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Szanowni Mieszkańcy,
prawdopodobnie otrzymamy 4 mln zł środków unijnych na
przebudowę ul. Szkolnej, parkingu przy ul. Dworcowej oraz
ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej. To dzięki
bardzo dobrej współpracy ze starostą Grabkowskim, z którym
podpisaliśmy porozumienie na wspólne wykonanie tego przedsięwzięcia.
Na tym nie koniec. Po przekazaniu byłej drogi wojewódzkiej do
powiatu, w przyszłym roku zostanie przebudowana droga od
świateł w Przebędowie do obwodnicy oraz od stacji Orlen do
ronda Zielone Wzgórza, która jest w opłakanym stanie.
Wszystko to zostanie sfinansowane ze środków Starostwa
Powiatowego.
Zgodnie z moją obietnicą, podpisaliśmy porozumienie z firmą
Enea, która z własnych środków wybuduje na terenie naszej
gminy słupy oświetleniowe. Będziemy także wymieniać stare
elementy na nowoczesne oprawy ledowe.

Przed nami oczywiście nowe plany
i inwestycje. W 2018 roku mam nadzieję
rozpocznie się budowa nowego wiaduktu
przy ul. Gnieźnieńskiej z kładką pieszorowerową.
Na placu Powstańców Wielkopolskich, w miejscu starej kwiaciarni, w październiku pojawi się fontanna. Zaplanowanie tego
elementu na placu było możliwe, kiedy zrezygnowałem z układania kostki granitowej na obecnej nawierzchni ulicy przebiegającej przez rynek Murowanej Gośliny. Konstrukcja fontanny
z chowanymi dyszami została zaprojektowana nie tylko jako
ozdoba, ale też jako miejsce zabaw i ochłody dla dzieci na
upalne dni lata. Wokół znajdzie się miejsce dla drzew, aby plac
stał się przyjemnym miejscem odpoczynku dla mieszkańców.
Została też odnowiona figura Matki Boskiej i wkrótce stanie
ona na przygotowanym przez ks. proboszcza miejscu, ustawiona frontem do kościoła pw. św. Jakuba. To tylko fragment
tego, co udało się zdziałać w tak krótkim czasie dla gminy.
Trwa ocieplanie budynku Gimnazjum nr 2, dzięki pożyczce
z WFOŚ 500 tys. zł, z czego 40 proc. kwoty jest umarzalna.

śnienie wody w niektórych jest niewystarczające. Strażacy po
analizie sytuacji wskazali, które hydranty są potrzebne, wówczas redukowaliśmy ich liczbę z 586 do 246. Pozostawienie
tylko tych faktycznie, potencjalnie potrzebnych pozwoli na
oszczędności ponad 160 tys. zł rocznie. Podziękowania za zrealizowanie tej analizy i realizację planu należą się Komendantowi Miejskiemu PSP Witoldowi Rewersowi oraz Staroście
Powiatu Poznańskiego Janowi Grabkowskiemu.
Przed nami oczywiście nowe plany i inwestycje. W 2018 roku
mam nadzieję rozpocznie się budowa nowego wiaduktu przy
ul. Gnieźnieńskiej z kładką pieszo-rowerową.
SIATKÓWKA
Ponownie informuję, iż głównym formalnym powodem, dla którego Uczniowski Klub Sportowy „Zielone Wzgórza” nie otrzymał w tym roku dotacji, było i jest zadłużenie klubu. Dotacje
z budżetu gminy są środkami celowymi, na działalność klubu,
nie można ich przeznaczać na spłaty zaległych zobowiązań,
regulowanie wcześniejszych nieprawidłowości. Dlatego główną
przyczyną problemów UKS ZW było właśnie zadłużenie,
a także brak sponsora strategicznego. Nieporozumieniem było
i jest to, że zadłużona gmina sponsoruje siatkarki, które nie
pochodzą z naszej gminy.
Konieczne jest jednak spłacenie zobowiązań. Wraz z radnymi
Rady Miejskiej przeznaczyliśmy 150 tys. zł na spłacenie części
zadłużenia.
Natomiast w przyszłości nie powinno być finansowania
z budżetu gminy również II ligi siatkówki żeńskiej (żadna
zawodniczka nie pochodzi z Murowanej Gośliny), ani III ligi
męskiej (w zdecydowanej większości zawodnicy spoza gminy).
Stałe wsparcie z budżetu powinni otrzymywać rodzimi sportowcy, dzieci trenujące, dlatego dofinansowywać będziemy
wszystkie dzieci grające w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych.
WIDOWISKA
Jak już wielokrotnie pisałem, nie jestem przeciwnikiem idei
organizowania widowisk i bardzo szanuję pracę wolontariuszy,
mieszkańców naszego miasta i gminy. Uważam jednak, że
takie przedsięwzięcie musi się odbywać z poszanowaniem
praw innych ludzi. Docierają do mnie (a także do Straży Miejskiej i na policję) liczne skargi na hałas dobiegający z widowisk. Nie mogę pozwolić, aby nadmierny hałas zakłócał ciszę
nocną części mieszkańców. Dlatego Stowarzyszenie Dzieje ma
rok na zmianę koncepcji organizowanych widowisk, aby odbywały się one bez uciążliwego natężenia dźwięków i bez efektów pirotechnicznych. W przyszłym roku nie będzie zgody na
imprezę masową z użyciem środków pirotechnicznych, szczególnie, że nie jest to wydarzenie jednorazowe, lecz cykl.
W uchwale podjętej zanim ja zostałem burmistrzem Rada
Miejska zdecydowała, że gmina sfinansuje dokumentację projektu parku historycznego pod warunkiem, że gmina nie
będzie dofinansowywać widowisk. Dziś to inicjatywa osób prywatnych, obliczona na zysk i gmina w tym nie powinna brać
udziału.

Od 9 maja br. nie płacimy za utrzymywanie w gotowości nadmiernej liczby hydrantów (czasem nieczynnych lub niedostępnych). Po pożarze w Uchorowie okazało się na przykład, że cie2
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XII Światowy Zjazd Gośliniaków
W tegorocznym, XII spotkaniu wzięły udział osoby, które urodziły się w Murowanej Goślinie do
1945 roku. Burmistrz Dariusz Urbański powitał gości oraz zapowiedział główną część uroczystości,
w trakcie której uhonorowane zostały ważne dla naszego miasta i społeczności osoby.
Krystyna Przygońska wygłosiła laudację z okazji nadania tytułu Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy Murowana
Goślina księdzu Janowi Puzynie z Oszmiany. - Pan Bóg ma swoje plany i jestem
wdzięczny, że w tych jego planach znalazło
się to, że Murowana Goślina i Oszmiana
zaznajomiły się – mówił ks. Puzyna - Dziękuję też ludziom, którzy w tym planie
uczestniczą od samego początku aż do
dziś (...). - Uhonorowana osoba otrzymuje
od nas specjalny znak z herbem naszego
miasta, a także treść laudacji w ozdobnej
tubie – powiedział przewodniczący Konrad
Strykowski.
Następnie Konrad Strykowski zaprosił na
scenę Rafała Persa, a Krystyna Przygońska wygłosiła laudację z okazji nadania
tytułu Zasłużonego dla Miasta i Gminy
Murowana Goślina. - Należy podkreślić
zasługi zasłużonego, jego wkład w rozwój
Ochotniczej Straży Pożarnej i orkiestry
dętej – mówiła Krystyna Przygońska. - Nie
spodziewałem się, że nastanie chwila,
kiedy zostanę osobą wyróżnioną. Szczególne podziękowania chciałbym złożyć
obecnemu burmistrzowi Dariuszowi
Urbańskiemu, przewodniczącemu Rady
Miejskiej, pani Krystynie Przygońskiej oraz
członkom rady miejskiej za poparcie mojej
kandydatury. A także wszystkim osobom,
które przez te lata doradzały mi i dzięki
nim tu się dziś znalazłem – mówił Rafał
Pers.
Następnie uczestnicy uroczystości obejrzeli film o Murowanej Goślinie, a także
relację z ubiegłorocznego Światowego
Zjazdu Gośliniaków. - Wydarzeń w Murowanej Goślinie jest tyle, że w domu
jestem, także w weekendy, właściwie nie-

Uhonorowani: Zasłużony dla Miasta i Gminy Murowana Goślina Rafał Pers (drugi od lewej), Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Murowana Goślina
ks. Jan Puzyna (trzeci), a także przewodniczący RM Konrad Strykowski, burmistrz Dariusz Urbański oraz przewodnicząca komisji oświatowo-społecznej RM Krystyna Przygońska.

obecny – tak burmistrz podsumował prezentowane w filmie goślińskie uroczystości i imprezy. W dalszej części spotkania
burmistrz zrelacjonował w skrócie najważniejsze inwestycje, jakie zostały zrealizowane lub zaplanowane na najbliższy czas,
powitał raz jeszcze gości z Ochotnicy Dolnej, która kilka dni wcześniej obchodziła
600-lecie lokacji, a także gości z naszego
miasta partnerskiego Hemmingen.
Nie wszyscy zaproszeni goście mogli przybyć, ale dwoje z gośliniaków przesłało
listy. Irena Schröder, jak co roku, pozdrowiła serdecznie wszystkich uczestników,
natomiast Zenon Błądek streścił historię
swojej rodziny, wraz z dramatycznymi
momentami z czasów wojny. - Wszyscy
uczestnicy zjazdu, ze względu na rok urodzenia, mają swoje historie, którym ja się
z szacunkiem kłaniam. – powiedział burmistrz Urbański po przeczytaniu listu.
Następnie rozpoczęły się wspólne śpiewy
przy akompaniamencie gitarowym Marzeny

Karbowskiej, po czym chętni gośliniacy
mogli zabrać głos. Apoloniusz Twaróg przypomniał postać Ireny Paulówny (Hendrysiakowej), dzięki której uratował się w czasie
wojny brat Zenona Błądka. Z ust Elżbiety
Wtorkowskiej padła propozycja, żeby zorganizować spotkanie wszystkich zasłużonych
i honorowych obywateli miasta. Goście
z Ochotnicy Dolnej dali popis swoich wyjątkowych umiejętności wokalnych, przemawiali kolejni goście, w końcu tradycyjnie
wykonaliśmy wspólne zdjęcie, a na zakończenie uroczystości goście zjazdu spędzili
czas na miłych rozmowach przy kawie i ciastach przygotowanych przez organizatora
zjazdu - Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.
Ci, którzy w tym roku byli u nas po raz
pierwszy, obiecali ponowną wizytę.
Zdjęcia: Kamil Grzebyta
Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

Tradycyjne wspólne zdjęcie uczestników zjazdu.
wrzesień 2016
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Grupa rekonstrukcyjna podczas inscenizacji Chrztu Mieszka I.

Pod takim właśnie hasłem przebiegał tegoroczny, XIV Jarmark św. Jakuba w Murowanej Goślinie
w związku z 1050 rocznicą chrztu Księcia Mieszka. Składało się na niego kilka wydarzeń.

W sobotę 16 lipca br. 4 drużyny wzięły
udział w rozgrywanych nad jeziorem
w Kamińsku Drużynowych Zawodach
Wędkarskich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusza
Urbańskiego. Wystartowało w sumie 20
zawodników z Polskiego Związku Wędkarskiego. W sumie złowiono prawie 50 kg
ryb. Pierwsze miejsce w zawodach zdobył
Zbigniew Nowak, który złowił ponad 5 kg
ryb. Zawody zorganizowało Koło PZW nr
142 przy SM Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie.
W sobotę 23 lipca odbył się XII Światowy
Zjazd Gośliniaków – osobna relacja na
stronie 3. biuletynu.
W dniu 24 lipca br. w kościele
pw. św. Jakuba Apostoła obyła się msza
odpustowa i objęcie parafii przez
ks. Sławomira Jessę. Uroczysta msza św.
celebrowana była przez Arcybiskupa
Seniora Henryka Muszyńskiego, obecne
były władze samorządowe, duchowieństwo, młodzież z Czech udająca się na

Drużyna „Jantar” przygotowała konkursy dla dzieci...
4

Światowe Dni Młodzieży, delegacje i liczni
parafianie. Bogatą oprawę muzyczną
zapewniły nasze zespoły: Chór Mieszany
„Vocantes” pod dyrekcją Leszka Bajona
i Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego. Po mszy do ks. proboszcza ustawiła się długa kolejka osób
pragnących złożyć życzenia.
Pozostałe, główne atrakcje i uroczystości
jarmarkowe skupiają się zwykle w sobotnie popołudnie – od ubiegłego roku ze
względu na remont rynku na stadionie
miejskim.
Tu w godz. 10.00-15.00 odbyła się akcja
poboru krwi i rejestracji potencjalnych
dawców szpiku kostnego koordynowana
przez zarząd HDK PCK Gośliniacy oraz
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu dla dzieci
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Krew oddały 52 osoby. Akcja
przyniosła 22,340 l krwi.
O godz. 15.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Jarmarku, którego dokonał burmistrz

...a także stoiska z rękodziełem.

Dariusz Urbański, a trębacze Orkiestry
Dętej OSP w Murowanej Goślinie: Benigna
Binięda, Anna Woronkowicz, Maciej Przybysz odegrali hejnał miasta. Ksiądz Sławomir Jessa poproszony o zabranie głosu
opowiedział o początkach swojej obecności w Murowanej Goślinie, podkreślając
szacunek dla wyraźnego wśród mieszkańców gminy kultu postaci św. Jakuba.
Na płycie stadionu rozlokowano liczne stragany z ozdobami (kapelusze, biżuteria,
ozdoby do dekoracji domów), smakołykami
(miody, wędliny), zabawkami, artykułami
gospodarstwa domowego itd. Stąd w kierunku sceny mieszkańcy przechodzili przez
dawną osadę, w której podziwiali rękodzieło nawiązujące do średniowiecznych
przedmiotów, nad ogniskiem smażono
placki według dawnych receptur, a dzieciaki wzięły udział np. w konkursie na rozkawałkowanie jabłka toporem na czas zorganizowane bardzo profesjonalnie przez
Drużynę Wojów Piastowskich „Jantar”.
Jeden z wojów – Michał Ostrowski – pełnił
także rolę konferansjera całej imprezy.

Michał Ostrowski pełnił także rolę konferansjera.
www.murowana-goslina.pl

WYDARZENIA

Ks. S. Jessa podczas otwarcia Jarmarku św. Jakuba.

Krystyna Przygońska odczytała laudacje z okazji przyznania tytułu
Osobowości Kulturalnej roku 2015 Mateuszowi MJ Sibilskiemu
i ks. Janowi Kwiatkowskiemu.

Na scenie zaprezentowano przedstawienie o początkach państwa polskiego,
natomiast za płytą stadionu dzieciaki
ustawiały się w kolejkach do dmuchańców, trampolin, a obok także do przenośnego escape roomu.
O godz. 16.00 nastąpiło uroczyste wręczenie statuetek dla osób uhonorowanych tytułem Osobowość Kulturalna roku
2015. Tegorocznymi laureatami zostali:
▪ Mateusz MJ Sibilski, dla którego tytuł
stał się uhonorowaniem 25 lat pracy
artystycznej, w której kapituła szczególnie doceniła to, jak mocno przyczynił się do znakomitego podniesienia
poziomu artystycznego Orkiestry
Dętej OSP, a także udział w innych
wydarzeniach w naszej gminie;
▪ ks. Jan Kwiatkowski – który podczas
zaledwie roku, odkąd objął Parafię św.
Marii Magdaleny w Długiej Goślinie,
dał się poznać jako znakomity duszpasterz i wybitny organizator życia kulturalnego oraz nieprzeciętny animator
działań społecznych.
Burmistrz Dariusz Urbański złożył także
gratulacje Arkadiuszowi Golińskiemu,
który w czerwcu br. wykazał się bohaterską postawą, ratując z pożaru mieszkańców bloku w Przebędowie.
Specjalnie dla nagrodzonych 3 utwory
zaśpiewał Jakub Rajman, rodzinnie związany z Murowaną Gośliną.

Koncert Zbigniewa Wodeckiego z zespołem.

Po tej uroczystej chwili nastąpił ciąg dalszy atrakcji przygotowanych prze drużynę
wojów, w tym inscenizację chrztu
Mieszka I.
W ramach jarmarku odbył się także konkurs na najlepszy placek drożdżowy, zorganizowany przez LGD „Krainę Trzech
Rzek”. Wzięło w nim udział sześć sołectw
i trzy osiedla samorządowe z naszej
gminy. Komisja konkursowa w składzie:
Paweł Piętka, Magdalena Przystałowska
i Mariola Kozieł miała trudne zadanie.
Zdaniem jury najlepszy placek drożdżowy
upiekło sołectwo Długa Goślina, drugie
miejsce zajęło Wojnowo, a trzecie Rakownia. Osiedla samorządowe nr 2 i nr 4
otrzymały wyróżnienia.
Wieczorem przyszedł czas na występ
gwiazdy jarmarku, którą był w tym roku
Zbigniew Wodecki. Artysta swoim występem potwierdził, że tegoroczne Fryderyki
– najważniejsze nagrody branży muzycznej w Polsce, wpadły w jego ręce nieprzypadkowo. Wielki profesjonalizm całego
zespołu, swoboda na scenie, urozmaicony program (od wyproszonych przez
publiczność „Chałup” po „Czardasza”
i popisy gry na skrzypcach), a do tego
wielki dystans do siebie artysty szybko
zjednały mu publiczność. Dowcipy i anegdoty, które przeplatały występy
muzyczne z pewnością zawstydziłyby niejednego z kabareciarzy zapraszanych na

największe festiwale muzyczne w kraju.
Za krótko – ten niedosyt również potwierdził, że koncert się udał!
Po koncercie burmistrz zaprosił uczestników na pokaz filmu historycznego,
a następnie na imprezę taneczną, która
po raz pierwszy odbywała się nie z udziałem orkiestry, ale do dźwięków przygotowanych przez didżeja. Świetnie i długo
bawili się i starsi, i młodsi.
Monika Paluszkiewicz, UMiG
Arleta Włodarczak, Dyrektor MGOKiR
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, Kamil Grzebyta,
Bartłomiej Stefański

PODZIĘKOWANIA
Bardzo dziękuję za pomoc przy organizacji XIV Jarmarku św. Jakuba: Eugeniuszowi Tomickiemu
i strażakom OSP w Murowanej Goślinie, krwiodawcom z Klubu HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalnemu
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Poznaniu, Komisariatowi Policji w Murowanej
Goślinie, Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie,
firmie Stefana Wysockiego oraz pracownikom
UMiG: Arkowi Bednarkowi, Monice Paluszkiewicz,
Kamilowi Grzebycie.
Specjalne podziękowania za pracę składam moim
współpracownikom z ośrodka kultury: Markowi
Derbichowi, Marioli Kozieł, Tomkowi Mizgierowi,
Bartkowi Stefańskiemu, Agnieszce Szymańskiej-Wojterze i Zdzisi Trojanowskiej.
MECENASI
Gmina Murowana Goślina, Pobiedzisko-Gośliński
Bank Spółdzielczy Oddział Murowana Goślina,
SKOK Jaworzno, KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie sp. z o.o., Bank Zachodni WBK GRUPA SANTANDER, LZD Murowana Goślina Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Lokalna Grupa Działania „Kraina
Trzech Rzek”, Firma Transportowo-Spedycyjna
Zdzisława i Tadeusz Kłos.
PATRONAT MEDIALNY
Radio Merkury, Radio Emaus, Głos Wielkopolski,
TVP3 Poznań
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 Trasa była bardzo malownicza...
 Wspólne zdjęcie uczestników - Goślinian.
...ale miejscami również bardzo wymagająca.



BINDUGA
Bike Cross Maraton
W niedzielę 10 lipca odbył się trzeci Bike Cross Maraton Binduga
2016 (Gogol MTB). To już trzecia edycja maratonu, mającego
swój start i metę tradycyjnie na przystani Binduga w Mściszewie
koło Murowanej Gośliny. Kolarze, którzy wczesnym rankiem
przyjechali do miasteczka startowego nie spodziewali się, że
będzie aż tak gorąco...
Najpierw, przy wzrastającej od rana
bardzo dynamicznie temperaturze,
wystartowali zawodnicy dystansu mega,
pół godziny później mini. Obaw było sporo,
bo trasa została zmodyfikowana i przedłużona dosłownie parę dni przed maratonem (ze względu na nieprzejezdną dotychczasową trasę). Tym razem zawodnicy
dystansu mini pokonywali dwie pętle (2 x
20 km), kolarze dystansu mega musieli tę
samą pętlę pokonać 3 razy (3 x 20 km).
W sumie na starcie ustawiło się ponad
580 zawodników. Spore grupy w poszczególnych sektorach, a także wymagająca
trasa szybko zweryfikowały liczbę zawodników… Pierwszy z nich z kołem wygiętym
jak fale Dunaju wrócił na metę… zanim
wystartował ostatni sektor mini! W sumie
do mety nie dotarło aż 46 kolarzy.
Podwójna i potrójna pętla (przebiegające
każdorazowo przy przystani Binduga) ułatwiły z kolei życie kibicom, którzy na swo-

ich przyjaciół i rodziny mogli czekać w miasteczku startowym i wspierać okrzykami
w przerwach między kawą a pajdą chleba
ze smalcem.
Kolarze wracali w słońcu i bardzo wysokiej
temperaturze, która przy wysokiej wilgotności była mocno odczuwalna i wzmogła
zmęczenie. W klasyfikacji generalnej mini
(ukończyło 431 zawodników) najszybszy
był Grzegorz Kubaczka, który jako jedyny
zmieścił się w czasie poniżej 1:30. Za nim
na metę wjechali Piotr Marciniak i Dorian
Karczewski. Spośród pań na mini najszybsze były, kolejno: Marta Gogolewska
(1:42:45), Ewa Gajda, Kinga Styczyńska.
W dystansie mega (ukończyło w sumie
103 zawodników) najlepsi byli wśród
kobiet: Magdalena Hałajczaj, Monika Uryzaj, Dominika Nowacka; wśród panów:
Hubert Semczuk (2:08:40), Bartosz Kołodziejczyk i Mateusz Laszczyk.

Tradycyjnie przy okazji maratonu na Bindudze rozgrywane są także Otwarte Mistrzostwa Murowanej Gośliny w MTB Maratonie.
Na dystansie mini spośród mieszkanek
gminy najszybsze były: Natalia Kazuś,
Agnieszka Grygielska i Honorata Cichosz.
Wśród panów: Bartosz Pochylski, Janusz
Noszczyński, Grzegorz Śliwiński.
Panie z Murowanej Gośliny nie zmierzyły
się z dystansem mega, natomiast wśród
panów na podium stanęli: Tomasz Radecki,
Tomasz Kmiecik, Mateusz Wolniewicz.
Dekoracja zwycięzców, w której wzięli
udział: Krzysztof Oczkowski – zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina, radny powiatowy Stanisław Woźniak oraz radny Rady Miejskiej Dawid
Krauze, a następnie losowania nagród
trwały do późnych godzin popołudniowych.
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686
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Festyn Żelaznej Podkowy
Po raz kolejny już w Raduszynie
odbył się festyn nastawiony na popularyzację kultury jeździeckiej w regionie.
To wydarzenie, którego oś stanowią
zawody w skokach przez przeszkody, ale
oprócz nich organizowane jest wiele fantastycznych atrakcji z końmi, jako elementem przewodnim.
Każdego roku podczas imprezy przewija
się kilkaset osób i nie inaczej było w tym
roku. Dopisali również wolontariusze, bez
których nie dali byśmy rady - tym razem
wspierało nas czynną pomocą ponad 30
osób!
Impreza nabiera coraz większych rozmiarów, dzieje się coraz więcej. Podczas tej
edycji można było zobaczyć ponad 140
przejazdów w 4 konkursach hippicznych,
przejażdżki bryczką i oprowadzanki na
konikach, wystawę prac artystycznych,
przejażdżki samochodami terenowymi
i trajką, konkursy dla młodzieży, Off Road
Stable Challenge - koordynator Piotr
Henclewski, pokaz współpracy z końmi
metodami naturalnymi - Agnieszka BachŻelewska, kawiarenka - koordynator Aleksandra Henclewska, warsztaty organizowane przez KGD Fanaberia i wiele
innych.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły
się dodatkowe atrakcje w formie konkursów między przejazdami konnymi oraz
wystawa prac artystycznych związanych
z końmi. Postaramy się w przyszłym roku
jeszcze rozbudować tą część.

Główną atrakcją imprezy są zawody w skokach przez przeszkody.

Osobne podziękowania kierujemy do
Komendy Miejskiej Policji, a zwłaszcza
Oddziału Policji Konnej, która do nas
zawitała i startowała w zawodach skokowych. Historia zatacza koło, bo Panowie z Policji Konnej uczyli się początkowo
w Raduszynie.
W konkursach hippicznych przewidziano
nagrody o wartości ponad 5000 złotych, co
nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie wielu wspaniałych podmiotów, w tym:
▪ Samorząd Województwa Wielkopolskiego
▪ Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina, Dariusz Urbański
▪ Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone
Wzgórza
▪ Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik
▪ Salon Jeździecki JHorse, Poznań ul.
Krzywa 5

▪ RaduHorses.pl - internetowy sklep
z paszami oraz suplementami dla koni
▪ NordHorse.pl - internetowy sklep
jeździecki
▪ Stowarzyszenie KGD Fanaberia
▪ Hodowla Ryb Ozdobnych R. Ludzkowski - Murowana Goślina. ul. Kolejowa
(stawy)
▪ Olej-Serwis Piotr Henclewski - warsztat
samochodowy ul. Przemysłowa
▪ Eko-Trans Piotr Piątkowski - sprzedaż
opału, wywóz nieczystości, transport
Mściszewo 26a
▪ LGD Kraina Trzech Rzek
Jesteśmy w trakcie omawiania pomysłów
na przyszły rok, już dzisiaj serdecznie
zapraszamy!
Andrzej Kosakowski
Zdjęcie: Zuzanna Mąka

Zorientowani na Rakownię
W ostatni weekend wakacji w Rakowni
odbyła się IV edycja zawodów na orientację - Orientacji na Rakownię. Wzięło
w niej udział ponad 150 uczestników, którzy z mapą i kompasem wyruszyli do lasu
w poszukiwaniu lampionów.

powo noc spędziło kilku śmiałków, którzy
wybrali się na nocną część biegów ponoć zwierzyny było całe mnóstwo! Niedzielny poranek to trzeci, ostatni bieg w tym roku Orientacja na Rakownię była
bowiem wieloetapowa.

Dla dzieci przygotowano zabawy i konkursy, czynny był kącik zabaw. Najdłuższe
trasy miały ponad 25 km, najkrótsze 2 dla dzieci oznaczone szarfami na całej
długości. Po południu kontynuacją
zabawy był piknik Pożegnanie Lata, na
którym integrowano się i bawiono, składając bolidy Formuły 1. Rakownię odwiedził burmistrz Dariusz Urbański. Niety-

Organizatorzy - Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni - dziękuje w szczególności
Leśnemu Zakładowi Doświadczalnemu
za wyrażenie zgody na organizację zawodów, sponsorowi nagród - sklepowi turystycznemu Woda Góry Las www.wgl.pl,
a także wszystkim osobom, które przyczyniły się w jakikolwiek sposób do sukcesu imprezy.

wrzesień 2016

Wyniki dostępne na stronie: www.orient.
rakownia.com.
Maciej Gramacki
koordynator imprezy

W zawodach wzięło udział ponad 150 osób.
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Murowana zDycha
Takie tytułowe hasło „promocyjne” zaproponowała tuż po biegu
moja przyjaciółka o słodko brzmiącej ksywce Łysa. Ją i setki
innych biegaczy upał przetrzepał po tyłku okrutnie, co
w połączeniu z goślińskimi górkami naprowadziło właśnie na
hasło. Już podczas porannych biegów dziecięcych było jak
w piekarniku. Na szczęście i młodsi, i starsi zawodowo rozłożyli
siły, aby ukończyć bieg.
Najmłodszym, którzy startowali rano,
pomagali rodzice, albo amulety (np.
w postaci smoczka lub maskotki). Starszym w pokonaniu trasy pomogło dobre
nawodnienie (wodę podawało ponad 20
wolontariuszy), chłodzenie (kurtyny
wodne rozstawione przez strażaków oraz
mieszkańcy Murowanej Gośliny polewający biegaczy z węży ogrodowych). Przede
wszystkim jednak potrzebny był rozsądek. Roztropność i właściwe rozłożenie
sił zadziałało - mimo koszmarnego upału
ekipa z pogotowania ratunkowego rękawów sobie nie wyrywała. Uffff.
Najszybsi na dystansie 10 km byli Piotr
Książkiewicz z Wągrowca (City Trail
Team) i Krzysztof Rudnik z Krępy Słupskiej (Night Runners Słupsk) z czasami
ciut powyżej 35 minut. Za nimi, ku uciesze miejscowych kibiców – wpadł Radosław Ludzkowski (KB Gepard). Wśród pań
najlepsze na tym dystansie były: Justyna
Grzywaczewska z Lublina (City Trail
Team), następnie – znów ku radości
rodzimych kibiców – Katarzyna Łatyszew
(KB Gepard), kolejna Izabela Budna
z Głuchowa (KGB Grzmot Komorniki).

z dystansu 5 km. Wśród pań najpierw
wbiegła na metę Maria Wengierek
z Poznania, potem Magdalena Lewicka
z Obornik, wreszcie trzecia Magdalena
Gralewicz z KB Katorżnik Murowana
Goślina. Wśród panów piątkę najszybciej
ukończyli: Patryk Sobczyk (Witkowo
biega), Mariusz Nowak (Piątkowo na biegowo) i Adrian Drews (biegający Wągrowiec).
Po tych wynikach wstępnie można było
poznać, jak wypadły goślińskie drużyny.
KB Katorżnik był drugi na dystansie 5 km
(za szaszner.com fotografia), a KB gepard
piąty na dystansie 10 km (za Night Runners Słupsk, City Trail Team, Night Run-

Rano biegały dzieci.

ners, KB Szamotuły).
Za co biegacze lubią Murowaną Dychę?
Raczej nie za górzysty charakter terenu,
który wspomniana Łysa przeklinała
szczególnie na ul. Długiej. Jeśli już, to za
atmosferę, dobrą organizację i przychylność mieszkańców, kibicujących
z wężami ogrodowymi w dłoniach lub na
kocach piknikowych wzdłuż trasy. Po prostu bajka. Do zobaczenia za rok!
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski
Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

Nie wszyscy byli zmęczeni.

Wcześniej czekaliśmy na biegaczy,
a szczególnie na goślińskich zawodników

Start biegu z ulicy Mściszewskiej.
ZA POMOC W ORGANIZACJI BIEGU BARDZO DZIĘKUJEMY SZEFOWEJ I PANIOM Z PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „GROSZEK”. PRZEDSZKOLE WZIĘŁO
POD SWOJE OPIEKUŃCZE SKRZYDŁA DZIECI BIEGACZY, KTÓRZY STARTOWALI W MUROWANEJ DYSZCE.
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Goście z Oszmiany oraz ich goślińscy przyjaciele podczas ogniska w Zielonce.

Goście z Oszmiany w Murowanej Goślinie
W pierwszych dniach lipca gościliśmy w Murowanej Goślinie już po raz kolejny dorosłych
mieszkańców tego pięknego miasteczka. Z wizytą, jak zwykle pod przewodnictwem ks. Jana
Puzyny, przyjechało do nas 49 osób. Program ich pobytu był niezwykle napięty, ale też ciekawy.
Goście pierwszego dnia zostali zaproszeni przez burmistrza Dariusza
Urbańskiego do Torunia, które jest jego
miastem rodzinnym. Burmistrz udał się
do tego pięknego miasta wraz z całą
grupą, będąc jednocześnie jej przewodnikiem. Po zwiedzeniu zabytkowej części
miasta grupa odwiedziła Radio Maryja.
Jako, że była to swego rodzaju pielgrzymka, goście mieli możliwość odmówienia krótkiej modlitwy na falach Radia
Maryja oraz uczestniczenia w mszy św.
w tamtejszej kaplicy.
Toruń i burmistrz w roli przewodnika.

Kolejnego dnia wizyty główny punktem
programu była audiencja u Księdza Prymasa Wojciecha Polaka w Gnieźnie. Grupie przewodniczył ks. Jan Puzyna oraz
burmistrz Dariusz Urbański. Ksiądz Prymas, przyjmując bardzo ciepło wszystkich zebranych, wyraził ogromne zadowolenie z faktu, że przyjaźń między Murowaną Gośliną i Oszmianą nadal się rozwija, dziękując za to burmistrzowi. Podczas spotkania wspominał m.in. swoją
wizytę w Oszmianie przed kilkoma laty.
Na koniec wizyty poinformował, że podczas mszy św. w Katedrze Gnieźnieńskiej
parafianie otrzymają od niego dar dla
parafii – relikwie św. Wojciecha.
Goście poza Gnieznem zwiedzili także
katedrę w Poznaniu oraz Stary Rynek,
wrzesień 2016

choć tam złapał ich deszcz. Dzięki temu
dokładnie mogli przyjrzeć się od
wewnątrz Farze Poznańskiej, bo dłuższą
chwilę właśnie tam ukrywali się przed
ulewą.
Deszcz na szczęście nie zakłócił wieczornego ogniska w Zielonce, na które
zostały również zaproszone rodziny, które
znają się z naszymi gośćmi od lat. Ostatniego dnia wizyty, po opuszczeniu Murowanej Gośliny, goście wstąpili także do
Lichenia. Dorośli późnym wieczorem wrócili do domów, a wczesnym rankiem tym
samym autobusem wyruszyła do nas
grupa dzieci z Oszmiany, które spędzą
u nas, jak co roku, już po raz siódmy,
dwutygodniowe wakacje.

Audiencja u Księdza Prymasa Wojciecha Polaka.

Zdjęcia: Kamil Grzebyta
Ewa Poepke
kierownik referatu spraw obywatelskich
e.poepke@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 650
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Spotkanie miast partnerskich
W miniony weekend z okazji święta Świętego Jakuba w Murowanej Goślinie odbyło się spotkanie
miast partnerskich. Z zaproszenia burmistrza do odwiedzenia naszego miasta skorzystali
przedstawiciele zaprzyjaźnionych już od wielu lat Ochotnicy Dolnej na Podhalu oraz Hemmingen
w Niemczech.
Gośćmi szczególnymi byli ks. Jan
Puzyna z Oszmiany na Białorusi wraz
z ks. Walerym Bykowskim. Burmistrz
Hemmingen wraz z delegacją w ostatniej
chwili w piątkowy poranek poinformował,
że ze względu na śmiertelny wypadek
w miejscowym publicznym basenie i konsekwencje z tym związane nie mogą opuścić miasta i przyjechać do Murowanej
Gośliny. Serdecznie za to przepraszali.
W związku z tym reprezentowali ich
przedstawiciele mieszkańców Hemmingen z tzw. PAKO (organizacji skupiającej
mieszkańców, którzy chcą utrzymywać
i rozwijać kontakty międzynarodowe między gminami partnerskimi). 8-osobowa
grupa od środy do piątku goszczona była
przez goślińskie rodziny, którym serdecznie za to dziękujemy. Goście podejmowani byli zarówno przez przedstawicieli
Komitetu Partnerskiego, jak i burmistrza
Dariusza Urbańskiego.

Ochotnicę Dolną reprezentowała Skarbnik Gminy wraz z czterema pracownikami
urzędu.

Przemysłową, węzeł komunikacyjny przy
ul. Kolejowej oraz rewitalizowany plac
Powstańców Wielkopolskich.

Głównym punktem spotkania przedstawicieli miast był XII Zjazd Gośliniaków, podczas którego ks. Janowi Puzynie Rada
Miejska przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Murowana
Goślina. Tytuł Zasłużony dla Miasta
i Gminy Murowana Goślina otrzymał
Rafał Pers.

W kolejnych dniach goście zwiedzili
Toruń, a część z nich również Poznań,
widzieli widowisko „Orzeł i Krzyż”, a także
wzięli udział w Jarmarku św. Jakuba
i koncercie Zbigniewa Wodeckiego.
Uczestniczyli także we mszy św. odpustowej w Długiej Goślinie.

Poza tą uroczystością goście mieli okazję
poznać zarówno miasto, jak i gminę.
Odwiedzili Szkołę Podstawową nr 2, Gimnazjum nr 1, przedszkole Smocze Wzgórze, Stację Uzdatniania Wody w Długiej
Goślinie oraz ośrodek Bread of Life
w Długiej Goślinie. Ponadto odwiedzili
wieś Wojnowo oraz Wojnówko. Na koniec
mieli okazję zobaczyć Goślińską Strefę

Program wizyty był dość napięty, ale
piękna pogoda sprawiła, że goście wyjeżdżali zadowoleni. Następne spotkanie
miast partnerskich odbędzie się za rok
w Hemmingen.

Ewa Poepke
kierownik referatu spraw obywatelskich
e.poepke@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 650

Bezpłatna pomoc prawna
Od połowy września do końca listopada 2017 roku na terenie Murowanej Gośliny i Czerwonaka
działać będzie bezpłatna pomoc prawna dla wszystkich mieszkańców obu gmin.
Dzięki aktywności Radnych Rady
Gminy Czerwonak, Przewodniczącemu
Rady Marcinowi Wojtkowiakowi i jego
zastępcy Wojciechowi Skrzekutowi oraz
stowarzyszeniu Lepsza Gmina Czerwonak udało się pozyskać dotację z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej na świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawnego
dla wszystkich mieszkańców gminy Czerwonak. Dzięki owocnej współpracy
z naszym burmistrzem Dariuszem Urbańskim bezpłatne porady prawne będą
dostępne także na terenie i dla mieszkańców naszej gminy. Warto zaznaczyć,
że wspomniane poradnictwo prawne jest
odrębnym działaniem od dotychczasowego prowadzonego przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, gdyż te organizowane
przez stowarzyszenie Lepsza Gmina
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Czerwonak nie będzie miało żadnych
ograniczeń wiekowych. Z pomocy będą
mogli skorzystać absolutnie wszyscy
mieszkańcy.

Jako samorządowiec jestem pod wrażeniem skuteczności i zapału naszych
sąsiadów z Czerwonaka, a jako mieszkaniec Murowanej Gośliny serdecznie dziękuję im za tę inicjatywę, gdyż problem
braku pomocy prawnej był palący od
wielu lat.

Dzięki owocnej współpracy
z burmistrzem Dariuszem Urbańskim
bezpłatne porady prawne będą
Partnerami inicjatywy zostali burmistrz
Dariusz Urbański i Stowarzyszenie
dostępne także na terenie i dla
Razem dla Murowanej Gośliny.
mieszkańców naszej gminy.
Punkt pomocy prawnej będzie znajdował
się w siedzibie Straży Miejskiej,
ul. Kutrzeby 3 (budynek Gimnazjum nr 2
w następujących dniach:
▪ poniedziałki 17.00-19.00
▪ środy 16.00-18.00
▪ czwartki 11.30-13.30
▪ piątki 16.00-18.00

Więcej informacji pod numerem telefonu:
661 809 006 i na stronie internetowej
www.lepszagminaczerwonak.com.

Kamil Grzebyta
podinspektor do spraw promocji gminy
i turystyki
k.grzebyta@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 634
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600-lecie lokacji wsi Ochotnica
17 lipca zaprzyjaźniona z Murowaną Gośliną Gmina Ochotnica Dolna obchodziła szczególną
rocznicę 600-lecia lokacji wsi. Z tej okazji wójt Stanisław Jurkowski zaprosił przedstawicieli
Murowanej Gośliny do udziału w obchodach.
Wzięli w nich udział Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina Krzysztof Oczkowski oraz Ewa Poepke
odpowiedzialna za kontakty międzygminne.
Piękna uroczystość, która rozpoczęła się uroczystą mszą
świętą, swój dalszy ciąg miała przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Ochotnicy Dolnej. Niestety w strugach lejącego wręcz deszczu. Nikogo on jednak nie zniechęcił do udziału w obchodach,
których gościem honorowym był szef Gabinetu Prezydenta RP –
Minister Adam Kwiatkowski. Ponadto w uroczystościach udział
wzięli posłowie RP i Senatorowie RP, a także wielu innych
zacnych gości z Podhala i nie tylko. Zastępca burmistrza Krzysztof Oczkowski wręczył wójtowi gratulacje oraz list przygotowany
na tę okazję przez burmistrza Dariusza Urbańskiego.

Z dużym podziwem patrzyliśmy na trud i zaangażowanie wójta,
pracowników urzędu, sołectw i wielu innych osób, które pomimo
brzydkiej pogody dopięły wszystkie szczegóły wydarzenia na
ostatni guzik. Nasza wizyta trwała zaledwie dobę, ale cieszymy
się, że mogliśmy uczestniczyć w tak ważnym dla naszych przyjaciół wydarzeniu.
W lipcu mieliśmy okazję się zrewanżować, zapraszając do Murowanej Gośliny 5-osobową delegację ochotniczan. Pogoda była
bardziej łaskawa i gościom parasole nie były potrzebne.

Ewa Poepke
kierownik referatu spraw obywatelskich
e.poepke@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 650

Dzieci z Oszmiany w Murowanej Goślinie
Już szósty raz zorganizowaliśmy wakacje dla 40 dzieci
z parafii pw. Św. Michała Archanioła w Oszmianie (Białoruś).
W tym roku grupa przebywała w Polsce od 4 do 17 lipca. Celem
przyjazdów dzieci jest nauka języka polskiego, poznanie kultury
i historii swoich przodków, a także integracja z młodzieżą polską.
Jak co roku, dzięki dużemu zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli zajęcia w szkołach były bardzo ciekawe i różnorodne. Dodatkową atrakcją dla grupy był 5-dniowy wyjazd nad morze.
Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia pobytu dzieci z Oszmiany, a przede
wszystkim dyrektorom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Karola Marcinkowskiego, Gimnazjum nr 1 im. Hipolita
Cegielskigo, Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego, szkoły
w Murowanej Goślinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im.
Generała Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie za bardzo
ciekawe zajęcia i wspólnie spędzony czas.
Strażakom z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 Państwowej
Straży Pożarnej w Bolechowie za udostępnienie ośrodka, firmie
Elżbiety Kopczyńskiej ELKOTUR-bis za sprawny transport,
Michałowi Bejmie za wyżywienie grupy, Stowarzyszeniu „Dzieje”
za ufundowanie biletów na widowisko, Pawłowi Kubińskiemu za
pyszne i zdrowe wafle umilające pobyt gości.
Szczególne podziękowania należą się uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Murowanej Gośliny, oraz Białężyna za
pomoc, jaką okazali Białorusinom w postaci zbiórki przyborów
do szkoły. Szkoła z Białężyna dodatkowo podarowała używany
laptop, który już wiem, że trafi do ucznia, który zaczyna naukę
w szkole wyższej i bez komputera byłoby mu trudno kontynuować naukę.
Za wszystkie działania i pomoc serdecznie dziękuję. Dołączam
również podziękowania od grupy.
wrzesień 2016

Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu
oraz zdrowia i spraw społecznych
t.dutkiewicz@murowana-goślina.pl
tel. 61 892 36 90
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Stypendia sportowe
Stypendia sportowe są przyznawane
na podstawie Uchwały Nr
XII/98/2015 Rady Miejskiej z dnia 22
września 2015 r. w sprawie określenia
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania
oraz wysokości stypendiów sportowych
dla zawodników za osiągnięte wyniki
sportowe.
Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:
▪ posiadają aktualną licencję polskiego
związku sportowego, uprawniającą do
uczestnictwa we współzawodnictwie
sportowym w dyscyplinach olimpijskich, paraolimpijskich lub innych,
▪ uprawiają dyscyplinę sportu w kategorii junior, młodzieżowiec lub senior,
▪ mieszkają na terenie gminy Murowana
Goślina,
▪ osiągnęli znaczący wynik sportowy
w międzynarodowym lub krajowym
współzawodnictwie sportowym,
▪ nie otrzymują stypendium sportowego
finansowanego przez klub sportowy,
w ramach dotacji uzyskanych z budżetu gminy.
Osiągnięcie znaczącego wyniku sportowego oznacza, że do otrzymania stypendium uprawniony jest zawodnik, który

w ciągu 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosków:
▪ był reprezentantem Polski w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach
Paraolimpijskich,
▪ był reprezentantem Polski w Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata
w kategorii junior, młodzieżowiec lub
senior,
▪ był reprezentantem Polski w Mistrzostwach Europy, Pucharze Europy w kategorii junior, młodzieżowiec lub senior,
▪ zajął miejsca od I do VI w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski w kategorii junior, młodzieżowiec lub senior,
▪ zajął miejsca od I do VI w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub w Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,
▪ został powołany do kadry narodowej
Polski w kategorii junior, młodzieżowiec lub senior,
▪ lub osiągnął inny znaczący wynik.
Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów
są:
▪ klub sportowy, którego kandydat do
stypendium jest członkiem lub
▪ związek sportowy właściwy dla danego
sportu.

Wniosek powinien zawierać informacje
o dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika, w szczególności:
▪ dane osobowe zawodnika i dane wnioskodawcy,
▪ informację o osiągnięciach sportowych
zawodnika, potwierdzoną przez właściwy związek sportowy,
▪ plan startów i szkoleń obejmujący
okres wnioskowanego stypendium,
▪ oświadczenie o zobowiązaniu do
niezwłocznego poinformowania
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina o wystąpieniu okoliczności
mogących mieć wpływ na wstrzymanie
lub pozbawienie stypendium.
Wniosek o stypendium składa się do dnia
30 listopada roku poprzedzającego otrzymanie stypendium.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
uchwały. Formularz wniosku, dostępny
jest na stronie internetowej urzędu pod
linkiem: http://bip.murowana-goslina.pl/
cms/9406/stypendia_sportowe
Dorota Brajewska
główny specjalista ds. opieki zdrowotnej
i dotacji
d.brajewska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 93

Biblioteka z dofinansowaniem
Pragniemy poinformować, iż Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina, otrzymała
dofinansowanie na zakup nowych regałów bibliotecznych w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020”.
W ramach I naboru wpłynęło 255
wniosków poprawnych formalnie na
łączną kwotę 260 582 586 mln zł. Do
dofinansowania zakwalifikowanych
zostało 89 wniosków (zadania rozpoczynające się wypłatami dofinansowania
w 2016 r. i 2017 r.) na łączną kwotę 60
341 517 zł. Nasz projekt zajął 9 miejsce
na liście rankingowej i uzyskał w ramach
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oceny merytorycznej 76,12 punktów.
Projekt będzie trwał od 01.07.2016 r. do
30.06.2018 r. W wyniku realizacji projektu zakupione zostanie nowe wyposażanie wypożyczalni książek dla dorosłych, zarówno w bibliotece głównej, jak
i w filii. Pragniemy wyrazić nasze zadowolenie z faktu, iż będziemy mogli

wyeksponować nasz księgozbiór na
nowych regałach, które pozwolą na
łatwiejszy dostąp do wybranych pozycji
oraz podniosą walory estetyczne naszej
biblioteki.
Agnieszka Kajdaniak
koordynator projektu

www.murowana-goslina.pl
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Goślińscy kombatanci
W związku z przypadającymi we wrześniu znaczącymi rocznicami historycznymi, podczas których upamiętniamy
zmarłych podczas walk o wolność
naszego kraju i pomordowanych oraz
wyrażamy szacunek wobec tych, którym
udało się przeżyć, jednak dotknęło ich
piekło wojny, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych przedstawia listę członków
koła w Murowanej Goślinie.
CZŁONKINIE I CZŁONKOWIE
1. Wójtowicz Tadeusz - żołnierz ruchu
oporu, Bataliony Chłopskie
2. Jaskot Jan - więzień niemieckiego
obozu koncentracyjnego
3. Maćkowiak Leon - żołnierz II A.W.P.
4. Źmudzińska Zofia - więźniarka
w czasie okupacji niemieckiej
Wronki
5. Krzysztoń Lech - więzień hitlerowskiego obozu przejściowego
6. Nowicki Marek - więzień hitlerowskiego obozu przejściowego
7. Nowicka Halina - więźniarka hitlerowskiego obozu przejściowego
8. Nowicka Maria - więźniarka hitlerowskiego obozu przejściowego
9. Pers Antoni - więzień hitlerowskiego
obozu przejściowego
10. Pers Rafal - więzień hitlerowskiego
obozu przejściowego
11. Piechowiak Bogdan - więzień hitlerowskiego obozu przejściowego
12. Zalewska Barbara - więźniarka hitle-

rowskiego obozu przejściowego
13. Radecka Monika - więźniarka hitlerowskiego obozu przejściowego.
PODOPIECZNE
1. Amanowicz Teresa - wdowa po kombatancie II Wojny światowej
2. Chudzicka Anna - wdowa po żołnierzu II A.W.P.
3. Kitta Jadwiga - wdowa po żołnierzu
Wojny Obronnej 1939 r.
4. Krauze Irena - wdowa po żołnierzu II
A.W.P.
5. Krzysztoń Walentyna - wdowa po
żołnierzu Wojny Obronnej 1939 r.
6. Krzysztoń Genowefa - wdowa po
więźniu politycznym w hitlerowskim
obozie koncentracyjnym
7. Kuehn Henryka - wdowa po lotniku
P.S.Z. na Zachodzie
8. Łokaj Władysława - wdowa po żołnierzu II A.W.P.
9. Michalska Halina - wdowa po żołnierzu I A.W.P.
10. Moska Alicja - wdowa po marynarzu
P.S.Z. na Zachodzie
11. Nowak Irena - wdowa po żołnierzu II
A.W.P.
12. Nowaczyńska Zofia - wdowa po żołnierzu I A.W.P.
13. Ostrowska Urszula - wdowa po żołnierzu Wojny Obronnej 1939 r.
14. Ratajczak Maria - wdowa po żołnierzu Wojny Obronnej 1939 r.
15. Rakowska Bronisława - wdowa po
żołnierzu ruchu oporu, Armia Ludowa

INFORMACJA DLA ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
W związku z planowanym przygotowaniem programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, informuję o możliwości przekazywania propozycji współpracy.
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 30 WRZEŚNIA 2016 ROKU.
Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina
lub e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl
wrzesień 2016

16. Różycka Salomea - wdowa po żołnierzu II A.W.P.
17. Sakowicz Olimpia - wdowa po żołnierzu Wojny Obronnej 1939 r.
18. Sonnenberg Irena - wdowa po żołnierzu II A.W.P.
19. Stefańska Helena - wdowa po żołnierzu Wojny Obronnej 1939 r.
20. Szabłowska Aurelia - wdowa po żołnierzu Wojny Obronnej 1939 r.
21. Szudarek Alicja - wdowa po żołnierzu
Wojny Obronnej 1939 r.
22. Waszkiewicz Bronisława – wdowa
po żołnierzu Wojny Obronnej 1939 r.
23. Włodarczak Janina - wdowa po żołnierzu Wojny Obronnej 1939 r.
24. Wojtyńska Regina - wdowa po więźniu hitlerowskiego obozu przejściowego r.
25. Zyguła Róża – wdowa po kombatancie II Wojny światowej.
WSPIERAJĄCY
1. Strykowski Konrad
2. Kobus Alicja
3. Łęcki Tomasz
4. Dobrowolski Jarosław
5. Urbański Dariusz
6. Kuś Daniela
7. Kuźniewski Andrzej
CZŁONKOWIE HONOROWI
1. Apoloniusz Twaróg
(MP)

BEZPIECZEŃSTWO
W ŚRODKACH KOMUNIKACJI
▪ Nie zostawiaj bagażu bez nadzoru. Jeśli
kasujesz bilet w autobusie nie kładź jednocześnie torebki na siedzeniu.
▪ Gdy wsiadasz do zatłoczonego autobusu,
zdejmij plecak. Nawet nie poczujesz, kiedy
znikną z niego wartościowe przedmioty.
▪ Wartościowe przedmioty, staraj się trzymać w zamkniętej wewnętrznej kieszeni
torby lub kurtki.
▪ Staraj się nie spać podczas podróży.
▪ Zachowaj szczególną ostrożność podczas
wsiadania i wysiadania ze środków komunikacji zbiorowej, gdy panuje tłok łatwo
paść ofiarą złodziei kieszonkowych.
▪ Nie przyjmuj poczęstunku od przypadkowo poznanych osób. W ten sposób złodzieje często usypiają swoje ofiary,
a następnie je okradają.
Komisariat Policji Murowana Goślina
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Obowiązkowa deratyzacja!
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy (Załącznik do Uchwały
nr XXV/260/2013 Rady Miejskiej) oraz Zarządzeniem Nr 361/2016 Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina z dnia 3 sierpnia br. w dniach od 12 do 26 września 2016 roku na terenie całej
gminy została ogłoszona obowiązkowa deratyzacja.
W tym czasie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest zarówno
do wyłożenia, kontrolowania i uzupełniania stanu trutek na gryzonie, jak również
poinformowania mieszkańców o przeprowadzaniu deratyzacji.
Jednocześnie informujemy, że na terenie
gminy będą prowadzone kontrole

w zakresie realizacji zapisów powyższego
zarządzenia. Ponadto przypominamy, że
właściciele nieruchomości nierealizujący
zapisów regulaminu (w tym przypadku
dotyczących deratyzacji) podlegają karze
grzywny.
Opis przebiegu deratyzacji i czynności,
które muszą zostać podjęte przez podmioty zobowiązane, zawarte są w załącz-

niku do Zarządzenia Nr 361/2016 (oba
akty prawne dostępne są na stronie
internetowej – bip.murowana-goslina.pl
oraz zostaną rozwieszone w formie plakatów na terenie gminy).
Maciej Krysztofiak
podinspektor ds. usług komunalnych
m.krysztofiak@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 45

Place zabaw
W ramach środków funduszu sołeckiego i miejskiego wykonano inwestycje związane z doposażeniem placów zabaw i boisk sportowych na terenie gminy Murowana Goślina.
Doposażenie w urządzenia siłowni
zewnętrznej w Głęboczku, Łopuchówku,
Łopuchowie, Pławnie, Zielonce, Raduszynie
oraz Osiedlu Samorządowym nr 2
(ul. Szkolna, ul. Promienista) wykonała
firma Fit Park Sp. z o.o. - Sp. K. z Torunia.
Wartość inwestycji: 55.152,89 zł
Dofinansowano w kwocie 9 000 zł doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu
Samorządowym nr 4 (ul. Kręta) w zestaw

sprawnościowy street workout.
Doposażenie w urządzenia
zabawowe w Kątach, Pławnie, Głęboczku, Raduszynie, Trojanowie, Zielonce, Osiedle Samorządowe nr 1 (ul.
Mściszewska), Osiedle Samorządowe nr
5 (ul. Wiosenna), Osiedle Samorządowe
nr 6 (ul. Wiśniowa) wykonała firma Grupa
Hydro Sp. z o.o. – Sp. K. z Mosiny. Wartość inwestycji: 64.069,00 zł

Parkowanie
na rynku
W związku z oddaniem części placu Powstańców Wielkopolskich do użytku zarówno dla pieszych, rowerzystów, jak
i dla kierowców samochodów, uprzejmie proszę o parkowanie
pojazdów tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
Chodniki nie są odpowiednio wzmocnione, aby mogły na nich
parkować pojazdy i służą tylko do ruchu pieszego i rowerowego. Jednocześnie informuję, że strażnicy w swoich zadaniach stałych podczas patrolu będą zwracać szczególną
uwagę na nieprawidłowe parkowanie pojazdów w tej części
miasta.
Przemysław Eszner
Komendant Straży Miejskiej
w Murowanej Goślinie
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Do końca listopada br. doposażony
zostanie plac zabaw w Mściszewie oraz
siłownia zewnętrzna w Przebędowie.
Nowo doposażone place zbaw od razu
spotkały się z dużym entuzjazmem wśród
mieszkańców.
Sławomir Malec
starszy specjalista ds. osiedli i sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 87

HARMONOGRAM ZEBRAŃ SOŁECKICH I OSIEDLOWYCH
SOŁECTWO

DATA

MIEJSCE

Przebędowo

12 września, godz. 18.00

hol pałacu

Boduszewo

15 września, godz. 19.00

świetlica wiejska

Raduszyn

16 września, godz. 19.00

salka na stadionie miejskim

Uchorowo

19 września, godz. 19.00

świetlica wiejska

Głębocko

20 września, godz. 18.00

dom sołtysa

Trojanowo

21 września, godz. 18.30

plac zabaw
szkoła podstawowa

Łopuchowo

23 września, godz. 19.00

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

DATA

MIEJSCE

OS 2

21 września, godz. 19.00

remiza OSP w Murowanej Goślinie

OS 4

22 września, godz. 19.00

gimnazjum nr 2

OS 1

26 września, godz. 19.00

gminazjum nr 1

OS 5

27 września, godz. 19.00

gimnazjum nr 2

OS 6

28 września, godz. 19.00

gimnazjum nr 2

www.murowana-goslina.pl

NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA
ZNAK SPRAWY:
GN.6840.31.2016, GN.6840.32.2016
DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH
LP

1

2

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

70 000,00 zł
brutto

7 000,00 zł

do 6 października
2016 r. (czwartek)

11 października
2016 r.
godz.10.00

74 000,00 zł
brutto

7 400,00 zł

do 6 października
2016 r. (czwartek)

11 października
2016 r.
godz.10.30

I przetarg odbył się 8.08.2016 r.
Część jawna przetargów odbędzie się dnia 11 października 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 8 923 622, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.
Murowana Goślina, dnia 06.09.2016 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. Powstańców Wlkp. 9, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP
- AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza - zarządzenie nr 352/2016
z dnia 21 lipca 2016 r., dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
▪ Murowana Goślina – działka o nr ewidencyjnym 149/9;
Murowana Goślina, 21 lipca 2016 r.
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Kurianowicz
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 22

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina Plac
Powstańców Wielkopolskich 9, wywieszono na okres 21 dni wykaz nr
7/2016 nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej
w Wojnówku – działka letniskowa.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana
Goślina pl. Powstańców Wlkp. 9 oraz na stronie internetowej
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem
www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza 2014 – 2018 - zarządzenie nr 315/2016
i 316/2016 z dnia 12 maja 2016 r., dostępny jest wykaz
nieruchomości:
1) przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego:
▪ Przebędowo, obręb Trojanowo – działki nr ewid.: 101/5,
101/6;
2) przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu pisemnego nieograniczonego:
▪ Złotoryjsko, obręb Mściszewo – działki nr ewid.:132/4,
132/6.;
Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG,
pl. Powstańców Wlkp. 9, I piętro, pokój nr 14.
Murowana Goślina, 12 maja 2016 r.

Murowana Goślina, 2 sierpnia 2016 r.
Szczegółowych informacji udziela:
Monika Kurianowicz
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 22
wrzesień 2016

Monika Kurianowicz
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 22
15

SENIORZY

Turystyczne szlaki seniorów
Program turystyki dla seniorów opracowany przez Zarząd Rejonowy PZERiI w Murowanej Goślinie na 2016 r.
został już w większej części zrealizowany.
Właśnie przygotowujemy się do wyjazdu na
wycieczkę do Augustowa. Nad Jeziorem
Necko zamieszkamy przez tydzień, jednocześnie poznamy uroki Suwalszczyzny oraz
odwiedzimy Troki, Wilno oraz Druskienniki
na Litwie. W następnej kolejności w dniach
19-20 września udamy się z tradycyjną
pielgrzymką emerytów do Częstochowy.
Omawiając tegoroczne wyjazdy, seniorzy
bardzo dobrze wspominają wiosenny turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie. Byliśmy
tam w grupie ponad 60-osobowej. Oceniając przez pryzmat bardzo przyjaznego
pacjentowi ośrodka i uroku samej miejscowości z piękną promenadą, z wygodnymi dojściami dla osób niepełnosprawnych, mamy zamiar w przyszłym roku
powtórzyć pobyt w Sarbinowie.
Na początku maja odwiedziliśmy Skansen
Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu,
a później pojechaliśmy na wycieczkę do
Wrocławia (m.in. Ostrów Tumski, Afrykarium, panorama Racławicka, punkt widokowy na Wieży Matematycznej), który jako
Europejska Stolica Kultury 2016r. rzeczywiście zachwyca.

Burmistrz zaprosił seniorów na wycieczkę autokarową do Torunia.

5 lipca seniorzy wybrali się do Ciechocinka, by zwiedzić kurort z tężniami. Spotkanie przy kawie z okazji Dnia Matki
i Ojca mieliśmy w dniu 8 czerwca br.
Zaproszenie przyjęła duża liczba członków
związku – 98 osób. Z okazji uroczystości
życzenia zebranym złożyła przewodnicząca organizacji, a także zaproszeni
goście: burmistrz Dariusz Urbański oraz
radna Alicja Kobus. Na spotkaniu rozmawiano i śpiewano, a następnie omówiono
sprawy organizacyjne PZERiI, a burmistrz
zaprosił seniorów na wycieczkę autokarową do Torunia.

Zdaniem uczestników czerwcowego
pobytu wypoczynkowego emerytów
w Dziwnowie, należy stwierdzić, że należał
on do udanych. W ośrodku tym byliśmy
pierwszy raz, ale spodobał się naszym
seniorom.

Chętnych na wyjazd do Torunia zebrało się
na dwie grupy autokarowe. Pierwsza
wycieczka w grupie 54-osobowej pojechała w dniu 4 sierpnia. Burmistrz osobiście przewodniczył grupie, ciekawie opowiadał o mieście, jego historii, wplatając
ciekawie informacje o sobie i miejscu swojego urodzenia. Na koniec pobytu w Toruniu poszliśmy do Planetarium toruńskim,

IMPREZY PZERII
ZAPLANOWANE

KOMUNIKATY
PZERII

DO KOŃCA 2016 ROKU
▪ pielgrzymka do Częstochowy
- 19-20 września;
▪ wycieczka do Torunia - wrzesień;
WYJAZDY DO TEATRU
▪ opera „Wesele Figara”
- 2 października;
▪ teatr Muzyczny „Evita”
- 22 października;
IMPREZY NA MIEJSCU
▪ spotkanie z okazji Dnia Seniora
- 23 listopada;
▪ wieczór Andrzejkowy - 26 listopada
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1. Biuro Zarządu Rejonowego
PZERiI w Murowanej Goślinie z siedzibą
w budynku Biblioteki Publicznej przy
ul. Poznańskiej 16, pok. 10 czynne:
poniedziałek 13.00 - 15.00
środa 10.00 - 13.00
2. Zawiadamiamy, że Zarząd Rejonowy
PZERiI posiada tablicę informacyjną,
która znajduje się w pobliżu drogerii
Rossman, ul. Wojska Polskiego 1
w Murowanej Goślinie, na której
zamieszczane są aktualne informacje
i komunikaty Zarządu.

gdzie zobaczyliśmy bardzo ciekawy pokaz
pt. „Lato pod gwiazdami”. Drugi wyjazd do
Torunia zaplanowany jest pod koniec
września 2016 roku.
Dużym powodzeniem cieszył się Piknik
zorganizowany przez PZERiI w dniu 11
sierpnia w Skaczącym Młynie w Mściszewie. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób.
Burmistrz Dariusz Urbański uświetnił
imprezę nie tylko swoją obecnością, ale
także stawiając bardzo okazały tort piknikowy ze świecami. Był uprzejmy przyjąć
także patronat nad przygotowanymi
przez związek rozgrywkami seniorów
w bule (nagroda ufundowana przez burmistrza za I miejsce wynosiła 200 zł).
Zabawa zrobiła się bardzo emocjonująca.
Pierwsze miejsce zajęła Stefania Olczak,
drugie Wanda Endler, trzecie Teresa
Tomaszewska.
Jolanta Stern
Przewodnicząca PZREiI

ZARZĄD REJONOWY
PZERII
W MUROWANEJ GOŚLINIE
dziękuje burmistrzowi Dariuszowi
Urbańskiemu za:
▪ tablicę informacyjną dla organizacji
związkowej;
▪ zorganizowanie dla emerytów wycieczek do Torunia;
▪ przychylność dla spraw senioralnych.

www.murowana-goslina.pl

OŚWIATA

ZgrupowaDruga edycja
Kina Letniego „Zorza” nie karate

Trening podczas zgrupowania.

W dniach od 2 do 12 lipca br. odbyło się
letnie zgrupowanie karate w Pokrzywnie w Górach Opawskich. Wyjazd zorganizował Klub Karate GANKAKU z Murowanej
Gośliny przy finansowym wsparciu Miasta
i Gminy Murowana Goślina.

Widzowie podczas seansu.

26 sierpnia pokaz filmu „Snajper” zakończył tegoroczną edycję
Kina Letniego „Zorza”. Projekt kina wakacyjnego na świeżym
powietrzu został zapoczątkowany w 2015 roku przez Grupę
Miłośników Kina Zorza w Murowanej Goślinie i, jak widać po
tegorocznej frekwencji, jest to trafiony pomysł na uatrakcyjnienie
oferty kulturalnej gminy.
Miejscem piątkowych seansów było
atrium Ośrodka Kultury w Murowanej
Goślinie przy ul. Mściszewskiej 10. Dla
komfortu oglądania zainstalowany został
większy ekran, który ma 15 m kwadratowych.
W tegorocznym sezonie wyświetlono
dziewięć filmów, których autorami byli
między innymi Clint Eastwood, Martin
Scorsese, Ridley Scott, Andrzej Wajda,
Joel Schumacher i Ben Stiller. Wszyscy
uczestnicy mogli wybrać coś dla siebie,
w repertuarze pojawiły się pozycje z różnych gatunków filmowych - od komedii po
dramaty, od bajek po sci-fi. Obejrzeliśmy
m.in „Marsjanina”, „Sekretne życie Waltera Mitty” oraz „Praktykanta”. Dla młodszych kinomanów (i dla starszych też)
przygotowano animacje „Zwierzogród”
oraz „W głowie się nie mieści”, które
zgromadziły największą widownię w kinie
pod gwiazdami. 22 lipca odbył się pokaz
specjalny, kiedy to zaprezentowano kronikę filmową oraz „Człowieka z marmuru”. Podczas większości piątkowych
wieczorów pogoda dopisała, dwa razy
seanse odbyły się w sali wielkiej Ośrodka
Kultury.
Warto wspomnieć przy tej okazji o projekcji, kiedy to wyświetlana była w atrium
wrzesień 2016

„Wyspa tajemnic”, gdzie w trakcie seansu
zaczęło mocno padać i nadciągnęła
burza. W filmie Martina Scorsese był bardzo mroczny klimat, padał deszcz i również pojawiła się burza. Seans musieliśmy
dokończyć w sali, ale większości uczestnikom, którzy dotrwali do końca tego wyjątkowego seansu, podobały się efekty 5D.
Do tej pory w kinie Zorza przez dwa lata
wyświetliliśmy 21 filmy. Widać, że frekwencja i zainteresowanie kinem wzrasta, dlatego mamy nadzieję, że jesteśmy
bliżej powrotu stałego kina w naszym
mieście. Zapraszamy do dyskusji na ten
temat na naszym profilu pod adresem
www.facebook.com/KinoMurowanaGoslina lub do kontaktu na adres kino@
murowana-goslina.pl.
Na tegoroczne kino letnie zapraszał Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański, natomiast organizacji
podjął się Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Grupa Miłośników
Kina Zorza w Murowanej Goślinie.

W zgrupowaniu brali udział członkowie
klubu trenujący w sekcji w Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie oraz
z sekcji z poznańskiego Strzeszyna. Celem
zgrupowania było nie tylko podniesienie
umiejętności ćwiczących karate shotokan,
ale także wypoczynek oraz poznanie walorów turystycznych regionu. W chwilach
wolnych uczestnicy korzystali z basenu
i grali w piłkę nożną. Dodatkowe emocje
wzbudził pobyt w parku linowym.
Marek Sławiński, Klub Karate GANKAKU

Nowy rok szkolny
w Jedynce
W nowy rok szkolny 2016/2017
„wyruszamy” z wyremontowanymi:
salą gimnastyczną, salą 38 i salą 14
oraz odświeżoną salą 09.
Nowościami w tym roku szkolnym będą:
Innowacja pedagogiczna dla klas I – III
„Jestem autorem książki” oraz eTwinning, czyli europejska współpraca szkół,
dzięki której uczniowie mogą rozwijać
znajomość języka angielskiego i poszerzać swoje horyzonty o Europie.

Bardzo dziękuję Dominikowi Kowalowi za
profesjonalne przygotowanie projekcji filmów.

Zamierzamy kontynuować zadania, które
do tej pory nam towarzyszyły, tzn. projekty: „Szklanka mleka”, „Owoce
w szkole”, „Umiem pływać”, konkurs na
najgrzeczniejszą klasę w szkole, „Listopadowa wieczornica”, kiermasz świąteczny oraz sportowy festyn rodzinny.

Tomasz Mizgier, MGOKiR

Monika Nowak – Bajer, dyrektor szkoły
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Złote Piaski zdobyte!
W pierwszej połowie sierpnia na bułgarski Balkan Folk Festiwal udały
się kolejny raz wspólnie Orkiestra Dęta
OSP i Zespół Folklorystyczny Goślinianie. Festiwal ma formę prezentacji różnych zespołów grających, tańczących
i śpiewających.
Codzienne wieczorne koncerty odbywają
się przy pełnej widowni tamtejszego
amfiteatru zlokalizowanego na plaży,
w pobliży pięknej mariny. Oba zespoły
po raz kolejny wspólnie reprezentowały
nasze miasto i gminę. Bułgaria przywitała nas upalnym słońcem i słonym
morzem z wodą o temp. 26 st. C.
Goślińskie zespoły na scenie festiwalu.

Po drodze podczas noclegów mogliśmy
zobaczyć namiastkę Serbii w samym
Belgradzie. Mimo, że łącznie wyjazd
trwał 10 dni, jednak czas na warneńskiej plaży uciekł bardzo szybko.
Podczas wieczornych koncertów Goślinianie prezentowali tańce Wielkopolski,
regionu lubelskiego i Krakowiaki, orkiestra ze swego repertuaru wybierała
znane szlagiery, często zapraszając
publiczność do wspólnej zabawy.
Należy podkreślić fakt dużego zaskoczenia i wielu pochwał ze strony organizatorów festiwalu, którzy twierdzili, że
po raz pierwszy na festiwalu mają przyjemność gościć współpracujące na scenie Zespół Folklorystyczny i Orkiestrę

Dętą. Każdy wieczorny koncert poprzedzała parada, w naszym wykonaniu
z przystankami na muzyczne zaproszenia.
Podczas wieczornych koncertów mieliśmy okazję posłuchać i pooglądać prezentację wielu zespołów przybyłych na
festiwal, szczególnie wiele tanecznych
zespołów z Rumunii i Serbii, orkiestr
dętych z Polski, a także większych
i mniejszych zespołów wokalnych.
Dobrej atmosferze festiwalu sprzyjało
wspólne zakwaterowanie wszystkich
zespołów w jednym hotelu, co pozwalało
na bliższe poznanie muzyki i kultury
innych narodów.

Po ostatnim koncercie oba zespoły
otrzymały pamiątkową statuetkę i zdjęcie. Warto podkreślić, że byliśmy jedynymi zespołami, które na scenie zrewanżowały się drobnymi pamiątkami
z naszego miasta.
W imieniu obu zespołów pragnę podziękować włodarzom naszego miasta za
pomoc w sfinansowaniu kosztów przejazdu zespołów oraz Ośrodkowi Kultury
za pomoc organizacyjną. Kolejny
wspólny, festiwalowy wyjazd uważam za
udany i dobry prognostyk dla dalszych
wspólnych artystycznych projektów.
Mateusz MJ Sibilski
Zdjęcia: Joanna Duhr, Agnieszka Gontarek

Lato, lato
Lato było tematem przewodnim VI
Przeglądu Zespołów Śpiewaczych
„Chabrowe Lato”, który odbył się w Murowanej Goślinie 16 lipca br.
Przegląd rozpoczęła msza św. w Kościele
pw. św. Jakuba Apostoła w intencji śpiewaków. Ks. Łukasz Abram podkreślił rolę
muzyki i śpiewu w naszym życiu. Tradycyjnie Kapela Podwórkowa „Swoja Wiara”
poprowadziła barwny korowód zespołów
do auli Gimnazjum nr 1. Główne cele
naszego spotkania to: prezentacja, doskonalenie oraz konfrontacja umiejętności
zespołów śpiewaczych oraz popularyzowanie muzyki biesiadnej i rozrywkowej.
W tegorocznym przeglądzie zaprezentowali
18

się: Kleszczewianie (Kleszczewo), Lubaszanki (Lubasz), Babie Lato (Żerków), Złota
Jesień (Kostrzyn), Olszyna (Swarzędz),
Złoty Liść (Budzyń), Goślinianka (Murowana Goślina), Goślińskie Chabry (Murowana Goślina), Kapela Podwórkowa
,,Swoja Wiara” (Murowana Goślina). Należy
podkreślić wysoki poziom artystyczny
występujących zespołów. Kwiaty, dyplomy
i statuetki wręczali: Krystyna Przygońska
Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej i Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy. Miła atmosfera,
wspaniałe występy sprawiły, że publiczność i artyści świetnie się bawili.
Impreza została zorganizowana przez
Ośrodek Kultury i Zespół Wokalny

Korowód zespołów do auli Gimnazjum nr 1.

„Goślińskie Chabry”, zespoły przedstawiał i zapraszał na scenę Marcin Matuszewski.
Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Dominik Kowal
www.murowana-goslina.pl
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W INNYM WYMIARZE
Po raz kolejny niebo nad Długą Goślino rozświetliło się nutami zamiast gwiazd, dzięki XIV Letniemu
Festiwalowi Muzycznemu „Musica Sacra Musica Profana” im. prof. Stefana Stuligrosza w Długiej
Goślinie, który odbył się 6 sierpnia br.

W części Musica Sacra - wystąpił
Krzysztof Bigaj, nauczyciel języka polskiego. Jego pasje to śpiew, malarstwo
i teatr. Od dwóch lat poświęcił się całkowicie autorskiej działalności muzycznej
związanej ze sztuką chrześcijańską. Na
naszym festiwalu wystąpił w przejmującym i wzruszającym monodramie
o Bożym Miłosierdziu, w którym porusza
temat spotkania zagubionego człowieka
z poszukującym go Bogiem.
W części Musica Profana, wystąpił Stanisław Soyka, w swoim najnowszym projekcie muzycznym Soyka Kolektyw. Na
temat Stanisława Soyki tak wiele już
napisano, on sam o swojej twórczości
powiedział: „Nie gram dla fajerwerków,
nie śpiewam by się popisać. Moją ambicją i pragnieniem jest, by mój śpiew,
moje pieśni dodawały otuchy, podnosiły
na duchu tych, którzy przychodzą mnie
słuchać. Chcę by wychodzili z koncertu
pogodni i umocnieni.” Warto było wybrać
się na koncert Soyki, bo to zupełne tak,
jakbyśmy na jakiś czas znaleźli
się w innym wymiarze, pełnym
piękna i dobrych emocji, które tylko on
potrafi z taką lekkością wywołać. Nasza
festiwalowa publiczność mogła się przekonać o tym osobiście.
Trzy lata temu została powołana kapituła, która w specjalny sposób chce
podziękować i nagrodzić osoby zaangażowane w organizację festiwalu. Kapituła
w składzie: Jarosław Dobrowolski, Janusz
Radel, Jacek Grala, Marek Strykowski
i Agnieszka Szymańska-Wojtera postanowiła wyróżnić w tym roku Ochotniczą
Straż Pożarną w Długiej Goślinie.
Na zakończenie festiwalu Dariusz Urbański Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina podziękował gospodarzom
terenu: proboszczowi parafii pw. św. Marii
Magdaleny ks. Janowi Kwiatkowskiemu
i sołtys Monice Ewert. Po raz pierwszy
w tym roku została zorganizowana festiwalowa kawiarenka, która cieszyła się
ogromnym powodzeniem.
wrzesień 2016

Widzowie koncertu Stanisława Soyki.

Musica Sacra - Krzysztof Bigaj.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy pomagają nam w utrzymaniu ciągłości
i poziomu festiwalu, obdarzając nas
wsparciem finansowym, własną pracą
i życzliwością, czyli:
MECENASOM FESTIWALU, którymi byli:
Gmina Murowana Goślina, Jarosław
Dobrowolski, Elżbieta i Janusz Radel –
Hydrotech Eko, Jacek Grala;
PATRONOM MEDIALNYM: Radio Emaus,
Radio Merkury, TVP 3 Poznań.
Za pomoc organizacyjną przy realizacji
festiwalu składamy podziękowania:
mieszkańcom Długiej Gośliny oraz sołtys
Monice Ewert, strażakom OSP w Długiej
Goślinie, dyrektor Renacie Olszewskiej
i pracownikom Szkoły Podstawowej

Musica Profana - Stanisław Soyka.

w Długiej Goślinie, Marii i Bolesławowi
Niedźwiedziom.
Dziękujemy tak licznie zgromadzonej
publiczności za wspaniałe przyjęcie
naszych artystów, za udział w kweście na
potrzeby kościoła w Długiej Goślinie zebraliśmy 1223,05 zł.
Mam nadzieję, że ponownie magia festiwalu zadziałała i udało nam się „zaczarować” Państwa i oderwać od codzienności. Serdecznie zapraszamy za rok na
jubileuszowy koncert XV Letniego Festiwalu Muzycznego „Musica Sacra Musica
Profana” im. prof. Stefana Stuligrosza
w Długiej Goślinie.
Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański
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OSTATNI KONCERT

IX Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego
10 lipca br. festiwalowa publiczność wysłuchała koncertu w wykonaniu Clifton College Choir
z Republiki Południowej Afryki pod dyrekcją Gerarda du Toit.
Szkoła Clifton należy do najbardziej
prestiżowych szkół prywatnych dla
chłopców w prowincji KwaZulu-Natal.
Naukę w zakresie szkoły podstawowej
i liceum pobiera tu 1100 chłopców.
Muzyka jest bardzo docenianą formą
kształcenia w szkole. Chłopcy uczęszczają na lekcje indywidualne, śpiewają
w chórze oraz uczestniczą w różnych formacjach orkiestrowych.
W Murowanej Goślinie wysłuchaliśmy
występu szkolnego chóru chłopięcego.
W pierwszej części zespół zaprezentował kompozycje klasyczne. W solowych
prezentacjach wystąpił baryton - Ryan
Slotow oraz pianista - Robert Searle.
W drugiej części afrykańscy goście
wykonali rodzimy repertuar z charakterystycznymi tańcami.
Koncert zespołu z RPA był ostatnim koncertem festiwalowym. Przewodniczący
Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej
Szymon Pędziński podziękował prof. Elżbiecie Wtorkowskiej za organizację festiwalu i oficjalnie zamknął dziewiątą edycję. Dyrektor artystyczna podziękowała
organizatorom - dyrektor Arlecie Włodarczak i pracownikom Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury i Rekreacji oraz chórom: dziewczęcemu, kameralnemu i żańskiemu „Canzona”. Podziękowania były

Szymon Pędziński, Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej podziękował dyrektorowi chóru za występ.

również skierowane do ks. Sławomira
Jessy, proboszcza parafii pw. św. Jakuba
Apostoła, który nie tylko był wielkim orędownikiem koncertów festiwalowych,
ale również osobiście we wszystkich
uczestniczył. Ponadto podziękowano
dyrektor Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego, Justynie Furman oraz Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Patronat medialny nad festiwalem

objęła TVP3 Poznań, Radio Merkury,
Przewodnik Katolicki oraz Murowana.tv.
Projekt został zrealizowany z pomocą
finansową gminy Murowana Goślina
oraz wsparciem sponsorów: Cechu Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców,
Pobiedzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego.
Elżbieta Wtorkowska
Dyrektor Festiwalu
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Prezentacja końcoworoczna Pracowni Sztuki MGOKiR
Montażem wystawy prac powstałych
w Pracowni Sztuki zakończył się
sezon artystyczny pracowni. Nasze wtorkowe spotkania zakończyliśmy we wtorek 5 lipca kawą i powieszeniem w Galerii Na Wzgórzu naszych prac.
Wystawa nosi roboczy tytuł „Od lata do
jesieni”. W sezonie wakacyjnym galerie
nie proponują wielu wystaw i imprez. My
postanowiliśmy pokazać prace w czasie
wakacji, ponieważ jest dobra okazja na
„złapanie widza”, bowiem piątkowe
seanse kina letniego przyciągają publiczność, która niejako przy okazji może
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zobaczyć wystawę. Jak tytuł wskazuje,
wystawa powisi w galerii do jesieni.
Zakończymy ją finisażem, którym jednocześnie otworzymy nowy sezon artystyczny. W nowym sezonie artystycznym
zajmiemy się sztuką współczesną performance, doświadczeniami z dźwiękiem
i materiami, instalacją artystyczną,
sztuką bardziej interdyscyplinarną oraz
tradycyjną, jak np. grafika warsztatowa.
Zapraszamy na nowe zajęcia już we wrześniu. Bardzo serdecznie za owocną pracę
w tym sezonie artystycznym dziękuję
uczestnikom. Swoje prace zaprezento-

wali: Kinga Mizgier, Laura Cisek, Iga
Kasperczak, Roksana Musiał, Ewa Tys,
Bogna Rakowska, Justyna Kochaj-Szczecińska, Irena Dukat, Ewa Maciejewska,
Wojciech Wtorkowski. Wystawę pomagał
wieszać Maksymilian Szczepaniak nasz
wolontariusz i model. Dzięki!
Czekamy na artystów chętnych do współpracy w nowym sezonie. Do zobaczenia
we wrześniu!
Opiekun artystyczny pracowni
Bartłomiej Stefański
www.murowana-goslina.pl

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, 991
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.
wrzesień 2016
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zaprasza na

zaprasza na

KONCERT Z OKAZJI 35. URODZIN
CHÓRU DZIEWCZĘCEGO „CANZONA”

I GOŚLIŃSKĄ BIESIADĘ
„IMIENINY U ZOSI”

WYSTĄPIĄ: Chór Dziecięcy „Canzona”;
Żeński Chór „Canzona - Absolwent”; Chór „Canzona Kameralna”

WYSTĄPI Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”

DYRYGUJĄ: Elżbieta Wtorkowska; Adrianna Wtorkowska-Kubińska
AKOMPANIAMENT:Weronika Jarzyńska - fortepian

AKOMPANIAMENT Artur Duszczyk-fortepian

koncert odbędzie się w ramach międzynarodowego dnia muzyki

2 października 2016 r. (niedziela) godz.18.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

DYRYGENT Alicja Duszczyk
i zaproszeni goście

9 października 2016 r. (niedziela) godz.17.00
Sala imprezowa Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie
przy ul. Mściszewskiej 10

WSTĘP WOLNY

WSTĘP WOLNY!
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