzinie 15.00 burmistrz Dariusz
Urbański, przewodniczący Komisji
Gospodarczej Rady Miejskiej Szymon
Pędziński, radny Michał Hałas, sołtys
Boduszewa Elżbieta Winogrodzka, właścicielka pałacu Felicja Wawrzyniak, prezes OSP Boduszewo Stanisław Grabiński
oraz dyrektor MGOKiR Arleta Włodarczak
otworzyli oficjalnie XVI Targ Wiejski
w Boduszewie.
W scenę ustawiono bliżej publiczności,
co sprawiło wrażenie bliższego kontaktu
z występującymi artystami. W programie
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
podziwialiśmy grupy działające w naszej
gminie w zespołach amatorskich. Program przewidywał występy wokalne,
taneczne i instrumentalne. Zaprezentowali się: Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej, Zespół Taneczny OSP pod kierunkiem Moniki Pyś, Zumba Fitness pod
przewodnictwem Magdaleny Lamentowicz (Studio Harmonia Ruchu), uczestnicy Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków z przedszkola „Groszek” ze
wschodzącą gwiazdą tych konkursów,
odnoszącą sukcesy Joasią Wachowiak,
uczniowie szkoły gry na instrumentach
z ośrodka kultury w Murowanej Goślinie
pod kierunkiem Alicji Duszczyk i Zespół
Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”, również
pod kierunkiem Alicji Duszczyk.
W tym samym czasie trwał przejazd
zabytkowych motocykli „Bezpieczny
dojazd na targ” trasą z placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie, przez Owińska do Boduszewa. Na
placu za pałacem zaparkowało ponad
dwadzieścia pięknie odrestaurowanych
zabytkowych motocykli. Maszyny przyciągnęły uwagę publiczności, która mogła
wziąć udział w konkursie charakterystycznym dla zlotów motocyklowych, czyli
„rzut oponą od ruska”, co oznacza rzut
na najdalszą odległość oponą od motocykla radzieckiej produkcji. Konkurs poprowadził Jaromir Korta z gminy Czerwonak.
W tej zacnej konkurencji wzięły udział
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Konkurs „rzut oponą od ruska″ w czasie Targu Wiejskiego.

również panie. Zwycięzcy w swoich kategoriach zostali nagrodzeni na scenie.
Wybrano również najpiękniejszy motocykl
parady. Zwyciężyła stara Osa barwy czerwonej, wyremontowana przez organizatora przejazdu, mieszkańca Boduszewa
Marcina Koralewskiego. Po motocyklowych emocjach na scenie pojawił się
zespół z Piasków, kapela podwórkowa
Piaskowianie w swoim wesołym, rozrywkowym repertuarze.
Jak co roku uczestnicy targu brali udział
w losowaniu nagród loterii fantowej.
Główną nagrodę loterii (ławo-stół) wygrał
członek rady sołeckiej przebrany za mnicha Arkady Sikorski. Po rozlosowaniu
nagród zaczęła się tradycyjnie zabawa
taneczna przy muzyce zespołu Quadro
Band. Ponadto na Targu Wiejskim miał
miejsce konkurs strzelecki do tarczy
z broni pneumatycznej. Swoje arcydzieła
cukiernicze serwowały miejscowe gospodynie w kawiarence o wdzięcznej nazwie
Boduszewianka. Było też gigantyczne
ognisko i moc atrakcji dla najmłodszych.
Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański,
Tomasz Mizgier

Przejazd zabytkowych motocykli.

Imprezę zrealizowano z pomocą finansową
Gminy Murowana Goślina.
SPONSOREM IMPREZY był PobiedziskoGośliński Bank Spółdzielczy oraz Biuro Ruchu
Turystycznego i Transportu ELKOTUR-BIS Elżbieta
Kopczyńska
SPONSORZY TARGOWEJ LOTERII FANTOWEJ
Sponsor nagrody głównej: Violetta i Marek Kroteccy Firma Mark-Drew
Sponsorzy pozostałych nagród loterii: Urząd
Miasta i Gminy Murowana Goślina; Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”; Dom
Kultury w Murowanej Goślinie; Felicja Wawrzyniak; Monika i Krzysztof Malecha; Wiesława i Wojciech Stawscy; Urszula Kobrzyńska-Weiss; Donata
i Krzysztof Mikołajczyk.
Sponsorzy nagrody w konkursie dla motocyklistów: Michał Hałas; Agroturystyka Miód-malina
www.murowana-goslina.pl
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Niezwykłe koncerty
- niezwykli goście
21 czerwca do Murowanej Gośliny przyjechał Chór Uniwersytetu Filipińskiego Madrigal Singers. Jest
on jednym z najczęściej nagradzanych na świecie zespołów, mającym na swoim koncie wiele nagród
zdobytych na najbardziej prestiżowych konkursach chóralnych.

Jako pierwszy na świecie dwukrotnie
zdobył nagrodę European Choral
Grand Prix. W 2012 roku również jako
pierwszy chór na świecie otrzymał prestiżową nagrodę The Brand Laureate
Premier Award, w uznaniu za znaczący
wkład w rozwój muzyki chóralnej na
świecie, promowanie gatunku muzyki
chóralnej oraz występy poruszające
publiczność.
Publiczność goślińska, która przybyła na
koncert, mimo odbywającego się w tym
samym czasie meczu piłkarskiego, niewątpliwie doznała wielkiego poruszenia.
24-osobowy zespół koncertuje w pozycji
siedzącej, skupiając się na mistrzowskiej interpretacji i budowaniu jakości
dźwięku. Właśnie siedząc, artyści byli
w stanie doskonale kontrolować technikę wokalną w zakresie energetyki
oddechowej, rezonansu i artykulacji.
Ponadto, siedząc, dotykali się ramionami, co umożliwiało jednoczesne budowanie napięć frazowych. Dyrygent,
Marco Antonio Carpio, również siedzący
na skraju, nie używał rąk do prowadzenia zespołu, ale jego ciało i mimika
w całości były przekazem treści muzyki.
Publiczność wysłuchała m.in. „Lux
Aeterna”, „Li-lli Tulog Anay - Ily Matthew
Maniano”, „Gloria”, „Laus et Honor Jude Edgar Balsamo”, „La Guerre - Clementa Janquin”, gdzie wyraźnie w imitacjach słyszalne były odgłosy bitwy. Pojawiły się też mistrzowskie wykonania polskich kompozycji: Marka Jasińskiego
„Exultate Deo omnes terra” oraz Pawła
Łukaszewskiego „Crucem Tuam adoramus Domine”. W drugiej części koncertu
chór z Filipin wykonał m.in. „Only in

Chór Uniwersytetu Filipińskiego Madrigal Singers.

sleep” Êriksa Ešenvaldsa oraz „Circle of
Life” Eltona Johna z bajki oraz musicalu
„Król lew”. Goście chętnie bisowali, więc
i owacjom nie było końca. Filipińscy
artyści okazali się niezwykle miłymi,
sympatycznymi ludźmi. Podczas spotkania przy kolacji przygotowanej przez
chóry Canzona wyrazili swoje zaskoczenie faktem funkcjonowania w naszym
mieście tak dobrych chórów. Wspólnym
śpiewom nie było końca.
Następnego dnia do Gimnazjum nr 1
przybyli uczniowie z goślińskich szkół.
Dla nich Madrigal Singers również przygotował ucztę muzyczną. W ramach IX
edycji naszego festiwalu odbył się
ponadto koncert towarzyszący w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu. University of the Philipines
Madrigal Singers podczas swojego europejskiego tournèe w Polsce odwiedzili
tylko Szczecin, Międzyzdroje, gdzie inaugurowali 51. Międzynarodowy Festiwal
Chóralny oraz Murowaną Goślinę.
22 czerwca przyjechał kolejny chór, tym
razem po raz pierwszy gościliśmy zespół
z Turcji - Antalya Municipality Conserva-

Antalya Municipality Conservatory ANTChoir.

tory ANTChoir. Zespół powstał 15 lat
temu, a jego dyrygentem jest Nikolay
Merdzhanov - artysta pochodzenia bułgarskiego. Zespół przyjechał do Polski
na zaproszenie Canzony, za pośrednictwem również pochodzącego z Bułgarii
dr Orlina Bebenowa - artysty chóru
Opera Nova w Bydgoszczy oraz prezesa
bydgoskiego oddziału PZCHiO. W repertuarze przedstawionym podczas koncertu znalazły się dzieła klasyczne, m.in.
fragment z Pasji wg. św. Mateusza Jana
Sebastiana Bacha. Był też polski akcent
w postaci kompozycji Pawła Łukaszewskiego. Szczególnie interesujące dla licznie zgromadzonej publiczności były
kompozycje oparte na oryginalnych
melodiach tureckich z ich ornamentyką,
melodyką i bogatą rytmiką. 23 czerwca
ANTChoir wystąpił dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1. Po zwiedzeniu Poznania, wieczorem goście z Turcji spotkali
się przy ognisku z Chórem Canzona.
Prof. Elżbieta Wtorkowska
Dyrektor Festiwalu
Zdjęcia: Tomasz Mizgier,
Bartłomiej Stefański

UWAGA!
W LIPCU BR. DOM KULTURY I KLUB OSIEDLOWY „ZIELONE WZGÓRZA” ZAPRASZAJĄ W GODZ. 8.00-16.00.
W SIERPNIU BR. DOM KULTURY ZAPRASZA W GODZ. 8.00-16.00, KLUB OSIEDLOWY NIECZYNNY.
lipiec-sierpień 2016
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Malowanie gliną

Wianki
nie popłynęły...
Po raz dwunasty Sołectwo Mściszewo i ośrodek kultury
w Murowanej Goślinie zaprosili mieszkańców gminy na
imprezę plenerową Wianki nad Wartą.
Na początku tradycyjnie wszystkich gości przywitała sołtys
Mściszewa Maja Frąckowiak, życząc udanej zabawy.

15 czerwca br. w Galerii na Wzgórzu odbył się wernisaż prac
najmłodszych uczestników warsztatów pracowni rzeźby
i ceramiki naszego ośrodka kultury. Pracownię prowadzi pani
Grażyna Szymała-Wołyńska. Tegoroczna wystawa ma charakter interaktywnego pokazu prac powstałych na kartonie w pracowni oraz w dniu wernisażu na przygotowanych podkładach.
Podstawowym materiałem, na którym dokonywano zapisów
w piśmie klinowym była glina. Ryjąc odpowiednim narzędziem
na glinianych tabliczkach nanoszono znaki, które miały swoją
symbolikę. Często zapisane tabliczki były używane powtórnie,
na nowo ugniatano i formowano tabliczkę. Aby zapis był bardziej trwały tabliczki gliniane wypalano. Z małych, prostokątnych obrazków pomalowanych gliną na tekturowych tabliczkach składa się wspólny obraz - zapis łąki. Nad kwiatami unoszą się motyle, pszczoły, biedronki, ptaki, gdzieś przemykają
ślimaki. Ten zapis łąki namalowany gliną mogą zniszczyć naturalne warunki, jak deszcz, śnieg czy ogień.
To, co najważniejsze dla gliny, co jest jej atutem - woda niezbędna dla jej obróbki, śnieg, mróz powodują, że glina jest bardziej plastyczna, ogień utrwala materiał, a prace mogą przetrwać
wieki - tutaj dzieje się jakby na przekór, powstały zapis obrazu
żyje chwilą, jest na pewien moment. Można zmyć namalowany
gliną obraz wodą, ale można też „zapisać’’ obraz za pomocą fotografii - inny rodzaj tabliczki. Pozostaje kwestia, czy tak trwałej?
Grażyna Szymała-Wołyńska, zdjęcie: Bartłomiej Stefański

Jako pierwsi na scenie wystąpili animatorzy z Filharmonii
Pomysłów, w niezwykłym programie „Los vitaminos”. Wspólnie
z dziećmi okrąglutka Pepe i chudziutki Lui w klimatach latynoskich przeprowadzali kuchenne rewolucje. Było mnóstwo tańców, konkursów, piosenek śpiewanych na żywo, wygibasów i humoru. Przezabawne wspólne tańce, casting na kucharza i zbijanie oranżadowych bąbelków. A wszystko po to, aby
dzieci przy pomocy rodziców mogły zdobyć zaszczytny tytuł
Los Vitaminos.
Następnie na scenie zaprezentowała się Kapela Podwórkowa
„Plewiszczoki” ze swoim gościem specjalnym - Zofią Dragan
z Bukowca Górnego, która zachwyciła publiczność swoim
znawstwem gwary wielkopolskiej i pisanymi przez siebie, niezwykle dowcipnymi tekstami.
Ani kapeli, ani Pani Zofii podczas występu nie przeszkadzały
strugi deszczu i podmuchy wiatru. Jednak pogarszające się
warunki pogodowe zmusiły organizatorów do przerwania
imprezy. Jako organizatorzy czujemy pewien niedosyt, ogrom
pracy ze strony mieszkańców Mściszewa (serdecznie dziękujemy!) i ośrodka kultury nie został wykorzystany w pełni. Jednak bezpieczeństwo jest najważniejsze.
Mamy nadzieje, że w przyszłym roku w pełnej krasie będziemy
obchodzić nasze słowiańskie święto zakochanych i popłyną
wianki na Warcie.
Agnieszka Szymańska-Wojtera

DZIEŃ
SOLIDARNOŚCI
I WOLNOŚCI

31 sierpnia (środa) 2016 r.
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, os. Zielone Wzgórza
19.00 Msza św. w intencji Solidarności i Wolności
19.30 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z Orkiestrą Dętą OSP
w Murowanej Goślinie pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego
Zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański
fot.freeimages.com
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DOŻYNKI
GMINNE
3 września (sobota) 2016 r.
Uchorowo, gm. Murowana Goślina
Uc
PROGRAM:
14.45 Zbiórka delegacji dożynkowych (teren przy kaplicy)
15.00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony
16.00 Korowód dożynkowy (przejście na boisko sportowe)
16.15 Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego
„Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej
17.15 Koncert Orkiestry Dętej OSP Murowana Goślina pod dyrekcją
Mateusza MJ Sibilskiego
17.45 Koncert w wykonaniu Krzysztof Koniarka
19.15 Gwiazda wieczoru zespół TOLEDO
20.30 Losowanie głównej nagrody loterii fantowej
20.45 - 1.00 Zabawa dożynkowa
PONADTO: wystawa płodów rolnych, konkurs na
najpiękniej przystrojone obejście, dmuchańce dla dzieci
gratis, stoiska handlowe i gastronomiczne, loteria fantowa

ZAPRASZAJĄ: Starostowie Ewa Perska i Mirosław Staszak - Gospodarz Dożynek; Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Dariusz
Urbański; Proboszcz Parafii pw. św. Tymoteusza - ks. Tomasz Nawrocki;
Sołtys Sołectwa Uchorowo - Krystyna Nowa; Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji - Arleta Włodarczak
fot. darrendean/freeimages.com

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
6 sierpnia 2016 r. (sobota) godz. 20.15
WYSTĄPIĄ:

Krzysztof Bigaj
w muzycznym monodramie o Bożym Miłosierdziu

Stanisław Soyka

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

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

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

z zespołem Kolektyw

