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INWESTYCJE

W sobotę 2 października br. 
nastąpiło oficjalne otwarcie uzupeł-
nionego o nowe urządzenia placu 
zabaw w Głębocku. Plac zabaw 
został doposażony w urządzenia 
zabawowe: urządzenie linowe – lina-
rium, sześciokąt gimnastyczny, 
karuzelę, huśtawkę wagową, bujak 
sprężynowy oraz urządzenie siłowni 
zewnętrznej wyciąg górny i motyl 
montowane na pylonie.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali 
burmistrz Dariusz Urbański, przewodni-

czący RM Bogusław Frąckowiak oraz 
sołtys Głębocka Mariusz Schiewe.

Projekt pn. doposażenie placu zabaw  
w Głębocku w ramach XI edycji konkursu 
„Pięknieje wielkopolska wieś” został 
dofinansowany dotacją Samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w kwocie 
16 718 zł. Całkowita wartość projektu – 
29 390,85 zł.

 (BK)
Zdjęcia: Sławomir Malec

Plac zabaw w Głębocku

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego  
w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

3 października br. sprawili-
śmy młodszym mieszkańcom 
naszego miasta podwójną 
frajdę. Po pierwsze oficjalnie 
otwarty został nowy plac 
zabaw, po drugie otwarciu 
towarzyszyły atrakcje, jak 
dmuchańce, wata cukrowa 
i bańki mydlane. Dzięki temu 
uśmiechnięte dzieciaki fanta-
stycznie i aktywnie spędziły 
słoneczną niedzielę. 

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali 
burmistrz Dariusz Urbański, zastępca 
burmistrza Radosław Szpot, przewodni-
czący rady miejskiej Bogusław Frącko-
wiak i przewodnicząca komisji oświato-
wej RM Elżbieta Dziel.

Plac został wykonany m.in. z ekologicz-
nego plastiku pochodzącego z nakrę-
tek. Teren jest ogrodzony, a podłoże 
specjalnie przygotowane, aby zapewnić 
dzieciom maksimum bezpieczeństwa. 
W sporej przestrzeni przygotowanej  
na stadionie możliwe było posadowie-
nie bardzo dużego urządzenia zabawo-
wego, złożonego z wielu połączonych 

elementów. Mamy nadzieję, że nowa 
lokalizacja placu dobrze się sprawdzi. 
Na pewno zadowoleni będą rodzice, 
którzy mają dzieci w różnym wieku. 
Młodsi będą mogli bawić się na placu 
zabaw, podczas gdy starsi skorzystają 
z boiska do piłki nożnej lub pograją 
w koszykówkę. 

- Cieszę się, że spełniłem obietnicę realiza-
cji placu zabaw z prawdziwego zdarzenia – 
mówi zastępca burmistrza Radosław Szpot 
- Mam nadzieję, że będzie długo służył 
naszym mieszkańcom.

(BK)
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann

Plac zabaw na stadionie otwarty
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Trwa budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej do Rakowni. Pod koniec września 
wykonywana została wymiana przepustu 
pod ul. Goślińską. W tym czasie odcinek 
drogi między ul. B. Kłosa a Zielonczaną 
był nieprzejezdny. Prace nad przepustem 
zgodnie z planem zakończyły 
się 30 września.
Budowa ścieżki pieszo rowerowej do 
Rakowni powinna zakończyć się w grud-
niu 2021 r.

(BK)

6 października br. podpisana została 
umowa na budowę wiaty na boisku 
sportowym w Wojnowie wraz z wyposaże-
niem. Zakres prac obejmie budowę wiaty 
w konstrukcji drewnianej o wymiarach 
17 m × 7 m z pokryciem dachu gontem 
papowym, wraz z utwardzeniem terenu 
kostką, wyposażeniem w ławostoły, kosze 
i stację naprawy rowerów. Koszt realizacji 
zadania to 165 tys. zł. Planowany termin 
zakończenia prac to 30 listopada br.

(BK)

Kolejną wiatę wybudujemy także 
w Białężynie. Umowa została już 
podpisana.
Parametry zadania przewidują: budowę 
wiaty na żelbetowych stopach betonowych, 
wykonanie konstrukcji drewnianej wiaty 
w tym wykonanie ścian z belek drewnia-
nych wraz z balustradą, wykonanie 
konstrukcji drewnianej dachu z krokwi, 
pokrycie dachu gontem.

(BK)

Trwają prace wykończe-
niowe świetlicy w Przebędo-
wie. 
Prowadzone są zarówno wewnątrz 
obiektu (ścianki działowe, posadzki, 
tynki, malowanie ścian, docieplenie 
dachu, sufity podwieszane, montaż drzwi 
wewnętrznych, instalacje), ja i na 
zewnątrz. Wykonywana jest elewacja, 
niebawem powstanie podjazd dla osób 
niepełnosprawnych oraz opaska z kostki. 
W ramach zagospodarowania terenu 
wokół nowej świetlicy zostanie utwardzo-
ny teren, przygotowany parking, ogrodze-

Prace wykończeniowe 
w Przebędowie

Ścieżka pieszo-rowerowa do Rakowni
Wiata  
dla Wojnowa

nie frontowe, wiata śmietnikowa oraz 
oświetlenie. Aby upiększyć otoczenie, 
pojawią się także nasadzenia drzew 
i krzewów.

Jesienią trwa budowa tzw. 
górnej ulicy Rogozińskiej. 
Prace prowadzone są na całym 
jej odcinku od ulicy Pogodnej 
do ulicy Okrężnej, aby zapew-
nić bezpieczny dojazd do pose-
sji mieszkańcom.
Prace postępują, a rozpoczęto je od 
usunięcia kolizji energetycznych, następ-
nie wykonany został już znaczny odcinek 
jezdni oraz chodnika z kostki brukowej. 
Zostanie tam również wykonane niezbęd-
ne oznakowanie. Budowa powinna się 
zakończyć pod koniec listopada br. 
Wartość prac wyniesie niemal 620 000 zł.

(BK) 
Zdjęcia: archiwum UMiG

Obecny etap zaplanowanych prac 
zakończy się 30 listopada br. Koszt prac 
wyniesie ponad 950.000 zł.

(BK)

Górna Rogozińska – trwają prace

Wiata  
dla Białężyna
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Bardzo dziękujemy mieszkańcom, 
nauczycielom oraz radnym za wymianę 
ciekawych spostrzeżeń w sprawie 
zagospodarowania przestrzeni przy 
szkole na ul. Kutrzeby. Liczymy, że taka 
współpraca zaowocuje przygotowaniem 
najbardziej adekwatnej do potrzeb 
mieszkańców infrastruktury w omawia-
nym obszarze.

(BK)

27 września odbyły się Konsulta-
cje społeczne, które miały umożli-
wić mieszkańcom naszej gminy 
wypowiedzenie się w sprawie funk-
cji oraz najlepszych, ich zdaniem, 
kierunków rozbudowy boisk przy 
szkole podstawowej nr 2 w Murowa-
nej Goślinie. Na spotkania i debatę 
zaprosiliśmy rodziców uczniów, 
nauczycieli, a także młodzież. Kon-
sultacje odbyły się w formie warsz-
tatowej i wizji lokalnej. 

Konsultacje w sprawie boisk przy SP2

Klub Osiedlowy „Zielone 
Wzgórza”, w nowym sezonie 
kulturalnym przywitał wszyst-
kich uczestników zajęć 
w nowej odsłonie. 
Dzięki remontowi podłogi, klub uległ 
totalnej metamorfozie. Nie chodziło nam 
tylko o wygląd, ale przede wszystkim 
o bezpieczeństwo i podniesienie funkcjo-
nalności naszego klubu, który służy 
mieszkańcom z jednej strony, jako 
miejsce spędzania czasu w ramach 
naszej oferty kulturalnej, a z drugiej 
zapewnia rozwój i prezentuje dorobek 
szeroko pojmowanej działalności arty-
stycznej. Dla nas, instruktorów i uczestni-

Po wielu miesiącach zaangażowania ze 
strony posła Bartłomieja Wróblewskiego 
oraz starań władz gminy Murowana 
Goślina, urzędu i sołtysów, zaplanowana 
do realizacji została kolejna inwestycja, 
która polepszy stan dróg na terenach 
wiejskich w naszej gminie - droga Wojnowo 
– Wojnówko. Koszt jej wykonania wyniesie 

Droga Wojnowo – Wojnówko

Metamorfoza Klubu Osiedlowego

Remont został zrealizowany w ramach programu „Kulisy kultury” Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zadanie o nazwie: 

„Podniesienie jakości oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez remont pomieszczeń w Klubie Osiedlowym Zielone Wzgórza”, 
na które wniosek złożyła Gmina Murowana Goślina. Koszt całkowity zadania 25 500 zł,  

wkład własny gminy 13 500 zł, dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego 12 000 zł.

ków zajęć, zmieniła się jakość pracy. Jest 
przyjemniej, jaśniej, wygodniej i, jak to 
mówią dzieciaki, po prostu fajniej.

Tekst i zdjęcia:  
Agnieszka Szymańska-Wojtera

ponad 1 mln zł, a 80 proc. dofinansowania 
będzie pochodziło z rezerwy celowej 
budżetu państwa.
Bardzo się cieszymy z tej informacji 
i czekamy na kolejne dofinansowania.

(BK)
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Po rocznej przerwie wrócili-
śmy do biegania na trasie 
Murowanej Dychy! Odbyły się 
tradycyjnie biegi na dystansie 
5 i 10 km, natomiast uczestni-
ków tegorocznej edycji czekało 
kilka nowości.

Przede wszystkim postanowiliśmy zmienić 
termin na wrześniowy, aby poczekać na 
entuzjastów biegów, którzy jeszcze w sierp-
niu odpoczywają na wakacjach. Odzew 
uczestników był bardzo pozytywny. Jako 
dodatkowy atut późniejszego terminu bie-
gacze wskazywali fakt, że wrzesień rzadziej 
wiąże się z dotkliwym upałem. Rzeczywi-
ście, pogoda do biegania była idealna!
Poza tradycyjnymi trasami 5 i 10 km 
zaproponowaliśmy sztafetę 3 × 5 km. Na 
starcie pojawiły się sztafety męskie oraz 
mieszane, a najszybciej trzy pętle przez 
nasze miasto pokonali przedstawiciele 
Obornickiego Klubu Lekkoatletycznego.
Postanowiliśmy również urozmaicić 
zawody dla dzieci. Zamiast zwykłego ści-
gania na bieżni zaproponowaliśmy tor 
przeszkód Little Heroes i… nie spodzie-
waliśmy się aż takiego zainteresowania! 
Ponad 300 małych bohaterów pokony-
wało drabinki, murki czy równoważnie, 
aby z dumą nosić biegową koszulkę i cie-
szyć się medalem.
Stadion miejski na czas imprezy zamienił 
się w miasteczko biegowe – tu przenieśli-
śmy biuro zawodów, a także dekorację 
na podium. Medale wręczali (także te na 
mecie za ukończenie biegu) burmistrz 
Dariusz Urbański i zastępca Radosław 
Szpot. Dla oczekujących najmłodszych 
kibiców i zawodników uszykowaliśmy na 
stadionie wesołe zaplecze z dmuchań-
cami.

Murowana Dycha
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5 KM
OPEN I OPEN MĘŻCZYZN

1. Sebastian Nowicki, Obornicki Klub lekkoatletyczny  
(czas 00:15:03)

2. Marcin Kęsy, PRO366 Poznań
3. Błażej Wytwer, Team Kopec Poznań

Jedenasty open na tym dystansie i szósty w swojej kategorii 
wiekowej był Tomasz Owczarzak z Murowanej Gośliny z czasem 
00:18:40.
Świetnie zaprezentował się także Albert Gralewicz (ur. 2004), 
który z czasem 00:19:46 zajął 21. miejsce.

OPEN KOBIET
1. Paulina Kłundukowska, LKS Tarnovia Tarnówka  

(czas 00:21:24)
2. Roma Kowalska, Rokietnica Biega, Bytkowo
3. Beata Deckert, Kowanówko

Najlepsza spośród Goślinianek była Lidia Szutkowska reprezen-
tująca KB Katorżnik. Zajęła 44. miejsce open oraz 1. w swojej 
kategorii wiekowej. 

10 KM
OPEN I OPEN MĘŻCZYZN

1. Paweł Tarasiuk, Project Kaczmara Poznań (00:33:28)
2. Fryderyk Kaczmarek, Stefanowicz Running Academy 

Poznań
3. Marcin Orłowski, Little Team Poznań

Spośród reprezentantów naszej gminy najlepszy był na tym 
dystansie Sebastian Kaproń z Rakowni, który zajął 9. miejsce 
open.

WYNIKI

OPEN KOBIET
1. Dorota Lutomska, Ofix.pl Bike Team Oborniki (00:39:54)
2. Magdalena Przesławska, Wągrowiec
3. Agnieszka Golak, Runners Power Wyrzeka 

Goślinianie wielokrotnie stawali na 
podium, aby przyjąć medale za wyniki 
osiągnięte w swoich kategoriach wieko-
wych. Wszystkie wyniki dostępne: 
www.murowana10.pl. 

Serdecznie wszystkim gratulujemy!

UWAGA! 
TERMIN MUROWANEJ DYCHY W 2022 
ROKU TO 11 WRZEŚNIA. ZAPISUJCIE 

W BIEGOWYCH KALENDARZACH  
I DO ZOBACZENIA!

Monika Paluszkiewicz 
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann

http://www.murowana10.pl
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URZĄD

Przypominamy, iż przy Urzędzie 
Miasta i Gminy Murowana Goślina działa 
Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze”. 
We wrześniu kolejnych kilkadziesiąt osób 
otrzymało tu porady dotyczące możliwo-
ści złożenia wniosku na dofinansowanie 
prac termomodernizacyjnych lub wymia-
ny starych i nieefektywnych źródeł ciepła 
na nowoczesne, spełniające najwyższe 
normy.

Na konsultacje indywidualne w budynku 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana 

W dniu 28 września 2021 r. 
odbyła się XXXVI Nadzwyczajna 
Sesja Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie, w której uczestniczyło 
12 Radnych.
Rada podjęła między innymi uchwały 
dotyczące usług komunalnych. Tytuł 
Zasłużonej dla Miasta i Gminy Murowana 
Goślina otrzymała Jolanta Stern.

Podczas sesji odbyły się także wybory. 
Nowym Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie został 
Bogusław Frąckowiak, Wiceprzewodni-

W rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej na placu Powstańców Wielko-
polskich w Murowanej Goślinie po 
Mszy św. w kościele pw. św. Jakuba 
Apostoła odbyło się uroczyste złoże-
nie wiązanek kwiatów przez delega-
cje szkół, organizacji i władz gminy.
Po okolicznościowym wystąpieniu, 
burmistrz Dariusz Urbański w asyście 
Andrzeja Szpaka i Mieczysława Walko-
wiaka dokonał odsłonięcia tablicy, 
upamiętniającej mieszkańców wysiedlo-
nych i wywiezionych z kraju w czasie 
II wojny światowej.

Goślina, ul. Poznańska 18, można 
umówić się telefonicznie (tel. 502 478 
067) lub mailowo (czystepowietrze@
murowana-goslina.pl). 

Punkt jest czynny:
 ▪ poniedziałki w godzinach 10.00-
15.00,

 ▪ czwartki w godzinach 10.00-15.00.
NFOŚiGW przypomina, że zakup i montaż 
kotła na węgiel w ramach programu 
„Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko 
do końca bieżącego roku. Oznacza to, że 

czącym Rady Miejskiej Przemysław 
Popiak, natomiast Przewodniczącym 
Komisji Gospodarczej Piotr Tecław. 
Serdecznie gratulujemy.

Transmisja z obrad: https://esesja.tv/
transmisje_z_obrad/471/rada-miejska-w
-murowanej-goslinie.htm. Link - tematy 
na sesji http://api.esesja.pl/posiedze-
nie8/144790. 

Beata Lipowska 
Referent ds. obywatelskich i kancelarii

Zdjęcie: Grażyna Nawrocka

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Czyste powietrze

Nowy przewodniczący Rady Miejskiej

W czasie uroczystości, decyzją Zarządu 
Głównego Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych za krzewie-
nie pamięci o bohaterskich czynach 
w walce o niepodległość naszej Ojczyzny, 
wyróżniono Prezesa Spółdzielni Rolniczo
-Handlowej Rolnik Tomasza Nowaka, 
Dyrektora HR Smolice Oddz. Zamiejscowy 
w Przebędowie, Prezesa Spółdzielni 
Rzemieślniczej Bogdana Durę, Sekretarza 
Zarządu Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Krzysztofa Oczkowskiego. 
Decyzją Wielkopolskiego Zarządu Woje-
wódzkiego Związku za wybitne zasługi dla 

koszt będzie kwalifikowany pod warun-
kiem złożenia wniosku o dofinansowanie 
obejmujące swoim zakresem zakup 
i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 
2021 r. (konieczne jest wystawienie 
faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego z datą do 31 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można 
składać wniosków o dotacje na kotły 
węglowe.

(BK)

Koła ZKRP i BWP wyróżniono Krzyżami 
Pamięci Semper Memores Erimus: 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Dariusza Urbańskiego, Radnego 
Rady Powiatu w Poznaniu Jarosława 
Dobrowolskiego, Szkołę Podstawową nr 1 
w Murowanej Goślinie, HR Smolice Oddz. 
w Przebędowie, Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Murowanej Goślinie, Cech 
Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców 
w Murowanej Goślinie. 

Katarzyna Dobrowolska 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Bogusław Frąckowiak z wnuczką.

mailto:czystepowietrze@murowana-goslina.pl
mailto:czystepowietrze@murowana-goslina.pl
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/471/rada-miejska-w-murowanej-goslinie.htm
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/471/rada-miejska-w-murowanej-goslinie.htm
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/471/rada-miejska-w-murowanej-goslinie.htm
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/144790
http://api.esesja.pl/posiedzenie8/144790
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100-lecie MKS Concordia
W sobotę 18 września 

odbyły się główne obchody 
100-lecia klubu MKS Concor-
dia. Największą atrakcją był 
mecz Concordii Murowana 
Goślina z zespołem Legend 
Lecha Poznań. W drużynie 
legend zobaczyliśmy miedzy 
innymi Mirosława Okońskiego, 
Zbigniewa Zakrzewskiego, Bar-
tosza Ślusarskiego. Mecz 
zakończył się zwycięstwem 
Concordii 4:3.
Imprezę na stadionie poprzedziła 
uroczysta gala, podczas której wręczono 
pamiątkowe medale. Uhonorowano: 
najstarszych żyjących piłkarzy klubu, 
działaczy, trenerów, aktualnie grających 
piłkarzy, władze Miasta i Gminy Murowa-
na Goślina z zastępcą burmistrza 
Radosławem Szpotem i radnych Rady 
Miejskiej z przewodniczącym Przemysła-
wem Popiakiem.

Z okazji 100-lecia MKS Concordia 
zorganizowano Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych w Piłce Nożnej Sześcio-
osobowej Murowanej Gośliny. Organizacji 
zawodów podjął się Krzysztof Krysztofiak 
z Łopuchowa. 4. miejsce zajęła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej 
Goślinie, 3. Drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej w Łopuchowie, 2. i 1. drużyny ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. Niestety, 
z powodu kwarantanny kilku uczniów 
mecz finałowy został przełożony na 
późniejszy termin. Puchary Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusza Urbańskiego, indywidualne 
nagrody dla najlepszego zawodnika 

WYDARZENIA

Patryka Prusakiewicza i najlepszego 
bramkarza Kacpra Bławata oraz medale 
dla wszystkich piłkarzy wręczali zastępca 
burmistrza Radosław Szpot i Przewodni-
czący Komitetu Organizacyjnego 100-le-
cia MKS Concordia Jarosław Dobrowol-

ski. Wszyscy wyrażali nadzieję, że 
mistrzostwa staną się imprezą cykliczną.
Concordii życzymy kolejnych wspaniałych 
jubileuszy.

Katarzyna Dobrowolska 
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann
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W sobotę 2 października 2021 r. 
świętowaliśmy 25-lecie reaktywacji 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Murowanej Goślinie. Dzień rozpo-
częliśmy mszą św. w Kościele św. 
Jakuba w Murowanej Goślinie. Przed 
kościołem na zbiórkę ze sztanda-
rami dotarło siedem bractw i Koło 
PZW nr. 29 w Murowanej Goślinie. 
Przyjechali reprezentanci Kurko-
wych Bractw Strzeleckich z: Pozna-
nia (założone w 1253 r.), Wągrowca, 
Pniew, Gołańczy, Swarzędza, Grze-
bieniska, Skoków, Mieściska, Sza-
motuł oraz Bractwo Kurkowe Grodu 
Przemysława. Poczty reprezenta-
cyjne uzupełniał jeszcze sztandar 
Okręgu Poznańskiego i oczywiście 
nasz. Mszę św. sprawował ksiądz 
Sławomir Jessa, a oprawę muzyczną 
zapewniła Orkiestra Dęta OSP pod 
dyrygenturą Mateusza Sibilskiego.

Po mszy przemaszerowaliśmy przy 
akompaniamencie orkiestry ulicami 
miasta do Auli Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ulicy Mściszewskiej. Przybyli na 
uroczystość 25-lecia reaktywacji: 
Członek Zarządu Województwa Wielko-
polskiego Jacek Bogusławski oraz radna 
sejmiku wojewódzkiego Patrycja Przybyl-
ska, Król Zjednoczenia KBS RP Zbigniew 
Madej oraz Sekretarz Zjednoczenia KBS 
RP January Bądkiewicz, a także oczywi-
ście burmistrz Dariusz Urbański z prze-
wodniczącym RM Bogusławem Frącko-
wiakiem oraz radną Danutą Szczepaniak. 
Dziękujemy wszystkim gościom za 
obecność na tym ważnym dla bractwa 
jubileuszu. Uroczystość została przepro-
wadzona sprawnie przez tandem brat 
Jacek Perczyński i jego żona Wirginia 
Sawicz-Perczyńska. Dziękuję Wam za 
włączenie się z wielkim zaangażowaniem 
w przygotowanie jubileuszu.

Prezes w swoim wystąpieniu przedstawił 
historię Kurkowego Bractwa Strzeleckie-
go w Murowanej Goślinie z okresu przed 
II wojną światową oraz okres od reakty-
wacji w 1996 r. do dziś. Następnie 
odbyła się ceremonia wręczenia odzna-
czeń.

Za Zasługi dla Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego zostało odznaczone 
goślińskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, 
a także bracia: Zygmunt Karpiński, 
Bogdan Dura i Michał Wtorkowski.

25-lecie reaktywacji Bractwa Kurkowego

Odznaczenia Zjednoczenia KBS otrzymali 
bracia:

 ▪ Tomasz Wawrzyniak za Zasługi 
i Wzorową Służbę przez dwadzieścia 
pięć lat - Krzyż zasługi Zjednoczenia 
KBS RP;

 ▪ Zenon Stern - Medal za Zasługi dla 
Rozwoju KBS RP;

 ▪ Marek Radecki - Medal za Zasługi 
dla Rozwoju KBS RP;

 ▪ Sebastian Pietras - Medal za Zasługi 
dla Rozwoju KBS RP;

 ▪ Maciej Przybylski - Krzyż Rycerski;

 ▪ Robert Maciejewski - Krzyż Rycerski;

 ▪ Radosław Szpot - Krzyż Oficerski;

 ▪ Michał Dura - Krzyż Oficerski;

 ▪ Paweł Janowski - Krzyż Komandorski;

 ▪ Jarosław Dobrowolski - Krzyż Ko-
mandorski z Mieczami;

Gwiazdę do Krzyża Komandorskiego 
z Mieczami otrzymali: Apoloniusz Twaróg, 
Krzysztof Stemplewski, Grzegorz Szpot, 
Marek Krotecki, pośmiertnie Juliusz 
Buliński.

Panie Urszula Bulińska, Katarzyna 
Dobrowolska, Katarzyna Janowska 
i Wirginia Sawicz-Perczyńska otrzymały 
podziękowania za pracę dla bractwa.

Po wręczeniu odznaczeń i podziękowań 
nastąpił czas na życzenia, następnie 
obejrzeliśmy film o historii reaktywacji 
bractwa, przygotowany specjalnie na tę 
okoliczność przez Huberta Sobalaka. 
Uroczystość zakończył krótkim koncer-
tem Chór Canzona z towarzyszeniem 
pianisty Adama Szyszki.

Dalsza część obchodów odbyła się na  
strzelnicy przy ul. Brackiej. Czekał tu  

na wszystkich poczęstunek przygotowa-
ny przez Wirginię Sawicz-Perczyńską  
i Urszulę Bulińską. Po posiłku odbyła się  
zbiórka, a po strzałach honorowych 
rozpoczęliśmy strzelanie do tarcz.

Tarczę ufundowaną przez Członka 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Jacka Bogusławskiego z okazji 25-lecia 
Reaktywacji Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego w Murowanej Goślinie zdobyli 
(kolejno od I do III miejsca): Radosław 
Szpot, Michał Dura, Zbigniew Piesiak.

Tarcza statutowa Żniwna Królewska: 
Bogdan Dura, Jacek Perczyński, Zygmunt 
Karpiński. Tarcza Statutowa Rocznicowa 
(strzelanie przełożone z czerwca br.): 
Michał Wtorkowski, Michał Dura, Grze-
gorz Szpot. Tarcza Imieninowa Prezesa 
KBS w Murowanej Goślinie Michała 
Wtorkowskiego: Przemysław Popiak, 
Zbigniew Piesiak, Radosław Szpot. 
Tarcza Braci Bliźniaków – Stanisław 
Tomczyk z Mieściska. Zapadki dla pań: 
Wirginia Sawicz-Perczyńska, Jolanta 
Szpot, Aldona Dałek. Kur został zestrze-
lony dopiero w piątej kolejce przy 
50 osobach strzelających, czyli padło 
250 strzałów: Grzegorz Szpot (nagrodą 
jest weekend na motorze elektrycznym 
ufundowany przez firmę e-Premium Mój 
Transport osobisty z Bolechowa), Jan 
Nowinowski ze Swarzędza, Radosław 
Szpot.

Strzelania zostały sprawnie poprowadzo-
ne przez Strzelmistrza Tomasza Wawrzy-
niaka i Komisję Strzelecką w składzie: 
Marek Radecki, Robert Maciejewski, 
Michał Dura.

Michał Wtorkowski 
Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Murowanej Goślinie 
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann

WYDARZENIA
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9 października br. Klub HDK 
PCK „Gośliniacy” świętował 
35-lecie swojej działalności. 

W uroczystości wzięło udział wielu gości 
reprezentujących Wojewodę Wielkopol-
skiego, Powiat Poznański, Polski Czerwo-
ny Krzyż, Regionalne Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa. Obecni byli 
również przedstawiciele: lokalnych władz 
- burmistrz Dariusz Urbański oraz 
przewodniczący RM Bogusław Frącko-
wiak, a także firm, placówek oświato-
wych i kulturalnych.

Klub HDK PCK „Gośliniacy” powstał 
13.10.1986 r. przy Fabryce Wyrobów 
Tłoczonych w Bolechowie. Obecnie 
działa na terenie gminy Murowana 
Goślina, z siedzibą na osiedlu Zielone 
Wzgórza, przy wsparciu zarządu spół-
dzielni mieszkaniowej. Do klubu należy 
220 dawców krwi, w tym 40 kobiet. Od 
1986 roku udało się zorganizować 226 
akcji zbiorowych, w których pozyskali-
śmy ponad 7800 litrów krwi, natomiast 
550 osób zarejestrowało się do banku 
dawców szpiku kostnego. Zorganizowali-
śmy 13 wyjazdów do Centrum Zdrowia 
Dziecka w Międzylesiu k/ Warszawy 
(w sumie oddano 150 litrów krwi) oraz 
jedną do Centrum Zdrowia Matki Polki 
w Łodzi. Od 6. Finału Orkiestry WOŚP 
zorganizowaliśmy 25 akcji poboru krwi, 
w których pozyskano 2132 litrów krwi. 
Na wielkie uznanie zasługuje młodzież, 
która aktywnie włącza się w organizowa-
ne przez nas przedsięwzięcia pod 
hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” –  
Zostań Dawcą Szpiku”, regularnie bierze 
udział w akcjach poboru krwi w Zespole 
Szkół im. D. Chłapowskiego w Bolecho-
wie, a także w akcjach wyjazdowych. Od 
2000 r. pod patronatem Starosty 
Powiatu Poznańskiego organizujemy 
Ogólnopolski Konkurs Strzelecki. 
Natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 
w Murowanej Goślinie odbywa się 
konkurs „Co wiem o PCK i honorowym 
krwiodawstwie”, w którym uczestniczą 
uczniowie z wszystkich szkół podstawo-
wych w gminie. Jesteśmy organizatora-
mi kilkudziesięciu akcji charytatywnych 
dla dzieci i młodzieży.

W kolejnej części uroczystości wyróżnio-
no osoby, które swoją współpracą z PCK 
przyczyniły się znacząco do ratowania 
ludzkiego życia i zdrowia. Wręczono wiele 
odznak i wyróżnień. 

 ▪ Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla 
Zdrowia Narodu: Tomasz Modrzejew-
ski, Paweł Jan Płóciennik, Sebastian 
Tatarek, Roman Wagner, Tomasz 
Zuchmański.

 ▪ Odznaki Honorowe PCK IV stopnia za 
zasługi w realizacji humanitarnych 
celów Czerwonego Krzyża: Adam Pie-
trowiak, Monika Pietrowiak, Dariusz 
Urbański. 

 ▪ „Kryształowe Serce”: Bożena Woź-
niak. 

Wielkopolski Oddział Okręgowy PCK 
w Poznaniu przyznał odznaki Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi:

 ▪ po 15/18 litrach krwi: Danuta Kasza-
rek, Ireneusz Skopek;

 ▪ po 10/12 litrach: Arkadiusz Kuźmiń-
ski, Maciej Mendelewski;

 ▪ po 5/6 litrach: Jakub Buchholz, 
Wojciech Koczorowski, Donata Mi-
kołajczyk, Marcin Mleczek, Szymon 
Wieczorek, Iwona Sądej. 

Wyróżnienia kolejnym krwiodawcom 
przyznali także: Wojewoda Wielkopolski 
Michał Zieliński, Starosta Powiatu 
Poznańskiego Jan Grabkowski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański oraz Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Poznaniu.

35-lecie  
klubu krwiodawców

Dziękuję naszym przyjaciołom, sponso-
rom: SM Zielone Wzgórza, Solaris Bus 
& Coach, Inline, Galwano Perfekt, 
Alusta Poznań, Presseko, Synchron, 
Nadleśnictwo Łopuchówko, Pobiedzi-
sko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Vito 
Labels, Parkiety Gorzewo, państwo 
Kosakowscy, Grażyna Rejak, Cukiernia 
Paweł Piętka, państwo Warzybok, 
Marta Frąckowiak-Pięta, Paweł Kubiń-
ski i Michał Cieślak - MG Sport i 
Nieruchomości, Justyna Furman dyrek-
tor SP1, Jan Schwark Gościniec Kasztel 
u Gostla, Janusz Radel Hydrotex, 
dyrekcja RCKiK Poznań, burmistrz 
Dariusz Urbański, zastępca burmistrza 
Radosław Szpot, Beata Kozak-Cieszkie-
wicz, Justyna Kowalska-Zych oraz 
pracownicy PCK Poznań, Wiesław 
Krzywina, Ryszard Lewandowski, 
Włodzimierz Leśny, Arleta Włodarczak, 
Tomasz Mizgier i pracownicy  
MGOKiR w Murowanej Goślinie, kwia-
ciarnia Kruk, hotel Relax, AT Drog. 
Dziękuję Mateuszowi Sibilskiemu za 
prowadzenie uroczystości, a Adrianowi 
Prymowiczowi i zespołowi Focus za 
występ.

Dziękujemy również wolontariuszom, 
UMIG Murowana Goślina, Starostwu 
Powiatowemu w Poznaniu oraz wszyst-
kim sponsorom za wsparcie, dotacje 
i pomoc, bez której nasza działalność 
nie przynosiła by tak wymiernych 
efektów. 

Stanisław Woźniak
Prezes HDK PCK Gośliniacy

WYDARZENIA
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którym w tych najniższych konkursach 
praktycznie każdy wyjeżdża z jakąś małą 
nagrodą, tak na dobry start…

Prawdziwa rywalizacja o miejsca zaczyna 
się u nas od trzeciego konkursu, czyli 
Mini LL. Tu bezkonkurencyjna wśród 28 
przejazdów okazała się reprezentantka 
naszej stajni Julia Wylegała na Orjevie. 
Warto wspomnieć, że z miejscowych 
zawodników tuż za podium znalazła  
się również Debora Figiel na Pikerze. 

Julia Wylegała wysoką formę zaprezento-
wała również w konkursie dwufazowym, 
zajmując miejsce 3. na 27 sklasyfikowa-
nych przejazdów.

Nie jesteśmy w stanie wymienić 
wszystkich osób zaangażowanych 
i odpowiedzialnych za sukces tej 
imprezy, ale bardzo ważne słowa 
podziękowania należą się gospodarzom 
imprezy, Urszuli i Kazimierzowi Kosa-
kowskim. Bardzo dziękujemy również za 
życzliwą obecność i uświetnienie 
ceremonii dekoracji Jarosławowi 
Dobrowolskiemu Radnemu Powiatu 
Poznańskiego oraz Radosławowi 
Szpotowi, Zastępcy Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina.

Oprócz zawodów hippicznych, które 
stanowiły największą atrakcję imprezy, 
na festynie funkcjonowała strefa anima-
cji z oprowadzankami zorganizowanymi 
przez Joannę Nowak. Pojawili się nawet 
ułani z 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich 
z krótką prelekcją, pokazem cięcia łoz, 
władania lancą i wystawą sprzętów 
wojskowych. Nowością i wielkim sukce-
sem okazały się zawody w Hobby Horse, 
w których, w przerwie między konkursa-
mi hippicznymi, wzięło udział ponad 
trzydzieścioro dzieci.

Festyn Żelaznej Podkowy jest bardzo 
dużą imprezą, która ma szansę realizacji 
w takiej formule przede wszystkim dzięki 
zaangażowaniu całego sztabu ludzi, ale 
równie ważne jest wsparcie instytucjonal-
ne oraz sponsorów. W tym miejscu 

pragniemy gorąco podziękować następu-
jącym osobom oraz instytucjom:

 ▪ Powiat Poznański,
 ▪ Dariusz Urbański, Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina,

 ▪ Bruge - koniesklep.pl,
 ▪ Jarosław Dobrowolski, Radny Powiatu 
Poznańskiego,

 ▪ Specjalistyczne Centrum Medyczne 
Dynasplint i Formthotics,

 ▪ FotoPietura Poznań,
 ▪ Sołectwo Raduszyn,
 ▪ AlborHaft.

Pragnę podziękować również wspaniałej 
grupie ponad 15 osób, bez wsparcia 
których ta impreza nie miałaby szansy 
zaistnieć i rozwinąć skrzydeł. Tegoroczna 
edycja imprezy była ogromnym sukce-
sem i przyciągnęła setki rodzin z Muro-
wanej Gośliny oraz z całego Powiatu 
Poznańskiego. Mamy nadzieję, że 
o następnych edycjach będziemy mogli 
pisać podobnie.

Andrzej Kosakowski, Stajnia Raduszyn
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann, Nikola Wujcik

W ostatnią niedzielę sierpnia 
odbyła się kolejna edycja 
Festynu Żelaznej Podkowy. Jak 
co roku, zawody oraz festyn 
odbyły się na terenie Gospo-
darstwa Rolnego Państwa 
Urszuli oraz Kazimierza Kosa-
kowskich. Organizatorem 
zawodów był Klub Jeździecki 
Raduszyn. Impreza ta już na 
dobre zagościła w kalendarzu 
jeździeckim oraz wydarzeń 
gminy i powiatu. Dzięki wspar-
ciu licznych sponsorów, dobrej 
pogodzie, zaangażowaniu 
organizatorów oraz wolonta-
riuszy ponownie udało się 
w Raduszynie zgromadzić bar-
dzo dużo entuzjastów jeździec-
twa wraz z całymi rodzinami.

W tegorocznej edycji mogliśmy oglądać 
zmagania w czterech konkursach 
o wzrastającym stopniu trudności. Pula 
nagród wynosiła ponad 5500 zł. w nagro-
dach rzeczowych, a rywalizowano o nie 
w ponad 130 przejazdach! Jest to nie 
lada wyczyn, biorąc pod uwagę,  
że w jednym czasie odbywało się ponad 
30 imprez jeździeckich. Każdy konkurs 
odbywał się w innej formule, tak, by 
publiczność miała okazję zapoznać 
się z niuansami rywalizacji w skokach 
przez przeszkody.

Parkur ułożony przez Tadeusza Szymo-
niaka - gospodarza toru na naszej 
imprezie - był bardzo ciekawy i widowi-
skowy, a jednocześnie na tyle przemyśla-
ny, że większość jeźdźców nie miała 
z nim zbyt dużych problemów. W tym 
roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
specjalny „mini konkurs” dla małych 
dzieci, w którym ponad 10 par po raz 
pierwszy zetknęło się z zawodami 
jeździeckimi.

Staramy się, by nasze zawody były 
dobrym wstępem w świat skoków, 
dlatego nie tylko dbamy o dobrą organi-
zację zawodów oraz sympatyczną 
atmosferę, ale również udaje nam się co 
roku zorganizować sponsorów, dzięki 

Żelazna podkowa



KONSULTACJE SPOŁECZNE
Urząd Miasta i Gminy przystąpił do prac nad Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Murowana Goślina. Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
i gości do szerokiej rozmowy na temat tego ważnego doku-
mentu.

CZYM JEST STUDIUM?
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy jest obligatoryjnym dokumentem 
planistycznym. Składa się z części tekstowej i graficznej, które 
prezentują uwarunkowania, czyli stan zastany na czas opraco-
wania dokumentu oraz kierunków, które wskazują planowany 
rozwój gminy.

DO CZEGO SŁUŻY STUDIUM?
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy stanowi podstawę do opracowania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Na tej podstawie można przeznaczyć w planie miejscowym 
określony teren pod zabudowę lub ograniczyć możliwości jego 
zagospodarowania.

KIEDY ZAINTERESOWANI MOGĄ AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ 
W SPORZĄDZANIU DOKUMENTU?
Pierwszym etapem, w którym mieszkańcy i osoby zaintereso-
wane mogą uczestniczyć w sporządzaniu studium jest składa-
nie wniosków. Wnioski zbierane są przez co najmniej 21 dni, 
a informacja o tym podawana jest do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie i obwieszczenia. Wnioski należy składać 
do 30 listopada 2021 r. do urzędu. Drugim etapem dla osób 
zainteresowanych jest składanie uwag. Po sporządzeniu 
projektu, jego zaopiniowaniu i uzgodnieniu, następuje wyłoże-
nie projektu do publicznego wglądu. Wówczas można zapo-
znać się z projektem – wyłożenie do publicznego wglądu trwa 
co najmniej 21 dni. W trakcie wyłożenia, a także w terminie co 
najmniej 21 dni od zakończenia wyłożenia, można składać 
uwagi do projektu.

GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE O ZBIERANIU WNIO-
SKÓW LUB UPUBLICZNIENIU PROJEKTU?
Wszystkie informacje, z podaniem terminów, znajdują 
się w obwieszczeniach i ogłoszeniu. Obwieszczenia znajdują 
się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Gminy Murowana Goślina (www.bip.murowana-goslina.pl) oraz 
na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy. Ogłoszenie 
publikowane jest w prasie lokalnej. Terminy podane w ogłosze-
niu i obwieszczeniu są takie same.

CZY JEST ORGANIZOWANE SPOTKANIE, NA KTÓRYM 
MOŻNA POROZMAWIAĆ O PRZYGOTOWANYM PROJEKCIE?
Tak, będą organizowane konsultacje społeczne, na których 
będzie możliwość porozmawiania z pracownikami urzędu 

na temat procedury sporządzania studium oraz przyszłości 
gminy. Miejsca spotkań będą podane na stronie internetowej 
www.murowana-goslina.pl, na Facebooku gminy oraz na 
tablicach ogłoszeń na terenie gminy.  
Zachęcamy do wzięcia udziału w tych wydarzeniach.

KOGO DOTYCZY STUDIUM?
Studium dotyczy wszystkich mieszkańców, inwestorów oraz 
gości, którzy odwiedzają gminę. Kierunki wskazane w studium 
będą miały przełożenie na lokalizację zabudowy, zarówno 
mieszkaniowej, jak też związanej z działalnością gospodarczą, 
na wyznaczenie terenów rekreacji, sportu i wypoczynku. 
Kierunki wskazują również tereny, które nie są przewidziane 
do zagospodarowania. W studium wskazuje się również tereny 
podlegające ochronie.

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która jest 
wprowadzeniem do dyskusji na temat zmiany studium, 
a wyniki posłużą do planowania przyszłości gminy. Wypełnioną 
ankietę należy złożyć do 22 listopada 2021 r. do specjalnie 
oznaczonych pojemników znajdujących się w holu urzędu 
na placu Powstańców Wielkopolskich 9 oraz na ul. Poznań-
skiej 18. 
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY MUROWANA GOŚLINA 
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ANKIETA

1.  W JAKIEJ MIEJSCOWOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA PANI/
PAN MIESZKA?

□ Białęgi
□ Białężyn
□ Boduszewo
□ Długa Goślina
□ Głębocko
□ Głęboczek
□ Kamińsko
□ Kąty
□ Łopuchowo
□ Łopuchówko
□ Łoskoń Stary
□ Mściszewo
□ Murowana Goślina
□ Nieszawa
□ Przebędowo
□ Raduszyn
□ Rakownia
□ Starczanowo
□ Trojanowo
□ Uchorowo
□ Wojnowo
□ Wojnówko
□ Zielonka
□ Złotoryjsko
□ inna ...................................................................................................…
□ nie mieszkam w gminie Murowana Goślina*

*prosimy o udzielenie odpowiedzi na kolejne pytania w odniesieniu do 
miejscowości na terenie gminy, którą Pani/Pan najczęściej odwiedza

2. PŁEĆ
□ kobieta
□ mężczyzna

3. WIEK
□ mniej niż 18
□ 19-40
□ 41-60
□ więcej niż 60

4. WYKSZTAŁCENIE
□ podstawowe
□ zasadnicze zawodowe
□ średnie
□ wyższe

5. CZY PANI/PAN LUBI SWOJĄ MIEJSCOWOŚĆ?
□ to najlepsze miejsce do życia
□ jestem zadowolony/a z życia w mojej miejscowości
□ jestem średnio zadowolony/a z życia w mojej miejscowości
□ nie lubię tu żyć, myślę o przeprowadzce

6. JAKIE UCIĄŻLIWOŚCI WYSTĘPUJĄ W PANI/PANA OTOCZENIU? 
(MOŻNA ZAZNACZYĆ WIĘCEJ NIŻ 1 ODPOWIEDŹ)

□ uciążliwe usługi
□ uciążliwy przemysł
□ hałas
□ zanieczyszczone powietrze
□ zaniedbana zieleń
□ zniszczona zabudowa
□ bariery architektoniczne (brak podjazdów, wind, wysokie 

krawężniki i schody)
□ niebezpieczne miejsca
□ niedostateczna infrastruktura drogowa (np. drogi gruntowe lub 

wymagające remontu)
□ inne (jakie?) ….....................................................................................
□ nie występują

7. JAKICH USŁUG BRAKUJE W PANI/PANA OKOLICY? (MOŻNA 
ZAZNACZYĆ WIĘCEJ NIŻ 1 ODPOWIEDŹ)

□ handlowych
□ gastronomicznych
□ oświatowych
□ zdrowia
□ oferty dla seniorów
□ sportu i rekreacji
□ kulturalnych
□ opieki nad zwierzętami
□ galerii handlowych
□ inne (jakie?) ….....................................................................................

..............................................................................................................
□ nie brakuje

8. JAKIE PROBLEMY KOMUNIKACYJNE WYSTĘPUJĄ W GMINIE? 
(MOŻNA ZAZNACZYĆ WIĘCEJ NIŻ 1 ODPOWIEDŹ)

□ niewystarczająca liczba miejsc postojowych, parkowanie 
samochodów na chodnikach i trawnikach

□ niedostateczna liczba ścieżek rowerowych
□ niewystarczająca liczba chodników
□ niewystarczająca liczba utwardzonych dróg
□ niewystarczająca liczba kursów pociągu
□ niewystarczająca liczba kursów autobusów komunikacji gminnej
□ inne (jakie?) ........................................................................................

..........................................................................................................…
□ nie widzę problemów

9. GDZIE CHCIAŁABY/CHCIAŁBY PANI/PAN ROBIĆ CODZIENNE 
ZAKUPY? (MOŻNA ZAZNACZYĆ MAKSYMALNIE 2 ODPOWIE-
DZI)

□ w lokalnych sklepach
□ na targowiskach
□ w dyskontach
□ w galeriach handlowych
□ w innych (jakich?) …............................................................................

.............................................................................................................

10. JAKICH TERENÓW BRAKUJE W PANI/PANA MIEJSCOWOŚCI? 
(MOŻNA ZAZNACZYĆ KILKA ODPOWIEDZI)

□ parków i skwerów
□ zieleni przyulicznej
□ zieleni naturalnej (łąk, lasów)
□ terenów rekreacyjno-sportowych
□ zieleni izolującej od obiektów uciążliwych
□ nie brakuje terenów zieleni
□ innych (jakich?) …................................................................................

..............................................................................................................

11. W JAKIM KIERUNKU POWINNA SIĘ ROZWIJAĆ PANI/PANA 
MIEJSCOWOŚĆ? (MOŻNA ZAZNACZYĆ MAKSYMALNIE 
3 ODPOWIEDZI)

□ rozbudowa mieszkalnictwa jednorodzinnego
□ rozbudowa mieszkalnictwa wielorodzinnego
□ rozwój rolnictwa
□ przeznaczenie terenów pod farmy fotowoltaiczne
□ rozwój turystyki
□ rozwój przemysłu
□ rozbudowa infrastruktury technicznej (np. drogi, ścieżki rowero-

we, oświetlenie)
□ nie mam zdania
□ inny (jaki?) ...........................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

...........................................................................................................…

Podmiot odpowiedzialny: 
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wytnij tę stronę, wypełnij ankietę, przynieś do wyznaczonego miejsca.



INFORMATOR

ROZKŁAD ZAJĘĆ  
W SEZONIE KULTURALNYM 2020/2021

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej
ul. Rogozińska 15

Dzień 
tygodnia Godz. Nazwa Opłata

poniedziałek 19.00 – 21.00 Orkiestra Dęta OSP –
środa 19.00 – 21.00 Orkiestra Dęta OSP –

poniedziałek 14.00 – 19.00 Nauka gry na instrumentach dętych 20 zł/1 zajęcia
środa 17.00 – 19.00 Nauka gry na instrumentach dętych 20 zł/1 zajęcia

Dom Kultury
ul. Mściszewska 10, tel. 61 81 22 120, 61 81 13 088, 
www.domkultury.murowana-goslina.pl, email: dom.kultury@murowana-goslina.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Poznańska 16

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

Nowy Rynek 8 
tel. 61 81 23 629, email: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl

Dzień 
tygodnia Godz. Nazwa Opłata

poniedziałek 17.30 – 19.00 Warsztaty majsterklepki 40 zł/m-c

16.45 – 19.00 Chór Dziewczęcy „Canzona” 
(próby głosowe) –

19.00 – 21.00 Chór Żeński „Canzona” –
wtorek 11.00 – 12.00 Zajęcia sensoryczne 25 zł/1 zajęcia

17.00 – 18.30 Warsztaty filmu animowane-
go dla dzieci i młodzieży 40 zł/m-c

17.30 – 18.30 Zabawy plastyczne dla dzieci 
3-6 lat 40 zł/m-c

19.00 – 21.00 Zespół wokalny Una Canto –
19.00 – 20.00 Latino solo 80/4 zajęcia
20.00 – 21.00 Latino solo 80/4 zajęcia

środa 17.00 – 18.00 Rysunek dla dzieci 40 zł/m-c

17.00 – 18.30 Warsztaty fotograficzne 
dla dzieci i młodzieży 40 zł/m-c

18.00 – 19.00 Joga (grupa początkująca) 25 zł/1 zajęcia
19.15 – 20.45 Joga (grupa zaawansowana) 25 zł/1 zajęcia

Dzień 
tygodnia Godz. Nazwa Opłata

czwartek 16.00 – 17.00 Nauka gry w szachy 80 zł/m-c

16.30 – 18.00 Kółko plastyczne dla dzieci (od 7 
lat) i młodzieży - Kreatywni 40 zł/m-c

17.00 – 20.00
Nauka gry na gitarze akustycz-

nej, gitarze elektrycznej i ukulele 
w grupach

20 zł/1 zajęcia

18.00 – 18.45 Taniec dla dzieci 8-14 lat 60 zł/4 zajęcia

18.30 – 20.30 Klub Rękodzieła Artystycznego 
dla dorosłych -

19.00 – 20.00 Latino 80 zł/4 zajęcia
20.00 – 21.00 Taniec dla par 160 zł/4 zajęcia

piątek 13.00 – 20.00 Indywidualna nauka gry na pia-
ninie 60 zł/45 minut

16.00 – 21.00 Pracownia sztuki dla młodzieży 
i dorosłych (malarstwo, rysunek) 40 zł/m-c

18.00 – 19.30 Chór Dziewczęcy „Canzona” –
sobota 10.20 –12.20 Utubersi 35 zł/1 zajęcia

Dzień 
tygodnia Godz. Nazwa Opłata

wtorek 19.00 – 21.00 Chór Mieszany „Vocantes” –
środa 16.00 – 17.30 Zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” –

18.00 – 19.30 Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” –

Dzień 
tygodnia Godziny Nazwa Opłata

środa 15.00 – 16.30 Pracownia Rzeźby i Ceramiki (dzieci 
i młodzież szkolna) grupa pierwsza 20 zł/1 zajęcia

17.00 – 18.30 Pracownia Rzeźby i Ceramiki (dzieci 
i młodzież szkolna), grupa druga 20 zł/1 zajęcia

17.30 – 19.00
Kółko plastyczne dla dzieci i mło-
dzieży Kreatywni, grupa zaawan-

sowana
40 zł/m-c

18.00 – 19.00 Zabawy plastyczne dla dzieci 3-6 lat 40 zł/m-c

16.00 – 17.00 Gimnastyka artystyczna z elemen-
tami akrobatyki, grupa 6-8 lat 89 zł/m-c

17.00 – 18.00 Gimnastyka artystyczna z elemen-
tami akrobatyki, grupa 9-12 lat 89 zł/m-c

18.00 – 19.00 Gimnastyka artystyczna z elemen-
tami akrobatyki, grupa 12-16 lat 89 zł/m-c

20.00 - 21.30 Joga 60 zł/4 zajęcia 
100 zł/8 zajęć

czwartek 16.00 – 17.00 Klocki Lego 27,50 zł/1 za-
jęcia

18.00 – 19.00 Zdrowy kręgosłup 80 zł/m-c 
25 zł/1 zajęcia

19.30 – 20.30 Aerobik 15 zł/1 zajęcia

piątek 17.00 – 18.00 Zespół folklorystyczny „Goślinianie”, 
grupa młodsza –

18.00 – 19.30 Zespół folklorystyczny „Goślinianie”, 
grupa starsza –

Dzień 
tygodnia Godziny Nazwa Opłata

poniedziałek 15.30 – 16.15 Grupa Dance Mix 3+ 79 zł/m-c
16.30 – 17.20 Grupa Dance Mix 6 + 79 zł/m-c
17.30 – 18.20 Dancehall 12-16 lat 79 zł/m-c

18.45 – 19.45 Zumba fitness 80 zł/m-c 
25 zł/1 zajęcia

20.15 – 21.45 Joga 60 zł/4 zajęcia 
100 zł/8 zajęć

wtorek 17.00 – 19.00 Pracownia Rzeźby i Ceramiki 
dla dorosłych 25 zł/1 zajęcia

15.30 – 17.00
Kółko plastyczne dla dzieci (od 
7 lat) i młodzieży – Kreatywni 
grupa pierwsza początkująca

40 zł/m-c

17.10 – 18.40
Kółko plastyczne dla dzieci (od 
10 lat) i młodzieży – Kreatywni 

grupa druga
40 zł/m-c

18.00 – 19.00 Gimnastyka słowiańska 30 zł/1 zajęcia
100 zł/m-c

19.30 – 20.30 Aerobik 15 zł.1 zajęcia

Inne zajęcia dla mieszkańców
GRUPA ZABAWOWO-SENSORYCZNA DLA DZIECI 18-36 MIESIĘCY 
(WRAZ Z OPIEKUNAMI)

organizator: Zmalowane animacje Anna Wieczorek
miejsce: sala MGOKiR ul.Mściszewska 10
termin: wtorki o godz.11.00
kontakt: tel. 669 351 906, Facebook: profil Przystań Malucha

JOGA

organizator: Cud Yoga, Justyna i Joanna Gronek,
poniedziałek, Długa Goślina – remiza, godz. 19.15-20.30 
środa, Murowana Goślina, sala MGOKiR ul. Mściszewska 10 
grupa początkująca: godz. 18.00-19.00 
grupa średnio zaawansowana: godz. 19.15-20.45
kontakt: tel. 604 758 924, 662 093 336 
Facebook: profil Cud Yoga



Nocny autobus 252
Od 1 września br. między Poznaniem a Murowaną Gośliną 
kursuje nocna linia autobusowa 252. 

Trasa/przystanki: Przebędowo Pętla, Przebędowo park, 
Murowana Goślina Okrężna, MG Polna, MG PKM, MG Poznań-
ska, MG cmentarz, MG Kręta, MG Leśna, Szlachęcin, Bolecho-
wo-os. Kasztanowa, Bolechowo-os. fabryka autobusów, 
Bolechowo-os Wojska Polskiego, Promnice Północna, Bolecho-
wo-os. szkoła, Bolechowo Poligonowa, Bolechowo przejazd, 
Owińska ks. Piotrowskiego, Owińska Lipowa, Owińska PKM, 
Owińska Parkowa, Owińska gospodarstwo ogrodnicze, 

INFORMATOR

Miękowo Kolejowa, Czerwonak elewator, Czerwonak os. 
Przylesie, Czerwonak Kręta, Czerwonak PKM, Czerwonak 
Szkolna, Koziegłowy Lipowa, Koziegłowy Piaskowa, Karolin 
PKM, Czerwonacka, Gdyńska, Bałtycka, Chemiczna, Smolna, 
Hlonda, Zawady, Rondo Śródka. 

Autobus kursuje w soboty oraz w niedziele i święta. 
Kurs z Ronda Środka do Przebędowa: godz. 1.45 
Kurs z Przebędowa na Śródkę: godz. 0.22.

Przypominamy, że rozkłady jazdy kolei, a także wszystkich 
autobusów, zarówno w komunikacji gminnej, jak i w połą-
czeniu z innymi miastami dostępne są na stronie: https://
www.murowana-goslina.pl/111,murowana-goslina-poznan. 

L I N I A 391 ROZKŁAD JAZDY
Murowana Goślina (ul. Kolejowa – ul. Wojska Polskiego/Mostowa – ul. Poznańska – ul. Długa – ul. Raduszyńska - ul. Mści-
szewska) – Raduszyn – Mściszewo
Organizator: Gmina Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina,
Przewoźnik: TELE BUS PRZEWOZY TURYSTYCZNE I OKAZJONALNE Paulina Frąckowiak Długa Goślina 5a, 62-095 Murowana Goślina.

Rozkład jazdy ważny od 1 października 2021 r.

D D D

13:15 15:30 17:15
13:16 15:31 17:16
13:17 15:32 17:17
13:19 15:34 17:19
13:21 15:36 17:21

--- --- ---
13:22 15:37 17:22
13:23 15:38 17:23
13:25 15:40 17:25

D D D D
Mściszewo 7:12 10:08 13:26 15:41 17:26
Mściszewo 7:14 10:10 13:28 15:43 17:28
Mściszewo 7:15 10:11 13:29 15:44 17:29
Mściszewo  (nż) 7:16 10:12 13:30 15:45 17:30
ul. Raduszyńska 7:18 10:13 13:31 15:46 17:31
ul. Starczanowska --- --- --- --- ---
ul. Długa 7:20 10:15 13:33 15:47 17:33
ul. Długa 7:21 10:16 13:34 15:48 17:34
ul. Poznańska (nż) 7:22 10:17 13:35 15:49 17:35
ul. Mostowa 7:23 10:18 13:36 15:50 17:36
ul. Kolejowa 7:24 10:19 13:37 15:52 17:37

Modrzewiowa I
Cmentarz I
Poznańska I
PKM I

Murowana 
Goślina

Mściszewska I
Szkoła I
Nowy Rynek I

Mściszewo

Górka II
Remiza II
Figura II
Obwodnica II

10:07

MUROWANA GOŚLINA

Miejscowość Lokalizacja przystanku Strefa
Dni robocze

D

ul. Starczanowska Szkoła I

Mściszewo
Mściszewo  (nż) Obwodnica II
Mściszewo Figura Figura II
Mściszewo Górka Górka II

Murowana 
Goślina

ul. Kolejowa PKM

I

I
ul. Wojska Polskiego Poznańska I
ul. Poznańska (nż) Cmentarz I

Miejscowość Lokalizacja przystanku Nazwa Przystanku

Nazwa Przystanku

Strefa
Dni robocze

D

9:55

10:05
10:04
10:02

9:57
9:56

9:59
10:01

ul. Długa Kręta I
ul. Raduszyńska Mściszewska

Kierunek jazdy: 

Kierunek jazdy: 

 MŚCISZEWO

KARATE OLIMPIJSKIE WKF
organizator: ENTORI Karate Olympic Team
miejsce i terminy: Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej 
Goślinie, ul. Kutrzeby 3
grupa początkująca: wtorki godz. 17.00, środy godz. 17.30 
grupa dla dorosłych: wtorki godz. 20.00, czwartki godz. 20.30 
kontakt: tel. 512 352 067, www.entori.eu 
Facebook: profil ENTORI Karate Olympic Team

TRENINGI SIATKARSKIE
organizator: SKS Murowana Goślina
miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie,  
ul. Kutrzeby 3

Terminy:
wtorek i czwartek
16.00-17.00 klasy 1-3 dziewczynki
17.00-19.00 klasy 4-8 dziewczynki
kontakt: Marzena Chmielecka, tel. 502 046 953

poniedziałek i środa: 16.30-17.30 klasy 1-3 chłopcy
poniedziałek, środa, piątek:18.30-20.00 klasy 4-8 chłopcy
kontakt: Maciej Przybylski, tel. 607 872 838

poniedziałek, środa, piątek
17.00-18.30 uczennice szkoły ponadpodstawowej i starsze 
kontakt: Andrzej Miciul

LEGENDA:
D – kursuje od poniedziałku  
do piątku prócz świąt. 
■ – kursuje we wtorki prócz świąt

https://www.murowana-goslina.pl/111,murowana-goslina-poznan
https://www.murowana-goslina.pl/111,murowana-goslina-poznan
http://www.entori.eu
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Krzysztof Mendlewski świetnie 
zaprezentował się podczas gali 
Babilon MMA. Wygrał swój pojedy-
nek, mimo iż jego przeciwnikiem był 
dużo bardziej doświadczony Mate-
usz Makarowski z warszawskiego 
klubu WCA Fight Team (dwukrotnie 
więcej stoczonych walk).

Gala Babilon MMA, transmitowana 
w telewizji ogólnopolskiej, stawia na 
młodych, wyróżniających się zawodników, 
którym pomaga zaprezentować się 
szerszej publiczności. – Cała oprawa jest 
bardzo profesjonalna, organizacja po KSW 
jest druga/trzecia w Polsce – ocenia 
Krzysztof Mendlewski – Zestawienia są 
mocno sportowe, na zapleczu nie ma 
napięć stricte medialnych. Każdy spełnia 
swoje marzenia i realizuje się w pasji, 
a nie szuka „brudnego” rozgłosu. Tak też 
było w tym przypadku.

Mendlewski przyznaje, że była to najtrud-
niejsza walka w jego sportowej karierze. 
W pierwszej rundzie kontrolował starcie 
zarówno w stójce, jak i w parterze. Jednak 
w drugiej rundzie Makarowski narzucił 
swój styl. – Wciąż napierał, a mi zabrakło 
tlenu. – przyznaje Mendlewski – Wiedzia-
łem, że przegrałem drugą rundę i że 
do zwycięstwa potrzebuję wygrać trzecią. 
Trzeba było wykrzesać z siebie rezerwy sił 
i wrócić do planu z pierwszej rundy.

Plan się powiódł. Fanom MMA walka 
mogła się podobać, ponieważ bardzo 
dużo się działo zarówno w stójce, jak 
i w parterze.

Na gali Babilon MMA Krzysztof Mendlew-
ski walczył drugi raz. Po raz pierwszy, jako 
totalny „underdog” z przeciwnikiem, który 
przymierzany był do walki o pas tej 
organizacji (rekord 6-1 oraz posiada pas 

Mendlewski niezwyciężony podczas gali Babilon MMA

SPORT

innej organizacji). Mendlewski sprawił 
fanom dużą niespodziankę, poddając go 
duszeniem zza pleców w drugiej rundzie. 
Obecnie przed nim jeszcze jedna walka 
eliminacyjna. Jeśli uda się ją wygrać, 
będzie miał szansę powalczyć o pas 
organizacji Babilon MMA w wadze lekkiej.

Krzysztof Mendlewski sporty walki trenuje 
od 11 lat w klubie Murowana Goślina 
Team oraz MMA Oborniki. Jego trenerami 
są Mateusz Juskowiak oraz Sławomir 
Iracki. Największe osiągnięcia poza 
startami zawodowymi:

 ▪ I miejsce na mistrzostwach grapplin-
gowych w Irlandii – NAGA;

 ▪ I miejsce w zawodach grapplingowych 
- Puchar Polski w Zawierciu;

 ▪ II miejsce na Mistrzostwach Europy 
w Luboniu.

Do tej pory stoczył 10 walk w klatce, 
6 z nich było pojedynkami zawodowymi 
(rekord zawodowy 4-2).

Monika Paluszkiewicz 
Zdjęcia: Bartłomiej Zborowski

Łucznicy świętowali tydzień sportu
26 września br. odbyły się Mistrzo-

stwa Juniorów w Łucznictwie Kon-
nym. Jest to coroczna akcja organi-
zowana podczas Europejskiego Tygo-
dnia Sportu. Na terenach Ośrodka 
Jeździeckiego Kawalkada w Rakowni 
wystartowało 16 juniorów (do 18 
roku życia). Konkurowali w grupach: 
początkująca, średnio zawansowana 
i zaawansowana. Przed zawodami 
odbyły się próby sprawnościowe – 
bieg na 600 m, 800 m i 1000 m oraz 
zwisy na drążku. Zorganizowano 
także warsztaty w Mistrzem Świata 
w łucznictwie konnym – Norbertem 
Kopczyńskim. 

Klub Sportowy Kawalkada i Ośrodek 
Jeździecki z Rakowni kolejny już rok wzięły 
udział w Europejskim Tygodniu Sportu. 
Realizujemy  także program KLUB - Mini-

sterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu. Zawody wspierane są przez 
Polską Federację Łucznictwa Konnego - 
Polish Horseback Archery Federation oraz 
Europejski Korpus Solidarności.

Podczas mistrzostw byli z nami: Lena 
Łatyszew, Lena Kaczor, Jarema Kaczor , 
Cecille Stobińska, Jakub Nowotarski, Ewa 

Kutryba, Maja Harasym, Marcel Harasym, 
Iga Salwin, Aleksandra Koperska, Kamila 
Szczepaniak, Olga Szymczak, Matylda 
Szymańska, Matylda Gil, Zosia Sójka, 
Michalina Pyrek. 

Anna Sterczyńska
Zdjęcie: archiwum Ośrodka Jeździeckiego 

Kawalkada 
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W czwartek 23 września Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców Wielkopol-
skich w Długiej Goślinie zorganizowała 
Dzień Aktywności Ekologicznej i Samo-
rządowej. Inicjatywa miała na celu nie 
tylko porządkowanie otoczenia, ale też 
edukacyjny aspekt uświadamiania 
najmłodszych pokoleń o roli czystości 
środowiska w życiu człowieka i skutkach 
jego zaniedbania dla nas, jak i dla 
przyszłych pokoleń. 

Dzień rozpoczął się od spotkania z leśni-
kiem Bartoszem Nowakiem. Celem zajęć 
było uświadomienie dzieciom ogromnego 
znaczenia lasu, pokazanie, jak poszczegól-
ne elementy przyrody oddziałują wzajem-
nie na siebie. Specjalista Służby Leśnej 
zapoznał dzieci z pracą leśnika i środowi-
skiem lasu. Dzieci angażowały się w 
zajęcia i chętnie odpowiadały na stawiane 
im pytania. Spotkanie upłynęło w miłej 

atmosferze, a wysłuchane ciekawostki 
i wiadomości poszerzyły wiedzę przyrodni-
czą dzieci. Tematyka ekologiczna i przyrod-
nicza także przyświecała uczniom podczas 
wykonywania prac projektowych „Jestem 
EKO” oraz „Kodeks Ekologa”. Pięknie 
i starannie wykonane prace zdobiły hol 
wejściowy szkoły, zachęcając do działań 
z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodni-
czej. Koordynatorem działań ekologicznych 
była nauczycielka - Angelika Skrzypek. 
Jednocześnie w tym dniu odbyły się wybory 

do Samorządu Uczniowskiego na nowy rok 
szkolny 2021/2022 pod kierunkiem pani 
Renaty Olszewskiej. Był lokal wyborczy, 
komisja i nawet obserwator. Wszystkie 
działania zakończyliśmy przy wspólnym 
ognisku. W wydarzeniu wzięła udział cała 
społeczność szkolna.

Agata Glapiak, nauczyciel SP  
im. Powstańców Wielkopolskich  

w Długiej Goślinie
Zdjęcia: Justyna Grefkiewicz
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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

REFERAT ORGANIZACYJNY
kierownik Halina Turaj, 61 8923 630

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
Zastępca kierownika, 61 89 23 633

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

Dzień Aktywności w Długiej Goślinie
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ADELA ŻURAKOWSKA: CO SPOWO-
DOWAŁO, ŻE ZDECYDOWAŁA SIĘ PANI 
NA OBJĘCIE STANOWISKA DYREKTORA 
SZKOŁY W BIAŁĘŻYNIE?

Lidia Obst-Domagalska: Od 10 lat 
związana jestem ze Szkołą Podstawową 
w Białężynie i chciałabym, aby tak 
zostało jeszcze przez długi czas. Szkoła 
jest dla mnie bardzo ważna, znam jej 
wszystkie mocne i słabsze strony, a jej 
dobro jest dla mnie sprawą priorytetową. 
Częste zmiany dyrekcji mogłyby negatyw-
nie odbić się na naszej placówce, więc 
postanowiłam podjąć się tego odpowie-
dzialnego zadania i mam nadzieję, że 
kolejne zmiany nie będą już konieczne.

CO JEST DOBREGO W BIAŁĘŻYŃSKIEJ 
SZKOLE?

Podstawowym atutem są mało liczne 
klasy, co pozwala na indywidualne 
podejście do ucznia oraz zapewnienie 
kameralnych warunków nauki i pracy. 
Takie możliwości stwarzają na ogół szkoły 
prywatne, niestety najczęściej płatne. 
Mamy bardzo dobrze wyposażone sale 
lekcyjne. W każdej klasie znajdują się 
wideoprojektory lub tablice multimedial-
ne, wspomagające nauczanie.

Poza tym w szkole panuje miła, niemal 
rodzinna atmosfera, która na pewno 
sprzyja dobremu rozwojowi dzieci 
i młodzieży.

CZY ZAMIERZA PANI WPROWADZIĆ 
JAKIEŚ ZMIANY?

Chcielibyśmy, aby Szkoła Podstawowa 
w Białężynie rozwijała się i aby było 
w niej coraz więcej uczniów. Chcemy 
organizować wycieczki, zajęcia pozalek-
cyjne i zielone szkoły, ale niestety 
obecnie musimy stosować 
się do reżimów sanitarnych, które 
wielokrotnie związują nam ręce i zawęża-
ją pole działania. Zamierzamy zapewnić 
uczniom kontakt z kulturą, sztuką 
i popularnymi dzisiaj atrakcjami, ponie-
waż wizyty w muzeum, w teatrze czy 
nawet w kinie nie zastąpi nawet najcie-
kawsza lekcja.

Staram się również rozszerzyć ofertę 
zajęć dodatkowych. Wymaga to jednak 

ścisłej współpracy z rodzicami, ponieważ 
często dziecko trzeba dowieźć na 
wskazaną godzinę do szkoły i ponieść 
dodatkowe koszty. 

CZY PANI ZDANIEM WARTO BYĆ 
UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W BIAŁĘŻYNIE?

Zdecydowanie tak! Dowodem na to, że nie 
jestem gołosłowna jest to, że sama mam 
w tej szkole dwójkę dzieci. Mogę zatem 
wypowiadać się również z perspektywy 
rodzica. Dzieci czują się tutaj dobrze, nie 
mają problemów z nauką, a co ważniej-
sze, chętnie idą na lekcje i bez problemu 
przygotowują się do zajęć. Ogromną 
wartość wnoszą kameralne warunki 
pracy. Jest to szczególnie ważne dla 
wrażliwych dzieci. Uczniowie nie są 
zestresowani, a na boisku szkolnym 
można poczuć się jak na nieco większym 
podwórku. Nie ma osób, które by się nie 
znały. Starsi pomagają młodszym, 
maluchy nie boją się podejść do starszych 
kolegów. Dzięki temu kształtują się coraz 
bardziej zanikające w dzisiejszych 
czasach więzi społeczne.

Możemy również pochwalić się licznymi 
osiągnięciami naszych uczniów w wielu 
konkursach i mam nadzieję, że będzie 
ich coraz więcej.

Zdjęcie: archiwum szkoły

Rozmowa z nową dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Białężynie, Lidią Obst-Domagalską.

Kameralna szkoła

13 października br. w goślińskich 
podstawówkach odbyły się uroczystości 
Dnia Edukacji Narodowej. Odbyły się 
pasowania pierwszoklasistów, a bur-
mistrz Dariusz Urbański i wiceburmistrz 
Radosław Szpot wręczyli wyróżnienia dla 
nauczycieli za ich pracę na rzecz szkolnej 
społeczności:

Elżbieta Mistarz – SP1,

Beata Patycka – SP1,

Grażyna Sommerfeld – SP1,

Dagmara Łuczkowska – SP1,

Paulina Dutkowska – SP2,

Joanna Mikołajewicz – SP2,

Agnieszka Zomerfeld – SP2,

Barbara Klepacka – SP w Białężynie,

Alina Strugarek – SP w Białężynie,

Karolina Magdziarz – SP w Długiej 
Goślinie,

Beata Sójka – SP w Długiej Goślinie.

Burmistrzowie dziękowali za empatyczne 
podejście do wykonywanego ważnego 
społecznie zawodu, złożyli życzenia 
dyrekcjom, pedagogom oraz pracownikom 
szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

(BK)

Dzień Edukacji Narodowej



www.murowana-goslina.pl20

TURYSTYKA

W sąsiedztwie Poznania parków nie 
brakuje. Zagospodarowane przestrzenie 
zielone mają różną metrykę, ale łączy je 
jedno: są popularnym miejscem space-
rów i relaksu w pięknych okolicznościach 
przyrody.

REZYDENCJE

Dwie najsłynniejsze podpoznańskie 
rezydencje magnackie to nie tylko 
reprezentacyjne budynki, ale i otaczające 
je założenia parkowe. Odwiedzając 
posiadłość Raczyńskich w Rogalinie, 

możemy zafundować sobie praktyczną 
lekcję na temat różnic między regularnie 
skomponowanym, uporządkowanym 
ogrodem w stylu francuskim, a nieco 
nieokiełznanym parkiem angielskim. 
Wizytówką rogalińskiego parku są 
niewątpliwie sędziwe dęby Lech, Czech  
i Rus (ten ostatni to 800-letni staruszek, 
najstarszy dąb w Polsce). Chlubą pobli-
skiego Kórnika jest natomiast najstarsze 
arboretum w Polsce, którego bogata 
kolekcja liczy około 3500 gatunków 
i odmian roślin. Wśród nich na uwagę 
zasługuje najstarszy w kraju okaz 
cypryśnika błotnego, być może zasadzo-

ny przez samego Tytusa Działyńskiego. 
Podczas jesiennej wizyty w Kórniku przy 
odrobinie szczęścia można trafić na 
opadłe liście rosnącego tam grujecznika 
japońskiego pachnące… piernikami! Od 
niedawna zwiedzanie arboretum urozma-
ica nowa ścieżka „Z historii parku…”, 
poświęcona dziejom ogrodu. 
Ścieżka na obszarze bagiennym rzeki 
Trojanki oraz ścieżka „Owadogród”  
to z kolei propozycje Arboretum Leśne-
go w Zielonce. Obiekt słynie z kolekcji 
drzew i krzewów owocowych tradycyj-
nych odmian, a jesienią pięknie kwitną 
tam wrzosy i wrzośce. 

Złota polska jesień niewątpliwie sprzyja… „parkowaniu”. Zaskakujące? Niekoniecznie, o ile tylko 
podejdziemy do sprawy z przymrużeniem oka i zamiast do samochodu słowo to odniesiemy 
do spędzania wolnego czasu w parkach, arboretach i ogrodach.

Park Orientacji Przestrzennej w Owińskach.
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Park pałacowy w Uzarzewie.Park pałacowy w Rogalinie. Zwierzęta z Parku Miejskiego w Murowanej Goślinie.
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Jesienne 
„parkowanie”
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PASZPORT DO PARKÓW

Posiadacze Paszportu Podróżników 
dookoła Poznania kolekcjonując pieczątki, 
mają szansę odwiedzić kilka ciekawych 
parków. Oprócz Rogalina i Kórnika będzie 
to park Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie-
go w Uzarzewie. Jego ciekawostki  
(na przykład zaskakujące drzewo 
z „oczkiem”!) najlepiej poznać, korzystając 
z tamtejszej gry terenowej. W parku 
w Chludowie koniecznie trzeba zobaczyć 
staw i ciekawą grotę. Puszczykowo słynie 
z efektownych ogrodów, ale jeden z nich 
jest szczególny. Mowa o Ogrodzie  
Kultur i Tolerancji w Muzeum Arkadego 
Fiedlera w Puszczykowie z piramidą, 
statkiem Kolumba i kopiami pomników 
dawnych kultur.

Z DZIEĆMI

Planując rodzinną wycieczkę, warto 
wybrać się z do Skansenu Pszczelarstwa 
w Swarzędzu, by przespacerować 
się wśród kolorowych uli (do jednego 
można nawet wejść, by poczuć się jak 
pszczoła!). W Suchym Lesie czeka „Teren 
aktywnej edukacji i sportu” z najwięk-

szym pumptrackiem w regionie, a w Lu-
boniu – Park Papieski stworzony 
na wzgórzu, które powstało podczas 
budowy autostrady. Park Orientacji 
Przestrzennej w Owińskach oferuje 
zarówno przestrzeń odnowionego 
barokowego ogrodu, jak i atrakcyjny plac 
zabaw. Równie dużym powodzeniem 
cieszy się plac zabaw w parku przy 
Pałacu Jankowice, gdzie dzieci mają też 
do dyspozycji niski park linowy, a wszy-
scy – kilometry alejek spacerowych 
i mostek prowadzący na Wyspę Miłości. 
Park Miejski w Murowanej Goślinie latem 
przyciąga plenerowym kinem, a przez 
cały rok – kolorowymi wizerunkami 
zwierząt, które zdobią poszczególne 
drzewa.

ZIELONE MIASTO

Miejsca odpoczynku wśród drzew to silna 
strona Śremu. Największy jest Park im. 
Powstańców Wielkopolskich z komplek-
sem sportowym i Śremskim Zoo. Miejski 
Park Ekologiczny to trasy dla biegaczy 
i spacerowiczów z kijkami oraz jeziorko 
owiane legendą o zatopionym kościele, 
a do Parku Śremskich Odlewników 

 „Turystyczne PLOTki” W ramach cyklu, wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT), przybliżamy nasze atrak-
cje i ofertę naszych sąsiadów. Liczymy, że artykuły pozwolą na wirtualne zwiedzanie turystycznych perełek okolic Poznania, 
a w przyszłości staną się inspiracją dla rzeczywistych wycieczek.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT, w Naszym Głosie 
Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

Park w Jankowicach. Park w Chludowie.

Leżakownie w Ludwikowie.
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przyciąga pumptrack oraz tężnia solan-
kowa. Również miejscowe Muzeum 
Śremskie może pochwalić się ogrodem 
na nadwarciańskiej skarpie, miejscem 
plenerowych wystaw i koncertów.

PARKOWE CIEKAWOSTKI

Popularnym miejscem na spacer są 
Szachty na pograniczu Poznania i Lubo-
nia znane między innymi z oryginalnej 
wieży widokowej. Przechadzkę po 
Obornickich Łazienkach nad Wełną 
uatrakcyjnia nowy mural przyrodniczo-ko-
lejowy. W parku przy Pałacu Biedrusko 
warto odszukać Panteon Powstania 
Wielkopolskiego, altanę westchnień 
zakochanych i efektowny monopteros 
(budynek w formie greckiej świątyni), 
a w parku pałacowym w Objezierzu 
– Kopiec Kościuszki. Wciąż niewiele osób 
odwiedza malowniczy park uzdrowiskowy 
w Ludwikowie z pawilonem w stylu 
szwajcarskim, drewnianymi leżakowniami 
i altaną ze zdrojem – wypisz-wymaluj 
górskie uzdrowisko przeniesione do ser-
ca Wielkopolski.

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
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W piątek 3 września w Filii nr 1 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
w Murowanej Goślinie odbyło się uroczy-
ste otwarcie Rodzinnego Zakątka, miejsca 
dla dzieci, rodziców oraz każdego czytelni-
ka. Projekt o wartości 30 tys. złotych 
został zrealizowany w ramach programu 
„Moja mała Ojczyzna” przy wsparciu 
finansowym Fundacji BGK im. 
J.K.Steczkowskiego. Obejmował remont 
i wyposażenie pomieszczeń oddziału dla 
dzieci i młodzieży oraz czytelni. Spotkanie 
rozpoczęliśmy przemówieniem dyrektor 
biblioteki Małgorzaty Stachowiak i burmi-
strza Dariusza Urbańskiego oraz symbo-

W październiku nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie Sali Doświadczania 
Świata w pomieszczeniach Warsz-
tatu Terapii Zajęciowej w Murowanej 
Goślinie. 

Jest to specjalnie wygospodarowane 
i urządzone miejsce do pracy metodą 
Snoezelen oraz do fantastycznej relaksa-
cji dla naszych uczestników. Będą oni 
mogli w tej sali otwierać zmysły na różne 
bodźce. Wykorzystywana będzie specjal-
na kolumna z wodą i światłami, światło-
wody ledowe, projektory, dyfuzor zapa-
chów oraz różne panele sensoryczne 
i inne pomoce.

metody Snoezelen, by móc realizować 
zajęcia w tym ciekawym miejscu. 

Hanna Przybylska, Terapeuta Zajęciowy
Zdjęcia: archiwum WTZ

Rodzinny Zakątek
licznym przecięciem wstęgi. Następnie 
dzieci wzięły udział w warsztatach 
pszczelarskich, które poprowadził Szymon 
Rudny. Poznały one tajniki pszczelarstwa, 
próbowały miodu prosto z plastra  
i odwirowanego, przymierzały kapelusz 
pszczelarza i poznały wnętrze prawdziwe-
go ula. Nasi mali goście wysłuchali bajki 
o Kubusiu Puchatku i pszczołach,  
a w ramach zajęć plastycznych wykonały 
pszczółki z tektury i papieru. Spotkanie 
przebiegło w miłej atmosferze. Dziękuje-
my i zapraszamy wszystkich serdecznie 
do Rodzinnego Zakątka. 

Agnieszka Kajdaniak, Beata Rozmiarek 
Zdjęcie: archiwum biblioteki

Pomysłodawcą stworzenia tego wyjąt-
kowego miejsca jest jedna z terapeu-
tek naszego warsztatu, Paulina Lata-
wiec-Siemińska. Pomysł od razu bardzo 
przypadł do gustu innej terapeutce, 
która wcześniej miała do czynienia  
z podobnymi projektami, widziała 
podobne realizacje w innych placów-
kach i wiedziała, że to bardzo interesu-
jąca forma terapii. Panie ochoczo 
przestąpiły do realizacji planów. Do 
wykonania potrzebnych „narzędzi” 
i wyposażenia sali włączyła się nasza 
psycholog, Paulina Kubat. 

Wszyscy pracownicy WTZ wzięli udział 
w profesjonalnym szkoleniu z zakresu 

Doświadczanie świata

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację 
o przystąpieniu do opracowania projektu „Program ochrony środowiska dla Gminy Murowana Goślina na lata 

2022-2025 z perspektywą do roku 2029.”

Z treścią projektu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. Powstańców Wlkp. 9,  
62-095 Murowana Goślina oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina  

www.bip.murowana-goslina.pl, w zakładce obwieszczenia.

http://www.bip.murowana-goslina.pl/
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gminy – warsztatowy pobyt w Ustroniu 
Morskim. 

Po drugim występie Goślińskich Chabrów 
przyszedł czas na składanie jubileuszo-
wych życzeń, ustawiła się długa kolejka 
delegacji, zaprzyjaźnionych zespołów, 
instytucji i stowarzyszeń. Gratulacje 
przyjmowali: kierownik zespołu Bożena 
Rydzyńska i dyrygent Marcin Matuszew-
ski. Należy podkreślić znakomitą 
atmosferę podczas uroczystości, która 
była pełna wzruszeń, radości i pozytyw-
nych emocji.

Z okazji jubileuszu przygotowano 
okolicznościowe wydawnictwo i wystawę 
pamiątek, na zakończenie zaproszono 
wszystkich gości na jubileuszowy tort.

KILKA SŁÓW Z HISTORII ZESPOŁU…

Ostatnia dekada, to szczególny czas 
sukcesów i dobrych zdarzeń dla Gośliń-
skich Chabrów. W 2012 roku zespół 
zdobył I miejsce w Wojewódzkim Przeglą-
dzie Seniorskiej Twórczości Artystycznej 
Pre-Ars w Pile. Sukces ten był przepust-
ką do reprezentowania naszego miasta 
i województwa wielkopolskiego na XV 
Ogólnopolskim Przeglądzie Artystyczne-
go Ruchu Seniorów „ARS 2012”  
w Bydgoszczy, na którym Marcin Matu-
szewski otrzymał wyróżnienie dla 
instruktora za kreatywność. W 2013 r. 
Goślińskie Chabry miały zaszczyt 
reprezentować gminę Murowana Goślina 
na Festiwalu Miast Cittaslow w Olsztyn-
ku. W 2015 roku zespół po raz  
pierwszy miał okazję wystąpić w auli 

W sobotę 25 września br. 
w auli przy ul. Mściszewskiej 
świętowano Złoty Jubileusz 
zespołu wokalnego Goślińskie 
Chabry. 

(Zespół powstał w 1970 roku, więc 
jubileusz zaplanowano we wrześniu 
2020 r., niestety nie mógł się odbyć ze 
względu na pandemię.) Po krótkim 
wspomnieniowym filmie z jubileuszu 
35-lecia zespołu rozpoczął się uroczysty 
koncert. Wystąpili złoci jubilaci - Gośliń-
skie Chabry, pod kierownictwem Marcina 
Matuszewskiego oraz zaproszeni goście: 
zespół Przemysław II z Rogoźna i Retro 
Cafe z Czerwonaka. Burmistrz Dariusz 
Urbański wraz ze swoim zastępcą 
Radosławem Szpotem wręczyli jubilatom 
kwiaty, okolicznościowe adresy, a także 
statuetki z podziękowaniem dla najdłużej 
śpiewających chórzystek. Otrzymali je: 
Zdzisława Konieczna (50 lat), Halina 
Wiśniewska (50 lat), Maria Bromberek 
(40 lat), Bożena Lewandowicz (40 lat), 
Bożena Rydzyńska (40 lat), Krystyna 
Smoła (40 lat), Maria Szymaś (40 lat), 
Maria Sądej (25 lat), Barbara Warguła 
(25 lat) i dyrygent Marcin Matuszewski za 
14 lat prowadzenia zespołu. Przewodni-
czący Rady Miejskiej Przemysław Popiak 
podziękował kwiatami Marii Nowak 
(dyrygentce zespołu do roku 2007), 
Elżbiecie Wtorkowskiej (autorce tekstów 
piosenek) i byłym chórzystkom. W uzna-
niu zasług Chabrów dla goślińskiej 
kultury zespół otrzymał prezent od władz 

Złoty Jubileusz  
Goślińskich Chabrów

Akademii Muzycznej w Poznaniu podczas 
koncertu „Rodzinne śpiewanki Stuligro-
sza z rodziną Matuszewskich” oraz 
w Teatrze Polskim w Poznaniu w koncer-
cie z cyklu „Gwiazdor w teatrze”.

W 2015 roku podczas Wojewódzkiego 
Przeglądu Seniorskich Artystycznych 
Spotkań w Pile zespół zdobył I miejsce  
w kategorii Zespoły Wokalne. 
Największym osiągnięciem zespołu było 
zdobycie Grand Prix w kategorii zespoły 
śpiewacze na XIV Spotkaniach Artystycz-
nych Seniorów w Międzyzdrojach  
w 2016 roku, dyrygent Marcin Matuszew-
ski otrzymał nagrodę dyrektora Międzyna-
rodowego Domu Kultury w Międzyzdro-
jach. W grudniu 2016 roku zespól zdobył 
I miejsce i Złotego Biesiadnika na Biesia-
dzie Czerwonackiej. 

W 2017 roku ciekawym doświadczeniem 
dla zespołu były warsztaty z artystami 
Teatru Muzycznego, które odbywały 
się w Kamińsku. W październiku 2017 r. 
zespół otrzymał wyróżnienie na III Wielko-
polskich Artystycznych Spotkaniach 
Seniorów w Pile, a w 2019 roku na IV 
Wielkopolskich Spotkaniach Artystycznych 
Seniorów zajął III miejsce w kategorii 
zespoły wokalne. 

Zespół reprezentował naszą gminę 
podczas cyklicznych przeglądów zespołów 
śpiewaczych. Obecnie w zespole śpiewa-
ją: Maria Bromberek, Dorota Karpińska, 
Justyna Kochaj-Szczecińska, Zdzisława 
Konieczna, Stefania Krzymieniewska, 
Bożena Lewandowicz, Bożena Rozumek, 
Bożena Rydzyńska, Maria Sądej, Krystyna 
Smoła, Maria Szymaś, Barbara Warguła, 
Halina Wiśniewska, Zbigniew Bitner.

Arleta Włodarczak 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
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W sezonie 2020/2021 grupy 
z Murowanej Gośliny, prowa-
dzone przez Studio Effort, 
wzięły udział w swoich pierw-
szych zawodach tanecznych, 
pokonując tym samym stres, 
prezentując się przed profesjo-
nalnym jury oraz rywalizując 
z grupami z całej Polski.

Nasze formacje: Na Fali (maluchy 7-9 lat), 
Effort Offline (młodzież 9-13) oraz Poczuj 
To (13-16 lat) wystartowały w katego-
riach dancehall i zdobyły:

 ▪ Na zawodach ogólnopolskich Dance-
hall or Die w Poznaniu grupa Poczuj 
To wywalczyła 6. miejsce w kategorii 
12-16 lat.

 ▪ Na zawodach Mash up di Place 
w Inowrocławiu ekipa Effort Offline 
zgarnęła puchar za 3. miejsce w kate-
gorii „pierwszy start do lat 16”, 
pokonując wiele starszych ekip.

 ▪ Również podczas Mash up di Place 
maluchy z ekipy Na Fali pierwszy raz 
stanęły na scenie i - mimo, że nie 
zdobyły żadnego miejsca - podbiły 
serca widzów.

Sukcesy taneczne

 ▪ Właścicielka Studia Effort Klaudia 
Koralewska zdobyła 2. Miejsce 
w kategorii solo dancehall pow. 19 lat 
na zawodach Mash up di Place.

Klaudia Koralewska 
Zdjęcia: Klaudia Koralewska

To nie tylko tytuł koncertu, 
ale nazwa autorskiego pro-
jektu Fundacji Europejskiego 
Dziedzictwa Kulturowego 
„Europejczyk”. Twórcy wyda-
rzenia „Porozmawiajmy 
o muzyce”, zaprosili naszych 
mieszkańców na koncert oraz 
wspólną podróż, podczas któ-
rej odkrywaliśmy w muzyce 
klasycznej takie wartości, jak 
humor i radość. 

Mieliśmy okazję wysłuchać wielu dowcip-
nych anegdot o kompozytorach, gdzie 

w mistrzowskim wykonaniu, żywy dialog 
z publicznością, sprawiły że 1,5 godziny 
minęło nam niepostrzeżenie. Duża 
dawka dobrej energii, nie zabrakło bisów 
i owacji na stojąco. 

Koncert odbył się 19 września br. w auli 
Szkoły Podstawowej nr 1. Projekt 
współfinansowany ze środków Powiatu 
Poznańskiego i Gminy Murowana 
Goślina.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

tematem przewodnim był ich stan 
portfela. Koncert poprowadzili znani 
artyści Anna Haas-Niewiedział i Piotr 
Niewiedział, którzy tworzą nie tylko 
zgrany duet małżeński, ale tworzą na sce-
nie Duo Fortepianowe La Valse 89. 
Artystom towarzyszył Kwartet Smyczkowy 
„Złotnicki” w składzie: Dorota Kwiecińska 
– skrzypce, Jan Bałaban – skrzypce, 
Lech Bałaban – altówka i Agnieszka 
Bałaban – wiolonczela oraz wokalistka 
Olga Gładysz. W programie koncertu 
znalazły się m.in. utwory W.A. Mozarta, 
A. Dworaka, H. Wieniawskiego, A. Pia-
zzolli, czy piosenki Anny German. Topowe 
„hity” muzyki klasycznej w niecodzien-
nych opracowaniach. Dowcipne prowa-
dzenie koncertu, cudowna muzyka 

Porozmawiajmy o muzyce
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W dniu 10 października br. 
aula Szkoły Podstawowej nr 1 
w Murowanej Goślinie, stała się 
sceną dla niezwykłego kon-
certu z okazji Jubileuszu 
40-lecia Chóru „Canzona”. Nie-
którzy mawiają, że muzyka jest 
mową duszy. Inni twierdzą, że 
jest potrzebą narodów, albo 
stenografią uczuć. Jedno jest 
pewne – jest to cudowne 
medium, które potrafi łączyć 
ludzi bez względu na dzielące 
ich różnice.

Koncert rozpoczęły Absolwentki, utworem 
„Madonna io v’amo e taccio” Costanzo 
Festy. Różnorodny i bogaty program 
koncertu był prawdziwą ucztą nie tylko dla 
melomanów. Od suity na motywach 
polskich XVI-XVII w., przez melodie 
ludowe, po utwory popowe i jazzowe. 
Przed zaproszonymi gośćmi i goślińską 
publicznością prezentowały się: Żeński 
Chór „Canzona” pod dyrekcją Elżbiety 
Wtorkowskiej oraz Chór Dziewczęcy 
„Canzona” pod dyrekcją Adrianny Wtor-
kowskiej-Kubińskiej z towarzyszeniem 
zaproszonych muzyków.

Podczas koncertu burmistrz Dariusz 
Urbański wręczył pamiątkowe statuetki 
najdłużej śpiewającym chórzystkom: 
Aleksandrze Ancan, Wirginii Rumińskiej, 
Sylwii Soporowskiej, Sylwii Tomczak, Ewie 
Wysockiej.

Bardzo zróżnicowane klimaty, mieszanka 
uczuć i dobór repertuaru sprawiły, że 
prawie dwie godziny upłynęły bardzo 
szybko. W finale koncertu chóry z towarzy-
szeniem Trio Jazzowego wykonały utwór 
ABBY o wymownym tytule „Thank You For 
The Music”(solo Hanna Nowak). Po raz 
kolejny nasze chórzystki udowodniły, że 
głos jest jednym z najbardziej pięknych 
i przejmujących instrumentów. Podczas 

trwania koncertu, publiczność mogła 
obejrzeć prezentację czterdziestoletniej 
historii Chórów „Canzona”, którą przygoto-
wał Tomasz Mizgier. Z okazji jubileuszu 
ośrodek kultury wydał też pamiątkowy 
folder. Koncert poprowadził z niezwykłą 
swadą Marcin Matuszewski.

Po koncercie przyszedł czas na podzięko-
wania, gratulacje i składanie jubileuszo-
wych życzeń, kolejka była długa. Bur-
mistrz Dariusz Urbański, przekazując 
gratulacje i życzenia chórowi na ręce 
dyrygentek, podkreślił, jak ważną rolę 
pełni zespół w życiu kulturalnym naszej 
gminy i jak znakomitym jest jej ambasa-
dorem na świecie. Niezwykłe życzenia 
złożyli dyrygentkom i chórzystkom m.in.: 
prof. Janusz Stanecki - Prorektor Akade-
mii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy, major dr Dominik Sierzpu-
towski Dowódca Orkiestry Wojskowej  
w Bydgoszczy, prof. Joseph Stuligross - 
wykładowca Uniwersytetu w Pittsburghu 
w USA, ks. dziekan Sławomir Jessa i ks. 
proboszcz Piotr Szymkowiak. Nie sposób 
wymienić wszystkich przedstawicieli 
zespołów artystycznych, organizacji, 
instytucji i stowarzyszeń. Jednak trzeba 
wspomnieć o wyjątkowych filmowych 
życzeniach dla profesor Wtorkowskiej od 
jej najstarszych chórzystek. Niezwykle 
wzruszające i poruszające, niejednemu  
z nas łezka zakręciła się w oku.

Czterdziestka „Canzony”

„Canzona” to obecnie dwie formacje: 
Chór Dziewczęcy „Canzona”, który 
powstał w październiku 1981 r. i Żeński 
Chór „Canzona”, który powstał w 2001 r. 
Chóry łączy niezwykła osoba, Elżbieta 
Wtorkowska - profesor sztuki w dyscypli-
nie artystycznej dyrygentura, Rektor 
Akademii Muzycznej imienia Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dla nas 
założycielka Chóru „Canzona”, niezwykła, 
ciepła, o niebywałym talencie Pani Ela. 
Wizjonerka, bo dzięki niej, jej córka dr 
Adrianna Wtorkowska-Kubińska współ-
tworzy i wychowuje kolejną generację 
chórzystek.

Szanowne dyrygentki, cudowne chórzystki 
w finale śpiewałyście, że dziękujecie za 
muzykę. My dziękujemy za uśmiech, 
emocje i łzy wzruszenia, których doświad-
czaliśmy przez te 40 lat dzięki Wam. 

Chórom towarzyszyli artyści: Pola 
Berensdorff - gitara barokowa i lutnia 
renesansowa, Tomasz Kurjata - teorba 
i lutnia renesansowa, Orkiestra Kameral-
na Filharmoników Pomorskich, Trio 
Jazzowe: Sara Kosetka (fortepian), 
Grzegorz Nadolny (kontrabas), Maciej 
Domagalski (perkusja), Weronika 
Jarzyńska-Pluta (fortepian).

Agnieszka Szymańska-Wojtera 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier



Orkiestra Dęta  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie 

pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego 
zaprasza na

Próby odbywają się  
w poniedziałki i środy od 19.00 do 21.00 
w strażnicy OSP w Murowanej Goślinie.

Dysponujemy instrumentami do 
wypożyczenia oraz świetną kadrą 
nauczycieli poszczególnych 
instrumentów.

Zapraszamy!

https://www.facebook.com/OrkiestraDetaOSP

„Odkryjmy razem 
fascynujący świat  

muzyki instrumentalnej”

nabór  
do orkiestry





17-19 grudnia 2021 r.
pl. Powstańców Wielkopolskich

W programie:
- karuzela (16-19 grudnia);

- kiermasz i sprzedaż wyrobów  
m.in. rękodzieło, ozdoby świąteczne,  

potrawy i wyroby regionalne;
- występy zespołów oraz pokazy artystyczne;

- barszcz, grzane wino.

Dokładny program, a także informacje  
odnośnie możliwości zgłaszania udziału  

przez wystawców będą dostępne na stronie gminy  
www.murowana-goslina.pl w kalendarzu.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański

zaprasza na

VIII Jarmark 
Bożonarodzeniowy

XVII Goślińskie Kolędowanie

http://www.murowana-goslina.pl

