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30-LECIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 2 

W MUROWANEJ GOŚLINIE

WYNIKI WYBORÓW 

SAMORZĄDOWYCH

I SESJA INAUGURACYJNA

CANZONA - KONCERTY 

I UDZIAŁ W PARADZIE 
W NOWYM JORKU



URZĄDURZĄD

TERMIN IMPREZA MIEJSCE
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Ń 16 grudnia Koncert adwentowy Kościół pw. NAJCH

27 grudnia Obchody 100. rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Plac Powstańców Wlkp. 
Kościół pw. św. Tymoteusza w Białężynie

S
T

Y
C

Z
E

Ń

1 stycznia XIV Koncert Noworoczny Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

5 stycznia Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Halowej Hala widowiskowo-sportowa

6 stycznia „Kolędujmy Małemu” – wspólne śpiewanie kolęd 
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

12-13 stycznia Winter Unleashed - turniej frisbee Hala widowiskowo-sportowa

12 stycznia Koncert kolęd Chórów „Canzona”  Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

13 stycznia Koncerty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Aula SP nr 1, SP nr 2, Łopuchowo, 
Białężyn, Długa Goślina

L
U

T
Y 9-10.2 XIV Koncert Noworoczny Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

16-17 lutego XV Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

W zeszłorocznym fi nale uzbieraliśmy niesamowitą kwotę - 68.098,79 zł, 
natomiast akcja zbiórki krwi przyniosła 103,03 l. Te liczby to dowód na 
to, że w naszej gminie jest potencjał i niesamowita pozytywna energia, 
aby grać dalej z najpiękniejszą orkiestrą do końca świata i jeden dzień 
dłużej.

A co będzie się działo w ramach goślińskiego fi nału? Kwesta uliczna, 
imprezy, koncerty, licytacja gadżetów, które można dostarczać do 
siedziby sztabu i oczywiście, światełko do nieba. 

O szczegółach sztab informować będzie na bieżąco.

Każdego, kto chciałby zagrać z nami i pomóc w jakikolwiek sposób 

np. rzeczowy (przekazanie ciekawych lub cennych rzeczy na licytację), 
fi nansowy (wpłata na światełko do nieba) prosimy o kontakt z Ośrod-
kiem Kultury w Murowanej Goślinie (tel. 61 8122 120, 
email: dom.kultury@murowana-goslina.pl)

Szczegółowy program wkrótce na plakatach, a także na stronie interne-
towej: www.domkultury.murowana-goslina.pl oraz www.wosp.kdr.pl. 

Przyłącz się i graj z nami 

do końca świata i jeden dzień dłużej!

Sie ma!
Tomasz Mizgier, Szef Goślińskiego Sztabu XXVII Finału WOŚP

FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
ODBĘDZIE SIĘ 13 STYCZNIA 
2019 ROKU. JEGO CELEM 
BĘDZIE ZAKUP NOWOCZE-
SNEGO SPRZĘTU MEDYCZNE-
GO DLA SPECJALISTYCZNYCH 
SZPITALI DZIECIĘCYCH. SĄ TO 
PLACÓWKI Z ODDZIAŁAMI II 
ORAZ III STOPNIA REFEREN-
CYJNOŚCI, CZYLI TAKIE, KTÓRE 
MOGĄ DOKONAĆ SPECJAL-
ISTYCZNEJ DIAGNOZY ORAZ 
UDZIELIĆ POMOCY MEDY-
CZNEJ NAJCIĘŻEJ CHORYM 
DZIECIOM.

www.murowana-goslina.pl2



okręg nr 12 – Robert Molski
223 głosy, 44,33%

okręg nr 13 – Danuta Szczepaniak
218 głosów, 41,76%

Komitet Wyborczy Wyborców Szymona 
Pędzińskiego uzyskał jedno miejsce 
w Radzie Miejskiej:

okręg nr 11 – Gracjan Kaźmierczak
234 głosy, 44,23%

Komitet Wyborczy Wyborców Radosław 
Szpot uzyskał dwa miejsca w RM:

okręg nr 14 – Elżbieta Walczak
252 głosy, 38,59%

okręg nr 15 – Justyna Radomska
286 głosów, 45,54% 

Szczegółowe wyniki Wyborów Samorzą-
dowych 2018 dostępne na stronie:
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geo-
grafi a/302111?fbclid=IwAR19Bu6r3f-
nPUJNiXFq_NIwuCjqzkBzELF-
-9zvVva16fRJjFjDXJVt0ewTs#general_stat

(MP)

WYBORY

Kolejne wyniki w głosowaniu na bur-
mistrza uzyskali: Radosław Szpot 

21,46 proc., Szymon Pędziński 17,28 
proc., Wojciech Owczarzak 4,43 proc. 
Najwyższą frekwencję zanotowano 
w Rakowni – 72,34 proc.

- Bardzo serdecznie dziękuję mieszkań-
com miasta i gminy Murowana Goślina 
za ten wspaniały wynik w wyborach. Bar-
dzo się cieszę, że docenili Państwo w ten 
sposób ostatnie 4 lata ciężkiej i systema-
tycznej pracy mojej oraz wszystkich 
urzędników oraz że na kolejne 5 lat 
powierzyliście nam gminę. Obiecuję 
w dalszym ciągu pracować solidnie dla 
dobra wszystkich mieszkańców. – mówi 
burmistrz Dariusz Urbański. – Sukces 
jest tym większy, że mieszkańcy wybrali 
do Rady Miejskiej aż 12 kandydatów 
z mojego komitetu wyborczego. Bardzo 
dziękuję za to zaufanie, z pewnością go 
nie zawiodę!

Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza 
Urbańskiego osiągnął najlepsze rezul-
taty w wyborach na radnych do Rady 
Miejskiej. Kandydaci tego klubu zajęli aż 
12 na 15 miejsc w RM Murowanej 
Gośliny:

okręg nr 1 – Jacek Zaranek
282 głosy, 56,51%

okręg nr 2 – Bogusław Frąckowiak 
294 głosy, 39,78%

okręg nr 3 – Piotr Tecław
153 głosy, 44,48%

okręg nr 4 – Grażyna Nawrocka 
338 głosów, 68,70%

okręg nr 5 – Leszek Sommerfeld 
271 głosów, 63,76 proc

okręg nr 6 – Elżbieta Dziel
207 głosów, 50, 24

okręg nr 7 – Magdalena Binięda-Grzebyta
366 głosów, 69,06%

okręg nr 8 – Kamil Grzebyta 
225 głosów, 52,08%

okręg nr 9 – Andrzej Kuźniewski
318 głosów, 59.00%

okręg nr 10 – Przemysław Popiak
248 głosów, 33,24%

Dariusz Urbański ponownie burmistrzem 
Murowanej Gośliny!

WYNIKI WYBORÓW

Dariusz Urbański w pierwszej turze wygrał Wybory Samorządowe, które odbywały się 21 paź-

dziernika br. Uzyskał 56,82 proc. poparcia mieszkańców, Zagłosowało na niego 4601 osób, czyli 

jeszcze więcej, niż w poprzednich wyborach samorządowych.

Świąt wypełnionych radością i miłością,Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, szczęścia i powodzeniapełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia
życzążyczą

Przewodniczący Rady MiejskiejPrzewodniczący Rady MiejskiejBurmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Kamil GrzebytaKamil GrzebytaDariusz UrbańskiDariusz Urbański

fot. freeimages.com
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WYDARZENIA

W kalendarzu gminnych wydarzeń 
upamiętniających 100. rocznicę 

odzyskania niepodległości i 100. 
rocznicę wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego znalazły się m.in. koncert chó-
ralny, wystawa w Izbie Regionalnej, 
wystawa pokonkursowa Gminnego Kon-
kursu Plastycznego na plakat „Niepodle-
głość”, widowiska Stowarzyszenia Dzieje 
- „Powstanie Wielkopolskie”, „Orzeł 
i Krzyż – Niepodległa” i Uroczysta Sesja 
Rady Miejskiej. W ramach Questów 
Wielkopolskich powstał Quest Muro-
wana Goślina z historią w tle. W listopa-
dzie odbyły się główne uroczystości.

Koncert „Niepodległa”

Koncert 10 listopada w kościele pw. św. 
Jakuba Apostoła był wydarzeniem 
muzyczno- teatralnym. Muzy Klio i Melpo-
mena przeprowadziły widzów ścieżkami 

wydarzeń wiodących do niepodległości - 
w słowach o naszej bolesnej i radosnej 
historii zilustrowanych przez wielkie patrio-
tyczne kompozycje muzyczne. We wnętrzu 
rozświetlonego na biało-czerwono 
kościoła wystąpili: Chór Dziewczęcy, 
Kameralny i Żeński „Canzona” – dyrygent 
Adrianna Wtorkowska-Kubińska, Chór 
Mieszany „Vocantes”– dyrygent Leszek 
Bajon, Adam Szyszka – fortepian, Klio – 
Kinga Matoga, Melpomena – Julia Basz-
czyńska. Do tego pięknego widowiska sce-
nariusz napisał Krzysztof Radke. Przygoto-
waniem muz zajęła się Karolina Betka–Śli-
wińska, a charakteryzacji aktorek podjął 
się – Salon Ekspresja Urody Bogny Rakow-
skiej. Przepiękną oprawę świateł zapew-
niła fi rma  Broker Sound. Po koncercie na 
placu Powstańców Wielkopolskich zgro-
madzeni mieszkańcy obejrzeli pokaz 
sztucznych ogni, którym zakończono ten 
piękny, przedświąteczny wieczór.

11 listopada 2018 r.

Flagi na ulicach i samochodach, rozetki 
biało-czerwone przypięte na sercu. Muro-
wana Goślina świętuje! Powoli wszyscy 
zmierzają przez rynek, plac Powstańców 
Wielkopolskich na mszę św. w intencji 
Ojczyzny. Uroczystą, wzruszającą mszą 
św. z udziałem pocztów sztandarowych 
i Orkiestry Dętej OSP rozpoczęły się ofi -
cjalne obchody tej wyjątkowej rocznicy. 
Gośliniacy przyszli podziękować swoim 
przodkom i Bogu za ten wielki dar wolno-
ści. Wysłuchaliśmy pięknej homilii, którą 
wygłosił ks. prof. Andrzej Bogdanowicz - 
wspaniałej opowieści o naszym hymnie, 
o jego słowach, jako fundamencie świado-
mości narodu w czasach niewoli, kiedy nie 
był jeszcze hymnem, a towarzyszył, jako 
pieśń wyjątkowa powstańczym zrywom aż 
do wolności, by w 1927 roku zabrzmieć, 
jako hymn Polski po raz pierwszy.

Murowana Goślina 
dla Niepodległej

Uroczystości na placu Powstańców Wielkopolskich.

www.murowana-goslina.pl4



WYDARZENIA

Po mszy św. tłum zebrał się przed 
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. 
Wysłuchaliśmy uroczystego przemówie-
nia burmistrza Dariusza Urbańskiego, 
który przypomniał historyczne wydarze-
nia i postacie niosące Polsce niepodle-
głość z Marszałkiem Piłsudskim na 
czele. Było obecnych dwadzieścia jeden 
pocztów sztandarowych, czterdzieści 
cztery delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów. Następnie przemaszerowano pod 
fasadę ratusza, na której zostały odsło-
nięte: odrestaurowana tablica upamięt-
niająca 600-lecie miasta z roku 1989 
i tablica upamiętniająca 100-lecie nie-
podległości.

W południe z towarzyszeniem naszej 
Orkiestry Dętej odśpiewano hymn Polski 
w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodle-
gła do hymnu”. Przyszło bardzo wiele 
osób, co wyglądało pięknie i brzmiało 
godnie! 

Na strzelnicy Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego odbyło się Strzelanie Niepodle-
głościowe. Strzelnica była jednym z punk-
tów gry miejskiej przygotowanej przez 
Gośliński Szczep ZHR „Wzgórze”. Od 
13.30 do 18.00 na terenie całego miasta 
rozgrywano okolicznościową grę. W zada-
niach uczestniczyło 60 drużyn. Na placu 
Powstańców Wielkopolskich harcerze 
ustawili obóz. Wciągnięto uroczyście na 
maszt harcerski fl agę państwową. Przygo-
towano dziesięć punktów rozsianych po 
mieście z zadaniami związanymi z histo-
rią. Można było m.in. uszyć rozetkę, prze-
mycić książki z tajnych kompletów, nama-
lować życzenia dla Polski, nadać zaszyfro-
waną wiadomość chorągiewkami alfabe-
tem Morse’a, utworzyć żywy obraz, udzie-
lić pierwszej pomocy, czy wykazać się wie-
dzą historyczną i sprawnością fi zyczną. Na 
koniec dnia harcerze rozpalili ognisko 
i zaprosili do wspólnego śpiewania piose-
nek patriotycznych.

Przez cały dzień działała kawiarenka 
u św. Jakuba, gdzie serwowano pyszne 
rogaliki.

Niezwykłym wydarzeniem był przejazd 
jednego z dwóch pociągów retro, jadą-
cych tego dnia na północ i na południe 
Wielkopolski, który zatrzymał się na sta-
cji Murowana Goślina.

Taki był ten dzień - piękny, słoneczny, 
radosny, bo byliśmy wszyscy razem. Uli-
cami naszego miasta tego dnia przecho-
dzili szczęśliwi, uśmiechnięci ludzie ramię 
w ramię z niewidzialnymi, tymi, którzy sto 
lat temu byli świadkami tej wielkiej rado-
ści. Ulice tego dnia były pełne obu tych 
magicznych światów: historycznego i dzi-
siejszego zmieszanych ze sobą w rado-
snych, wzruszających wzajemnych prze-
niesieniach.

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, 

Bartłomiej Stefański

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy za pomoc przy organizacji obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości: Probosz-

czowi Parafi i pw. św. Jakuba Apostoła ks. dziekanowi Sławomirowi Jessie i ks. prof. Andrzejowi Bogda-

nowiczowi; Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie; Goślińskiemu Szczepowi „Wzgórze” 

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej Goślinie; 

Orkiestrze Dętej OSP pod kierunkiem Mateusza MJ Sibilskiego; Komisariatowi Policji w Murowanej 

Goślinie; Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie; Jerzemu Pędzińskiemu; Eugeniuszowi Tomickiemu, 

Prezesowi Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP; Bognie Rakowskiej – Studio Ekspresja Urody; 

Marcelowi Schulzowi i Jakubowi Pędzińskiemu.

Poczty sztandarowe przemaszerowały pod fasadę 
ratusza.

Tłum zebrał się przed pomnikiem Powstańców Wielko-
polskich.





Wieczorem plac i ratusz rozjaśniły fajerwerki.

Na terenie całego miasta rozgrywano okolicznościową grę....

Odsłonięte zostały tablice upamiętniające: 600-lecie miasta z roku 1989 
i 100-lecie niepodległości.

Koncert „Niepodległa” był wydarzeniem muzyczno-teatralnym.
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RADA MIEJSKA

W ustawowym terminie, w środę 
14 listopada 2018 roku, burmistrz 

Dariusz Urbański w obecności swo-
jego zastępcy Krzysztofa Oczkow-
skiego oraz Skarbnik Gminy Romany 
Dudek podpisał projekt budżetu 
Gminy Murowana Goślina na rok 
2019.

W dniu 15 listopada 2018 roku powyż-
sze dokumenty zostały przedłożone 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz 
złożone w Biurze Rady Miejskiej.

Prezentacja budżetu dla Rady Miejskiej 
odbyła się na wspólnych spotkaniach 
Komisji Gospodarczej i Oświatowo-Spo-

łecznej 27 listopada br., natomiast głoso-
wanie nad budżetem podczas Sesji Rady 
Miejskiej 18 grudnia 2018 roku. 

Projekt budżetu podpisany

Inauguracyjna Sesja Rady 
Miejskiej kadencji 2018-2023

Również podziękował mieszkańcom za 
głosy: „zwycięstwo w I turze udowodniło, 
że jest sens i warto było ciężko pracować 
przez te cztery lata”. Wyraził zadowole-
nie, że bardzo duże poparcie otrzymał 
zarówno w historycznej części miasta, 
jak i na osiedlu Zielone Wzgórza. Bur-
mistrz przedstawił zrealizowane inwesty-
cje oraz plany na najbliższe lata.

Transmisja z obrad I Inauguracyjnej Sesji 
dostępna jest pod adresem https://www.
youtube.com/watch?v=m2OSYi3fuf4

wygłosił przemówienie, w którym mówił 
min.: „Z dumą przyjmuję to zaszczytne 
stanowisko (…). Bycie Przewodniczącym 
Rady Miejskiej to oczywiście ogromny 
zaszczyt, ale też wielka odpowiedzial-
ność. Dziękuję swoim wyborcom za to, że 
wybrali mnie na swojego reprezentanta.” 
Wiceprzewodniczący rady Bogusław Frąc-
kowiak podziękował mieszkańcom za 
udział w wyborach oraz za ich wsparcie.

W dalszej części sesji Przewodnicząca 
Miejskiej Komisji Wyborczej w Murowanej 
Goślinie wręczyła burmistrzowi Dariu-
szowi Urbańskiemu zaświadczenie 
o wyborze. Burmistrz złożył ślubowanie 
również w asyście sztandaru Miasta 
i Gminy. Następnie wygłosił przemowę. 

Sesję do momentu wyboru Przewodni-
czącego Rady prowadził radny senior 

Andrzej Kuźniewski. Po przywitaniu 
zaproszonych gości oraz licznie zgroma-
dzonych mieszkańców udzielił głosu Prze-
wodniczącemu Rady Miejskiej minionej 
kadencji Konradowi Strykowskiemu. 
Przewodniczący podsumował swoją dzia-
łalność samorządową przez ostatnie 12 
lat, wymieniając wspólne osiągnięcia 
uzyskane z Radą Miejską i burmistrzami 
oraz podziękował za współpracę. Prze-
wodniczący życzył burmistrzowi Dariu-
szowi Urbańskiemu, „aby ta nowa kaden-
cja była pasmem dobrych decyzji, które 
przełożą się na rozwój gminy, a miesz-
kańcom poprawią komfort życia”. Rad-
nym życzył, aby „przy podejmowaniu 
decyzji zawsze mieli na uwadze dobro 
naszej małej goślińskiej ojczyzny.”

W dalszej części sesji Przewodnicząca 
Miejskiej Komisji Wyborczej Danuta 
Żywila Świerc-Czarnecka, wyczytując rad-
nych według okręgów, wręczyła im 
zaświadczenia o wyborze. Następnie na 
scenę wprowadzono poczet sztandarowy, 
a radni po zapoznaniu się z rotą ślubowa-
nia złożyli kolejno ślubowanie. 

Kolejnymi punktami porządku obrad był 
wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej 
– wybrano jednogłośnie Kamila Grzebytę 
– oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miej-
skiej – wybrany został Bogusław Frącko-
wiak. Przewodniczący Kamil Grzebyta 

19 listopada 2018 r. odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie zwołana 

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2018 r.

Joanna Witkowska
podinspektor ds. Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

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

Sesja Inauguracyjna odbyła się w auli SP1 przy ul. Mściszewskiej 10.

www.murowana-goslina.pl6



RADA MIEJSKA

9 października br. Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariusz 

Urbański odebrał w Poznaniu nagrodę 
przyznaną mu w plebiscycie „Głosu 
Wielkopolskiego” Samorządowiec Wiel-
kopolski 2014-2018. Dariusz Urbański 
zajął III miejsce w kategorii: Najlepiej 
oceniany Burmistrz w Wielkopolsce!
Plebiscyt zorganizowała redakcja „Głosu 

Wielkopolskiego”, a w plebiscycie Wielko-
polanie głosowali nie tylko na najlep-
szych burmistrzów, ale też radnych. Gło-
sować można było na każdego radnego 
i każdego włodarza z naszego wojewódz-
twa, oceniając jego zaangażowanie 
i pracę na rzecz lokalnej społeczności. 

(MP) 

Burmistrz wyróżniony w plebiscycie

komisji Rady Miejskiej. (Skład 
Rady Miejskiej wraz z funkcjami 
przedstawiono na str. 14-15)

22. Uchwała w sprawie ustalenia wyso-
kości wynagrodzenia Burmistrza, 
upoważnienia Przewodniczącego 
Rady Miejskiej do dokonywania 
czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy wobec Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
w imieniu pracodawcy.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie 
brutto Burmistrza Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina w wysokości:

 ▪ wynagrodzenie zasadnicze w wysoko-
ści 4.800,00 zł,

 ▪ dodatek funkcyjny w wysokości 
2.100,00 zł

 ▪ dodatek specjalny w wysokości 40% 
wynagrodzenia zasadniczego i dodat-
ku funkcyjnego,

 ▪ dodatek za wieloletnią pracę w wyso-
kości ustalonej według zasad określo-
nych właściwymi przepisami.

„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 
12 radnych, 2 zagłosowało „przeciw” 
(Justyna Radomska, Elżbieta Walczak), 1 
radny wstrzymał się od głosu (Gracjan 
Kaźmierczak).

Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie http://
bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/11715/wiadomosc/444396/
uchwaly_rady_miejskiej_link 
Transmisja z obrad II Sesji Rady Miejskiej 
dostępna jest pod adresem https://www.
youtube.com/watch?v=kuxKgyQ9nIw

Sesja nadzwyczajna
nie działań gminy w zakresie nieobejmo-
wanym przez struktury samorządowe. 

7. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLI/408/2014 Rady 
Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie z dnia 4 listopada 2014 roku 
w sprawie wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Murowana Goślina 
na lata 2015-2020.

Zmiana dot. zasad polityki czynszowej 
w zakresie lokali socjalnych i mieszkalnych.

8. Uchwała w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatno-
ści za usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze, z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi oraz szczegóło-
wych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia z opłat, jak 
również trybu ich pobierania.

Wskazanie w uchwale, iż pełna odpłat-
ność za jedną godzinę usług opiekuń-
czych i specjalistycznych usług opiekuń-
czych jest równa minimalnej stawce 
godzinowej określanej przez Prezesa 
Rady Ministrów obwieszczeniem w Moni-
torze Polskim pozwoli na podwyższenie 
kwoty odpłatności za te usługi, przy 
zmianie minimalnej stawki godzinowej za 
pracę, bez konieczności zmieniania 
uchwały. 

9. Uchwała w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji społecznych doty-
czących zniesienia osiedli samo-
rządowych miasta Murowana 
Goślina.

10-21. Uchwały w sprawie wyboru 
przewodniczących oraz składów 

Dzień po zaprzysiężeniu tj. 20 listo-
pada 2018 r. radni zebrali się na 

sesji nadzwyczajnej zwołanej na wnio-
sek Burmistrza Urbańskiego.

Rada podjęła następujące uchwały.
1. Uchwała w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2018 rok.
Łączną kwotę dochodów budżetu gminy 
na 2018 rok zwiększa się o kwotę 
183.646,32 zł do kwoty 70.843.872,34 
zł. Łączną kwota wydatków budżetu 
gminy zwiększa się o kwotę 183.646,32 
zł do kwoty 73.945.199,87 zł.

2. Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana Goślina na lata 2018-
2036.

3. Uchwała w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na rok 2019.

(stawki wszystkich uchwalonych podat-
ków przedstawiono na str. 16-17)

4. Uchwała w sprawie określenia sta-
wek na podatek od środków trans-
portowych na 2019 rok.

5. Uchwała w sprawie obniżenia śred-
niej ceny skupu żyta dla celów 
wymiaru podatku rolnego na rok 
2019.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu współpracy Gminy Muro-
wana Goślina z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2019 rok”.

Przyjęcie Programu stwarza warunki do 
zwiększenia aktywności społecznej 
mieszkańców oraz umożliwia uzupełnie-

Joanna Witkowska
podinspektor ds. Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654
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GMINA

W ramach akcji Wiara Powstańcom 
kibice poznańskiego Lecha od lat 

zbierają środki na renowację i oznako-
wanie grobów Powstańców Wielkopol-
skich. 

W ramach wyżej wymienionej akcji, jako 
FC Murowana Goślina poszukujemy gro-
bów wymagających renowacji lub ozna-
czenia tabliczką na cmentarzach 
w naszej gminie. Pierwsze tabliczki na 
grobach powstańców na okolicznych 
cmentarzach w gminie Murowana 
Goślina zostały już zamontowane. Pro-
simy o kontakt wszystkich wiedzących 
o takich mogiłach (Łukasz tel. 
886 749 348; Mateusz 576 197 710).

W tym roku wolontariusze FC Murowana 
Goślina zebrali 4663 zł i jest to nasz 
rekord, odkąd uczestniczymy w zbiórce.

Łukasz Białkiewicz

Tabliczki na grobach 
Powstańców

Tabliczka na grobie Powstańca.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do 
par małżeńskich obchodzących 

w 2019 roku jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego o zgłoszenie tego faktu oso-
biście przez małżonków do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Murowanej Goślinie (Ratusz, 
plac Powstańców Wielkopolskich 9, pok. 
nr 2) w terminie do końca stycznia 2019 r.

W związku z wejściem w życie ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 
urząd nie posiada uprawnień do skierowa-
nia do Państwa pisemnego zapytania 
o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnio-
skiem do Prezydenta RP o nadanie medali 
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 
Zatem jubilaci, którzy nie zgłoszą się osobi-
ście, nie zostaną ujęci w takim wniosku do 
Prezydenta RP.

Jubileusze 50-lecia 

pożycia małżeńskiego 

2019

Piotr Hildebrandt
Inspektor ds. ewidencji ludności 
i dowodów osobistych
p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 656

Piotr Hildebrandt
Inspektor ds. ewidencji ludności 
i dowodów osobistych
p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 656

ZŁOTE GODY

We wręczaniu medali i statuetek 
towarzyszył burmistrzowi Przewodni-

czący Rady Miejskiej Konrad Strykowski. 
Dla jubilatów ze specjalnym programem 
wystąpili lokalni artyści: szkolny Kabaret 
na jednej Nodze vel Horrorek oraz zespół 
wokalny Goślińskie Chabry.

Po części ofi cjalnej był czas na życzenia, 
wspólne zdjęcia oraz rozmowy i wspo-
mnienia przy kawie i słodkim poczę-
stunku.

Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz

14 spośród 16 par obchodzących w tym roku Złote Gody spotkało się 11 października w auli 

SP nr 1 w Murowanej Goślinie. Podczas uroczystości jubilaci otrzymali z rąk Burmistrza Dariusza 

Urbańskiego nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medale z okazji 

50-lecia pożycia małżeńskiego.

14 par świętowało Złote Gody.

www.murowana-goslina.pl8



W 2015 roku Czesławowi Korzonkowi 
nadano tytuł Zasłużonego dla Miasta 
i Gminy Murowana Goslina. Doceniono 
jego wkład w rozwój goślińskiej admini-
stracji i integracji mieszkańców. Dla 
gminy i miasta pracował z zapałem oraz 
poświęceniem. Lokalny patriota, który 
swoim życiem dał lekcję – jak pracować 
dla swojej małej ojczyzny, dla swojej spo-
łeczności. 

Murowana Goślina będzie o Nim pamię-
tać. Cześć jego pamięci!

Fot. archiwum MGOKiR.

GMINA

Stanisław Woźniak wraz z uczniami ZS Bolechowo.

Czesław Korzonek, 1994 rok, XV Gosliński Mały Maraton Weteranów 

– Mistrzostwa Polski

Czesław Korzonek (1933-2018)

pieczne życie. To właśnie w czasie kaden-
cji naczelnika, a później burmistrza Cze-
sława Korzonka utworzono Ośrodek 
Zdrowia przy ul. Dworcowej, budowano 
i rozbudowywano sieci gazociągowe, 
wodne i kanalizacyjne. Na osiedlu Zie-
lone Wzgórza oddano do użytku przed-
szkole, a także nowoczesny budynek 
Szkoły Podstawowej nr 2. Kolejna szkoła 
powstała w Białężynie. Wybudowano 
także stadion sportowy przy ul. Mści-
szewskiej. Rozbudowano remizę Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Murowanej Gośli-
nie, wybudowano strażnice OSP w Bodu-
szewie i Białężynie. Modernizowano 
także najważniejsze drogi, a infrastruk-
tury wodociągowej doczekali się także 
mieszkańcy wielu wsi na terenie gminy.

Poza dokonaniami, z których wszyscy 
współcześnie korzystamy, śp. Czesław 
Korzonek pozostawił po sobie coś jesz-
cze. To pamięć o człowieku, który znany 
był z ogromnej wrażliwości i życzliwości 
dla ludzi. I ta życzliwość i szacunek były 
przez jego pracowników oraz współpra-
cowników odwzajemniane. 

Śp. Czesław Korzonek urodził się 
w roku 1933. Do naszej gminy przybył 

w 1965 roku i zamieszkał w Nieszawie. 
W latach 1983-1990 był Naczelnikiem 
Miasta. W 1990 roku w pierwszych 
wyborach samorządowych w Polsce 
wybrano go na Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina. 

W tamtych czasach, dzięki decyzjom 
Naczelnika i jego pracowników znacznie 
rozwinęła się zabudowa miasta, dzięki 
czemu przybywało mieszkańców. 
Wydano decyzję umożliwiającą budowę 
osiedla Zielone Wzgórza, budowano bloki 
także przy ul. Graszyńskiego oraz w Prze-
będowie, oddano do użytku budynek 
komunalny przy ul. Przemysłowej. Dla 
zwolenników budownictwa jednorodzin-
nego przygotowano uzbrojone działki na 
osiedlu 600-lecia. 

Ówczesny samorząd świetnie zdawał 
sobie sprawę, że zabudowę mieszka-
niową trzeba uzupełniać o niezbędną 
infrastrukturę tak, aby zapewnić miesz-
kańcom wygodne, komfortowe i bez-

Żegnamy Czesława Korzonka - Naczelnika Miasta i pierwszego 

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina, który wielkim 

zaangażowaniem w pracę dla swojej małej ojczyzny na zawsze 

zapisał się na kartach lokalnych kronik, a także w naszej pamięci.

Krew dla Niepodległej

W akcji uczestniczyli uczniowie ze 
szkoły w Bolechowie, z Murowanej 

Gośliny i krwiodawcy z klubu HDK PCK 
Gośliniacy. 34 osoby oddały krew, w tym 
10 osób po raz pierwszy. K ażdy dawca 
otrzymał upominki oraz brał udział w loso-
waniu trzech niespodzianek przygotowa-
nych przez zarząd klubu. Zarząd klubu pra-
gnie bardzo serdecznie podziękować dyrek-
tor Beacie Stramie oraz pracownikom 
i członkom klubu za pomoc w przeprowa-
dzeniu akcji poboru krwi. Jej koordynato-
rem był Stanisław Woźniak, Prezes klubu 
HDK PCK Gośliniacy.

Stanisław Woźniak

6 listopada w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie odbyła się akcja 

poboru krwi pod hasłem „Przelej Krew dla Niepodległej - 100 litrów krwi na 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego”.
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Pomoc została przyznana na operacje 
typu „Inwestycje w obiekty pełniące 

funkcje kulturalne”, na operacje typu 
„Kształtowanie przestrzeni publicznej” 
oraz „Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego” w ramach działania: pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na obsza-
rach wiejskich objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Wartość przyznanego dofi nanso-
wania wg umowy to 500 000,00 zł. Budy-
nek objęty zadaniem jest wpisany do 
rejestru zabytków, dlatego zachowanie 
jego walorów jest niezwykle istotne. 

Zadanie to ma na celu poprawę stanu 
zabytkowego budynku byłej szkoły 
w Uchorowie oraz udostępnienie miesz-
kańcom miejsca umożliwiającego dostęp 
do zajęć kulturalnych i rekreacyjnych.

W dniu 4 października br. bur-

mistrz Dariusz Urbański oraz 

skarbnik Romana Dudek udali się 

do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego 

w celu podpisania umowy o dofi -

nansowanie na realizację pro-

jektu pn.: „Remont budynku byłej 

szkoły w Uchorowie”. 

URZĄD

Miała być pożyczka na realizację 
zadania pn.: Modernizacja systemu 

wczesnego ostrzegania i alarmowania 
ludności w gminie M urowana Goślina – 
etap I, a będzie dotacja!

Podczas sesji w dniu 18 września 2018 
roku Rada Miejska w Murowanej Goślinie 
wyraziła zgodę na zaciągnięcie pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
na realizację wyżej wymienionego zada-
nia, na którą Gmina Murowana Goślina 
otrzymała promesę.

Pożyczka miała opiewać na kwotę 
118 180,00 zł, co pokrywa 95% kosztów 
kwalifi kowalnych niezwykle ważnej dla 
naszego bezpieczeństwa inwestycji. Zło-
żona przez Gminę prośba o przekwalifi ko-
wanie promesy pożyczki na dotację 
(o którą pierwotnie wnioskowano, jednak 
z powodu braku środków gminie zapropo-

W ramach realizacji Strategii, na 
terenie Gminy Murowana Goślina 

zostało zrealizowanych aż 12 projektów 
na łączną kwotę 1 285 184 zł.

Gmina Murowana Goślina wybudowała 
świetlicę wiejską w Nieszawie oraz 
strefę rekreacji w parku w Murowanej 
Goślinie. Wsparto także rozwój przedsię-
biorczości w kwocie 300 000 zł. 
Powstało 5 nowych fi rm dofi nansowa-
nych w kwocie 50 000 zł. Zrealizowano 
4 Granty: odbyły się „Szanty nad Łom-
nem” i Jubileuszowy Zlot Orkiestr 
Dętych, wydano publikację „Łoskoń 
Stary – nasze miejsce na ziemi” oraz 
posadowiono tablicę turystyczną w Prze-
będowie. Kolejne 6 grantów będzie reali-
zowanych w nadchodzącym roku.

Zapraszamy wszystkich do włączania 
się w różnorodne projekty realizowane 

nowano pożyczkę) została rozpatrzona 
pozytywnie. Gmina otrzymała promesę 
dotacji do wysokości wspomnianych 
118 180,00 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze 
w tym roku, obecnie trwają prace zwią-
zane z przygotowaniem dokumentów nie-
zbędnych do zawarcia umowy dotacji 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
oraz wyłonieniem wykonawcy zadania.

w ramach dofi nansowań z Lokalnej 
Grupy Działania, poprzez korzystanie 
z oferowanych przez fi rmy usług i pro-
duktów, uczestnictwo w organizowanych 
wydarzeniach oraz użytkowanie infra-
struktury rekreacyjnej i turystycznej. 
Nowopowstała infrastruktura polepszyła 
jakość życia mieszkańców: stworzyła 
przestrzeń do integracji międzysąsiedz-
kiej oraz aktywnego spędzania wolnego 
czasu.

W nowym roku odbędą się kolejne 
nabory na dofi nansowania w zakresie 
rozwoju i podejmowania działalności 
gospodarczej, rozwoju infrastruktury 
rekreacyjnej i turystycznej oraz zacho-
wania dziedzictwa lokalnego. Zapra-
szamy Państwa do składania wniosków 
i na bezpłatne doradztwo dotyczące 
możliwości otrzymania dotacji.

Dotacja zamiast 
pożyczki!

12 projektów LGD

Kolejne 
dotacje 
pozyskane

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek, współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim.

Daria Niemier
biuro zamówień publicznych i środków 
zewnętrznych
d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 663

Daria Niemier
biuro zamówień publicznych i środków 
zewnętrznych
d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 663

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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W związku z częstymi zgłoszeniami 
i dużym zaskoczeniem wysokością 

kar dla kierowców pojazdów parkują-
cych na „miejscach dla osób niepełno-
sprawnych” lub posługujących się 
w sposób nieuprawniony kartą parkin-
gową, przypominamy kilka ważnych 
informacji.

Kierujący pojazdem oznaczonym kartą 
parkingową (osoba z niepełnosprawno-
ścią), może nie stosować się do niektó-
rych znaków drogowych:
B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”, 
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silniko-
wych, z wyjątkiem motocykli jednoślado-
wych”,
B-3a „zakaz wjazdu autobusów”,
B-4 „zakaz wjazdu motocykli”,
B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”,
B-35 „zakaz postoju”,
B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”,
B-39 „strefa ograniczonego postoju”.

Ponadto pojazdami z kartą parkingową 
można parkować na miejscach, ozna-
czonych:

 ▪ znakami pionowymi D-18 „parking”, 
D-18a „parking – miejsce zastrzeżo-
ne” lub D-18b „parking zadaszony”, 
z umieszczoną pod znakiem tablicz-
ką T-29, informującą o „miejscu 
przeznaczonym dla pojazdu samo-
chodowego uprawnionej osoby nie-
pełnosprawnej o obniżonej sprawno-
ści ruchowej”,

 ▪ znakami poziomymi umieszczonymi 
łącznie: P-18 „stanowisko postojowe” 
i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej” albo P-20 „koper-
ta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby 
niepełnosprawnej”.

Mandaty karne na bezprawne korzysta-
nie z miejsca postojowego przeznaczo-
nego dla osoby niepełnosprawnej wyno-
szą: 300, 500 lub 800 zł
300 zł  za nieuprawnione posługiwanie 

się kartą parkingową,
500 zł za parkowanie na kopercie bez 

uprawnień i bez oznakowania 
pojazdu kartą parkingową,

800 zł za nieuprawnione posługiwanie 
się kartą parkingową i jednocze-
sne zaparkowanie na kopercie.

Rafał Krajewski 
Straż Miejska w Murowanej Goślinie

URZĄD

21 listopada br. nastąpiło uroczyste 
odsłonięcie historycznej tablicy wsi 

Przebędowo. Inicjatorem jej wykonania 
był Stanisław Bromberek, lokalny histo-
ryk. 

Wspierały go w tej inicjatywie m.in. radna 
Grażyna Nawrocka i Małgorzata Brombe-
rek. W uroczystości odsłonięcia uczestni-
czyli m.in.: burmistrz Dariusz Urbański, 
jego zastępca Krzysztof Oczkowski, 
skarbnik Romana Dudek, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Kamil Grzebyta, 

We wrześniu br. została podpisana 
umowa na dofi nansowanie prac rewi-

talizacyjnych w parku w Murowanej Gośli-
nie, które będą sfi nansowanie ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Dotacja w wysokości 70 875,00 zł pozwoli 
na kontynuowanie prac w parku rozpoczę-
tych w 2015 roku, które również fi nanso-
wane były ze środków WFOŚiGW w Pozna-
niu.

Prace polegające na wycince i pielęgnacji 
drzewostanu, mające na celu przywrócenie 
struktury parku jak najbardziej zbliżonej do 

Powiat Poznański - Miejski Zarząd 
Dróg Powiatowych w Poznaniu pla-

nuje realizację inwestycji polegającej na 
budowie nowego i rozbiórce istniejącego 
wiaduktu nad linią kolejową nr 359 
Poznań- Wągrowiec w pasie drogi 
powiatowej nr 2393 ul. Gnieźnieńska 
w Murowanej Goślinie.  

radni Rady Miejskiej, Arleta Włodarczak 
i Tomek Mizgier z MGOKiR, ks Sławomir 
Jessa, który poświęcił tablicę oraz przed-
szkolaki i mieszkańcy Przebędowa.

(MP) 
Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Operacja pn. „Przebędowo – historia 
i teraźniejszość” realizowana w ramach 
strategii Rozwoju Lokalnego Kierowa-
nego przez Społeczność wdrażanej przez 
LGD Kraina Trzech Rzek.

pierwotnej, prowa-
dzone są w listopa-
dzie oraz będą kon-
tynuowane na 
początku 2019 
roku. P ark przyle-
gający do pałacu, 
podobnie jak on sam, jest wpisany do reje-
stru zabytków, dlatego wszelkie prace każ-
dorazowo uzgadniane są z Powiatowym 
Konserwatorem Zabytków.

Obecnie inwestor jest w trakcie pozyski-
wania wszystkich niezbędnych pozwo-
leń. 

Tablica w Przebędowie

Dotacja na rewitalizację parku

Będzie nowy wiadukt 

Uwaga na miejsca 
dla osób 
niepełnosprawnych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Historyczna tablica wsi Przebędowo. Burmistrz podczas uroczystości odsłonięcia tablicy.

Daria Niemier
biuro zamówień publicznych i środków 
zewnętrznych
d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 663

Anna Szóstak-Jarnut
zastępca kierownika referatu budowlano-in-
westycyjnego i zarządzania drogami
a.jarnut@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 610 
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Maja Łuczak, 10-letnia mieszkanka 
Murowanej Gośliny, dwukrotnie sta-

nęła na podium Mistrzostw Świata 
w tańcu nowoczesnym - World Dance 
Championship WADF Liberec 2018. 

W niedzielę 18 listopada br. Maja tań-
czyła na mistrzostwach w dyscyplinie 
urban street dance. Wraz z grupą repre-
zentacyjną FRX (szkoła tańca SRT Kon-
trast z Poznania) zajęła 1 miejsce w kate-
gorii showcases (duże zespoły taneczne). 
Natomiast indywidualnie, w solowych 
występach freestyle’owych Majka zajęła 
3 miejsce po trudnej i wieloetapowej 
walce w kategorii liczącej 36 zawodni-
czek. Gratulacje!

(MP)

W dniach 3-4 listopada br. w Hali 
Sportowej UAM przy ul. Zagajnikowej 

odbyła okrągła 10. edycja turnieju ku 
czci twórcy Judo - Jigoro Kano. W zawo-
dach mogły startować dzieci w wieku 
8-17 lat, osoby niepełnosprawne oraz 
dorośli w kategorii masters.

Uczestnicy startujący w zawodach otrzy-
mali pamiątkową koszulkę z wizerun-
kiem Jigoro Kano. W zawodach wzięło 
udział 1200 zawodników z polski, jak 
i z zagranicy! Mieszkanka naszej gminy 
Nadia Winkel zajęła 3 miejsce w kate-
gorii U9. To ogromny sukces na tak 
mocno obsadzonych zawodach. Gratu-
lujemy!

Kamila Busse

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
w Murowanej Goślinie (klasy ósme 

oraz klasy gimnazjalne) wygrali powia-
towy turniej w piłce halowej. 

Ich przeciwnikami byli młodzi piłkarze ze 
Swarzędza, Lubonia, Kostrzyna i Komor-
nik. Turniej odbył się 5 listopada w hali 
widowiskowo-sportowej w Murowanej 
Goślinie przy ul. Mściszewskiej 10. Opie-

kunem zwycięskiej drużyny jest Krzysztof 
Krysztofi ak. Uczniowie, którzy wzięli 
udział w turnieju: Kamil Grygier, Karol 
Siwak, Kacper Siwak, Bartosz Mihilewicz, 
Kacper Ratajczak, Miłosz Matuszak, 
Maksymilian Sadkowski, Bartosz Doliń-
ski, Kacper Olejniczak, Jakub Miszczuk.

21 listopada br. drużyna SP1 wzięła 
udział w turnieju mającym wyłonić najlep-

szy zespół w rejonie Poznań - Zachód. 

Startowało 6 szkół - mistrzowie powia-
tów. Drużyna SP 1 zajęła pierwsze miej-
sce i 5 grudnia zagra w fi nale wojewódz-
kim. 

O wynikach poinformujemy w kolejnym 
wydaniu biuletynu.

(MP)

W trzecim etapie poznańskiej dziecię-
cej ligi judo świetnie zaprezentowali 

się w swoich kategoriach wiekowych 
zawodnicy z Murowanej Gośliny.

Nadia Winkel - 1 miejsce, Maksymilian 
Sajnaj – 1m, Artur Matuszak 1m, Bartosz 
Stróżak 1m, Tymoteusz Kujawa 1m, Fran-
ciszek Kujawa 3m, Jan Kujawa 3m, Hanna 
Mazurkiewicz 2m. Wszystkim zawodnikom 
serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki 
za dobry start w czwartych, ostatnich 
w tej lidze zawodach.

(KB)

Goślinianka z tytułem 
Mistrzyni Świata!

Nadia znów 
z medalem!

Mistrzowie powiatu

Dziecięca 
liga judo

Maja podczas dekoracji za występy solowe.

Kamila Busse i jej zdolni wychowankowie.

SPORT
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Adrian Prymowicz wygrał cykl Gogol MTB w swojej kat. wiekowej.

SPORT

19 października podsumowaliśmy 
w Murowanej Goślinie sezon MTB. 

Najlepsi bikerzy zostali nagrodzeni, inni 
nabrali apetytu, by w kolejnym sezonie 
stanąć również na podium. 

Natomiast organizatorzy maratonów MTB 
już planują dla Was kolejne imprezy na 
rok 2019. 

(MP)
Zdjęcie: Arkadiusz Bednarek

21 października było zimno i wietrz-
nie, a jednak ponad 150 zawodników 

wyruszyło na trasę w okolicach przy-
stani kajakowej Binduga, by ścigać się 
najpierw biegiem, następnie rowerem 
i znów biegiem. 

Najlepszy wśród panów okazał się Miłosz 
Czechowicz (czas 01:22:25), natomiast 
wśród pań Maria Wengierek (01:44:09). 
Pełne wyniki zawodów dostępne są na 
stronie: http://wyniki.plus-timing.pl/w/
duathlon_binduga_2018.
Zawody na Bindudze były ostatnim eta-
pem serii duatlonów – Duo Cykl.

(MP)

7 października 2018 r. odbył się fi nał 
Turnieju Jednostek Pomocniczych 

gminy Murowana Goślina. Rozgrywki 
siatkarskie ostatecznie zdecydowały 
o miejscach w tabeli po trzech wcze-
śniejszych zmaganiach (tenis stołowy, 
turniej sprawnościowy oraz strzelecki).

W turnieju siatkarskim najlepsza okazała 
się drużyna osiedla nr 4, a następnie Prze-
będowo, Rakownia, Kamińsko, Białężyn, 
Złotoryjsko, osiedle nr 1, Głębocko, osiedle 
nr 6, a na dziesiątym miejscu z jednym 
punktem do kolekcji wylądował Raduszyn.

W klasyfi kacji generalnej kolejne miejsca 
1-21 zajęły: Złotoryjsko, Osiedle nr 1, 

Osiedle nr 4, Rakownia, Białężyn, Ucho-
rowo, Kamińsko, Przebędowo, Osiedle nr 
6, Głębocko, Nieszawa, Długa Goślina, 
Boduszewo, Kąty, Osiedle nr 5, 
Łopuchowo, Raduszyn, Wojnowo, Osiedle 
nr 2, Zielonka, Łopuchówko.

Najlepsze osiedla i sołectwa otrzymały 
nagrody pieniężne (dla pierwszego miej-
sca 6000 zł). Symboliczne czeki wręczał 
burmistrz Dariusz Urbański, który gratu-
lował wszystkim uczestnikom turnieju 
oraz już teraz zachęcał do udziału 
w kolejnych edycjach.

(MP)
Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz 

Binduga Cross Duathlon

Finał turnieju jednostek
Pierwsza trójka w kategorii M3 panów. Duo cykl – pierwsza trójka pań.

W klasyfi kacji generalnej zwyciężyło sołectwo Złotoryjsko.

grudzień 2018 13



MAGDALENA BINIĘDA-GRZEBYTA
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Zamierzam działać na rzecz rozbudowy oświetle-
nia ulicznego, budowy ścieżki rowerowej wzdłuż 
ulicy Raduszyńskiej. Za zadania niezbędne dla 
polepszenia jakości życia mieszkańców uważam 
remonty dróg i chodników, a także zagospodaro-
wanie terenów zielonych i zwiększenie wydat-
ków na czystość. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: członek Komisji 
Gospodarczej

m.binieda@murowana-goslina.pl

b.frackowiak@murowana-goslina.pl

g.kazmierczak@murowana-goslina.pl

r.molski@murowana-goslina.pl

g.nawrocka@murowana-goslina.pl

a.kuzniewski@murowana-goslina.pl

k.grzebyta@murowana-goslina.pl

e.dziel@murowana-goslina.pl

KAMIL GRZEBYTA
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Jako radny mam zamiar zadbać o poprawę 
porządku w mieście i gminie oraz o bezpieczeństwo 
mieszkańców. Będę postulował dalszą rewitalizację 
parku miejskiego oraz zabiegał o środki unijne na 
remont pałacu. Chcę, byśmy byli gminą nowocze-
sną, dlatego będę dążył do rozbudowy sieci świa-
tłowodowej i wspierania oświaty. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodniczący Rady 
Miejskiej, Członek Komisji Oświatowo-Społecznej

ELŻBIETA DZIEL
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Przyjazne przedszkola, dobre szkoły, ciekawe 
propozycje kulturalne, dostęp do Internetu, 
oświetlenie, drogi, chodniki, bezpieczeństwo – 
o te potrzeby mieszkańców zamierzam zadbać. 
Priorytety to także m.in.: budowa chodnika 
w Boduszewie, przebudowa drogi do Zielonki, 
trwałe utwardzanie poboczy drogi przez Kamiń-
sko do Pławna. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodnicząca 
Komisji Oświatowo-Społecznej

GRACJAN KAŹMIERCZAK

Chciałbym się skupić na wdrożeniu wspólnej 
rejestracji internetowej do lekarza pierwszego 
kontaktu oraz specjalistów w naszej gminie. Prio-
rytetem będzie dla mnie utwardzenie ul. Wiosen-
nej oraz ul. Gajowej. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Członek Komisji 
Oświatowo-Społecznej

BOGUSŁAW FRĄCKOWIAK
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Priorytetem będzie dla mnie zaspokojenie 
potrzeb mieszkańców wsi, jakimi są między 
innymi: dostęp do sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej, chodniki, drogi, świetlice. Ważnymi pro-
jektami są gazyfi kacja wsi oraz rozszerzenie 
transportu wewnątrzgminnego. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej, Członek Komisji Gospodar-
czej, Członek Komisji Oświatowo-Społecznej

ANDRZEJ KUŹNIEWSKI
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Zamierzam starać się o dofi nansowanie wszystkich 
zespołów artystycznych działających na terenie 
gminy, rewitalizację parku miejskiego oraz 
budowę na jego terenie sceny trwałej, niezbędnej 
do realizowania imprez artystycznych. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Członek Komisji 
Oświatowo-Społecznej

ROBERT MOLSKI
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Jako radny chciałbym zadbać o ekologię oraz 
podkreślić walory turystyczne Murowanej 
Gośliny, zadbać o estetykę ulic i chodników. 
Zamierzam także działać na rzecz edukacji. Będę 
wspomagać seniorów, aby żyło się im lepiej 
w naszej gminie.
Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodniczący 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Członek Komi-
sji Oświatowo-Społecznej

GRAŻYNA NAWROCKA
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Priorytetem będzie dla mnie doprowadzenie do 
wybudowania świetlicy wiejskiej w Przebędowie, 
sukcesywne budowanie i uzupełnianie oświetlenia 
ulicznego, a także pozyskanie środków zewnętrz-
nych na realizację budowy ulic. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Członek Komisji 
Gospodarczej, Członek Komisji Rewizyjnej
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JAKIE BĘDĄ PRIORYTETY ICH DZIAŁAŃ W KADENCJI 2018-2023, CO 

ZAMIERZAJĄ ZREALIZOWAĆ DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY 

MUROWANA GOŚLINA?

p.popiak@murowana-goslina.pl

l.sommerfeld@murowana-goslina.pl

p.teclaw@murowana-goslina.pl e.walczak@murowana-goslina.pl

d.szczepaniak@murowana-goslina.pl

j.radomska@murowana-goslina.pl

j.zaranek@murowana-goslina.pl

DANUTA SZCZEPANIAK
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Moim celem, poza rozbudową dróg i oświetlenia, 
jest także zadbanie o zapewnienie właściwej 
opieki socjalnej i zdrowotnej dla rodzin, jak 
i aktywne wspomaganie mieszkańców w podno-
szeniu kwalifi kacji dla zapewnienia lepszych 
miejsc pracy. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Oświatowo-
-Społecznej

PIOTR TECŁAW
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Jako radny chciałbym w szczególny sposób zwrócić 
uwagę na bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, 
poprzez budowę chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej 
łączącej Rakownię z Murowaną Gośliną, jak i utwar-
dzanie wszystkich dróg gruntowych oraz doświetlenie 
ulic. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewodniczą-
cej Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji Gospodarczej

PRZEMYSŁAW POPIAK
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Wśród priorytetów w moich działaniach znajdą 
się z pewnością: rozbudowa oświetlenia 
i budowa ulic, utworzenie domu dziennego 
pobytu dla seniorów, doposażenie placów zabaw 
i siłowni zewnętrznych, poprawa bezpieczeństwa 
- monitoring miejsc niebezpiecznych.
Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej, Członek Komisji Oświato-
wo-Społecznej

JUSTYNA RADOMSKA

Ze względu na wykonywany zawód, główny 
punkt działań to drogi, chodniki, parkingi, orga-
nizacja ruchu, dojazd i przystanek kolejowy na 
Zielonych Wzgórzach, nowe ścieżki rowerowe m.
in. nad jezioro Kamińsko oraz na przystań kaja-
kową Binduga. Poza tym modernizacja stadionu 
miejskiego oraz boisk szkolnych m.in. przy SP2. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Członek Komisji 
Gospodarczej

LESZEK SOMMERFELD
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
W pierwszej kolejności będę zabiegać o przebu-
dowę dróg oraz rozwój nowych inwestycji, takich 
jak chodniki czy świetlice (m.in. adaptacja 
kotłowni na świetlicę w Wojnowie, budowa świe-
tlicy w Łopuchowie). Ważnym celem jest także 
rewitalizacja dworca PKP w Łopuchowie wraz 
z otoczeniem. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewod-
niczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
Członek Komisji Gospodarczej

ELŻBIETA WALCZAK

Wśród moich zamierzeń najważniejsze to: dar-
mowa profi laktyka prozdrowotna w szkołach, 
doposażenie szkół, modernizacja boisk szkolnych 
i stadionu miejskiego, wsparcie dla osób star-
szych i niesamodzielnych. Współpraca z organi-
zacjami pozarządowymi.
Funkcja w Radzie Miejskiej: Członek Komisji 
Oświatowo-Społecznej

JACEK ZARANEK
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Jako radny obrałem sobie za cel współpracę w takich 
zadaniach, jak: budowa chodników, oświetlenia ulicz-
nego, utwardzanie dróg gruntowych czy budowa wiat 
rekreacyjnych w Raduszynie i Złotoryjsku, dokończenie 
rewitalizacji świetlicy w Uchorowie, rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwach. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Członek Komisji Gospo-
darczej, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
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URZĄD

STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. Od gruntów
a) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifi kowania w ewi-
dencji gruntów i budynków od 1 m² 
powierzchni – 0,93 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi sto-
jącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1 ha powierzchni – 
4,71 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
od 1 m² powierzchni – 0,49 zł,

d) niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji od 1 m² 
powierzchni – 3,09 zł,,

2. Od budynków lub ich części

a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni 
użytkowej – 0,79 zł,

b) od budynków związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 
oraz budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1 m² 
powierzchni użytkowej – 20,63 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifi kowanym materiałem siew-
nym od 1 m² powierzchni użytko-
wej – 10,98 zł,

d) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych od 1 m² 
powierzchni użytkowej – 4,78 zł,

e) pozostałych, w tym:
 ▪ od budynków gospodarczych 
i garaży wolnostojących od 1 m² 
powierzchni użytkowej – 5,00 zł,

 ▪ od budynków letniskowych 
i innych pozostałych od 1 m² 
powierzchni użytkowej – 7,90 zł,

3. Od budowli – 2% wartości

STAWKI PODATKU ROLNEGO

1. Od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla 
gospodarstw rolnych równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta tj. 120,00 zł,

2. Od 1 ha fi zycznego gruntów równowar-
tość pieniężna 5q żyta tj. 240,00 zł.

STAWKI PODATKU LEŚNEGO

Stawka podatku leśnego wynosi 
42,2356 zł za 1 ha fi zyczny.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transporto-
wych nie uległy zmianie.
Natomiast stawki opłat lokalnych zostały 
uchwalone  na sesji Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie w dniu 18 wrze-
śnia 2018r. i pozostawiono je na pozio-
mie stawek obowiązujących w 2018r.

STAWKI OPŁATY TARGOWEJ

 ▪ 15,00 zł dziennie – od sprzedaży 
wyłącznie artykułów rolnych,

 ▪ 33,00 zł dziennie – od sprzedaży 
artykułów pozostałych.

STAWKI PODATKU OD POSIADANIA 
PSÓW

Stawka roczna opłaty od posiadania 
psów wynosi 52,00 zł od jednego psa. 

Z opłaty od posiadania psów zwalnia się:
 ▪ psa nabytego w schronisku Azorek 
w Obornikach,

 ▪ psa, który został trwale oznaczony 
elektronicznym systemem identyfi ka-
cji (chipem).

Podjęte przez Radę Miejską w Murowa-
nej Goślinie uchwały są dostępne w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie 
bip.murowana-goslina.pl.

Jednocześnie przypominamy o obo-
wiązku składania przez osoby prawne, 
jednostki organizacyjne oraz spółki nie-
mające osobowości prawnej, jednostki 
organizacyjne Agencji Nieruchomości 
Rolnych, a także jednostki organizacyjne 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
Lasy Państwowe – deklaracji:

 ▪ na podatek od nieruchomości w ter-
minie do dnia 31 stycznia,

 ▪ na podatek rolny w terminie do dnia 
15 stycznia,

 ▪ na podatek leśny w terminie do dnia 
15 stycznia.

Natomiast osoby fi zyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, będące właścicie-
lami środków transportowych – są obo-
wiązane składać deklaracje:

 ▪ na podatek od środków transporto-
wych w terminie do dnia 15 lutego.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
zmian, mających wpływ na wysokość 
podatku, podatnicy zobowiązani są skła-
dać organowi podatkowemu informację 
o posiadanych nieruchomościach i obiek-
tach budowlanych, sporządzoną na odpo-
wiednim formularzu w terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia zmiany. 

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu 
IN-1 dostępnym na stronie internetowej 
urzędu oraz w Urzędzie Miasta i Gminy 
Murowana Goślina przy ul. Poznańskiej 
18 – pokój nr 6.

Podatki i opłaty lokalne 
obowiązujące w 2019 roku

Honorata Dziel
kierownik referatu podatków i opłat lokalnych
h.dziel@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 75

Referat Podatków i Opłat Lokalnych uprzejmie informuje, że na sesji Rady Miejskiej w Murowanej 

Goślinie w dniu 20 listopada 2018r. zostały uchwalone stawki podatków, które będą obowiązywać 

w roku 2019. Niektóre stawki zmieniły się i wzrosły w stosunku do roku 2018, a inne pozostawiono na 

poziomie stawek obowiązujących w 2018r. 

www.murowana-goslina.pl16



Podatek dochodowy od osób fi zycz-
nych to jedno z najważniejszych źró-

deł dochodów gminy. Płacąc go zgodnie 
z miejscem zamieszkania, zwiększasz 
możliwości inwestycyjne Gminy Muro-
wana Goślina. 

Niestety, wiele osób - faktycznie mieszka-
jących w Gminie Murowana Goślina - nie 
rozlicza się w Pierwszym Urzędzie Skarbo-
wym w Poznaniu (właściwym dla Gminy 
Murowana Goślina) w związku z tym ich 
podatek zasila budżet innej gminy.

Masz szansę, aby zrobić coś dla siebie 
i swojej gminy!

Tymczasem wystarczy w formularzu 
ZAP-3 wpisać gminę Murowana Goślina, 
jako miejsce zamieszkania. ZAP-3 można 
złożyć razem z rocznym zeznaniem 
podatkowym PIT. Dzięki temu nasze 
podatki będą wpływały tam, gdzie rzeczy-

Zgodnie z nową ustawą o przekształ-
ceniu prawa użytkowania wieczy-

stego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów, która wchodzi w życie od 1 
stycznia 2019 roku, każdy właściciel 
mieszkania lub domu położonego na 
gruncie objętym prawem użytkowania 
wieczystego stanie się właścicielem lub 
współwłaścicielem tego gruntu.

Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych 
wyłącznie budynkami mieszkalnymi jed-
norodzinnymi lub budynkami mieszkal-
nymi wielorodzinnymi, w których co naj-
mniej połowę liczby lokali stanowią lokale 
mieszkalne.

Właściciele gruntów będą zobowiązani 
do uiszczania należności za nabycie 
prawa własności w formie corocznej 
opłaty przez 20 lat. Jej wysokość będzie 
odpowiadała wysokości opłaty rocznej za 
użytkowanie wieczyste, obowiązującej 
w dniu przekształcenia. (Gmina może 
waloryzować opłaty przy zastosowaniu 
wskaźników GUS). Możliwe będzie wnie-
sienie opłaty jednorazowo. Opłatę 
należną za rok 2019 wnosi się w termi-
nie do dnia 29 lutego 2020 r. Za kolejne 
lata - do dnia 31 marca każdego roku. 

Opłaty za przekształcenie nie wnoszą 
osoby fi zyczne lub ich spadkobiercy oraz 
spółdzielnie mieszkaniowe w przypadku, 
gdy wniosły jednorazową opłatę za cały 
okres użytkowania wieczystego. 

Podstawę ujawnienia prawa własności 
gruntu w księdze wieczystej oraz ewiden-
cji gruntów i budynków będzie stanowić 
zaświadczenie potwierdzające prze-
kształcenie, które gmina prze każe do 
sądu właściwego do prowadzenia ksiąg 
wieczystych. Zaświadczenia wydawane 
będą przez gminę sukcesywnie dla 
przedmiotowych nieruchomości, jednak 
nie później niż w terminie 12 miesięcy od 
dnia przekształcenia. Sąd dokona 
z urzędu wpisu własności gruntu oraz 
wpisu roszczenia o opłatę w księgach 
wieczystych.

wiście mieszkamy i nie musimy przy tym 
zmieniać meldunku. W ten sposób zwięk-
szamy pulę środków fi nansowych na dal-
sze inwestycje, czyli drogi, chodniki, 
place zabaw itp.

Ponad 37% z płaconych przez Państwa 
podatków wróci do Gminy Murowana 
Goślina!

Wypełniony i podpisany (przez składają-
cego lub osobę reprezentującą składają-
cego) formularz ZAP-3 należy złożyć bez-
pośrednio do Naczelnika Pierwszego 
Urzędu Skarbowego w Poznaniu lub prze-
słać za pośrednictwem poczty na adres: 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, ul. 
Dolna Wilda 80, 61-501 Poznań

Płacę podatki tam, gdzie mieszkam!

Użytkownicy 
wieczyści – 
zmiany

URZĄD

Honorata Dziel
kierownik referatu podatków i opłat lokalnych
h.dziel@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 75

do 31 stycznia - I rata, 
do dnia 15 każdego miesiąca

(następne raty)

15 marca; 15 maja
15 września
15 listopada 

roku podatkowego

OSOBY PRAWNE

OSOBY FIZYCZNE

PODATEK 

OD NIERUCHOMOŚCI 

PODATEK 

OD NIERUCHOMOŚCI,

ROLNY, LEŚNY 

PODATEK 

ROLNY 

PODATEK 

OD ŚRODKÓW 

TRANSPORTOWYCH 

PODATEK 

LEŚNY

OPŁATA 

OD POSIADANIA 

PSÓW

15 marca; 15 maja
15 września
15 listopada 

roku podatkowego

do dnia 15 lutego – I rata,
do dnia 15 września – II rata

do dnia 15 każdego miesiąca

do dnia 15 maja 
roku podatkowego

(HD)

Jeżeli decyzja nie została doręczo-
na co najmniej na 14 dni przed 

terminem płatności raty podatku 
określonym w decyzji, to termin jej 

płatności wynosi 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji.

Jeżeli termin płatności przypada 
w dzień wolny od pracy (wolne 

soboty, niedziele i święta), to termin 
płatności przypada następnego dnia 

po dniu wolnym od pracy. 

Jeżeli obowiązek podatkowy po-
wstał po dniu 1 lutego a przed 

1 września danego roku, podatek za 
ten rok płatny jest w dwóch ratach 
proporcjonalnie do czasu trwania 

obowiązku podatkowego, w terminie:
- w ciągu 14 dni od powstania obo-

wiązku podatkowego – I rata,
- do dnia 15 września danego roku 

– II rata,
Jeżeli obowiązek podatkowy 

powstał od dnia 1 września danego 
roku, podatek jest płatny jednorazo-

wo w terminie 14 dni od dnia powsta-
nia obowiązku podatkowego.

Monika Tomaszewska
główny specjalista ds. nieruchomości
tel. 61 8 923 623
e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
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UWAGA MIESZKAŃCY SOŁECTW!

Od 2 do 16 stycznia 2019 roku odbędą 
się konsultacje społeczne z mieszkańcami 
sołectw Gminy Murowana Goślina. Będą 
one polegać na przedłożeniu mieszkań-
com projektów zmian w statutach sołectw 
w celu wyrażenia pisemnych opinii, zgła-
szania uwag i propozycji do projektowa-
nych zmian.

Projekty zostaną wyłożone do publicznego 
wglądu (2-16.01.2019 r.) w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznań-
ska 18 (pok. 4) oraz na stronie interneto-
wej gminy www.murowana-goslina.pl 

Opinie, uwagi i propozycje mogą być skła-
dane do 2-16 stycznia 2019 r.

 ▪ w kancelarii UMiG Murowana Goślina,
 ▪ za pośrednictwem poczty na adres: 

Urząd Miasta i Gminy Murowana Gośli-
na plac Powstańców Wielkopolskich 9, 
62-095 Murowana Goślina

 ▪ drogą elektroniczną na adres e-mail: 
konsultacje@murowana-goslina.pl 

Opinie przesłane drogą elektroniczną 
muszą zawierać:

 ▪ wskazanie sołectwa,
 ▪ imię i nazwisko mieszkańca,
 ▪ adres zamieszkania,
 ▪ opinię, uwagę lub propozycję odnoszą-

cą się do treści projektowanej zmiany 
w statucie.

Pisemne zgłoszenia opinii poza powyż-
szymi muszą zawierać czytelny podpis 
mieszkańca.

Podstawa prawna (dostępna na bip.muro-
wana-goslina.pl) 

Uchwała nr XLVI/431/2018 Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie z dnia 13 

sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadze-
nia konsultacji z mieszkańcami w celu 
uzyskania opinii dotyczących zmian wpro-
wadzonych do statutów sołectw i osiedli 
samorządowych Gminy Murowana 
Goślina.

UWAGA MIESZKAŃCY 
MIASTA MUROWANA GOŚLINA!

20 listopada 2018 roku podczas sesji 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
radni jednogłośnie podjęli uchwałę w spra-
wie przeprowadzenia konsultacji społecz-
nych dotyczących zniesienia osiedli samo-
rządowych miasta Murowana Goślina.

Przy pomocy ankiety zapytamy mieszkań-
ców miasta Murowana Goślina (osiedli 
samorządowych nr 1, 2, 3, 4, 5, 6) co 
sądzą na temat zniesienia osiedli samo-
rządowych.

Konsultacje odbędą się w okresie od 2 do 
16 stycznia 2019 roku. Do udziału upraw-
nieni są mieszkańcy miasta Murowana 
Goślina posiadający czynne prawo wybor-
cze do Rady Miejskiej.

Konsultacje zostaną przeprowadzone 
w formie ankiety konsultacyjnej, która 
będzie dostępna w kancelarii UMiG Muro-
wana Goślina plac Powstańców Wielkopol-
skich 9 oraz do pobrania ze strony inter-
netowej gminy www.murowana-goslina.pl.

Wypełnione ankiety konsultacyjne przyj-
mowane będą w terminie trwania konsul-
tacji społecznych (2-16 stycznia 2019 r.):

 ▪ w kancelarii UMiG Murowana Goślina
 ▪ za pośrednictwem poczty na adres: 

Urząd Miasta i Gminy Murowana Gośli-
na plac Powstańców Wielkopolskich 9, 
62-095 Murowana Goślina

 ▪ drogą elektroniczną (podpisany skan) 
na adres e-mail: konsultacje@murowa-
na-goslina.pl.

DLACZEGO ZAPROPONOWANO ZNIESIE-
NIE OSIEDLI SAMORZĄDOWYCH?

Od kilku lat obserwuje się, że mieszkańcy 
miasta nie utożsamiają się z miejskim 
samorządem pomocniczym. Świadczy 
o tym znikoma frekwencja podczas 
zebrań mieszkańców. 

Brak pomysłu na wydatkowanie środków 
budżetu gminy przez osiedla samorzą-
dowe w ramach „funduszu miejskiego”. 

Zniesienie osiedli samorządowych wygo-
spodaruje w budżecie gminy oszczędności 
wynikające z zaprzestania wypłacania 
przewodniczącym osiedli miesięcznych 
diet.

Ponadto zasadnym wydaje się, że zadania 
realizowane przez przewodniczących osie-
dli przejąć mogą radni Rady Miejskiej 
danego okręgu. 

Brak „funduszu miejskiego” możliwy 
będzie w przyszłości poprzez zastąpienie 
go budżetem obywatelskim.

Wyniki konsultacji będą mieć charakter 
opinii, z którą radni zapoznają się przed 
podjęciem ostatecznej decyzji.

Podstawa prawna (dostępna na bip.muro-
wana-goslina.pl) Uchwała nr II/11/2018 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących zniesienia osiedli samorządo-
wych miasta Murowana Goślina.

Konsultacje społeczne

UWAGA!
W następujących dniach Urząd Miasta i Gminy będzie otwarty w zmienionych godzinach 

lub będzie zamknięty:
19 grudnia – czynne do godz. 14.00

24 grudnia - zamknięte

31 grudnia – czynne do godz. 12.30

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

URZĄD

www.murowana-goslina.pl18



GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW

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

REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz

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

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Perdek, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

Z-CA KIEROWNIKA Anna Szóstak-Jarnut, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG 
Tomasz Paradziński, 61 8923 611

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

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

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

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

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

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

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
SOŁECTWA I OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Sławomir Malec, 61 8923 687

WYBRANE INSTYTUCJE

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

TELEFONY ALARMOWE

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

61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

TRANSPORT PUBLICZNY

Agnieszka Bukowska, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK Piotr Hildebrandt, 61 8923 655
DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Agnieszka Dziel, 61 8923 656

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke-Kala, 61 8923 650

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU 

PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Dorota Brajewska, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630

Trzy nasze projekty otrzymały dofi -
nansowanie. Z myślą o naszych naj-

młodszych czytelnikach powstał projekt 
Walizeczki z Goślińskiej Biblioteczki 
dofi nansowany przez Fundację Orlen –
Dar Serca w ramach programu „Moje 
miejsce na Ziemi”. 

Nasza oferta już wkrótce wzbogaci się 
o edukacyjne pakiety/walizeczki (książka, 
audiobook, maskotka i gra edukacyjna), 
które nasi mali czytelnicy będą mogli 
wypożyczyć do domu. Odbędzie się także 
już trzecia edycja projektu Wielka Granda 
w Bibliotece, dofi nansowanego przez 
Fundację BGK w ramach programu „Na 
dobry początek”. Wszystkie dzieci nie-
uczestniczące w edukacji przedszkolnej, 
w wieku od 2 do 5 lat zapraszamy do 

udziału w rekrutacji już na początku 
2019 roku. Z myślą o dorosłych czytelni-
kach przygotowaliśmy projekt „Nowe per-
spektywy”, dofi nansowany również przez 
Fundację BGK w ramach programu Gene-
racja 5.0. Osoby w wieku 50+ zapra-
szamy na cykl ciekawych warsztatów. 
Proponujemy m.in. szkolenia kompute-
rowe, Excel dla średniozaawansowanych, 
Jestem „Smart” oraz inne. Rekrutacja 
rozpocznie się w styczniu 2019 r. 

Szczegółowe informacje o poszczegól-
nych projektach i wydarzeniach znajdą 
Państwo już wkrótce n a naszej stronie 
internetowej. Zachęcamy także do obser-
wowania naszego profi lu na facebooku.

Agnieszka Kajdaniak

22 listopada w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Murowanej Gośliny 

odbyło się spotkanie z pisarką Joanną 
Opiat-Bojarską. 

Poznańska autorka powieści obyczajo-
wych i cieszących się popularnością kry-
minałów zdradziła nam kulisy swojej 
pracy. Promując swoją najnowszą, dość 
kontrowersyjną książkę o środowisku 
policyjnym, zdradziła nam, jak przegoto-
wuje się do napisania książki, barwnie 
opowiedziała o swoich inspiracjach. Chęt-
nie odpowiadała na pytania, a po spotka-
niu można było zdobyć autograf. Organi-
zatorami wydarzenia było Goślińskie Sto-
warzyszenie Seniorów oraz Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gmin y Murowana 
Goślina.

Beata Rozmiarek

Kolejne wygrane projekty! Spotkanie z Joanną 
Opiat-Bojarską

BIBLIOTEKA
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Powstanie Wielkopolskie 
1918/1919. Pamiętamy!

Poczuj chemię do nauki!

zaangażowaniu wielu osób. Organizatorzy 
pragną szczególnie podziękować dyrek-
tor SP im. Leona Masiakowskiego w Bia-
łężynie - Ewelinie Niewolak-Druchlińskiej, 
dyrektor SP im. Powstańców Wielkopol-
skich w Długiej Goślinie - Renacie 
Olszewskiej, kustoszowi Izby Regionalnej 
Ziemi Goślińskiej - Marianowi Pfl anzowi 
oraz Grzegorzowi Maćkowiakowi za fi nan-
sowe wsparcie organizacji rajdu.

Koordynator projektu
Krzysztof Radke 

Gośliny z elementami gry terenowej;
 ▪ wizyty uczniów klas piątych, szó-
stych i siódmych w Izbie Regionalnej 
Ziemi Goślińskiej, w trakcie których 
poznali oni historię udziału miesz-
kańców Murowanej Gośliny i okolic 
w powstaniu w oparciu o wystawę 
czasową i pogadankę kustosza izby;

 ▪ została opracowana prezentacja 
multimedialna ukazująca udział 
mieszkańców Murowanej Gośliny 
i okolic w powstaniu.

Realizacja projektu była możliwa dzięki 

klosz próżniowy z pompą i oprzyrządowa-
niem do uzyskiwania próżni, fartuch 
ochronny i materiał dydaktyczny dla 
nauczycieli z propozycjami doświadczeń.

Miejmy nadzieję, że to kolejny krok, który 
 pozwoli uczniom „poczuć chemię do 
nauki”. 

(MP)
Zdjęcia: spółka Gaz-System

W pierwszym tygodniu października 
2018 r. został zrealizowany w Szkole 

Podstawowej nr 1 im. Karola Marcin-
kowskiego w Murowanej Goślinie pro-
jekt edukacyjny pt. Tydzień Obchodów 
100. Rocznicy Wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Powstanie Wielkopol-
skie 1918/1919. Pamiętamy! we współ-
pracy z Ośrodkiem Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu. Zespół projek-
towy tworzyli nauczyciele: Ewa Napieral-
czyk, Karolina Betka-Śliwińska i Krzysz-
tof Radke. Celem głównym projektu 
było uczczenie jubileuszu wybuchu 
powstania. Ponadto organizatorzy 
chcieli rozbudzić u uczniów zaintereso-
wanie historią Powstania Wielkopol-
skiego i zapoznać ich z miejscami upa-
miętniającymi udział przedstawicieli 
lokalnej społeczności w różnych działa-
niach powstańczych. 

W ramach projektu odbyły się m.in.: 
 ▪ Szkolny Konkurs Wiedzy o Powsta-
niu Wielkopolskim w formie quizu 
opracowanego przy pomocy strony 
internetowej www.kahoot.com; 

 ▪ wycieczka do Muzeum Powstania 
Wielkopolskiego w Poznaniu w celu 
obejrzenia nowej ekspozycji stałej 
i fi lmu pt. Powstanie Wielkopolskie. 
Zdobycie Ławicy;

 ▪ rajd pieszy uczniów śladami po-
wstańców do Białężyna i Długiej 

Pod koniec października br. we 
wszystkich goślińskich szkołach 

odbyły się wyjątkowe warsztaty dla 
uczniów zorganizowane przez spółkę 
Gaz-System (w sumie 12 warsztatów). 

Uczniowie w mobilnym laboratorium 
poznawali właściwości gazów, a także 
wykonywali ciekawe doświadczenia. 
Wszyscy otrzymali pamiątkowe gadżety, 
a zwycięzcy konkursów wiedzy dodat-
kowo atrakcyjne nagrody. 

Szkoły otrzymały komplet materiałów 
edukacyjnych, min. zestaw do elektrolizy, 

OŚWIATA

Uczestnicy wycieczki do Muzeum Powstania Wielkopolskiego.

Warsztaty w PS 1.

www.murowana-goslina.pl20



Telewizyjne 30-lecie szkoły

telewizora. Ukoronowaniem były pokazy 
taneczne, w sali rozbrzmiewała muzyka 
z lat 80-tych. 

Składam serdeczne podziękowania 
wszystkim nauczycielom i pracownikom 
szkoły organizującym jubileusz. Dziękuję 
też wszystkim, którzy wspomogli szkołę 
w organizacji. Składamy serdeczne 
podziękowania wszystkim gościom, 
pocztom sztandarowym, którzy uhonoro-
wali swoją obecnością nasze święto.

Mirosława  Szudera
Dyrektor SP nr 2

Gośliny, przedstawiciele instytucji współ-
pracujących i Urzędu Miasta i Gminy, 
dyrektorzy goślińskich szkół, byli i obecni 
pracownicy szkoły, w tym wszyscy byli 
dyrektorzy: Teresa Zywert, Maria Piotrow-
ska, Mariusz Palka oraz rodzice z Rady 
Szkoły i Rady Rodziców, a także absol-
wenci. Po wystąpieniach i życzeniach 
gości, na scenie z wielkim telewizorem 
pojawili się nauczyciele, którzy wcielili się 
w specjalne role postaci znanych z tele-
wizji lat 80-tych. Odgrywanym scenom 
nawiązującym do historii i działalności 
szkoły towarzyszyły fi lmy, teledyski i zdję-
cia wyświetlane na ekranie kolejnego 

Obchody rozpoczęła msza św. odpra-
wiona przez księdza proboszcza Pio-

tra Szymkowiaka i księdza Jacka Bart-
mańskiego w kościele na Zielonych 
Wzgórzach, którą uświetniła też obec-
ność pocztów sztandarowych ze wszyst-
kich goślińskich i zaproszonych szkół. 
One też poprowadziły przemarsz do 
szkoły.

Kolejne punkty programu dostosowane 
były do wieku uczniów. Klasy I – IV udały 
się do sal lekcyjnych, gdzie realizowały 
projekt „Urodziny szkoły” oraz oglądały 
niemy, czarno-biały fi lm o początkach 
szkoły, nakręcony przez uczniów i nauczy-
cieli z okazji 20-lecia szkoły. Dzieci 
i nauczyciele mogli też zwiedzić spe-
cjalną wystawę „Lata 80-te”. W auli 
szkolnej zostały zaaranżowane: pokój, 
klasa szkolna, podwórko, kuchnia, biuro, 
wszystko z lat 80-tych. Można było zoba-
czyć wózek, rower, zeszyty szkolne, 
magnetofony kasetowe, aparaty telefo-
niczne, zdjęcia, szklanki i wiele innych 
przedmiotów.

Po zajęciach klasowych klasy młodsze 
udały się na dużą salę gimnastyczną, 
gdzie obejrzały zrealizowane z wielkim 
rozmachem przedstawienie o szkole.

Od godz. 10.00 goście oraz uczniowie 
klas starszych uczestniczyli w uroczy-
stym apelu na dużej sali gimnastycznej. 
Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewa-
niu hymnu, głos zabrała dyrektor szkoły. 
Na wstępie powitała zebranych, a szcze-
gólnie gości, wśród których byli: bur-
mistrz Dariusz Urbański, Hanna Rajcic-
-Mergler reprezentująca Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty, radni powiatu poznań-
skiego i radni Rady Miejskiej Murowanej 

W piątek 19 października Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Gośli-

nie obchodziła Jubileusz 30-lecia istnienia. Motywem przewodnim były lata 80-te, w których 

powstała szkoła i królująca wówczas telewizja.

OŚWIATA

Program artystyczny nawiązujący do telewizji z lat 80-tych.

Nauczyciele wcielili się w role postaci znanych z lat 80-tych.

Pokazy taneczne uczniów SP2.

Burmistrz Dariusz Urbański oraz dyrektor Mirosława Szudera.Obchody rozpoczęła msza święta.

grudzień 2018 21



W środę 14 listopada br. w Sali 
Gościnnej SP 2 w Murowanej Gośli-

nie odbył się I Gminny Konkurs Piosenki 
Patriotycznej i Żołnierskiej, jako kolejny 
punkt w obchodach 100-lecia Odzyska-
nia Niepodległości. 

W fi nale udział wzięły trzy szkoły naszej 
gminy tj. Szkoła Podstawowa w Białęży-
nie, Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie. 
Komisja w składzie Jadwiga Maćkowiak, 
Jolanta Popiołkiewicz oraz Agnieszka 
Szymańska-Wojtera przyznała w dwóch 
kategoriach miejsca.

Klasy I - IV:
I miejsce - Weronika Bladowska i Anna 
Rogozińska z SP nr 2
II miejsce - Michalina Domagalska z SP 
Białężyn
III miejsce - Cecylia Kubińska i Aleksan-
dra Bladowska z SP nr 2

Klasy V -VIII i oddziały gimnazjalne:
I miejsce - Aleksandra Nowak z SP Białę-
żyn
II miejsce -Gabriela Ratajczak z SP Białę-
żyn
III miejsce -Zosia Krankiewicz z SP nr 2

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
p iękne prezentacje i wspólne świętowanie 
100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska

Uroczyście w Długiej Goślinie

I Gminny Konkurs 
Piosenki Patriotycz-
nej i Żołnierskiej

Edukacja globalna

tacji. Pakowanie książek i ich przemycanie 
– wykazaliśmy się dobrą pracą grupową. 
Znajomość języka niemieckiego okazała 
atutem, podobnie jak zwinne ciała 
naszych uczniów próbujących przedostać 
się przez sieć graniczną. Bawiliśmy się 
naprawdę dobrze! Przeszliśmy pół miasta, 
ponieważ ustaliliśmy wspólnie bardzo 
dobrą trasę – tylko dzięki temu nikt nie 
musiał nas pod koniec reanimować… 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażo-
wali się w przygotowanie gry. Naszym 
uczniom – harcerzom - zwłaszcza! Dzięku-
jemy uczniom, którzy spędzili z nami czas 
i oczywiście ich rodzicom – było nam 
naprawdę miło przeżyć to z Państwem! 

Monika Kozłowska
Karolina Betka-Śliwińska

mie artystycznym pokazali jak wiele jest 
sposobów na to,  by współcześnie być 
patriotą. Punktualnie o 11.11 odśpiewali-
śmy czterozwrotkowy hymn narodowy, 
włączając się tym samym w ogólnopolską 
akcję „Dnia dla Niepodległej”. Oba te 
wydarzenia znalazły swoje miejsce 
w naszej Księdze, w której wszyscy 
zebrani mogli złożyć pamiątkowe podpisy.

Karolina Magdziarz
nauczyciel SP w Długiej Goślinie

Idea „Żywej książki” opiera się na osobi-
stej rozmowie z przedstawicielem grupy 
doświadczającej stygmatyzacji, stereotypi-
zacji, narażonej na wykluczenie i gorsze 
traktowanie. Wśród naszych gości znala-
zło się 7 „Książek”- osób, które ze 
względu na swoją inność doświadczyły 
gorszego traktowania i wciąż zmagają się 
z brakiem akceptacji. Niepełnosprawność, 
kolor skóry, pochodzenie, płeć czy religia 
to problemy budzące skrajne emocje 
i postawy. Dlatego tak ważne jest tworze-
nie przestrzeni do edukacji o prawach 
człowieka. Spotkanie zostało przyjęte 
przez młodzież entuzjastycznie. Wzięło 
w nim udział blisko czterdziestu uczniów. 

Pozostali dyskuto wali na temat konfl iktów 
oraz pokoju na świecie. Rozmowy z ludźmi 
zagrożonymi wykluczeniem społecznym 
pozwolają oswoić młodzież z innością.

Jolanta Czerniawska

W listopadzie w ramach Koła Tury-
stycznego wzięliśmy udział w grze 

miejskiej. Udało nam się zrealizować 
wszystkie punkty gry, co uznaliśmy za 
sukces, bo wierzcie nam, nie jest łatwo 
nawlekać nitkę przy słabym świetle tele-
fonu. 

Niektóre zadania bardzo nas zaskoczyły: 
okazuje się, że wszystko w życiu się przy-
daje. Najpierw umiejętności plastyczno-
-techniczne – robiliśmy grupowe pasz-
porty, potem strzelanie – Oskar okazał się 
bardzo dobrym strzelcem, chociaż trzymał 
broń pierwszy raz w życiu! Wiedza histo-
ryczna (bądź intuicyjna), matematyczna 
(liczenie kropek, kresek – czyli alfabet 
Morse’a), z ortografi ą było trochę gorzej, 
ale na szczęście zareagowałyśmy w odpo-
wiednim czasie, żeby uniknąć kompromi-

Obchody setnej rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę w Szkole 

Podstawowej im. Powstańców Wielko-
polskich w Długiej Goślinie rozpoczęli-
śmy już 8 listopada Wieczornicą. 

Nasi uczniowie zaprezentowali zebranym 
najwspanialsze wiersze patriotyczne, 
natomiast zaproszeni goście odczytali 
fragmenty prozy związane tematycznie 
z uroczystością. Następnego dnia pod-
czas akademii uczniowie klas VII w progra-

19 listopada 2018 w Zespole Szkół 
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

w Bolechowie zainaugurowano Tydzień 
Edukacji Globalnej. 

To międzynarodowa inicjatywa, mająca 
na celu zapoznanie młodych ludzi 
z wyzwaniami i problemami współcze-
snego świata oraz pobudzanie do aktyw-
ności w podejmowaniu działań prowadzą-
cych do ich rozwiązania. Tego dnia, 
w ramach współpracy ze Stowarzysze-
niem Jeden Świat, zrealizowano projekt 
pod nazwą „Żywa książka” oraz przepro-
wadzono warsztaty nt. konfl iktów i pokoju 
na świecie.

OŚWIATA

Niepodległościowa 
gra miejska

www.murowana-goslina.pl22



Pobyt w USA zakończyły koncerty w Lin-
den w stanie New Jersey. Łącznie pod-
czas 10 dni pobytu w USA dałyśmy 13 
koncertów, prezentując bardzo zróżnico-
wany repertuar. W tournée wzięło udział 
18 chórzystek ze składu żeńskiego 
i kameralnego „Canzony”. Koszty wizy, 
przelotu, zakwaterowania, przejazdów 
i wyżywienia pokryły same chórzystki 
i dyrygent. Koszt transferu na lotnisko 
w Berlinie (3% ogólnych kosztów) opłacił 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, za co 
pięknie dziękujemy.

Elżbieta Wtorkowska
(zdjęcia z archiwum chórzystek)

KULTURA

Canzona w Nowym Jorku

w Centrum Polsko-Słowiańskim na Bro-
oklynie, na który licznie przybyli przedsta-
wiciele Polonii amerykańskiej.

W programie naszego pobytu w Nowym 
Jorku było również zwiedzanie. Tym razem 
nie starczyło czasu na muzea, ale byłyśmy 
na słynnym Times Square, Rockefeller 
Center, Lincoln Center, gdzie mieści się 
gmach Metropolitan Opera i Juliard Music 
School. Popłynęliśmy też promem na Sta-
ten Island oglądając Statuę Wolności 
i piękny widok na dolny Manhattan. 
Ogromne wrażenie zrobił na nas National 
11 September Memorial. Pomnik składa 
się z dwóch głębokich basenów, umiesz-
czonych dokładnie w miejscu, gd zie znaj-
dowały się fundamenty zawalonych wież. 
W dół każdego z basenów, po ich ścia-
nach, nieustannie spada woda. Na pane-
lach okalających zbiorniki wygrawerowano 
nazwiska wszystkich ofi ar zamachów 
z 1993 i 2001 r.

czuk. Artystkom akompaniowała Alina 
Forysiak. Z okazji urodzin zespół otrzymał 
czek podpisany przez bur mistrza Dariusza 
Urbańskiego i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Kamila Grzebytę, pamiątkowe 
statuetki, natomiast od wielbicieli i zaprzy-
jaźnionych zespołów i gości moc życzeń, 
upominków i gromkie „100 lat”. Koncert 
poprowadzili dyrektor MGOKiR Arleta Wło-
darczak i Mateusz MJ Sibilski.

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: T. Mizgier, B. Stefański

Uroczystości w niedzielę 7 paździer-
nika rozpoczęły się uroczystą, poranną 

Mszą Święta w Katedrze Św. Patryka. 
Piątą Aleją na Manhattanie przemaszero-
wałyśmy dwukrotnie, przedstawiane i ser-
decznie witane przez tłumnie zgroma-
dzoną publiczność. Po południu dodat-
kowo dałyśmy koncert i zaśpiewałyśmy 
podczas polskiej Mszy Św. w kościele Św. 
Alojzego w Ridgewood na Queens.

W programie naszego pobytu znalazły się 
także trzy koncerty dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, zarówno w szkołach polskich, 
jak i amerykańskich, a także występy 
w Polskich Klubach Seniora.

Ważnym punktem naszego pobytu 
w Nowym Jorku była wizyta w siedzibie 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, 
wystąpiłyśmy również w Konsulacie 
Generalnym RP. Jednym z ważniejszych 
wydarzeń artystycznych był nasz koncert 

Koncertem, który odbył się 25 listo-
pada br. w auli SP nr 1, świętował 

swoje 20-lecie zespół Una Canto z Dłu-
giej Gośliny. 

Założycielem i kierownikiem zespołu przez 
ponad czternaście lat był Józef Kasprzak 
i to Jemu dedykowany był ten występ. 
Zespół prowadziła również Ewa Kandul-
ska-Jakóbczyk, którą mogliśmy usłyszeć 
w akompaniamencie pianistycznym w jed-
nym z utworów. Cudowne artystki, panie 
z zespołu Una Canto pod dyrekcją kierow-
nika muzycznego zespołu Aliny Forysiak 
zaprezentowały aranżacje pieśni maryj-
nych, a także piosenki country i biesiadne. 

Koncert uświetnił występ wyjątkowo uta-
lentowanej, młodej artystki Amelii Kuran-
towicz. Publiczność zachwyciły także 
kolejne występy solowe m.in.: Krystyny 
Ługowskiej, Anny Górskiej, Ewy Górskiej, 
Elżbiety Pływaczyk, Marii Winkel, Sylwii 
Kaczmarek, Judyty Roszak oraz nagrodzo-
nej owacjami na stojąco Małgorzaty Ślew-

Występ Amelii Kurantowicz.

Z okazji urodzin zespół otrzymał czek podpisany przez burmistrza 
Dariusza Urbańskiego i przewodniczącego Kamila Grzebytę.

Artystki zaprezentowały m.in. aranżacje piosenek country.

Chórzystki podczas Parady Pułaskiego.

Podróż przez lata

Wyjazd odbył się w terminie od 5 do 16 października 2018 roku. 

Jednym z głównych punktów wizyty chóru w USA był 

udział w „Pulaski Day” (Paradzie Pułaskiego), szczególnie cele-

browanej w środowisku Polonii amerykańskiej.
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odpływające monetami nawet gdzieś do 
granic ciut jazzowych, a do tego zaskaku-
jące „zwroty akcji” w wokalu. A głos wokali-
sty… jak by się gość uczył od Chrisa Cor-
nella i Jerry’ego Cantrella. Baaardzo mocny 
i ciekawy muzyczny eksperyme nt. 

(MP); Zdjęcia: Tomasz Mizgier

najpopularniejszych refrenów. Wreszcie na 
deser Paranoid Mind z Obornik, którego 
debiutancki album „Ascendence” ukazał 
się w czerwcu br. Muzyka, jaką tworzy 
zespół Paranoid Mind to połączenie 
ostrego, mocno rytmicznego grania z niety-
powymi harmoniami i charyzmatycznym 
wokalem. Progresywny rock, ale klawisze 

4 listopada odbyła się XIV edycja naj-
większej rockowej, pozytywnej 

„zadymy” w Murowanej Goślinie – Mur off 
Rock. Po raz pierwszy muzyków i słucha-
czy gościła nie Piwnica, ale sala impre-
zowa Ośrodka Kultury.

Na rozgrzewkę poznański Squall - to były 
zdecydowanie bardzo ostre brzmienia. 
Atmosferę ciut złagodził Obcy poetyckimi 
eksperymentami na nutę zdecydowanie 
punk rockową. 
Flying Heads – na ten występ, podobnie 
jak na płytę (!) czekała szczególnie stała 
i wierna publiczność. Fani nie mogli się 
oderwać od sceny, a wokalista wykorzystał 
ich zapał, zapraszając czasem do wspól-
nego wyśpiewania… pardon, wykrzyczenia 

MUR OFF ROCK

dzielę 21 października br. uroki i historię 
Głęboczka poznawała liczna grupa, której 
przewodnikiem był Marian Pfl anz, kustosz 
Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej. W space-
rze wzięła udział Inga Zuther, która miesz-
kała w Głęboczku przed wojną w domu nr 
13, a współczesne spotkanie było dla niej 
niezwykłą podróżą sentymentalną. 

Sołtys Głęboczka Justyna Gronek postano-

na zabawę. Co jakiś czas było słychać tra-
dycyjne „gorzko, gorzko”. 

„Gośliniance” akompaniowali: Artur Dusz-
czyk (fortepian), i zespół gitarowy Young 
Generation. Od pierwszych chwil zapłonęła 
rodzinna atmosfera. Były kwiaty, słodkości, 
podziękowania wierszem wyrecytowane, 
pamiątkowe statuetki i czek od burmistrza 
Dariusza Urbańskiego, który jako honorowy 
gość zasiadł za stołem weselnym i został 
nawet porwany na parkiet do tańca, 
a w czasie oczepin złapał bukiet pani mło-
dej. Goślinianka wyszła za mąż, ożeniła 
sobie miłość i uznanie goślińskiej publicz-
ności na zawsze.

Bartłomiej Stefański 
zdjęcia: Tomasz Mizgier, 

Bartłomiej Stefański

wiła połączyć spacer historyczny z otwar-
ciem wystawy fotografi cznej pt. „W daw-
nym Głęboczku”. Była okazja do rozmów, 
wspomnień i refl eksji. Zdjęcia na wystawę 
z prywatnego archiwum udostępniła wła-
śnie pani Inga. Wystawę można zwiedzać 
do końca grudnia po skontaktowaniu się 
z panią sołtys.

Tekst i zdjęcia : Arleta Włodarczak

Już drugi raz miłośnicy spacerów histo-
rycznych zwiedzali Głęboczek, nie-

wielką wieś malowniczo położoną w doli-
nie Trojanki. 

Głęboczek w XV w. uzyskał prawa miejskie 
i na wyprawę malborską przeciw zakonowi 
krzyżackiemu wystawił jednego pieszego 
woja. Przypomina o tym pamiątkowy 
kamień usytuowany w centrum wsi. W nie-

Po raz trzeci zespół śpiewaczy PZERiI 
„Goślinianka” pod kierunkiem Alicji 

Duszczyk uraczył mieszkańców Biesiadą 
Goślińską. 

Tym razem impreza odbyła się w niedzielę 
14 października br. w auli szkoły przy ul. 
Mściszewskiej, Nie była to zwyczajna bie-
siada. Zespół śpiewaczy obchodził swoje 
40. urodziny. Wyjątkowość biesiady pole-
gała również na tym, że było to wesele - 
biesiada biesiad, które Polacy kochają naj-
bardziej. Para młoda, w której rolę wcieliła 
się para znakomitych aktorów Zosia Zielo-
nacka (kierownik zespołu) i Andrzej Korze-
niowski, przeprowadziła publiczność, gości 
weselnych przez obyczaje weselne uka-
zane w zabawnych scenkach, okraszonych 
żartem i piosenką. Jak przystało na 
wesele, goście długo nie dali się namawiać 

Zespół śpiewaczy obchodził swoje 40. Urodziny. 

W rolę państwa młodych wcielili się Zosia Zielonacka 
i Andrzej Korzeniowski.

Magia Głęboczka

Goślinianka wyszła za mąż

KULTURA

Paranoid Mind – bardzo ciekawy eksperyment muzyczny.Flying Heads – na ten występ czekała stała publiczność.
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SP w Łopuchowie,
3 Mateusz Chwał, SP w Białężynie,

Wyróżnienie:
Weronika Bladowska, SP nr 2
Julia Dukarska, SP nr 1.

Klasy VI-VIII i gimnazjalne
1 Kaja Różycka, SP nr 2,
2 Klaudia Mleczek, SP w Łopuchowie, 
3 Julita Jóźwiak, SP w Białężynie,

Wyróżnienie:
Aleksandra Nowak, SP w Białężynie; 
Edyta Kądzielawa, SP w Łopuchowie.

Na zakończenie konkursu każdy recyta-
tor otrzymał pamiątkowy dyplom, a osoby 
nagrodzone - książki. 

Serdecznie dziękujemy naszym młodym 
recytatorom za piękne recytacje, opieku-
nom, nauczycielom i rodzicom za wkład 
pracy, jurorkom za wsparcie, mądre rady, 
życzliwość i wiarę w możliwości naszych 
uczestników konkursów recytatorskich.

Agnieszka Szymańska-Wojtera 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Konkurs recytatorski został zorgani-
zowany przez nasz ośrodek kultury, 

jako kolejne wydarzenie upamiętniające 
odzyskanie przez Polskę Niepodległości. 
Celem konkursu było również poszerze-
nie znajomości twórczości patriotycznej 
poetów polskich i kształtowanie postaw 
patriotycznych. Było podniośle i uroczy-
ście, przejmująco i radośnie.

Komisja konkursowa w składzie: Dioniza 
Boch, Hanna Prokopiak i Agnieszka Szy-
mańska-Wojtera po wysłuchaniu prezen-
tacji postanowiło przyznać następujące 
miejsca w kolejnych kategoriach wieko-
wych:
Klasy I-III

1 Aleksandra Wójcik, SP 2, 
2 Judyta Wachowska, 

SP w Długiej Goślinie,
3 Mateusz Prętka, SP w Białężynie,

Wyróżnienie:
Michalina Domagalska, SP w Białężynie.

Klasy IV-VI
1 Olga Kubisiak, SP w Długiej Goślinie,
2 Weronika Klaszyńska, 

Uczestnicy konkursu recytatorskiego wraz z jurorami.   

Wiersze dla Niepodległej

KULTURA
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Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do 
Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
„Przedsiębiorca Roku 2018 Gminy Murowana Goślina”  
w kategoriach:
▪ całokształt
▪ mały przedsiębiorca (do 10 osób zatrudnionych)
▪ średni przedsiębiorca (od 11 do 30 osób zatrudnionych)
▪ duży przedsiębiorca (powyżej 30 osób zatrudnionych).

Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsiębiorcy z naszej gminy, który 
w roku 2018 wykazał się realizacją inwestycji w swojej fi rmie, ale również przyczynił 
się do rozwoju gospodarczego gminy, wzrostu przedsiębiorczości, a także wspierał 
cenne inicjatywy społeczne lub gospodarcze.

Nominacje do nagród wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kategorii można przesy-
łać do 3 stycznia 2019 r. włącznie do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy z dopiskiem 
„Przedsiębiorca Roku” lub e-mailem na adres: a.jarnut@murowana-goslina.pl

31 grudnia, od godz. 22.00
BOISKO W ŁOPUCHÓWKU

Zapraszamy wszystkich chętnych, na mały, ciepły posiłek, wielkie 
ognisko i pokaz fajerwerków!

Zabieramy z sobą – kiełbaski do upieczenia nad ogniskiem, dobry 
humor oraz ewentualnie fajerwerki.

Sołtys Łopuchówka Urszula Gendera-Zielińska

zaprasza na




