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3 dystanse: 14, 26 i 51 km.

Na trasie – punkty żywieniowe, strefa finiszera. 
Atrakcje towarzyszące: animacje dla najmłodszych, 

jednodniowe przedszkole dla pociech, możliwość nauki gry 
w golfa i wiele innych.

Start/Meta – Oskoma Trzaskowo (restauracja i pole golfowe):
• Dystans 51 km – start 7.30,
• Dystans 26 km – start 9.30,
• Dystans 14 km – start 11.00,
• Bieg dla dzieci – start 13.00.

Organizatorzy: APS AGENCY Sp. z o.o.  
Więcej informacji i kontakt: www.ultratur.pl

Ultratur - Bieg  
po Puszczy Zielonce
17 października 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański zaprasza na:

18 września 2021 r.
16.30, na Stadionie Miejskim w Murowanej Goślinie  

odbędzie się wyjątkowy mecz  
Concordia - Legendy Lecha Poznań

Zagrają m.in. zdobywcy Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski z Kolejorzem  
oraz byli reprezentanci Polski, m.in. Waldemar Kryger, Bartosz Bosacki,  

Krzysztof Kotorowski, Zbigniew Zakrzewski oraz Bartosz Ślusarski.

Na trybunach zasiądą: Mirosław Okoński i Jarosław Araszkiewicz.

Podczas spotkania - strefa zabaw dla dzieci i strefa gastronomiczna.

WSTĘP WOLNY

Komitet Obchodów 
100-lecia MKS Concordia 
zaprasza na

Obchody 100-lecia  
MKS Concordia  
w Murowanej Goślinie

sobota 18 września 2021, godz. 16:30 

wielki MeCZ
w 100-leCie MkS CONCORDiA

CONCORDIA  
MUROWANA GOŚLINA 

- LECH POZNAŃ  
drużyna gwiazd
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DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

DARIUSZ URBAŃSKI  Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

w referendum, które odbyło się 29 sierpnia br., wzięło udział 
28 proc. spośród osób uprawnionych do głosowania. Nie 
został zatem osiągnięty próg, aby referendum zostało 
uznane za ważne, a jego wynik za wiążący. Głosowanie 
w obu sprawach: nad odwołaniem Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina oraz o odwołaniem Rady Miej-
skiej - jest nieważne. Zarówno burmistrz, jak i rada, pozo-
stają bez zmian. 

Dziękuję wszystkim tym, którzy nie wzięli udziału w referen-
dum. Dziękuję, że dali Państwo szansę, aby można było 
w spokoju dokończyć tę kadencję. Zależy mi, aby zakończyć 
wszystkie projekty, których wykonanie deklarowałem przed 
wyborami. Przed nami 2,5 roku ciężkiej i wytężonej pracy. 
Biorę sobie głęboko do serca fakt, iż 28 proc. mieszkańców 
wzięło udział w referendum. Uważnie słucham głosów z każ-
dej strony, dlatego mam nadzieję, że przez najbliższe dwa 
lata rozwój gminy zauważy każdy z mieszkańców. Liczę rów-
nież na to, że temperatura sporu zostanie teraz obniżona.

Dziękuję lokalnym samorządowcom, znajomym, przyjacio-
łom, a przede wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy 
Murowana Goślina za wsparcie, jakie otrzymałem przed 
oraz w dniu głosowania. Dziękuję rodzinie za wsparcie - to 
dobro najcenniejsze. Podziękowania także dla członków 
komisji oraz pracowników urzędu za sprawną organizację 
referendum oraz głosowania.

Zachęcam do lektury biuletynu. Prezentujemy w nim nie-
które rozpoczęte lub realizowane obecnie inwestycje. 
Zdajemy relację z podpisania umów na kolejne działania 
w obrębie naszej gminy. Podsumowujemy także sezon 
letni, który obfitował w wydarzenia kulturalne, rozryw-
kowe i sportowe. Już po pierwszych zrealizowanych na 
początku wakacji otrzymaliśmy wiele głosów, iż po ubie-
głym, w dużej mierze zamkniętym ze względu na pande-
mię roku, przyda się więcej niż zwykle rozrywki w plene-
rze. Mam nadzieję, że także Państwo uznają te wakacje 
za udane. 

Życzę Państwu, ale też sobie, abyśmy od września mogli 
bezpiecznie pracować, a dzieci i młodzież uczyć się już bez 
izolowania w domach. Wiem, że goślińscy nauczyciele są 
gotowi do nowego roku szkolnego i czekających ich 
wyzwań. 

Jeszcze raz dziękuję za okazane zaufanie. 

GMINA

Burmistrz Dariusz Urbański uczestniczył w rozpoczęciu roku 
szkolnego w Białężynie. Podczas uroczystości powierzył obowiązki 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego Lidii 
Obst-Domagalskiej. 

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Białężynie. 
Wszystkie goślińskie placówki szczególnie serdecznie przywitały 
pierwszoklasistów. 

Na zdjęciu rozpoczęcie roku szkolnego w SP1 z udziałem zastępcy 
burmistrza Radosława Szpota. 

Zdjęcia: Archiwum UMiG
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WYDARZENIA

Na boisku sportowym, przy lesie, 
z widokiem na otaczające wieś pola 
i łąki, w przestrzeni pełnej świeżego 
wiejskiego powietrza i pięknej przyrody 
zgromadzili się przedstawiciele środo-
wisk rolniczych z całej gminy Murowana 
Goślina oraz goście. Delegacje dożynko-
we z wieńcami stawiły się w komplecie  
i reprezentowały wszystkie sołectwa 
gminy. To trzeci raz w historii naszych 
dożynek. Oficjalna część imprezy 
rozpoczęła się hymnem narodowym.  
Na mszy dziękczynnej, którą sprawowali 
ks. prof. Andrzej Bohdanowicz i pro-
boszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny 
w Długiej Goślinie ks. Jan Kwiatkowski. 
Wybrzmiały słowa o pielęgnowaniu 
swojej duszy, serca i sumienia, jak pola. 
Piękna metafora uprawy roli i ciężkiej 
na niej pracy. Po mszy świętej Zespół 
Folklorystyczny Goślinianie pod kierun-
kiem Marzenny Karbowskiej i kapela 
ludowa Tomasza Kaniewskiego wystąpili 
w tradycyjnym obrzędzie dożynkowym. 
Gospodarz dożynek burmistrz Dariusz 
Urbański przeciął sierpem wiązkę zboża 
i uroczyście otworzył goślińskie święto 
plonów. W trakcie obrzędu nastąpiło 
ośpiewanie i obtańczenie wieńca 
głównego dożynek i przekazanie go 
gospodarzom. Delegacje sołectw 
przekazały swoje wieńce o bogatym 
wzornictwie i motywach regionalnych.  
W konkursie na najpiękniejszy wieniec 

Dożynkowa tradycja świętowania zbiorów plonów, to część 
bogatej kultury polskiej wsi. Cykl rocznej pracy w polu wieńczy 
dożynkowy wieniec, jest on symbolicznym wyrazem radości, 
wdzięczności i ciężkiej pracy rolników. Święto dożynek, to chwila 
oddechu w ich codziennym trudzie. Rolnicy naszej gminy 
świętowali 28 sierpnia br. w Rakowni.

Plon niesiemy, plon,  
w gospodarza dom



wrzesień 2021 5

WYDARZENIA

dożynkowy komisja w zacnym składzie: 
Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 
Katarzyna Ueberhan, gospodarz dożynek 
burmistrz Dariusz Urbański i zastępca 
burmistrza Radosław Szpot nagrodziła 
sołectwa: Boduszewo, Rakownia, 
Wojnowo. Specjalne nagrody o wartości 
300 zł, ufundowane przez Alicję Kobus 
trafiły do Kamińska i Wojnówka. Na 
dożynkach nie może zabraknąć obrzędu 
dzielenia chleba. Starostowie dożynek - 
Jolanta Piotrzkowska i Piotr Tecław - 
przekazali bochen chleba gospodarzowi, 
następnie został on podzielony między 
wszystkich zebranych. Burmistrz Dariusz 
Urbański w przemówieniu podziękował 
rolnikom za ich pracę. Włodarz miasta 
i gminy wymieniał sukcesy rozwijającej 
się gminy, wśród których zaznaczył 
budowane dróg, chodników, wiat, 
wodociągów. W podziękowaniu za 
organizację dożynek burmistrz wręczył 
Sołtysowi Sołectwa Rakownia Grzegorzo-
wi Piotrzkowskiemu statuetkę witrażową 
z motywami dożynkowymi. Tradycyjnie 
burmistrz wręczył też upominki sołtysom. 
Jak co roku, Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Trzech Rzek” zorganizowała 
konkurs na najpiękniej przystrojone 
obejście. 

Laureatami zostali: 

1. miejsce – Danuta Tecław, 

2. miejsce - Jadwiga Michalak, 

3. miejsce - Mirosława Makowska, 

wyróżnienie – Dorota Felerska.

Po zakończonym obrzędzie goście 
i delegacje udali się na tradycyjny, 
świąteczny poczęstunek. Na dożynkowej 
scenie publiczność mogła obejrzeć cieka-
wy program artystyczny. Mieliśmy okazję 
zobaczyć: Orkiestrę Dętą OSP Murowana 
Goślina pod dyrekcją Mateusza MJ 
Sibilskiego i występ dzieci z Przedszkola 
Leśna Gromada w Rakowni, przepełniony 
niesamowitym klimatem poezji i muzyki 
występ zespołu Niesamowita Sprawa, 
wspaniały koncert w rytmach rocka w wy-
konaniu uwielbianej przez publiczność 
Wandy Kwietniewskiej z zespołem 
Wanda&Banda, naszej zaprzyjaźnionej  
z Murowaną Gośliną gwiazdy wieczoru. 
Ostatnim punktem programu była 
zabawa taneczna z zespołem Focus. 
Całość imprezy znakomicie prowadził 
Adam Górczewski.

Tegoroczne dożynki uświetniły również: 
wystawa płodów rolnych, stoiska handlo-
we, dmuchańce dla dzieci, kawiarenka 
Aktywnych Babek. Na terenie boiska 
zostały uruchomione punkty szczepień  
i spisu powszechnego. Sołectwo Rakow-

nia przygotowało dla uczestników 
przepyszną grochówkę.

Sołtys Rakowni Grzegorz Piotrzkowski, 
starostowie dożynek Jolanta Piotrzkow-
ska i Piotr Tecław serdecznie dziękują 
za pomoc paniom z grupy nieformalnej 
Aktywne Babki, strażakom OSP w Ra-
kowni oraz wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację dożynek gminnych. 

Bartłomiej Stefański, Arleta Włodarczak 
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Organizatorzy dożynek: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie, Sołectwo 
Rakownia

Zadanie zrealizowano ze środków 
finansowych Gminy Murowana Goślina.

Serdeczne podziękowania składamy 
darczyńcom, są nimi: 

AT-DROG, Pobiedzisko-Gośliński Bank 
Spółdzielczy, Credit Risk Brokers, Inline 
Poland, „Drutex” Ewa Olejniczak, Ewi-
mark Wojciechowski, Gardendecore 
Dariusz Śliwa, Instal Daniel Borysowski, 
Dariusz Modrak, Stolar Jolanta Śliwińska, 
Wytwórnia Betonu Betmix Robert 
Andrzejczak, Stanmark s.c. Handel 
i Usługi Wielobranżowe Niekoncesjono-
wane Jarosław Dobrowolski, Marek 
Wiśniewski, Zakład Stolarsko-Ciesielski 
Przemysław Reszela, Firma Handlowo
-Usługowa Zdzisława Kłos, IMA Polska 
S.A. – Murowana Goślina.
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oraz ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej 
Goślinie. Jest to kontynuacja trasy 
wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od 

INWESTYCJE

Rozpoczęliśmy prace przy budo-
wie kanalizacji w Białężynie.  
Jest to inwestycja za ponad 
11 000 000 zł, która realizowana 
jest we współpracy ze spółką Aqu-
anet. Zakończenie prac powinno 
nastąpić w październiku 2022 roku. 
Burmistrz Dariusz Urbański wraz 
z zastępcą Radosławem Szpotem 
i przedstawicielami spółki Aquanet 
wizytowali teren budowy, na którym 
trwają intensywne prace.

- To jeden z największych sukcesów tej 
kadencji. Bardzo mi zależało, aby żadna 
wieś nie była pomijana w ważnych 
inwestycjach - mówi burmistrz Dariusz 
Urbański. - Cieszę, że coraz większe 
obszary naszej gminy są podłączane 
do sieci. To absolutnie konieczne 
i oczekiwane także przez mieszkańców. 

(BK)

24 sierpnia podpisana została 
umowa na drugi, końcowy etap budowy 
świetlicy w Przebędowie. Koszt prac 
wyniesie ponad 950.000 zł. Planowany 
termin zakończenia prac to 30 listopada 
2021 r. Wykonane zostaną roboty 
wewnętrzne (ścianki działowe, posadzki, 
tynki, malowanie ścian, docieplenie 
dachu, sufity podwieszane, montaż drzwi 
wewnętrznych, instalacje), a także 
elewacja, podjazd dla osób niepełno-
sprawnych oraz opaska z kostki, przyłą-

W goślińskim ratuszu w obecności 
burmistrza Dariusza Urbańskiego, 
zastępcy burmistrza Radosława Szpota, 
radnego Piotra Tecława, sołtysa Rakowni 
Grzegorza Piotrzkowskiego oraz przed-
stawiciela wykonawcy podpisana została 
umowa na budowę ścieżki pieszo-rowero-
wej w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni 

W Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-
twa Wielkopolskiego nastąpiło oficjalne 
podpisanie umowy o dofinansowanie 
doposażenia placu zabaw w Głębocku 

Trwa wdrażanie drugiej części nowej 
organizacji ruchu na ulicach Poznańskiej 
i Rogozińskiej. Wcześniej dokonano już 
przebudowy skrzyżowań ul. Rogozińskiej 
z ul. Polną i ul. Jodłową. Następnie 
przebudowane zostało przejście w okoli-
cy ulic Mostowej i Wojska Polskiego. 
Wykonano również oznakowanie przejść 
dla pieszych przy placu Powstańców 
Wlkp., przy księgarni Grześ i przy ul. 
Szkolnej.
Mamy nadzieję, że znacząco poprawi to 
bezpieczeństwo pieszych w centrum mia-
sta. Obecnie opracowywana jest także 
zmiana w zakresie bezpieczeństwa 

cza i zagospodarowanie ternu (utwardze-
nie terenu oraz parking, ogrodzenie 
frontowe, wiata śmietnikowa, nasadzenia 
drzew i krzewów, oświetlenie).

(BK)

ul. Kłosa do ul. Zielonczanej. Przebudo-
wany zostanie również przepust pod 
drogą. Koszt inwestycji to ponad 
400 tys. zł, realizacja potrwa do końca 
września br. Kolejny etap, tj. ścieżka 
przez Rakownię, jest już projektowany.

(BK)
Zdjęcia: archiwum UMiG

w ramach programu Odnowa Wielkopol-
skiej Wsi. Umowę w imieniu Murowanej 
Gośliny podpisali burmistrz Dariusz 
Urbański oraz skarbnik Romana Dudek,  
a ze strony UMWW wicemarszałek Krzysz-
tof Grabowski. Kwota dofinansowania to 
16 718 zł. Doposażenie placu zabaw 
będzie realizowane jeszcze w tym roku.

(BK)

W centrum miasta  
będzie bezpieczniej

Kanalizacja  
w Białężynie

Końcowy etap budowy świetlicy w Przebędowie

Ścieżka pieszo-rowerowa do Rakowni

Doposażenie placu zabaw

Górna Rogozińska 
jeszcze w tym roku

Umowa na realizację budowy  
ul. Rogozińskiej (górny odcinek) została 
podpisana. Wartość prac wyniesie 
niemal 620 000 zł. W ramach inwestycji 
wykonane zostaną: nawierzchnia jezdni, 
chodnik, zjazdy, usunięcie kolizji energe-
tycznych, oznakowanie. Zakładany termin 
realizacji to koniec października 2021 r.

(BK)

przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowa-
nia ulic Poznańskiej, Mściszewskiej 
i Przemysłowej. 

Barbara Florys-Kuchnowska 
Kierownik Referatu Budowlano-Inwesty-

cyjnego i Zarządzania Drogami
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WSPARCIE

Na początku września zorganizowana 
została kolejna akcja Banku Żywności, 
w ramach której wydaliśmy potrzebują-
cym ponad 7 ton żywności za ponad 35 
tysięcy złotych. - Dzięki Programowi  
Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 setki osób, będące w trudnej 
sytuacji, otrzymały realną i bardzo 
potrzebną pomoc – mówi zastępca 
burmistrza Radosław Szpot, który był 
pomysłodawcą wdrożenia programu  
w naszej gminie. Dziękujemy za pomoc 
wszystkim osobom zaangażowanym w re-
alizację kolejnej akcji, a także goślińskim 
przedsiębiorcom:

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

 ▪ Paweł Wysocki udostępnił swój park 
maszynowy do rozładowania palet 
z żywnością;

Już od ponad roku działa w Muro-
wanej Goślinie Centrum Wsparcia 
Osób Potrzebujących i ich Opiekunów 
prowadzone przez OAK Usługi Opie-
kuńcze oraz Stowarzyszenie Każdy 
Jest Ważny. Do tej pory z różnych form 
pomocy skorzystało 230 osób.

Dla podopiecznych Dziennego Domu 
Pomocy zapewniamy wsparcie opiekunów 
osób niesamodzielnych, pielęgniarki, 
terapeuty zajęciowego oraz w wybrane dni 
zajęcia ze specjalistami: dietetykiem, 
fizjoterapeutą, psychologiem. W projekcie 
nie ma ograniczenia wiekowego, dlatego 
program jest na bieżąco dostosowywany 
do aktualnych potrzeb grupy. Jest to praca 
o charakterze terapeutycznym, z wykorzy-
staniem technik terapii zajęciowej, głównie 
arteterapii (decoupage, filcowanie, quilling, 
papier mache, malarstwo, itp.) i muzykote-
rapii. Nasza kadra kładzie duży nacisk 
na ćwiczenia funkcji poznawczych oraz 
zapewnienie aktywności fizycznej - począw-
szy od spacerów, poprzez gimnastykę 
grupową i spotkania indywidualne z fizjote-
rapeutą oraz wykorzystanie sprzętów, 
takich jak bieżnia, rowerek, czy rotory 
kończyn górnych i dolnych. Dietetyk oferuje 
zarówno pogadanki prozdrowotne, jak  
i warsztaty kulinarne, podczas których 
podopieczni samodzielnie wykonują zdrowe 
przekąski. Podopieczni DDP otrzymują 

 ▪ Maciej Dura i Bogdan Dura udostęp-
nili swoje samochody dostawcze do 
transportu żywności;

 ▪ Restauracja Relax przygotowała posi-
łek dla wszystkich zaangażowanych 
w pomoc.

Dziękujemy także:
 ▪ Straży Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie, która zawsze pomaga w dostar-
czeniu żywności do osób, które nie 

pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, 
podwieczorek). To, na co najczęściej 
zwracają uwagę, to bezcenna dla nich 
możliwość przebywania w grupie - czyli 
przeciwdziałanie samotności. 
Inne formy pomocy w ramach projektu to: 
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
(aktualnie brak wolnych miejsc), pomoc 
sąsiedzka, teleopieka. Wspieramy także 
opiekunów osób potrzebujących. Mogą oni 
liczyć przede wszystkim na … wytchnienie. 
Jest to dla nich cenny czas, kiedy mają 
świadomość, że ich podopieczny (zazwy-
czaj rodzic) jest objęty fachową opieką 
z wyżywieniem i jest bezpieczny. Ponadto 
każdy opiekun może skorzystać ze 
wsparcia psychologa, a także dietetyka.  

PRZYPOMINAMY, ŻE W PROJEKCIE 
NADAL SĄ WOLNE MIEJSCA NA POMOC 
SĄSIEDZKĄ ORAZ DO DDP!

Więcej informacji można uzyskać pod 
numerem telefonu: 798 058 958 oraz 
bezpośrednio w centrum (ul. Mściszewska 
10) po wcześniejszym telefonicznym 
umówieniu wizyty. Harmonogram pracy 
CWO/DDP oraz regulamin uczestnictwa 
w projekcie dostępny jest w centrum oraz 
na stronie www.oakuo.pl.
Wsparcia Osób Potrzebujących i ich 
Opiekunów w Murowanej Goślinie wraz  
z Dziennym Domem Pomocy powstało 

mogą samodzielnie dotrzeć do naszej 
siedziby;

 ▪ Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Murowanej Goślinie za doskonałą 
współpracę;

 ▪ Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu 
w Murowanej Goślinie za udostępnie-
nie strzelnicy.

We wrześniową akcję Banku Żywności 
zaangażowani byli: 

 ▪ członkowie Stowarzyszenia Każdy Jest 
Ważny: Radosław Szpot, Olga Zabo-
rowicz-Nowak, Michał Dura, Maciej 
Przybylski, Bogdan Ziemkowski, Piotr 
Dębowy, Nikola Zaborowicz, Wiktor 
Polaszek. 

 ▪ pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina: Robert Walkowiak 
oraz Sławomir Malec. 

(BK) 
Zdjęcie: Andrzej Kietzmann

w ramach projektu „Opieka Aktywność 
kompetencje w Gminie Murowana Goślina. 
Kompleksowy program usług opiekuńczych 
dla osób potrzebujących wsparcia i ich 
opiekunów” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Wielkopolskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego 2014+. 

Anna Zujewska
Prezes Zarządu OAK Usługi Opiekuńcze

Wolne miejsca w centrum wsparcia

7 ton żywności dla mieszkańców!
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Wreszcie, po ponad roku obostrzeń i ograniczeń dotyczących imprez, zwłaszcza masowych, 
mogliśmy powrócić do organizowania większych wydarzeń dla mieszkańców. Wszystkim nam 
brakowało spotkań, muzyki, biesiadowania, rozrywki. Dla mieszkańców gminy, którzy preferują 
aktywny wypoczynek, przygotowaliśmy zajęcia z różnych dyscyplin: od jogi w miejskim parku, 
przez rajdy rowerowe, po przełaje i marsz Nordic Walking. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy się 
z Państwem spotkać, a frekwencja podczas tych wydarzeń oraz Państwa opinie utwierdziły nas 
w przekonaniu, że to był dobry pomysł na wakacje!

Aktywne 
lato  
w Murowanej 
Goślinie

AKTYWNE LATO

Święto kolorów

Początek lipca zamieniliśmy w kolorowy 
zawrót głowy. Kilkuset mieszkańców 
gminy Murowana Goślina uczestniczyło 
w „Święcie kolorów”, czyli zabawie 

z proszkami holi w roli głównej. Wyrzuty 
kolorowej chmury na przystani Binduga 
odbywały się co 20 minut. Sygnał do 
dobrej zabawy kolorowym proszkiem 
dali Burmistrz Miasta i Gminy Murowa-
na Goślina Dariusz Urbański wraz 
z zastępcą burmistrza Radosławem 

Szpotem. Uśmiechy nie znikały z twarzy 
uczestników, nawet ci najstarsi obudzili 
w sobie dziecko. Liczyła się pozytywna 
energia i radość życia.

Piknik ekologiczny

Dla młodszych mieszkańców naszej 
gminy przygotowaliśmy piknik ekologicz-
ny, który odbył się 18 lipca w Złotoryj-
sku. Dzieci mogły skorzystać z zabaw 
ichtiologicznych, poznawały ciekawostki 
z życia ryb i ich środowiska naturalnego, 

można było nawet adoptować sandacza. 
W strefie eko dzieci wykazywały się 
z kolei wiedzą o segregacji odpadów  
i ochronie przyrody, projektowały 
ekotorby. Dużym powodzeniem cieszyły 
się także zajęcia sportowe oraz warszta-
ty, na których dzieci tworzyły przypinki 
i magnesy.
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AKTYWNE LATO

Biesiada w Murowanej 
Goślinie

Park Cooltury 

W sierpniu zaprosiliśmy dzieci na dwa 
dwudniowe wydarzenia, podczas których 
mogły one wziąć udział w warsztatach 
fotograficznych i plastycznych, rzeźbić  
w glinie, czy nauczyć się grać na bęb-
nach. Artyści z Mozaiki zagrali bardzo 
interesujący koncert z muzyką na żywo 
„Muzyczne Wygibasy”, przeprowadzili 
animacje i warsztaty „Ocean w butelce”. 
Przez kilka godzin trwał balonowy 
koncert życzeń, animator wyczarowywał 

cudne figurki z balonów. Jak zawsze 
oblegane były dmuchańce. Do naszego 
parku cooltury zawitali też animatorzy 
zabawy z Centrum Handlowego Posna-
nia. Dla najmłodszych dzieci Fundacja 
Barak Kultury przygotowała przedstawie-
nie lalkowe „Przygody Mamy Mu i Pana 
Wrony”. Pierwszy Park Cooltury odbył 
się na rynku, na osiedlu Zielone Wzgórza, 
natomiast drugi w parku miejskim oraz 
w budynku Biblioteki Publicznej. 

Była wata cukrowa, kolorowe baloniki  
i stanowisko malowania twarzy. Zaczęli-
śmy koncertami zespołów Takt z Pozna-
nia oraz The Postman, czyli polskich 
Beatlesów. Wieczorem biesiadowaliśmy 
się przy muzyce tanecznej. Do tańca 

porwał nas zespół Twisters. To była miło 
spędzona sobota, czas dobrej zabawy 
i oderwania od codziennych zmartwień 
i obowiązków, czas jakiego nam wszyst-
kim brakowało. 

Także w lipcu wszyscy spragnieni 
wspólnej zabawy i wypoczynku w prze-
strzeni miejskiej spotkali się podczas 
biesiady. Na placu Powstańców Wielko-
polskich stanęła scena, ogródki gastro-
nomiczne, ławki dla publiczności i leżaki. 
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AKTYWNE LATO

Kino plenerowe

Park zamieniliśmy nie tylko w miejsce 
przyjazne dzieciom, ale też w „salę” 
kinową. W letnie, sierpniowe wieczory 
pojawił się tam ekran oraz leżaki. 
Mogliśmy obejrzeć kilka świetnych 
komedii i kryminałów. Pogoda sprzyjała, 
a widzowie już podpytywali, czy w przy-
szłym roku powtórzymy podobne 
projekcje.  

Wielka Potańcówka 

W ciepły sobotni wieczór 21 sierpnia 
znów spotkaliśmy się na placu Powstań-
ców Wielkopolskich, żeby razem cieszyć 
się latem, biesiadowaniem i wspólną 
zabawą. Do tańca zachęcały przeboje 
dance i pop, a w strefie gastronomicznej 
mogliśmy uzupełnić energię pałaszując 
m.in. frytki belgijskie, burgery i lody 
tajskie z food trucków.

Festiwal Baniek 
Mydlanych

Z kolei 22 sierpnia mogliśmy obudzić 
w sobie dziecko, albo sprawić frajdę 
najmłodszym pociechom podczas 
Festiwalu Baniek Mydlanych. Setki 
mieszkańców chętnie wzięły udział 
w beztroskiej zabawie, korzystały z oferty 
food trucków, a także wysłuchały 
koncertu zespołu Dixie Band.
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AKTYWNE LATO

Joga i fitness

Rodzinne rajdy 
rowerowe

W sumie ponad sto osób wzięło udział 
w dwóch rajdach rowerowych, które 
przygotowaliśmy tego lata dla mieszkań-
ców naszej gminy. Trasa pierwszego 
rajdu wiodła drogami Puszczy Zielonki, 
natomiast start i meta drugiego miały 
miejsce na przystani kajakowej Bin-
duga. Uczestnicy musieli odszukać 
punkty kontrolne z zadaniami do wyko-
nania i ukryte pieczęcie, którymi nale-
żało uzupełnić „Paszport turysty”. Na 
mecie na wszystkich czekała loteria 
z nagrodami i ciepły, regeneracyjny 
posiłek. Rajdy były dofinansowane ze 
środków Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka”.

Przez całe wakacje mieszkańcy mogli 
skorzystać z darmowych zajęć w plene-
rze organizowanych przez UMiG w parku 
miejskim. Sonia Niedbalska poprowa-
dziła zajęcia fitness, a Justyna i Joanna 
Gronek przyciągnęły spore grono, 

głównie pań, na zajęcia jogi. Z roku 
na rok fit zajęcia pod chmurką cieszą 
się coraz większą popularnością. W tym 
roku wyjątkowo i fantastycznie sprzyjała 
pogoda. 
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AKTYWNE LATO

Przełaje  
i Nordic Walking

Pod koniec wakacji zaproponowaliśmy 
dwa nowe formaty. Pierwszym był Bieg 
Przełajowy o Puchar Burmistrza  
Miasta i Gminy Murowana Goślina, który 
odbywał się na dystansie 5 km. W naszej 
gminie zagościł także 6. Etap Ogólnopol-
skiego Pucharu Nordic Walking 2021. 
Oba wydarzenia miały start i metę 
na Przystani Kajakowej Binduga.  
Wzięli w nich udział zawodnicy z całej 
Polski, a także wielbiciele tychże dyscy-
plin z naszej gminy. 

 
„Aktywne lato w Murowanej Goślinie” 
opracowanie: Monika Paluszkiewicz,  

Bartłomiej Stefański, Arleta Włodarczak 
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann,  

Tomasz Mizgier, Bartłomiej Stefański, 
archiwum UMiG

Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy zechcieli spędzić z nami 
kilkanaście letnich dni i wieczorów. Dziękujemy za pozytywny odzew.  
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XVIII Letni Festiwal 
Muzyczny „Musica Sacra 
Musica Profana” im. prof. Ste-
fana Stuligrosza w Długiej 
Goślinie za nami. To wyczeki-
wane przez melomanów wyda-
rzenie powróciło do Długiej 
Gośliny po roku przerwy spo-
wodowanej pandemią. Na kon-
cert festiwalowy zaprosili Bur-
mistrz Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina Dariusz Urbań-
ski, Proboszcz Parafii pw. św. 
Marii Magdaleny w Długiej 
Goślinie – ks. Jan Kwiatkowski, 
Sołtys Długiej Gośliny - Monika 
Ewert.

W wyśmienity nastrój wprawił nas 
wspaniały występ chóru Gospel Joy pod 
dyrekcją Agnieszki Górskiej-Tomaszew-
skiej. Jest to poznański chór śpiewający 
pieśni przepełnione radością. W jego 
repertuarze znajdują się największe hity 
muzyki gospel, a także własne utwory, 
wykonywane w języku polskim i angiel-
skim. Żywiołowy śpiew w połączeniu 
z dynamiczną choreografią i barwnymi 
strojami porwał publiczność do wspólne-
go śpiewu i tańca.

W drugiej części koncertu - Musica 
Profana - wystąpiła Stanisława Celińska 
z zespołem pod kierownictwem Macieja 
Muraszko. Cudowna Stanisława Celińska 
zawładnęła słuchaczami absolutnie. Była 
masa wspomnień, piosenek własnego 
autorstwa m.in. o ułomnościach człowie-
czej natury, pokusach, miłości i umiera-
niu, o tęsknocie, ale również o codzien-
nych sprawach, jak kolejna kostka 
czekolady, czy rozważania nad adopcją 
psa. Był to wieczór pełen alchemii, 
uniesień i tęsknot, piękny, nastrojowy 
i pełen życia. Stanisława Celińska to nie 
tylko znakomita, wszechstronna aktorka 
oraz piosenkarka, ale przede wszystkim 
ciepła, przemiła osoba.

Burmistrz Dariusz Urbański przekazał 
księdzu Janowi Kwiatkowskiemu czek 

Z energią i nostalgią

na kwotę 16 tys. zł na remont zabytko-
wego kościoła w Długiej Goślinie. Na ten 
sam cel przekazano 3 886,11 zł zebrane 
z kwesty odbywającej się podczas 
przerwy w koncercie, a prowadzona przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Wojnówku 
kawiarenka zebrała 1 233 zł. Dziękujemy 
za hojne serca!

Osiem lat temu została powołana 
kapituła, która w specjalny sposób chce 
podziękować i nagrodzić osoby zaanga-
żowane w organizację festiwalu. W tym 
roku wyróżniono księdza Jana Kwiatkow-
skiego. W imieniu kapituły nagrodę - 
piękny zegarek - wręczyli Jarosław 
Dobrowolski i Urszula Piętka.

Projekt zrealizowano ze środków finanso-
wych Gminy Murowana Goślina, mecenat 
nad festiwalem objęli: Katarzyna i Jaro-

sław Dobrowolscy, Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej 
Goślinie, Elżbieta i Janusz Radel Hydro-
tech, Cukiernia Paweł Piętka – Urszula 
i Paweł Piętka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie, organizator 
festiwalu, serdecznie dziękuje za pomoc 
przy realizacji imprezy: Sołectwu Długa 
Goślina, strażakom OSP w Długiej 
Goślinie, Aldonie Dałek dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Długiej Goślinie, Kołu 
Gospodyń Wiejskich w Wojnówku, 
Mieczysławie Niedźwiedź, Grażynie 
Lecińskiej z Obwodu Drogowego w Muro-
wanej Goślinie.

Bartłomiej Stefański, Arleta Włodarczak 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier,  

Bartłomiej Stefański

KULTURA
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GMINA

CZY SPIS JEST OBOWIĄZKOWY? 
Tak. Zgodnie z ustawą o statystyce 
publicznej udział w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
jest obowiązkowy.

CZY ZA ODMOWĘ GROZI KARA?
Tak. Odmowa wykonania obowiązku 
statystycznego lub udzielenia informacji 
w spisie powszechnym wiąże się z karą 
grzywny do 5 tys. zł, co zostało ujęte 
w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

DO KIEDY NALEŻY SIĘ SPISAĆ?
Do 30 września 2021 roku. Przypomina-
my, że termin na spisanie się w Narodo-
wym Spisie Powszechnym początkowo był 

do 30 czerwca, z powodu pandemii został 
przedłużony do 30 września 2021. 
Dalszego przedłużenia terminu nie będzie.

JAK MOŻNA SIĘ SPISAĆ?
 ▪ Przez Internet - spis.gov.pl/

lub
 ▪ Przez telefon - infolinia spisowa 22 
279 99 99 (opłata zgodna z taryfą 
operatora, bezpieczne połączenie). 
Infolinia działa od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00-18.00.

 ▪ Rachmistrz spisowy może dzwonić 
do Ciebie z numeru telefonu 22 828 
88 88 lub 22 279 99 99. Rachmi-
strzowi nie możesz odmówić realizacji 
spisu.

 ▪ W ostateczności można skorzystać ze 
stanowiska do samospisu w Urzędzie 
Miasta i Gminy, po uprzednim 
umówieniu wizyty pod numerem 
telefonu 784 571 999.

WAŻNE INFORMACJE:
 ▪ nie potrzebujemy profilu zaufanego, 

aby się samodzielnie spisać. Wystarczy 
PESEL.

 ▪ Spis trwa do 30 września 2021, 
dzwonienie na ostatni moment na 
infolinię 22 279 99 99 może być 
utrudnione ze względu na duże 
zainteresowanie. Możemy się nie 
dodzwonić. 

Spis Powszechny – obowiązek udziału do 30 września br.!

1 lipca br. w Urzędzie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina odbyło 
się spotkanie, na którym oficjalnie 
powołano Komitet Honorowy Obcho-
dów 100-lecia MKS Concordia. 

Współprzewodniczącymi zostali: Jan 
Grabkowski Starosta Powiatu Poznańskie-
go, Dariusz Urbański Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, Paweł Wojtala 
Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki 
Nożnej. W imieniu starosty pismo nomina-
cyjne odebrał Członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego Antoni Kalisz. Do komitetu 
zostali powołani również długoletni prezesi 
LKS Concordia - Apoloniusz Twaróg 
i Mieczysław Walkowiak, którym przypadł 
obowiązek poszerzenia składu komitetu 
o wszystkich byłych prezesów, trenerów, 
działaczy i darczyńców.

W skład Komitetu Organizacyjnego 
Obchodów 100-lecia MKS Concordia 
wchodzą: Jarosław Dobrowolski (przewod-
niczący), Paweł Janowski (wiceprzewodni-
czący), Dawid Krauze, Krzysztof Grodzki, 
Piotr Borowicz, Jacek Grala, Jan Ilski, 
Jerzy Pędziński i Krzysztof Krysztofiak. 

W trakcie spotkania zaprezentowano 
nowy sztandar klubu, ufundowany przez 

100-lecie Concordii

Katarzynę i Pawła Janowskich.
Obchody jubileuszu zaplanowano na 
13-18 września 2021 roku. W ich trakcie 
odbędą się mecze drużyn szkół podsta-
wowych oraz uroczystości w auli Szkoły 
Podstawowej nr 1 przy ulicy Mściszew-
skiej i na stadionie Concordia.

(BK)  
Zdjęcie: archiwum UMiG

W Murowanej Goślinie odbyła się 
uroczystość przekazania sztandaru 
Goślińskiemu Stowarzyszeniu Seniorów, 
które działa w naszej gminie od blisko 3 
lat. W uroczystościach udział wzięli między 
innymi: Burmistrz Miasta i Gminy Murowa-
na Goślina Dariusz Urbański, zastępca 
burmistrza Radosław Szpot, Radny Rady 
Powiatu w Poznaniu Jarosław Dobrowolski, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Murowa-
nej Goślinie Przemysław Popiak, Danuta 
Szczepaniak Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej, kustosz Izby 
Regionalnej Ziemi Goślińskiej Apoloniusz 

Twaróg oraz członkowie stowarzyszenia. 
Po odczytaniu aktu nadania sztandaru 
oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honoro-
wych przez darczyńców przyszedł czas 
na podsumowanie dotychczasowych 
działań. Goślińskie Stowarzyszenie 

Seniorów wyróżnia się na tle innych 
organizacji. Należą do niego osoby, które 
mimo zaawansowanego wieku podróżują, 
biorą udział w wieczorkach tanecznych, 
spotkaniach z ciekawymi gośćmi, aktywnie 
spędzają czas.
Sztandar stowarzyszenia był gotowy już 
w ubiegłym roku, jednak ze względu 
na pandemię uroczystość musiała być 
przełożona. Jak podkreślali sami zaintere-
sowani, sztandar to znak przynależności, 
będzie ich łączył w kolejnych działaniach.

Katarzyna Dobrowolska 
Zdjęcie: Andrzej Kietzmann

Sztandar dla seniorów

https://spis.gov.pl/
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Punkt Konsultacyjny „Czyste Powie-
trze”, który działa przy Urzędzie Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina, spo-
tkał się ze sporym zainteresowaniem 
mieszkańców. W trakcie spotkań 
w lipcu i sierpniu z konsultacji sko-
rzystało kilkadziesiąt osób. Do tej 
pory wpłynęło 8 wniosków o dofinan-
sowanie prac termomodernizacyj-
nych lub wymiany starych i nieefek-
tywnych źródeł ciepła na nowocze-
sne, spełniające najwyższe normy.

Czyste powietrze

Od 1 lipca rozpoczął się proces obo-
wiązkowego składania deklaracji do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB), który ma na celu 
zebranie wszystkich danych dotyczą-
cych źródeł ciepła i spalania paliw (pie-
ców) w budynkach mieszkalnych i nie-
zamieszkanych. Każdy budynek, który 
posiada zainstalowane źródło ciepła 
lub spalania paliw o mocy nominalnej 
do 1MW należy zgłosić wypełniając 
odpowiednią deklarację.

GMINA

Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła w budynkach

Niebawem zostaną ustalone terminy 
wrześniowe i październikowe na kolejne 
konsultacje w punkcie działającym 
w budynku Biblioteki Publicznej w Muro-
wanej Goślinie, ul. Poznańska 16. 
Podamy je 
na stronie www 
oraz na profilu 
facebookowym 
miasta i gminy 
Murowana 
Goślina. 

Natomiast cały czas można się umawiać 
na konsultacje indywidualne w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, ul. Poznańska 18, czynny 
w tygodniu:

• poniedziałki w godzinach 10.00-
15.00,

• czwartki w godzinach 10.00-15.00.

Umawianie terminów spotkań i dodatko-
we informacje: tel. 502 478 067, czyste-
powietrze@murowana-goslina.pl. 

(BK)

Szanowni Państwo, jeśli to możliwe, prosimy 
o składanie deklaracji poprzez stronę 
internetową zone.gunb.gov.pl. W przypadku 
składania deklaracji inną drogą, prosimy 
o zwrócenie uwagi, by uzupełnić i przesłać 
wszystkie strony deklaracji.
Deklarację można złożyć w prosty 
sposób przez Internet, nie wychodząc  
z domu. Wystarczy, że posiada się profil 
zaufany, e-dowód lub bankowość 
elektroniczną z usługą moje ID. Osoby, 
które nie mają dostępu do Internetu, 

deklarację mogą złożyć osobiście 
w Urzędzie Miasta i Gminy albo wysłać 
do urzędu listem poleconym.
Na wysłanie deklaracji obywatele mają 
12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła 
lub spalania paliw eksploatowanych 
przed 1 lipca 2021 r.
W przypadku źródeł ciepła lub spalania 
paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. 
będzie to 14 dni od instalacji źródła 
ciepła lub spalania paliw.

(BK)

16 sierpnia br. radni Młodzieżowej 
Rady Miasta Poznania gościli w Urzędzie 
Miasta i Gminy Murowana Goślina, gdzie 
wraz z przewodniczącą goślińskiej rady 
Klaudią Mleczek i sekretarz Mają Nowak 
w obecności zastępcy burmistrza 
Radosława Szpota oraz opiekuna 
Damiana Dubiny podpisali porozumienie 
przyjęte w kwietniu przez Młodzieżową 
Radę Miejską. Na spotkaniu obecna była 

społeczną, która planuje z nami wydarze-
nia o charakterze młodzieżowym 
na nowy rok szkolny. Ten moment to 
również początek przekształcania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Młodzie-
żową Radę Konsultacyjną. 

Dziękujemy wszystkim za obecność 
i liczymy na owocną współpracę.

Młodzieżowa Rada Miejska 
 w Murowanej Goślinie

Młodzi aktywni

Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom gminy, którzy 
segregują plastik, a nakrętki wrzucają 
do pojemników - czerwonych serc. 
Urzędnicy regularnie je opróżniają, przewożą 
do osób lub organizacji, które następnie 
wymieniają je na środki finansowe potrzeb-
ne do wsparcia rehabilitacji, na leki czy 
niezbędny sprzęt dla osób z niepełnospraw-
nościami. Pierwsze 10 worków nakrętek  
z pojemnika na Zielonych Wzgórzach 

Zbieramy nakrętki!

również Julia Orłowska - przedstawicielka 
Samorządu Studenckiego UAM, nagro-
dzona studenckim Noblem za działalność 

zawieźliśmy tego lata do Kamila i jego 
mamy Karoliny w Złotoryjsku. Zachęcamy 
do jeszcze większej mobilizacji w zbieraniu 
nakrętek, aby jak najszybciej mogły one 
pomóc Kamilowi i innym potrzebującym. 
Przypominamy, że czerwone serca znajdują 
się w naszej gminie na obu rynkach 
(z inicjatywy UMiG). Swoje serce na nakrętki 
ma także wieś Nieszawa. 

(BK) 
Zdjęcie: archiwum UMiG

https://zone.gunb.gov.pl/
http://bip.murowana-goslina.pl/cms/8423/zakladanie_profilu_zaufanego_oraz_konta_epuap
http://bip.murowana-goslina.pl/cms/8423/zakladanie_profilu_zaufanego_oraz_konta_epuap
http://bip.murowana-goslina.pl/cms/8423/zakladanie_profilu_zaufanego_oraz_konta_epuap
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Juniorzy: 

Mistrz Polski - Jakub Nowotarski,

Wicemistrz Polski - Lena Łatyszew,

II Wicemistrz Polski - Matylda Gil.

Gratulacje dla wszystkich zawodników.

PODZIĘKOWANIA DLA: 

Chrupka - Żywimy Konie, Traperska Osada 
Bolechówko (za ufundowanie nagrody 
niespodzianki - przejażdżki psim zaprzę-
giem). Miasto i Gmina Murowana Goślina 
- dziękujemy za patronat i wsparcie tak 
pięknego sportu, jakim jest łucznictwo 
konne. Cieszymy się, że organizując 
zawody wysokiej rangi możemy promować 

24 lipca Koło PZW nr 141 w Woj-
nówku było organizatorem Zawodów 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina (tzw. Zawody 
Jakubowe). W konkurencji na jezio-
rze Łomno w Wojnówku wzięło 
udział sześć drużyn czteroosobo-
wych, które łącznie wyłowiły 136 kg 
ryb. Sędzią głównym zawodów był 
Jakub Muszyński, a zastępcą 
Edward Kacprzyński.
Największe szczęście dopisało drużynie 
gospodarzy w składzie: Florian Burzyń-

21 sierpnia br. odbyły się towarzyskie 
zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Koła 
nr 29 PZW Murowana Goślina, Komendan-
ta SSR przy Kole nr 29 PZW i Prezesa Koła 
nr 142 PZW Zielone Wzgórza. W wydarze-
niu wzięli udział burmistrz Dariusz Urbań-
ski wraz z zastępcą Radosławem Szpotem. 

(BK)

ski, Kazimierz Wolniewicz, Leszek Trzmiel 
i Jędrzej Krysztofiak. Zajęli oni pierwsze 
miejsce, pokonując kolegów z zaprzyjaź-
nionych kół. Drugie miejsce zajęło Koło 
PZW 51 Troć, a trzecie Koło PZW 120 
Skoki. Koła 142 i 29 z Murowanej 
Gośliny i przedstawiciele Urzędu Miasta 
i Gminy mimo dobrych wyników znaleźli 
się poza podium. Po zakończeniu 
zawodów zorganizowano poczęstunek. 

Filip Niewiedział  
Zdjęcie: Filip Niewiedział

Zawody wędkarskie

Towarzyskie Zawody Wędkarskie

SPORT

W sierpniu br. w Ośrodku 
Jeździeckim Kawalkada 
odbyły się zawody w łucznic-
twie rangi Mistrzostw Polski. 
Zostały zorganizowane przez 
Polską Federację Łucznictwa 
Konnego i KS Kawalkada pod 
patronatem Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu.

W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH 
WIEKOWYCH ZWYCIĘŻYLI:

Seniorzy: 

Mistrz Polski – Anna Sterczyńska,

Wicemistrz Polski - Łukasz Iwanecki,

II Wicemistrz Polski - Maciej Tomikowski.

Mistrzostwa Polski 
w Łucznictwie

naszą gminę. Podziękowania także dla: 
sędziów i gospodarza toru, obsługi, 
wolontariuszy, projektu Wolontariat 
Międzynarodowy – Europejski Korpus 
Solidarności, Radosława Kożucha, 
ośrodka Leśnik Poznań - łucznictwo. 

(AS) 
Zdjęcia: archiwum Ośrodka Jeździeckiego 

Kawalkada

https://www.facebook.com/ChrupkaZywimyKonie/?__cft__%5b0%5d=AZXaHIGMkdqlbKwhwqGsBYNAeXIFZ-qtO-sSJnZABEX8kMvvP6OzWxrBd7buQgtAdDjOenCzFzAnT5PoHf-LuyF-CapZBSRhj5wacB0oXobrfHh07jpGrqTJWR1Fg3OEttyCCYHetOEq__to3P5A3dEB&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012097185136&__cft__%5b0%5d=AZXaHIGMkdqlbKwhwqGsBYNAeXIFZ-qtO-sSJnZABEX8kMvvP6OzWxrBd7buQgtAdDjOenCzFzAnT5PoHf-LuyF-CapZBSRhj5wacB0oXobrfHh07jpGrqTJWR1Fg3OEttyCCYHetOEq__to3P5A3dEB&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/FocusiSilver/?__cft__%5b0%5d=AZXaHIGMkdqlbKwhwqGsBYNAeXIFZ-qtO-sSJnZABEX8kMvvP6OzWxrBd7buQgtAdDjOenCzFzAnT5PoHf-LuyF-CapZBSRhj5wacB0oXobrfHh07jpGrqTJWR1Fg3OEttyCCYHetOEq__to3P5A3dEB&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/LesnikPoznanLucznictwo/?__cft__%5b0%5d=AZXaHIGMkdqlbKwhwqGsBYNAeXIFZ-qtO-sSJnZABEX8kMvvP6OzWxrBd7buQgtAdDjOenCzFzAnT5PoHf-LuyF-CapZBSRhj5wacB0oXobrfHh07jpGrqTJWR1Fg3OEttyCCYHetOEq__to3P5A3dEB&__tn__=kK-R
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Pod koniec czerwca w Nieszawie 
zorganizowano imprezę z okazji roz-
poczynającego się lata i wakacji, 
połączoną ze świętowanym z drob-
nym opóźnieniem Dniem Dziecka. 
Były zabawy i animacje dla najmłod-
szych, mnóstwo smakołyków, a na 
zakończenie zabawa taneczna, do 
której przygrywał zespół Twisters. 
Super udana impreza, dużo wrażeń 
i wreszcie powrót do normalności!

Podziękowania dla wszystkich, którzy 
pomogli w organizacji, między innymi: 
KGW w Nieszawie, OSP Nieszawa, Radzie 

Pięknieje otoczenie naszej nowej 
wiaty. 
Zadbało o to 3 mieszkańców Łopuchówka, 
a także zaprzyjaźniony sołtys Wojnowa. 
Włożyliśmy w pomysł mnóstwo pracy i serca, 
ale efekt jest wspaniały, a gdy rośliny 
podrosną, będzie przepięknie. Teraz jeszcze 
przyjemniej będzie korzystać z wiaty, boiska 
i placu zabaw. Dziękuję osobom, które 
pracowały przy założeniu rabaty, a OSP 
Łopuchowo dziękuję za podlanie roślin.

Urszula Gendera-Zielińska 
Sołtys Łopuchówka 

Zdjęcia: archiwum sołectwa

Sołeckiej, pomocnikom przy rozstawianiu 
i posprzątaniu po imprezie, obsłudze 
wszystkich atrakcji i wydarzeń. Dziękuje-
my również Filipowi i Kubie za przygotowa-
nie terenu, ścięcie trawy, Sławkowi Gałce 
za drewno na ognisko i pomoc w transpo-
rcie. Podziękowania dziewczynom z KGW 
za upieczenie pysznych ciast i chleba, 
który z dodatkiem ogórka oraz smalcu 
smakował wyśmienicie.

Serdecznie dziękujemy burmistrzom 
Dariuszowi Urbańskiemu oraz Radosła-
wowi Szpotowi za przybycie ze słodko-
ściami, za wsparcie wiceprzewodniczące-

Rozpoczęcie lata w Nieszawie 

SOŁECTWA

Łopuchówko rozkwita

mu Rady Miejskiej Bogusławowi 
Frąckowiakowi. Bardzo się cieszę, że nie 
zawiedli nasi sponsorzy, na których 
zawsze mogę liczyć: radny naszego 
powiatu Jarosław Dobrowolski oraz firma 
Tele-bus z szefową Pauliną Frąckowiak. 

Bardzo się cieszę, że w naszych wydarze-
niach biorą udział nie tylko mieszkańcy wsi, 
ale także coraz szersze grono gości z 
sąsiednich wsi oraz z Murowanej Gośliny. 
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście 
i jeszcze lepiej się u nas czujecie. Na 
pewno zawsze jesteście mile widziani. 
Pozdrawiam i do następnego razu!

Marcin Walkowiak
Sołtys Nieszawy

Zdjęcie: archiwum sołectwa

Sołtys Nieszawy Marcin Walkowiak 
oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
w Nieszawie zapraszają serdecznie 
na piknik, który odbędzie się 
18 września. Na miejscu będzie 
dostępny punkt szczepień. 

Podróż koleją transsyberyjską
W świetlicy wiejskiej w Wojnówku 

zorganizowano festyn pt. „Podróż 
koleją transsyberyjską”. 

Odbyły się prelekcje oraz prezentacje 
muzyki rosyjskiej, okraszone degusta-
cją wyśmienitych pielmieni i innych 
potraw regionalnych, a także wyśmieni-

tej herbaty z konfiturami przygotowanej 
w samowarze. W trakcie imprezy działał 
Mobilny Punkt Spisowy oraz Mobilny 
Punkt Szczepień.

(BK) 
Zdjęcie: Andrzej Kietzmann
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OŚWIATA

Środowisko, w którym żyjemy jest 
naszym naturalnym miejscem na Ziemi, 
a my jesteśmy jego częścią. Nasze życie 
i przede wszystkim zdrowie zależy od 
tego, jakie warunki panują w środowisku. 
Zanieczyszczona woda, powietrze, gleba, 
góry śmieci - taki mamy krajobraz. 
Skutkiem tego jest efekt cieplarniany, 
smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze.

Celem projektu, w którym wzięliśmy udział, 
jest edukacja ekologiczna od najmłod-
szych lat, uświadamianie uczniom, jak 
ważne są działania mogące przyczynić 

się do zmniejszenia degradacji naszego 
środowiska. W związku z realizowanym 
przez nas projektem nasi uczniowie przez 
cały rok szkolny brali udział w różnych 
akcjach ekologicznych: sprzątanie świata, 
Dzień Wody, Dzień Ziemi. Uczulaliśmy 
młodzież, by zwracała uwagę na opakowa-
nia podczas zakupów. Wykorzystywaliśmy 
makulaturę, plastik i inne odpady, tworząc 
zabawki ekologiczne, ozdoby świąteczne 
oraz przedmioty codziennego użytku.

Miło jest nam poinformować, że w wyni-
ku podjętych przez nas zadań projekto-

wych, nasza placówka otrzymała tytuł 
Eko-szkoły 2021. Natomiast nauczyciele 
- Monika Szczyra i Katarzyna Woroch - 
otrzymały tytuł promotora ekologii.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, 
ponieważ pomimo zdalnej nauki byli 
zainteresowani projektem. Cieszymy się, 
że udało nam się rozbudzić w dzieciach 
i młodzieży zainteresowanie ekologią. 
Chcemy być szkołą ekologiczną!

Katarzyna Woroch 
Zdjęcia: archiwum szkoły
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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
GODZINY URZĘDOWANIA USC I EWIDENCJA LUDNOŚCI: Poniedziałek 10.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-12.30

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

Eko-szkoła  
w Łopuchowie

W roku szkolnym 2020/2021 
Szkoła Podstawowa 
w Łopuchowie wzięła udział 
w ogólnopolskim projekcie  
Eko-szkoła 2021.
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Krzysztof Niedźwiecki, pracownik kliniki 
weterynaryjnej dr Lutego, udzielił pomocy 
mężczyźnie, który podczas wizyty 
w gabinecie stracił przytomność. Pan 
Krzysztof najpierw rozpoznał zatrzyma-
nie krążenia, zadzwonił na numer 
alarmowy 112, następnie prowadził 
resuscytację krążeniowo-oddechową aż 
do przyjazdu karetki. Dzięki jego reflekso-
wi oraz szybkiej akcji udało się uratować 
życie mężczyzny. 

Adam Pluciński, żołnierz 124 blp 
w Śremie, był świadkiem wypadku 
drogowego na trasie między Biedruskiem 
a Bolechowem. Zatrzymał się, zadzwonił 
po zespół ratownictwa medycznego oraz 
udzielił poszkodowanym pierwszej 
pomocy. Zachował zimną krew w stresu-
jącej sytuacji, wykazał się też umiejętno-
ściami z zakresu ratownictwa. 

Szymon Twardoń - w tym roku został 
wicemistrzem Polski U18 w biegu 
na dystansie 3000 m. Szymon otrzy-
muje |w tym roku stypendium sporto-
we przyznawane przez Urząd Miasta 
i Gminy Murowana Goślina. Podczas 
spotkania rozmawiano o planach 
sportowych Szymona. Jego cel to 
olimpiada w Paryżu.

Debora Figiel - 18-latka uprawia 
kolarstwo górskie. W 2021 roku wystar-
towała w zawodach rangi Pucharu Polski 
w Maratonach MTB: Złotoryja - I miejsce; 
Szklarska Poręba - I miejsce. Uczestni-
czyła także w zawodach Solid MTB: 
Dolsk - II miejsce; Sława - III miejsce; 
Przyłęk - II miejsce.

Marcin Wrotyński - już wiele razy 
cieszyliśmy się jego osiągnięciami 
sportowymi, kilkukrotnie był stypendystą 
sportowym gminy. W 2021 roku zdobył 
brązowy medal w rzucie młotem na 
Lekkoatletycznych Mistrzostwach Polski 
w Poznaniu.

Martyna Łuczak, wraz z dziewczęcą 
kadrą piłkarek nożnych z naszego 
województwa wywalczyła tytuł Wicemi-
strzyni Polski na Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Łodzi. W tym roku 
została również powołana do Kadry 
Polski w piłce nożnej kobiet do lat 16. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy 
wszystkim wyróżnionym i dziękujemy 
za wspaniałe postawy oraz godne 
reprezentowanie Murowanej Gośliny. 

(BK) 
Zdjęcia: archiwum UMiG

GMINA

Tego lata burmistrz Dariusz Urbański gościł w ratuszu kilkoro mieszkańców naszej gminy, któ-
rzy wykazali się wspaniałą postawą wobec innych osób lub osiągnęli sukcesy w rozmaitych dyscy-
plinach sportowych. Wszystkim wręczył listy gratulacyjne oraz upominki, a przede wszystkim 
wyraził uznanie dla wyczynów, zarówno tych wynikających z troski o innych, jak i z pracy włożo-
nej w rozwój i pasję.

Talenty i bohaterowie
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Już w pierwszym dniu waka-
cji chórzystki z Chóru Dziewczę-
cego wyjechały na tygodniowe 
warsztaty, które odbyły się na 
zamku w Golubiu, podczas któ-
rych przygotowywany był 
repertuar na zbliżający się jubi-
leusz 40-lecia zespołu. Ponadto 
dziewczęta miały okazję zwie-
dzić Toruń, Ciechocinek oraz 
uczestniczyć w niezwykle cieka-
wej lekcji w Ośrodku Chopinow-
skim w Szafarni. Dzięki uprzej-
mości rektor Elżbiety Wtorkow-
skiej zwiedziły główny gmach 
Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
oraz zaprezentowały się chór-
mistrzom z całej Polski uczestni-
czącym w ostatniej sesji Pody-
plomowych Studiów Chórmi-
strzostwa i Emisji Głosu.

Panie z Żeńskiego Chóru spotkały się 
trzykrotnie na weekendowych wakacyj-
nych warsztatach. Pierwsze odbyły 
się w sali Ośrodka Kultury w Murowanej 
Goślinie, kolejne wyjazdowe w Ciechocin-
ku, a na zakończenie wakacji Chórzystki 
również zawitały na Zamku w Golubiu. 
Chór podczas wielogodzinnych prób 
przygotowywał program na najbliższe 
koncerty, w tym najważniejszy dla nas 
-nasz jubileusz.

Po ponad rocznej przerwie nasz 
zespół wokalny „Goślińskie Chabry” 
z radością przyjął zaproszenia na 
spotkania zespołów seniorskich. 

Pierwsze z nich odbyło się w Swarzędzu 17 
lipca, następne w Kaźmierzu i Kostrzynie. 
Spotkania z innymi zespołami, prezentacje 
na scenie, wspólna biesiada i zabawa to 
radość dla wszystkich i mnóstwo pozytyw-
nej energii. Zespół „Goślińskie Chabry” 
działa już ponad 50 lat, w ub. roku 
planowany był jubileuszowy koncert 

Udział w kilku międzynarodowych 
konkursach on-line był dla obu zespołów 
bardzo udany. W czerwcu Chór Dziewczę-
cy Canzona zdobył Grand Prix na I 
Międzynarodowym Konkursie Twórczości 
Muzycznej i Artystycznej Złote Kopuły 
Plios w Rosji, a Żeński Chór Canzona-Ab-
solwent zdobył I miejsce na Międzynaro-
dowym Konkursie Twórczości Muzycznej 
i Artystycznej Złoto Ałamatów w Kazach-
stanie. Ponadto skład dziewczęcy wziął 
udział w prestiżowym 26. Konkursie 
Lions Grand Prix w Chorwacji. W trakcie 
warsztatów w Golubiu nadeszły wyniki 
Międzynarodowego Muzycznego Konkur-
su w Genewie w Szwajcarii, gdzie Chór 
Dziewczęcy zdobył I miejsce oraz tytuł 
The Best Teacher dla dyrygentki Canzo-
ny, dr Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. 
W lipcu oba chóry wzięły udział w Mię-
dzynarodowym Konkursie Talents of 
Europe w Hiszpanii, gdzie w swoich 
kategoriach otrzymały dyplomy II 
miejsca. Początek sierpnia to kolejna 
nagroda, tym razem z Japonii, gdzie 
podczas Międzynarodowego Konkursu 
Muzycznego Rising Sun of Osaka Żeński 

Pracowite wakacje Canzony

Lato „Goślińskich Chabrów”

Chór Canzona-Absolwent zdobył I 
miejsce. Na zakończenie wakacji Chór 
Dziewczęcy wziął udział w Międzynarodo-
wym Konkursie Twórczości Muzycznej 
i Artystycznej Uralskie opowieści w Rosji, 
gdzie zespół również otrzymał I miejsce. 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe 
koncerty z udziałem chórów Canzona:
3 października, godz.15.00, kościół pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Giewarto-
wie - „Błogosławić mnie będą wszystkie 
narody” - koncert w ramach VIII Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej Giewartów 2021.

10 października, Aula SP nr 1 w Murowa-
nej Goślinie - koncert z okazji jubileuszu 
40-lecia Chórów Canzona z towarzysze-
niem zaproszonych gości.

Chór Canzona-Absolwent uświetni też 
uroczystości jubileuszowe Klubu Sporto-
wego Concordia i Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska
Dyrygent Chórów „Canzona” 

Zdjęcie: archiwum chóru

i warsztatowy wyjazd, niestety pandemia 
pokrzyżowała plany. W tym roku udało się! 
W sierpniu „Chaberki” wyjechały do 
Ustronia Morskiego, zwiedziły też Koło-
brzeg i ogrody wDobrzycy oraz przygotowy-
wały się do występu w Ryczywole i jubile-
uszowego koncertu, który odbędzie się 25 
września br. W uznaniu zasług zespołu dla 
goślińskiej kultury, z okazji złotego jubile-
uszu, warsztatowy pobyt sfinansowano 
z budżetu ośrodka kultury. 

Arleta Włodarczak 
Zdjęcie: archiwum zespołu
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milusińskich, dzielnie wspieranych przez 
rodziców i dziadków, śpiewaliśmy 
i bawiliśmy się w muzyczny teatr. Muzo-
linka nie miała szans, musiała w końcu 
uśmiechnąć się i bawić z naszymi 
uzdolnionymi dzieciakami.

Tekst i zdjęcia:  
Agnieszka Szymańska-Wojtera

KULTURA

Ćwir, Ćwir... 
happening 
na drzewach
W sobotnie przedpołudnie 17 lipca br. 
do parku miejskiego przyleciały kolorowe 
ptaki. Nasz ośrodek kultury zorganizował 
spotkanie ze sztuką. W pięknym parku 
mali artyści malowali ptaki w czasie 
happeningu „Ptasie Trele”.  Na przygo-
towanych sylwetach ptaszków, wycię-
tych w drewnianej płycie, uczestnicy 
misternie tworzyli barwne upierzenie 
malarskimi technikami, farbami i kred-
kami pastelowymi. W kolorowym koro-
wodzie  malowane ptaki „pofrunęły” na 
pobliskie drzewa, tworząc aleję ptaków. 
Dzieła sobotniego pleneru można 
oglądać w parkowej alei prowadzącej 
od ul. Mściszewskiej do przedszkola. 
Zapraszamy.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

W niedzielne popołudnie na 
płycie Nowego Rynku, a dwie 
godziny później także na placu 
Powstańców Wielkopolskich, 
zrobiło się kolorowo i gwarnie. 

Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców 
na niezwykły spektakl, w którym przypo-
mnieliśmy sobie świetnie znane wiersze 
Juliana Tuwima, czy Jana Brzechwy. 
W roli głównej wystąpiła Muzolinka - 
smutna i bardzo marudna pluszowa 
maskotka. Aktorki z Filharmonii Pomy-
słów, a także wszystkie dzieci biorące 
udział w spektaklu, przekonywały pięknie 
różową Muzolinkę, że najlepszą receptą 
na dobry nastrój jest zaśpiewać wiersz. 
Przy ogromnym zaangażowaniu naszych 

Dobiegły końca wakacje i projekcje 
kina letniego Zorza w atrium ośrodka 

kultury. W tym roku wyświetliliśmy 
dziewięć filmów: „Gran Torino”, „Ameri-
can Beauty”, „Truposze nie umierają”, 
„E.T.”, „Scooby Doo!”, „Uwolnienie”, „Pięk-
ny umysł”, „Gangster”, „Co w duszy gra”. 
Nasz wielki ekran, zróżnicowany repertu-

W krainie  
Dźwiękowierszy

ar i wspaniała publiczność, to prosty 
przepis na świetnie spędzony wolny czas. 
W piątkowe wieczory lipca i sierpnia 
goślińscy kinomaniacy, czasem mimo 
deszczu i chłodu, byli obecni na projek-
cjach. Na cykl seansów, podobnie jak 
w latach ubiegłych, zaprosili: Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Dariusz Urbański, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji oraz Grupa 
Miłośników Kina Zorza w Murowanej 
Goślinie. Letnie projektory kina wyłącza-
my na rok. Do zobaczenia! Dziękujemy za 
wspólne filmowe lato przed ekranem.

Bartłomiej Stefański

Filmowe lato
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Pod takim tytułem ośrodek 
kultury zorganizował cykl kon-
certów plenerowych granych 
w zielonej przestrzeni parku 
miejskiego. 

W letnim anturażu, w cieniu drzew, 
wystąpił w niedzielę 27 czerwca br. zespół 
Brass Band Oborniki pod kierownictwem 
Tomasza Kaniewskiego. Publiczność 
wysłuchała utworów o różnorodnym 
stylistycznie rodowodzie, od lat dwudzie-
stych, po współczesne rockowe klimaty 
zaaranżowane w brzmienie orkiestry, 
z przewagą instrumentów dętych z 
towarzyszeniem gitar i perkusji. Zespół 
znany jest już od dawna goślińskiej 
publiczności, z prawdziwą ekscytacją jest 
tutaj zawsze przyjmowany. Także tym 

Tego lata zaprosiliśmy 
mieszkańców Murowanej 
Gośliny na dwie łazęgi po 
naszym mieście. 

W lipcu br. kustosz Izby Regionalnej 
Apoloniusz Twaróg zabrał nas na okra-
szoną opowieściami wycieczkę ulicami: 
Rogozińską, Młyńską, Nową i Szkolną. 
Kustosz opowiadał różne ciekawostki i hi-
storie o mijanych miejscach i wydarze-
niach m.in.: pokazał dom rodzinny prof. 
Elżbiety Wtorkowskiej, obecnie Rektora 
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowo-
wiejskiego w Bydgoszczy, dom rodzinny 
Zygmunta Szkudlarka, zdobywcy najwięk-
szej liczby bramek w całej 100-letniej 

i smutnej starości. Łazęgę zakończono 
na ul. Szkolnej zapoznając się z rozbudo-
waną historyczną szkołą, prowadzoną 
przez Powiat Poznański.

Podczas sierpniowego spaceru kustosz 
Apoloniusz Twaróg opowiadał o usytu-
owaniu w latach sześćdziesiątych 
sklepów, lokali usługowych i gastrono-
micznych w centrum Murowanej Gośliny. 
Następnie uczestnicy przeszli ul. Dworco-
wą, Kolejową i ścieżką wzdłuż torów 
kolejowych. Kustosz opowiadał o miej-
scach związanych z rozrywką i sportem, 
przedstawiał osoby, osobliwości i zdarze-
nia z lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych XX w.

Ciekawymi wspominanymi wydarzeniami 
były mecze piłkarskie rozgrywane na 
boisku, które znajdowało się kiedyś 
na obecnym terenie Zakładu Przetwór-
czego Kazeiny. Mecze gromadziły wielu 
kibiców, najwięcej z nich, bo aż 3200 
pojawiło się na meczu w Boże Ciało 
1983 r., kiedy to Concordia pokonała 2:1 
pierwszą drużynę Lecha Poznań w elimi-
nacjach okręgowych Pucharu Polski w pił-
ce nożnej. Dalsza trasa łazęgi przebiega-
ła przez cmentarz ewangelicki, 
ul. Poznańską i park miejski. 

Apoloniusz Twaróg, Arleta Włodarczak 
Zdjęcia: Arleta Włodarczak

Gramy w zielone

razem publiczność bawiła się świetnie. 
Zespół ogłosił wydanie płyty, nad którą 
obecnie pracuje. Wszyscy czekamy na pły-
tę, bo zapowiada się znakomicie!

Bartłomiej Stefański 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

historii Klubu Sportowego „Concordia” 
(185 goli), dom rodzinny Twarogów (były 
uczeń Jana Twaroga seniora na sztukę 
czeladniczą wykonał skrzypce, a był nim 
powszechnie znany Władysław Krzysz-
toń); dom rodzinny rodziny Ratajczaków 
(druh Edmund Ratajczak ukrył przed 
Niemcami historyczny sztandar OSP). 
Usłyszeliśmy także o spędzaniu czasu 
wolnego w latach sześćdziesiątych: 
latem kąpano się w wodospadzie i stawie 
przy młynie, grano w palanta, rzucano 
dyskiem i oszczepem; zimą królowały 
sanki i hokeja. Kustosz przypomniał 
życiorys i zaangażowanie w okresie 
międzywojennym w różnych organiza-
cjach i samorządzie właściciela młyna 
Wacława Nowackiego oraz o jego trudnej 

Historyczne spacery
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Po raz kolejny zaprosiliśmy dzie-
ciaki na „Wakacyjne warsztaty arty-
styczne”, przygotowane przez 
instruktorów naszego ośrodka. 
Autorskie programy zajęć opraco-
wali: Agnieszka Szymańska-Wojtera 
(„Kreatywne dzieciaki") i Bartłomiej 
Stefański („Warsztat majster-
klepki”). Odbywały przez dwa tygo-
dnie w ośrodku kultury i w klubie 
osiedlowym.

MORSKIE OPOWIEŚCI

W tym roku kreatywne dzieciaki rozpoczę-
ły swoją morską przygodę od wzięcia 
w ręce nożyczek, by powołać do życia 
gigantyczną rybkę z rafy koralowej, ale 
w wymiarze XXXL. Aby takie ryby łowić, 
potrzebny był żaglowiec, którego każdy 
z uczestników zbudował. W kolejnym dniu 
stworzyliśmy czarno-granatowy obraz, by 
zobaczyć kolorowe i niezwykłe dno 
morskie. Następnie zaprojektowaliśmy  
i wykonaliśmy niezwykłe akwarium, gdzie 
pompony i nakrętki stały się rybami, 

Wakacyjne warsztaty artystyczne

KULTURA

Gronalia 2021
W niedzielę 22 sierpnia 

odbył się Przegląd Orkiestr 
Gronalia 2021 w Grodzisku 
Wielkopolskim, który zgroma-
dził zespoły z Wolsztyna, Nekli, 
Śmigla, Murowanej Gośliny 
oraz oczywiście gospodarzy. 

Po krótkim uroczystym wejściu orkiestr 
na płytę grodziskiego rynku na scenie 
wręczono pamiątkowe upominki, statuet-
ki i koszulki festiwalowe. Orkiestry 
kolejno prezentowały się na scenie, 
bawiąc licznie zgromadzoną publiczność, 

której nie przeszkadzał nawet niewielki 
deszcz. Orkiestry zostały podjęte obia-
dem w restauracji Ratuszowa. Prezenta-
cja naszego zespołu podobała się 
grodziskiej publiczności, która chętnie 
włączała się we wspólne śpiewanie 
i muzykowanie z zespołem.

Bardzo miło i z „festiwalowym przytu-
pem” orkiestra rozpoczęła nowy sezon 
artystyczny. Obyśmy mogli w tym sezonie 
grać tylko koncertyna żywo!

Mateusz Sibilski
Kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP  

w Murowanej Goślinie
Zdjęcie: archiwum orkiestry

meduzami, żółwiami. Na zakończenie 
naszych przygód wzięliśmy głęboki 
oddech i z uśmiechem na twarzy, chwycili-
śmy pędzle do ręki by podziwiać niezwykły 
wschód i zachód słońca nad wodą.

W każdym dniu warsztatów uczestnicy 
odkrywali swoje możliwości i potencjał 
twórczy. Sami zaskakiwali siebie, jak 
potrafią być kreatywni – mając w rękach 
materiały z recyklingu, czyli karton, 
nakrętki, starą koszulkę, patyki i kamie-
nie. Dołożyliśmy do tego farby, kredki, 
pisaki i klej. I tak powstały niesamowite 
i zaskakujące prace plastyczne.

WARSZTAT MAJSTERKLEPKI

Grupa badaczy i poszukiwaczy przygód 
z letnich warsztatów sztuki, w skład której 
wchodzili ofiolodzy, entomolodzy, paleon-
tolodzy i podróżnicy-odkrywcy, 

dotarła w niezbadane zakątki wyobraźni 
i tam odkryła: najdłuższego węża świata, 
nieznane gatunki ogromnych owadów. 
Na płaskowyżu w środkowej części wysp 
Bergamutów dokonali sensacyjnego 
odkrycia organizmu kopalnego. Prawdopo-
dobnie jest to szkielet Tyranozaura rexa, 
czule nazwanego Reksiem, którego 
odtworzyliśmy w toku prac rekonstrukcyj-
nych. W ostatnim dniu warsztatów 
uzupełniliśmy ekwipunek wyprawowy o kij 
włóczykija i worek na drogę z namalowa-
nym za pomocą szablonu wizerunkiem 
włóczykija. Spakowaliśmy do niego fajne 
wspomnienia, ale zostało jeszcze dużo 
miejsca na nowe przygody. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera,  
Bartłomiej Stefański 

Zdjęcia: Agnieszka Szymańska-Wojtera, 
Mariola Kozieł, Tomasz Mizgier,  

Bartłomiej Stefański
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Patronat Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusza Urbańskiego

X 12-Godzinny Bieg Charytatywny 
Razem dla Macieja!

Sobota, 25 września 2021 r. 

Start: godz. 7.00, pl. Powstańców Wielkopolskich
Trasa: 23 sołectwa, maksymalna długość 75 km

przewidywany koniec biegu: godz. 19.00
aktywność: bieg, rower, marsz, kije NW.

Wpisowe: darowizna do puszki; przeznaczenie - pomoc osobie 
niepełnosprawnej.

Zgłoszenia: chętni powinni zgłosić się o godzinie 7.00 na placu 
Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie lub dołączyć 

na trasie biegu.
Tym razem bohaterem biegu będzie Maciej Matecki,  

mieszkaniec Murowanej Gośliny, dla którego będziemy zbierać 
fundusze na rehabilitację.

Więcej informacji: media społecznościowe KB Katorżnik

KB Katorżnik w Murowanej Goślinie
zaprasza na



PODPISY DO ZDJĘĆ

Str. 1
1 – Kino w parku: ekran, widzowie na leżakach, drzewa. Napis: „Aktywne lato w Murowanej 
Goślinie”
2 – Dwie osoby na scenie.
3 – Dzieci na dmuchańcach w parku.
4 – Park, spora grupa dzieci.
5 – Dwie kobiety z kijkami Nordic Walking.
6 – Kilka osób na terenie budowy kanalizacji.
7 – Bochen chleba, na nim napis „2021”.
8 – Na widowni siedzą ludzie, w tle widać scenę. 

str. 2
1 – Plakat: Ultratur – bieg po Puszczy Zielonce. 
2 – Plakat: Obchody Stu-lecia MKS Concordia w Murowanej Goślinie. 
3 – Plakat: Koncert Jubileuszowy z okazji 40-lecia Chóru Canzoza w Murowanej Goślinie.
4 – Koncert z okazji Jubileuszu 50-lecia zespołu wokalnego „Goślińskie Chabry”

Str. 3
1 – Burmistrz Dariusz Urbański – widoczna twarz.
2 – Dzieci w strojach galowych.
3 – Burmistrz Dariusz Urbański przy mikrofonie, obok 4 kobiety. 
4 – Aula szkoły, widzowie na krzesłach, na scenie zastępca burmistrza Radosław Szpot.

Str. 4 
1 – Dwóch mężczyzn, w tle scena i wieńce dożynkowe. 
2 – Trzy osoby w poczcie sztandarowym.
3 – Scena, na niej ksiądz odprawia mszę. 
4 – Dekoracje dożynkowe z siana.

Str. 5
1 – Scena, na niej orkiestra dęta.
2 – Łąka, na niej zespół w strojach ludowych. 
3 – Zespół w strojach ludowych, taniec w parach. 
4 – Scena, koncert zespołu. 
5 – Wieniec dożynkowy, obok ksiądz. 

Str. 6
1 – Ulica, przejście na pieszych, w tle budynek i auto. 
2 – Budynek świetlicy w trakcie budowy. 
3 – Grupa osób na terenie budowy kanalizacji. 
4 – Cztery osoby, w tym burmistrz Dariusz Urbański oraz wicemarszałek Województwa Wiel-
kopolskiego Krzysztof Grabowski.
5 – Pięć osób stoi przy szosie, w tle tablica „Rakownia 1, Kamińsko 4”.

Str. 7
1 – Dwie osoby ciągną załadowaną paletę. 
2 – Plakat: „Opieka, aktywność, kompetencje w Gminie Murowana Goślina”. 

Str. 8
1 – Grupa osób, kolorowe twarze i ubrania. 
2 – Troje dzieci, trzymają duże figurki ryb. 
3 – Stół, przy nim dzieci malują obrazki na materiałowych torbach. 
4 – Duża grupa osób przy wiacie.

Str. 9 
1 – Czterech muzyków na scenie.
2 – Rynek miasta, ludzie tańczą na płycie rynku. 
3 – Stół, przy nim dzieci lepią figurki z gliny. 
4 – Dzieci, obok stoją duże bębny. 
5 – Stół, przy nim dzieci lepią figurki z gliny.
6 – Park, duża dmuchana zjeżdżalnia, na niej dzieci, obok grupa ludzi. 

Str. 10 
1 – Kino w parku: ekran, grupa widzów na leżakach. 
2 – Rynek miasta, fontanna, grupa osób. 
3 – Scena, na niej trzy osoby z instrumentami. 
4 – Saksofon, w tle widać rynek miasta. 
5 - Rynek miasta, fontanna, grupa osób.
6 – Grupa osób, nad nimi mnóstwo baniek mydlanych. 
7 - Grupa osób, nad nimi mnóstwo baniek mydlanych.
8 – Dzieci, bańki mydlane. 

Str. 11
1 – Park, grupa osób ćwiczy na matach.
2 – Park, grupa osób ćwiczy na trawie. 
3 – Łąka, grupa osób, w tle drzewa. 
4 – Stół, przy nim 4 osoby. 
5 – Stół, przy nim grupa dzieci w kaskach rowerowych. 
6 – Droga w lesie, grupa osób na rowerach. 

Str. 12
1 – Trzy kobiety na podium, burmistrz wręcza puchar. 
2 – Grupa osób maszeruje z kijkami Nordic Walking. 
3 – Grupa osób maszeruje z kijkami Nordic Walking.
4 – Grupa osób maszeruje z kijkami Nordic Walking.
5 – Grupa osób maszeruje z kijkami Nordic Walking.
6 – Grupa osób maszeruje z kijkami Nordic Walking.
7 – Grupa osób ćwiczy, w tle wiaty. 
8 – Trzy kobiety stoją, obok burmistrz Dariusz Urbański i zastępca burmistrza Radosław Szpot. 

Str. 13
1 – Scena, na niej kilka osób, instrumenty. 
2 – Widzowie przed sceną biją brawo. 
3 – Zespół na scenie.

Str. 14
1 – Grupa osób, kilkoro z nich trzyma sztandar. 
2 – Grupa osób w hali sportowej. Kobieta trzyma sztandar. 

Str. 15
1 – Grupa młodych osób, z lewej zastępca burmistrza Radosław Szpot. 
2 – Trzy osoby, jedna na wózku inwalidzkim, obok duże foliowe worki z nakrętkami od butelek. 

Str. 16
1 – Cztery osoby, trzy trzymają puchary.
2 – Jeździec na koniu, strzela z łuku. 
3 – Grupa osób, wśród nich burmistrz Dariusz Urbański oraz zastępca burmistrza Radosław Szpot. 
4 – Grupa osób, w tle drzewa. 

Str. 17 
1 – Skarpa, ziemia i rośliny, w tle wiata. 
2 – Dwie osoby sadzą rośliny. 
3 – Skarpa, ziemia i rośliny, w tle wiata. 
4 – Grupa dzieci. 
5 – Grupa dzieci trzyma kolorową chustę. 

Str. 18 
1 – Grupa dzieci, las, drzewa.
2 – Dzieci sadzą rośliny.

Str. 19 
1 – Burmistrz Dariusz Urbański oraz Krzysztof Niedźwiecki. 
2 – Burmistrz Dariusz Urbański oraz Szymon Twardoń.
3 – Marcin Wrotyński oraz burmistrz Dariusz Urbański. 
4 – Burmistrz Dariusz Urbański oraz Adam Plucińki.
5 – Debora Figiel, jej mama oraz burmistrz Dariusz Urbański. 
6 – Burmistrz Dariusz Urbański oraz Martyna Łuczak. 

Str. 20
1 – Grupa kobiet w niebieskich sukniach na schodach prze budynkiem. 
2 – Zespół wokalny na scenie. 

Str. 21
1 – Grupa dzieci oraz ich rodzice siedzą na rynku miejskim. 
2 – Grupa dzieci oraz duża maskotka, rynek miasta. 
3 –  Dziecko koloruje ptaszka wyciętego z płyty. 
4 – Park, dzieci idą alejką, trzymają wykonane kolorowe ptaki. 

Str. 22
1 – Park, koncert zespołu. 
2 – Park, grupa widzów. 
3 – Park, grupa widzów. 
4 – Rynek miasta, grupa osób, jedna trzyma archiwalne, czarno-białe zdjęcie. 
5 – Grupa osób na rynku miasta. 

Str. 23
1 – Orkiestra i kapelmistrz na scenie. 
2 – Zespoły muzyczne w korowodzie na ulicy miasta.
3 – Plac, fontanna, grupa dzieci trzyma prace plastyczne. 
4 – Pomieszczenie, grupa dzieci trzyma dużą figurkę dinozaura. 

Str. 24
1 – Plakat: X 12-Godzinny Bieg Charytatywny. Razem dla Macieja!
2 – Plakat: Zielonka Challenge. 
3 – Plakat: MGOKiR zaprasza na zajęcia w sezonie kulturalnym 2021/2022.  


