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rok 2021 będzie przełomowy, jeżeli chodzi o inwestycje dro-
gowe na terenie gminy. Wsłuchuję się w głosy mieszkańców, 
dlatego wiem, że ich najważniejszym postulatem jest 
budowa dróg. Fatalny stan infrastruktury drogowej, to 
bolączka, z którą zmagamy się od lat. Mieszkańcy potrze-
bują wodociągu, kanalizacji, chodnika, drogi utwardzonej, 
oświetlenia. Ci, którzy mają to zapewnione, chcą z kolei 
dobrze wyposażonych placów zabaw, rewitalizacji stadionu 
miejskiego i imprez kulturalnych oraz sportowych. 

Trudno sprostać jednocześnie tym wszystkim postulatom, 
gdy obciążenie budżetowe jest coraz większe, a dochody 
(głównie w związku z wydatkami dot. pandemii koronawi-
rusa) zatrzymały się na poziomie z roku 2019. Dzięki rozwo-
jowi Strefy Przemysłowej, która była dla mnie priorytetem 
w ostatnich latach, wpływy z CITu ratują obecne dochody. 
Budowa strefy przemysłowej powinna zostać powiązana 
z lokalizacją obwodnicy. U nas tak się nie stało, jednak tego 
błędu dziś już nie naprawimy. Dlatego w pobliżu obwodnicy, 
zamiast hal, czy magazynów i przedsiębiorstw, rośnie kuku-
rydza. Na to wpływu nie miałem. Skupiłem się na rozwoju 
obecnej Strefy Przemysłowej, a sukcesy w tej dziedzinie 
przekładają się na zwiększenie wpływów z podatków do 
gminy, a także na powstanie nowych miejsc pracy.

Zawsze mówiłem i to powtórzę, że gmina powinna zaciągać kre-
dyty na inwestycje, na które otrzymujemy dofinansowanie. Rok 
2021 będzie przełomowym. Możemy zaciągać kredyty, ponie-
waż posiadamy zdolność kredytową na budowę nowych dróg 
lokalnych, a oprocentowanie od obligacji wynosi 1-2 proc. 

Ceny surowców budowlanych rosną drastycznie, więc tym bar-
dziej zasadnym będzie zaciągnąć kredyt i budować drogi teraz. 
Oprocentowanie kredytu będzie i tak niższe niż późniejsze wzro-
sty cen za materiały, a inwestycja szybciej posłuży mieszkańcom.

W tym roku zaczniemy inwestycję w zakresie budowy oświetle-
nia i modernizacji płyty boiska na stadionie miejskim (inwesty-
cja będzie realizowana w 2021 i 2022 roku ze względu na 
konieczność uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia). 
W 2022 roku mieszkańcy doczekają się bieżni tartanowej. 
Również w przyszłym roku planujemy wybudować w Murowa-
nej Goślinie skatepark z prawdziwego zdarzenia. 

Już ruszyła budowa kanalizacji w Białężynie, co uznaję za 
mój największy sukces w obecnej kadencji. Teraz czas na 

walkę i starania o kanalizację w Nieszawie. Zespół radnych 
wyznaczy w tym roku listę dróg, które będziemy budować 
w najbliższych latach w pierwszej kolejności.

Wkrótce zaprezentujemy także wizualizację, jak będzie 
wyglądała plaża w Kamińsku – już w tym roku rozpocznie się 
jej modernizacja.

Zaczynamy budowę drogi - górna Rogozińska, aby moderni-
zować wszystkie ulice wzdłuż przejazdu przez gminę. Zosta-
nie nam ul. Przemysłowa, którą zamierzamy wybudować 
jeszcze w tym roku. 

Niebawem dokończymy budowę świetlicy w Przebędowie. 
W przyszłym roku, po opracowaniu koncepcji, rozpocznie się 
modernizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 2. Jeszcze 
w 2021 roku wybudujemy wiaty w Wojnowie i Białężynie. 

Dokładniejsze plany na inwestycje zaplanowane na rok 
2022 przedstawimy tradycyjnie późną jesienią po szczegóło-
wym opracowaniu budżetu na przyszły rok. Przedstawimy to 
Państwu tradycyjnie w grudniowym wydaniu biuletynu. 

Drodzy Mieszkańcy, trudno nie odnieść się do bieżących 
wydarzeń. 

Postanowienie komisarza wyborczego o odmowie przepro-
wadzenia referendum zakwestionował Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Poznaniu. To kuriozum, że sędziowie pod-
ważają decyzję doświadczonego w tej materii komisarza 
wyborczego. Temat jest otwarty. Ustawa o referendum lokal-
nym jest tak wadliwa, nieprecyzyjna, że powinna trafić do 
kosza. Mamy tylko nadzieję, że komisarz wyborczy obroni 
swoją decyzję i odwoła się od decyzji sądu. Niestety, nie 
mogę zrobić tego ani ja, ani radni, mimo iż sprawa dotyczy 
lokalnych władz samorządowych. 

Jeżeli jednak doszłoby do referendum, to o wynik jestem bar-
dzo spokojny. Wiem, że wciąż większość mieszkańców kie-
ruje się w swoich sympatiach politycznych oceną zrealizowa-
nych projektów, zaangażowaniem samorządowców, a nie 
antypromocyjnymi, zjadliwymi kampaniami. Martwi mnie jed-
nak hejt ze strony biznesmena, przedsiębiorcy i rzemieślnika 
p. Grzebyty. Mam dorosłe dzieci, które przeżywają sytuację 
na swój sposób.

GMINA
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Obojętnie co bym nie robił, to dla niektórych zawsze znaj-
dzie się argument na „nie”. Jeżeli bym np. zrezygnował, 
zapewne by hejtowali, że „uciekł” i bał się referendum. Pro-
szę mi wierzyć, że nie jestem tu dla 7500 zł miesięcznego 
wynagrodzenia. Jestem burmistrzem, który spowodował, że 
przez 6,5 roku zainwestowano łącznie w infrastrukturę słu-
żącą naszym mieszkańcom ponad 150 mln zł, bez zadłuża-
nia gminy. Totalna opozycja może wmawiać wszystko, ale 
jak się zmieniła gmina przez 6,5 roku, każdy widzi w swoim 
otoczeniu. 

Ponieważ uzasadnienie odwołania burmistrza jest absur-
dalne, to trudno było grupie referendalnej zebrać odpo-
wiednią liczbę podpisów pod wnioskiem. Przez wadliwą 
ustawę mieli możliwość dwa razy naprawiać błędy i dobie-
rać ponownie podpisy. Mimo takiej możliwości ledwo 
zebrali 1321 głosów. 

Referendum, żeby było ważne, do urn musi przyciągnąć 
4893 osoby. Domyślam się, że moi wyborcy, a także zwolen-
nicy mojego zastępcy Radosława Szpota nie będą brali 
udziału w tej awanturze politycznej wywołanej przez Błażeja 
Kaźmierczaka (nie mylić z byłym radnym), głównego hejtera 
gminy, i pozostaną w domach. Liczę, że taki właśnie ważny 
sygnał otrzymają autorzy hejterskiej akcji – mieszkańcy nie 
przyłączą się do szkalujących pomówień, grzebania w życiu 
prywatnym, a oceniać będą tylko pracę na ich rzecz. Zawsze 
wierzyłem w mądrość mieszkańców. Przykre jest to, że 
gmina – jeśli dojdzie do referendum – straci z budżetu kilka-
dziesiąt tysięcy zł. Za to my zapłacimy. 

W kampanii promującej referendum pojawiło się kilka bardzo 
naciąganych pseudoafer. Po kontroli sprzedaży biletów oka-
zało się, że nie ma żadnej afery biletowej. Wzrost sprzedaży 
biletów za 1 grosz (w zasadzie darmowe, z dofinansowaniem 
gminy) spowodowane są wprowadzeniem większej liczby połą-
czeń pociągów i po prostu zwiększoną aktywnością mieszkań-
ców, którzy z tego wiązanego połączenia korzystają. 

Totalna opozycja nie ma żadnych zahamowań. Podczas 
kontroli radna Walczak, członek komisji rewizyjnej, sprze-
dała Thermomix rodzinie kontrolowanego przedsiębiorcy. 
Z moralnego punktu widzenia rzecz niedopuszczalna.

Idąc dalej, komisja alkoholowa nie jest opłacana z budżetu 
gminy, tylko z tzw. „korkowego”. Są to pieniądze, które nie 
mogą być włączone do budżetu i przeznaczone na inny cel. 
Tymczasem pan radny Grzebyta przez lata otrzymywał 
dodatkowe wynagrodzenie ze Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka”. 750 zł miesięcznie, z budżetu gminy, 
ale to mu nie przeszkadzało.

Pani radna Binięda-Grzebyta doniosła na mnie do ZUS, że 
mimo zwolnienia lekarskiego wziąłem udział w uroczystości 
z okazji Dnia Kobiet. Po odwołaniu, decyzją ZUS przyznano 
mi zasiłek chorobowy. Jednak skala nienawiści pani radnej 
do mojej osoby nie pozwala jej poprzestać i zakwestiono-
wała decyzję ZUS, w związku z tym czekamy na kolejne 
decyzje. To nie wszystko. Pozwała mnie także do sądu za 
stwierdzenie, iż rozpoznałem ją w programie Alarm (TVP). 
Podczas rozprawy Jakub Ćwirlej – dziennikarz TVP zeznał, 
że to jego żona została pokazana przed widzami jako pra-
cownica urzędu. To wystarczająco pokazuje poziom 
i metody działania telewizji publicznej.

Dzisiaj, żeby się bronić, musiałem założyć kolejne sprawy 
przeciwko małżeństwu radnych. Wolałbym ten czas w pełni 
poświęcić na pracę w urzędzie, a nie marnować go na odpie-
ranie ataków radnych. Nienawiść do mnie jest głównym 
motorem ich rozmaitych działań.

Jestem burmistrzem i dalej będę kontynuował swoją misję 
i służbę. 2,5 roku temu odniosłem wielki sukces wyborczy. 
Po bardzo skutecznej pierwszej kadencji miałem (i mam!) 
ogromne poparcie mieszkańców, co przełożyło się także na 
fantastyczne wyniki w głosowaniu na popierających mnie 
kandydatów na radnych do Rady Miejskiej. W ten sposób 
wprowadziłem jednak do rady także 2 ludzi, którzy nigdy nie 
powinni pełnić służby publicznej. Nie potrafią odróżnić dzia-
łań dla dobra i na rzecz mieszkańców od prowadzenia obrzy-
dliwej hejterskiej kampanii, z rozgrzebywaniem prywatnych 
spraw i wykorzystywaniem nagrań prywatnych rozmów 
włącznie (swoją drogą jestem ciekawy kto odważy się im 
zaufać i podjąć jakąkolwiek współpracę). Bardzo przepra-
szam mieszkańców za tak ogromną pomyłkę. 

Jeżeli dojdzie do referendum, to ponownie opozycja będzie 
się starała podgrzewać atmosferę i spodziewam się kolej-
nych ataków na moją osobę. Zapewne pan Ćwirlej z TVP 
pojawi się w gminie. Teraz, gdy ujawnił, że to jego żona 
występowała przed kamerami, udając pracownicę urzędu, to 
ciekaw jestem kogo poprosi o występ. 

24.05.2021 roku do urzędu wpłynęło pismo z Najwyższej 
Izby Kontroli z zapytaniem, czy to ja złożyłem skargę na 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu – widniał tam 
rzekomo mój nieczytelny podpis, ale nie było pieczęci, pismo 
nie było także przygotowane na druku urzędowym. Ktoś 
podrobił mój podpis i wysłał sfałszowane pismo. W dniu 
17.06.2021 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji odpowiedziało na skargę na RIO też napisaną rze-
komo w moim imieniu… te podrobione pisma zostały 
wysłane przed planowaną u nas w urzędzie kontrolą RIO. 
Mogę się tylko domyślać, kto jest autorem spreparowanych 
pism z „moim” sfałszowanym podpisem. 

Atakować mnie będą zapewne w najbliższym czasie także 
członkowie Stowarzyszenia Wspólna Przyszłość. Wydając 

GMINA

Burmistrzowie oraz część radnych po sesji Rady Miejskiej 15 czerwca.
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Były burmistrz zaczął podróżować  
do Francji w 2008 roku i dopiero przegra-
ne wybory ukróciły finansowanie tych 
wyjazdów z publicznej kasy. Podróże 
samolotami kosztowały budżet w tym 
okresie 8119,96 zł. Miały pomóc 
stworzyć Stowarzyszenie „Dzieje”, gdzie 
sam został prezesem. Przedsięwzięcie 
jest komercyjne i nie jest związane 
z urzędem. Każdy ma prawo realizować 
swoje pomysły biznesowe, ale nie 
kosztem gminy. Koszty poniesione na wy-
jazdy p. Łęckiego to wierzchołek góry 
lodowej. Chyba nie ma gminy w Polsce, 
która by wydawała tak znaczącą część 
budżetu gminnego na zrealizowanie 
przedsięwzięć dla stowarzyszenia. 
Wydatki z kasy gminnej na fanaberie p. 
Łęckiego wyniosły – uwaga - 
255 232,87 zł. Pieniądze były wydawane 
z budżetu gminy z pośrednictwem Domu 
Kultury i spółki MG Sport i Nieruchomo-
ści (wówczas MG Sport), aby Regionalna 
Izba Obrachunkowa nie miała możliwości 
ujawnić tych wydatków na cele prywatne. 

Przechodzimy do szczegółów. W 2008 
roku wysłano dwóch pracowników Domu 
Kultury do parku rozrywki – koszt 5196 zł. 
W 2009 roku z budżetu gminy wydano 
33 979,33 zł, wycieczkę 18 osób do 
Francji nazwano wizytą studyjną. W 2011 
roku podobna wycieczka kosztowała 

28 617,52 zł. Czyli koszt na jedną osobę 
2384,79 zł. Na taką wizytę załapała 
się także żona byłego burmistrza. Za 
wycieczkę wpłaciła 716 zł. Pozostawiam 
to bez komentarza.

Biuro podróży „Łęcki Puy du Fou” się 
rozkręca i zaprasza do Murowanej 
Gośliny delegację z parku rozrywki, której 
członkowie mieliby przeprowadzić u nas 
badanie marketingowe, ocenić lokaliza-
cje na lokalny historyczny park rozrywki. 
Ta fanaberia kosztowała podatników 
gminy 40 532,67 zł. Goście mieli za tę 
kwotę opłacone noclegi, bilety lotnicze  
i wynagrodzenie. W 2013 roku „biuro 
podróży” się rozwija i do Francji wyjeżdża 
28 osób – koszt dla budżetu to 40 
907,01 zł. Przed przegranymi wyborami 
ostatnia wycieczka, na którą pojechało 
46 osób. Tym razem statyści zapłacili 
połowę kosztów – tj. 700 zł. Kolejny 
wyjazd – 35 osób – był w całości finanso-
wany przez gminę. W tych wycieczkach 
nie byłoby nic dziwnego, gdyby zostały 
sfinansowane z wpływów za bilety na 
widowiska. Poza tym, jak się czuje 300 
statystów, kiedy tylko wybrańcy mogli 
skorzystać z dopłat lub całkowitego 
finansowania ich podróży?

Chciałbym podkreślić – wbrew temu, co 
mi się przypisuje, aby nastawić przeciwko 

mnie wielbicieli inicjatywy – nigdy nie 
byłem przeciwny utworzeniu podobnego 
parku czy zaangażowaniu mieszkańców. 
Jednak wykorzystywanie środków z budże-
tu gminy w ramach prywatnej inicjatywy 
jest dla mnie niedopuszczalne.

W 2015 roku wydaliśmy 500 000 zł 
z budżetu na projekty budowlane parku 
rozrywki. Gdybym nie został burmistrzem 
w grudniu 2014 roku, dalej strumieniami 
gotówka płynęłaby z budżetu i za nasze 
pieniądze stowarzyszenie budowałoby park.

Nigdy nie byłem przeciwnikiem widowisk, 
jeżeli jednak strumieniami wydawaliśmy 
pieniądze podatników – mieszkańców 
naszej gminy, to gdzie darmowe wejściów-
ki dla mieszkańców? Co roku dofinanso-
wywaliśmy widowiska. W 2018 roku 
powiedziałem dość – dofinansowanie 
w kwocie 50 000 zł uzależniłem od 
udostępnienia wejściówek dla mieszkań-
ców. Spotkałem się z odmową, dlatego 
pieniędzy nie przekazałem. 

W kontekście tych wszystkich informacji, 
rozumiem jak bardzo ekipie powiązanej 
z parkiem rozrywki zależy na zmianie 
burmistrza. Zrobię wszystko co w mojej 
mocy, abyśmy nie powrócili do budowania 
za publiczne pieniądze prywatnego biznesu.

Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Biuro Podróży „Łęcki Puy du Fou”

w swoim czasie „8 głosów”, opisywałem patologie w gminie, 
jak właśnie wycieczki do Puy Du Fou za publiczne pieniądze, 
jednak nigdy nie komentowałem życia prywatnego którego-
kolwiek mieszkańca, czy urzędnika. 

Na koniec prośba: jeśli dojdzie do referendum, to mój 
wyborco, zwolenniku, zostań w domu. Do urn niech idą hej-
terzy, pieniacze i osoby, które marzą o darmowych wyciecz-
kach do Francji, a zamiast infrastruktury drogowej i rekre-
acyjnej wolą mieć historyczny park rozrywki, który jest 

w rękach stowarzyszenia, a nie gminy (a do którego i tak 
mieszkańcy kupują bilety). 

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim radnym, 
a także pracownikom urzędu, którzy przyczynili się do zre-
alizowania założeń budżetu w 2020 roku. Dziękuję za otrzy-
mane absolutorium z wykonania budżetu, a pani skarbnik 
Romanie Dudek za skrupulatne monitorowanie finansów 
gminy. 

Nie dopuścimy do powrotu biura podróży „Łęcki Puy du Fou”. Gdy startowałem w wyborach 
w 2014 roku, moim celem było m.in. powstrzymanie marnotrawienia publicznych pieniędzy na 
wycieczki do parku rozrywki Puy du Fou we Francji. Ten artykuł jest odpowiedzią na ataki na moją 
osobę za wydanie ok. 7000 zł na smsy na mieszkankę naszej gminy, żeby w ten sposób wypromować 
jej działalność, a przy okazji także nasze miasto i okolice. Pieniądze zostały przeze mnie zwrócone 
do kasy gminnej, jednak te wydane na wycieczki w kadencjach mojego poprzednika przepadły 
bezpowrotnie.
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W grudniu 2014 roku, gdy zostałem 
burmistrzem, przejąłem budżet na rok 
2015 z zadłużeniem w wysokości 
25 074 004,28 zł i 1 mln zobowiązań za 
dokończenie pomieszczeń ośrodka 
kultury i Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Zatem realne zadłużenie wynosiło 
w sumie 26 074 004,28 zł. Na koniec 
roku 2020 zadłużenie gminy wynosi 
25 970 041,87 zł. Oczywiście nie da 
się planować dużych inwestycji bez 
zaciągania kredytów, ale… i tu najważ-
niejsze kwestie, które opozycja pomija 
podczas omawiania tematu. 

Po pierwsze, ważna jest skala zjawiska. 
Warto porównać podobny okres w zarzą-
dzaniu gminą mojego poprzednika i mój. 
W roku 2008 zadłużenie wynosiło 
11 421 123,78 zł, natomiast w momen-
cie przejmowania przeze mnie urzędu to 
była już kwota (zaplanowana w budżecie 
na 2015 rok) 25 074 004,28 zł. Wzrost 
ponad dwukrotny!

Nam udało się zatrzymać kredytową 
spiralę, przy pomocy – i tu druga ważna 
kwestia – takiego planowania inwesty-
cji, aby np. oszczędności pozwalały 
na spłaty. Dla przykładu. W 2017 roku 
zaciągnęliśmy zobowiązanie 
2 327 304,59 zł na budowę kilkuset 
lamp na terenie całej gminy i wymianę 
1400 starych opraw sodowych na 
ledowe. Do spłaty zostało nam 
1 458 618,65 zł na koniec 2020 roku. 
Średnio spłacamy ok. 250 000 zł 
rocznie. Pieniądze pochodzą z oszczęd-
ności, zastosowania nowoczesnych 
opraw i oświetlenia ledowego. Umowa 
na wymianę oświetlenia była jedną 
z najlepszych w czasie mojego zarządza-
nia gminą. Także na kolejne lata planuje-
my kredyt – na budowę dróg. Ale odsetki 
i tak będą niższe niż wzrosty cen za 
materiały budowlane. Wyraźnie widać, że 
w poprzednich latach zabrakło takiego 
myślenia strategicznego. 

Między rokiem 2008 a 2009 decyzje 
mojego poprzednika doprowadziły  
do gwałtownego wzrostu zadłużenia  
z 11 421 123,78 zł do 21 867 161,35 zł. 
Przyczyną takiego skoku był kredyt  
na budowę hali sportowej. Dlaczego nie 
przygotowano biznesplanu pod taką 
inwestycję, żeby precyzyjnie określić 

potrzeby dla miasta i gminy, a także 
oszacować koszty utrzymania? Dlaczego 
nie realizowano prac etapami?  
Mogę się tylko domyślać, mając na 
uwadze, że rok 2010 był rokiem wyborów 
samorządowych. 

Trzecia kwestia, to podsumowywanie 
zjawiska zadłużenia w odniesieniu  
do wartości budżetu. W latach 2009-
2012, a następnie w budżecie zaplano-
wanym na rok 2015 przez mojego 
poprzednika, wysokość zadłużenia 
stanowiła ponad 50 proc. wartości 
budżetu gminy! W kolejnych latach, po 
wyborach wygranych przeze mnie, były 
to coraz niższe wartości, a obecnie 
wysokość zadłużenia to 30,49 proc. 
w stosunku do wartości aktualnego 
budżetu gminy.

Tyle w kwestii zadłużenia, aby nie zmyliły 
Państwa pojedyncze, wyrwane z kontek-
stu kwoty przywoływane przez opozycję. 
Proszę się nie martwić, obecnie każda 
inwestycja jest analizowana także pod 
kątem możliwości spłaty wszelkich 
zobowiązań. 

Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy  

Murowana Goślina

Kłamstwa na temat zadłuże-
nia gminy wygłaszane przez 
radnych opozycyjnych spra-
wiły, że również tę sprawę 
chciałbym wyjaśnić.

Sprawa zadłużenia gminy

Osoby, które nie spełniły jeszcze 
obowiązku udziału w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 (NSP 2021), powinny 
spodziewać się telefonu od rachmi-
strza.

Rachmistrz może zadzwonić z jednego 
z numerów: 22 828 88 88 lub  
22 279 99 99.

Rachmistrz rozpocznie rozmowę od 
przedstawienia się oraz podania 
instytucji, z której dzwoni. Na życzenie 
respondenta rachmistrz poda numer 
identyfikatora służbowego.

Tożsamość rachmistrza można zweryfi-
kować przez specjalnie przygotowaną 
aplikację dostępną na stronie https://
rachmistrz.stat.gov.pl/formularz

Spis Powszechny

https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz?fbclid=IwAR3Bv7UEIi43mGsfNfJI_PNXE6SYAB_W5T72y7xAi-Y3rcksiKsQ3zfmEYE
https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz?fbclid=IwAR3Bv7UEIi43mGsfNfJI_PNXE6SYAB_W5T72y7xAi-Y3rcksiKsQ3zfmEYE
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specjałów oraz dań dobrze znanych, ale 
z ciekawymi dodatkami. Były burgery, 
kanapki wege, frytki, bataty, zapiekanki, 
lody tajskie, włoskie oraz gofry.

Tuż obok, w parku, uszykowaliśmy 
atrakcje dla dzieci: animacje, zabawy 
integracyjne, konkursy z nagrodami, 
malowanie toreb eco, brokatowe tatuaże, 
kolorowanki uliczne. Balonowi artyści 
wyczarowywali cudeńka: balonowe 
zwierzaki, miecze i kwiatki. Dzieciaki 
szalały wśród ogromnych baniek mydla-

- Bardzo się cieszę, że udało się zorgani-
zować tak wspaniałe święto. Widać 
wyraźnie, że mieszkańcom brakowało 
spotkań, atrakcji, muzyki i biesiadowania 
- ocenia Dariusz Urbański, Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina. - Po 
tym trudnym czasie wielu obostrzeń 
wreszcie mogliśmy się spotkać w bez-
piecznej i miłej przestrzeni.

Uczestnicy pikniku przez sobotę i niedzie-
lę chętnie odwiedzali food trucki obok 
urzędu miasta, aby spróbować różnych 

Koncerty, przedstawienia, 
animacje, zlot food trucków 
i motocykli – to główne atrakcje 
weekendu 12-13 czerwca, które 
złożyły się na wspaniały, dwu-
dniowy Dzień Dziecka i feno-
menalny piknik dla wszystkich 
mieszkańców w parku miej-
skim. Frekwencja pokazała, że 
był to strzał w dziesiątkę. 

Miasto żyje!
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nych, słuchały przebojów w wykonaniu 
duetu BeBe czyli Beata i Beata Plus, 
chętnie robiły sobie zdjęcia z żywymi 
maskotkami (Myszka Miki, Super Mario). 
Były też bezpłatne dmuchańce i wata 
cukrowa. Nawet fatalna sobotnia pogoda 
nie przeszkodziła i gdy tylko przestawał 
padać deszcz, w parku natychmiast 
pojawiali się mieszkańcy.

W niedzielę pogoda była łaskawsza, 
a czas dodatkowo umilały występy 
zespołów muzycznych: Orkiestry Dętej 
OSP Murowana Goślina, zespołu wokal-
nego Una Canto z towarzyszeniem zespo-
łu muzycznego Luźny Band, Żeńskiego 
Chóru „Canzona-Absolwent” oraz 
gwiazdy wieczoru zespołu Czysta 
Energia. Był też ciąg dalszy atrakcji dla 
dzieci. Tego dnia miasto opanowali 
motocykliści, którzy wzbudzali ogromny 
entuzjazm zarówno podczas wjazdu 
do parku, jak i w czasie postoju na placu 
Powstańców Wielkopolskich. W ramach 
zlotu rozstrzygnięto konkursy na najład-
niejszy, najstarszy oraz najbardziej 
nietypowy motocykl. Puchary z rąk 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Dariusza Urbańskiego otrzymali:

 ▪  najładniejszy motocykl - skuter osa 
z 1963 roku; 

 ▪  najstarszy motocykl - BMW z 1955 
roku; 

 ▪  najbardziej nietypowy motocykl - trzy-
kołowiec Velorex z 1964 roku. 

Wyróżnienia:

 ▪  obieżyświat – Zdzisław Sawicki;
 ▪  za przejechanie komarem z 1972 r. 
z Murowanej Gośliny nad morze – 
Waldemar Czepliński;

 ▪  najstarszy motocyklista 83-letni Pan 
Stefanek z Wągrowca.

- Dobrze jest widzieć, jak miasto żyje! 
Dziękuję Państwu za to spotkanie. Już 
teraz zapraszam na kolejne wydarzenia, 
które zaplanowaliśmy na tegoroczne lato 
– mówi burmistrz Dariusz Urbański.

Organizatorami pikniku w parku oraz 
Dnia Dziecka, wraz ze zlotem food 
trucków i motocykli był Urząd Miasta 
i Gminy w Murowanej Goślinie oraz 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie. 

Z listą imprez kulturalnych i sportowych 
można się zapoznać w dodatku do tego 
wydania biuletynu. Zapraszamy!

Monika Paluszkiewicz
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann
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W KATEGORII MAŁY PRZEDSIĘBIORCA 
NAGRODĘ OTRZYMAŁO 6 PRZEDSIĘ-
BIORCÓW:

 ▪ Hanna Krolczyk – manufaktura 
chleba Wypiekarnia;

 ▪ Estera Klaszczyńska-Rozynek – 
restauracja „U Estery”;

 ▪ Piotr Mensfeld – Zakład Ogólnobu-
dowlany w Przebędowie;

 ▪ Robert Ratajczak – firma remonto-
wo-budowlana;

 ▪ Bogdan Andrzejewski – sklep 
monopolowy, w latach ubiegłych 
prowadził również sklep spożyw-
czo-przemysłowy oraz bar piwny; 

 ▪ Józef Dolniak – sklep spożywczo
-przemysłowy w Białężynie.

NAGRODĘ W KATEGORII ŚREDNI 
PRZEDSIĘBIORCA OTRZYMAŁA:

 ▪ Iwona Steinke – sklep z artykułami 
i sprzętem gospodarstwa domo-
wego w Murowanej Goślinie.

NAGRODZENI W KATEGORII DUŻY 
PRZEDSIĘBIORCA:

 ▪ Bartosz Majchrzak – głównym 
przedmiotem działalności PPHU 
Tworzywa dla domu jest produkcja 
artykułów kuchennych i łazienko-
wych z tworzyw sztucznych.

NAGRODĘ ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁAL-
NOŚCI OTRZYMALI:

 ▪ Marian Baszczyński – od wielu lat 
prowadzi Zakład Naprawy Obuwia;

 ▪ Stanisław Wujcik – od wielu lat 
prowadzi zakład kuśnierski, 
zajmuje się renowacją wyrobów 
skórzanych i futrzanych oraz kra-
wiectwem ciężkim;

 ▪ Leszek Leszczyński – prowadzi fir-
mę usługową: mechanika pojazdo-
wa, serwis, naprawy, diagnostyka.

TYTUŁ PRZEDSIĘBIORCY ROKU PRZY-
ZNAJE KAPITUŁA, W SKŁAD KTÓREJ 
WCHODZĄ:

 ▪ Dariusz Urbański – Burmistrz Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina,

 ▪ Jerzy Pędziński – Starszy Cechu 
Rzemieślników, Kupców i Przed-
siębiorców w Murowanej Goślinie,

 ▪ Bogdan Dura – Prezes Spółdzielni 
Rzemieślniczej Wielobranżowej 
w Murowanej Goślinie,

 ▪ Przemysław Popiak – Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie,

 ▪ Robert Molski – Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej.

(BK)

Zdjęcie: Andrzej Kietzmann 
Na zdjęciu: Wyróżnieni przedsiębiorcy 

wraz z burmistrzem, zastępcą  
oraz członkami kapituły. 

Gala Przedsiębiorców 2020

Ze względu na obostrzenia zw. z pandemią koronawirusa nie odbyło się w tym roku tradycyjne 
styczniowe Spotkanie Noworoczne Burmistrza, na którym zwykle przyznawano tytuły i nagrody 
dla najlepszych przedsiębiorców w naszej gminie. Konkurs odbył się jednak wiosną, a w maju lau-
reaci zostali zaproszeni na kameralną uroczystość w auli SP1, na której Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Dariusz Urbański oraz członkowie kapituły konkursu wręczyli nagrody przed-
siębiorcom.
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W gminie Murowana Goślina 
powstały trzy nowe, drewniane 
wiaty, które posłużą mieszkańcom 
oraz rowerzystom zwiedzającym 
naszą gminę. Wiaty są wyposażone 
w ławo-stoły i stacje naprawcze dla 
rowerów.
Pod koniec maja odbyło się uroczyste 
otwarcie wiat w Raduszynie i Łopuchówku.

Inwestycje zostały sfinansowane z bu-
dżetu gminy z dofinansowaniem z dotacji 
celowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego: 

 ▪ koszt wykonania wiaty w Raduszynie 
wyniósł 139 019,96 zł w tym dofinan-
sowanie w kwocie 65 420,00 zł,

 ▪ koszt wykonania wiaty na boisku 
sportowym w Łopuchówku to 
128 999,36 zł w tym dofinansowa-
nie z Województwa Wielkopolskiego 
w kwocie 52 720,00 zł.

Niedawno oddana do użytku została 
także wiata w Złotoryjsku, która już 
niebawem stanie się bazą jednej z im-
prez plenerowych. 

Nowe wiaty

Pod koniec kwietnia br. 
odbiór techniczny nowej drogi 
w Łoskoniu Starym. 

Jakość wykonanych prac sprawdzał 
burmistrz Dariusz Urbański, zastępca 
Radosław Szpot oraz sekretarz Krzysztof 
Oczkowski. Obecny był także sołtys 
Krzysztof Ancukiewicz. Droga, choć od 
jakiegoś czasu już przejezdna, na 
oficjalne otwarcie jeszcze chwilę pocze-
ka. Nie mniej jednak mieszkańcy 
miejscowości Łoskoń Stary mogą się 
cieszyć użytkowaniem drogi. 

W ramach tego projektu wykonana 
została także wiata przystankowa wraz 
z infrastrukturą. Całość inwestycji 
została zrealizowana dzięki środkom 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

(BK)
Zdjęcia: archiwum UMiG

INWESTYCJE

Droga w Łoskoniu Starym

Lokalizacjami dla kolejnych wiat w naszej 
gminie będą Wojnowo i Białężyn. Zakoń-
czyło się opracowanie projektu wiaty dla 
Wojnowa, trwa uzyskiwanie niezbędnych 
pozwoleń na realizację.

(BK) 
Zdjęcia: archiwum UMiG
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13 czerwca 2021 r. odbyły się 
wybory uzupełniające do Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie 
w okręgu wyborczym nr 11. Liczba 
wyborców uprawnionych do głoso-
wania wynosiła 755. W głosowaniu 
wzięły udział 183 osoby. 

Radnego wybierano spośród dwóch kan-
dydatów:

1. Michał Dura – KWW Michała Dury – 
Lista nr 1 – otrzymał 54 głosy.

2. Beata Robak – KWW Beata Robak – 
Lista nr 2 – otrzymała 129 głosów.

URZĄD

Beata Robak nową radną
W związku z powyższym nową radną 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
w okręgu wyborczym nr 11 została Beata 
Robak. 
Gratulujemy! (BK)

Gmina Murowana Goślina dołą-
czyła do ogólnopolskiej akcji zbiera-
nia nakrętek. 
Na placu Powstańców Wielkopolskich 
oraz na os. Zielone Wzgórza obok targo-
wiska stanęły metalowe serca, które, 
jesteśmy pewni, już wkrótce zapełnią się 
plastikowymi nakrętkami. 
Pierwsze nakrętki zostawili Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański, zastępca burmistrza 
Radosław Szpot i Przewodnicząca Komi-
sji Rewizyjnej Danuta Szczepaniak.

Z okazji przypadającego 8 maja Dnia 
Bibliotekarza burmistrz Dariusz Urbański 
wraz z zastępcą Radosławem Szpotem 
i radną Elżbietą Dziel, Przewodniczącą 
Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Miej-
skiej, odwiedzili Bibliotekę Miejską i wręczyli 
pracownikom listy gratulacyjne oraz kwiaty.

W remizie ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rakowni odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze. Wzięli w nim udział bur-
mistrz Dariusz Urbański i zastępca burmi-
strza Radosław Szpot, którzy podzięko-
wali byłemu prezesowi Piotrowi Tecławowi 
oraz zarządowi za pracę i życzyli owocnej 
pracy nowo powołanemu zarządowi. 
Nowym prezesem został Piotr Madeja. 
Wybory odbyły się także w innych jednost-

Kosze przeznaczone są na wszelkie pla-
stikowe nakrętki, bez względu na kształt 
czy kolor. Mogą to być nakrętki po napo-
jach, mleku, chemii gospodarczej, szam-
ponach. Ważne, by nie dorzucać do 
pojemnika innych przedmiotów!
Dochód z zebranych nakrętek zostanie 
przekazany na cele charytatywne.
Miło nam poinformować, że nakrętki 
z pierwszego serca zostały przekazane 
panu Rafałowi z Trojanowa, który jest boha-
terem akcji „Stawiamy Rafała na nogi”.

(BK)

Drodzy Bibliotekarze! 

Życzymy Wam satysfakcji z pracy oraz 
wielu miłośników książek. Dziękujemy, 
że jesteście, że wprowadzacie nas 
w magiczny świat historii przelanych 
na papier.

kach OSP w naszej gminie. W Murowanej 
Goślinie kolejną kadencję prezesem 

będzie Eugeniusz Tomicki (pełni tę funkcję 
od 2004 roku). Zmiana nastąpiła na sta-
nowisku wiceprezesa (ds. orkiestry). Beni-
gna Binięda została zastąpiona przez 
Michalinę Downar. Natomiast w Długiej 
Goślinie dotychczasowego prezesa (od 
1997 roku) Konrada Strykowskiego zastą-
pił Piotr Noak.

(BK) 
Zdjęcia: archiwum UMIG

Serca gminy

Dzień Bibliotekarza

Wybory w jednostkach OSP

Urząd czynny bez ograniczeń

Od poniedziałku 7 czerwca 2021 roku Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina wrócił do normalnych godzin urzędowania.

Burmistrz Dariusz Urbański oraz zastępca Radosław Szpot z wizytą 
w Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie.
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Kościół św. Marii Magdaleny 
w Długiej Goślinie otrzymał dotację 
w wysokości 91 128 zł z Powiatu 
Poznańskiego na kolejne remonty 
i renowacje. Ten sam obiekt otrzy-
mał także wsparcie gminy, która 
przeznaczyła 16 000 zł na instalację 
elektryczną w zabytkowym kościele. 

Natomiast po raz pierwszy dotację 
z Powiatu Poznańskiego otrzymał Park 
Krajobrazowy w Wojnowie – 10 tys. zł. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na 
cięcia formująco-pielęgnacyjne alei 
grabowych w przypałacowym parku. Są 
to cięcia jednorocznych i dwuletnich 
przyrostów na ok. 300 grabach tworzą-
cych aleję – bindaż. Ta prawie 100-let-
nia forma roślinna o długości 200 m, 
szerokości 8 m i wysokości 6 m wymaga 
kontynuacji zabiegów pielęgnacyjnych 
co roku. 

(BK)

Dotacje dla Długiej Gośliny 
i Wojnowa

Gmina Murowana Goślina 
pozyskała, w ramach pro-

jektu wspierającego samo-
rządy „Przestrzeń dla partycy-
pacji”, grant w wysokości 20 
tys. zł na konsultacje społeczne 
dla zmiany Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodaro-

Zastępca burmistrza Radosław 
Szpot i Jacek Bogusławski - Członek 
Zarządu Województwa Wielkopol-
skiego podpisali umowę uczestnic-
twa Murowanej Gośliny w projekcie 
„Standardy obsługi inwestora w jed-
nostkach samorządu terytorialnego 
Województwa Wielkopolskiego”.

W ramach projektu odbędzie się cykl 
szkoleń poświęconych profesjonalnej 
obsłudze inwestora, realizowane będzie 
indywidualne doradztwo ekspertów. 
W końcowym efekcie urząd będzie mógł 
zapewnić wysoki poziom obsługi przed-
siębiorców krajowych i zagranicznych, 
zainteresowanych realizacją inwestycji 
na ich terenie.

wania przestrzennego gminy 
Murowana Goślina. 

W związku z tym, w czwartek, 27 maja 
br. odbyło się spotkanie pracowników 
Referatu Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Planowania Przestrzennego 
oraz Biura Komunikacji Społecznej 
z przedstawicielami Fundacji Stocznia, 
w celu omówienia i zaplanowania kon-

Projekt dedykowany jest jednostkom 
samorządu terytorialnego, szczebla 
gminnego, powiatowego i wojewódz-
kiego z terenu Woje-
wództwa Wielkopol-
skiego. Ma on służyć 
budowaniu relacji 
z inwestorami, wymianie 
doświadczeń i dobrych 
praktyk w pozyskiwaniu 
i obsłudze inwestora 
w jednostkach samo-
rządu terytorialnego. 

Panowie na spotkaniu 
omówili także możliwości 
rozwojowe rejonu Muro-
wanej Gośliny w przyszło-

sultacji, które odbywać się będą po 
wakacjach. 

W okresie letnim zostanie przygotowany 
Indywidualny Plan Konsultacji dla Gminy 
Murowana Goślina, a pozyskane środki 
zostaną przeznaczone na zakup niezbęd-
nych materiałów do przeprowadzenia 
konsultacji.

(BK)

ści i pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych.

(BK)

Pozyskany grant

Podnoszenie standardów obsługi inwestora

Zastępca burmistrza Radosław Szpot i Jacek Bogusławski - Członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego podczas podpisania umowy. 

W ramach programu dotacyjnego 
„Kulisy kultury” ogłoszonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego, zgłoszony został 
przez Murowaną Goślinę wniosek 
o środki na remont podłogi w Klubie 
Osiedlowym Zielone Wzgórza. 

Udało się pozyskać fundusze! Podłoga 
służyła mieszkańcom przez ostatnie 27 
lat i w tym momencie wymaga gruntow-
nej przebudowy. 

(BK)

Dofinansowanie 
na remont

https://www.facebook.com/boguslawskijacek/?__cft__%5b0%5d=AZXjd8QY-oJdedvS-bmhvxedeTJcIdzfPvULBVsyEJs38aHUdubtDX0e_chlT2TDZD2sx8dIfmHJToo9cN8Tdn3-S3BSOVv8XYjXVUgWZWBf-NksnJwSJkftvceIL_RxgnoAPwgMpcdVtA1FhYSQoSnW&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/boguslawskijacek/?__cft__%5b0%5d=AZXjd8QY-oJdedvS-bmhvxedeTJcIdzfPvULBVsyEJs38aHUdubtDX0e_chlT2TDZD2sx8dIfmHJToo9cN8Tdn3-S3BSOVv8XYjXVUgWZWBf-NksnJwSJkftvceIL_RxgnoAPwgMpcdVtA1FhYSQoSnW&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/boguslawskijacek/?__cft__%5b0%5d=AZXjd8QY-oJdedvS-bmhvxedeTJcIdzfPvULBVsyEJs38aHUdubtDX0e_chlT2TDZD2sx8dIfmHJToo9cN8Tdn3-S3BSOVv8XYjXVUgWZWBf-NksnJwSJkftvceIL_RxgnoAPwgMpcdVtA1FhYSQoSnW&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/boguslawskijacek/?__cft__%5b0%5d=AZXjd8QY-oJdedvS-bmhvxedeTJcIdzfPvULBVsyEJs38aHUdubtDX0e_chlT2TDZD2sx8dIfmHJToo9cN8Tdn3-S3BSOVv8XYjXVUgWZWBf-NksnJwSJkftvceIL_RxgnoAPwgMpcdVtA1FhYSQoSnW&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/boguslawskijacek/?__cft__%5b0%5d=AZXjd8QY-oJdedvS-bmhvxedeTJcIdzfPvULBVsyEJs38aHUdubtDX0e_chlT2TDZD2sx8dIfmHJToo9cN8Tdn3-S3BSOVv8XYjXVUgWZWBf-NksnJwSJkftvceIL_RxgnoAPwgMpcdVtA1FhYSQoSnW&__tn__=kK-R
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WSPÓŁPRACA

Zapraszamy po bezpłatne kody do-
stępu do e-booków znajdujących się 
na platformie Legimi. 

W 2021 roku Rada LGD 
wybrała do finansowania wnio-
skodawców, którym przyznano 
granty na rozwój ogólnodo-
stępnej i niekomercyjnej infra-
struktury rekreacyjnej.

W pierwszym półroczu 2021 działania 
LGD Kraina Trzech Rzek były skupione 
na wsparciu stowarzyszeń, kół gospodyń 
wiejskich i innych organizacji społecz-
nych, które postanowiły wziąć sprawy 
w swoje ręce i wybudować lub wyremon-
tować palce zabaw, wiaty rekreacyjne, 
siłownie zewnętrzne i inne potrzebne 
miejsca dla mieszkańców.

W dwóch naborach grantowych złożono 
aż 27 wniosków na kwotę 721 886,24 zł. 
Rada LGD wybrała do finansowania 20 
wniosków, których łączna kwota wynosi 
512 906 zł. W konkursie dotacje uzyska-
ła także z Gmina Murowana Goślina 
i prężne organizacje z jej terenu.  

Wybrane projekty to:

 ▪ Kontener magazynowy do przechowy-
wania sprzętu sportowego i rekreacyj-
nego - realizowany przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich Kambuza w Wojnówku.

 ▪ Sport i rekreacja w Nieszawie - reali-
zowane przez Koło Gospodyń Wiej-
skich w Nieszawie.

 ▪ Budowa wiaty rekreacyjnej o po-
wierzchni zabudowy 10,0 m × 7,0 m 
w Białężynie - realizowana przez 
Gminę Murowana Goślina.

 ▪ Projekt Siatkówka - realizowany przez 
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiej-
skich w Długiej Goślinie.

 ▪ Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 
we wsi Nieszawa - Koło Gospodyń 
Wiejskich w Nieszawie.

W maju odbyły się nabory na dofinanso-
wania na rozwój działalności gospodar-
czej oraz remont zabytków. Na oba cele 
przeznaczono ponad 1 000 000 zł. Już 
wkrótce Rada LGD oceni wnioski 
beneficjentów i wybierze wnioski do 
finansowania.

LGD Kraina Trzech rzek już kolejny rok 
działa jako Ośrodek Działaj Lokalnie. 
Za nami kolejny nabór na dofinansowa-
nia w ramach tego polsko-amerykańskie-
go programu.

W maju trwał nabór dla organizacji 
społecznych i grup nieformalnych na 
realizację inicjatyw społecznych. Dofinan-
sowania w wysokości do 3 000 zł zostały 
rozdysponowane na najlepsze projekty, 
które aktywizują lokalną społeczność, 
zaspokajają potrzeby mieszkańców oraz 
przeciwdziałają negatywnym skutkom 
pandemii. Pod koniec czerwca zostaną 
przedstawione wyniki tego naboru.

Przed nami kolejne wyzwania i ciekawe 
przedsięwzięcia. Przede wszystkim 
realizacja grantów. Już teraz cieszymy 
się z każdej infrastruktury i inicjatywy 
społecznej, która będzie realizowana. 
Zapraszamy do kontaktu z LGD Kraina 
Trzech Rzek: www.kraina3rzek.pl

Małgorzata Najdek 
Kierownik Biura LGD Kraina Trzech Rzek

Zapraszamy do biblioteki!

Projekty z dofinansowaniem LGD Krainy Trzech Rzek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

Joga w parku

Justyna i Joanna Gronek zapraszają  
na jogę w parku miejskim. Zajęcia 
odbywają się we wszystkie soboty lipca 
i sierpnia, godz. 10.00-11.00. Wskazany 
wygodny strój oraz karimata. Zajęcia są 
finansowane z budżetu Gminy Murowana 
Goślina.

(BK)
Zdjęcie: Piotr Gronek

Fanów programowania zachęcamy 
do skorzystania z dostępu do bezpłat-
nych szkoleń z zakresu podstaw progra-
mowania w języku Python oraz podstaw 

języka SQL. Dla nieco 
młodszych czytelników 
mamy paszporty czytelni-
cze. Dzieci w wieku 
przedszkolnym mogą 
skorzystać z programu 
Mała Książka - Wielki 
Człowiek, w ramach 
którego otrzymają w pre-
zencie wyprawkę czytelni-
czą. 

Agnieszka Kajdaniak 
Beata Rozmiarek 
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WYDARZENIA

W sobotę poprzedzającą Zie-
lone Świątki, odbyło się walne 
zebranie sprawozdawcze Brac-
twa Kurkowego w Murowanej 
Goślinie. Ze względu na obo-
strzenia dotyczące zgromadzeń 
w pomieszczeniach zamknię-
tych, spotkanie zorganizowali-
śmy na strzelnicy. 

Miniony rok, choć nie wszystkie planowa-
ne strzelania mogły się odbyć, uznaliśmy 
za udany. Wyremontowaliśmy wiatę 
strzałowni, doprowadziliśmy instalację 
elektryczną do strzałowni i dalej, 
 aż do wału strzeleckiego, zamontowali-
śmy oświetlenie w wiacie biesiadnej 
i strzałowni, wyremontowaliśmy, powięk-
szyliśmy i zaimpregnowaliśmy kulochwyt, 
doprowadziliśmy kanalizację sanitarną 
do posesji, wzmocniliśmy skarpę, 
w pomieszczeniu magazynowym została 
wykonana posadzka z płytek. Na koniec 
zebrania ustępujący Król Michał Dura 
ugościł nas „na bogato” obfitą kolacją. 
Dziękujemy Królowi!

Dzień później odbyło się Strzelanie 
Zielonoświątkowe - Królewskie. O godz. 
12.30 rozpoczęliśmy mszą polową, którą 
odprawił ks. Sławomir Jessa. Dziękujemy 
za duchową ucztę. Wystrój przygotował 
Brat Sekretarz Jacek Perczyński z żoną 
Wirginią.

Strzelanie rozpoczęliśmy jak zwykle 
odśpiewaniem hymnu brackiego. 
Następnie Strzelmistrz Tomasz Wawrzy-
niak wręczył order dla najlepszego 
strzelca w 2020 r. Jarosławowi Dobrowol-
skiemu.

Ten dzień był dla jednego z naszych braci 
wymarzonym, czekał na niego 21 lat. 

Najlepszy w Strzelaniu Zielonoświątko-
wym okazał się Grzegorz Szpot. Tym 
samym uzyskał tytuł Króla. Gratuluję 
Bracie Wiceprezesie-Marszałku! Wiem, 
że to było Twoje marzenie. Pierwszym 
Rycerzem ponownie został Jarosław 
Dobrowolski, a Drugim Rycerzem Maciej 
Przybylski.

W kolejnych strzelaniach zwycięzcami 
zostali:

TARCZA 3-MAJOWA 
1. Jarosław Dobrowolski
2. Radosław Szpot
3. Przemysław Popiak

TARCZA USTĘPUJĄCEGO KRÓLA  
A.D. 2020 MICHAŁA DURY

1. Robert Maciejewski
2. Radosław Szpot
3. Jarosław Dobrowolski 

TARCZA MEMORIAŁOWA IM. JANA 
TWAROGA UFUNDOWANA PRZEZ 
BRATA APOLONIUSZA TWAROGA 

1. Michał Dura
2. Radosław Szpot 
3. Robert Maciejewski 

TARCZA DLA PAŃ UFUNDOWANA 
PRZEZ ALEKSANDRĘ WAWRZYNIAK 

1. Wirginia Perczyńska
2. Katarzyna Janowska
3. Katarzyna Dobrowolska

KUR UFUNDOWANY PRZEZ BRATA 
SEBASTIANA PIETRASA

1. Paweł Janowski
2. Katarzyna Janowska
3. Michał Wtorkowski

Po przeprowadzeniu wszystkich strze-
lań, odbyła się intronizacja Nowego 
Króla Grzegorza Szpota. Król złożył 
przysięgę na sztandar. Dotyczyła ona 
wykonania wszystkich zobowiązań 
i przestrzegania regulaminu Króla 
Kurkowego. Uroczystość uświetnił 
wystrzał z armaty i wzniesione toasty za 
pomyślność Króla AD 2021/2022 
Grzegorza Szpota i jego małżonki. Królu 
spełnij swoją powinność - przed Tobą 
Raut Królewski.

Na zakończenie podsumowania muszę 
wyróżnić Braci: Jarosława Dobrowolskie-
go, Radosława Szpota, Roberta Macie-
jewskiego. Odnoszę wrażenie, że 
trenujecie intensywnie „ku chwale 
ojczyzny”. „Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny 
obronie”.

Michał Wtorkowski
Prezes KBS w Murowanej Goślinie 

Zdjęcia: archiwum  
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  

w Murowanej Goślinie 

Królewskie strzelanie
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i ćwiczeniach, które pozwolą nam 
poradzić sobie w trudnych chwilach, jak 
i o sposobach panowania nad nimi, aby 
odzyskać dawną równowagę. Wspomnieć 
tu można choćby o ćwiczeniach TRE, idei 
mindulness, a więc treningu uważności 
czy wskazaniu właściwego kierunku dzięki 
trenerowi (coachowi). Jedno jest pewne, 
nie ma jednakowej recepty na wszystkie 
problemy, które zakłócają naszą harmo-
nię. Warto jednak wiedzieć, jak je rozpo-
znać i gdzie się udać po pomoc, jeśli nie 
potrafimy sobie z nimi poradzić. 

Zachęcamy Państwa do obejrzenia 
relacji z kręgów. Oba nasze spotkania są 
dostępne na fanpage’u stowarzyszenia 
na Facebooku -facebook.com/kgd.
fanaberia, a nagranie z VII Kręgu także 
na kanale stowarzyszenie Fanaberia 
na YouTube www.youtube.com 
/watch?v=t6j8RrXvs7k.

Liczymy na to, że kolejny krąg w listopadzie 
odbędzie się już na żywo, choć być może 
z równoczesną transmisją lub nagraniem, 
które udostępnimy w Internecie. Uświado-

W maju br. Stowarzyszenie 
KGD Fanaberia zorganizowało 
dla swoich członkiń warsztaty 
kreowania „spódnic mocy” 
z Renatą Och-Jankowiak 
(RAVENI). 

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezento-
wania materiału, bo energia kreacji poja-
wia się już w momencie wyboru pięknego 
materiału. Brzmi to pewnie nieco tajem-
niczo, ale taki charakter miało też to spo-
tkanie, siadłyśmy w kręgu i pozwoliłyśmy 
naszym myślom i energii na przepływ 
w milczeniu. Rozmowy o znaczeniu spód-
nicy w życiu kobiety, pyszny placek 
z agrestem, następnie kolorowe kolaże 

z gazet, wreszcie wykonanie wzoru i kro-
jenie spódnicy. To spotkanie było swoistą 
podróżą w głąb siebie. Udało nam się 
doświadczyć czegoś niezwykłego 
w kobiecym gronie sióstr. Spódnice 
uszyte przez Renatę wyszły przepięknie 
i z wielką radością je nosimy.

Agata Basińska-Zych

Spódnice mocy

STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Kobieca Grupa 
Działania Fanaberia przeniosła 
w ostatnim roku swoje działania do 
sieci. Transmisja na Facebooku 
naszego ubiegłorocznego Kręgu 
Kobiet „Do twarzy jej z biznesem” 
miała blisko 3 tysiące wyświetleń 
i ponad 100 komentarzy. 

Po takim sukcesie jasne było dla nas, że 
kolejny krąg też będziemy planować w 
podobnej formie. Temat szybko pojawił 
się sam: „Równowaga w chaosie” – tego 
nam wszystkim brakowało w pandemicz-
nym czasie. Naszymi gośćmi tej wiosny 
były trzy panie. Edyta Płaskonka-Pruszak 
to instruktorka ćwiczeń TRE i tańca, 
wykładowca ekonomii kultury, propagator-
ka gimnastyki słowiańskiej kobiet, 
prowadzi Ciało Dusza Emocje - Centrum 
Harmonii w Toruniu. Elżbieta Szuberska 
- trener, mówca, coach metody John 
Maxwell Team, autorka profilu edukacyj-
nego „W umyśle moc - rozwój i coaching”. 
Aldona Gryczka-Beszterda - aktywna 
członkini naszego stowarzyszenia, 
miłośniczka codzienności, niedawno 
zakończyła z sukcesem ścieżkę nauczy-
cielską Mindfulness Based Living Course 
w Mindfulness Association Polska. 
Podczas rozmowy dowiedzieliśmy się 
zarówno o pomocnych technikach 

Fanaberia 
online

miłyśmy sobie bowiem, że dzięki działa-
niom online nasze wydarzenia zyskały 
ponadlokalny charakter, dużo większe 
grono odbiorczyń i także odbiorców. 

Wszystkie panie chcące działać lokalnie 
na rzecz kobiet tradycyjnie zapraszamy 
do kontaktu: kgd.fanaberia@gmail.com. 
Od drugiego tygodnia maja startujemy  
z nowym projektem Kobiecy Coaching. 
Będą to indywidualne sesje z profesjonal-
nym coachem metody John Maxwell 
Team Elżbietą Szuberską, które będą 
się odbywać stacjonarnie w siedzibie 
Fanaberii w środy lub czwartki do połowy 
lipca. Zapraszamy bardzo serdecznie  
do udziału w projekcie!

Aldona Gryczka-Beszterda,  
Hanna Prokopiak

mailto:kgd.fanaberia@gmail.com
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5 czerwca wystartował bieg cha-
rytatywny, którego celem było pozy-
skanie środków na rehabilitację 
mieszkańca Trojanowa - Rafała. Bie-
gacze, rowerzyści, a także fani cho-
dzenia z kijkami Nordic Walking 
pokonywali wspólnie kilometry mię-
dzy sołectwami naszej gminy, aby 
przy okazji zbierać pieniądze do 
puszki, a także promować zbiórkę 
prowadzoną na jednym z portali. 

Dzięki Agnieszce Somerfeld oraz miesz-
kańcom Trojanowa na postojach uczest-
nicy otrzymywali posiłki oraz napoje.  
Na prośbę sołtys Trojanowa urząd 
udostępnił świetlicę w Długiej Goślinie, 
aby biegacze mogli odpocząć i posilić się. 

17.06.2021 przeprowadzona 
została kolejna akcja przekaza-
nia żywności dla mieszkańców 
Gminy Murowanej Gośliny 
w ramach programu POPŻ 
2014 – 2020 (Program Opera-
cyjny Pomoc Żywnościowa). 
Program jest realizowany przez 
Stowarzyszenie Każdy Jest 
Ważny w ramach partnerstwa 
z Bankiem Żywności w Pile. 

Podczas czerwcowej akcji przekazano 
ponad 5 ton żywności o wartości ponad 
25 000 zł dla ponad 200 mieszkańców 
naszej gminy, którzy znajdują się w trud-
nej sytuacji ekonomicznej. We współpra-
cę zaangażowali się także goślińscy 
przedsiębiorcy:

 ▪ Tadeusz Kłos – właściciel Przedsię-
biorstwa Transportowo-Spedycyjnego 
Kłos zabezpieczył transport żywności 
z Piły.

 ▪ Firma AT-DROG udostępniła swój park 
maszynowy do rozładowania palet 
z żywnością.

Dziękujemy naszym przyjaciołom z Banku 
Żywności w Pile za wsparcie i pomoc  

Uczestnicy pokonali w sumie 70 km 
w czasie netto 8:49 (z postojami 12,5 h). 
Do puszki na trasie zebrano prawie 
1800 zł, a na „zrzutce” udało się 
uzbierać 5400 zł. 

Andrzej Ludzkowski podziękował za 
wsparcie gospodarzom sołectw, gdzie 

na każdym etapie trwania programu. Ze 
strony naszego stowarzyszenia w akcji 
udział wzięli: Radosław Szpot, Olga 
Zaborowicz-Nowak, Michał Dura, Maciej 
Przybylski, Bogdan Ziemkowski, Andrzej 
Kietzmann. Tradycyjnie już pomagał nam 
pracownik UMiG Murowana Goślina Robert 

Dla Rafała

POMOC

Kolejna akcja Banku Żywności

zorganizowano postoje. Wsparcie 
organizatorzy otrzymali także od: 
Agroturystyka Bamberka, Marian Nogaj, 
sołectwo Długa Goślina, Kąty, Nieszawa, 
Magda i Adam Morawscy.

(BK)
Zdjęcie: Krzysztof Ludzkowski

Walkowiak oraz Straż Miejska w Murowa-
nej Goślinie. Dziękujemy Kurkowemu 
Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej 
Goślinie za udostępnienie strzelnicy.

Olga Zaborowicz-Nowak
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann
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SPORT

W ostatnim tygodniu kwiet-
nia na terenie nowego ośrodka 
Klubu Sportowego Kawalkada 
w Boduszewie odbyły się pierw-
sze w tym roku rankingowe, 
międzynarodowe zawody łucz-
nictwa konnego. I etap Pucharu 
Wielkopolski, który organizo-
wany jest już po raz piąty, rozpo-
czyna oficjalny sezon łucznictwa 
konnego w Polsce.
Dla niewtajemniczonych - łucznictwo 
konne to niezwykły sport - łączy ze sobą 
dwie dyscypliny sportu: jeździectwo 
i łucznictwo. Wymaga od zawodnika nie 
tylko doskonałej umiejętności jazdy, ale 
i dobrej komunikacji z koniem. Jeździec, 
jadąc w pełnym galopie, oddaje strzał 
do tarczy. Piękno tej dyscypliny polega 
na tym, że zarówno jeździec, jak i koń, są 
pełnoprawnymi członkami zespołu. 
Łucznictwo konne ma swoje korzenie  
w ponad 1000-letniej historii Wielkiego 
Stepu i doskonałych wojowników Czyn-
gis-chana. Obecnie coraz prężniej rozwija 
się, jako nowy sport.

Zawody odbyły się z przestrzeganiem 
ograniczeń związanych z pandemią. 
Pogoda w miarę dopisała, choć w ciągu 
3 dni doświadczyliśmy gwałtownych ulew 
z gradem, silnych podmuchów wiatru, 
żeby za chwilę wygrzewać się w słońcu.

Zawody pod hasłem „Na wilczym szlaku” 
odbywały się od piątku do niedzieli. 
Zostały objęte oficjalnym patronatem 
Gminy Murowana Goślina oraz Polskiej 
Federacji Łucznictwa Konnego. Wzięło 
w nich udział 13 zawodników. Taka niska 
frekwencja związana była z covid19. 
Niestety, nie udało się dotrzeć zawodni-
kom z zagranicy ze względu na ograni-
czenia w podróżach. Ale i tak było co 
oglądać. Zawodnicy nie tylko pokazali 
się od swojej najlepszej strony, jeśli 
chodzi o współzawodnictwo, ale również 
podziwiać można było przepiękne, 
kolorowe stroje.

W trzech etapach Pucharu Wielkopolski 
zawodnicy konkurują na trzech torach: 

Międzynarodowe Zawody 
Łucznictwa Konnego 2021

węgierskim, koreańskim i polskim. 
Zawody rozgrywane są również w 2 
kategoriach wiekowych - juniorzy do lat 
18 i seniorzy powyżej.

Dodatkową atrakcją zawodów były pokazy 
WOGR - Wielkopolskiej Ochotniczej Grupy 
Ratowniczej z Bolechowa, która w trakcie 
zawodów, we współpracy z jednym 
z zawodników, przygotowała pozorację 
upadku z konia. Zawodnicy i widzowie byli 
początkowo przerażeni, ale dzielnie się  
spisali. Duży szacunek dla zawodników za 
podjęte działania. Pozoracja zakończona 
była krótkim szkoleniem z udzielania 
pierwszej pomocy dla poszkodowanego. 
Wszyscy uczestnicy, zarówno zawodnicy, 
jak i widzowie, mogli nauczyć się, jak 
prawidłowo wykonać sztuczne oddychanie 
w zależności od wieku osoby poszkodowa-
nej. Każdy z obecnych mógł samodzielnie 

poćwiczyć resuscytację na różnych 
manekinach. Takie działania, w przypadku 
prawdziwego zdarzenia, należy wykony-
wać aż do momentu przybycia pomocy 
- ratowników medycznych.

Kolejny, II etap Pucharu Wielkopolski 
„Strzała w Koronie” odbędzie 
się w dniach 23-25 lipca w Stajni 
Kawalkada w Boduszewie przy ul. 
Zielonczanej 142. Już teraz serdecznie 
zapraszamy na to niezwykłe widowisko.

Więcej informacji i zdjęć można zobaczyć 
na Facebooku. Zapraszamy na nasz 
profil: Puchar Wielkopolski „Na Wilczym 
Szlaku” Zawody Łucznictwa Konnego.

Michalina Jaskólska
Zdjęcia: Anna Sterczyńska,  

Michalina Jaskólska
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 ▪ PhotoImpuls Anna Rząsa
 ▪ Taxi Horse – profesjonalny transport 
koni

 ▪ Jarosław Dobrowolski
 ▪ Unipasz
 ▪ Grupa Ratownictwa Medycznego 
PaRaMed

 ▪ AlborHaft
 ▪ Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Trzech Rzek”

 ▪ Internetowy Sklep Jeździecki  
NordHorse.pl

Komplet wyników dostępny na stronie: 
https://zawodykonne.com/zawody/
zmierzczas2/98

Warto wspomnieć, że 15 maja Halina 
Kosakowska na Zawodach Regionalnych 
w Ujeżdżeniu w Solcu Kujawskim zajęła 2 
miejsce w Rundzie P na koniu Mefisto.

Zapraszamy na kolejne zawody jeździec-
kie w naszej gminie w dyscyplinach 
olimpijskich:

 ▪ 14.08 – ZR w Ujeżdżeniu w Łopucho-
wie,

 ▪ 29.08 – ZT w Skokach Przeszkody 
w Raduszynie (Podkowa),

 ▪ 4.09 – Mistrzostwa Wielkopolski Ama-
torów w Ujeżdżeniu w Raduszynie,

 ▪ 18.09 – ZR w Ujeżdżeniu w Łopuchowie.
W tym miejscu dziękujemy za wsparcie 
Stajniom Łopuchowskim, a w szczegól-
ności rezydującym tam Marcie Wiśniew-
skiej oraz Annie Śledzik za pomoc 
organizacyjną.

Andrzej Kosakowski 
Stajnia Raduszyn

Zdjęcie: Joanna Nowaczyk

SPORT

Zawody regionalne odbyły się u nas po 
raz drugi, stanowiły eliminacje Pucharu 
Wielkopolski w Ujeżdżeniu. Ponownie 
cieszy nas duża frekwencja. Odbyły 
się 72 przejazdy, które udało się opano-
wać w ciągu 11 godzin. Mogło być krócej, 
jednak kapryśna pogoda wymusiła 
przerwy.

W programie L-1Ra zwyciężyła Wiktoria 
Cwalina na Szogunie z KJ Podkowa 
Gruszczyn. Ta sama zawodniczka, ale 
na koniu Ramiro zajęła miejsce drugie. 
Trzecia lokata należała do Lili Kuleszy  
na Bessel (również z Gruszczyna). Sędzio-
wali Liliana Jachimowicz i Jerzy Łukomski.

Ci sami sędziowie oceniali również 
program P-6. Pierwsze miejsce zajęła 
w nim Nikola Antkowiak na Lucasie RJT 
z Rio Grande Krosinko, drugie wywalczyła 
Martyna Szott i Warka, a trzecie Magda-
lena Perz i Odyseusz z KJ Podkowa 
Gruszczyn.

Z licznych przejazdów poza klasyfikacją 
pucharową najlepiej ocenione przez 
Monikę Warych oraz Jerzego Łukomskie-
go były: Celina Urbanowicz i Laureano 
(JUKS Abakus Kaczyna), reprezentantka 
gospodarzy Halina Kosakowska i debiu-
tujący w ujeżdżeniowych zawodach 
regionalnych Barczero, na miejscu 
trzecim ukończyła rywalizację Magdalena 
Perz i Odyseusz z Gruszczyna.

W konkursie P-1 sędziowanym przez 
Monikę Warych i Lilianę Jachimowicz 
wyróżnione zostały następujące pary: 
Małgorzata Kuś i Adela - SJ Baborówko; 
Halina Kosakowska i Mefisto - KJ 
Raduszyn, Agnieszka Kowalczyk - JKS 
Gold Team Mieczewo.

W licznej grupie juniorów w kategorii 
„na dużych koniach”, pod czujnym okiem 
Jerzego Łukomskiego i Moniki Warych, 
bardzo dobrze rozpoczęła sezon Anna 
Suszczyk na koniu Moment (KJ Radu-
szyn), na miejscu drugim uplasowała  
się Helena Król na Amonie (SJ Baborów-
ko), miejsce trzecie zajęła Agata Gaweł 
na Rubinio 65.

W kategorii Open, cieszącej się również 
dużą popularnością, pozycję liderki 

objęła Dominika Siudzińska na Knoxvil-
le'u (JUKS Abakus Kaczyna), za nią 
Joanna Goździewska i Leo (JUKS Miecze-
wo) oraz Karolina Pinczyńska i Flamenco 
(JUKS Abakus Kaczyna). W tym konkur-
sie sędziowali Liliana Jachimowicz oraz 
Jerzy Łukomski.

W prestiżowej grupie startujących 
w klasie C na miejscu pierwszym 
uplasowała się Dominika Siudzińska 
i Knoxville, następnie Agnieszka Słodzin-
ka na Filano H (KJ Podkowa Gruszczyn), 
za nimi Karolina Pinczyńska i Flamenco.

Bardzo ważną nowością w tegorocznej 
edycji Pucharu Wielkopolski w Ujeżdże-
niu jest pozyskanie głównego sponsora 
cyklu, którym jest Producent Pasz 
i Suplementów dla Koni Pro-Linen. 
Oprócz voucherów o łącznej wartości 
600 zł, dodatkowo ufundował 200 zł dla 
najlepszego przejazdu zawodów, tę 
nagrodę zdobyła Dominika Siudzińska  
i Knoxville (JUKS Abakus Kaczyna). 
Gratulujemy!

Warto wspomnieć iż puchary i trofea 
w każdym konkursie oraz pula nagród 
ponad 2000 zł były możliwe tylko dzięki 
wsparciu licznych sponsorów, którym 
stokrotnie dziękujemy:

 ▪ Pro-Linen – główny sponsor cyklu
 ▪ Dariusz Urbański, Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina

 ▪ Sklep Jeździecki Bruge – KonieSklep.pl
 ▪ Internetowy Sklep Jeździecki Malezja
 ▪ Albedo Marketing
 ▪ Foto i Basta

Zawody w ujeżdżeniu
W sobotę 22 maja w Raduszynie odbyły się Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu. Po raz kolejny 

można było oglądać zaciętą rywalizację na naszym czworoboku, do klasy C włącznie.

file:///E:/prace/murowana/biuletyn/2021/czerwiec/biuletyn%20zrobiony%20czerwiec/str.%2019%20SPORT/Komplet%20wynik�w%20dost�pny%20na%20stronie:%20https://zawodykonne.com/zawody/zmierzczas2/98
file:///E:/prace/murowana/biuletyn/2021/czerwiec/biuletyn%20zrobiony%20czerwiec/str.%2019%20SPORT/Komplet%20wynik�w%20dost�pny%20na%20stronie:%20https://zawodykonne.com/zawody/zmierzczas2/98
file:///E:/prace/murowana/biuletyn/2021/czerwiec/biuletyn%20zrobiony%20czerwiec/str.%2019%20SPORT/Komplet%20wynik�w%20dost�pny%20na%20stronie:%20https://zawodykonne.com/zawody/zmierzczas2/98
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Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 im. Henryka Sien-
kiewicza w Murowanej Gośli-
nie nie tracą formy, mimo 
dziwnego roku szkolnego. 
Z zapałem podejmują nowe 
wyzwania, uczestniczą w kon-
kursach i mają znaczące osią-
gnięcia. Miło nam poinformo-
wać o ostatnich wielkich suk-
cesach.

Uczniowie „Dwójki” zostali laureatami  
I Ogólnopolskiego Konkursu „Ignacy Jan 
Paderewski - pianista, wirtuoz, kompozy-
tor, polityk, dyplomata, mąż stanu, 
mecenas sztuki i architektury”, organizo-
wanego przez Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty przy współpracy Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akade-
mii Muzycznej w Poznaniu, Uniwersytetu 
Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu. Nasi 
laureaci zajęli: Adam Hildebrandt uczeń 
klasy 7 - I miejsce w kategorii „Dzienni-
karz primus” i Mikołaj Resztak uczeń 
klasy 6 - II miejsce w kategorii „Muzyko-
log primus”.

Konkursy historyczne to tradycyjnie 
mocna strona uczniów „Dwójki”. W tym 
roku 9 uczniów zostało laureatami, a 3 

Goślinianka, 18-letnia Debora Figiel 
w maratonie MTB o Puchar Polski, zorga-
nizowanym 15 maja 2021 r. w Złotoryi, 
zajęła 1 miejsce w kat. junior.
Debora od kilku lat trenuje kolarstwo gór-
skie. Za sezon 2020 (online) w kat. 
kobiety od 17 do 29 lat zajęła 2 miejsce. 
Gratulujemy!

(BK)
Zdjęcia: archiwum Debory Figiel

finalistami etapu rejonowego Konkursu 
Wiedzy o Wielkopolsce, przed laureatami 
jeszcze finał. Ponadto troje uczniów 
naszej szkoły wzięło udział w XIII Konkur-
sie Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim. 
Julia Aleksiun z klasy 8 została laureatką 
II miejsca, a Filip Jędrzejak z klasy 8 
i Maria Kozłowska z klasy 6 finalistami 
tego konkursu.

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły 
wykazują się dużymi talentami plastycz-
nymi, tak dzieje się i obecnie. W etapie 
regionalnym ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego „Moja Przygoda w Mu-
zeum” Maja Molenda uczennica klasy 7 
zdobyła nagrodę, natomiast wyróżnienia 
zdobyły: Zuzanna Golimowska z klasy 7, 
Julia Łaska z klasy 8 i Pola Przygońska  
z klasy 5. Nagrodzone i wyróżnione prace 
można zobaczyć na wystawie w Sali 
Edukacyjnej Muzeum Narodowego 
w Poznaniu od 1.06 - 13.06.2021 r. 
Prace naszych uczennic zostaną przeka-
zane Muzeum Okręgowemu w Toruniu, 
gdzie wezmą udział w ogólnopolskim 
etapie konkursu.

Działający w naszej szkole od tego roku 
szkolnego zespół instrumentalny Klas 
Muzycznych, prowadzony przez Alicję 
Duszczyk w ramach poszerzonego 
programu muzycznego otrzymał wyróż-
nienie na Międzynarodowym Konkursie 
Muzycznym Youth Music Competition  
w Atlancie w USA.

Sukcesy uczniów 
 „Dwójki”

Sukces Debory Figiel w MTB

Nieobce są nam również konkursy 
językowe. Bardzo miło nam poinformo-
wać, że Julia Skrzypczak uczennica klasy 
8 otrzymała wyróżnienie w VIII Edycji 
Konkursu „Lesen gehen...” w języku 
niemieckim dla szkół podstawowych 
w województwie wielkopolskim: interpre-
tacja poezji niemieckojęzycznej. Organi-
zatorami konkursu są Polskie Stowarzy-
szenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 
i Biblioteka Filologiczna Novum UAM 
w Poznaniu.

Warto wspomnieć też o wcześniejszej 
laureatce – Zofii Krankiewicz z klasy 7, 
która zajęła 18. miejsce w „Matematycz-
nym Kalendarzu Adwentowym”, czyli 
internetowym konkursie matematycznym 
dla uczniów szkół podstawowych woje-
wództwa wielkopolskiego. Współorganiza-
torami przedsięwzięcia byli: Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu, mFundacja mBanku, Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Oprócz tych ponadszkolnych konkursów 
nasi uczniowie uczestniczą w licznych 
szkolnych konkursach organizowanych 
zdalnie, np. „Żywe obrazy. Portrety”, 
konkurs Mini Fitnes Jerusalema Dance.

Gratulujemy wszystkim i życzymy 
dalszych sukcesów.

Mirosława Szudera 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
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Podczas tegorocznego roku 
szkolnego okresy edukacji zdalnej 
przeplatały się z nauką stacjonarną. 
Ten rok był jednak bardzo aktywny. 

Nasi pierwszoklasiści poza wieloma 
krajowymi projektami, zaangażowali 
się również w projekt międzynarodowy 
EU CodeWeek. Uczniowie wzięli udział 
w kilku konkursach szkolnych i pozasz-
kolnych. Dotychczasowe akademie 

zmieniliśmy w interesujące nagrania, 
które można podziwiać na naszym 
szkolnym fanpage’u oraz stronie 
internetowej szkoły. Powrót do nauki 
stacjonarnej okazał się czasem przepeł-
nionym aktywnością na świeżym 
powietrzu. Najmłodsi pielęgnowali swoje 
klasowe ogródki, w których wyrosły 
rzodkiewki, sałata czy koperek. Starsi 
spędzali lekcje w „zielonej klasie” 

położonej w cieniu drzew na naszym 
podwórku. Nie zabrakło wspólnych 
zabaw czy wycieczek. Dzień Dziecka 
spędziliśmy aktywnie i integracyjnie 
na wspólnych zabawach i konkursach. 
Wszystko po to, by na nowo się zintegro-
wać i spędzić jak najwięcej czasu ze 
sobą.

Karolina Magdziarz
Zdjęcia: archiwum szkoły

Rok szkolny 2020/2021 
w SP im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie

OŚWIATA
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Miarą sukcesu szkoły są codzienne 
osiągnięcia uczniów, które składają 
się na doskonałe przygotowanie młodych 
ludzi do kolejnych etapów edukacji. 
W tym roku szkolnym, mimo różnych 
form kształcenia wynikających z panują-
cej pandemii, staraliśmy się, by każdy 
uczeń wykorzystał maksymalnie swoje 
predyspozycje i mógł osiągnąć satysfak-
cjonujące go wyniki. A oto efekty tych 
starań:

 ▪ Julia Dukarska - Laureatka Wo-
jewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego,

 ▪ Olena Grefkiewicz - Finalistka 
Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Polskiego,

 ▪ Karina Sokołowska - Laureatka Wo-
jewódzkiego Konkursu Wychowania 
Fizycznego,

Nadszedł czerwiec, miesiąc zakończenia roku szkolnego 2020/2021. Miesiąc podsumowań osią-
gnięć oraz przedsięwzięć uczniów i nauczycieli. Pomimo trudnego czasu pandemii, szkoła zapew-
niła uczniom możliwości rozwijania swoich zainteresowań poprzez angażowanie się w różne pro-
jekty, uczestnictwo w konkursach i olimpiadach. A przecież to właśnie pasje kształtują indywidu-
alność młodego człowieka, a także pozwalają mu lepiej poznać samego siebie.

Podstawową nr 1 im. Karola Marcinkow-
skiego, swoje miasto i gminę.

Nasza szkoła została także zakwalifiko-
wana do Projektu Samorządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła 
Wielkopolsk@2020” realizowanego przez 
ODN w Poznaniu. Dzięki temu projektowi 
uczniowie w nowym roku szkolnym 
2021/2022 będą mogli uczestniczyć  
w zajęciach pozalekcyjnych, a szkoła 
zostanie doposażona w sieć bezprzewo-
dową oraz w sprzęt komputerowy. 

Za nami trudny, inny rok szkolny, w któ-
rym wszyscy pracowaliśmy na miarę 
swoich możliwości. Wszyscy wykazali 
się odpowiedzialnością oraz samodyscy-
pliną i zasłużyli na spokojne i bezpieczne 
wakacje.

Justyna Furman 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

Szkolne sukcesy „Jedynki” 
w reżimie sanitarnym

 ▪ Michalina Faberska - Finalistka Wo-
jewódzkiego Konkursu Wychowania 
Fizycznego,

 ▪ Zuzanna Nowicka - nagroda w 51. 
Międzynarodowym Konkursie Pla-
stycznym pt. „Tradycyjny Ukraiński 
Kostium Ludowy”, 

 ▪ sukcesy uczniów w konkursach foto-
graficznych pt. „Obrazy na niebie”,

 ▪ nagrody i wyróżnienia w konkursach 
z języka angielskiego, matematyki 
„Kangur Matematyczny” i religii.

Gratulujemy wyróżnionym uczniom, ich 
nauczycielom i rodzicom. Wyrażamy 
uznanie za ich chęci rywalizacji w konkur-
sach szkolnych i pozaszkolnych. Wiązało 
się to z nabywaniem nowych doświad-
czeń, nawiązywaniem kontaktów, 
przeżywaniem smaku sukcesu czy 
goryczy porażki. Zawsze jednak ucznio-
wie godnie reprezentowali Szkołę 

Martyna Łuczak w Kadrze Polski

Martyna Łuczak, 15-letnia 
Goślinianka, uczennica SP1, 
została powołana na zgrupo-
wanie Kadry Polski WU15 
w piłce nożnej.

Martyna trenuje w klubie Warty Poznań. 
Jest kapitanem drużyny dziewcząt u15 
(w tym roku awans do finałowej ósemki 
Centralnej Ligi Juniorek), ale powoły-
wana jest także regularnie na mecze 
starszych koleżanek: u17 (pierwsze 

miejsce w eliminacjach wojewódzkich) 
oraz IV ligi (brąz w sezonie 2020/2021). 
To także jej kolejny sezon w kadrze Wiel-
kopolskiego Związku Piłki Nożnej (w dru-
żynie reprezentacji WZPN awans 
z pierwszego miejsca w makroregionie 
do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, 
która odbędzie się na początku lipca br. 
w Łodzi).

Gratulacje i powodzenia! 

(BK) 
Zdjęcie: Michał Kościelak
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GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW
WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 
REDAKTOR WYDANIA: Monika Paluszkiewicz
PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora. | NAKŁAD: 5 500 egzemplarzy.
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CENTRALA 
61 89 23 600, faks 61 812 21 40

ZgłosZenie wiZyty Z udZiałem tłumacZa jęZyka migowego  
gmina@murowana-goslina.pl

SEKRETARIAT 
61 8923 605

BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Radosław Szpot, 61 8923 605

SEKRETARZ
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 605

SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA
61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
kierownik Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
cZystość, oświetlenie, Zieleń w pasie drogowym

61 8923 611
eksploatacja i utrZymanie dróg - decyZje 
61 8923 612
remonty dróg, 61 8923 616

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 DLA INTERESANTÓW: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA: Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
kierownik Damian Dubina, 61 8923 685
sołectwa, 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  
Anna Weryszko, 61 892 36 49, 506 423 129
mg sport i nieruchomości  
ul. Mściszewska 10, 61 811 23 36

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 
policja, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA
kierownik Violetta Szałata, 61 8923 640
rolnictwo, leśnictwo, melioracje, 61 8923 643
transport publicZny, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO
kierownik Piotr Hildebrandt, 61 8923 655
dowody osobiste, ewidencja ludności, 61 8923 656
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
kierownik Ewa Poepke-Kala, 61 8923 650

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
kierownik Monika Kurianowicz, 61 8923 620 

BIURO RADY MIEJSKIEJ
61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU  
PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 
ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
kierownik Dorota Brajewska, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
kierownik Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY
kierownik Halina Turaj, 61 8923 630

Warsztaty Muzyczne „Na powiru-
sowy start” to seria działań zrealizo-
wanych w czerwcu 2021 roku  
przez Orkiestrę Dętą OSP Murowana 
Goślina. 

W pierwszych dniach – 12-13 czerwca 
- zrealizowano próby sekcyjne i tutti, 
nagranie ścieżki dźwiękowej Poloneza 
Wojciecha Kilara. Natomiast 13.06 orkie-
stra zagrała koncert w parku miejskim, 
w ramach festynu z okazji Dnia Dziecka.

W następnych dniach zaplanowaliśmy 
spotkanie i pracę z psychologiem oraz 
spotkanie i mały koncert dla podopiecz-
nych Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Murowanej Goślinie. 

Mateusz MJ Sibilski
Zdjęcia: archiwum orkiestry

Orkiestra znów w akcji
KULTURA
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obchodzę 15-lecie jej istnienia. Założyłam 
ją dla siebie, żeby móc iść przez życie, 
robiąc coś nietuzinkowego i dla ludzi, żeby 
pokazać im, że mogą tańczyć i mieć pasję 
na całe życie. Taniec jest wyjątkowy, nie-
powtarzalny.” Polały się łzy wzruszenia, 
były kwiaty od władz miasta i życzenia, 
dużo wdzięku i przepięknych emocji. Miło 
bardzo, że po miesiącach zamknięcia to 
właśnie taniec, który niesie człowiekowi 
radość, jest wyrazem szczęścia i uwalnia 
pozytywne emocje w dobrych chwilach, 
otworzył nową kartę lepszej historii. Czło-
wiek zawsze spotka się z drugim człowie-
kiem, wyjdzie w końcu z mroku i zatańczy 
w świetle, bo tak bywało i tak będzie. Dzię-
kujemy pani Monice za to, że tańcem opo-
wiada od lat opowieść, której częścią 
możemy się stać. Tańczmy!

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

KULTURA

Drodzy zawodnicy,
Z przykrością informujemy, że XXIV 
Mistrzostwa Polski Masters w Półmara-
tonie, planowane na 1 sierpnia 2021 r. 
w Murowanej Goślinie zostały odwołane. 
Planowaliśmy uruchomić zapisy pod 
koniec maja, w maju dowiedzieliśmy się, 
że każdy zawodnik, który chce wystarto-
wać w Mistrzostwach Polski musi mieć 
licencję zawodniczą. Do tej pory organi-
zację mistrzostw powierzał nam PZLAM 
w Toruniu, w tym roku (w maju) mistrzo-
stwami zainteresował się po raz pierwszy 

29 maja 2021 r. piętnastolecie 
istnienia obchodziła Szkoła Tańca 
Moniki Pyś. Hala widowiskowo-spor-
towa w Murowanej Goślinie gościła 
tancerzy z okazji ich święta z pro-
gramem niezwykłych pokazów 
tanecznych. 

Tancerze związani ze Szkołą Tańca Moniki 
Pyś pochodzą z wielu gmin, środowisk, są 
przedstawicielami różnych grup wieko-
wych, uczą się, wykonują różne zawody. 
Tańcem zajmują się niezawodowo. Łączy 
ich pasja i miłość do tego pięknego zaję-
cia. W pokazach zaprezentowało się pięć 
zespołów, a także pary taneczne w różno-
rodnym programie tańców. Impreza przy-
ciągnęła entuzjastów parkietowego 
kunsztu, układów choreograficznych, pięk-
nych kostiumów i blasku. Widowisko arty-
styczne podkręcone niezwykłą oprawą 
z efektami ferii barw, światła, dymów 
i dźwięku było podróżą taneczną przez 
przeszłość do teraźniejszości. Na filmach 
wyświetlanych na ogromnej ścianie zoba-

Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warsza-
wie i zgodnie z ustawą o sporcie dyktuje 
warunki. Uważamy, że nie powinno się 
zmieniać zasad w trakcie trwającego 
sezonu. Zaproponowaliśmy, aby rok 
2021 potraktować jako przejściowy. Nie-
stety, nasza propozycja została odrzu-
cona. Szkoda, że dla dobra zawodników 
PZLAM i PZLA nie doszły do porozumie-
nia w tej sprawie. Uważamy, że sport 
masters jest w dużym stopniu amatorski 
i do jego uprawiania nie są potrzebne 
licencje zawodnicze. Rozmawialiśmy 

czyć mogliśmy zarejestrowane w ciągu 
piętnastu lat występy, artystów od naj-
młodszych lat tańczących do dziś, najnow-
sze klipy Moniki Pyś, założycielki szkoły. To 
jej pasja spowodowała tak wiele dobrych 
emocji wyrażanych w tańcu przez jej 
uczniów i śmiało można powiedzieć arty-
stów, podopiecznych, przyjaciół, wspania-
łych tancerek i tancerzy. O swojej pracy 
i wielkiej pasji tak mówi niewątpliwie 
gwiazda wieczoru Monika Pyś: „W 2006 
roku z pierwszymi sześcioma osobami roz-
poczęła się historia mojej szkoły. Właśnie 

15-lecie Szkoły Tańca Moniki Pyś

z wieloma zawodnikami, nikt z nich nie 
miał licencji.
Murowana Goślina organizuje zawody dla 
mastersów od 1980 roku, od 2001 były 
to Mistrzostwa Polski.
W imieniu organizatorów – Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Rekreacji i Spo-
łecznego Komitetu Organizacyjnego bar-
dzo przepraszam wszystkich zawodni-
ków, którzy przygotowywali się do startu 
w Murowanej Goślinie.

Arleta Włodarczak
Dyrektor biegu

XXIV Mistrzostwa Polski Masters w Półmaratonie 
w Murowanej Goślinie odwołane
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W 2021 roku mija 230 lat od usta-
nowienia Konstytucji 3 maja. W celu 
upamiętnienia tej rocznicy orkiestry 
wojskowe z całej Polski przystąpiły do 
wspólnego projektu, jakim jest nagra-
nie pieśni Mazurek 3 maja – „Witaj 
majowa jutrzenko”. Utwór został spe-
cjalnie opracowany przez kompozytora 
Romana I. Drozda.

W nagraniach w różnych miejscach 
w Polsce wzięły udział m.in.: Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojska Polskiego 
z Warszawy, Orkiestra Reprezentacyjna 
Marynarki Wojennej z Gdyni, Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojsk Lądowych 
z Wrocławia, Orkiestra Reprezentacyjna 
Sił Powietrznych z Poznania, a także 
Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy, pod 
dyrekcją mjr dr Dominika Sierzputow-
skiego, który jest koordynatorem pro-
jektu. Ponadto w nagraniu wzięli udział: 
Orkiestra i Chór Męski „Opera Nova" 
z Bydgoszczy oraz Chór Dziewczęcy 
„Canzona” z Murowanej Gośliny. 

Zdjęcia Chóru Dziewczęcego Canzona 
zostały zrealizowane na strzelnicy Kur-
kowego Bractwa Strzeleckiego w Muro-
wanej Goślinie w asyście Braci Kurko-
wych. Premiera odbyła się w Święto 

Przez kilka tygodni, dokładnie od 
lutego, na stronie www, Facebooku 
i Instagramie ośrodka kultury 
zamieszczaliśmy tygodniowy „rozkład 
świąt nietypowych”. Każdy tydzień był 
podsumowany dowcipnym rysunkiem 
satyrycznym Darka Pietrzaka.

Darek Pietrzak rysuje karykatury, komen-
tarze satyryczne, komiksy, ilustracje, two-
rzy filmy animowane. Jako dziennikarz 
pisał o kulturze (głównie o wydarzeniach 
dotyczących malarstwa, grafiki, rysunku 
satyrycznego i komiksu jako korespon-
dent tygodnika „The Warsaw Voice”). Jest 
członkiem Stowarzyszenia Polskich Arty-

stów Karykatury (SPAK) i Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich (sekcja filmu animo-
wanego); w 2015 roku był w składzie 
komisji eksperckiej PISF (Polski Instytut 
Sztuki Filmowej) – dział filmu animowa-
nego. Miał wiele wystaw w Polsce i zagra-
nicą. Prowadzi warsztaty filmu animowa-
nego w naszym ośrodku kultury.
Cykl „Taki będzie tydzień” miał przede 
wszystkim wywołać uśmiech i na chwilkę 
oderwać nas od trudnej sytuacji, w jakiej 
się znaleźliśmy w związku z pandemią. 
Nagle się okazało, że jest w kalendarzu 
specjalny dzień pozytywnego myślenia, 
dzień gumy do żucia, czy pizzy. Świętowa-

Wystawa „Taki będzie tydzień”

Witaj majowa jutrzenko
Konstytucji 3 Maja. Patronat honorowy 
objęło Ministerstwo Obrony Narodowej.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska 
Dyrygent Chóru Dziewczęcego 

„Canzona”

liśmy m.in. dzień niespodziewanego 
całusa, czy dzień transportowca itd. Były 
święta absurdalne, śmieszne, ale wiele 
z nich akcentowały ważne problemy zwią-
zane z ekologią, historią i nurtującymi 
problemami społecznymi. Cykl zakończy-
liśmy, ale wszystkie rysunki można obej-
rzeć w „Galerii na Murze” (znajduje się 
pod przejazdem Nowy Rynek 15/16). 
Serdecznie zapraszamy do zaaplikowania 
sobie dużej dawki dobrego humoru. 
Warto zobaczyć, rysunki wyborne, a uśmiech 
w dzisiejszych czasach bezcenny!

Agnieszka Szymańska – Wojtera 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

http://www.spak.art.pl/
http://www.spak.art.pl/
https://www.sfp.org.pl/
https://www.sfp.org.pl/
http://www.pisf.pl/
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Po sukcesie chórów Canzona 
z Murowanej Gośliny podczas 
Youth Music Competition 
w Atlancie w Stanach Zjedno-
czonych w marcu, oba zespoły 
reprezentowały nasze miasto 
w kolejnych muzycznych 
wydarzeniach. 
W stolicy Bułgarii podczas 16th Creative 
Meeting Together in the 21st Century 
Festival „Sophia invites the art of Faith, 
Hope and Love” Chór Dziewczęcy zdobył 
II miejsce, a Żeński Chór Canzona-Absol-
went I miejsce.

Chórzystki wzięły następnie udział 
w XXIII International Festival and 
Competition Rainbow w Petersburgu 
w Rosji. Podczas tego wydarzenia chóry 
rosyjskie przystąpiły do konkursu 
stacjonarnie, natomiast zespoły spoza 
Rosji, ze względu na zamknięte granice, 
uczestniczyły w formule online.

W weekend majowy Żeński Chór Canzona
-Absolwent wystąpił podczas Cork 
International Choral Festival w Irlandii. 
W festiwalu wzięły udział chóry z całego 
świata: Europy, Filipin, Singapuru i Korei 
Południowej. Z kolei Chór Dziewczęcy 
Canzona jako jedyny polski zespół 
wystąpił podczas jednego z najstarszych 
festiwali organizowanych w Europie - 69th 
European Music Festival for Young People 
w Nerpelt w Belgii. Ten konkurs również, 
ze względu na pandemię, przyjął formułę 
festiwalu, gdzie nagrania chórów zostały 
przesłuchane przez jury, ale nie dokonano 
konkursowej klasyfikacji. Organizatorzy 

festiwalu zaprosili dyrygentów chórów 
na spotkanie online z członkami między-
narodowej Komisji. Dyrygent Adrianna 
Wtorkowska-Kubińska, otrzymała bardzo 
dobrą recenzję dla chóru Canzona.

Udział w festiwalach dopełniły zdobyte 
dwa złote dyplomy dla obu chórów w XX 
Choir Festival w Bijeljina w Bośni i Herce-
gowinie. Żeński Chór Canzona-Absolwent 
w kategorii chórów żeńskich otrzymał 
najwyższą punktację w historii działalno-
ści – 100/100 pkt. – złoty dyplom  
oraz I miejsce. Zespół dziewczęcy 
w kategorii chórów dziecięcych również 
otrzymał wysoką notę 97/100 pkt. i złoty 
dyplom.

W maju chóry Canzona wzięły udział 
w VIII International Online Vocal and 
Choir Competition w Kijowie na Ukrainie. 
Chór dziewczęcy w kategorii „classic” 
zajął III miejsce, a żeński chór w kategorii 

„pop, jazz, modern” zajął II miejsce. 
Ponadto skład żeński reprezentował 
nasze miasto podczas bardzo prestiżo-
wego konkursu muzycznego, jakim jest 
5th Edition of Quebec Music Competition 
w Kanadzie, gdzie w kategorii dorosłych 
muzyków Canzona–Absolwent znalazła 
się w pierwszej piątce najlepszych 
muzyków, otrzymując medal platynowy.

Absolwentki zajęły także I miejsce 
podczas Aphrodite Cyprus International 
Voice Competition w Limassol na Cyprze.

1 czerwca ogłoszono wyniki International 
Moscow Music Competition w stolicy 
Rosji, w którym oba zespoły zajęły I 
miejsca w swoich kategoriach.

Elżbieta Wtorkowska 
Adrianna Wtorkowska-Kubińska 

Dyrygentki Chórów „Canzona”

Chóry Canzona  
w czasie pandemii

Pierwszy seans kina Zorza w wydaniu 
letnim, czyli na dużym ekranie w atrium 
ośrodka kultury, pod gwiazdami, był nieco 
ekstremalny. W piątkowy wieczór 28 maja 
publiczność naszego kina musiała zmie-
rzyć się z niską, jak na maj, temperaturą. 

Spragnieni seansów na świeżym powie-
trzu, po miesiącach zamknięcia i izolacji, 
odziani w ciepłe kurtki i zaopatrzeni 
w koce, widzowie zapomnieli o chłodzie. 
„Małe kobietki” to film kultowy, który obej-
rzeliśmy z ogromną przyjemnością. Magia 

Kino Zorza rozbłysło!

kina zadziałała, a lato już niebawem. 
Naszym uporem, determinacją i ciepłym 
uczuciem do sztuki filmowej odstraszyliśmy 
zimną aurę na dobre. Będzie tylko lepiej! 
Wkrótce kolejne seanse. Zapraszamy.

Bartłomiej Stefański
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W niedzielę 16 maja br. 
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła 
w Murowanej Goślinie miała miejsce 
inauguracja XIII edycji Międzynaro-
dowego Festiwalu Chóralnego im. 
ks. Edmunda Szymańskiego. 

Oprawę uroczystej mszy św. w intencji 
patrona festiwalu zapewnił Żeński Chór 
„Canzona-Absolwent”. Po oficjalnym 
otwarciu, Arleta Włodarczak dyrektor 
ośrodka kultury, w imieniu burmistrza 
Dariusza Urbańskiego podziękowała 
prof. Elżbiecie Wtorkowskiej za organiza-
cję tegorocznej edycji. Zanim zabrzmiały 
utwory chóralne w wykonaniu „Canzony”, 
dyrektor festiwalu skierowała do zebra-
nych następujące słowa:

„Pandemia i kultura – ta zbitka dwóch 
wyrażeń, stanowiąca współczesny oksymo-
ron, odmieniany przez wszystkie przypadki, 
we wszystkich instytucjach kultury. 
Sytuacja pandemiczną na świecie zmusiła 
nas do przyjęcia innych form realizacji 
Festiwalu. W roku 2020 były to wspomnie-
nia z poprzednich edycji: na stronie 
internetowej oraz profilu FB miasta 
Murowana Goślina prezentowaliśmy 
krótkie filmy, z udziałem wybranych chórów 
biorących udział w minionych edycjach. 
W tym roku XIII edycja będzie miała 
charakter hybrydowy: odbędą  się zarówno 
koncerty z udziałem publiczności, przy 
zachowaniu reżimu sanitarnego, jak 
również specjalnie przygotowane koncerty 
online, z udziałem zaproszonych zespołów 
z Polski i zagranicy. 

Wspomnijmy jednak ideę powstania 
Festiwalu i jego historię.
Ksiądz Kanonik Edmund Szymański – Pa-
tron Festiwalu – przez ponad dwadzieścia 
lat był proboszczem Parafii pw. św. 
Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie. 
Poza pracą duszpasterską, do której 
został powołany, był niestrudzonym 
animatorem życia muzycznego w Muro-
wanej Goślinie, gdzie najważniejszą 
i największą „salą koncertową” był kościół 
parafialny. Choć w maju minęła już 
osiemnasta rocznica Jego śmierci, chóry 
i orkiestry z Polski i ze świata nadal 
przyjeżdżają do małego, podpoznańskie-
go miasteczka. W minionych latach 
podczas Festiwalu w naszym mieście 

koncertowały znakomite zespoły z: 
Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Słowacji, 
Czech, Hiszpanii, Francji, Brazylii, Chin, 
Japonii, Peurto Rico, Ekwadoru, Szwecji, 
Holandii, Turcji, Wenezueli, Korei Połu-
dniowej, Filipin, Republiki Południowej 
Afryki, Stanów Zjednoczonych, Gruzji 
Macedonii i Norwegii. Ponadto w Festiwa-
lu wzięły udział chóry i orkiestry z Polski 
- z Bydgoszczy, Olsztyna, Poznania, 
Swarzędza, Tarnowa, Zakopanego, 
Murowanej Gośliny, Wyrzyska, Sanoka, 
Buku, Obornik Wlkp., Wrocławia, Szczeci-
na, Białegostoku, Warszawy i Gdańska.

Podczas tegorocznej XIII edycji Festiwalu 
melomani będą mogli usłyszeć  dwa 
koncerty: 16 maja w kościele pw. św. 
Jakuba Apostoła, podczas uroczystości 
otwarcia Festiwalu, w wykonaniu Chóru 
Żeńskiego „Canzona” oraz na zakończe-
nie - 23 czerwca w Auli Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w wykonaniu Orkiestry Wojsko-
wej z Bydgoszczy oraz Chóru 
Dziewczęcego „Canzona”.

Natomiast w sieci internetowej udostęp-
nione będą dwa koncerty. Od 28 maja 
pierwszy, w wykonaniu zespołów z Pol-
ski: Chóru Politechniki Gdańskiej, 

Hybrydowy festiwal
pamięci ks. Edmunda Szymańskiego

Polskiego Chóru Męskiego, Chóru 
„Skowronki” CK Zamek z Poznania, 
Chóru  Kameralnego, Zespołu Wokalne-
go i  Big Bandu Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy oraz Zespołu Wokalnego 
5/6 z Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Drugi koncert online będzie dostępny od 
11 czerwca. A udział w nim wezmą m.in. 
Chór Novo Concertante Manila z Filipin, 
Richard Zielinski Singers z USA, Ensem-
ble Yladot Gdolot z Izraela, Zespół Adila 
z Kutaisi z Gruzji, Maîtrise de Seine-Ma-
ritime z Francji oraz Defrost Youth Choir 
z Finlandii.

Różnorodność kulturowa zaproszonych 
zespołów, jak i wielkie ich dotychczaso-
we osiągnięcia artystyczne gwarantują 
Słuchaczom bogactwo wrażeń.”

Po krótkim koncercie chór tradycyjnie 
spotkał się przy grobie ks. E. Szymań-
skiego, zabrzmiała pieśń, wspólna 
modlitwa, zapalono znicz i złożono 
kwiaty. Pamięć o animatorze życia 
muzycznego w naszym mieście trwa.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

KULTURA

http://m.in


Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy 

 Murowana Goślina 

Radosław Szpot
Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina

Koniec roku szkolnego 2020/2021
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021, zapewne trudniejszego i bardziej wymagającego, 

niż wiele wcześniejszych, życzymy wspaniałego wakacyjnego odpoczynku. 

Ósmoklasistom gratulujemy ukończenia szkoły podstawowej, życzymy bardzo dobrych wyników 
testów oraz znalezienia miejsca w wymarzonej szkole średniej. Trzymamy oczywiście mocno kciuki 

za powodzenie Waszej dalszej edukacji!

Innym uczniom, a także nauczycielom życzymy przede wszystkim spokoju, odpoczynku,  
regeneracji podczas wakacji. Zbierajcie siły na nowe wyzwania. 

Mamy nadzieję, że spotkamy się podczas letnich wydarzeń, które przygotowaliśmy. 

Wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Zdjęcia: Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie ósmoklasistów w szkołach: SP1 i SP2 w Murowanej Goślinie, Długa Goślina, Łopuchowo i Białężyn.
Fot: Justyna Grefkiewicz, Monika Paluszkiewicz, Sławomir Malec, Maciej Przybylski.



PODPISY DO ZDJĘĆ

Str. 1
1 – Dzieci i kolorowe zjeżdżalnie w parku, napis: Dzień Dziecka w Murowanej Goślinie.
2 – Burmistrz, zastępca oraz radni w sali sesyjnej.
3 – Grupa osób przy stołach pod wiatą rekreacyjną.
4 – Burmistrz i kilkanaście innych osób na scenie.
Str. 2
1 – Burmistrz Dariusz Urbański
Str. 3
1 - Burmistrz, zastępca oraz radni w sali sesyjnej.
Str. 5
1 – grafika informacyjna dot. Spisu Powszechnego: Sprawdź dostępność rachmistrza spi-
sowego.
Str. 6
1 – Rodziny z dziećmi oraz kolorowe zjeżdżalnie i balony w parku.
2 – Dzieci tańczące w parku.
3 – Burmistrz Dariusz Urbański oraz dzieci w parku.
4 – Dzieci podczas zabaw w parku.
Str. 7
1 – Zespół śpiewających pań scenie.
2 – Mężczyzna z dzieckiem na motorze.
3 – Grupa osób przy stołach biesiadnych, food truck.
4 – Zabytkowe motocykle w parku, w tle grupa osób.
5 – Burmistrz, zastępca oraz motocykliści przy zabytkowych motorach.
Str. 8
1 – Grupa osób przy stołach biesiadnych, food truck.
2 – Kobieta maluje dzieciom tatuaże.
3 – Rodziny z dziećmi i kolorowe zjeżdżalnie w parku.
4 – Kilkadziesiąt osób stojących i siedzących na leżakach w parku.
5 – Dzieci, zabawa z bańkami mydlanymi.
6 – Klaun daje dziecku zabawkę.
7 – Stoły w parku, przy nich bawiące się dzieci.
8 – Stoły w parku, przy nich bawiące się dzieci.
Str. 9
1 – Zespół na scenie.
2 – Zespół wokalny na scenie.
3 – Orkiestra na scenie, przed sceną burmistrz Dariusz Urbański.
4 – Burmistrz oraz zastępca z grupą osób.
5 – Zespół na scenie.
6 – Zespół na scenie. 
7 – Zlot food trucków, ludzie przy stołach biesiadnych. 
8 – Motory i motocykliści w parku.
9 – Burmistrz wręcza nagrody na scenie.
10 – Motory oraz kilkudziesięciu motocyklistów w parku.
11 – Przejazd zabytkowych motocykli alejką w parku.
Str. 10
1 – Burmistrz oraz członkowie kapituły i nagrodzeni przedsiębiorcy na scenie. 
Str. 11
1 – Asfaltowa droga, drzewa, w tle dom.
2 – Wiata przystankowa.
3 – Kilka osób stoi na drodze.
4 – Kilkanaście osób przed wiatą.
5 – Duża wiata rekreacyjna.
6 – Kilkanaście osób pod wiatą. 
7 – Duża wiata rekreacyjna.
8 – Duża wiata rekreacyjna.
Str. 12
1 – Rynek, trzy osoby przy dużym, metalowym sercu.
2 – Burmistrz, zastępca oraz pracownice biblioteki.
3 – Grupa osób przed wozem strażackim.
Str. 13
1 – Dwóch mężczyzn przy stole, podpisują dokumenty.
Str. 14
1 – Joga, dwie kobiety na pomoście. 
2 – Grafika: klawiatura i dłonie, napis: w naszej bibliotece nauczysz się programować. 
3 – Grafika, monitory urządzeń, napis: twoja biblioteka posiada dostęp do platformy 
Legimi.
4 – „Stopka” projektu, tj. 4 logotypy partnerów projektu: Unia Europejska, Kraina Trzech 
Rzek, Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.   

Str. 15
1 – Grupa osób w mundurach.
2 – Grupa osób, kobiety trzymają ozdobną tarczę. 
3 – Grupa osób, mężczyźni w mundurach.
4 – Grupa osób, msza pod wiatą strzelnicy.
Str. 16 
1 – Zrzut ekranu z konferencji online – kilka wizerunków uczestniczek.
2 – Zrzut ekranu z konferencji online – kilka wizerunków uczestniczek.
3 – Dwie kobiety na podłodze podczas robienia wykroju z materiału.
4 – Podłoga, świece, materiały.
5 – Pięć kobiet.
Str. 17
1 – Mężczyźni ciągną wózek.
2 – Dwóch mężczyzn rozpakowuje paczkę. 
3 – Trzy osoby przy banerze z hasłem „Każdy jest ważny”
4 – Grupa kilkudziesięciu biegaczy pozuje na ulicy, za nimi wóz strażacki.
Str. 18
1 – Jeździec na koniu, strzela z łuku.
2 – Jeździec na koniu.
3 – Jeźdźcy na koniach.
Str. 19
1 – Nagrodzeni jeźdźcy podczas zakończenia zawodów.
Str. 20
1 – Kobieta na rowerze, las.
2 – Grupa osób na rowerach.
Str. 21
1 – Grupa osób, rowery.
2 – Chłopiec wykonuje masaż serca na manekinie, obok kilkoro dzieci. 
3 – Ławki szkolne i uczniowie w ogrodzie.
4 – Dzieci na placu zabaw, wykonują bańki mydlane. 
Str. 22
1 – Dwie piłkarki oraz sędzia na boisku. 
Str. 23
1 – Chłopiec oraz mężczyzna w pomieszczeniu, przy perkusji. 
2 – Kilka osób w sali, grają na instrumentach.
3 – Kilkanaście osób w sali, grają na instrumentach.
Str. 24
1 – Kobiety tańczące na scenie.
2 – Kobieta tańcząca na scenie.
3 – Zastępca burmistrza wręcza dyplom tancerce.
Str. 25
1 – prace plastyczne w gablotach na ścianie. 
2 – Orkiestra wojskowa, występ w plenerze.
3 - Orkiestra wojskowa, występ w plenerze.
4 – Chór na terenie strzelnicy.
5 – Chórzystki i dyrygent przed wiatą strzelnicy.
Str. 26 
1 – Ekran kinowy, na nim trzy postacie.
Str. 27
1 – Wnętrze kościoła, przekazanie bukietu kwiatów pani dyrygent chóru.
2 – Wnętrze kościoła, 3 chórzystki.
3 – Wnętrze kościoła, chórzystki oraz pani dyrygent podczas występu.
Str. 28
1 – Uczniowie w strojach galowych na scenie.
2 - Uczniowie w strojach galowych na scenie.
3 – Uczniowie w strojach galowych w Sali gimnastycznej.
4 – Goście uroczystości zakończenia roku szkolnego siedzą w auli, m.in. burmistrz, 
zastępca, radna Rady Miejskiej. 
5 – Uczniowie w strojach galowych.
6 – Uczniowie wraz z rodzicami.
7 – Burmistrz przy mównicy na scenie, obok kobieta. 
8 – Uczniowie w strojach galowych przy sztandarze, składają ślubowanie. 
9 – Grupa uczniów z nauczycielką.  


