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URZĄD

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Miejskiego. Z tego samego powodu nie rozpoczęliśmy jeszcze 
budowy świetlicy z garażem w Nieszawie, jednak także i tu to 
jedynie opóźnienie działań, a nie rezygnacja z nich. 

W przyszłym roku czeka nas dużo inwestycji, mimo, że musimy 
spłacać zadłużenie gminy w Związku Międzygminnym „Pusz-
cza Zielonka”. To bardzo duże obciążenie dla naszego budżetu.

Mam bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców. Nie będzie 
w 2018 roku zmian cen za wodę i odprowadzenie ścieków, 
w tym cen u odbiorców ścieków w ramach projektu mię-
dzygminnego Puszcza Zielonka. Nie zapłacimy również kwoty 
wyrównawczej do Aquanetu, ponieważ więcej niż przewidy-
wano gospodarstw z Pobiedzisk i Swarzędza podpisało umowy 
na zrzut ścieków. Niestety, duża liczba gospodarstw z Murowa-
nej Gośliny nie podłączyła się jeszcze do sieci kanalizacyjnej 
lub nie zgłosiła do Aquanetu, że korzysta z sieci kanalizacyjnej, 
dlatego gmina podejmie środki prawne, aby podmioty dopeł-
niły obowiązku podłączenia do istniejącej sieci. 

Na terenie gminy pojawiło się kilkaset nowych lamp, oprawy 
oświetleniowe są także wymieniane na nowe, ledowe. Również 
na rynku, na osiedlu Zielone Wzgórza będzie wymienione 
oświetlenie na nowe.

Niestety, zdarzają się awarie oświetlenia, które od momentu 
ich zgłoszenia powinny zostać naprawione przez fi rmę Enea 
w ciągu 10 dni roboczych. Mieszkańców bardzo proszę o zgła-
szanie zauważonych awarii, ponieważ urzędnicy nie są w sta-
nie codziennie patrolować i kontrolować pod tym kątem całej 
gminy. Państwa uwagi są dla nas wskazówką, gdzie należy 
działać. Po drugie poproszę o cierpliwość. Otrzymuję często od 
mieszkańców wiadomości elektroniczne z pytaniem, czy to ja 
wyłączam oświetlenie w ramach oszczędności. Zapewniam, że 
nigdy nie miała miejsca taka sytuacja. 

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku 
oraz Rada Młodzieżowa.
O potrzebie utworzenia stowarzyszenia dbającego o osoby 
starsze byłem przekonany osobiście, a dodatkowo przypusz-
czenia te zostały wsparte postulatami seniorów w naszej gmi-
nie. Utworzenie stowarzyszenia zapowiadałem zresztą ostat-
nio kilkukrotnie podczas spotkań, m.in. uroczystości Dnia Edu-
kacji Narodowej 11 października, a także już wcześniej. Śred-
nia długość życia ludzi wydłuża się, a starsze osoby potrzebują 
propozycji spędzania czasu wolnego, chcą rozwijać swoje zain-
teresowania i spotykać się z rówieśnikami. Tendencja do inwe-
stowania w seniorów i ich zdrowie jest zresztą obecna współ-
cześnie w większości krajów rozwiniętych.

Zaproponowałem seniorom reprezentującym różne środowiska 
utworzenie stowarzyszenia senioralnego, ponieważ taka forma 

Murowana Goślina placem budowy. 
Zmieniamy nasze miasto i gminę.
W grudniu miną trzy lata, odkąd zostałem burmistrzem. 
W następnym biuletynie zamieszczone zostanie podsumowa-
nie osiągnięć z tego krótkiego dla mnie, ale bardzo pracowi-
tego okresu. 

Dobiega końca przebudowa placu Powstańców Wielkopolskich 
i ul. Podgórnej. Dodatkowo udało się znaleźć środki na przebu-
dowę ul. Dworcowej do ul. Przelotowej – tak, aby oddać całą 
pierzeję rynku. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przebudowa 
rynku została wykonana starannie. Już dzisiaj zapraszam 
mieszkańców na uroczyste ofi cjalne otwarcie rynku podczas 
bożonarodzeniowego jarmarku – 17 grudnia, godz. 13.30.

Udało się uzyskać środki unijne na przebudowę ul. Szkolnej 
i budowę parkingów buforowych przy dworcu PKP. Pozyskane 
dodatkowe środki pozwoliły także na wykonanie budowy ulicy 
Słonecznej, którą w obecności mieszkańców uroczyście 
otwarto 18 października. Jednocześnie trwa budowa ul. Tęczo-
wej, jej otwarcie planowane jest na koniec grudnia.
Prowadzimy także w dalszym ciągu remont chodników wokół 
ośrodka zdrowia przy ul. Dworcowej, w najbliższym czasie te 
prace zostaną zakończone. Wymieniamy również płytki chod-
nikowe przy ul. Długiej, wokół zatoki autobusowej.

Jeszcze w tym roku mają rozpocząć się prace przy przebudo-
wie ul. Poznańskiej od stacji Orlen do ronda Zielone Wzgórza 
i właśnie podczas tych prac zostanie utworzone nowe przej-
ście dla pieszych, które ułatwi dojście do Tesco. Koniec tych 
robót planujemy na wiosnę 2018 roku. Również w przyszłym 
roku realizowany będzie remont drogi w Przebędowie - od 
świateł w kierunku Długiej Gośliny do obwodnicy. Budowa dróg 
w gminie to priorytet, aby mieszkańcy mogli godnie żyć w przy-
zwoitym i funkcjonalnym otoczeniu.

Cały czas spółka Aquanet realizuje inwestycje, projektuje 
i przygotowuje inwestycje na terenie naszej gminy za blisko 
30 milionów zł. Dzięki przebudowie sieci wodociągowej gmina 
zyskała nową nawierzchnię na ulicy Mostowej, gdyż zabiegali-
śmy o to, aby po zakończeniu prac nawierzchnia została 
odtworzona na całej szerokości ulicy.

Na ulicy Mostowej obskurny i zaniedbany budynek komisariatu 
jest w trakcie zmiany elewacji zewnętrznej. Ze względu na 
opieszałość Urzędu Marszałkowskiego nie możemy na razie 
dokończyć rewitalizacji parku miejskiego i utworzyć placu 
zabaw przy udziale środków zewnętrznych. Liczę jednak na to, 
że w przyszłym roku nastąpi otwarcie odnowionego Parku 

Szanowni Mies zkańcy,
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lidze męskiej, zrobił to zadłużony UKS „Zielone Wzgórza”. Spo-
wodowało to, że fi nansowanie nie jest możliwe. Wiem po roz-
mowach z trenerami, że czterech zawodników jest z Murowa-
nej Gośliny i byłem skłonny z Radą Miejską fi nansować sezon 
jesienny 2017/2018. Jednak zgodnie z regulaminem PZPS 
warunkiem uczestnictwa klubu w rozgrywkach jest posiadanie 
licencji. Klub UKS Zielone Wzgórza podpisał z nowym klubem 
porozumienie, które nie ma mocy prawnej.

To jest przyczyna, dlaczego nie ma II ligi siatkówki w gminie. 
Dlatego uzasadnione pretensje można mieć do zarządów obu 
klubów. Jeśli klub sportowy będzie w stanie odbudować 
zespoły z licencjami, to deklaruję, że gmina będzie fi nanso-
wała z budżetu taką dyscyplinę sportu. 

Kończąc, chciałbym zaprosić Państwa na uroczystość z okazji 
99. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
„Kochamy Polskę, to świętujemy” – wywieśmy więc w tym dniu 
fl agę narodową. 10 listopada o godz. 18.00 w auli szkoły przy 
ul. Mściszewskiej 10 odbędzie się Koncert Niepodległościowy, 
na który również serdecznie zapraszam.

– poza integrowaniem społeczności i ułatwianiem seniorom 
realizowania pasji - pozwala sięgać po środki zewnętrzne, 
dotacje. Opiekę taką staraliśmy się także zapewnić oczywiście 
do tej pory; wielu seniorów korzysta regularnie z wyjazdów na 
basen, organizowaliśmy naukę obsługi komputera, organizo-
waliśmy wycieczki i prelekcje, jednak ofertę warto rozszerzyć. 
Stowarzyszenie będzie działać pod patronatem i przy wsparciu 
burmistrza oraz Rady Miejskiej, a o jego działalności wkrótce 
Państwo usłyszą.

Jeszcze przed wakacjami zgłosiła się do mnie pisemnie grupa 
młodych ludzi, którzy chcą reaktywować działalność Rady Mło-
dzieżowej. Postulat ten w pełni popieram i wniosłem na posie-
dzeniu sesji Rady Miejskiej stosowną uchwałę.

Siatkówka
Na koniec chcę odnieść się do zapytań kierowanych do mnie 
w sprawie II-ligowej siatkówki w naszej gminie. 
Kiedy okazało się, że Uczniowski Klub Sportowy „Zielone 
Wzgórza” ma kilkusettysięczne zadłużenie, niemożliwe było 
dotowanie z budżetu gminy ww. klubu. Zresztą, wykazałem 
dobrą wolę i udało się zapobiec dalszemu zadłużaniu klubu. 
Powstało nowe stowarzyszenie, które miało poprowadzić przez 
rok II ligę kobiecą oraz III ligę męską. Ponieważ w roku 2016 
zawiązał się nowy klub, to przepisanie licencji zawodników 
mogło nastąpić do końca czerwca lub lipca 2017 roku. 
Nowy klub nie zgłosił zawodników do rozgrywek ligowych w II 

BURMISTRZ DARIUSZ URBAŃSKI ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIE

20 listopada, godz. 18.00, aula w szkole przy ul. Mściszewskiej 10.

Celem będzie: zaprezentowanie budżetu na przyszły rok, jak został zaplanowany, jakie są w nim zadania priorytetowe, jakie są koszty 
poszczególnych zadań Gminy. Będą Państwo mieli okazję zadać pytania związane z budżetem oraz inwestycjami.

Zapraszamy!

Dariusz Urbański

TERMIN IMPREZA MIEJSCE
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10 listopada Koncert z okazji Święta Niepodległości Aula SP 1, ul. Mściszewska 10

11 listopada Obchody Święta Niepodległości Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

11 listopada Strzelanie Niepodległościowe Strzelnica ul. Bracka

15 listopada Gminny Konkurs Recytatorski „Jesień z poezją” Sala imprezowa Ośrodka Kultury 

18-19 listopada Reiss Cup Hala, ul. Mściszewska 10

21 listopada „Najpiękniejsze melodie świata” – koncert dla seniorów Aula SP1, ul. Mściszewska 10

23 listopada Kino w Murowanej Goślinie Aula SP1, ul. Mściszewska 10

24 listopada-31 grudnia Wystawa malarstwa z okazji 40. Urodzin MGOKiR Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

25 listopada VIII Gminny Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów Aula SP nr 2, ul. Kutrzeby 3

26 listopada Koncert z okazji św. Cecylii Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
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2/3 grudnia Turniej Mikołajkowy Hala Sportowa SP 2

2 grudnia Kiermasz Świąteczny SP 1, ul. Szkolna 1

3 grudnia Koncert z okazji 40. Urodzin MGOKiR Aula Gimnazjum nr 1

6 grudnia Kino w Murowanej Goślinie Aula SP1, ul. Mściszewska 10

9 grudnia Mikołajki dla dzieci i Jarmark Mikołajkowy Nowy Rynek

9-10 grudnia Turniej Lecha Hala ul. Mściszewska 10

17 grudnia Koncert adwentowy Kościół pw. NAJCH

17 grudnia
Uroczyste otwarcie placu Powstańców Wielkopolskich 
Jarmark Bożonarodzeniowy 
XIV Goślińskie Kolędowanie

Plac Powstańców Wlkp.
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Aleksandra Pilarczyk
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 xxx

Delegacja w pierwszym dniu wzięła 
udział w uroczystym wieczorze na 

cześć 50-lecia partnerstwa Hemmingen 
i Yvetot, podczas którego głos zabrali bur-
mistrzowie miast: Hemmingen, Yvetot, 
Murowana Goślina oraz Lanarkshire. 

Istotę partnerstw podkreślił w swoim prze-
mówieniu burmistrz Dariusz Urbański: „… 
sojusze między miastami partnerskimi 
zawiązały się jeszcze przed tymi symbolicz-
nymi dla Europy datami. Hemmingen i Yve-
tot podjęły współpracę aż 50 lat temu, 
zatem na długo zanim w ogóle powstała 
Unia Europejska. Murowana Goślina i Hem-
mingen zaprzyjaźniły się, zanim my wstąpi-
liśmy do europejskiej wspólnoty. To poka-
zuje ważną tendencję! Otóż to nie polityka 
międzynarodowa na najwyższym szczeblu 
decyduje o tym, jak współpracują w Euro-
pie miasta i regiony, ale to właśnie spo-
łeczności takie jak nasze, pokazują jak 
chcą żyć i współpracować. To nie są przy-
jaźnie narzucone „odgórnie”. Politycy nie 
byliby w stanie narzucić wspólnoty na siłę. 
Sądzę, że można pokusić się o stwierdze-
nie, że te najważniejsze umowy międzyna-
rodowe są efektem tego, co przez lata 
wypracowują lokalnie, między społeczno-
ściami ludzie, tacy jak my. Tym ważniejsze 
są te relacje, bo są prawdziwe i szczere. To 
one budują wspólną Europę, wspólną nie 
tylko na papierze i w przepisach.

Dlatego chciałbym serdecznie pogratulo-
wać włodarzom Hemimingen i Yvetot 
z okazji pięknego jubileuszu. Dziękuję wło-
darzom Hemmingen za naszą współpracę. 
Mam nadzieję, że będziemy ją kontynu-
ować w atmosferze otwartości i serdecz-
ności”.

Sobota była dniem polsko-niemieckim, 
podczas którego nadano parkowi w miej-
scowości Arnum nazwę „Murowana 
Goślina”. Burmistrzowie miast zasadzili 
w nim drzewka owocowe. O tym wydarze-
niu burmistrz Claus-Dieter Schacht-Gaida 
powiedział: „Przemianowanie parku 
w Arnum, który od dzisiaj nosi imię Parku 
Murowana Goślina jest wspaniałym sym-
bolem naszego 15-letniego partnerstwa. 
(…) Wczoraj wszyscy wspólnie świętowali-

śmy także nasze 50-letnie partnerstwo 
z naszymi przyjaciółmi z Yvetot. Mam 
nadzieję, że pewnego dnia odbędzie się 
także święto 50-lecia przyjaźni niemiecko-
-polskiej”.

Pomysł nazwania w ten sposób parku bar-
dzo spodobał się także burmistrzowi 
Dariuszowi Urbańskiemu: „Cieszę się, że 
park, w którym stoimy, poświęcony jest 
Murowanej Goślinie. To dla naszego mia-
sta ogromny zaszczyt. Niech będzie sym-
bolem otwartości i przyjaźni. Niech będzie 
wspaniałym miejscem spotkań dla miesz-
kańców Hemmingen i ich gości, a dla nas 
zawsze pozostanie symbolem spotkania 
się i przyjaźni naszych miast.” Mówił bur-
mistrz, który następnie przekazał od 
Gośliniaków drzewko, aby również zdobiło 
park i przyczyniło się do jego upiększenia.

Burmistrz dziękował również wszystkim 
zaangażowanym w działalność komitetów 
partnerskich: „Niezwykłe podziękowania 
należą się tym mieszkańcom obu naszych 
miast, którzy zawsze byli niezwykle 
gościnni i przyjmowali gości w swoich 
domach. Jest to tak naprawdę najcenniej-
szy element współpracy. W ciągu tych lat 
zrodziło się wiele znajomości i przyjaźni”.

Wspólne zwiedzanie miasta i okolic pod 
kierownictwem burmistrza Hemmingen 
Clausa-Dietera Schacht-Gaidy pozwoliło 
zapoznać się z problemami naszych nie-
mieckich partnerów – przyjęcie uchodź-

ców w 2015 r, budowa nowych dróg, osie-
dli oraz planowanie nowych miejsc pracy. 

„Serdeczne stosunki między naszymi mia-
stami doprowadziły do lepszego zrozumie-
nia, wzajemnego szacunku i przez to do 
powstania prawdziwej przyjaźni, która 
daleko wyszła poza formalne aspekty i ofi -
cjalną rolę ich ówczesnych twórców.” – tak 
o partnerstwie miast wypowiedział się 
burmistrz Yvetot Emile Canu.

Niedzielne przedpołudnie upłynęło na 
mszy ekumenicznej oraz wspólnym śnia-
daniu z mieszkańcami gminy oraz przed-
stawicielami komitetów partnerskich. Była 
to doskonała okazja do spotkań, rozmów 
nieformalnych oraz do lepszego poznania 
się. Gośliński komitet reprezentowali pod-
czas wizyty m.in. Jakub Niewiński oraz 
Krystyna Przygońska.

Zdjęcia: Hemmingen
www.leine-on.de/hemmingen.html

Burmistrz Dariusz Urbański podczas przemówienia w Hemmingen.

Koncert w Hemmingen podczas spotkania miast partnerskich.

Z wizytą w Hemmingen
W dniach 29 września do 2 października na spotkaniu miast partnerskich w Hemmingen przebywał: 

burmistrz Dariusz Urbański wraz z żoną, zastępca burmistrza Krzysztof Oczkowski oraz tłumacz 

Aleksandra Pilarczyk. Okazją do spotkania było 50-lecie partnerstwa Hemmingen z Yvetot oraz 

15-lecie partnerstwa Hemmingen i Murowanej Gośliny.

WSPÓŁPRACA
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WYDARZENIA

Aleksandra Pilarczyk
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 xxx

części uroczystości na scenę wkroczył 
Kabaret na Jednej Nodze vel Horrorek 
pod kierownictwem Grażyny Sommerfeld. 
Kabaret działa przy Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Murowanej Goślinie. Mali aktorzy, 
często wnukowie przybyłych par Jubila-
tów, przedstawili bajkę pt.: „W Sandomie-
rzu”, która opowiadała o poszukiwaniu 
szczęścia i miłości. Oczywiście z przymru-
żeniem oka i w dość pokrętny sposób, 
z punku widzenia dzieci. Zarówno Jubilaci, 
jak i goście doskonale bawili się na przed-
stawieniu i nagrodzili aktorów gromkimi 
brawami. A potem przyszedł już czas na 
spotkania i rozmowy nieformalne, na 
wspomnienia i opowieści. Tematów 
i dobrego humoru nikomu nie brakowało.

Szanowni Jubilaci, proszę przyjąć jeszcze 
raz jak najserdeczniejsze gratulacje 
z okazji tego pięknego jubileuszu!

LISTA JUBILATÓW: Alicja i Edmund Chu-
dziakowie, Maria i Bogusław Cianciaro-
wie, Kazimiera i Marian Dyrcowie, Kazi-

miera i Zygmunt Gomulscy, Emilia i Józef 
Kowalczykowie, Teresa i Klemens 
Nawroccy, Ewa i Bronisław Olechowie, 
Elżbieta i Władysław Oleszczakowie, Kry-
styna i Rafał Persowie, Jadwiga i Zdzi-
sław Spychalscy, Joanna i Borysław 
Wiśniewscy, Helena i Henryk Wrzesińscy.

Zdjęcia: Piotr Hildebrandt

27 września w Auli Gimnazjum przy 
ul. Mściszewskiej odbyła się wzrusza-

jąca uroczystość – 12 par świętowało 
50-lecie pożycia małżeńskiego. 

Przed dekoracją medalami, głos zabrał 
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Dariusz Urbański, który gratulo-
wał parom wspólnie przeżytych lat w miło-
ści i zgodzie oraz podkreślił, że tak piękny 
jubileusz powinien być wzorem do naśla-
dowania dla par obecnie zawierających 
związek małżeński. Przewodniczący Rady 
Miasta Konrad Strykowski życzył parom 
pogody ducha oraz następnego jubile-
uszu w dobrym zdrowiu. Serdeczne gratu-
lacje do Jubilatów skierowała również 
radna Alicja Kobus, która wiele par zna 
osobiście jeszcze z czasów swojej pracy 
zawodowej. Po przemówieniach nadszedł 
czas na dekoracje medalami. 
Jubilaci z wyraźnym wzruszeniem przyj-
mowali medale, kwiaty i gratulacje. Licz-
nie przybyłe rodziny nagradzały swoich 
bliskich gromkim brawami. Po ofi cjalnej 

Jubilaci świętujący 50-lecie małżeństwa.

Złote gody

Gospodarzem burmistrz Dariusz 
Urbański wraz z Teresą Dutkiewicz, 
szefową referatu oświaty, którzy trady-

cyjnie w tym dniu wręczają zasłużonym 
nauczycielom nagrody za szczególne osią-
gnięcia w pracy.

Burmistrz Dariusz Urbański zwrócił się do 
wszystkich nauczycieli, dziękując im za 
zaangażowanie w pracę i wychowanie mło-
dzieży. Podkreślił, że szczególnie docenia 
tych nauczycieli, którzy potrafi ą zarazić 
dzieci entuzjazmem i zmotywować jej do 
działań poza szkolne minimum. Z tego 
powodu postanowił zresztą po raz pierw-
szy w tym roku przyznać specjalną 
nagrodę dla wybranego nauczyciela. Otrzy-
mała ją Grażyna Sommerfeld, która 
w Szkole Podstawowej nr 1 prowadzi kaba-
ret „Na jednej nodze” vel Horrorek, a także 
integruje dzieci, głównie ze świetlicy, wokół 
zadań mających wspierać m.in. schronisko 
dla bezdomnych zwierząt Azorek i rozma-
itych akcji na rzecz zwierząt. 

W środę 11 października w auli szkoły przy ul. Mściszewskiej 10 odbyło się spotkanie z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Gośćmi spotkania byli wszyscy nauczyciele z naszej gminy, zarówno obecni, jak 

i emerytowani.

Burmistrz dziękował wszystkim nagrodzo-
nym nauczycielom i wręczał im symbo-
liczne dyplomy, a szefowa referatu oświaty 
Teresa Dutkiewicz w skrócie przedsta-
wiała najważniejsze zadania i dokonania 
wyróżnionych pedagogów, których 
w sumie nagrodzono aż 18:
GIMNAZJUM NR 1: 
Beata Patycka, Krzysztof Krysztofi ak
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1: 
Maria Krause-Kobus, Iwona Wolniewicz, 
Krzysztof Radke, Agnieszka Spychalska, 
Grażyna Sommerfeld (nagroda specjalna)
GIMNAZJUM NR 2: 
Aleksandra Rogozińska, Beata Wolska
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2: 
Kamila Szóstak, Magdalena Alwin-Głodek, 
Danuta Żywila Świerc-Czarnecka, Kata-
rzyna Łukaszewicz, Jadwiga Maćkowiak
SZKOŁA PODSTAWOWA DŁUGA 
GOŚLINA:  Aldona Maria Dałek, Alina 
Wiśniewsk, Beata Sójka  
SZKOŁA PODSTAWOWA BIAŁĘŻYN: 
Magdalena Nawrocka  

Ponadto dyrektorzy szkół, a także bur-
mistrz Dariusz Urbański podziękowali 
odchodzącej na emeryturę Małgorzacie 
Tecław, przez wiele lat księgowej w Szkole 
Podstawowej w Białężynie i Długiej Gośli-
nie.

Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Dzień Edukacji Narodowej

Burmistrz Dariusz Urbański oraz nagrodzeni nauczyciele.

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

Spotkania z roku na rok się rozra-
stają, przybywa tematów, gości i pre-

legentów. W tym roku szkołą, która 
wzięła udział w akcji w naszej gminie była 
SP 2 w Murowanej Goślinie. 

W auli Szkoły Podstawowej nr 2 z dziećmi 
spotkali się m.in. Jan Grabkowski Staro-
sta Poznański, burmistrz Dariusz Urbań-
ski, przedstawiciele służb mundurowych 
- Komendant Miejski Policji w Poznaniu 
insp. Maciej Nestoruk, Komendant Komi-
sariatu Policji w Murowanej Goślinie 
podinsp. Marek Milewski, Komendant 
Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Poznaniu mł. bryg. mgr inż. Jacek 
Michalak, Komendant Straży Miejskiej 
w Murowanej Goślinie Przemysław 
Eszner, Dowódca Jednostki Ratowniczo-
Gaśniczej (JRG) nr 8 kpt. Jarosław Bła-
chowiak, a także pracownicy Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego w Starostwie Powiatowym oraz 
oczywiście dyrektor szkoły Mirosława 
Szudera i wychowawcy klas pierwszych.

Jan Grabkowski opowiedział 
dzieciom o zaletach noszenia kamizelek 
odblaskowych oraz życzył im bezpiecz-
nych spacerów. Burmistrz Dariusz 
Urbański wspominał m.in. o innych 

podobnych akcjach w gminie i przekaza-
niu podobnych kamizelek przedszkola-
kom (kamizelki gmina otrzymała dzięki 
udziałowi w konkursie „Gmina przyjazna 
rowerzystom”). Na spotkaniu poruszono 
także temat bezpieczeństwa w domach. 
Dzieci dowiedziały się: jak działają czujki 
dymu oraz o konkursie prowadzonym na 
stronie www Powiatu Poznańskiego 
i możliwości wygrania w nim takich wła-
śnie urządzeń.

W podziękowaniu za spotkanie i poda-
runki dzieci z SP 2 przygotowały dla gości 
laurki oraz wierszyki i piosenki. Dzieci 
obiecały, że będą nosić otrzymane odbla-
skowe kamizelki, szczególnie popołu-
dniami, kiedy na dworze szybko zapada 
zmrok. 

– W naszej akcji nie tylko rozdajemy ele-
menty odblaskowe, ale również 
kładziemy duży nacisk na aspekt eduka-
cyjny. Mówimy o bezpieczeństwie 
w ruchu drogowym i o tym jak się zacho-
wać w sytuacjach zagrożenia pożarem. 
Zależy nam na tym, aby takie spotkania 
były prawdziwym wydarzeniem w szkole, 
bo wychodzimy z założenia, że nigdy za 
dużo mówienia o bezpieczeństwie – 
powiedział Jan Grabkowski.

– Co roku na polskich drogach ginie pra-
wie trzy tysiące osób. To zatrważająca 
statystyka. Najbardziej narażeni na 
wypadki są najmłodsi. Dlatego uczestni-
czymy w takich akcjach. O zmroku kie-
rowca nie jest w stanie zauważyć osoby 
idącej poboczem. Widzi ją w ostatniej 
chwili. Ktoś, kto ma kamizelkę jest 
widoczny z kilkuset metrów – ocenia 
Maciej Nestoruk.

Oprac. Monika Paluszkiewicz 
(informacje własne oraz źródło: Staro-

stwo Powiatowe)
Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Zarząd Klubu HDK PCK Gośliniacy 
w dniu 22 października zorganizował 

w klubie osiedlowym w Murowanej 
Goślinie akcję poboru krwi i rejestru do 
banku szpiku pod hasłem „Dla dzieci 
chorych na białaczkę”. 

Zgłosiły się 63 osoby, a 60 z nich po 
badaniach lekarskich oddało krew. Jedna 
osoba oddała próbkę do banku szpiku 
i jedna osoba oddał krew po raz pierw-
szy. Pozyskano 26,558 litra krwi. Akcję 
koordynował Stanisław Woźniak, Radny 

Rady Powiatu Poznańskiego przy wspar-
ciu Zarządu i wolontariuszy z klubu HDK 
PCK Gośliniacy.

Następną akcję poboru krwi przeprowa-
dzimy wspólnie z dyrekcją w Zespole 
Szkół w Bolechowie. Hasło kolejnego 
spotkania będzie brzmiało: „Młoda krew 
ratuje życie - zostań dawcą szpiku.”

Stanisław Woźniak
prezes HDK PCK Gośliniacy

Oddali krew dla dzieci

Spotkanie w auli Szkoły Podstawowej nr 2.

Podczas akcji pozyskano ponad 26 litrów krwi.

Bezpieczne dzieci, 
bezpieczny powiat
Po raz szesnasty odbywa się akcja „Bezpieczny Powiat”, w ramach której edukacją na temat m.in. 

bezpieczeństwa na drogach zostały objęte dzieci z klas pierwszych kilkudziesięciu szkół podstawo-

wych naszego powiatu.

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

Pogoda od poranka 8 października 
br., po mokrej nocy, była wielce znie-

chęcająca. Momentami siąpiło, momen-
tami padał deszcz, momentami się 
przejaśniało. W takich warunkach przy-
jazd aż 435 fanów MTB do Łopuchowa 
należy uznać za dobry wynik frekwen-
cyjny.

Na jazdę na trasie Mega (60 km) zdecy-
dowało się 99 osób, w tym 8 kobiet. Jak 
przed dwoma tygodniami w Suchym 
Lesie, na czele pedałowali Trzej Muszkie-
terowie, czyli Hubert Semczuk, Michał 
Górniak i Filip Jeleniewski. Dwaj pierwsi 
potrzebowali niecałych dwóch godzin na 
pokonanie 60 kilometrów. Stopery zano-
towały czas Huberta Semczuka (1:58:45) 
i Michała Górniaka (1:58:47), trzeci był 
Mateusz Laszczyk (1:59:07), czwarty - 
Filip Jeleniewski (1:59:13).

Na starcie i na mecie, a także na całej 
trasie, było bardzo błotniście. Zawod-
niczki i zawodnicy dojeżdżali bardzo zmę-
czeni i ubrudzeni. Dotyczy to w równej 
mierze startujących na krótszym, jak i na 
dłuższym dystansie.

Na Mega wśród pań pewnie triumfowała 
Marta Gogolewska (Merx Team) przed 
Magdaleną Hałajczak (Euro Bike Kacz-
marek Electric Team), Ewą Szymankie-
wicz (Rybczyński-Bikes Remmers 
TP-Link), Kamilą Wójcikiewicz (Roowero-
mania Team Poznań), Dorotą Zozulińską-
-Ziółkiewicz (MEDBIKE Gabinety Lekar-
skie) i Małgorzatą Gogolewską (Gogol 
MTB Team).

W trakcie zawodów zerwał się silny wiatr, 
który przewracał płotki, namioty. Na całe 
szczęście, był krótkotrwały i można było 
bez przeszkód kontynuować zawody.
Najlepszych dekorowali: sołtys 
Łopuchowa i zarazem radny Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie Leszek Som-
merfeld, szef Biura Komunikacji Społecz-
nej Urzędu Miasta w Murowanej Goślinie 
Arkadiusz Bednarek oraz przedstawiciel 
fi rmy Krotoski-Cichy (jeden z sponsorów 
imprezy) Robert Nowakowski.
Bike Cross Maraton Gogol MTB 2017 za 
nami. To była ostatnia edycja cyklu.

Piotr Kurek
Zdjęcia: Katarzyna Goździewska

W sobotę 21 października wielkopol-
scy fani kolarstwa górskiego spotkali 

się w hali sportowej w Murowanej Gośli-
nie, by tradycyjnie podsumować cało-
roczną rywalizację w cyklu Bike Cross 
Maraton Gogol MTB 2017.

Było tych maratonów aż jedenaście. Od 
pierwszego w kwietniu w Dolsku po 
ostatni na początku października 
w Łopuchowie. Po numery startowe się-
gnęło ponad dwa tysiące ludzi. Używając 
niezbyt eleganckiego słowa, przełożyło 
się to na 6 tys. „osobostartów”.

Jak przed rokiem, czy też dwoma laty, 
Obowiązkową Listę Obecności tworzyli ci, 
którzy przez cały sezon dzielnie się ścigali 
i w klasyfi kacji generalnej w swych katego-
riach wiekowych zajęli pierwszych sześć 
miejsc. Takich osób było prawie 150.

DYSTANS MEGA - KOBIETY OPEN
1. Magdalena Hałajczak 
2. Marta Gogolewska 
3. Kamila Wójcikiewicz
4. Iwona Rychlewska
5. Ewa Szymankiewicz
6. Małgorzata Witek
DYSTANS MEGA - MĘŻCZYŹNI OPEN
1. Filip Jeleniewski 
2. Mateusz Kanoniczak 
3. Mateusz Mróz
4. Krzysztof Orlik 
5. Michał Górniak
6. Przemysław Mikołajczyk

Były i dodatkowe dekoracje - drużynowe, 
ligi biznesu, wolnych zawodów, wyróżnie-
nia specjalne.

Najlepszych honorowali burmistrz Muro-
wanej Gośliny Dariusz Urbański oraz 

przedstawiciele fi rm sponsorskich - Ofi x.
pl oraz Krotoski-Cichy.

Przedstawiono także kalendarz przyszło-
rocznych maratonów w cyklu Bike Cross 
Maraton Gogol MTB 2018. Odbędzie się 
dziesięć imprez. 
Oto one:
8 kwietnia - Dolsk
29 kwietnia - Czerwonak
13 maja - Mosina 
27 maja - Wyrzysk 
10 czerwca - Chodzież (Mistrzostwa Wiel-
kopolski w Maratonie MTB) 
24 czerwca - Skoki 
8 lipca - Mściszewo (binduga) 
5 sierpnia - Suchy Las 
19 sierpnia - Pobiedziska 
23 września - Łopuchowo

Piotr Kurek

Gala rowerowa

Trzej Muszkieterowie, 
jechali znów razem
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MOJA OKOLICA
-BEZPIECZNA I PRZYJAZNA

Miło nam poinformować, że jako Straż 
Miejska w Murowanej Goślinie jesteśmy 
współorganizatorem olimpiady, w której 
wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół 
im. gen. D. Chłapowskiego - fi lia w Muro-
wanej Goślinie.

9 października Straż Miejska w Murowa-
nej Goślinie, Straż Miejska Miasta Pozna-
nia, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 
oraz straże miejskie i gminne z: Kalisza, 
Swarzędza, Śremu, Czerwonaka, Ostrze-
szowa i Wrześni podpisały porozumienie 
w sprawie organizacji I edycji Wielkopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie „Moja okolica-bezpieczna i przyja-
zna” dla uczniów szkół średnich 
z naszego województwa. Zachęcam 
uczniów Zespołu Szkół im. gen. D. Chła-
powskiego - fi lii w Murowanej Goślinie do 
udziału w olimpiadzie. Nagrodą główną 
jest darmowy indeks na 3-letnie studia 
licencjackie w WSB w Poznaniu. Oczywi-
ście przewidziane są też inne atrakcyjne 
nagrody.

BEZPIECZNIEJ

W poniedziałek 16 października gośliński 
strażnik wraz z policjantką miejscowego 
komisariatu przeprowadzili pogadankę 
dla dzieci klas pierwszych w Szkole Pod-
stawowej nr 1. Tematem było bezpieczne 
poruszanie się po drodze oraz zachowa-
nie się wobec obcych i dzikich zwierząt. 
Na koniec spotkania dzieci otrzymały 
odblaski, które obiecały nosić zawsze 
podczas spacerów oraz w drodze do i ze 
szkoły. Pogadanki będą kontynuowane 
we wszystkich goślińskich szkołach.

EKO PATROL

Zbliża się okres grzewczy, a co za tym 
idzie strażnicy baczniej przyglądać się 
będą mieszkańcom spalającym odpady 
w piecach. Zaplanowane są już patrole 
mające na celu kontrole kotłowni i pieców. 

Przypominam, iż właściciel kontrolowanej 
nieruchomości musi wpuścić funkcjona-
riuszy na posesję i udostępnić im miej-
sce, w którym znajduje się piec. Infor-
muję jednocześnie, że strażnicy mogą 
pobrać próbki popiołu z paleniska 
i oddać je do szczegółowych badań. Na 
sprawców zanieczyszczania środowiska 
będą nakładane wysokie grzywny, a przy-
padkach szczególnych będą kierowane 
wnioski o ukaranie do sądu.

SPRZĄTAJMY PO SWOICH PSACH!

Apeluję do właścicieli czworonogów 
o sprzątanie po swoich pupilach. 
W ostatnim czasie problem zaniechania 

tego obowiązku występuje nawet na 
wyremontowanym pl. Powstańców Wiel-
kopolskich. 

Sam plac jest objęty nowym monitorin-
giem, więc bacznie przyjrzymy się oso-
bom, które nie sprzątają po swoim 
psie i będziemy zmuszeni stawić się 
u nich z nieprzyjemną wizytą.

7 października na Warce odbyły się 
zawody spiningowe na zakończenie 
sezonu z kołem wędkarskim 142 Zie-

lone Wzgórze. Uczestniczyło w nich 45 
zawodników, złowiono 7,48 kg ryb. 

Na zakończenie imprezy burmistrz 
Dariusz Urbański wręczał upominki 
i odznaczenia członkom koła, natomiast 
prezes koła Zdzisław Fererski wręczył 

burmistrzowi puchar za wspieranie dzia-
łalności koła 29. Uczestników i obserwa-
torów zawodów częstowano tradycyjną 
grochówką z kuchni polowej. Koło nr 29 
dziękuje wszystkim uczestnikom, którzy 
zaszczycili nasze zawody swoją obecno-
ścią.

Adam Krajec ki
Zdjęcia: Adam Krajecki

Spining na zakończenie sezonu

Komendant Przemysław Eszner podpisuje porozumienie dotyczące 
olimpiady o bezpieczeństwie.

Uczestnicy oraz publiczność zawodów.

Co słychać w Straży?

Przemysław Eszner
Komendant Straży Miejskiej
p.eszner@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 666

Dzieci z goślińskich szkół otrzymały odblaski.

WYDARZENIA
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Januchowska – Przebędowo
VI miejsce (46 pkt) – Marek Dziel – 
Kamińsko, Zygmunt Pawollek – Kąty, 
Piotr Krugiołka - Głębocko
IX miejsce (46 pkt) – Maciej Wójcik – 
Złotoryjsko
X miejsce (45 pkt) – Zbigniew Nowak – 
Uchorowo, Grzegorz Kutzner – Raduszyn
XII miejsce (44 pkt) – Bogdan Frącko-
wiak – Długa Goślina
XIII miejsce (43 pkt) – Adrian Krause – 
Rakownia
XIV miejsce (43 pkt) – Kacper Trzmiel – 
Łopuchowo 
Sołectwo Łopuchówko – punkty ujemne 
(- 3) – brak udziału w turnieju

Suma zdobytych punktów w poszczegól-
nych rozgrywkach wyłoni najlepszą jed-
nostkę pomocniczą Gminy Murowana 
Goślina w 2017 roku. W ramach całego 
cyklu 10 najlepszych jednostek pomocni-
czych otrzyma nagrody fi nansowe, które 
zostaną przeznaczone na zadania inwe-
stycyjne w 2018 roku.

Dziękuję za pomoc w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu turnieju Kurkowemu 
Bractwu  Strzeleckiemu w Murowanej 
Goślinie w szczególności Panu Krzyszto-
fowi Stemplewskiemu, Grzegorzowi Szpo-
towi oraz Sebastianowi Pietrasowi.

Pewnie zauważą Państwo w najbliż-
szych tygodniach, że Murowana 

Goślina zakwitnie… tysiącami zimowitów, 
które naszej gminie przekazali Państwo 
Barbara i Michał Szymanowscy. 

Państwo Szymanowscy prowadzą ogrod-
nictwo w Gołuskach (gm. Dopiewo) i zaj-
mują się m.in. produkcją cebul tulipanów, 
narcyzów, zimowitów oraz czosnków 
ozdobnych. Kontakt z nimi nawiązali 
radna Alicja Kobus oraz burmistrz Dariusz 
Urbański. Jako ciekawostkę warto wspo-
mnieć, że pani Alicja, wraz z Michałem 
Szymanowskim kilka lat temu namówili 
znanego hodowcę tulipanów z Holandii, 
aby wyhodowane przez niego przepiękne 
odmiany nazywać imionami słynnych Pola-

ków. I tak „swoje tulipany” mają m.in. 
Irena Sendlerowa, Jan Paweł II, Hipolit 
Cegielski, czy Krzysztof Penderecki.

W październiku br. państwo Szymanowscy 
zdecydowali się przekazać gminie Muro-
wana Goślina sporą porcję cebulek zimo-
witów. Odbioru i transportu podjął się soł-
tys Łopuchowa Leszek Sommerfeld. 
Następnie cebulki zimowitów zostały roz-
dysponowane wśród goślińskich sołectw 
(zainteresowane były prawie wszystkie), 
a także osiedli miejskich (na odbiór zdecy-
dowały się osiedla 1, 3 i 4). Przewodni-
czący jednostek samorządowych mogli je 
rozdać mieszkańcom, a także przekazać 
do posadzenia np. wokół świetlic czy 
szkół. Każde z sołectw i osiedli otrzymało 

skrzynkę cebulek, zatem w tej ilości kwit-
nące kwiaty powinny być zauważalne 
w naszym otoczeniu i pięknie udekorują 
miasto i wsie.

Jesienne kwiaty

Zimowity w gospodarstwie państwa Szymanowskich.

Sławomir Malec
główny specjalista ds. osiedli i sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 687

w punktacji, o wyższej lokacie decydowała 
liczba lepszych przestrzelin; w przypadku 
identycznej liczby przestrzelin jednostki 
pomocnicze zajmowały miejsca ex aequo 
i nie przyznawano kolejnego miejsca):
I miejsce (50 pkt) – Tymoteusz Królski - 
Białężyn
II miejsce (49 pkt) – Zbigniew Piesiak – 
Osiedle Samorządowe nr 4
III miejsce (48 pkt) – Bogdan Świderski 
- Osiedle Samorządowe nr 1, Michał Dura 
- Osiedle Samorządowe nr 5
V miejsce (47 pkt) – Magdalena 

1 października br. na strzelnicy krytej 
„Pod Ratuszem” przy ulicy Nowy 

Rynek w Murowanej Goślinie odbył się 
turniej strzelecki sołectw i osiedli samo-
rządowych. 

W turnieju udział wzięło 14 jednostek 
pomocniczych (11 sołectw, 3 osiedla 
samorządowe). Konkurencja strzelecka 
odbywała się z karabinka śrutowo-pneu-
matycznego (wiatrówka) na dystansie 10 
m. Klasyfi kacja końcowa turnieju strzelec-
kiego (w przypadku jednakowego wyniku 

KLASYFIKACJA OGÓLNA (po 3 turniejach):

SOŁECTWO/

OSIEDLE

TENIS 

STOŁOWY

TURNIEJ 

SPRAWNOŚCIOWY

TURNIEJ 

STRZELECKI
SIATKÓWKA PKT

1 Osiedle nr 1 9 7 8 24
2 Osiedle nr 4 10 - 9 19
3 Białężyn 0 7 10 17
4 Rakownia 7 9 0 16
5 Głębocko 9 2 5 16
6 Przebędowo 7 - 6 13
7 Złotoryjsko 0 9 2 11
8 Raduszyn 3 7 1 11
9 Osiedle nr 5 3 - 8 11

10 Długa Goślina 0 10 0 10
11 Uchorowo 5 4 1 10
12 Łopuchowo 5 3 0 8
13 Kamińsko 0  2 5 7
14 Kąty - - 5 5
15 Mściszewo 0 - - 0

Osiedle nr 2 0 - - 0

17 Wojnowo 1 - 3 - - 2
18 Łopuchówko - - - 3 - 3

Turniej jednostek

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

SOŁECTWA
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W spotkaniu udział wzięli, przede 
wszystkim zadowoleni Mieszkańcy, 

którzy jak sami stwierdzili: na nawierzch-
nię czekali aż 50 lat. 
Zgromadzonych gości powitał burmistrz 
Dariusz Urbański. Aktu poświęcenia drogi 
dokonał ks. Wikary Karol Łybek. Ceremo-
nii przecięcia wstęgi dokonał burmistrz 
wraz z najstarszym obecnym mieszkań-
cem ulicy Kazimierzem Nowakiem. W uro-
czystości wzięli również udział radni: Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Konrad Stry-
kowski, Przewodniczący Komisji Gospo-
darczej Rady Miejskiej Szymon Pędziński, 
Andrzej Kuźniewski, a także Przewodni-
czący Osiedla Samorządowego nr 2 Jerzy 

Daria Niemier
biuro zamówień publicznych 
i środków zewnętrznych
d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 633

Tomasz Paradziński
młodszy referent ds. eksploatacji 
i utrzymania dróg
t.paradziński@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 611

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego 
i zarządzania drogami
b.fl orys@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 610

Pędziński, przedstawiciele wykonawcy 
FUH „Anna” Anna Białobrzycka: Dariusz 
Białobrzycki - współwłaściciel oraz Zby-
szek Nawrot - kierownik budowy.

Po zakończeniu części ofi cjalnej miesz-
kańcy zaprosili wszystkich zebranych na 
przygotowany własnoręcznie poczęstu-
nek. Gdy nad ul. Słoneczną zachodziło 
słońce, a ofi cjele opuszczali gościnną 
ulicę, jej mieszkańcy - jak sami deklaro-
wali dzięki wybudowaniu drogi - rozpoczęli 
pierwszą od 50 lat integracyjną imprezę 
w pełnym składzie mieszkańców. 

Zdjęcia: Sławomir Malec

Prace przy budowie Zintegrowanego 
Węzła Przesiadkowego w Murowanej 

Goślinie wrą.

W letnim wydaniu „Goślińskiego Biule-
tynu Mieszkańców” pisaliśmy o rozpoczę-
ciu inwestycji, polegającej na budowie 
Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 
Murowana Goślina, w ramach którego 
wybudowane zostaną parkingi buforowe 
przy ul. Szkolnej i Kolejowej, przebudo-
wana zostanie ul. Szkolna oraz wykonany 
zostanie szereg innych prac, składają-
cych się na całość inwestycji. Partner 
projektu – Powiat Poznański - wybuduje 
ścieżkę przy ul. Gnieźnieńskiej.

Terminarz związany z wykonaniem niniej-
szej inwestycji jest dość napięty, dlatego 
efekty prac sprzed wakacji w porównaniu 
do dzisiejszych są imponujące. Z końcem 
września dokonany został odbiór czę-
ściowy wykonanych robót budowlanych. 
Zakres objęty odbiorem tyczy się budowy 

Uprzejmie informuję, że wszelkie 
awarie oświetlenia ulicznego na tere-

nie Miasta i Gminy Murowana Goślina 
należy zgłaszać w Urzędzie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina pod nume-
rem telefonu: 61 8 923 611.

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., z którą 
Gmina Murowana Goślina podpisała 
umowę na konserwację oświetlenia ulicz-
nego, ma 10 dni roboczych (jest to ter-
min maksymalny wynikający z umowy) 
na usunięcie awarii, ale w większości 
przypadków ENEA wywiązuje się wcze-
śniej z usunięcia awarii.

Gmina nie dokonuje żadnych ograniczeń 
w funkcjonowaniu oświetlenia oraz 
dokłada wszelkich starań, aby oświetle-
nie funkcjonowało sprawnie. 
W związku z powyższym realizuje również 
projekt kompleksowej modernizacji 
oświetlenia na terenie całej gminy na 
LED.

parkingu przy ul. Szkolnej wraz z wszyst-
kimi zaplanowanymi na tym etapie pra-
cami, w tym m.in. budową oświetlenia 
oraz instalacją monitoringu. Zaawanso-
wanie prac jest też widoczne przy budo-
wie ul. Szkolnej, wykonana została cześć 
chodników oraz fragment jezdni od 
strony ul. Kolejowej, kontynuowane są 
również prace budowlane na parkingu 
przy ul. Kolejowej. 

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa, 
gdyby nie dofi nansowanie ze środków 
unijnych, które gmina pozyskała 
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020. Wartość podpisanej umowy o dofi -
nansowanie projektu to 5 088 834,74 zł, 
z czego dofi nansowanie wynosi 
4 199 004,01 zł.

Węzeł przesiadkowy Zgłaszanie awarii 
oświetlenia ulicznego

Po zakończeniu części ofi cjalnej mieszkańcy zaprosili wszystkich 
zebranych na przygotowany własnoręcznie poczęstunek.

Ceremonii przecięcia wstęgi dokonał burmistrz wraz z najstarszym 
obecnym mieszkańcem ulicy Kazimierzem Nowakiem.

Ulica Słoneczna w rękach 
mieszkańców
W słoneczne - jak to nazwa ulicy na to wskazuje - popołudnie 

18 października 2017 r. w licznym gronie uczestników, uroczyście 

zakończono budowę i otwarto do ruchu ul. Słoneczną w Muro-

wanej Goślinie.

INWESTYCJE

Projekt „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Fun-

duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

www.murowana-goslina.pl10



Głównym organizatorem był Szkolny 
Związek Sportowy w Murowanej Gośli-

nie oraz Krzysztof Krysztofi ak. Współorga-
nizatorami, jak co roku, była społeczność 
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Długiej Goślinie. Do wspól-
nej rywalizacji stanęli uczniowie urodzeni 
w latach 2002-2008 i młodsi. Wszyscy 
zgodnie przyznali, że pokonanie wskaza-
nego dystansu nie było proste przez błoto, 
które powstało po intensywnych opadach 
deszczu w poprzednich dniach. Po 
wyścigu na zawodników czekał poczęstu-
nek. Przedstawiciele poszczególnych szkół 
otrzymali pamiątkowe puchary, a ucznio-
wie medale wręczane między innymi przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie Konrada Strykowskiego. 

Ogólna klasyfi kacja szkół podstawowych 

była następująca:
I miejsce – SP nr 2 Murowana Goślina,
II miejsce – SP nr 1 Murowana Goślina,
III miejsce – SP Łopuchowo,
IV miejsce – SP Białężyn,
V miejsce – SP Długa Goślina.

W kategorii gimnazjów pierwsze miejsce 
zajęło Gimnazjum nr 1 z Murowanej 
Gośliny, a drugie Gimnazjum nr 2 z Muro-
wanej Gośliny. Wręczono również dwa 
medale dla najmłodszych uczestników, 
a byli nimi Liliana Witek oraz Igor Banecki 
ze Szkoły Podstawowej w Długiej Gośli-
nie. Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tak wspa-
niałej imprezy sportowej.

Karolina Magdziarz
nauczyciel w SP w Długiej Goślinie

Gminne Biegi Przełajowe 

w Długiej Goślinie
9 października 2017 r. do Długiej Gośliny przyjechali przedstawiciele wszystkich szkół z naszej 

gminy, aby uczestniczyć w kolejnych Gminnych Biegach Przełajowych. Impreza sportowa ponow-

nie cieszyła się dużą popularnością. 

Wręczono również dwa medale dla najmłodszych uczestników.

OŚWIATA

2008 i młodsi 2007 2006 2005 2004 2003 GIMNAZJUM 2002 GIMNAZJUM

D
Z

IE
W

C
Z

Ę
T

A 1.
Nadia Wachońska 
SP Łopuchowo

Nicola Wachońska 
SP Łopuchowo

Lena Łatyszew 
SP 2

Marta Krauze 
SP 2

Dominika Bożkie-
wicz SP 1

Daria Brzęcka 
Gim 1

Wiktoria Perła 
Gim 1

2.
Magdalena Hałas 
SP 2

Gabrysia Ratajczak 
SP Białężyn

Nicola Ostrowska 
SP 1

Maja Gałęska 
SP 2

Julia Prusakiewicz 
SP Łopuchowo

Natalia Perlicjan 
Gim 1

Julia Madaj 
Gim 1

3. Maja Łuczak SP 1 Marta Najewska 
SP 2

Amelia Błażyńska 
SP Łopuchowo

Nadia Pawlaczyk 
SP Łopuchowo

Klaudia Mordal 
SP Białężyn

Joanna Kuśniewska
Gim 1

C
H

Ł
O

P
C

Y

1.
Mateusz 
Górczyński SP 2

Filip Pędziński 
SP 1

Dawid Krugiołka 
SP Łopuchowo

Franciszek 
Olszewski SP 2

Szymon Twardoń 
SP 2

Bartosz Mihilewicz
Gim 1

Krystian Ściepura 
Gim 1

2.
Mateusz Bałażyk 
SP 2

Kacper 
Gruszczyński SP 2

Jakub Skowroński 
SP 2

Karol Śliwiński 
SP 2

Franciszek Moraw-
skiSP 1

Hubert Bartkowiak
Gim 1

Kacper Wieczorek 
Gim 1

3.
Stanisław Hartman 
SP 2

Bartosz Michalski 
SP Długa Goślina

Olek Borzymowski 
SP 2

Kevin Muller 
SP 2

Kamil Wachoński 
SP Łopuchowo

Jakub Miszczuk 
Gim 1

Mikołaj Popek 
Gim 1

Od pewnego czasu Warsztat Terapii 
Zajęciowej cieszy się dodatkową prze-

strzenią w budynku MG Sport i Nierucho-
mości przy ul. Mściszewskiej 10 zaadopto-
waną na salę do rehabilitacji i masażu dla 
swoich podopiecznych. 

Organizacja tej sali wymagała dużego 
wysiłku, a jej udostępnienie w znaczny spo-
sób poprawiło komfort zajęć ruchowych. 
Dzięki pomocy życzliwych nam osób, sala 
została wyposażona w potrzebny sprzęt, 

taki jak piłki, materace, bieżnia i rowerek.
Jeśli macie Państwo jakiś sprawny sprzęt 
do ćwiczeń, którego chcecie się pozbyć 
i nie wiecie, co z nim zrobić, to oddajcie go 
w nasze ręce, a my na pewno zrobimy 
z niego dobry użytek, wykorzystując go do 
pracy w sali rehabilitacji.

Dziękujemy wszystkim naszym obecnym 
i przyszłym darczyńcom.

Tomasz Papajewski, rehabilitant 

Nowa sala dla Warsztatu Terapii Zajęciowej

Dzięki pomocy życzliwych nam osób, sala została wyposażona 
w potrzebny sprzęt.
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OŚWIATA

„Circus without borders” oraz  „Budu-
jemy mosty – be active!“ - to tytuły 

 projektów, w których w lipcu oraz paź-
dzierniku uczestniczyli uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkow-
skiego w Murowanej Goślinie wraz z pod-
opiecznymi Warsztatu Terapii Zajęciowej. 

Pierwsza część działań cyrkowych dla 
gimnazjalistów odbyła się w wakacje 
w urokliwym Brieske koło Drezna. Młodzi 
ludzie z Polski, Niemiec i Bułgarii przez 
tydzień bawili się w cyrk, poznając nie 
tylko tajniki żonglerki i akrobacji powietrz-
nych, ale także siebie wzajemnie. Na 
drugą część działań cyrkowych przyjechali 
do malowniczo położonych Gór Sowich. 
Właśnie tutaj, w Międzynarodowym Domu 
Spotkań w Krzyżowej, prowadzonym przez 
Fundację Krzyżowa dla Porozumienia 
Europejskiego - miejscu ważnym ze 
względu na rok 1989, kiedy odbyła się 
historyczna „Msza Pojednania” z udziałem 
premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanc-
lerza Helmuta Kohla – młodzi mieszkańcy 
z Murowanej Gośliny oraz innych miejsco-
wości z terenu gminy w ramach projektu 
inkluzyjnego łączącego pełnosprawnych 
z osobami z różnymi niepełnosprawno-
ściami integrowali się z uczestnikami 

30 września 2017 roku Szkoła Pod-
stawowa w Białężynie wraz ze Stowa-

rzyszeniem EMU miała zaszczyt gościć 
grupy fl ażoletowe na spotkaniu w remi-
zie OSP. 

Trzy godziny trwały warsztaty fl ażoletowe 
prowadzone przez mistrza Przemka Waw-
rzyniaka - muzyka zafascynowanego kul-
turą celtycką. Aby przybliżyć tę kulturę, 
mistrz zaprezentował grę na dudach oraz 
tradycyjny szkocki strój - kilt, który mogli-
śmy podziwiać przez całą imprezę. Zdecy-
dowanie najważniejsza była muzyka, 
która w to słoneczne sobotnie popołu-
dnie zjednoczyła wszystkich uczestników 
imprezy. Zagraliśmy wspólnie m.in. znany 
chyba wszystkim utwór „Marysia ma 
małego baranka”, a także „Amazing 
Grace”; zaśpiewaliśmy „Odę do radości” 
w przekładzie Konstantego Ildefonsa Gał-
czyńskiego, która w przepięknej jesiennej 
scenerii zabrzmiała wyjątkowo optymi-
stycznie. Podczas przerwy w muzykowa-

i uczestniczkami z Niemiec, Czech, Rumu-
nii oraz Grecji. Najważniejsza była dobra 
zabawa podczas warsztatów breakdance, 
beatbox, rapu i graffi ti. Projekty zostały 
zrealizowane dzięki wsparciu fi nanso-
wemu Unii Europejskiej (Erasmus +) oraz 
Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

Dziękujemy wszystkim organizatorom 
i organizatorkom, uczestniczkom i uczest-
nikom oraz partnerom strategicznym: 
Komitetowi Partnerskiemu Ziemi Gośliń-
skiej, berlińskiemu stowarzyszeniu Kre-
isau-Initiative e.V. oraz grupie cyrkowej 
HARLEKIDS e.V. z Brieske koło Drezna.

niu podzieleni na grupy uczniowie przed-
stawiali swoje wizje potwora ze szkoc-
kiego jeziora Loch Ness. Atrakcją dla 
uczestników spotkania było także rozwią-
zanie tematycznej krzyżówki, a nagrodą 
były pięknie prezentujące się i zapewne 
tak samo smaczne przetwory owocowe 
i warzywne podarowane przez rodziców, 
m.in.: jabłka od miejscowych sadowni-
ków pana Penca i pana Marczaka, ziem-
niaki od tutejszego rolnika pana Rudnika, 
a także orzechy i przetwory owocowe.

Małgosia Łuczak-Sibilska
Jakub Niewiński

opiekunowie grupy 

Na zakończenie w kręgu odśpiewaliśmy 
szkocki utwór „Auld Lang Syne”, znany 
pod tytułem „Ogniska już dogasa blask”. 
W miłym, nostalgicznym nastroju poże-
gnaliśmy się z nadzieją, że spotkany się 
już za rok, bo:
Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie 
trwonić słów;
Przy innym ogniu, w inną noc do zoba-
czenia znów.

Joanna Witek

Integracyjnie i międzykulturowo

Folkowa jesień w szkocką kratę

Efekty warsztatów cyrkowych.

Uczestnicy projektu „Budujemy mosty – be active!“ 
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W imieniu stypendystów oraz Rady 
i Zarządu Fundacji Edukacyjnej im. Św. 
Jana Pawła II chcielibyśmy serdecznie 
podziękować za okazane wsparcie fi nan-
sowe, jednocześnie polecając się Pań-
stwa uwadze w latach następnych.

Zarząd Fundacji Edukacyjnej 
im. św. Jana Pawła II 

w Murowanej Goślinie

OŚWIATA

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW

WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 

REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz

PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligrafi czny Tomasz Kędziora.

Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel. 61 89 23 686, e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny. 

TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG 
Andrzej Klepka, 61 8923 612
Tomasz Paradziński, 61 8923 611

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE 
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, 61 8923 643

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

GODZINY OTWARCIA URZĘDU: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
SOŁECTWA I OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Sławomir Malec, 61 8923 687

WYBRANE INSTYTUCJE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY 
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA 
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 
61 8122 352, 61 8923 626

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE,  991
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ) 

61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
(7.00-15.00, alarmowe do 22.00, z wyłączeniem okresów urlopowych)
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

TRANSPORT PUBLICZNY

Benigna Binięda, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655
DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Piotr Hildebrandt, 61 8923 656

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU 

PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

Halina Turaj, 61 8923 630

Decyzją Zarządu Fundacji w roku 
akademickim 2017/2018 stypen-

dium otrzymało 7 młodych ludzi, w tym 
2 osoby mają przedłużone stypendium 
na kolejny rok akademicki.

W uroczystości wzięli udział członkowie 
rady, zarządu i komisji rewizyjnej funda-
cji oraz stypendyści wraz z rodzicami 
i bliskimi. Na uroczystości nieobecny był 
współprzewodniczący rady fundacji 
ksiądz dziekan Sławomir Jessa. W jego 
imieniu głos zabrał ksiądz Piotr Szymko-
wiak Proboszcz Parafi i pw. Najwyższego 
Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Muro-
wanej Goślinie, a zarazem Wicedziekan 
Dekanatu Goślińskiego. Prezes fundacji 

Dariusz Urbański po krótkim przedsta-
wieniu aktualnej sytuacji fundacji wrę-
czył stypendia tegorocznym stypendy-
stom.

W tym roku stypendium przyznano 7 
osobom, w tym 2 z nich już wcześniej 
korzystało z pomocy fundacji. Nie byłoby 
to możliwe, gdyby nie pomoc ze strony 
podatników, którzy co roku chętnie prze-
kazują na rzecz fundacji 1% podatku 
oraz osób, które wspomagają fundację 
darowizną. Środki w całości przezna-
czane są na cele statutowe, a więc na 
wypłatę stypendiów młodym, zdolnym 
absolwentom szkół średnich z terenu 
gminy Murowana Goślina.

Uroczystość wręczenia stypendiów
12 października 2017 roku odbyła się po raz siedemnasty uroczystość wręczenia stypendiów Fun-

dacji Edukacyjnej im. św. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie. 
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Głęboczek to jedyna wieś w naszej 
gminie, która w przeszłości była mia-

stem (XV w., XVI w.), znany jest z tego, że 
wystawił na wyprawę malborską jed-
nego pieszego woja. Do połowy XVIII w. 
w Głęboczku istniał kościół parafi alny 
ufundowany w XIV w. przez Głębockich 
herbu Łodzia. 

Uczestnicy spaceru zwiedzili grodzisko 
stożkowe zwane Pańskim Dworem 
i cmentarz ewangelicki, a dzięki uprzej-
mości Jarosława Mielcarka także pozo-
stałości po dawnym młynie. Kustosz 
Izby Regionalnej Marian Pfl anz przybliżył 
historię miejscowości, ciekawostki opo-
wiadali mieszkańcy Głęboczka Zdzisław 
Sawicki i Marian Sawicki. W Głęboczku 
zachował się budynek szkoły z 1916 r., 
działała tu też poczta, a przed wojną 
gościniec. 

Na zakończenie w pięknej, nowej świe-
tlicy odbył się pokaz przedwojennych 
zdjęć Głęboczka przygotowany przez 
Jarosława Mielcarka. W spacerze wzięła 
udział sołtys wsi Justyna Gronek, spra-
wiła wszystkim miłą niespodziankę, 
zapraszając na kawę i ciasto. Obecnie 

Głęboczek zamieszkuje ponad siedem-
dziesiąt osób, wzrok przyciąga jezioro 
i zadbane rabaty z lawendą. Cisza, sły-
chać tylko szum rzeki, czas się zatrzy-
mał...

Dziękujemy za pomoc i życzliwość: 
Justynie Gronek, Jarosławowi Mielcar-
kowi, Zdzisławowi Sawickiemu i Maria-
nowi Sawickiemu.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier 

W niedzielę 1 października br. trzy 
zespoły z Murowanej Gośliny wybrały 

się na III Spotkania Artystyczne Seniorów 
w Pile. Spotkania mają charakter kon-
kursu, o miano najlepszych w dziewięciu 
kategoriach ubiegało się 38 wykonaw-
ców i zespołów. 

W kategorii zespoły śpiewacze wystąpił 
Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” 
pod kierunkiem Alicji Duszczyk z towarzy-
szeniem zespołu instrumentalnego. Suk-
ces odniósł Zespół Wokalny „Una Canto” 
od lutego br. kierowany przez Alinę Fory-
siak, zajmując trzecie miejsce w kat. 

zespoły wokalne. Należy podkreślić, że 
zespół po raz pierwszy w swojej historii 
wziął udział w konkursie. Radość pań była 
ogromna. Nasz drugi zespół w tej kategorii 
Goślińskie Chabry pod kierunkiem Mar-
cina Matuszewskiego zdobył wyróżnienie. 
Niestety, przez roztargnienie organizato-
rów wyróżnienia nie ogłoszono i nie wrę-
czono. O wyróżnieniu zespół dowiedział 
się tydzień po konkursie z protokołu jury 
opublikowanego w Internecie. Gratuluję 
wszystkim zespołom udanych występów. 
Spotkania Artystyczne Seniorów w Pile 
odbywają się co dwa lata. Takie inicjatywy 
pomagają seniorom nie tylko rozwijać się, 

ale również przeżywać drugą młodość.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Artur Duszczyk, Arleta Włodarczak

Sukces naszych zespołów w Pile

Sukces odniósł Zespół Wokalny „Una Canto”.

Głęboczek miasto, 
Głęboczek wieś
Trzydziestoosobowa grupa miłośników historii wybrała się w niedzielę 8 października br. na spacer 

historyczny do malowniczo położonego w dolinie Trojanki Głęboczka. Po deszczowym poranku 

niebo rozpogodziło się i słońce towarzyszyło grupie przez cały czas.

KULTURA
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KULTURA

Canzona to uznana marka na kultural-
nej scenie naszego miasta, ale chór 

zaskakuje i ekscytuje swoimi występami 
również w kraju i poza jego granicami. 

Zespół chóralny z Murowanej Gośliny 
obchodził 7 października 2017 r. trzydzie-
ste szóste urodziny. Canzona to obecnie 
Żeński Chór Canzona-Absolwent, Chór 
Canzona Kameralna i Chór Dziecięcy Can-
zona. W urodzinowym koncercie w auli 
szkoły przy ul. Mściszewskiej 10 wystąpiły 
trzy formacje Canzony pod kierunkiem 
dyrygentek Elżbiety Wtorkowskiej założy-
cielki chóru - jak o sobie żartobliwie wspo-
mniała w słowach powitania „matki chó-
rzystek” - i Adrianny Wtorkowskiej-Kubiń-
skiej przy akompaniamencie fortepianu, za 
którym zasiadła Weronika Jarzyńska. Pro-
fesor Elżbieta Wtorkowska osobiście pro-
wadziła koncert, przybliżając goślińskiej 
publiczności historię i obecne plany arty-
styczne i sukcesy Canzony. 

Wspomniała o występach, koncertach 
chóru, warsztatach interdyscyplinarnych, 
organizacji Międzynarodowego Festiwalu 
Chóralnego im. ks. Edmunda Szymań-
skiego oraz przygotowaniach do nadcho-
dzących konkursów i festiwali, na które 
Canzona się wybiera. 

Koncert składał się z trzech części. Chóry 
zaprezentowały utwory sakralne, w kolej-
nej odsłonie utwory ludowe i muzykę 
współczesną, rozrywkową, na przemian 
wykonywane przez Chór Dziecięcy „Can-
zona” pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-

Po raz drugi ośrodek kultury i zespół 
śpiewaczy PZERiI Goślinianka pod 

kierunkiem Alicji Duszczyk zaprosili 
mieszkańców na Biesiadę Goślińską. 
Tym razem impreza odbyła się w nie-
dzielę 15 października br. w auli szkoły 
przy ul. Mściszewskiej, gdzie w tym roku 
zostało zamontowane profesjonalne 
nagłośnienie i oświetlenie. 

Motywem przewodnim była podróż, 
a w rolę głównej bohaterki wcieliła się 
Zosia Zielonacka (kierownik zespołu). 
Nad odjazdami pociągów i autobusów 
czuwała Irena Ludzkowska, dyżurna 
ruchu PKP na emeryturze. Były zabawne 

-Kubińskiej oraz chóry „Canzona Kame-
ralna” i Żeński „Canzona-Absolwent” pod 
dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej. 

Wspaniałą niespodzianką był występ 
uczestników tegorocznych warsztatów 
artystycznych w Katalonii, gdzie latem chór 
był na dwutygodniowym wyjeździe. Tam 
powstał program występu zespołu instru-
mentalnego pod kierunkiem Alicji Dusz-
czyk. Uczestnicy warsztatów grali na gita-
rach, ukulele, fl etach poprzecznych i efekty 
nauki we wspaniałym występie zobaczyli-
śmy w niedzielę. Zespół taneczny pod kie-
runkiem Katarzyny Łukaszewicz, który rów-
nież powstał na warsztatach w Hiszpanii, 
zaprezentował układy taneczne, w których 
można było zobaczyć między innymi kawa-
łek pejzażu kultury katalońskiej. Bardzo 
ciekawą odmianą i uzupełnieniem muzyki 
o obraz były warsztaty plastyczne, które 
poprowadziła w Hiszpanii również chó-
rzystka Joanna Przymusińska. Efekt pracy 
uczestników warsztatów zobaczyliśmy 
podczas koncertu na specjalnie przygoto-
wanej wystawie. 

Całość występów okraszona była fotogra-
fi czną prezentacją dokonań chóru Can-
zona od ostatniego jubileuszu po dziś 
dzień. Prezentację przygotował Tomasz 
Mizgier. Choć prezentacja obejmowała 
ostatni rok działalności Canzony, to trwała 
długo i świadczy o tym, jak aktywny arty-
stycznie jest to zespół. Nie zabrakło życzeń 
oraz wyrazów wdzięczności dla artystów 
i dla dyrygentek. Dzięki ich pracy i pasji 
chóry istnieją, rozwijają się, będąc skar-

scenki, frywolne żarty i piosenki bie-
siadne, które z zespołem śpiewała licznie 
zgromadzona publiczność. „Gośliniance” 
akompaniowali: Artur Duszczyk (forte-
pian), Robert Duszczyk (saksofon), Piotr 
Michalski (tuba). Biesiada Goślińska to 
pomysł zespołu Goślinianka, jej druga 
edycja była bardzo udana. Zespół tworzą 
pełni energii i pasji ludzie, którzy czerpią 
radość z występowania, a na scenie prze-
żywają drugą młodość. Zapraszamy za 
rok.

Arleta Włodarcza k
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

bem goślińskiej kultury. Życzenia chórzyst-
kom złożył burmistrz 

Dariusz Urbański, który podkreślił rolę 
zespołu i wkład w kulturalny rozwój naszej 
lokalnej społeczności i w promocję 
naszego miasta w Polsce i za granicą. Na 
fi nał wszystkie chóry i publiczność zaśpie-
wały, trzymając się za ręce „Ogniska już 
dogasa blask”. Licznie przybyła publicz-
ność dołączyła się do dobrych życzeń dla 
Canzony, dając temu wyraz owacjami na 
stojąco. Koncert odbył się w ramach Mię-
dzynarodowego Dnia Muzyki.

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Koncert urodzinowy Canzony

Zosia w podróży
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Mamy za sobą trzy udane sezony 
kina letniego w Murowanej Goślinie. 

Natomiast w październiku br. ponad pół 
tysiąca osób skorzystało z możliwości 
odwiedzenia kina objazdowego, które 
stacjonowało w auli przy ul. Mściszew-
skiej w Murowanej Goślinie, a które 
ośrodek kultury zorganizował wraz 
z Kinem Objazdowym „Zakrzywienie 
czasoprzestrzeni”.

„Dwie korony”, „Emotki”, „Twój Vincent” 
oraz „Botoks” zaproponowano widzom 
w niedzielę 22 października, następnie 
dzieci szkolne oraz z Warsztatów Terapii 
Zajęciowej miały okazję obejrzeć 
„Emotki” jeszcze w poniedziałek. Filmy 
zaproponowane przez nasz ośrodek kul-
tury oraz właścicieli kina objazdowego to 
zupełne „świeżynki”, tuż po premierach, 
w dodatku z różnych względów bardzo 
głośno komentowane tematy. „Dwie 
korony” - opowieść o życiu Maksymiliana 
Marii Kolbego począwszy od dzieciństwa, 
a skończywszy na osadzeniu w Auschwitz 
zyskał zainteresowanie głównie dojrzal-

szej publiczności. Fenomenalnie spraw-
dził się seans dla dzieciaków – „Emotki” 
- które przybywały do auli albo wraz 
z rodzicami, albo po prostu z kumpelkami 
i kumplami z klasy (i tu ogromna prze-
waga lokalnego kina nad koniecznością 
wyjazdu do Poznania). „Twój Vincent” 
nagłaśniany mocno po pierwszych recen-
zjach krytyków i publiczności zachwycił 
także u nas. Natomiast „Botoks” zdecy-
dowanie podzielił publiczność – od 
zachwytów nad mocnym kinem, po 
obrzydzenie dla płytkiego epatowania 
nieskładnymi scenami, tylko dla wywoła-
nia szoku. 

Skupmy się natomiast na premierze 
objazdowego kina w Murowanej Goślinie. 
Czy zdało egzamin? Frekwencja mówi, że 
zapotrzebowanie jest. Dla starszych dzie-
ciaków, które (jak wspomniałam) mogą 
robić sobie grupowe wycieczki – dosko-
nały pomysł na jesienne popołudnie. 
Cena? Korzystna, zwłaszcza, jeśli doli-
czyć do wypraw do Poznania koszt paliwa 
czy przekąsek i napojów, które w mul-

tipleksach osiągają kuriozalne ceny. 
Sala? Może „Avatara” wolelibyśmy obej-
rzeć na większym ekranie, ale dla takich 
fi lmów, jak nam zaproponowano, ten 
duży ustawiany ekran oraz nagłośnienie 
były w zupełności wystarczające i kom-
fortowe. Nawet z twardymi, drewnianymi 
krzesłami publiczność sobie poradziła, 
zabierając z sobą na seans poduszki 
i kocyki. Swojsko, blisko. Dobre i bardzo 
dobre premierowe kino. Ja mam ochotę 
na więcej i trzymam kciuki za kino 
w Murowanej Goślinie!

Monika Paluszkiewicz

PS.1. Niestety z przyczyn technicznych 
nie odbyła się pierwsza planowana na 
niedzielę projekcja „Emotki. Film”. Ośro-
dek kultury przeprasza zawiedzione 
dzieci i ich rodziców. 

PS.2. Na następny wehikuł premier fi lmo-
wych zapraszamy 23 listopada. Poka-
żemy „Listy do M.3” i „Potworną 
rodzinkę”.

Kino w Murowanej!
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KULTURA

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie

zapraszają na

KONCERT Z OKAZJI 

ŚW. CECYLII

12.30 msza św. w intencji chórzystów, 
śpiewaków i muzyków, 

po mszy koncert w wykonaniu:

Żeńskiego Chóru „Canzona”
Dyrygent Elżbieta Wtorkowska

Chóru Mieszanego „Vocantes”
Dyrygent Leszek Bajon

26 listopada 2017 r. 

(niedziela)
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 

w Murowanej Goślinie

Społeczne Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Gośliniee 

zapraszają na 

pod honorowym patronatem 
Dariusza Urbańskiego 

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
i Pro Sinfoniki

25 listopada 2017 r. (sobota), godz. 11.00
Aula Szkoły Podstawowej nr 2 

w Murowanej Goślinie, ul. gen Kutrzeby 3

VIII Konkurs Pianistyczny VIII Konkurs Pianistyczny 
dla Młodych Amatorów dla Młodych Amatorów 
w Murowanej Gośliniew Murowanej Goślinie

KLASYKA I JAZZKLASYKA I JAZZ
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Po koncercie burmistrz Dariusz Urbański zaprasza seniorów na poczęstunek.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na

JARMARK JARMARK 
MIKOŁAJKOWYMIKOŁAJKOWY

9 grudnia 2017 r. (sobota), 
płyta Nowego Rynku, osiedle Zielone Wzgórza

W programie:
10.00 - 17.00  handel lokalnymi wyrobami rękodzielniczymi i nie tylko
13.30 - 14.30  konkurs plastyczny dla dzieci „Tak wygląda mój Mikołaj”
14.00 -  ogłoszenie wyników konkursu na „Najsmaczniejsze 

i najpiękniejsze goślińskie pierniczki”
15.20  ogłoszenie wyników konkursu plastycznego
15.30 -  przedstawienie teatralne dla dzieci „Świąteczny bal dla 

MIKOŁAJA  w Królestwie Zabawek”

Ponadto zabawy dla dzieci z „Fanaberią”, występ Zespołu Folklorystyczne-
go „Goślinianie”, zabawy z Mikołajem, korowody taneczne i wiele innych 
atrakcji. Zachęcamy lokalnych rękodzielników i wytwórców żywności do 

wystawienia i sprzedaży swoich produktów. 

Szczegółowych informacji udziela Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”
tel. 61 812 36 29. Na naszej stronie www.domkultury.murowana-goslina.pl do pobra-

nia: regulamin konkursu na „Najsmaczniejsze i najpiękniejsze goślińskie pierniczki”
regulamin i karta zgłoszenia dla wystawców

Partnerzy: Stowarzyszenie Kobieca Grupa Działania "Fanaberia"





Zachęcamy lokalnych rękodzielników i wytwórców żywności 
do wystawienia i sprzedaży swoich produktów. 

Szczegółowych informacji udziela Sławomir Malec 
tel. 61 8923687 e-mail s.malec@murowana-goslina.pl

PROGRAM

11:00-16:00

12.00
12.00-14.00
12.10-13:30

13:30

14.10

15.00-16.00 

KIERMASZ I SPRZEDAŻ WYROBÓW m.in. rękodzieło, ozdoby świąteczne, 
potrawy i wyroby regionalne
Otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego
Zabawy dla dzieci z Filharmonią Pomysłów
XIV Goślińskie Kolędowanie – występ zespołów lokalnych

Otwarcie placu Powstańców Wielkopolskich
wraz z ulicą Podgórną i Dworcową do Przelotowej. 
Burmistrz Dariusz Urbański i wykonawca Zbylbruk zapraszają mieszkańców na poczęstunek.

Przedstawienie teatralne „marzenie pod choinkę” w wykonaniu aktorów 
z Filharmonii Pomysłów
XIV Goślińskie Kolędowanie – występ zespołów lokalnych 

17 grudnia (niedziela) 2017 r. godz. 11:00-16:00  
plac Powstańców Wielkopolskich

V JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY

XIV GOŚLIŃSKIE KOLĘDOWANIE

zapraszają na

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
oraz

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie


