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Mimo kryzysu
przedsiębiorcy
inwestują

Murowana Goślina Bezpłatne
na festiwalu
instruktaże
Cittaslow
nordic walking

P

J

omimo trwającego od kilku lat kryzysu
maja w Olsztynku, już czwarty raz
ak poprawnie chodzić z kijkami, przegospodarczego, którego skutki zauwaz rzędu, odbył się Festiwal Citprowadzić rozgrzewkę i rozciągnąć się
żalne są również w naszym kraju,
taslow, który był okazją do zaprepo marszu? Na wszystkie pytania odpoaktywność inwestorów w naszej gminie zentowania potencjału polskich miasteczek wiedzą instruktorzy podczas spotkań doskonadal trwa.
Cittaslow.
nalących technikę chodzenia z kijkami.
W ostatnich miesiącach rozpoczęte zostało
kilka inwestycji m.in. dwie w strefie staromiejskiej oraz dwie w strefie aktywizacji gospodarczej przy ul. Polnej.
szczegóły - str.

Uczestniczyła w nim również Murowana
Goślina. Poza przedstawicielami miast członkowskich liczną grupą wzięli w nim udział rzemieślnicy oraz zespoły artystyczne.
szczegóły - str.

Uczestnictwo w instruktażu jest bezpłatne.
Zajęcia trwają do - godzin i są połączone ze
spacerem. Instruktaże są częścią programu
„Lato z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka”.
szczegóły - str.

KULTURA

Lato w Murowanej Goślinie
Przed nami wiele ciekawych wydarzeń, w których mam nadzieję, licznie uczestniczyć będą
mieszkańcy naszej gminy.

Paweł Napieralski: Dzieci
właśnie rozpoczęły wakacje. Czy gmina ma dla nich
jakąś ofertę przygotowaną na ten czas?
Tomasz Łęcki, Burmistrz
Murowanej
Gośliny:
Przedsmak wakacji dały
wydarzenia, które odbyły
się już na przełomie maja
i czerwca. Wtedy w różnych miejscach na terenie
naszej gminy odbyły się
imprezy, w których licznie
uczestniczyli mieszkańcy
gminy, mam na myśli m.in.
festyn
zorganizowany
przez parafię na Zielonych Wzgórzach,
festyny szkolne, przedszkolne, Dzień
Dziecka organizowany przez sołectwa i osiedla samorządowe, piknik z okazji dni Zielonych Wzgórz. W sumie, otwartych imprez
z licznym udziałem mieszkańców gminy
było już ponad
. Warto podkreślić, że
przedsięwzięcia te realizowane są przez
szkoły, przedszkola, przy aktywnym współudziale mieszkańców.

Rozmowa
z Tomaszem
Łęckim,
Burmistrzem
Miasta
i Gminy
Murowana
Goślina

W okresie przedwakacyjnym organizacja
imprez ma nawet charakter ambicjonalny.
Placówki oświatowe, sołectwa, osiedla niemalże nie wyobrażają sobie sytuacji, aby
jakiś piknik dla mieszkańców i dzieci się
u nich nie odbył. Jest tych wydarzeń tak
duża ilość, że nie jestem w stanie we wszystkich wziąć udziału. I proszę o zrozumienie.
Do tej pory mówiliśmy o imprezach otwartych współorganizowanych przez mieszkańców. Jakie propozycje przygotowała gmina?
Murowane Lato, to cykl który rozpoczyna
Targ Wiejski w Boduszewie, następnie są
Wianki w Mściszewie i koncerty w ramach
festiwalu Musica Sacra Musica Profana
w Długiej Goślinie. Pierwszy koncert, otwierający tegoroczną edycję festiwalu odbył się
czerwca. Wspomnieć też muszę o Jarmarku św. Jakuba, który w tym roku odbędzie się lipca i o dożynkach, które września organizować będzie sołectwo Białężyn.
Wymienione przedsięwzięcia to te, z których
jesteśmy znani, w każdym z nich bierze
udział od kilkuset do kilku tysięcy osób,
zarówno gości, jak mieszkańców naszej
gminy.
Czy mamy informacje na temat programu
zajęć przygotowanych przez szkoły?
Wakacje trwają dwa miesiące. Wiadomo, że

znaczna
część
dzieci nie wyjeżdża w ogóle w
tym okresie, albo
czas poza gminą
spędza w ograniczonym zakresie.
Dla nich formy
letnie przygotowują
szkoły,
organizacje społeczne – Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych, Caritas, Związek Harcerstwa Rzeczy- „Wianki nad Wartą” - magiczna noc w Mściszewie.
pospolitej i Związek Harcerstwa Polskiego. Organizowane Jak w tym roku będzie pan spędzał urlop?
przez te instytucje zajęcia i wyjazdy letnie
dofinansowane są z budżetu gminy, przy Mając dużą rodzinę trzeba podejść do tego
czym dla uczestników pochodzących z rodzin tematu z dużą precyzją logistyczną,
uboższych pomoc jest odpowiednio większa. uwzględnić terminy wyjazdów dzieci, które
uczestniczą w obozach harcerskich, czy
Mówiliśmy o kulturze i działaniach rekre- koloniach zuchowych. Najstarszi synowie
acyjnych, zapewne w obszarze turystyki też mają już swoje indywidualne plany wyjazwiele będzie się działo?
dów. Zatem lipiec poświęcony jest głównie
na uczestnictwo poszczególnych dzieci
Co tydzień odbywają się przedsięwzięcia w różnorodnych obozach. Ja w tym czasie
turystyczne organizowane przez Związek z żoną i najmłodszą córką staram się spęMiędzygminny „Puszcza Zielonka”, w któ- dzać wspólnie weekendy w okolicach Dobierym, jako Murowana Goślina, jesteśmy lide- gniewa. Rodzinny urlop, tradycyjnie w drurem. W ramach tych działań organizowane giej połowie sierpnia, spędzamy w Pogorzesą wycieczki z cyklu Lato z Przewodnikiem licy nad Morzem Bałtyckim.
w Puszczy Zielonka. Koszty organizacji tego
cyklu nie wymagają jakiegoś wielkiego Zwieńczeniem sezonu letniego będzie wielwysiłku finansowego (na kilka z nich, jak kie widowisko.
choćby na spływ kajakowy, Związek pozyskał dotacje), a pod okiem przewodników, Tak,
i
września w Murowanej Goślinie
czy osób znających nasze tereny można odbędzie się widowisko o konfederacji barodbywać bardzo interesujące, autokarowe, skiej na terenie Wielkopolski. Będzie to
piesze czy rowerowe wycieczki po gminie widowisko, które jest kolejnym krokiem
Murowana Goślina i gminach sąsiednich, w ramach przygotowań do dużego widowiktóre należą do Związku.
ska o dziejach Polski, tworzonego na
.
rocznicę Chrztu Polski. Zresztą, i wrzeKtóre imprezy szczególnie poleca Pan miesz- śnia to będzie weekend szczególny, wówkańcom? W których najchętniej bierze Pan czas odbędzie się spotkanie przedstawicieli
udział?
gmin partnerskich – obchodzić będziemy
dziesięciolecie naszego komitetu partnerPolecam wszystkie, bo proponowana jest skiego. Również wtedy ma się odbyć memotak duża różnorodność, że każdy coś dla sie- riał Arkadiusza Gołasia z udziałem czołobie lub dla swoich dzieci może znaleźć. wych zespołów PlusLigi siatkarskiej mężWybór zależy od czasu, jaki można na to czyzn. W tych dniach odwiedzą nas też ekspoświęcić, jak również od indywidualnych perci z Puy du Fou, z którymi wspólnie przyzainteresowań. Osobiście z wielką chęcią gotowujemy widowisko na rok
. Przed
biorę udział w imprezach z cyklu Murowane nami więc wiele ciekawych wydarzeń,
Lato. To są nasze gminne imprezy strate- w których mam nadzieję, że licznie uczestnigiczne, które powodują, że jesteśmy rozpo- czyć będą mieszkańcy naszej gminy.
znawalni. Uczestniczę w nich z radością
i wielkim szacunkiem dla osób angażujących Dziękuję za rozmowę.
się w organizację.
czerwiec 2013

INWESTYCJE

Pomimo kryzysu przedsiębiorcy
inwestują
Pomimo trwającego od
kilku lat kryzysu
gospodarczego, którego
skutki zauważalne są
również w naszym kraju,
aktywność inwestorów
w naszej gminie nadal trwa.
Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Biura Zarządzania Projektami
i Rewitalizacji
tel. 61 811 88 28
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

W

ostatnich miesiącach rozpoczętych zostało kilka inwestycji m.in.
dwie w strefie staromiejskiej oraz
dwie w strefie aktywizacji gospodarczej przy
ul. Polnej.
Elementem ożywienia gospodarczego historycznej części miasta są dwie inwestycje
realizowane przez inwestorów prywatnych.

Budowa kamienicy przy ul. Podgórnej z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową doskonale wpisuje się w rewitalizację
tej części miasta. Zakupiona od gminy zrujnowana kamienica została wyburzona, a na
jej miejscu inwestor, zgodnie z warunkami
zakupu nieruchomości, rozpoczął budowę
budynku w stylu staromiejskim. Obecnie
inwestycja jest już na ukończeniu, a wkrótce
wprowadzą się do niej pierwsi najemcy.

Inwestycja przy ul. Wojska Polskiego.

Inwestycja przy ul. Wojska Polskiego (pomiędzy marketem Biedronka, a ul. Graszyńskiego) wpłynie na ożywienie tego sektora
śródmieścia. Pusty dotychczas fragment
terenu zagospodarowany zostanie dwoma
budynkami handlowo-usługowymi. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec
r.
Wkrótce uruchomiony zostanie również
budynek handlowo-usługowy przy narożniku ulic Rogozińskiej i Szkolnej.
Realizowane w śródmieściu ww. inwestycje,
w połączeniu z możliwością uzyskania zwolnienia z podatku, z tytułu remontu elewacji
lub dachu, skłania właścicieli ww. budynków
do podejmowania decyzji o remoncie kamienic. Obecnie kilku właścicieli nieruchomości
jest w trakcie uzyskiwania zwolnienia podatkowego z tytułu wykonanych prac. Ponadto
realizowanych jest również kilka inwestycji
i remontów poza programem zwolnień.
Łącznie w ramach inwestycji prywatnych
wyremontowano ok. obiektów.

W strefie gospodarczej przy ul. Polnej inwestorzy - firmy Galwano Perfekt i Zygmet rozpoczęli realizację dwóch, zapowiadanych
już wcześniej inwestycji.
Budowana od kilku tygodni przy ul. Polnej
fabryka znanej poznańskiej firmy z branży
galwanotechnicznej - Galwano Perfekt składać się będzie z zakładu produkcyjnego
z
powierzchnią
magazynową
wraz
z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi.
W obiekcie umieszczone zostaną instalacje
galwanizerni z najnowocześniejszymi na
rynku zabezpieczeniami środowiskowymi.
Stanie się ona nową i jedyną siedzibą firmy.
Również goślińska firma Zygmet, zajmująca
się usługami ślusarskimi, konstrukcyjnymi
i transportowymi, rozpoczęła realizację
inwestycji przy ul. Polnej. Nowa hala produkcji konstrukcji metalowych wraz z zapleczem
socjalnym i biurowym będzie miała
powierzchnię ponad
m . Zakończenie
inwestycji planowane jest na
r.

Goślinianka Alicja Kobus
Obywatelką Europy

N

asza mieszkanka, Wiceprzewodnicząca
Rady
Miejskiej,
Przewodnicząca Osiedla Samorządowego
nr w Murowanej Goślinie Alicja Kobus w ostatnim czasie
została uhonorowana dwoma prestiżowymi
tytułami.
Pani Alicja znalazła się wśród tegorocznych
laureatów przyznawanej przez Parlament
Europejski Europejskiej Nagrody Obywatelskiej, za działalność na rzecz zbliżenia
pomiędzy narodami Unii Europejskiej,
a w szczególności za przywrócenie obecności społeczności żydowskiej w życiu
publicznym Poznania. Pani Alicja przewodniczy poznańskiemu Oddziałowi Związku Gmin
Wyznaniowych Żydowskich. Do nagrody
zgłosił ją europoseł Filip Kaczmarek. Ofiwww.murowana-goslina.pl

cjalne wręczenie nagrody nastąpi w październiku br., w Brukseli.
Natomiast Wielkopolski Klub Kapitału z okazji XX-lecia swojego istnienia przyznał p. Alicji Kobus honorowy kryształ za zasługi dla
regionu wielkopolskiego. Nasza mieszkanka
znalazła się w tym gronie wraz z przedstawicielką kraju związkowego Brandenburgia
w Wielkopolsce - Angeliką Menze, Prezesem
MTP - Andrzejem Byrtem oraz Marianem
Królem – Prezydentem Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego.
Pani Alicja jest znana ze swojej działalności
społecznej i wyczulenia na problemy innych
ludzi. Zawsze stara się pomóc, o czym przekonał się niejeden mieszkaniec naszej gminy.
Gratulujemy Pani Alicjo! Pani zaangażowanie
zostało docenione.

BUDOWA ULICY MICKIEWICZA ‐
TRWAJĄ PRACE ZWIĄZANE
Z WBUDOWYWANIEM
KRAWĘŻNIKÓW.

CITTASLOW

MUROWANA GOŚLINA - jedyna z Wielkopolski na festiwalu Cittaslow w Olsztynku
maja, już czwarty raz z rzędu, odbył się Festiwal Cittaslow, tym razem w Olsztynku – miasteczku, które wraz z Rynem i Lubawą do sieci przystąpiło w
r. Festiwal był okazją do
zaprezentowania rosnącego z roku na rok potencjału polskich miasteczek Cittaslow. Uczestniczyła w nim także Murowana Goślina.
Daria Niemier
podinspektor ds. rewitalizacji
tel. 61 811 88 28 wew. 207
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl

P

oza przedstawicielami miast członkowskich liczną grupą wzięli w nim udział
rzemieślnicy, którzy zaprezentowali
swoje wyroby podczas odbywającego się na
rynku kiermaszu. Jednocześnie na scenie
ustawionej specjalnie z tej okazji na placu
przed zamkiem odbywały się pokazy zespołów artystycznych pochodzących z miast
członkowskich. Naszą gminę reprezento-

wały „Goślińskie Chabry” z dyrygentem
Marcinem Matuszewskim.
W przeddzień festiwalu odbyło się spotkanie
Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow, podczas
którego wybrano koordynatora PKS Cittaslow. Ponownie został nim burmistrz
Lidzbarka Warmińskiego – Artur Wais. Natomiast do Krajowego Komitetu Koordynującego wybrany został burmistrz Murowanej
Gośliny – Tomasz Łęcki. W spotkaniu, ze
strony Murowanej Gośliny, uczestniczył
również radny Rady Miejskiej Zbigniew Furman.

Poszukujemy osób, które posiadają HOBBY I PASJĘ, w efekcie których powstają niepowtarzalne ręcznie wykonane przedmioty takie, jak np. kartki okolicznościowe, biżuteria, figurki metalowe, drewniane, gliniane itp., przedmioty użytku domowego itd. Czyli takie, które POWSTAJĄ W ZGODZIE Z
IDEĄ CITTASLOW.
Jesteśmy otwarci na propozycje, chcemy bowiem wyłonić NAJBARDZIEJ INTERESUJĄCYCH RĘKODZIELNIKÓW z terenu naszej gminy. Dlatego
jeśli spełniasz powyższe wymagania tj. jesteś kreatywny i lubisz tzw. hand-made koniecznie zgłoś się do nas.
Osoby zainteresowane są proszone o kontakt z Darią Niemier poprzez przesłanie drogą mailową krótkiego opisu wykonywanych przedmiotów (można załączyć zdjęcie) na adres
d.niemier@murowana-goslina.pl – w temacie wiadomości prosimy wpisać Cittaslow – rzemieślnicy. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego 61 811 88 28.

Jednocześnie w celu promocji idei Cittaslow poszukujemy lokalnych producentów żywności (warzyw, owoców, przetwórów itp.)

TYM RAZEM NA KOLANA RZUCAMY DZIECI
Mamo co dziś na obiad?
Kwiaty w cieście naleśnikowym.

Widok miny dziecka bezcenny! Dorosłych zresztą podobnie. Smak i zapach fantastyczne, bo to dwa najintensywniejsze aromaty czerwca. Składniki i wykonanie banalnie proste, a Murowana Goślina i jej okolice obfitują w krzewy hyćki. Choć trochę się
obawiam, czy po opublikowaniu tego przepisu nie zostaną ogołocone.

Kwiaty czarnego bzu
w cieście z musem
truskawkowym
Monika Paluszkiewicz
Dziennikarka i dietetyczka, mieszkanka Murowanej Gośliny,
laureatka konkursu „Blog Roku
”

Więcej przepisów na prozdrowotne specjały
znajdą Państwo na blogu chilifiga.pl.

Czarny bez to roślina lecznicza, ale podana
w takiej formie to właściwie bardziej fanaberia i smaczna zabawa. Na pewno przyjemność, bo przygotowanie dania poprzedza
spacer w poszukiwaniu krzewów czarnego
bzu, które nie bywają targane przez podmuchy przejeżdżających aut.
POTRZEBUJEMY:
> kwiaty czarnego bzu, białe, w pełni rozwinięte
> ciasto naleśnikowe (no wiecie: mleko,
mąka, jajka)
> olej rzepakowy
> mus truskawkowy (zmiksowane blenderem owoce, można osłodzić miodem)
Baldachimy czarnego bzu ścinamy tak, żeby
został kawałek łodyżki i pakujemy do torby
z materiału (w foliowym worze zwiędną,
padną, zdechną). Taszczymy do domu.

NASTĘPNIE:
> w wersji dla mięsożerców przechodzimy
do robienia ciasta;
> w wersji wegetariańskiej rozkładamy
kwiaty na kartkach papieru lub gazetach,
żeby zdążyły ewakuować się z nich biegające i latające potencjalne farsze mięsne.
Przygotowujemy ciasto naleśnikowe. Chwytamy kwiatek za „ogonek”, maczamy w cieście, pozwalamy, żeby część ciasta ściekła
z powrotem do michy, żeby kwiaty nie były
zbyt grubo oklejone. Następnie wkładamy
delikatnie na rozgrzany, dość głęboki tłuszcz.
Smażymy chwilę, obracamy (jeśli nie był
zanurzony cały kwiat). Wykładamy na ręczniki papierowe, aby odsączyć kwiaty z tłuszczu. Podajemy wyłącznie grzecznym dzieciom. Niegrzeczne niech sobie coś upolują.
czerwiec 2013

GOSPODARKA KOMUNALNA

Wpłynęło ponad tys. deklaracji
– co grozi za ich nie złożenie?
Ogółem do Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
(GOAP) wpłynęło do tej pory .
deklaracji (stan na . ) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

S

tanowi to ponad połowę deklaracji, które
według szacunków powinny zostać złożone. W delegaturze Związku, w Murowanej Goślinie zebrano:
deklaracji.

GOAP ostrzega, że właściciele i zarządcy nieruchomości, którzy nie wypełnią tego ustawowego obowiązku muszą się liczyć z konsekwencjami. Ordynacja podatkowa przewiduje
w określonych sytuacjach możliwość nałożenia kary porządkowej do .
zł.
W ostatnich dniach maja druki deklaracji wraz
z ulotką objaśniającą (wydaną przez gośliński
urząd) były dystrybuowane do mieszkańców
gminy. Na zebraniu burmistrza z przedstawicielami jednostek samorządu pomocniczego
maja sołtysi oraz przewodniczący osiedli
samorządowych ustalili, które sołectwa oraz
ulice w mieście powinny otrzymać deklarację
od kolportera z urzędu, a na terenie których
sołtysi i przewodniczący sami dostarczą
dokument swoim mieszkańcom. W wyniku
tych ustaleń kolportaż deklaracji z urzędu
objął następujące miejscowości i sołectwa:
Boduszewo,
Głębocko,
Głęboczek,
Łopuchowo Gać, Łoskoń Stary, Nieszawa,
Mściszewo, Uchorowo, Wojnówko, Zielonka

ZASADY ODBIORU ODPADÓW Z TERENU
GMINY MUROWANA GOŚLINA PRZEZ ZM
GOAP PO LIPCA BR.

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji
Poznańskiej”, świadczone w okresie przejściowym – tj. począwszy od dnia lipca
r. do czasu rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Zamawiającego w dniu maja
b.r. oraz na podstawie parafowanych umów
określono, iż w okresie przejściowym za
odbiór odpadów z terenu gminy Murowana
Goślina będzie odpowiedzialne przedsiębiorstwo ALTRANS P.U.T.
Zgodnie z parafowaną umową firma zapewni
w okresie przejściowym odbiór odpadów
z dotychczas obsługiwanych przez siebie
nieruchomości, a także przejmie obsługę
pozostałych miejsc na określonym w umowie
obszarze. Do lipca powinna także dostarczyć pojemniki na znajdujące się tam nieruchomości w celu organizacji sprawnego systemu odbioru odpadów.

Po przeprowadzeniu negocjacji o udzielenie
zamówienia publicznego na usługi w zakresie
odbioru i transportu odpadów komunalnych
zmieszanych i odpadów zielonych oraz

Informacji dodatkowych udziela:
Walerian Ignasiak, Rzecznik Prasowy ZM GOAP
tel.
,
INFOLINIA ZM GOAP:

oraz teren Osiedla Samorządowego nr .
Formalnie termin składania deklaracji upłynął
czerwca br., jednak deklaracje są nadal
przyjmowane. Można tego dokonać osobiście w Biurze Obsługi Klienta przy ul. św.
Michała
w Poznaniu oraz w
delegaturach Związku działających w gminach.
W Murowanej Goślinie delegatura mieści się
w budynku Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej . Obsługuje ją pracownik GOAP przydzielony na teren gminy Murowana Goślina –
Michał Giełdon.
tel.
, kom.
Deklaracje można też nadal składać przez
internet korzystając ze strony www.goap.
org.pl lub wysłać wypełniony formularz
pocztą na adres Związku: ul. św. Michała ,
Poznań.

Zmiana terminu
Więcej miejsc Tam może
parkingowych stanąć fotoradar podjęcia prac
melioracyjnych
w mieście
Stefan Ogorzałek
młodszy referent ds. infrastruktury
technicznej i usług komunalnych
tel. 61 892 36 42
e-mail: s.ogorzalek@murowana-goslina.pl

Stefan Ogorzałek
młodszy referent ds. infrastruktury
technicznej i usług komunalnych
tel. 61 892 36 42
e-mail: s.ogorzalek@murowana-goslina.pl

R

ozpoczęły się prace związane z odtworzeniem oznakowania poziomego
dróg gminnych i powiatowych
w Murowanej Goślinie.
Na przełomie czerwca i lipca wprowadzone
zostało także nowe oznakowanie poziome
na ul. Rogozińskiej związane z wyznaczeniem
miejsc postojowych na odcinku od
pl.
Powstańców
Wielkopolskich
do
ul. Polnej.

www.murowana-goslina.pl

O

d
czerwca br. na terenie miasta
Murowana
Goślina
obowiązuje
zmiana organizacji ruchu.

Wprowadzany projekt organizacji ruchu
zatwierdza wyznaczone odcinki dróg
publicznych, na których możliwe będzie prowadzenie automatycznej kontroli prędkości.
Znaki D- , informujące o automatycznej
kontroli prędkości, ustawione zostały przy:
▪ ul. Raduszyńskiej (odcinek od
ul. Kutrzeby do ul.Długiej),
▪ ul. Mściszewskiej (odcinek od ul. Raduszyńskiej do ul. Mickiewicza),
▪ ul. Rogozińskiej (odcinek od ul. Polnej do
skrzyżowania z byłą DW
),
▪ ul. Polnej (odcinek od ul. Zagłoby do
ul. Wołodyjowskiego).

Małgorzata Krotiuk-Śliwa
inspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 61 892 36 43
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl

W

ostatnim numerze Biuletynu
Samorządowego informowaliśmy
Państwa o tym, że ruszają prace
melioracyjne na terenie miasta w rejonie
ul. Nowej. Wyłoniona w postępowaniu
przetargowym firma odstąpiła jednak od
podpisania umowy.

W związku z tym konieczne było ponowne
ogłoszenie przetargu, którego rozstrzygnięcie planowane jest na początku lipca.
Termin zakończenia prac określony został na
lipca
r.

GOSPODARKA KOMUNALNA

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
KOMUNALNYCH, SUROWCÓW WTÓRNYCH
ORAZ ODPADÓW ZIELONYCH NA ROK
W okresie przejściowym, począwszy od dnia lipca
r. do czasu
rozstrzygnięcia przetargu na usługi w zakresie odbioru i transportu
odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
położonych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka

Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” za odbiór odpadów z terenu
gminy Murowana Goślina będzie odpowiedzialne przedsiębiorstwo
ALTRANS P.U.T.
Poniżej preznetujemy harmonogramy wywozu odpadów.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
REJON
Murowana Goślina (lewa
strona od ul. Poznańskiej jadąc od Poznania)
Murowana Goślina (prawa
strona od ul. Poznańskiej jadąc od Poznania)
Raduszyn, Mściszewo,
Starczanowo, Uchorowo,
Białężyn, Nieszawa
Rakownia, Kamińsko,
Boduszewo, Zielonka,
Huciska, Głęboczek,
Głębocko, Pławno
Przebędowo, Długa
Goślina, Łoskoń Stary,
Kąty, Leśniczówka,
Trojanowo, Białęgi,
Łopuchowo, Łopuchówko,
Worowo, Wojnowo,
Wojnówko

DATA WYWOZU
08.07.
2013

22.07.
2013

05.08.
2013

19.08.
2013

02.09.
2013

16.09.
2013

30.09.
2013

14.10.
2013

28.10.
2013

12.11.
2013

25.11.
2013

09.12.
2013

23.12.
2013

09.07.
2013

23.07.
2013

06.08.
2013

20.08.
2013

03.09.
2013

17.09.
2013

01.10.
2013

15.10.
2013

29.10.
2013

12.11.
2013

26.11.
2013

10.12.
2013

24.12.
2013

10.07.
2013

24.07.
2013

07.08.
2013

21.08.
2013

04.09.
2013

18.09.
2013

02.10.
2013

16.10.
2013

30.10.
2013

13.11.
2013

27.11.
2013

11.12.
2013

24.12.
2013

11.07.
2013

25.07.
2013

08.08.
2013

22.08.
2013

05.09.
2013

19.09.
2013

03.10.
2013

17.10.
2013

31.10.
2013

14.11.
2013

28.11.
2013

12.12.
2013

27.12.
2013

12.07.
2013

26.07.
2013

09.08.
2013

23.08.
2013

06.09.
2013

20.09.
2013

04.10.
2013

18.10.
2013

31.10.
2013

15.11.
2013

29.11.
2013

13.12.
2013

27.12.
2013

13.07.
2013

27.07.
2013

10.08.
2013

24.08.
2013

07.09.
2013

21.09.
2013

05.10.
2013

19.10.
2013

02.11.
2013

16.11.
2013

30.11.
2013

14.12.
2013

28.12.
2013

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu
lub w biurze firmy Owińska, ul. Bydgoska .
UWAGA! Pojemniki należy wystawiać w dniu odbioru odpadów do godziny : przed posesję, a jeżeli nie ma takiej możliwości to jak najbliżej wejścia na posesję

HARMONOGRAM ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH
REJON VIII* - MUROWANA GOŚLINA – SOŁECTWA, BEZ PRZEBĘDOWA
REJON IX* - MUROWANA GOŚLINA – Zielone Wzgórza, Os..
-lecia, PRZEBĘDOWO
REJON X* - MUROWANA GOŚLINA Miasto
*wcześniejsza numeracja rejonów obejmuje gminę Czerwonak, która również obsługiwana jest przez P.U.T.
ALTRANS
MIESIĄC

REJON VI

REJON VII

REJON VIII

REJON IX

REJON X

LIPIEC

22

23

24

25

26

SIERPIEŃ

26

27

28

29

30

WRZESIEŃ

23

24

25

26

27

PAŹDZIERNIK

21

22

23

24

25

LISTOPAD

25

26

27

28

29

GRUDZIEŃ

16

17

18

19

20

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu
lub w biurze firmy Czerwonak, ul. Gdyńska
.
UWAGA! Zawiązane worki należy wystawić w dniu zbiórki do godziny : przed posesję w widocznym
miejscu.

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW ZIELONYCH
REJON
MIASTO I GMINA
17.07.
MUROWANA
2013
GOŚLINA

DATA WYWOZU
31.07.
2013

14.08.
2013

28.08.
2013

11.09.
2013

25.09.
2013

09.10.
2013

23.10.
2013

06.11.
2013

20.11.
2013

Dodatkowe informacje i zgłoszenia pod numerem telefonu
lub w biurze firmy Owińska, ul. Bydgoska .
UWAGA! Odpady do wywiezienia należy zgłosić najpóźniej do poniedziałku poprzedzającego datę
wywozu odpadów do godziny : pod numerem telefonu
.
Daty zgłoszenia odpadów do wywozu:
. .
,
. .
,
. .
,
. .
,
. .
,
. .
, . .
, . .
, . .
, . .
czerwiec 2013

TURYSTYKA

V Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty wakacyjnych weekendowych
rajdów i wyjazdów promocyjnych oferowanych przez Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka”. To już edycja tej imprezy organizowanej przez gminy członkowskie Związku
tj.: Czerwonak, Kiszkowo, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz.
Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

T

egoroczne imprezy turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe
i autokarowe dadzą możliwość dogłębnego poznania Puszczy
Zielonka – największego i najbardziej naturalnego kompleksu
leśnego w okolicach Poznania – wszystkie odbędą się bez względu
na warunki pogodowe. W wyznaczonych miejscach, w każdy wakacyjny weekend będą na Państwa czekać kierownicy tras, regionaliści, którzy poprowadzą imprezy. Pogoda zapewniona - zabieramy
dobry humor. Ubezpieczenie i wyżywienie uczestnicy zapewniają
sobie we własnym zakresie.

HARMONOGRAM IMPREZ LATA
Z PRZEWODNIKIEM W PUSZCZY ZIELONKA
lipca (niedziela) spływ kajakowy Szlakiem Kajakowym
„Puszcza Zielonka” (Pobiedziska)
lipca (sobota) wyjazd promocyjny na Szlak Kościołów
Drewnianych (Poznań)
lipca (niedziela) instruktaż Nordic Walking (Skoki)
lipca (niedziela) rajd rowerowy (Murowana Goślina)

Wszystkie imprezy są BEZPŁATNE. Zgłoszenia wymagane są jedynie
na wyjazdy promocyjne na Szlak Kościołów Drewnianych.

sierpnia (niedziela) instruktaż Nordic Walking (Czerwonak)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie,
a szczegółowy program znajduje się w kalendarzu imprez na stronie
www.puszcza-zielonka.pl oraz na facebooku: Rajdy turystyczne.

sierpnia (czwartek) instruktaż Nordic Walking (Pobiedziska)

sierpnia (niedziela) przejazd rowerowy (Czerwonak)
sierpnia (niedziela) rajd Nordic Walking (Swarzędz)
sierpnia (niedziela) instruktaż Nordic Walking (Murowana
Goślina)

Imprezy dofinansowane ze środków ZM „Puszcza Zielonka” oraz
Powiatu Poznańskiego.

OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE
PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ
W BIAŁĘŻYNIE

META: Pławno, Pensjonat „Novel House”, godz.

:

–

:

STARTY dystans w jedną stronę)
ROWERY: godz. : – Poznań, parking przy Hotelu „Naramowice” (dystans: km)
godz. : – Murowana Goślina, ratusz, pl. Powstańców Wlkp. – trasa sportowa (dystans: km)
godz. : – Murowana Goślina, ratusz, pl. Powstańców Wlkp. – trasa rodzinna (dystans: km)
NORDIC WALKING: godz.

:

– Pensjonat „Novel House” w Pławnie (dystans: km)

NA MECIE:
wymiana książek, sprzedaż wydawnictw turystycznych, konkurencje sportowe (strzelanie z wiatrówki, przeciąganie liny, konkurencja sprawnościowa dla dzieci), muzyka na żywo, karaoke, posiłek
regeneracyjny, kawiarenka przygotowana przez Sołectwo Kamińsko (wypieki domowej roboty), możliwość nabycia wyrobów rękodzielniczych wykonanych przez sołectwo,
oraz
NIESPODZIANKA
Udział w rajdzie – bezpłatny. Zapraszamy!
Ze względów organizacyjnych prosimy o zapisy – do lipca włącznie osobiście w Czytelni Biblioteki
Publicznej w Murowanej Goślinie, pl. Powstańców Wlkp. , telefonicznie pod nr.:
, mailowo:
rajd@onet.eu
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”, Koło Turystyki Rowerowej „Sigma” z Poznania, Powiat Poznański, Gmina Murowana Goślina.

www.murowana-goslina.pl

czerwca
r. w godz. . - . Rada
Szkoły Podstawowej w Białężynie przeprowadziła podczas Festynu Rodzinnego „Mama,
Tata i Ja” zbiórkę publiczną na terenie boiska
SP im. Leona Masiakowskiego w Białężynie,
zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy
Murowana Goślina OR.
. .
z dnia
czerwca
r.
Do sprzedaży wprowadzono
cegiełek
o wartości zł za cegiełkę. Sprzedano
cegiełek i uzyskano łączną kwotę
zł,
która w całości została przeznaczona przez
Radę Szkoły Podstawowej w Białężynie na
zakup komputera do pracowni szkolnej.
Stefania Pawlak, Przewodnicząca Rady Szkoły
Podstawowej w Białężynie

WIDOWISKO

Będzie śmiesznie, miłośnie,
walecznie. Jak w życiu.
TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO WIDOWISKA HISTORYCZNEGO „MIŁOŚĆ, ARMATY, KONFEDERATY”, KTÓRE
I
WRZEŚNIA
ROKU ZOSTANIE WYSTAWIONE W MUROWANEJ GOŚLINIE. AKTORZY‐AMATORZY, NA CO DZIEŃ MIESZKAŃCY MUROWA‐
NEJ GOŚLINY, ZWERBOWANI PODCZAS CASTINGÓW, UCZESTNICZĄ W PRÓBACH, UCZĄ SIĘ SWOICH RÓL I DOSKONALĄ SCE‐
NICZNY RUCH.

Stowarzyszenie „Dzieje”, które jest główny organizatorem przedsięwzięcia, wciąż szuka chętnych do ról statystów – żołnierzy wojsk konfederackich i rosyjskich. Mile widziani nastolatkowie, mężczyźni. Poszukiwane także osoby, które chcą pomóc w pracach za sceną.
Informacje szczegółowe: Stowarzyszenie „Dzieje” www.dzieje.org.pl,
dom.kultury@murowana-goslina.pl, tel.
.
Nie byłoby goślińskiego widowiska, gdyby nie dwie kluczowe postaci:
autor scenariusza Jacek Kowalski oraz reżyser Leszek Rembowski. Podczas jednej z prób udało się skłonić panów do kilku słów komentarza na
temat tworzonego przedsięwzięcia.
Roma Dukat: Panie Leszku, dlaczego podjął się Pan reżyserowania
goślińskiego widowiska?
Leszek Rembowski: Uczyniłem to na prośbę autora scenariusza
Jacka Kowalskiego. Pracowaliśmy już wcześniej przy innych projektach. Widocznie doszedł do wniosku, że sobie poradzę (śmiech).
Chociaż to jest dla mnie dziwne, że zgłosił się akurat do mnie
(L. Rembowski to specjalista od polskich tańców narodowych –
przyp. red.). Wykładam na Akademii Muzycznej ruch sceniczny.
R.D.: A zatem widowisko będzie oparte na ruchu, czy klasycznej
grze aktorskiej?
L. R.: Będzie to widowisko oparte bardziej na ruchu, bo odbywa się
w przestrzeni, plenerze. Choć fakt, że pomaga nam pani Irena Lipczyńska - aktorka, sprawia, że ta koncepcja ciągle ewaluuje. Raz
w kierunku widowiska plenerowego, raz teatru. Szukamy złotego
środka.
Jacek Kowalski (autor scenariusza): Sztuka nie była pisana pod
widowisko plenerowe, w samym scenariuszu nie ma wielkich
ruchów mas ludzkich, ale autor je przewidział. Sztuka jest pisana
wierszem. W miarę równym, rymowanym, który pije do dawnego
teatru, choć jest to trochę pastisz, krotochwila. Z drugiej strony
jest ona o tematach poważnych. Proponując Leszkowi, by podjął
się reżyserii chodziło o ruchy dużych grup ludzi. Jest wojna, są
tańce. Leszek zajmuje się polskimi tańcami, dlatego wybór padł na
niego. A z drugiej strony chodzi o tekst, który musi być dobrze
podany.
R.D.: Czy to jest sztuka napisana specjalnie „na zamówienie” dla
Murowanej Gośliny? Skąd taki wybór tematu?
J.K.: Sztuka ta była już wystawiana, ale w bardziej kameralnych
warunkach.
Murowana Goślina ma za sobą już kilka widowisk. Widziałem je,
byłem zapraszany przez pana burmistrza i twórców tego przedstawienia na spotkania, podczas których omawiane były różne inne
projekty, w tym pomysł związany z widowiskiem
. I chodziło
o ty, by z jednej strony Kowalski mierzył zamiary na
, a z drugiej
strony, tak jak to się dzieje w Puy du Fou, stworzył kilka mniejszych
spektakli, które podobnie jak tam, są mniejszymi wydarzeniami. I co
mnie szczególnie ucieszyło, mają kostium historyczno-literacki.
Założenie było takie, by spektakl który ma być wystawiony w tym
roku, nie był pisany na nowo. Zaproponowałem kilka tekstów, ze
wskazaniem na ten. Przemawiało za nim kilka rzeczy, że jest osadzony w Wielkopolsce, że jest dowcipny, że są tam elementy i batalii,
i tańca. Resztę muszą ocenić widzowie. Mam też nadzieję, że będą
się dobrze bawić ci, którzy w nim zagrają.

Reżyser Leszek Rembowski.

Autor scenariusza Jacek Kowalski.

R.D.: Na jakim etapie są przygotowania?
L.R.: Ponieważ jest to widowisko plenerowe musimy nagrać ścieżkę
dźwiękową. To jest pierwszy, bardzo ważny etap. I do niego obecnie
przygotowujemy aktorów. Są już też rozmowy nt. kostiumów, scenografii. Cały czas trwają poszukiwania statystów, którzy zagrają
żołnierzy.
R.D.: O czym właściwie jest ta sztuka?
J.K.: To historia prawdziwego wydarzenia, afery, która wzburzyła
Wielkopolan w wieku XVIII. Tu nie będzie o wzburzeniu, bo będzie
o samej aferze, troszeczkę podbarwionej historiami męsko-damskimi. Ale to była gruba afera polityczna, która skończyła się politycznym morderstwem. Zginął jeden z ważnych konfederatów barskich. I to się działo wokół Poznania, myśmy to osadzili tu czyli
w Murowanej Goślinie.
R.D.: Dlaczego warto przyjść na goślińskie widowisko?
J.K.: Ma być widowiskowo, głośno, historycznie.
L.R.: W Polsce jest coraz więcej takich przedstawień, ale są to próby
rekonstrukcji. My nie chcemy, aby to była rekonstrukcja. Dla nas
priorytetem jest tekst. Prawdopodobnie więc będzie to jedyne takie
widowisko, nie będące rekonstrukcją historyczną, w Polsce.
R.D.: Będzie więc śmiesznie, będzie miłość, będzie walka?
L.R.: (śmiech) Jak to w życiu.
R.D.: Dziękuję za rozmowę.

„Aktorzy” podczas prób do widowiska.

czerwiec 2013

Już 10 lat „Puszcza Wpuszcza”
Mamy - rowerzystki i miłośniczki nordic walking miały okazję spędzić swoje tegoroczne
święto aktywnie. Ale nie tylko one. maja odbył się jubileuszowy – – rajd „Puszcza
Wpuszcza”. Mimo nieco zniechęcającej aury na mecie w Zielonce (gm. Murowana
Goślina) pojawiło się ok.
turystów z całego regionu.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

W

tym roku organizatorzy przygotowali tras rowerowych i nordic
walking. Miłośnicy chodzenia z kijkami przybywali do Zielonki we własnym
zakresie, gdzie czekał na nich wybór: trasa
sportowa (ok.
km) lub rekreacyjna (ok.
km).

Rowerzyści ruszali odpowiednio: ze Skoków;
Kiszkowa; z Poznania nad Maltą; z Poznania,
z „Pestki” pod wodzą Waldemara Warguły
(debiut naszego mieszkańca w roli przewodnika trasy), z Murowanej Gośliny (grupa
rodzinna) pod wodzą Arkadiusza Bednarka,
z Murowanej Gośliny (dorośli) pod przewodnictwem autorki tego tekstu.
Na mecie rajdu w Zielonce na turystów oczekiwali: komandor rajdu Eugeniusz Jacek oraz
jego „zastępczyni” Danuta Śliwa z Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa
Wielkopolskiego. Metę na przybycie gości
przygotował Sławomir Malec.

Grupę rodzinną
z Murowanej
Gośliny popowadził Arkadiusz
Bednarek

Turyści mogli posilić się grochówką; pójść na
spacer z leśnikiem Marianem Grodzkim
z Leśnego Zakładu Doświadczalnego, by
poznać przyrodnicze walory Arboretum
Leśnego lub z leśniczką Moniką Konatowską
z ZPKWW udać się na ścieżkę dydaktyczną
wokół Jeziora Zielonka. Jak zawsze, była
przygotowana gra.
Tegoroczny rajd zorganizował ZM „Puszcza
Zielonka” przy współudziale Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkiego

Zapraszamy na bezpłatne
instruktaże nordic walking

J

ak poprawnie chodzić z kijkami? Jak
przeprowadzić rozgrzewkę? Jak prawidłowo się rozciągnąć po marszu z kijkami?

Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzą
instruktorzy Nordic Walking podczas spotkań
doskonalących technikę chodzenia z kijkami.
Pierwszy instruktaż odbył się
czerwca
w Dąbrówce Kościelnej (gm. Kiszkowo).
Uczestnicy, poza zapoznaniem się z techniką
prawidłowego chodzenia, udali się na spacer
utrwalający zdobytą wiedzę, a także zwiedzili Sanktuarium Maryjne w Dąbrówce
Kościelnej.
Kolejne instruktaże odbędą się:
▪

lipca o godz. .
w Potrzanowie
(gmina Skoki) – zbiórka w Gospodarstwie
Agroturystycznym
Relax All

www.murowana-goslina.pl

w Potrzanowie,
sierpnia o godz. . w Owińskach
(gmina Czerwonak) – zbiórka na parkingu przy kąpielisku Akwen Tropicana
w Owińskach (ul. Plażowa),
▪
sierpnia o godz. . w Pobiedziskach
– zbiórka przy Ośrodku Kultury
ul. Kostrzyńska w Pobiedziskach,
▪
sierpnia o godz.
.
w Zielonce
(gmina Murowana Goślina) – zbiórka na
parkingu leśnym w Zielonce.
▪

Uczestnictwo w instruktażu jest bezpłatne.
Prosimy o zabranie ze sobą kijków. Zajęcia
trwają do - godzin. Są połączone ze spacerem. Wakacyjne instruktaże są częścią programu „Lato z Przewodnikiem w Puszczy
Zielonka”.
Instruktaż dofinasowany z środków: Związku
Międzygminnego
„Puszcza
Zielonka”
i Powiatu Poznańskiego.

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, PTTK Oddział Poznań – Nowe Miasto i gminy Murowana Goślina.

GDZIE SIĘ KĄPAĆ
W WAKACJE?
czerwca ruszył sezon wakacyjny
nad jeziorem w Kamińsku. Znajduje się tam jedyne w gminie miejsce zwyczajowo przyjęte do kąpieli ze zorganizowaną plażą, ratownikiem, małą gastronomią i możliwością wypożyczenia sprzętu
pływającego.
Pozostałe jeziora w gminie nie mają powyższego statusu.

ZAWODNIKÓW
GOŚLINIAKÓW
KATEGORII
WIEKOWYCH

fot. Dominik Kowal

JUŻ TRZYDZIESTY DRUGI RAZ GOŚCILIŚMY W MUROWANEJ GOŚLI‐
NIE BIEGACZY WETERANÓW. PO RAZ KOLEJNY POLSKI ZWIĄZEK
WETERANÓW LEKKIEJ ATLETYKI W TORUNIU POWIERZYŁ
NASZEMU MIASTU ORGANIZACJĘ MISTRZOSTW POLSKI WETERA‐
NÓW W PÓŁMARATONIE.

H

onorowy patronat nad biegiem objął
Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz
Łęcki, nasz bieg bierze udział w cyklu
Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
Przemarsz zawodników na miejsce startu
uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Murowanej
Goślinie pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego. Na starcie stanęło
zawodników
(poprzedni rekord w
r. –
zawodników), w tym
Gośliniaków (w ub. roku –
). Po raz pierwszy trasę półmaratonu

pokonał Burmistrz Murowanej Gośliny
Tomasz Łęcki (czas : : ). Oficjalnego
otwarcia mistrzostw dokonał Wojciech
Krzysztoń, przewodniczący Społecznego
Komitetu Organizacyjnego.
Zawodnicy walczyli o tytuły Mistrzów Polski
w
kategoriach wiekowych (mężczyźni
w , kobiety w ). Komentatorem biegu był
od lat związany z naszą imprezą Rafał Wilczyński z małżonką. Zwycięzcą, po raz trzeci,

został Marek Wasilewski z Piły, który osiągnął czas : : ( sekundy gorzej niż w ub.
roku). Z grona pań najlepsza okazała się utytułowana zawodniczka z Poznania Małgorzata Sobańska (czas : : ). Zwycięzcy
w kategorii open otrzymali puchary ufundowane przez Jarosława Dobrowolskiego, radnego Rady Powiatu Poznańskiego. Najstarszymi zawodnikami biegu byli Janina Rosińska (ur.
) z Łodzi i Jan Morawiec
(ur.
) z Łodzi, którzy otrzymali statuetki
Burmistrza Miasta i Gminy.
Puchary otrzymali także: Andrzej Ludzkowski – najlepszy zawodnik niepełnosprawny
i Shadi Milud z Libanu – najlepszy zawodnik
zagraniczny. Nagrodzono również Najlepsze
Goślinianki:
. Katarzyna May-Adamek,
. Magdalena Gralewicz, . Elżbieta Szym-

czak i Najlepszych Gośliniaków:
niaków:
. Dawid Sikora, . Roman Pietrzak,
etrzak,
. Maciej Michalak.
Tradycyjnie na zakończenie dekoracji
ekoracji
na scenie stanęli wszyscy Gośliośliniacy,
którzy
otrzymali
koszulki techniczne z napisem
MUROWANA GOŚLINA BIEGA.
Od kilku lat nasz bieg wspomaga
Maciej
Kramarek
z Kamińska, który również
sam biega. W tym roku,
w porozumieniu z organizatorami biegu przeznaczył
kwotę
euro dla Andrzeja
Ludzkowskiego,
niepełnosprawnego zawodnika, który
potrafi pomagać innym (akcja
na stadionie „Winda dla
Tomka”). Nagroda jest przezna-wczona na udział A. Ludzkowolskiego w dowolnym biegu w Polsce lub Europie.
mali
Na mecie zawodnicy otrzymali
ale
pamiątkowe koszulki i medale
olomistrzostw, a po odnowie biolony,
gicznej czekał na nich pyszny,
todwudaniowy obiad przygotowany prze Violettę i Andrzeja Skupieniów.
Imprezą towarzyszącą były biegi
ych
uczniów szkół podstawowych
ane
i gimnazjów
zorganizowane
wy
przez Szkolny Związek Sportowy
bulpod kierownictwem Sylwii Cebul-

skiej. W zawodach wzięło udział ponad
osób. A oto najlepsi, którzy otrzymali, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe:
Dziewczęta szkoła podstawowa: . Julia Kubiak (SP nr
Murowana Goślina), . Wiktoria Perła (SP Białężyn),
. Joanna Kaczmarek (SP
nr Murowana Goślina).
Chłopcy szkoła podstawowa: . Kamil Krotecki
(SP Białężyn), . Maciej
Dobrzykowski (SP nr
Murowana Goślina), . Jakub
Woźniak (SP Białężyn).
Dziewczęta
gimnazjum:
. Adrianna Dyrszlag (Gimnazjum nr ), . Małgorzata Raczyńska (Gimnazjum nr ), . Angelika
Augustowska (Gimnazjum nr ).
Chłopcy gimnazjum: . Robert
Szymkowiak (Gimnazjum nr ),
. Emil Pośpiech (Gimnazjum nr ),
. Krystian Ewert (Gimnazjum nr ).
Wszyscy
otrzymali
pamiątkowe
medale, ufundowane przez Jarosława Dobrowolskiego, radnego
Rady Powiatu Poznańskiego.
MGOKiR w Murowanej Goślinie
i Społeczny Komitet Organizacyjny
serdecznie dziękują za wsparcie finansowe i pomoc organizacyjną.

SPONSORZY: Gmina Murowana Goślina, Urząd Marszałkowski w Poznaniu,
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Jarosław Dobrowolski, Maciej Kramarek, Agencja Grupy PZU Karol Schulz, Marek Wojciechowski – Rakownia, PZU S.A.
POMOC ORGANIZACYJNA: Liczni wolontariusze - młodzież z Gimnazjum nr , harcerze, biegacze (punkty odżywcze, meta biegu, biuro zawodów),
OSP Rakownia, OSP Nieszawa, OSP Murowana Goślina, Stowarzyszenie Przyjaciół
Rakowni, Komisariat Policji w Murowanej Goślinie, Komenda Miejska Policji
w Poznaniu, Cech Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców.
PATRONAT MEDIALNY: www.wszystkoobieganiu.com.pl

Goślińscy uczestnicy maratonu 2013.

Wyprzedaż garażowa
w Pławnie
RADA SOŁECKA BODUSZEWA
ZMIENIONA
W czerwcu Zebranie Wiejskie w Boduszewie dokonało zmiany składu Rady Sołeckiej. Nowym członkiem została p. Beata
Kaczmarek, której życzę wytrwałości
i zadowolenia z podejmowanych obowiązków. Natomiast rezygnującej na własny wniosek p. Renacie Rudnej dziękuję za
okazane zaangażowanie i pracę na rzecz
sołectwa.
Elżbieta Winogrodzka
Sołtys Sołectwa Boduszewo
NIESZAWA
Sołtys Nieszawy cieszy się z prac przygotowawczych na terenie, gdzie ma powstać
boisko sportowe z placem zabaw i przyszła świetlica. Trzymamy kciuki, aby
wszystko odbyło się sprawnie.

WOJNOWO
Sołtys Wojnowa poinformował, że właśnie nadany został numer KRS dla powstałego w sołectwie Stowarzyszenia „Razem
możemy wiele”. Szczerze gratulujemy
i witamy w klubie.
maja wzięliśmy udział w spotkaniu na
temat nowej ustawy o odpadach. Przybyło sporo osób zainteresowanych. Część
sołtysów pobrało deklaracje dla swoich
mieszkańców. Na wszelkie pytania i wątpliwości odpowiedzi udzielił dyrektor
Związku Międzygminnego Gospodarka
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej Przemysław Gonera. Miejmy nadzieję, że
zmiana, która weszła w życie od lipca
zostanie u nas sprawnie przeprowadzona.

Z serca dziękuję: Dariuszowi Urbańskiemu,
Jarosławowi Dobrowolskiemu, Mariuszowi
Palce, Tadeuszowi Kłosowi, Robertowi Okińczycowi za wsparcie finansowe, Marianowi
Nogajowi i Tadeuszowi Gruchale za pyszne
wędliny dla dzieci. Dziękuję wspaniałej grupie realizacyjnej „Beton” za pokaz, jakiego
jeszcze w Łopuchówku nie było. Motolotniarzom z Obornik za przelot i pokaz nad
boiskiem, piekarni
p. Pobłockiego
z Rogoźna za wypieki, Dominikowi Krause,
Agacie Albin, Mieczysławowi za słodycze,

Babeczki, ciasto kokosowe, ciasto z rabarbarem i kawa umiliły imprezę, zarówno mieszkańcom Sołectwa Kamińsko, jak i przypadkowym gościom.
Dziękuję wszystkim za zaangażowanie!

Poszukiwani
chętni na
wycieczkę

czerwca w Łopuchówku odbyła się impreza połączona
z obchodami Dnia Dziecka w naszym sołectwie. Nawet
pogoda nie ośmieliła się nam dokuczyć.

A

Przedmiotem obrotu były kubki, biżuteria
własnej produkcji, książki, obrazy. Największą atrakcję stanowił „Drewniak” zrobiony
przez Mirosława Raczyńskiego oraz biedronki - gatunek pławieński.

Elżbieta Dziel
Sołtys Sołectwa Kamińsko

Łopuchówko świętowało
Dzień Dziecka

ni dzieciom, które zostały hojnie obdarowane, ani dorosłym niczego nie
zabrakło. Aby takie imprezy mogły się
udać potrzebni są ludzie dobrego serca i za
takich uważam naszych sponsorów.

maja
na boisku sportowym
w Pławnie (sołectwo Kamińsko)
odbyła się wymiana, kupno oraz
sprzedaż różności, których żal wyrzucić.

D

ale także grupie osób, na które zawsze
można liczyć: mojej Radzie Sołeckiej, Bogdanowi za obsługę grilla, dziewczynom: Weronice, Ewie Szukała i Ewie Wasielewskiej,
Dominice i Iwonie Plewa za pyszne ciasta,
panu „nadzorcy nad bałaganem” Krzysztofowi Hołubowiczowi, obsłudze kawiarenki
i saloniku fryzjerskiego Mai.

rodzy Mieszkańcy gminy Murowana
Goślina. Chcecie zobaczyć góry,
w tym pięknie położoną w Gorcach,
naszą gminę partnerską Ochotnicę Dolną?
Chcecie przespacerować się po Krupówkach
i zrobić zakupy w góralskim duchu na wielkim targu w Nowym Targu? A do tego zwiedzić Kraków? Sołtys sołectwa Mściszewo
Jan Gruszczyński organizuje wycieczkę do
Ochotnicy Dolnej.

imprezie

Wyjazd odbędzie się w dniach - lipca br.
Cena
zł od osoby. W cenie zapewniony
nocleg, wyżywienie i przejazd. Uczestnikiem
wyjazdu może być każdy. Nasi samorządowcy, którzy byli już kilkakrotnie z wizytą
w Ochotnicy potwierdzają, że takiej życzliwej
atmosfery i rozsmakowania się w góralskim
folklorze nie znajdzie się nigdzie indziej w Gorcach.

Urszula Gendera-Zielińska

Szczegółowych informacji udziela: Jan Gruszczyński pod nr. tel.:
.

Dziękuję także p. Anicie Skrzypnik z Wrocławia za przesłanie na nasz adres fajnych zabawek i książek dla dzieci. Mam nadzieję, że
nikogo nie pominęłam.
Do zobaczenia na
w Łopuchówku.

następnej

czerwiec 2013

Sołtys Trojanowa dziękuje
za pomoc

S

ołtys Trojanowa dziękuje za pomoc
rzeczową i finansową podczas organizacji festynu charytatywnego „Trojanowo dla Bronka
”.
NAGRODY GŁÓWNE UFUNDOWALI: Marek
i Katarzyna Waligóra, Michał i Magdalena
Pospychała.

ZA SZCZEGÓLNE WSPARCIE DZIĘKUJE
panu Dariuszowi Urbańskiemu, Małgorzacie
i Tomaszowi Adamskim, firmie Marpol, ciesielstwo i dekarstwo Marcin Belter, firmie
Clipper Andrzej Cygańczyk, York Bolechowo,
Julii i Sławomirowi Patyckim, Jarosławowi
Dobrowolskiemu, dyrekcji sieci Żabka.
SPONSORZY FESTYNU: firma Ramt Aleksandra i Roman Wrzesińscy, Paweł Hanzewniak, Apteka Murowana Goślina ul. Poznańska, sklep „Stokrotka”, p. Mariola Matuszczak, Piotr Michalski sołtys Białęg, Janusz
Blat, Urząd Miasta i Gminy Murowana
Goślina, agencja PZU Rafal Szulc.
ZA POMOC W ORGANIZACJI PODZIĘKO‐
WANIA NALEŻĄ SIĘ: Zdzisławowi Nogajowi, Katarzynie Waligórze, Małgorzacie Turtoń, Teresie Oltman, Bożenie i Agnieszce Hildebrańskim, Radosławowi i Edycie Rogozieckim, Jadwidze i Zenonowi Nowickim,
Elżbiecie i Franciszkowi Dziechciarom, Mło-

dzieży: Tymkowi, Kamilowi, Michałowi,
Kubie, Karolowi, Bartkowi, Mikołajowi,
Miłoszowi.
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA: za pyszne
wypieki paniom Katarzynie Falińskiej,
Agnieszce Jance, Violetcie Jankowskiej, Ewie
Nogaj, Julii Patyckiej, Elżbiecie Patyckiej,
Krystynie Trojanowskiej; za pokazy taneczne
grupie „Hipolitki” pod przewodnictwem
pani Beaty Patyckiej oraz Zumba Fitness pod
przewodnictwem pani Magdaleny Lamentowicz; za wspaniały występ pani Marlenie
Nogaj oraz Mariuszowi Graczyka.
PONADTO PODZIĘKOWANIA dla policji oraz
dla państwa Anny i Leszka Idzikowskich za
udostępnienie samochodów (ciągników siodłowych), kierowcom tych samochodów:
Jakubowi Stachowiakowi i Marcinowi Falińskiemu, a także panu Mirosławowi Falińskiemu za trzeci tego typu samochód, w który
dzieci mogły wsiąść, oglądać i nie tylko.
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tak
dzielnie walczyli o każdą złotówkę dla
Bronka pomimo okropnej pogody. Panu
Łukaszowi Rychlicy za wspaniałą oprawę
muzyczną. Jeszcze raz wielkie dziękuję.
Anna Stachowiak
Sołtys Sołectwa Trojanowo

INFORMACJA O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ „TROJANOWO DLA BRONKA”
Komitet pod nazwą „Trojanowo dla Bronka
” informuje, że . .
r. w Trojanowie na boisku odbył się Dzień Dziecka połączony ze zbiórką publiczną pieniędzy na
rzecz chorego Dziecka - Bronka, przeprowadzoną w formie cegiełek wartościowych
o nominałach zł każda w ilości
sztuk oraz puszek kwestarskich. Zbiórka odbyła się
na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
nr R.
- /
z dnia . .
. Sprzedano
cegiełki o wartości zł każda,
a następnie przeliczono środki otrzymane ze sprzedaży cegiełek oraz puszek kwestarskich. Kwota uzyskana ze sprzedaży cegiełek to
zł (tysiąc czterysta sześćdziesiąt
cztery /
) oraz z puszek kwestarskich
, zł (sto trzydzieści siedem zł /
),
czyli łącznie
, zł (tysiąc sześćset jeden zł /
). Zbiórka w całości została przekazana na rehabilitację i leczenie Bronka. Zbiórka odbyła się dzięki pomocy sponsorów
i darczyńców oraz osób zaangażowanych w jej organizację. Dochód ze sprzedaży cegiełek oraz zbiórki do puszek kwestarskich został przekazany na konto Matki Bronka pani
Eugenii, zamieszkałej w Murowanej Goślinie.
Komitet „Trojanowo dla Bronka
”
Sołectwo Trojanowo

EWA FABIAŃSKA – osoba obdarzona pasją
tworzenia z wszystkiego, co wpadnie jej w ręce;
prywatnie żona sołtysa Wojnowa.
„Na własne oczy widziałam prawdziwe cuda,
piękne ozdoby - wachlarze, choinki z piór, pisanki,
korale, stroiki, kartki okolicznościowe, papierowe
łabędzie. Nie sposób wymienić wszystkich. Pani
Ewa ma złote ręce! Zachęcam do zamawiania
ozdób i prac autorstwa pani Ewy.” – U. Gendera
-Zielińska

U. Gendera-Zielińska.: Ewa, w Twoim domu
widzę prawdziwe cuda wykonane Twoją
ręką, skąd Ci się biorą pomysły i od kiedy
trwa Twoja przygoda z plastyką?
E. Fabiańska: Od zawsze. Odkąd sięgam
pamięcią, zawsze coś dłubałam, dziergałam,
wykonywałam ozdoby ze wszystkich możliwych materiałów: z wełny, papieru, kamyków, suszonych kwiatów, muszelek itp. Moje
pomysły biorą się głównie z „głowy”, czasem korzystam z książek, internetu, aby znaleźć ciekawą rzecz do wykonania.
U.G.Z.: Co dzieje się z takimi dziełami po ich
wykonaniu?
E.F.: Część rzeczy wykonuję dla własnej
przyjemności, choćby po to, aby przekonać
się, jak dana rzecz będzie wyglądać. Część
robiona jest dla szkoły, w której pracuję
(Szkoła Podstawowa w Łopuchowie), na
fanty, loterie, prezenty, nagrody. Rozdaję
też moje wyroby wśród rodziny i znajomych.
Ostatnio wykonuję również kartki okolicznościowe, głównie na śluby. Są niedrogie.
Polecam gorąco.
U.G.Z.: Czy myślisz o jakiejś wystawie swoich prac?
E.F.: Raczej nie. Wiem, że moje prace podobają się, ale jakoś nie mam odwagi.
U.G.Z.: Mąż jest dumny z żony jak rozumiem?
E.F.: Oj… tak, ale na pewno nie wtedy, kiedy
zatrzymujemy się w centrum ogrodniczym,
sklepach papierniczych. Wybór potrzebnych
materiałów trwa długo, a panom jak wiadomo brak cierpliwości.
U.G.Z.: Dziękuję bardzo za rozmowę.

WOJNOWO
Przyłącz się do Stowarzyszenia „Razem możemy wiele”
Nowo powstałe Stowarzyszenie „Razem możemy wiele”
zachęca do wstępowania w swoje szeregi.
Informacji szczegółowych udziela Prezes Krzysztof Fabiański – tel.
Siedziba Stowarzyszenia: Wojnowo /
www.murowana-goslina.pl

PODZIĘKOWANIA
OD SOŁECTWA ŁOPUCHÓWKO
Sołectwo Łopuchówko bardzo dziękuje
anonimowemu darczyńcy, który ufundował nam deski na nową piaskownicę.
Anonimowy dobroczyńca z pewnością
wie, że o Nim mowa. A my się pięknie kłaniamy w podziękowaniu. Buziaki przesyła… sama pani Sołtys.

TURYSTYKA

Goślińskie Bibliotekarki są odjazdowe
W powszechnej wyobraźni biblioteka kojarzy się raczej z nudą, nieco ospałym środowiskiem
i ludźmi bez ikry.
maja kolejny raz mogliśmy się przekonać, że to tylko stereotyp.
W sobotnie przedpołudnie spod Biblioteki Publicznej ruszył Rajd „Odjazdowy Bibliotekarz”.
Goślińska placówka przyłączyła się do tej akcji po raz pierwszy, choć w skali kraju była to już
jej trzecia edycja. Impreza połączyła ideę sportu i czytania książek.

D

ość miłą niespodzianką okazała się
liczba osób, które pojawiły się na starcie. W sumie w dwóch trasach rowerowych (sportowa – km oraz rodzinna km)
i pieszej nordic walking ( km) udział wzięło
około osób.

Trasy wiodły przez urokliwe zakątki Puszczy
Zielonka i okolicznych wiosek. Wielu uczestników wyraziło refleksję, że choć mieszkają
w gminie od lat, nigdy przedtem nie byli
w tych miejscach. Zasadniczo rajd prowadził od pl. Powstańców Wielkopolskich do
boiska sołeckiego w Boduszewie. Po drodze
wszystkie grupy zawitały do zakładu poligraficznego p. Tomasza Kędziory przy
ul. Przemysłowej, gdzie właściciel ciekawie
opowiadał, jak drukuje i oprawia się książki
i inne materiały wydawnicze.
Wszyscy amatorzy rowerów i „kijków” spotkali się na mecie w Boduszewie. Na mecie
oprócz ładnej, majowej pogody czekał
pyszny posiłek. Uczestnicy mogli napić się
kawy, herbaty lub soku, zjeść drożdżówkę,
a także kiełbaskę lub rybę z rusztu.
Kiedy jedni jedli, inni mogli się poudzielać
intelektualnie, biorąc udział w konkursie
wiedzy o bibliotece oraz gminie. Na terenie
boiska ukrytych zostało
kart z pytaniami
i odpowiedziami do wyboru. Maksymalną
liczbę punktów zdobyła Marta Bulińska, ale
i wszyscy pozostali otrzymali nagrody.

Uczestnicy trasy rodzinnej.

Nagrodzeni zostali również ci, którzy zgłosili
się do konkurencji ruchowych. Przyszło im
zmierzyć się z torem przeszkód oraz przeciąganiem liny.
Nie mogło zabraknąć akcentu książkowego.
Tak więc na mecie przygotowany został kącik
wymiany książek (bookcrossing). Każdy mógł
oddać swoją książkę, a wziąć inną.
Rajd się udał, ale nie byłoby to możliwe bez
wsparcia osób nie związanych z Biblioteką.
Są to pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Roma Dukat, Arek Bednarek i Daria Niemier,
komendant Straży Miejskiej Mirosław Stróżyński, właściciel drukarni Tomasz Kędziora,

sołtys Boduszewa Elżbieta Winogrodzka,
Panowie z sołectwa, którzy przygotowali
boisko oraz Aneta Bednarek i Renata Kazuś,
które poprowadziły trasę pieszą.
Ogromne podziękowania należą się też sponsorom. Sklep Rowerowy AMR zaoferował
darmowy drobny serwis przed startem oraz
podczas rajdu, a także podarował cenne
nagrody. Grzegorz Klewenhagen, kierownik
sklepu Livio, zakupił słodycze. Tomasz
Kędziora podarował atrakcyjne książki.
Wreszcie Urząd Miasta i Gminy zapewnił
poczęstunek dla uczestników rajdu.
Magda Grzechowiak- Urbańczyk
Natalia Kazuś

Goślinianka Władysława Zawadzka skończyła 100 lat
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

M

usieli się pomylić w metryce – skomentowała Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Aleksandra Pilarczyk po powitaniu Pani Władysławy
Zawadzkiej, która
czerwca skończyła
lat, a do której tradycyjnie z życzeniami udał się Burmistrz Tomasz Łęcki,
w towarzystwie Kierownik USC właśnie.

„To niemożliwe, że przeżyła Pani wiek?” –
dopowiedział Burmistrz. I faktycznie, takiej
kondycji mógłby Pani Władysławie pozazdrościć niejeden - latek.
Jubilatka jest obecnie jedną z dwóch miesz-

kanek naszej gminy, która może pochwalić
się wiekową datą urodzin. Trudno w to uwierzyć. Uśmiechnięta, dobry słuch i wzrok.
Gdyby nie problemy z chodzeniem, spowodowane upadkiem z drabiny (rezolutna Jubilatka w wieku ponad -lat chciała jeszcze
zrywać czereśnie), mogłaby z powodzeniem
jeszcze spacerować po Murowanej Goślinie,
gdzie mieszka.

Pani Władysława urodziła się w Zielińcu niedaleko Wrześni. Pochodzi z rodziny wielodzietnej (miała rodzeństwa), prowadzącej
gospodarstwo rolne. W czasie II wojny światowej bracia brali czynny udział w walkach.
Ona sama ukryła się w Miłosławiu, by nie
zostać wysłaną na przymusowe roboty do
Niemiec. Na miłość przyszedł czas dopiero
po wojnie. Wybrankiem serca został Pan
Franciszek, uczestnik walk pod Bzurą, więzień stalagu. Owocem tego związku są dwie
córki. Dziś Pani Władysława jest babcią
wnucząt i prababcią prawnucząt. Obecnie mieszka z córką i zięciem.
Jubilatka śmieje się, że długowieczność to
cecha rodzinna. Przyrodnia siostra dożyła
lat, a ciocia
. Życzymy Pani Władysławie, by z równie uroczym uśmiechem jak do
tej pory, dożyła kolejnych lat w zdrowiu, otoczona rodzinnym ciepłem.
czerwiec 2013
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Z życzeniami u Pani Janiny Wójcik
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

K

olejna Mieszkanka z terenu gminy
Murowana Goślina obchodziła . urodziny. Tym razem Burmistrz Tomasz
Łęcki oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra Pilarczyk udali się do Pani
Janiny Wójcik z Białężyna. Na miejscu, poza
uśmiechniętą i pełną wigoru Jubilatką, na
gości z urzędu oczekiwała licznie zgromadzona rodzina. I tak też przebiegło urodzinowe spotkanie, w rodzinnej, ciepłej atmosferze.
Pani Janina swoje -lecie obchodziła maja
br. Urodziła się w Województwie Opolskim,
ale od
jest mieszkanką Białężyna. Cho-

ciaż z przerwami. Gdy wybuchła wojna,
musiała uciekać na Śląsk. Tam pracowała
w gospodarstwie rolnym u właściciela –
Niemca. Nie mogła jednak narzekać, razem
z
innymi Polakami, mieli godne warunki
bytowe. Tam też poznała swojego przyszłego
męża, z którym po wojnie wrócili do Białężyna. Przeżyli razem
lat, doczekawszy się
dzieci (córki i synów). Dziś Pani Janina cieszy się jeszcze wnukami oraz prawnukami.
Mieszka z córką Henryką, emerytowaną pracowniczką goślińskiego magistratu.
Jubilatka, mimo słusznej metryki, nie potrzebuje okularów do czytania, tryska energią
i dobrym humorem, co przekłada się na
całą rodzinę i panującą w niej atmosferę.
Przy kawie i torcie był czas na wspomnienia
i anegdotki na temat Seniorki Rodu Wójci-

Goślińscy „Rogacze” mają

Rodzina Państwa Wójcików.

ków. A trochę się ich Burmistrz i Kierowniczka USC nasłuchali.
Pani Janinie życzymy
lat, choć jak to
przytoczył z góralska Burmistrz – „
lat,
lat to za mało –
by się zdało!”.

lat

maja br. w Bursie Uniwersytetu Przyrodniczego w Zielonce odbyła się uroczystość z okazji
. rocznicy powstania Koła Łowieckiego nr „Rogacz” w Murowanej Goślinie. Z życzeniami
do goślińskich łowczych udał się również Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

L

icznie przybyłych gości powitał Przewodniczący Zarządu Koła Jacek Horłoza. Gratulacje z okazji jubileuszu przekazali: Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko Zbigniew Szeląg, prof. Lesław
Łabucki (w imieniu Zarządu Polskiego
Związku Łowieckiego w Poznaniu) oraz Burmistrz Tomasz Łęcki.

Burmistrz dziękując za pielęgnowanie tradycji, ceremoniału i zwyczajów łowieckich,
podkreślił rolę myśliwych w kształtowaniu
środowiska naturalnego oraz życzył
wytrwałości w rozwijaniu myśliwskich pasji
i krzewieniu kultury łowieckiej wśród młodych.
Łowczy otrzymali jubileuszowe statuetki.
Wśród odbierających była pierwsza i jedyna
jak dotąd kobieta będąca członkinią goślińskiego Koła „Rogacz”, zwana wśród łowczych „Dianą”.

Po części oficjalnej świętowanie jubileuszu
trwało jeszcze do późnych godzin.

Puchar Polski ATV w Murowanej Goślinie

W

dniach - czerwca
odbyła
się II Runda Przeprawowego
Pucharu Polski ATV PZM Dragon
Winch. Imprezie patronatu udzielił Burmistrz Murowanej Gośliny.
Rywalizacja miała miejsce na Poligonie Biedrusko oraz na terenach należących m.in. do
gminy Murowana Goślina. Baza rajdu została
zlokalizowana w Pałacu Biedrusko. Trasa
liczyła
km, a do zdobycia było
pieczątek. W zawodach udział wzięli zawodnicy
z całej Polski oraz goście z zagranicy. Nad ich
bezpieczeństwem czuwali strażacy z OSP
Nieszawa, którzy za swoje zaangażowanie
zostali uhonorowani motopompą przeka-

www.murowana-goslina.pl

zaną przez sponsora głównego, firmę
Yamaha.
Przed imprezą odbyło się spotkanie w celu
omówienia wydarzenia, z udziałem przedsta-

wiciela Nadleśnictwa Łopuchówko, Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Straży Miejskiej oraz pracownika Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina. Uczestnicy spotkania zgłosili uwagi,
co do przebiegu trasy imprezy. Po ich sugestiach została częściowo zmodyfikowana.
Niestety nie udało się uniknąć problemów na
trasie. Organizatorzy pragną przeprosić
Mieszkańców miejscowości, przez które przebiegała trasa imprezy. Szkody zgłoszone
przez sołtysów, a powstałe w wyniku przejazdu quadów naprawiono.
W imieniu organizatorów:
Monika Mańkowska, Patryk Woźniak

OŚWIATA

Dzieci z Białorusi gościły
w Murowanej Goślinie
W dniach od do
czerwca gościliśmy kolejny
raz grupę dzieci
z zaprzyjaźnionej Oszmiany
na Białorusi. Dzieci
przebywały w Murowanej
Goślinie w ramach naszej
współpracy z parafią
pw. św. Michała Archanioła
w Oszmianie.

P

obyt finansowany był przez gminę
Murowana Goślina i Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” w ramach akcji
„Lato z Polską”.

Celem pobytu było przybliżenie historii i kultury polskiej, nauka języka polskiego i integracja z młodzieżą polską.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach szkolnych,
w zawodach sportowych i festynie ekologicznym. Odbyły się też lekcje przyrodnicze
w Łysym Młynie w Biedrusku, na Dziewiczej
Górze i w muzeum w Jaraczu. Ponadto zwiedziły Poznań, Gniezno, Lednicę.

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Wszystkim Rodzinom, które przyjęły dzieci
serdecznie dziękuję. Dziękuję również szkołom i nauczycielom, którzy zaangażowali się
w realizację programu pobytu dzieci. Bez
Waszej pomocy nie byłoby tak różnorodnie
i ciekawie.

Na
zakończenie
pobytu w Gimnazjum
nr
odbył się pożegnalny wieczór polsko
-białoruski. Brały w
nim udział dzieci
z Oszmiany i uczniowie Gimnazjum nr
oraz Gimnazjum nr .
Były śpiewy, tańce,
quiz z wiedzy na
temat
Murowanej
Gośliny i Oszmiany,
a nawet krótka scenka
humorystyczna przygotowane
przez
grupę z Oszmiany.
czerwiec 2013
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„Szkołą z pasją i ze smakiem”
Sobota, . maja, upłynęła uczniom, nauczycielom i rodzicom
Szkoły w Murowanej Goślinie, należącej do Zespołu Szkół
w Bolechowie, pod hasłem Majówki. Otworzyli ją: Starosta
Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski i Dyrektor Zespołu
Szkół Lidia Szymczak. (fot. - na str. )

M

ajowa impreza zorganizowana
została pod hasłem „Szkoła z pasją
i ze smakiem”. Nasi wychowankowie chwalili się bowiem swoimi talentami:
kulinarnymi, muzycznymi, plastycznymi
i aktorskimi.

O podniebienia gości zadbali uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych
oraz kucharze. Serwowano grochówkę, grillowano kiełbasę, był i chleb ze smalcem, a dla
odważnych - zupa z pokrzyw, której spróbował także Pan Starosta. Przy okazji zrobił
krótki rekonesans po naszej Szkole i obiecał,
że w wakacje – dalszy ciąg remontu. Szczególnie dumni jesteśmy z naszej pracowni gastronomicznej. Dzięki wyposażeniu w najnowocześniejszy sprzęt, powstają w niej kulinarne
przysmaki, podawane między innymi podczas naszej Majówki. Zadbaliśmy też o atrakcje dla „ducha”. Można było obejrzeć występy
zespołów:
„Pa Marsze” i
„Iskierki”
z Rogoźna, posłuchać rapu w wykonaniu:
Kowala i Rafała Zellnera. „Covery” znanych
piosenek wykonały także uczennice naszej
Szkoły: Ania Pędzińska i Magda Grudzień oraz
Zuzanna Kaszuba ze Szkoły w Bolechowie.
Gościem specjalnym na naszej scenie była
pani Kalina Perz – absolwentka dyrygentury i
wokalu Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Przyjechały do nas panie pielęgniarki ze
Szpitala w Puszczykowie, które ważyły i mierzyły gości, badały ciśnienie oraz poziom
cukru we krwi.
Poza tym nasi uczniowie podjęli się trudu
przeprowadzania
wśród
uczestników
imprezy instruktażu pierwszej pomocy,
który prezentowali na szkolnym fantomie.
Uczennice, stawiające pierwsze kroki
w zawodzie fryzjerskim, z powodzeniem
modelowały niektórym odważnym gościom
fryzury. Były także rozgrywki sportowe –
mecz siatkówki – uczennice contra nauczycielki. Wygrały oczywiście uczennice. Dla
dorosłych nasze mamy z Rady Rodziców
przygotowały słodkie wypieki, których nie
powstydziłby się profesjonalny cukiernik.
Jak zwykle – przy takich okazjach – mogliśmy przekonać się, że w Murowanej Goślinie
nie brakuje ludzi gotowych poświęcić swój
czas i pieniądze, aby inni bawili się dobrze.
Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji Majówki.
Agnieszka Olejniczak-Gros
Wicedyrektor ZS w Bolechowie,
Szkoła w Murowanej Goślinie

Piknik z „Dwójką”
Piknik z „Dwójką” to „nowa tradycja” - ma dopiero trzy lata,
ale już stał się nieodłączną częścią życia Szkoły Podstawowej
nr
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
i mieszkańców os. Zielone Wzgórza. Tegoroczny odbył się
w sobotę czerwca. (fot. - na str. )

R

ozpoczął się przedstawieniem przygotowanym przez uczniów klasy c i ich
rodziców. W spektaklu napisanym przez
panią Violettę Koźmińską mogliśmy zobaczyć
„co rodzice oglądali, kiedy byli mali”, czyli
udaliśmy się do krainy telewizyjnych wspomnień z czasów naszego dzieciństwa.

Po spektaklu rozpoczęły się liczne konkurencje i atrakcje. Wielkim powodzeniem cieszyły
się zawody sportowe, a wśród nich turniej
piłki nożnej, turniej siatkówki i tenisa stołowego. Było przeciąganie liny, skoki w workach, tory przeszkód, quiz sportowy oraz
karaoke i malowanie na asfalcie. Był też
dmuchany zamek i wigwam językowy. Nie
www.murowana-goslina.pl

zabrakło wspaniałego jedzenia. Oj, mają
talenta kulinarne mamy naszych uczniów.
Wszyscy ze smakiem zajadali się również
kiełbaskami z grilla… A żeby nikt nie
wyszedł z pustymi rękoma, w ramach zbiórki
publicznej, zorganizowano sprzedaż cegiełek i „szafę niespodziankę” z superbramkami oraz aukcje, które cieszyły się wielkim
zainteresowaniem.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali
się w organizację i przeprowadzenie pikniku,
czyli naszym wspaniałym Rodzicom z Radą
Rodziców i Radą Szkoły na czele.
Hanna Frelich

SZKOŁA W MUROWANEJ GOŚLINIE
OGŁOSZENIE O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ
Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, uzyskała zgodę Burmistrza Miasta
i Gminy
Murowana
Goślina
o
numerze
OR.
. .
na przeprowadzenie zbiórki
publicznej podczas Pierwszego Festynu Szkolnego,
na terenie boiska szkolnego w Murowanej Goślinie
przy ul. Szkolnej , w dniu maja
r. w godz. od
: do : .
Zebrano
, zł (słownie: jeden tysiąc czterysta
osiemdziesiąt jeden zł
/
groszy). Sprzedano
cegiełek po zł (
, zł),
cegiełki po zł
, zł).
(
, zł),
cegiełek po zł (
Ofiary zostaną przeznaczone na zakup pomocy
naukowych dla uczniów.
Zbiórkę przeprowadzono bezkosztowo.
Rada Rodziców przy Zespole Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
w Bolechowie
Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna
Murowana Goślina, tel.

INFORMACJA RADY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR IM. HENRYKA
SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE
O ZBIÓRCE PIENIĘŻNEJ
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów
przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu
kontroli nad tymi zbiórkami z dnia listopada
r. (Dz. U. Nr
, poz.
) § Rada Szkoły Podstawowej nr im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej
Goślinie informuje, że w dniu
czerwca
r.
w godzinach od
:
do
:
na terenie boisk
szkolnych, przy ul. Gen. T. Kutrzeby w Murowanej
Goślinie odbył się festyn „Piknik z Dwójką”
z publiczną zbiórką pieniędzy na doposażenie
szkoły w pomoce dydaktyczne w formie sprzedaży
cegiełek wartości –
sztuk w cenie zł/sztuka.
Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina nr OR.
. .
z dnia
maja
r.
Sprzedano
cegiełek o wartości , zł każda.
Przeliczono środki otrzymane ze sprzedaży i stwierdzono, że kwota uzyskana w wyniku zbiórki wynosi
, zł (jeden tysiąc sześćset złotych /
).
Rada Szkoły nie poniosła żadnych kosztów związanych z organizacją zbiórki publicznej. Cały dochód
ze sprzedaży cegiełek przekazany został na konto
Rady Szkoły Podstawowej nr im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na
doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne tj.
zakup tablic szkolnych oraz lektur do biblioteki.
Rada Szkoły Podstawowej nr
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI
PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ
RADĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W MUROWANEJ GOŚLINIE
maja
roku Rada Szkoły Podstawowej nr
im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie
przeprowadziła podczas pikniku majówkowego, na
terenie boiska szkolnego zbiórkę publiczną zgodnie
z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Murowana
Goślina OR.
. .
z dnia maja
r.
Do sprzedaży wprowadzono
cegiełek o wartości zł za cegiełkę. Sprzedano
cegiełek i uzyzł, która w całości została
skano łączną kwotę
przeznaczona przez Radę Szkoły Podstawowej na
doposażenie szkoły i bieżące wydatki związane
z dobiegającym końca rokiem szkolnym.
Rada Szkoły Podstawowej nr
im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie.

OŚWIATA

Rodzinna zabawa
w Długiej Goślinie
czerwca na boisku szkolnym w Długiej
Goślinie gorąco było nie tylko ze
względu na pogodę. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
w Długiej Goślinie wraz z Radą Rodziców
zorganizowała dziewiąty już Festyn Rodzinny.
Tematem przewodnim tegorocznej imprezy
były, zgodnie z jej nazwą - „Afryka dzika”,
zwyczaje i skojarzenia z Czarnym Lądem.
Młodsi mieszkańcy wsi, przebrani w afrykańskie stroje, mieli możliwość wzięcia udziału
w podróży po gorącej Afryce z Murzynkiem
Bambo. Do innych atrakcji tej imprezy należały: występ dzieci z zespołu „Aladon” oraz
bardzo interesujący pokaz iluzjonisty, zaś na
miłośników piłki nożnej czekał mecz piłkarski pomiędzy drużynami dzieci i rodziców.

Zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa. Nagrodą główną był rower ufundowany przez państwa Cichosz, pana Konrada
Strykowskiego i Radę Szkoły. Szczęście
w loterii uśmiechnęło się do… pani dyrektor
Renaty Olszewskiej, która wygraną przekazała na rzecz szkoły z przeznaczeniem dla najlepszego ucznia w przyszłym roku szkolnym.
Gościem specjalnym czerwcowego popołudnia w Długiej Goślinie był Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki,
a swoją obecnością festyn zaszczycili również sołtys Długiej Gośliny Marek Strykowski
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad
Strykowski.

UWAGA!
ABSOLWENCI
SZKÓŁ ŚREDNICH!

Do września
r. Fundacja przyjmuje wnioski
o przyznanie stypendium.
O pomoc finansową mogą się ubiegać tegoroczni
absolwenci szkół średnich, rozpoczynający studia
wyższe, z rodzin wielodzietnych i niezamożnych,
będący mieszkańcami 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.
.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie

Agata Glapiak

Uczniowie Gimnazjum nr chcą „jeździć z głową”

P

onad
gimnazjalistów z całej Polski przy wsparciu
Oddziałów Banku
BGŻ, Policji oraz władz będzie walczyło
o stojaki rowerowe i tytuł najbezpieczniejszych miejsc w Polsce dla swoich miejscowości. W gronie szkół realizujących program
edukacyjny „Jeżdżę z Głową” jest także
Gimnazjum nr
przy ul. Mściszewskiej
w Murowanej Goślinie.
szkół gimnazjalnych z całej Polski zakwalifikowanych do programu edukacyjnego Fun-

dacji BGŻ – Jeżdżę z Głową, od marca
prowadzi cykl zajęć z uczniami na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz młodzież z zapałem propaguje ideę bezpieczeństwa drogowego wśród mieszkańców swoich miejscowości. Organizacja otwartego
turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego,
przeprowadzenie ankiet dotyczących przepisów ruchu drogowego wśród mieszkańców, przygotowanie map problemów drogowych i publiczne przedstawienie jej wyników
to tylko niektóre z wyzwań postawionych

przed uczestnikami programu.
Cieszymy się, że Gimnazjum nr
zostało
zakwalifikowane do programu „Jeżdżę
z Głową”. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
to jeden z priorytetów naszych działań. Dlatego razem z Urzędem Miasta i Gminy Murowana Goślina budujemy koalicję na rzecz bezpieczeństwa w naszej miejscowości - powiedziała Dyrektor Oddziału Banku BGŻ w Murowanej Goślinie, Anna Nikodem-Małojło.

INFORMACJA FUNDACJI EDUKACYJNEJ
IM. JANA PAWŁA II W MUROWANEJ GOŚLINIE
O ZBIÓRCE PIENIĘŻNEJ

INFORMACJA PARAFII RZYMSKO‐KATOLICKIEJ
PW. NAJWYŻSZEGO ARCYKAPŁANA JEZUSA CHRYSTUSA
O ZBIÓRCE PIENIĘŻNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz
zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia listopada
r. (Dz. U. Nr
, poz.
) §
Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej informuje, że
czerwca
r. w świetlicy wiejskiej w Rakowni odbył się IX Koncert Charytatywny połączony z publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz Fundacji,
przeprowadzoną w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach zł każda w ilości sztuk.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz
zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia listopada
r. (Dz. U. Nr
, poz.
) § Parafia Rzymsko Katolicka pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrustusa w Murowanej Goślinie z siedzibą przy ul. Kościelnej
informuje, że
maja
r. w godzinach od : do :
w Murowanej Goślnie przy ulicy Nowy Rynek odbył się Festyn Parafialny
połączony z publiczną zbiórką pieniędzy z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży skupionej w grupach parafialnych
i z ubogich rodzin organizowanego przez Parafialny Zespół Caritas, przeprowadzoną w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach
, zł każda w ilości
sztuk. Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
nr OR.
. .
z dnia
kwietnia
roku. Sprzedano
cegiełek o wartości , zł. Następnie przeliczono środki otrzymane ze sprzedaży cegiełek i stwierdzono, że kwota uzyskana w wyniku zbiórki wynosi
, zł (siedem tysięcy dwieście sześciesiąt trzy złotych /
).
Zbiórka pieniężna w ramach Festynu Parafialnego przeprowadzona
została w całości dzięki pomocy sponsorów, darczyńców, członków Rady
Parafii oraz osób dobrowolnie zaangażowanych w organizację zbiórki.
Parafia nie poniosła żadnych kosztów związanych z jej organizacją. Cały
dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany został proboszczowi Parafii
Rzymsko Katolickiej pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
w Murowanej Goślinie i posłuży wyłącznie do dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży w roku
.

Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie nr OR.
. .
z dnia czerwca
r. Sprzedano
cegiełek za kwotę .
, złotych (słownie: jeden tysiąc
dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych).
Zbiórka pieniężna w ramach koncertu charytatywnego przeprowadzona
została w całości dzięki pomocy sponsorów, darczyńców, członków
zarządu oraz osób dobrowolnie zaangażowanych w organizację zbiórki.
Cały dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany został na konto Fundacji
Edukacyjnej im. Jana Pawła II i posłuży wyłącznie do wypłat comiesięcznych stypendiów.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II
w Murowanej Goślinie
tel. /
www.fundacjajanapawla.org.pl

Rada Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa
Chrystusa w Murowanej Goślinie, tel.
czerwiec 2013

SPORT

WAKACJE
W SZKOLE?

M

imo, iż rozpoczęły się wakacje, nie
wszystkie placówki oświatowe
w gminie zamykają drzwi przed
swoimi uczniami.
Szkoła Podstawowa nr im. Henryka Sienkiewicza organizuje tygodniowe zgrupowanie dla uczniów klas sportowych oraz tygodniowe półkolonie z Klubem Aktywnego
Ucznia ( dni na terenie szkoły: zajęcia komputerowe, z robotyki, gry i zabawy oraz
dni wyjazdów).
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie proponuje
dzieciom w lipcu możliwość skorzystania
z zajęć w szkole. W godzinach od . - .
dyżur pełnić będą nauczyciele.
Można skorzystać z: gier planszowych

CHCESZ BYĆ JAK
BARTEK SALAMON?

i zabaw świetlicowych, zajęć plastycznych,
zabaw na świeżym powietrzu i na palcu
zabaw, pracowni komputerowej, gier
i zabaw sportowych, czytania książek, oglądania ciekawych filmów.
Ponadto w związku z sytuacją powodziową
w Czechach w miesiącu czerwcu, zaistniała
konieczność przełożenia planowanego
wówczas wyjazdu, na termin w pierwszym
tygodniu lipca ( - . ). W tym czasie uczniowie klas V, VI wyjadą na dwudniową
wycieczkę do Pragi Czeskiej.

UKS „Concord” szuka młodych piłkarzy.
Uczniowski Klub Sportowy „CONCORD” ogłasza nabór chłopców do sekcji Piłki Nożnej
w niżej wymienionych rocznikach. Naszym
wychowankiem jest obecny zawodnik
AC Milan Bartosz Salamon.
Nabór dotyczy dzieci z terenu całej gminy.
Wszystkich informacji dotyczących treningów
oraz innych spraw organizacyjnych udzielą
niżej wymienieni Panowie.
> rocznik
i
i młodsi - trener Józef
Paszkiewicz tel.
> rocznik
i
- trener Marcin Klaszczyński tel.
> rocznik
,
i młodsi - trener Marcin
Witkowski tel.
> lub wszystkie roczniki - Paweł Witkowski
tel.
,
.
Witkowski Paweł
Prezes UKS „Concord”
tel.
,
e-mail: uksconcord@murka.net

Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Mściszewskiej
– zaprasza dzieci i młodzież na
zajęcia sportowe tj. treningi piłki siatkowej
i piłki nożnej, turnieje siatkarskie, piłkarskie, a także wiele innych niespodzianek.
Szczegóły na stronie www.mgsport.com.pl

KURKOWI BRACIA
ZAPRASZAJĄ NA
STRZELANIA

Majowa passa Kamili w judo
>

N

asza mieszkanka, judoczka Kamila
Busse ma za sobą kolejny udany sportowo maj.

W Mistrzostwach Polski Seniorów AZS,
które odbyły się
maja br. we Wrocławiu
zajęła . miejsce w kat. do
kg. Dzień później, podczas Otwartego Pucharu Polski .
Międzynarodowych Mistrzostw Łodzi Junio-

rek i Juniorów U- w Judo, w kat. do
uplasowała się na . miejscu.

Warto podkreślić, że Kamila przegrała tylko
jedną walkę przez karę z medalistką
Mistrzostw Europy.
Gratulujemy kolejnych osiągnięć.

Godziny otwarcia Urzędu:
Punkt Obsługi Interesanta,
Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
Ewidencja Ludności,
Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek, czwartek . – . ; wtorek, środa, piątek . – .
przedłużone weekendy pod numerem:
w godz. . - .
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek . – . ; wtorek-czwartek
piątek . – .

kg

.

–

.

Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek . – . ; czwartek . - .
Adres: ul. Poznańska ,
Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl;
www.murowana-goslina.pl
Telefony Centrala:
, fax:
Burmistrz Tomasz Łęcki.........................................................
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński....................................
Skarbnik Romana Dudek........................................................
Sekretarz Maciej Kaczmarek.................................................

lipca, godz.
:
Strzelanie Jakubowe,
Strzelnica Bracka, ul. Bracka
>
września , godz. : Strzelanie o tytuł
Króla Żniwnego, Strzelnica Bracka, ul. Bracka
>
listopada, godz. : Strzelanie Niepodległościowe, Strzelnica Bracka, ul. Bracka
> grudnia
, godz : Strzelanie Powstańcze, Strzelnica kryta, Nowy Rynek
Paweł Janowski
Prezes Zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Stefan Ogorzałek...
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.................................................
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Poepke...........................................................
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka...
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt................................
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji,
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Pogotowie Ratunkowe..........
Pogotowie Energetyczne.......
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........
lub
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: Roma Dukat
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Romy Dukat, tel.:
, e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
www.murowana-goslina.pl

ORGANIZACJEPOZARZĄDOWE

X Piknik w Rakowni: Razem szczęśliwi!
czerwca
w Rakowni na boisku
wiejskim bawiło się na plenerowej
imprezie dla stowarzyszeń skupiających w swoich szeregach osoby niepełnosprawne ponad
osób. Organizatorem
było Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół
Osób Niepełnosprawnych, a głównym
sponsorem Unilever Polska Sp. z o.o.
Podczas, gdy uczestnicy Pikniku zdobywali
punkty w rozstawionych na całej płycie
boiska miejscach z konkursami zręcznościowymi, na scenie występowali utalentowani
muzycznie i wokalnie pracownicy Unilever
Danka Łuczak i Piotr Łabuziński oraz Jarek
Trepto z GSPON. Pokaz umiejętności dały
psy z Ośrodka Szkoleniowego „Republika
pod psem” pani Kingi Dolskiej i pana Tomasza Gotowały. Były wozy: policyjny i straży

pożarnej. Sponsor zaserwował uczestnikom
gofry, lody, kiełbaski z rożna, surówki,
rodzice z GSPON zapewnili ciasto. Przy tym
przedsięwzięciu pracowało ponad
wolontariuszy. Pracownicy Unilever i uczniowie Technikum Gastronomicznego z Murowanej Gośliny przy ZS w Bolechowie wydawali posiłki, uczniowie Gimnazjum nr i harcerze rozbili namioty, ustawili stoły i przygotowali miejsca na konkursy. Nauczyciele z
obu szkół byli z nami do samego końca
pomagając w koordynowaniu wielu zadań.
Do sponsora głównego dołączyli nasi miejscowi: Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”, Firma Remontowo-Budowlana Tomasza Tomaszewskiego, Firma Przewozowa
ELKOTUR Tadeusza Kopczyńskiego, Przedsiębiorstwo Usługowe Stefana Wysockiego,

sołtysi z Rakowni (Michał Hałas), z Białęg
(Piotr Michalski), z Kamińska (Elżbieta Dziel),
z Przebędowa (Zdzisław Bromberek), ze
Starczanowa (Paweł Bukowski), również
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni (Roman
Pietrzak), Bractwo Kurkowe (Paweł Janowski) oraz Ogródki Działkowe w Przebędowie.
Kolejny piknik dla osób niepełnosprawnych
ze stowarzyszeń z Owińsk, Swarzędza, Kórnika, Zdun, Kiszkowa, Radziejowa i Murowanej Gośliny okazał się niezapomnianym przeżyciem.
Ewa Pomin
Prezes Goślińskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

Przemoc w rodzinie?

Informacja dla
„Radzić sobie mimo, że czasem jest… mi źle” organizacji
życiu nie zawsze jest tak jakbyśmy c z ł o w i e k tak się zachowuje, to mówi”. pozarządowych

W

chcieli?! Każdy człowiek ma
marzenia i potrzeby, a w pewnym
momencie pojawia się pragnienie, aby
codzienność dzielić z kimś, kto staje się
drogi i bliski.

Buduje się związek – pielęgnujemy go, pomagamy sobie, a z czasem przymykamy oczy
na to co boli, rani. Zaczyna się magia wybaczania, które samo w sobie jest procesem
wartościowym, cennym i pozwalającym
odzyskać poczucie prawdziwej równowagi
psychicznej i zdobyć nowe siły do realizacji
zadań, ról życiowych. Niestety jest też tak,
że pod wybaczeniem kryje się często nieme
milczenie, bolesne przyzwyczajenie do czegoś, co nigdy nie powinno się zadziać.
Dom rodzinny staje się miejscem krzywdy,
niemożności bycia sobą. Pojawia się w osobie,
która tego doświadcza moment zaprzeczania
„przecież to niemożliwe, że ten m ó j

Zaczyna się kolejny etap, on –„ ten mój człowiek z którym żyje” jest taki miły dla innych –
kłania się innym, przytrzyma drzwi komuś –
„a dla mnie nic?!”. Na pewno to „moja wina”
i uruchamia się głębokie poczucie winy, osoba
dochodzi do wniosku – „muszę starać się jeszcze bardziej, to (mój człowiek) to zobaczy i na
pewno się zmieni, będzie dobrze”.
Każdy ma prawo (nawet w rodzinie) do własnych potrzeb, pomocy, realizacji siebie
wspólnie z kimś a - nie kosztem siebie. Dlatego warto szukać informacji na temat tego
„co mogę zmienić, zrobić!”. Poszukać osób,
instytucji, które będą towarzyszyć i pozwolą
odnaleźć drogowskaz na sukcesywne odbudowanie poczucia ważności, wartości.
Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ul. Dworcowa , Murowana Goślina
tel.
-

BEZPŁATNE BADANIE RTG
POŁĄCZONE Z BADANIEM
SPIROMETRYCZNYM
DOFINANSOWANIE DLA RAKOWNI
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni otrzymało dofinansowanie od LGD Kraina Trzech Rzek w kwocie 11 699,84
na realizację przedsięwzięcia „Każdy z nas ma talent”.
Projekt polegał na przeprowadzeniu 90 godzin warsztatów, podczas których uczestnicy poznali m.in. tajniki
decoupage’u, filcowania, makramy, szydełkowania,
frywolitki.
Projekt miał na celu umożliwienie mieszkańcom
powrotu do tradycji własnoręcznego wykonywania
przedmiotów dekoracyjnych i prac plastycznych.
LGD Kraina Trzech Rzek

lipca br. w godz. : – :
przy Ośrodku Zdrowia w Murowanej
Goślinie ul. Dworcowa
odbędą się bezpłatne badania RTG
połączone z badaniem
spirometrycznym, dla mieszkańców
powyżej roku życia.
REALIZATOR:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza.

Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 61 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

W

związku z planowanym przygotowaniem programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi
na
rok, informuję o możliwości przekazywania propozycji współpracy.
Proszę o przekazywanie informacji dotyczących zadań publicznych, których realizacja
w
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 sierpnia
roku.

EMERYCI JADĄ NA WYCIECZKĘ
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie organizuje lipca
r. jednodniową wycieczkę do Kórnika,
Rogalina i Puszczykowa.
Zgłoszenia przyjmujemy w każdą środę
od godz. . - . w Biurze Związku,
w Ośrodku Kultury w Murowanej Goślinie
przy ul. Poznańskiej .

PODZIĘKOWANIA DLA PANA
WETERYNARZA
Panu doktorowi Tomaszowi Lutemu oraz jego
zespołowi składamy serdeczne podziękowania za uratowanie życia naszego pieska.
Grażyna i Karina Sommerfeld
czerwiec 2013

KULTURA

Co w

KULTURZE się zdarzyło?


KONCERTY VI Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego
„Gramy i śpiewamy prosto z serca…”
Na kolejnym koncercie w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im ks.
Edmunda Szymańskiego wystąpił Polonijny
Chór „Sursum Corda” z dyrygentką Heleną
Sakowicz i Zespół Instrumentalny „Art. –
Azart”, którego kierownikiem muzycznym
jest Igor Makawecki. Zespoły przyjechały
z Grodna (Białoruś), specjalnie na dwa koncerty do Murowanej Gośliny.
Repertuar lekki i przyjemny, mistrzowskie
wykonanie! Cały koncert raz bawił, raz wzruszał, do tego niezwykle ciepła i bezpośrednia Pani Dyrygent. Dyrektor festiwalu prof.
Elżbieta Wtorkowska, która potrafi zachęcić
do śpiewania każdego, w ciągu minut z
publiczności „zrobiła” drugi chór i na bis
wszyscy ponownie zaśpiewali „Hymn III
Tysiąclecia”.
Agnieszka Szymańska – Wojtera

Pamięć o księdzu Edmundzie Szymańskim ciągle żywa
maja
r. w kościele pw. Najwyższego
Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej
Goślinie odbyło się czwarte spotkanie chóralne VI Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego. Po
uroczystej mszy św. w intencji ks. kanonika
Edmunda Szymańskiego odbył się koncert,
w którym wzięło udział siedem zespołów
chóralnych z Polski i Białorusi.
Wystąpili: Polonijny Chór „Sursum Corda”
z Grodna (Białoruś) – dyrygent Helena Sakowicz, chórowi towarzyszył Zespół Instrumentalny „Art. – Azard” z Grodna (Białoruś)
- kierownik muzyczny Igor Makowecki, Chór
Mieszany „Cantilena” z Obornik – dyrygent
Tomasz Wyrzykowski, Chór Mieszany
„Vocantes” z Murowanej Gośliny - dyrygent
Leszek Bajon, oraz Chóry: Dziewczęcy ,
Kameralny, Żeński i Chłopięcy „Canzona”
z Murowanej Gośliny – dyrygenci Elżbieta
Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska –
Kubińska.
Tradycją Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego
w Murowanej Goślinie jest spotkanie przy
grobie ks. Edmunda na goślińskim cmentarzu, w tym roku minęło lat od jego śmierci.
Tradycyjnie również festiwalowych gości
przyjmują Chóry „Canzona” na Strzelnicy
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, przy
ul. Brackiej biesiadą przy tradycyjnym polskim stole, na który napoje i dania z grilla,
pieczołowicie i po mistrzowsku przygotowane serwują mężowie naszych chórzystek.
www.murowana-goslina.pl

Goście uczestniczą w turnieju strzeleckim
o pamiątkową tarczę festiwalu i KBS Murowana Goślina. W tym roku tarcza trafi ła do
Zespołu Instrumentalnego „Art. – Azard”
z Białorusi.
Bartłomiej Stefański

„Trochę jazzu z Kabaretem Starszych
Panów”
W piątkowy wieczór pani profesor Elżbieta
Wtorkowska (dyrektor Międzynarodowego
Festiwalu Chóralnego), zaprosiła mieszkańców na kolejny koncert. Tym razem wystąpił
rewelacyjny Big Band Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy.


Goślińskie Lofry zdobyły Dziewiczą Górę
Piosenką turystyczną, ułożoną specjalnie na
rajd przez uczniów Szkoły Podstawowej
w Białężynie pod kierunkiem Pani Aliny
Strugarek zakończyliśmy XIV Goślińskie
Lofry, które odbyły się maja
r.
Organizatorami byli: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie.
Meta znajdowała się na parkingu leśnym na
Dziewiczej Górze, gdzie uczestnicy skorzystali z okazji, by wejść na wieżę obserwacyjną. Trasy opracowała niezastąpiona Pani
Danuta Śliwa – kierownik rajdu.

Koncert składał się z trzech części, w pierwszej i trzeciej królował Big Band. W drugiej
części wystąpiła solistka Małgorzata Żurańska- Wilkowska, której akompaniował na
fortepianie Tomasz Lewandowski. Piękny
recital, na który składały się piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego
twórców „Kabaretu Starszych Panów”.
Każda część koncertu miała swój niepowtarzalny klimat i oczarowała goślińską publiczność.

Większość rowerzystów po pysznej grochówce przystąpiła do konkursów, przygotowanych przez Ligę Ochrony Przyrody
„Ćma” oraz do konkursu przyrodniczego,
przygotowanego przez Panią Arletę Włodarczak, dyrektor Ośrodka Kultury. Dwa pierwsze miejsca w konkursie przyrodniczym zdobyły szkoły w Łopuchowie i Wierzonce, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
w Rejowcu.

Agnieszka Szymańska – Wojtera

Iwona Scheﬄer


Koncert marzeń w środowy wieczór


Razem takt w takt przez

Kolejna odsłona koncertowa festiwalu, po
bardzo udanym występie Big Bandu bydgoskiej Akademii Muzycznej, wpisała się niejako w motto naszego miasta – adres
marzeń.

maja
r. w sali koncertowej Gimnazjum nr świętowaliśmy jubileusz
-lecia
istnienia Orkiestry Dętej OSP w Murowanej
Goślinie. Orkiestra, jest Orkiestrą Strażacką,
a jednocześnie od
roku działa w strukturach Ośrodka Kultury.

UST Singers z Manili, którzy śpiewali w środowy wieczór zawładnęli bez reszty emocjami, myślami, artystyczną kreacją
i wszystkim tym, co z koncertem muzyki
chóralnej wiązać się może. Śpiewacy UST
Singers
zaprezentowali
fenomenalny
poziom artystyczny, chyba dotąd jeszcze
nie spotkany na wszystkich koncertach
festiwalowych. Od pięknie zespolonego
brzmienia klasycznego chóru w utworach
m.in. Antona Brucknera Ave Maria (niesamowite brzmienie sopranów w górnych
rejestrach) do niejako piosenkarskiego
brzmienia zespołu w utworach z brodwayowskiej sceny.
Mateusz Sibilski

lat

Zaproszeni goście i sympatycy orkiestry oraz
miłośnicy
niepowtarzalnie
urokliwego
brzmienia instrumentów dętych, wysłuchali
koncertu przygotowanego przez zespół
jubilatów. Wyjątkowymi gośćmi na uroczystości były: Pani Teresa Maligłowska, córka
Franciszka Pędzińskiego, drugiego w historii
dyrygenta orkiestry (
–
) i Pani
Teresa Majchrzak, żona Benedykta Majchrzaka, trzeciego w historii dyrygenta
orkiestry (
–
). Wśród gości była
także delegacja strażaków z zaprzyjaźnionego Arnum Hemmingen.
Całość poprowadził brawurowo Marcin
Matuszewski, który świetnie utrzymywał

KULTURA
dowcipny dyskurs sceniczny z Mateuszem
MJ Sibilskim, dyrygentem Orkiestry OSP
w Murowanej Goślinie.
Dęciaki otrzymali w prezencie pulpity
nutowe, pamiątkowe dyplomy i kwiaty,
które wręczali: Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina Tomasz Łęcki, kierownik
Domu Kultury Tomasz Mizgier, Prezes OSP
w Murowanej Goślinie Eugeniusz Tomicki.
Orkiestra Dęta OSP ma również swój Zespół
Taneczny, którego występu nie mogło
zabraknąć. Dziewczyny pod kierunkiem
instruktor Marty Jankowskiej uświetniły
obchody jubileuszu. Na uroczystości stawili
się licznie dawni członkowie orkiestrowej
rodziny (wśród nich prof. Elżbieta Wtorkowska), jej dyrygenci i instruktorzy: Przemysław Neumann, Iwona Neumann, Krzysztof
Warguła, Małgorzata Lang, Grażyna
Tomicka.
Bartłomiej Stefański, Arleta Włodarczak

Koncertowe życzenia dla ukochanych
mam

maja
r. z okazji Dnia Matki Chór
Dziewczęcy i Chłopięcy Canzona przygotował dla mam prezent muzyczny. W sali koncertowej Gimnazjum nr przy ul. Mściszewskiej odbył się koncert, w którym udział
wzięli: Chór Dziewczęcy i Chłopięcy Canzona
pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej z akompaniamentem Adama Szyszki.
W programie koncertu znalazły się również
występy solowe pianistów: Blanki Przymusińskiej, Filipa Jarzyńskiego, Klaudii Lewickiej, Antoniny Bulińskiej, Magdaleny Dolińskiej, Aleksandry Walkiewicz. Koncert miał
akcent poetycki. Wiersz „Życie rodzisz kwitnąc” Janiny Brzostowskiej wyrecytowała
Maja Jankowiak. Chórzystki i chórzyści złożyli mamom życzenia oraz wręczyli bukieciki
pięknych majowych konwalii.
Bartłomiej Stefański

Sztuki piękne na goślińskich salonach,
ARA

LISTA UCZESTNIKÓW ARA
. KLUB RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO: Danuta Łokaj,
Ewa Kasprzak, Krystyna Dworczak, Janina
Błachowiak, Barbara Bobrowska, Iwona Pietrzak, Iwona Łużna, Krystyna Pers, Mirosława Wróbel, Irena Błachowiak, Stanisława
Chybowska, Krystyna Sobalak Alina Strugarek, Halina Wrotyńska. PRACOWNIA FILCOWANIA KLUB OSIEDLOWY ZIELONE WZGÓRZA: Ewa Kujawa. ARTYŚCI NIEZRZESZENI:
Łukasz Klupś, Robert Dehmel, Emilia Wojtkowiak. Galeria W Pałacu: Wojciech Wtorkowski z córką Moniką i wnuczką Gabrysią, Natalia Szczecińska, Justyna Kochaj-Szczecińska,
Katarzyna Sikorska, Irena Dukat, Agnieszka
Wysocka, Ewelina Karlińska, Klaudia Karlińska. PRACOWNIA PIĘKNY MEBEL: Anna
Waligóra, Dionizy Deptuła. ARTYŚCI NIEZRZESZENI: Marek Pilarski
Agnieszka Szymańska - Wojtera

Szczęśliwa Trzynastka czyli XIII Targ
Wiejski w Boduszewie
czerwca
roku już po raz trzynasty
o godzinie . rozpoczęto targowanie we
wsi Boduszewo. W pięknej scenerii kompleksu pałacowego można było kupować
kwiaty, rzeźbę, biżuterię, wiklinę, ceramikę,
i różne inne dzieła artystyczne. Oczywiście
można było nabyć również różnego rodzaju
wędliny i inne regionalne produkty. Dużym
powodzeniem cieszyła się kawiarenka,
w której panie z Boduszewa serwowały własne, przepyszne wypieki. Można było wziąć
udział w konkursie strzeleckim, prowadzonym przez Violettę i Marka Kroteckich.
Oficjalne otwarcie XIII Targu Wiejskiego oraz
Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych
nastąpiło o . , po czym odbył się piąty
w gminie Murowana Goślina, a drugi w Boduszewie Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu
Poznańskiego. Mieliśmy okazję wysłuchać
prezentacji łącznie pięciu orkiestr. Przegląd
rozpoczęła Orkiestra Dęta z Chludowa pod
dyrekcją Krzysztofa Żeleśkiewicza. Jako
druga zaprezentowała się, po raz pierwszy
na przeglądzie, Orkiestra Dęta ze Środy Wielkopolskiej. Trzecim zespołem była Drużyna
Harcerska im. Księcia Józefa Poniatowskiego
z Kórnika pod dyrekcją Jacka Kozłowskiego;
czwartym zespołem natomiast - Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta w Swarzędzu pod dyrekcją Łukasza Gowarzewskiego.
Jako ostatnia na scenie pojawiła się Orkiestra
Dęta OSP Murowana Goślina. Również podczas tego występu zaprezentowała się grupa
taneczna orkiestry pod kierunkiem Marty
Jankowskiej.

czerwca
r. aż w dwóch galeriach prowadzonych przez gośliński Ośrodek Kultury
odbyły się pokazy prac artystów amatorów,
tworzących na terenie gminy Murowana
Goślina. Do udziału w VIII edycji przeglądu
ARA zgłosiło się trzydziestu artystów zajmujących się różnymi gatunkami plastyki.

Na zakończenie prezentacji każdej z orkiestr
wręczono pamiątkowe puchary, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe od Ośrodka Kultury
i vouchery – specjalne nagrody od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej Witolda
Rewersa. Od godz. . można było potańczyć przy dźwiękach muzyki wykonywanej
przez zespół Music Partners.

Bartłomiej Stefański

Mateusz MJ Sibilski, Tomasz Mizgier

Sponsorzy Targu Wiejskiego: PobiedziskoGośliński Bank Spółdzielczy/Oddział Murowana Goślina, Bank Zachodni WBK Oddział
Murowana Goślina.
„Targ Wiejski od wielu lat w Boduszewie jest.
Przywilej nadano nam... „ - podziękowania
XIII edycja Targu Wiejskiego, dzięki przychylnej pogodzie, Powiatowemu Przeglądowi
Orkiestr Dętych, przybyłych wystawców
i pracy wielu osób odbył się.
Dziękuję:
▪ Dyrekcji i Pracownikom MGOKiR za profesjonalne przygotowanie imprezy,
▪ Właścicielom pałacu za udostępnienie
terenu, który stwarza niepowtarzalny
klimat,
▪ Mieszkańcom sołectwa, którzy licznie
zaangażowali się w pracę związaną
z przygotowaniem
i
sprzątaniem
( osób),
▪ Strażakom
pilnującym
porządku
( druhów),
▪ Paniom ofiarującym wspaniałe wypieki
do kawiarenki ( osób) oraz Paniom,
które przygotowały i obsłużyły kawiarenkę ( pań).
Potrafimy się organizować i jednoczyć kiedy
zachodzi potrzeba. Dumna jestem z moich
mieszkańców. Za wszystko serdecznie Wam
dziękuję.
Elżbieta Winogrodzka
Sołtys Boduszewa

Co słychać u naszych zespołów?
▪

maja już czwarty raz z rzędu odbył się
Festiwal Cittaslow, który w tym roku
zawitał do Olsztynka. Na scenie odbywały się pokazy zespołów artystycznych
pochodzących również z miast członkowskich. Murowaną Goślinę reprezentował zespół wokalny „Goślińskie Chabry” pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego.

▪

czerwca dzieci z teatrzyku „Czerwona
Kurtyna” wystąpiły na deskach teatru
w Domu Kultury w Obornikach. Wszystkie dzieci, które pragną poznać teatr
zapraszamy na warsztaty teatralne, które
odbywają się we wtorki o godz. :
w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”.

▪

czerwca zespół śpiewaczy PZERiI
„Goślinianka” pod kierunkiem Marzenny
Karbowskiej wziął udział w III Mieściskim
Spotkaniu Zespołów Śpiewaczych, prezentując piosenki biesiadne.

▪ Orkiestra Dęta OSP i Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” intensywnie ćwiczą przed lipcowym wyjazdem na Festiwal, na Węgry.
▪ Do wrześniowego konkursu chóralnego
w Barcelonie przygotowują się Chór
Kameralny „Canzona” i Żeński „Canzona –
Absolwent”.
czerwiec 2013
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Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie
zaprasza na

„Spacer śladami historii”
W ROCZNICĘ 30-LECIA SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ „ZIELONE WZGÓRZA”
O początkach powstania spółdzielni opowie były prezes – Ryszard Pomin.
7 lipca 2013, zbiórka - godz. 11.00 - Nowy Rynek,
os. Zielone Wzgórza
W tym roku to II rozszerzona edycja „Spacerów śladami historii”. Mają one
na celu przypomnienie i zachowanie naszego lokalnego dziedzictwa.
Spacer śladami historii polega na zorganizowanym spacerze po historycznych uliczkach miasta. Towarzyszy nam regionalista, który opowiada
ciekawostki i historyczne fakty.
Kolejne spacery odbędą się w historycznej części miasta. Bieżąca informacja na stronie miasta, plakatach oraz w Bibliotece Publicznej.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina, tel. 61 812 24 52
Natalia Kazuś - Czytelnia Biblioteki Publicznej
Dariusz Paprocki - Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Tomasz Łęcki
Proboszcz Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

ks. Piotr Skoczylas
Sołtys Sołectwa Długa Goślina - Marek Strykowski
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

Arleta Włodarczak
mają zaszczyt zaprosić na

XI Letni Festiwal Muzyczny

MUSICA SACRA
MUSICA PROFANA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Zespół wokalny Koła Gospodyń Wiejskich „Goślińskie Chabry”
w Murowanej Goślinie

im. prof. Stefana Stuligrosza

serdecznie zapraszają na

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Koncert Finałowy
3 sierpnia 2012 r. (sobota) godz. 20.15

III Gośliński Przegląd
Zespołów Śpiewaczych

W programie:
Msza Kreolska w wykonaniu Kicińskiego Chóru Kameralnego
„Arsis” – Dyrygent Karolina Sobczak-Piotrowska i zespołu Punta
Latino

Projekt zrealizowany z pomocą finansową Gminy Murowana Goślina
„MUROWANA GOŚLINA W SIECI MIAST DOBREGO ŻYCIA” CITTASLOW
www.murowana-goslina.pl

Murowana Goślina 2013
sobota, 13 lipca 2013 r.
fot: michaelaw/sxc.hu (tło) & zvon/sxc.hu (instrument)

„Operetka pół żartem, pół serio” – soliści Teatru Muzycznego
w Poznaniu: Anna Bajerska-Witczak (sopran), Agnieszka Wawrzyniak (sopran), Anna Sobczak (balet), Wiesław Paprzycki (baryton),
Bartosz Kuczyk (tenor), Jarosław Patycki (tenor), Radosław Lak
(balet)

W programie:
14.00 Msza św. w kościele pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie (plac
Powstańców Wlkp.), po mszy przejście (barwny korowód) do auli
Gimnazjum nr 1
15.30 Prezentacja zespołów.

fot. sxc.hu

