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SPOTKANIE NOWOROCZNE 

BURMISTRZA 
DARIUSZA URBAŃSKIEGO

KONCERT NOWOROCZNY

PRZEBOJOWO I ŚWIATOWO
W MUROWANEJ GOŚLINIE

OBCHODY 

100-LECIA WYBUCHU 
POWSTANIA 
WIELKOPOLSKIEGO



Gośćmi spotkania byli m.in.: 
 ▪ ks. kanonik  Jan Puzyna – pro-

boszcz parafi i w Oszmianie na Biało-
rusi, dziekan dekanatu oszmiańskie-
go, honorowy obywatel Murowanej 
Gośliny;

 ▪ Jan Grabkowski – Starosta Powiatu 
Poznańskiego;

 ▪ Tomasz Łubiński – Wicestarosta 
Powiatu Poznańskiego;

 ▪ Piotr Glaser, Wicewójt Gminy Czerwo-
nak;

 ▪ Zbigniew Talaga – Wielkopolski Wice-
kurator Oświaty;

 ▪ Stanisław Marczak – zastępca Preze-
sa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej;

 ▪ Małgorzata Najdek, Prezes LGD Kra-
ina Trzech Rzek;

 ▪ Adam Szyda z Wydziału Operacyjnego 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu;

 ▪ Wojciech Tulibacki – Prezes Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Komunikacji 
w Poznaniu;

 ▪ Wojciech Miechowicz – zastępca 
dyrektora Zarządu Transportu Miej-
skiego;

 ▪ Zbigniew Tomaszewski – Prezes 
Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu 
Poznańskiego;

 ▪ ks. Sławomir Jessa – dziekan dekana-
tu goślińskiego;

 ▪ Jerzy Pędziński – Starszy Cechu Rze-
mieślników, Kupców i Przedsiębior-
ców w Murowanej Goślinie;

 ▪ Tomasz Sobalak, Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Łopuchówko;

 ▪ Wojciech Śliwa, Dyrektor Leśnego 
Zakładu Doświadczalnego Nadleśnic-
twa Zielonka.

Obecni byli także: radni powiatowi, radni 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
wraz z przewodniczącym Kamilem Grze-
bytą i przewodniczącym ubiegłej kadencji 
Konradem Strykowskim, sołtysi, prze-
wodniczący osiedli samorządowych, 
dyrektorzy szkół, dyrektorzy i kierownicy 
jednostek gminnych oraz członkowie 
zarządu Fundacji Edukacyjnej im. Św. 

Jana Pawła II, a także liczni przedsię-
biorcy i mieszkańcy naszej gminy.

Role gospodarzy pełnili: burmistrz 
Dariusz Urbański, zastępca burmistrza 
Krzysztof Oczkowski oraz skarbnik 
Romana Dudek. 

Spotkanie rozpoczęliśmy od przypomnie-
nia zdarzenia, które miało miejsce 
w ubiegłym roku w nocy właśnie tuż po 
spotkaniu noworocznym, czyli od rozsz-
czelnienia gazociągu i pożaru. To zdarze-
nie i jego skutki zdeterminowało bardzo 
wiele działań przez wiele miesięcy. 
W usuwaniu skutków rozszczelnienia 
gazociągu i pożaru pomogło bardzo wiele 
instytucji i ludzi. Burmistrz dziękował im 
wszystkim gorąco, a specjalne podzięko-
wania w formie pamiątkowych tabliczek 
otrzymali:

 ▪ starosta Jan Grabkowski, 
 ▪ Adam Szyda odebrał podziękowania 
dedykowane Jackowi Michalakowi, 
Komendantowi Miejskiemu PSP oraz 
Andrzejowi Bartkowiakowi – Wielko-
polskiemu Komendantowi Wojewódz-
kiemu PSP;

 ▪ Marek Milewski, szef Komisariatu 
Policji w Murowanej Goślinie odebrał 
podziękowania dla policji adresowane 
do insp. Piotra Mąki - Komendanta 
Wojewódzkiego Policji oraz mł. insp. 

Adama Kachela – p.o. Komendanta 
Miejskiego Policji w Poznaniu;

 ▪ prezes Tomasz Stepień oraz wicepre-
zes Artur Zawartko byli adresatami 
kolejnych podziękowań, które w ich 
imieniu odebrał na spotkaniu Mariusz 
Kozłowski Rzecznik Prasowy fi rmy 
Gaz-System.

Ze względu na wcześnie zaplanowane 
spotkania nie mogli wziąć udział w spo-
tkaniu: wojewoda Zbigniew Hoffmann, 
marszałek Marek Woźniak oraz Marlena 
Maląg - ówczesna wicewojewoda. Pani 
Maląg w liście przesłanym specjalnie na 
spotkanie podkreśliła, że na specjalne 
uznanie zasługuje sfera działań w sytu-
acji kryzysowej, polegająca na współ-
pracy i podejmowaniu skutecznych czyn-
ności po rozszczelnieniu gazociągu. 
„Postawa lokalnych władz i mieszkańców 
sprawiła, że zyskaliście Państwo szacu-
nek i społeczne zaufanie”. 

Następnie, po fi lmie prezentującym naj-
ważniejsze wydarzenia w Murowanej 
Goślinie w roku 2018 głos zabrał bur-
mistrz Dariusz Urbański. Podsumował 
ubiegłą kadencję, podziękował za głosy 
wyborcom, a także przedstawił najważ-
niejsze plany inwestycyjne na najbliższe 
lata. Prowadzący uroczystość Arkadiusz 
Bednarek odczytał także listy, jakie prze-

WYDARZENIA

SPOTKANIE 
NOWOROCZNE 2019
W czwartek 10 stycznia br. odbyło się Spotkanie Noworoczne burmistrza Dariusz Urbańskiego, na 

którym podsumowaliśmy 2018 rok, a w kuluarach odbyło się wiele rozmów dotyczących planów 

na kolejny, nowy, 2019 rok.

Spotkanie Noworoczne odbyło się w auli Szkoły Podstawowej nr 1.
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WYDARZENIA

słali do burmistrza Urbańskiego włodarze 
Gmin Partnerskich Hemmingem i Yvetot. 
Następnie głos zabrali goście: starosta 
Jan Grabkowski oraz ks. Jan Puzyna. 

W kolejnej części spotkania, tradycyjnie 
już wręczone zostały nagrody dla najlep-
szych przedsiębiorców z gminy Muro-
wana Goślina za rok 2018, a o słowo 
wstępne do tej części uroczystości został 
poproszony Stanisław Marczak, wicepre-
zes Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. 

Nagrody dla najlepszych przedsiębiorców 
wręczali: burmistrz Dariusz Urbański, 
Przewodniczący rady Miejskiej Kamil 
Grzebyta oraz przewodniczący Komisji 
Gospodarczej rady Miejskiej Przemysław 
Popiak. Tytuły „Przedsiębiorca Roku” 
w kolejnych kategoriach otrzymali:

 ▪ Jacek Łucki – kat. Mały Przedsiębior-
ca,

 ▪ Building Service Piotr Wtorkowski - 
Średni Przedsiębiorca,

 ▪ Inline Poland, reprezentowana na 
uroczystości przez prezesa Wiesława 
Puzio i członka zarządu Gennaro 
Disanto – Duży Przedsiębiorca.

Za Całokształt Działalności wyróżniono:
 ▪ Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone 
Wzgórza – nagrodę odebrał prezes 
Adam Szweda;

 ▪ Przedsiębiorstwo Usługowe Stefan 
Wysocki

Laureat z 2017 roku w konkursie Przed-
siębiorca Roku Tadeusz Kłos także dzię-
kował Stefanowi Wysockiemu i wręczył 
mu dodatkową nagrodę przygotowaną 
przez goślińskich przedsiębiorców. 

Film prezentujący wydarzenia sportowe 
z naszej gminy był sygnałem, iż wręczone 
zostaną stypendia sportowe najlepszym 
młodym sportowcom z naszej gminy. 
Symboliczne dyplomy – na znak przeka-
zania stypendium – wręczali: burmistrz 
Dariusz Urbański, przewodniczący Kamil 

Grzebyta oraz Elżbieta Dziel – Przewodni-
cząca Komisji Oświatowo-Społecznej 
i Przewodniczący Rady Sportu Krzysztof 
Krysztofi ak. Podczas gali zaprezentowali-
śmy zdjęcia z zawodów wszystkich spor-
towców, a także wymieniliśmy najważniej-
sze osiągnięcia z 2018 roku. 

 ▪ Aleksandra Boczkowska, jeździectwo 
– skoki przez przeszkody,

 ▪ Bartłomiej Burman, piłka nożna,
 ▪ Krzysztof Kowalewski, tenis ziemny,
 ▪ Fryderyk Lechno-Wasiutyński, tenis 
ziemny,

 ▪ Zuzanna Łucka, piłka siatkowa,
 ▪ Maja Łuczak, taniec – hip-hop,
 ▪ Bartosz Mielcarek, karate,
 ▪ Mikołaj Nawrocki, piłka siatkowa,
 ▪ Nadia Winkel, judo,
 ▪ Marcin Wrotyński, lekkoatletyka.

Po sportowych wzruszeniach nadszedł 
czas na występ zespołu Goślinianka, któ-
rym dyrygowała Alicja Duszczyk. Następ-
nie toast za powodzenie i dobry rok dla 
wszystkich wzniósł burmistrz Dariusz 
Urbański, po czym zaprosił gości Spotka-
nia Noworocznego na poczęstunek 
(w tym tradycyjne lokalne produkty Citta 
Slow), podany gościom przez uczniów 
Zespołu Szkół w Bolechowie. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za 
udział w spotkaniu!

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

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

Marek Milewski, Adam Szyda oraz Jan Grabkowski i Mariusz Kozłowski przyjęli podziękowania za pomoc od burmistrza Dariusza Urbańskiego.

Przedsiębiorcy Roku 2018.

Zespołem Goślinianka dyrygowała Alicja Duszczyk.Burmistrz Dariusz Urbański.

Stypendyści sportowi.
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„Pomaganie jest dziecinnie proste” 
pod właśnie takim hasłem zagraliśmy 

dla „dzieci małych i bez focha” - na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali dzie-
cięcych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Sztab 
XXVII Finału mieścił się budynku biblio-
teki. Już od wczesnych godzin rannych, 
pomimo bardzo niesprzyjającej pogody, 
kwestować na terenie całej naszej gminy 
wyruszyło 52 wolontariuszy.

W tym roku zebraliśmy 65 992,55 złotych, 
58,47 euro i walutę innych krajów. Trochę 
zabrakło do ubiegłorocznego rekordu 68 
098,79 zł, ale ważne, że pokazaliśmy 
nasze gorące serca i szczodrość.
Tegoroczny fi nał najpiękniejszej orkiestry 
świata, która pod kierunkiem Jurka 
Owsiaka zagrała w naszej gminie, przed-
stawiamy w krótkich relacjach.

Jak co roku w Łopuchowie WOŚP zagrała 
w przeddzień fi nału. W sobotę na 27. Finał 
do Szkoły Podstawowej w Łopuchowie 
zaprosiło Stowarzyszenie Przyjaciele 
Łopuchowa, które zorganizowało arty-
styczne występy uczniów oraz kawiarenkę. 
Kwestowało tam 2 wolontariuszy, zebrano 
3 788,33 zł, w tym 1 255 zł z licytacji.

Krew to najcenniejszy lek, codziennie 
ratuje życie milionom ludzi na świecie. Po 
raz 22. akcję honorowego oddawania krwi 
zorganizowali Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Gośliniacy” na czele z preze-
sem Stanisławem Woźniakiem - współor-
ganizatorem działań orkiestry w naszej 
gminie oraz Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. 
Zarejestrowano 244 osoby, krew oddało 
195 osób, uzyskano 86,423 l tego cen-
nego leku. Do Banku Szpiku osób niespo-
krewnionych zarejestrowało się 15 osób.

Tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 2 
odbyły się artystyczne prezentacje 
uczniów „Dwójki”. Z licytacji uzyskano 
2 000 zł, a ze sprzedaży ciast i prac 
uczniów 3 264,37 zł.

Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie 
zaprosiła na orkiestrowe granie do swojej 
sali widowiskowo-sportowej. Kwestowało 
2 wolontariuszy, w swoich puszkach zgro-
madzili razem kwotę 4 232,27 zł, w tym 
z licytacji 2 650 zł.

W remizie OSP w Białężynie swój program 
artystyczny przedstawili uczniowie Szkoły 
Podstawowe w Białężynie. Kwestowało 
2 wolontariuszy, zebrano 2 625,7 zł, 
w tym 1 551 zł z licytacji.

W auli szkoły przy ul Mściszewskiej 
w Murowanej Goślinie został zaprezento-
wany program przygotowany przez Szkołę 

13 stycznia 2019 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz dwudziesty siódmy. 

Tradycyjnie i nasza gmina, grająca już 26 lat z Najpiękniejszą Orkiestrą Świata, nie pozostała obo-

jętna na apel o pomoc dla najmłodszych. 

Pomaganie 
jest dziecinnie proste
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Podstawową nr 1 oraz Ośrodek Kultury. 
Występowały kabarety i teatry, były też 
tańce. Z licytacji uzyskano 1 505 zł. 

Zwieńczeniem 27. Finału WOŚP w naszym 
mieście było tradycyjne „Światełko do 
nieba”, które dokładnie o godz. 20.00 roz-
świetliło niebo nad Murowaną Gośliną. 
Dzięki darczyńcom mogliśmy zobaczyć 
piękny pokaz sztucznych ogni, przygoto-
wany przez Szymona Panowicza. Na placu 
przed biblioteką obyła się też licytacja, 
rekordowa pod względem liczby licytowa-
nych przedmiotów (53) i rekordowa pod 
względem uzyskanej kwoty – 9 300 zł. 

2 467, 87 zł to rekordowa kwota zebrana 
przez wolontariusza (bez licytacji) 
w 27. Finale WOŚP w naszej gminie.
Najdrożej wylicytowano zegar ścienny 27. 
Finału WOŚP – 750 zł. Hitem okazało się 
stoisko „Oranżada - smaki PRL-u” zorgani-
zowane przez uczniów SP nr 2: Nadię 
Dolatę, Wojtka Janiszewskiego, Maksa 
Marczaka, Bartka Kaszyńskiego i Macieja 
Stawickiego. Sprzedaż oranżady z metalo-
wym serduszkiem WOŚP przyniosła orkie-
strze 1 786,24 zł. Od kilu lat Ryszard Przy-
był ofi arowuje na licytacje piękne, drew-
niane ptaki, w tym roku zostały wylicyto-
wane za łączną kwotę 580 zł. W puszkach 
wolontariuszy było 21512 monet jedno-
groszowych, co dało kwotę 215,12 zł.

Radość podsumowań przerwała tragiczna 
wiadomość o ataku na Prezydenta Gdań-
ska - Pawła Adamowicza. Murowana 
Goślina łączy się w bólu i smutku 
z rodziną śp. Pawła Adamowicza i miesz-
kańcami Gdańska.
Sponsorzy „Światełka do nieba” 2019

 ▪ Tadeusz Olszewski Zakład Kamieniar-
ski Murowana Goślina

 ▪  Cech Rzemieślników, Kupców i Przed-
siębiorców w Murowanej Goślinie

 ▪  Roman Gronowski Elektromechanika 
Pojazdowa Murowana Goślina

 ▪  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
LZD Murowana Goślina

 ▪  Stefan Baszczyński
 ▪ Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transpor-

towe Tadeusz Kłos Murowana Goślina
 ▪  Handel i Usługi Wielobranżowe Jaro-
sław Dobrowolski Długa Goślina

Kochani!!! 
Pragnę podziękować wszystkim ludziom 

dobrej woli, którzy wsparli tegoroczny 27. 
fi nał WOŚP. To dzięki wspaniałym wolonta-
riuszom, darczyńcom, przyjaciołom, spon-
sorom i oczywiście mieszkańcom naszej 
gminy uzyskaliśmy piękny wynik!

Za wszelką pomoc i życzliwość jeszcze raz 
serdecznie 
dziękuję. Do zobaczenia w przyszłym roku!

Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu 27. Finału WOŚP

Zdjęcia: Tomasz Mizgier, 
Bartłomiej Stefański

PRZYJACIELE GOŚLIŃSKIEGO SZTABU 

27. FINAŁU WOŚP
Klub HDK PCK „Gośliniacy”; Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Poznaniu; Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy; Pizzeria Italia; 
Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie; Burmistrz Dariusz Urbański; 
Przewodniczący Rady Miejskiej Kamil Grzebyta; Radna Rady Miejskiej Magda-
lena Binięda-Grzebyta; Prezes SM „Zielone Wzgórza” Adam Szweda; Ośrodek 
Kultury w Murowanej Goślinie; Agencja Detektywistyczna i Ochrony „JOKER” 
Poznań Oddział Murowana Goślina; Stefan Baszczyński; Szymon Panowicz; 
Ryszard Przybył; Krystyna Wojt; Stefan Woźniak; Wojciech Wtorkowski; 
Dariusz Wojcieszak; Mikołaj Gałka; Gościniec „Kasztel u Gostla”; Jakub Jani-
szewski; Wojtek Janiszewski; Nadia Dolata; Maks Marczak; Bartek Kaszyński; 
Maciej Stawicki; Piotr Tabaczyński; Koło nr 29 Polskiego Związku Wędkar-
skiego; Julita Anna Włodarczyk; Katarzyna Bieniek; Dominik Kowal; Maksymi-
lian Szczepaniak; Danuta Szymańska; Ewa Nowak; Agata Zaworska; Elżbieta 
Pawlak; Jakub Pawlak; Ilona Nogaj; Martyna Wojtera; Dorota Stencel; Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie; Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowa-
nej Goślinie; Szkoła Podstawowa w Białężynie; Szkoła Podstawowa w Długiej 
Goślinie; Szkoła Podstawowa w Łopuchowie; Stowarzyszenie Przyjaciele 
Łopuchowa; Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie; OSP 
Murowana Goślina; Komisariat Policji w Murowanej Goślinie; Cukiernia Paweł 
Piętka w Murowanej Goślinie i inni anonimowi darczyńcy.

PODZIĘKOWANIE 

KLUBU HDK PCK ,,GOŚLINIACY”

Za pomoc i wsparcie w organizacji 27. fi nału WOŚP - w przeprowadzeniu 22. 
akcji zbiorowej poboru krwi i rejestru do banku szpiku osób niespokrewnio-
nych oraz za przekazanie nagród do konkursów w Szkole Podstawowej nr 2 
w Murowanej Goślinie:

Dyrekcja i pracownicy SP nr 2 w Murowanej Goślinie; Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu; Urząd Miasta i Gminy w Muro-
wanej Goślinie; Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”; Hotel i Restau-
racja Relax; Karol Schulz PZU; Starostwo Powiatowe w Poznaniu; Cukiernia 
Państwa Piętka; Cukiernia Państwa Warzybok; Auto – Centrum Poznań; Grze-
gorz Klimas „Cobra”; SPOKO Poznań; Sklep Sosenka; Pizzeria Mefi sto; Pizzeria 
Angelo; Apteka Przyjazna; Dariusz Owsian, Ania Rumińska, Sebastian Tatarek 
i jego syn, Dorota Stencel z drużyną harcerzy ZHP i Aleksandra Nowak; Piotr 
Łucki, Kryspin Dreher, Renata i Grzegorz Szymańscy, Renata Kowalew; 
Rodzice i nauczyciele za wypieki do kawiarenki szkolnej, ekipa stoiska z oran-
żadą z PRL; Wolontariusze i osoby, które wsparły 27. Finał WOŚP w Szkole Pod-
stawowej nr 2.

Koordynator XXII akcji poboru krwi w XXVII fi nale WOŚP w Murowanej Goślinie 
Prezes Zarządu Klubu HDK PCK Gośliniacy

Stanisław Woźniak

W auli SP1 występowały kabarety i teatry.

Kabaretowe starcie aniołów i diabłów w auli SP1. W tym roku zebraliśmy 65 992, 55 zł.

Hitem okazało się stoisko „Oranżada – smaki PRL-u”.

195 osób oddało krew.
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RADA MIEJSKA

10. Uchwała w sprawie aktualności 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Murowana Goślina oraz pla-
nów miejscowych.

11. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego dla 
działek nr 170/3 i 8/10 w Głę-
bocku.

(Umożliwienie eksploatacji udokumento-
wanego złoża kruszywa naturalnego 
„Głebocko KR”.)

12. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały nr XXXVIII/361/2017 RM 
z dnia 18 grudnia 2017 r. w spra-
wie udzielenia pomocy fi nansowej 
Gminie Oborniki w zakresie współ-
fi nansowania budowy-modernizacji 
schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt „Azorek” w Obornikach. 
(Zwiększenie pomocy fi nansowej)

13. Uchwała w sprawie wysokości, 
zasad ustalania i rozliczania dota-
cji celowej dla podmiotów prowa-
dzących żłobki lub kluby dziecięce 
na terenie gminy.

Decyzją burmistrza od dnia 1 stycznia 
2019 r. zostaje zwiększona kwota dotacji 
na dziecko uczęszczające do żłobka 
z 200 do 300 zł. 

14. Uchwała w sprawie powołania 
Rady Oświatowej.

Uchwała została podjęta 13 głosami „za” 
przy 2 głosach „przeciw”.

15. Uchwała w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Wspierania 
Rodziny Miasta Gminy Murowana 
Goślina na lata 2019-2021.

16. Uchwała w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu profi laktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych Miasta i Gminy Murowana 
Goślina na 2019 rok.

„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 
13 radnych, 1 radny był „przeciw”, 
1 radny „wstrzymał się” od głosu.

17. Uchwała w sprawie określenia 
zasad zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiana w formie posiłku albo 

IV Sesja Rady Miejskiej
2. Uchwała w sprawie zmiany Wielo-

letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana Goślina na lata 2018-
2036.

3. Uchwała w sprawie uchylenia 
Uchwały Nr XLVIII/437/2018 Rady 
Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie z dnia 18 września 2018 
roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z WFOŚIGW w Poznaniu na 
realizację przedsięwzięcia pod 
nazwą „Modernizacja systemu 
wczesnego ostrzegania i alarmowa-
nia ludności w gminie Murowana 
Goślina – etap I”.

Na realizację przedsięwzięcia została 
przyznana przez WFOŚ dotacja.

4. Uchwała w sprawie powierzenia 
zastępcy Burmistrza reprezentowa-
nia Gminy Murowana Goślina 
w zgromadzeniu ZM GOAP. 
(w związku z nową kadencją)

5. Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu na okres 1 roku części 
pomieszczeń użytkowych 
w budynku Ośrodka Zdrowia.

6. Uchwała w sprawie przyjęcia pro-
jektu założeń do planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwo gazowe dla terenu Gminy 
Murowana Goślina na lata 2018-
2033.

7. Uchwała w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Murowana Goślina dla części 
działki 758 w Murowanej Goślinie. 
(cel - umożliwienie dalszego rozwoju 
istniejącej bazy transportowej).

8. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr 103/3 
i 151 w Długiej Goślinie.

(m.in. umożliwienie lokalizacji ogniw foto-
woltaicznych)

9. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Kocha-
nowskiego w Murowanej Goślinie. 
(dot. miejsc postojowych)

18 grudnia 2018 r. odbyła się IV Zwy-
czajna Sesja Rady Miejskiej w Muro-

wanej Goślinie, w której uczestniczyli 
wszyscy radni.

Najważniejszymi punktami w porządku 
obrad było uchwalenie Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Murowana 
Goślina na lata 2019-2036 oraz uchwa-
lenie budżetu na 2019 r.

Skarbnik Gminy Romana Dudek przed-
stawiła najważniejsze kwoty i założenia 
projektów uchwał wraz z pozytywnymi 
opiniami Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Poznaniu. Pozytywną opinię jed-
nogłośnie wydały także komisje – 
Gospodarcza i Oświatowo-Społeczna 
podczas wspólnego posiedzenia w dniu 
27 listopada 2018 r. W związku z tym, 
że projekt budżetu składa się radzie do 
15 listopada, zachodziła konieczność 
wprowadzenia autopoprawek do projek-
tów uchwał uwzględniających potrzeby 
gminy. 

Łączną kwotę dochodów budżetu na 
2019 rok ustala się na kwotę 66 689 
932,88 zł. Łączna kwota wydatków 
budżetu na 2019 rok wynosi 66 631 
670,38 zł. 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi doku-
mentami Rada Miejska jednogłośnie 
uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finan-
sową Gminy Murowana Goślina na lata 
2019-2036 oraz uchwałę budżetową na 
2019 r.

W dalszej części sesji Rada podjęła 
następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2018 rok.

Łączna kwota dochodów budżetu gminy 
na 2018 rok 70.817.682,34 zł zmniejsza 
się o kwotę 75.598,98 zł do kwoty 
70.742.263,36 zł. Łączna kwota wydat-
ków budżetu gminy na 2018 rok 
73.919.189,87 zł zmniejsza się o kwotę 
193.778,98 zł do kwoty 73.725.410,89 
zł. Uchwała została przyjęta 13 głosami 
„za” przy 2 głosach „wstrzymujących 
się”.

Kolejne uchwały zostały podjęte 15 gło-
sami „za” (z wyjątkami oznaczonymi 
w tekście).
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RADA MIEJSKA

W ramach pozyskanych środków jed-
nostki OSP: Murowana Goślina, Białę-

żyn, Boduszewo, Długa Goślina, 
Łopuchowo, Mściszewo, Nieszawa oraz 
Rakownia otrzymały Automatyczne Defi -
brylatory Zewnętrzne (AED).

Zadanie zostało zrealizowane ze środ-
ków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fun-
duszu Sprawiedliwości w ramach ogło-
szonego Programu I Priorytetu IIIB  
„ Wsparcie i rozwój systemu instytucjo-
nalnego pomocy osobom pokrzywdzo-
nym przestępstwem i świadkom oraz 
realizacja przez jednostki sektora fi nan-
sów publicznych zadań ustawowych 
związanych z ochroną interesów osób 
pokrzywdzonych przestępstwem i świad-

ków oraz likwidacją skutków pokrzyw-
dzenia przestępstwem.”

Całkowita wartość przedsięwzięcia 
wyniosła 31 428,00 zł, w tym:

 ▪ kwota dotacji z Funduszu Sprawiedli-
wości: 31 113,72 zł (99%)

 ▪ wkład własny Gminy: 314,28 zł (1%).

Współfi nansowano ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości, którego dysponentem 
jest Minister Sprawiedliwości

Zdjęcie: Sławomir Malec

Defi brylatory dla OSP

świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych dla 
osób objętych wieloletnim rządo-
wym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023.

(Umożliwi otrzymanie przez gminę dotacji 
na ww dofi nansowanie dla osób przekra-
czających kryterium dochodowe, do 
wysokości 150% kryterium.)

18. Uchwała w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu osłono-
wego w zakresie dożywania 
„Pomoc gminy w zakresie dożywia-
nia” na lata 2019-2023.

19. Uchwała w sprawie podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawnia-
jącego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywania 
w formie świadczenia pieniężnego 
na zakup posiłku lub żywność dla 
osób objętych wieloletnim rządo-
wym programem „Posiłek w szkole 
i w domu” na lata 2019-2023.

20. Uchwała w sprawie składu osobo-
wego Komisji Oświatowo-Społecz-
nej Rady Miejskiej. (nowy skład po 
rezygnacji Przemysława Popiaka).

21. Uchwała w sprawie zmiany wyso-
kości diet radnych gminy Muro-
wana Goślina.

Od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały 
zryczałtowane miesięczne diety:

 ▪ dla Przewodniczącego RM w wys. 
99% maksymalnej diety wyznaczonej 
przepisami prawa dla gmin od 15.000 
do 100.000 mieszkańców,

 ▪  dla Wiceprzewodniczącego RM w wy-
sokości 90% diety Przewodniczącego 
RM,

 ▪  dla przewodniczących stałych komisji 
w wysokości 75% diety Przewodniczą-
cego RM,

 ▪  dla radnych w wysokości 51% diety 
Przewodniczącego RM.

(11 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 1 
głos „wstrzymujący się”.)

22. Uchwała w sprawie planu pracy 
Rady Miejskiej na 2019 r.

23. Uchwała w sprawie planu pracy 
Komisji Rewizyjnej RM na 2019 
rok.

24. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej Powiatowi 
Poznańskiemu na zadanie 

z zakresu ochrony zdrowia.

25. Uchwała w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego MG Sport 
i Nieruchomości Sp. z o.o.

(Uchwała została podjęta 12 głosami 
„za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach 
„wstrzymujących się”.)

Stosunkiem głosów 4 „za”, 10 „przeciw” 
i 1 „wstrzymującym się” uchwała w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr 22/1, 22/2, 
22/3, 22/5, 22/6, 22/7 i 22/8 w Łosko-
niu Starym nie została podjęta.

Wyniki imiennego głosowania oraz treści 
uchwał dostępne są na stronie 
http://bip.murowana-goslina.pl.

Transmisja z obrad 
https://www.youtube.com/
watch?v=KVasLA10WvU 

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

Łukasz Lech
Inspektor ds. bezpieczeństwa, OSP i OC
l.lech@murowana-goslina.pl
61 89 23 633

18 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański przekazał przed-

stawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Murowana Goślina nowy sprzęt ratu-

jący życie i zdrowie ludzkie.

Przedstawiciele jednostek OSP, które otrzymały defi brylatory.
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Po drodze on, a także towarzyszący 
mu biegacze oraz sołtysi mijanych 

miejscowości zbierali środki, za które 
mógłby zostać zakupiony wózek dla nie-
pełnosprawnego Rafała. Pomysłodawcą 
akcji pomocy Rafałowi jest Agnieszka 
Somerfeld, sołtys Trojanowa. 

Wieczorem, po odwiedzeniu wszystkich 
sołectw (w sumie ok. 78 km, aczkolwiek 
uczestnicy przyłączali się w międzyczasie 
na różne odcinki trasy) biegacze, rowe-
rzyści i kijkarze dotarli do Trojanowa. 
W ciągu całego dnia zebrano ponad 
5700 zł. Ale wpłaty są kontynuowane na 
profi l Rafała na Siepomaga: 
www.siepomaga.pl/rafal-kaszarek.  

(MP)
Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz

W sobotę 26 stycznia z placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie ruszył nietypowy bieg 

charytatywny. Andrzej Ludzkowski wystartował, aby odwiedzić jednego dnia wszystkie sołectwa gminy 

Murowana Goślina.

WYDARZENIA

Od marca rozpoczną się zebrania 
wiejskie, podczas których mieszkańcy 

sołectw dokonają wyboru swoich przed-
stawicieli - sołtysów i rad sołeckich na 
kadencję 2019-2024.

Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mają 
prawo wybierać stali mieszkańcy, którzy 
wpisani są do spisu wyborców, obecni 
podczas zebrania wyborczego. Spis 
wyborców oraz wnioski w sprawie dopi-
sania do spisu udostępnione będą przed 
wyborami w biurze Ewidencji Ludności 
w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana 
Goślina plac Powstańców Wielkopol-
skich 9. Nie będzie możliwości dopisa-
nia się do spisu wyborców podczas 
zebrania wiejskiego.

JAK GŁOSUJEMY W WYBORACH NA SOŁ-
TYSA I CZŁONKÓW RADY SOŁECKIEJ?

Wiejskie zebrania wyborcze zwołuje bur-
mistrz stosownym zarządzeniem, okre-
ślając datę, godzinę i miejsce zebrania. 

Ogłoszenie o wyborach podane zostaje 
w sposób zwyczajowo przyjęty (m.in. 
tablica ogłoszeń, strona internetowa 
gminy), co najmniej na 7 dni przed 
wyznaczoną datą zebrania wyborczego. 
Przewodniczenie zebraniu powierza się 
Radnemu Rady Miejskiej. 

Wybory przeprowadza komisja wyborcza 
(co najmniej trzy osoby), wybrana spo-
śród uprawnionych do głosowania 
uczestników zebrania. Członkowie komi-
sji wyborczej nie mogą kandydować na 
stanowisko sołtysa ani też do rady sołec-
kiej. Wybory sołtysa i rady sołeckiej 
odbywają się przy nieograniczonej liczbie 
kandydatów, zgłoszonych przez upraw-
nionych do głosowania uczestników 
zebrania. W przypadku, gdy zgłoszony 
kandydat jest nieobecny na zebraniu 
wyborczym, zgłaszający przedkłada prze-
wodniczącemu zebrania jego pisemną 
zgodę na kandydowanie. Wyboru soł-
tysa i członków rady sołeckiej dokonuje 
się w głosowaniu tajnym na kartach do 

głosowania poprzez postawienie znaku 
„X” (dwie linie przecinające się w obrębie 
kratki). W pierwszej kolejności przepro-
wadza się wybory sołtysa, następnie 
ustala się w głosowaniu jawnym liczbę 
członków stanowiącą radę sołecką (od 
3 do 8 osób), po czym wybiera się jej 
członków. 

Tabela z terminami zebrań wyborczych 
w sołectwach – patrz „Informator Miesz-
kańca” str. 5

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Protokoły z konsultacji społecznych doty-
czących zniesienia osiedli samorządo-
wych miasta Murowana Goślina oraz 
z konsultacji społecznych dot. zmian 
wprowadzonych do statutów sołectw 
Gminy Murowana Goślina zamieszczone 
są w komunikatach na stronie interneto-
wej gminy: 
www.murowana-goslina.pl/193,komuni-
katy-2019?tresc=7635.

Wybory sołtysów i rad sołeckich 
na kadencję 2019-2024

Biegiem po wózek dla Rafała

Godz. 7.00 na starcie biegu, pl. Powstańców Wielkopolskich.
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17 grudnia br. Straż Miejska w Muro-
wanej Goślinie otrzymała wezwanie 

do Białężyna, gdzie zauważono ogień 
rozpalony na jednej z posesji. 

Po przyjeździe na miejsce strażnicy 
potwierdzili podejrzenie osoby zgłaszają-
cej, że „ognisko” służyło spalaniu odpa-
dów, ponadto wypalano kable w celu 
pozyskania miedzi. Strażnicy zatrzymali 
na miejscu mężczyznę (wezwano także 
policję), następnie jego pracodawcę, 
który przyznał, iż zlecił pracownikowi spa-
lenie wskazanych odpadków i wypalenie 
kabli. Panowie przyznali, że interwencja 
straży była dla nich zaskoczeniem, ponie-
waż sądzili, iż w godzinach popołudnio-
wych Straż Miejska już nie pracuje i że 
dzięki temu pozostaną bezkarni. 
Za powyższe wykroczenie Straż Miejska 
zastosowała środki karne prawem prze-
widziane.

Straż Miejska, Murowana Goślina

WYDARZENIA

Biblioteka Publiczna w Murowanej 
Goślinie zaprasza do udziału 

w projekcie  „Z książką na start” 
realizowanego w ramach ogólnopol-
skiej kampanii „Mała książka - wielki 
człowiek”. 

Wraz z nowym rokiem 2019 wszystkie 
trzylatki, czyli dzieci urodzone w 2016 
roku mogą przystąpić do udziału w pro-
jekcie! Każde dziecko, które zapisze się 
do biblioteki otrzyma w prezencie 
Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę 
„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę 
Małego Czytelnika. 

Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego Mały Czytel-
nik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-

- Praca organiczna ma dla mnie wiel-
kie znaczenie - mówi Stanisław Woź-

niak, który w dniu 19 grudnia w siedzi-
bie Towarzystwa im. Hipolita Cegiel-
skiego w Poznaniu został wyróżniony 
Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit 
– „Praca Wszystko Zwycięża”.

Medal wraz z dyplomem wręczyli: dr 
Marian Król, prezydent Towarzystwa im. 
Hipolita Cegielskiego, członkowie jego 
zarządu: Dominik Górny i Sławomir 
Lechna (redaktor naczelny „Naszego 
Głosu Poznańskiego”) oraz Mirosław 
Grzędkowski, wiceprezes Zawiązku Kom-
batantów RP.

Stanisław Woźniak został niedawno lau-
reatem plebiscytu „Naszego Głosu 
Poznańskiego” – Superradny 2018 r.

Srebrnym Medalem Labor Omnia Vincit 
został wyróżniony za krzewienie idei 
pracy organicznej.

(MP) 
Zdjęcia: Sławomir Lechna

W grudniu 2018 r. odbyło się uroczy-
ste otwarcie placu zabaw przy Szkole 

Podstawowej w Łopuchowie. 

Otwarcia dokonali Malwina Łuczak-Cie-
ślak – Dyrektor Szkoły  Podstawowej 
w Łopuchowie, Dariusz Urbański - Bur-
mistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, 
Krzysztof Krysztofi ak – Prezes Stowarzy-
szenia Przyjaciół Łopuchowa. Uroczystość 
wzbogacił świąteczny występ uczniów 
Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola 
w Łopuchowie. Po przecięciu wstęgi urzą-
dzenia zostały natychmiast „opanowane” 
przez dzieci uczestniczące w otwarciu.

sięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem.

LEGIMI – BEZPŁATNY DOSTĘP

Miło nam poinformować, że nasza 
biblioteka posiada bezpłatny dostęp do 
platformy książek elektronicznych 
Legimi. Oferujemy dostęp do katalogu 
ponad 20 000 e-booków, w tym najgo-
rętszych nowości. Naszych czytelników 
serdecznie zapraszamy po kody 
dostępu. 

Beata Rozmiarek
Agnieszka Kajdaniak

Mała książka 
– wielki człowiek

Stanisław Woźniak 
wyróżniony

Nowy plac zabaw 
w Łopuchowie

Interwencja

Anna Szóstak-Jarnut
Zastępca kierownika referatu budowlano-
inwestycyjnego i zarządzania drogami
a.jarnut@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 610 

Otwarcie placu zabaw przy szkole w Łopuchowie.

S. Woźniak wraz z prezydentem i członkami zarządu Towarzystwa im. 
H. Cegielskiego.

Stanisław Woźniak.
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Początek roku to czas naliczania 
podatków. Pracownicy urzędu rozno-

szą decyzje podatkowe i nakazy płatni-
cze bezpośrednio do podatników. Do 
końca lutego mają doręczyć ok. 8,5 tys. 
decyzji. Te, których z różnych powodów 
podatnicy nie odbiorą, zostaną ostatecz-
nie wysłane pocztą.

Pracownicy urzędu nie mają prawa pobie-
rać od mieszkańców pieniędzy, a jedynie 
dostarczyć przesyłkę.Urzędnik może 
zostawić przesyłkę pełnoletniemu domow-
nikowi, a gdyby go nie było lub odmówił 
przyjęcia – sąsiadowi, jeśli ten zobowiązał 
się do przekazania jej adresatowi.
W sołectwach decyzje podatkowe dorę-
cza sołtys. 

(HD)

4. Limit zwrotu podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej 
w 2019 roku wynosi: 

 ▪ 100,00 zł * liczba ha użytków 
rolnych. Natomiast stawkę zwrotu 
ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 
litr oleju; oraz

 ▪ 30,00 zł * średnia roczna liczba 
dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła.

5. Wypłata producentom rolnym zwrotu 
podatku akcyzowego nastąpi w terminie: 
a) 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przy-

padku złożenia wniosku w pierw-
szym terminie, 

b) 1 - 31 października 2019 r. w przy-
padku złożenia wniosku w drugim 
terminie, 
przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.

1. Producent rolny może składać do bur-
mistrza właściwego ze względu na 
miejsce położenia gruntów będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu 
tego producenta rolnego (w tym dzier-
żawcy) wnioski o zwrot podatku akcy-
zowego do wysokości limitu zwrotu 
określonego na 2019 r., w dwóch ter-
minach, tj. 
a) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 

2019 r. producent składa wnio-
sek o zwrot podatku akcyzowego 
wraz z fakturami VAT dokumentu-
jącymi zakup oleju napędowego 
do produkcji rolnej w okresie od 1 
sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 
2019 r., w przypadku dzierżawy – 
umowy, oświadczenie o użytko-
waniu gruntów rolnych na podsta-
wie umowy ustnej, dokument 
wydany przez kierownika biura 
powiatowego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa 
zawierający informacje o liczbie 
dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła;

Przypominamy, że od 1 lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku.

GMINA

Jak co roku przypominamy Państwu 
o obowiązku wynikającym z rozporzą-

dzenia Ministra Gospodarki dotyczącego 
wymagań w zakresie wykorzystywania 
wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których były lub są wyko-
rzystywane wyroby zawierające azbest.

Właściciele nieruchomości, na których 
znajdują się wyroby zawierające azbest są 
zobowiązani do 28 lutego r. dostarczyć do 
siedziby urzędu informację o wyrobach, 
korzystając z druku zamieszczonego na 
stronie internetowej http://bip.murowana-
goslina.pl/ zakładka formularze do pobra-
nia, gospodarka komunalna. 

Informacje należy składać raz w roku, 
dlatego obowiązek ten dotyczy także 

osób, które w ubiegłych latach 
złożyły w urzędzie podobne druki. Dane 
z ankiet pozwolą poznać skalę problemu 
oraz określić wysokość środków fi nanso-
wych, jakie w kolejnych latach należy 
przeznaczyć na pomoc w likwidacji wyro-
bów zwierających azbest. 

Jednocześnie informujemy, że wypełnienie 
poniższej ankiety nie jest równoznaczne 
ze złożeniem wniosku o dofi nansowanie 
likwidacji wyrobów zawierających azbest. 

O tegorocznym naborze wniosków o dota-
cję na ten cel będziemy informować Pań-
stwa w wiosennych numerach biuletynu.

Ewidencja materiałów 
zawierających azbest

Urzędnik doręczy 
decyzję 
podatkową

Małgorzata Szuberska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
m.szuberska@murowana-goslina.pl
61 89 23 641

Anna Kubiak
inspektor ds. windykacji
a.kubiak@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923678

Zwrot podatku akcyzowego

b) od 1 sierpnia 2019 r. do 2 wrze-
śnia 2019 r. producent składa 
wniosek o zwrot podatku akcyzo-
wego wraz z fakturami VAT 
potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej 
w okresie od 1 lutego 2019 r. do 
31 lipca 2019 r. 

2. Za producenta rolnego uznaje się 
osobę fi zyczną, osobę prawną lub jed-
nostkę organizacyjną nie posiadającą 
osobowości prawnej, będącą posia-
daczem gospodarstwa rolnego 
w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym.

3. W przypadku, gdy grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania, zwrot podatku 
akcyzowego przysługuje temu współ-
posiadaczowi, co do którego pozo-
stali współposiadacze wyrazili 
pisemną zgodę (zgoda wyrażana we 
wniosku i nie dotyczy współmałżon-
ków). 
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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
CZYSTOŚĆ, OŚWIETLENIE, ZIELEŃ W PASIE DROGOWYM

Ewa Marchlewska, 61 8923 611
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG - DECYZJE 
Tomasz Paradziński, 61 8923 612
REMONTY DRÓG Lech Balcerek, 61 8923 616

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

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 

zaprasza 2 marca 2019 roku (sobota)
w godzinach 10.00-12.00 

PROGRAM

I. Zapoznanie rodziców i przyszłych uczniów 
z ofertą szkoły. 

II. Prezentacja wyposażenia szkoły w poszcze-
gólnych salach lekcyjnych, bibliotece i świe-
tlicy oraz zajęcia dla dzieci: 
- biblioteka - oglądanie książek i tworzenie 

własnych, kolorowanki, 
- świetlica - gry i zabawy, 
- sala gimnastyczna - tor przeszkód, 
- sale lekcyjne: doświadczenia przyrodnicze, 

prezentacja szkolnych projektów, doświad-
czenia chemiczne, ozoboty, 

- zajęcia plastyczne, ćwiczenia z użyciem 
tablicy interaktywnej, zajęcia kulinarne. 

Inne atrakcje: nalepki z patronem i nazwą szkoły, 
folder o szkole, darmowa gazetka uczniowska, 

słodycze.

Przyjdź, zobacz, zostań naszym uczniem

dyrektor szkoły
Monika Nowak-Bajer

zaprasza 27 lutego 2019 r. (środa)
godz. 17.00 

ZAPRASZAMY NA

spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci 
siedmioletnich i sześcioletnich dotyczące 
zasad rekrutacji, podstawy programowej 
oraz oferty szkoły,

pokazy artystyczne,
zajęcia dla dzieci,
zwiedzanie budynku,

Zapraszamy dzieci i rodziców!

dyrektor szkoły, Mirosława Szudera

WEŹ 
NIE TRUJ!

SPOTKANIE INFORMACYJNE 
NA TEMAT 

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

18 lutego, godz. 17.00

Sala sesyjna, ul. Poznańska 16

W PROGRAMIE M.IN.:
Czym jest smog i skąd się bierze?

Jak oddychanie smogiem 
wpływa na nasze zdrowie?

Jak sprawdzać stan powietrza 
w naszej okolicy?

Jak skorzystać z dotacji 
w ramach Programu 

Czyste Powietrze?

5 kwietnia 2019 r. godz. 13.00-17.00 

Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1

27 marca 2019 r. godz. 13.00-17.00 

Szkoła w Bolechowie, ul. Obornicka 1

ZAPRASZAMY!

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 GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

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

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685
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OŚWIATA

odsłonięcie tablicy wpisało się w sze-
reg  inicjatyw podjętych w związku 
z obchodami rocznic, jakie świętowali-
śmy w naszym kraju w roku 2018. Ini-
cjatorem miejsca pamięci w Uchoro-
wie, ważnego symbolu lokalnego, przy-
pominającego o  czynach  patrona 
naszej szkoły i jego towarzyszy był pro-
fesor Jerzy Masiakowski, syn Leona 
Masiakowskiego.

Po uroczystym odsłonięciu płyty pamięci, 
wiązankę kwiatów oraz zapalone znicze 
złożyli pod tablicą przedstawiciele dele-
gacji oraz nasi uczniowie wraz z dyrektor 
Eweliną Niewolak-Druchlińską.

W piątek 4 stycznia w Uchorowie 
miało miejsce uroczyste odsłonięcie 

tablicy pamiątkowej poświęconej 
Powstańcom Wielkopolskim.

Uczestnikami wydarzenia, oprócz 
władz gminy i mieszkańców, byli także 
przedstawiciele społeczności naszej 
szkoły na czele z panią dyrektor oraz 
pocztem sztandarowym.  Uroczyste 

Odsłonięcie tablicy 
pamiątkowej w Uchorowie

pamiątkowych dyplomów. Nagroda 
główna w tym konkursie to grant fi nan-
sowy dla szkoły oraz reportaż fi lmowy 
o zwycięskiej drużynie na łamach inter-
netowego wydania „Gazety Wyborczej”. 
Było to niezwykle emocjonujące 
i medialne wydarzenie – wokół byli 
dziennikarze i kamery. Uczniowie wraz 
z opiekunem konkursu oraz rodzicami 
mieli okazję zobaczyć jak wygląda 
redakcja ogólnopolskiej gazety, dzieci 
uczestniczyły w warsztatach „Jak mate-
matyka i informatyka tworzą nowocze-
sne radio?” prowadzonych przez dzienni-
karzy radiowych, a dorośli w konferencji 
„Kompetencje przyszłości”. Można było 
również dotknąć przedmiotów nowocze-
snego wymiaru matematyki i informatyki 
poprzez odwiedzanie festiwalowych sta-
nowisk związanych m.in. z drukiem 3D, 
robotyką, informatyką bez komputera, 

selfi e-mirror, a nawet urządzeniem ste-
rowanym myślami!

Link do reportażu: 
http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjal-
ne/10,160474,24271920,poznaj-zwy-
ciezcow-5-edycji-festiwalu-matematyki.
html

Natalia Pyssa

Szkoła Podstawowa nr 2 reprezento-
wana przez uczniów klasy 5F wraz 

z wychowawczynią Natalią Pyssą uzy-
skała I miejsce w ogólnopolskim kon-
kursie „Matematyka w cyfrowym świe-
cie” organizowanym przez „Gazetę 
Wyborczą” oraz Fundację mBanku. 

Uczniowie w ramach konkursu przygoto-
wali biuletyn informacyjny, w którym 
poprzez rymowane audycje, kody qr, 
tabele z obliczeniami, kolorowe kubeczki, 
teksty oraz zdjęcia ukazali zamianę sys-
temu binarnego na dziesiątkowy 
(i odwrotnie), przybliżyli co kryje się pod 
skrótem RGB oraz rozważali, jak to się 
dzieje, że komputer „rozumie” teksty.

1 grudnia podczas Festiwalu Matema-
tyki w Warszawie odbyło się ofi cjalne 
ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem 

Matematyka w cyfrowym świecie

Uczestnicy uroczystości w miejscu odsłonięcia tablicy.

O zwycięskiej drużynie nakręcono reportaż.

nym przy blasku księżyca, zachwycający 
pokaz fajerwerków, poważny mecz Biało-
-Czerwoni prowadzony przez sędziego 
w mundurze powstańca oraz radosna bie-
siada przy pieśniach patriotycznych 
z poczęstunkiem: grochówką, kiełbaską 
z ogniska i domowym ciastem. Byli także 
licznie zgromadzeni mieszkańcy i przyja-
ciele wszystkich miejscowości, współcze-
śni patrioci.

Organizatorom tej uroczystości: sołtysom 
wsi Białężyn, Uchorowo, Nieszawa oraz 
prezesom OSP tychże miejscowości, pro-
boszczowi parafi i pw. św. Tymoteusza 

w Białężynie, a w szczególności pomysło-
dawczyni – nauczycielce SP, przyświecał 
jeden najważniejszy cel - świętować tę 
ważną rocznicę wśród społeczności lokal-
nej. Nie udałoby się to, gdyby nie przychyl-
ność dyrekcji oraz Rady Szkoły w Białęży-
nie, sponsorów (Inline, Pobiedzisko-
Gośliński Bank Spółdzielczy, Tomasz 
Kędziora). Dziękujemy za przybycie!

Martyna Papajewska

W piątek, 9.11 br. w Białężynie miała 
miejsce tradycyjna Wieczornica z oka-

zji 11 listopada. W tym roku, z okazji 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości miała ona szczególny cha-
rakter.

Była zatem uroczysta msza św. w intencji 
Ojczyzny z udziałem ks. Sławomira Jessy, 
część ofi cjalna ze wzruszającą insceniza-
cją uczniów białężyńskiej szkoły, niezwy-
kły przemarsz ulicami Białężyna w asyście 
strażaków, z fl agami oraz biało-czerwo-
nymi światełkami, był w końcu piękny pol-
ski polonez odtańczony na boisku szkol-

Wieczornica

Z opóźnieniem publikujemy tę relację, która przez nieuwagę nie została umieszczona 

w wydaniu grudniowym biuletynu. Organizatorów przepraszamy za to opóźnienie 

w publikacji.

Redakcja, „Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców” 
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Uroczysta msza św. koncelebrowana, 
którą sprawowali ks. Dziekan Sławomir 
Jessa, proboszcz parafi i pw. św. Marii 
Magdaleny w Długiej Goślinie ks. Jan 
Kwiatkowski i proboszcz parafi i pw. św. 
Tymoteusza w Białężynie ks. Przemysław 
Malawy w intencji Powstańców Wielkopol-
skich odprawiona została w białężyńskim 
kościele. To nieprzypadkowe miejsce, 
ponieważ z parafi i tej pochodził dowódca 
drugiej kompanii IV batalionu Straży Ludo-
wej powiatu obornickiego Leon Masiakow-
ski z Uchorowa. Gośliniacy pamiętali 
o swoich bohaterach i licznie przybyli 
oddać Im cześć. Chwała zwycięzcom! 

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

i dążenia wolnościowe Polaków, które po 
latach się spełniły. W czasy sprzed wieku 
przeniósł widza sprytny zabieg przenie-
sienia się w czasie chłopca-narratora. 
Spotyka on swego pradziadka - wówczas 
także młodzieńca, najpierw w szkole 
wrzesińskiej, potem wśród członków 
Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, 
ostatecznie w czasie I Wojny Światowej 
i samego powstania. Atrakcyjności 
nadały realistyczne stroje aktorów, 
epicka muzyka Bartosza Klimaszew-
skiego oraz efekty pirotechniczne. Kibice 
Lecha Poznań przygotowali na ten dzień 
wyjątkowy pokaz rac. Wokół pomnika 
zapłonęły race i serca zebranych. „Cześć 
i chwała bohaterom!”.

KULTURA

Widowisko „Powstanie Wielkopolskie”.Uroczystości na pl. Powstańców Wielkopolskich.

Uczestnicy warsztatów i ich samoloty.

Tworzenie obrazu za pomocą kolorowej taśmy.

Gloria Victoribus!

wiązaniach technicznych. Marzenia 
o lataniu urzeczywistniliśmy z połączenia 
desek, gwoździ, wkrętów, śrubek i zawia-
sów, a także innych metalowych „przy-
dasi”, ale przede wszystkim dzięki 
ogromnej mocy wyobraźni.

Tape art
Tape art to technika wykonywania obra-
zów za pomocą kolorowej taśmy klejącej. 
Wykorzystywana jest w sztuce i reklamie. 
Młodzi artyści 24 stycznia br. w Galerii na 
Wzgórzu wykonali trzy kwadratowe prace 
o wymiarach 200 x 200 cm inspirowane 
mapą miasta. Prowadzona przez mło-
dego artystę linia taśmy przebiega od 
uczestnika do uczestnika. Łączy, dzieli, 
otwiera lub przecina wzajemne relacje. 
Społeczne zasady obowiązujące w praw-
dziwym życiu tu zostały zasymulowane 
w artystycznej grze w przestrzeni dzieła 
sztuki. 

Bartłomiej Stefański, Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, 

Bartłomiej Stefański

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 
100 lat temu 27 grudnia 1918 r. 

w Poznaniu. W Murowanej Goślinie 
dokładnie 100 lat później, na placu 
Powstańców Wlkp. zgromadzili się 
mieszkańcy, władze samorządowe, 
potomkowie powstańców, członkowie 
stowarzyszeń, poczty sztandarowe, aby 
pod pomnikiem powstańców uczcić Ich 
pamięć i świętować zwycięską batalię 
o polską Wielkopolskę.

Od społeczeństwa miasta i gminy w hoł-
dzie powstańcom wieniec złożyli Wicebur-
mistrz Krzysztof Oczkowski i Przewodni-
czący Rady Miejskiej Kamil Grzebyta. 
Przewodniczący Rady Miejskiej wygłosił 
uroczyste przemówienie, w którym przypo-
mniał historię powstania i przybliżył 
postaci powstańców z ziemi goślińskiej 
tych, którzy przeżyli i tych, którzy stracili 
życie w walce. 

Widowisko „Powstanie Wielkopolskie”, 
przygotowane przez Stowarzyszenie 
Dzieje uświetniło obchody rocznicowe. 
Aktorzy pokazali w formie teatru ulicz-
nego obrazy z życia w czasach zaborów 

W piątek 18 stycznia br. spotkaliśmy 
się w „Kulinarnej szkole kuchcika 

amatora”. Młodzi adepci sztuki kulinar-
nej wałkowali ciasto, potem powstały 
ciasteczkowe cudeńka, które po upie-
czeniu zostały pięknie przyozdobione.

Magiczny świat Carlosa
W tym samym dniu iluzjonista zaprosił 
dzieci do niezwykłej przestrzeni ukrytej 
w głębokiej wyobraźni, w której spotkały 
m.in. tańczącą na chuście kulę, czaro-
dziejski sznurek, magiczne tubusy, zacza-
rowany parasol. Wszystko to, wyczaro-
wane z magicznego kuferka, sprawiło 
dzieciom wiele radości.

Warsztat Majsterklepki
We wtorek 22 stycznia br. spotkaliśmy 
się w pracowni plastycznej na warszta-
tach majsterkowania. Budowaliśmy 
z drewna samoloty inspirowane polskimi 
konstrukcjami z lat trzydziestych typu 
PZL 23 Karaś. Powstała eskadra trzy-
dziestu fantastycznych myśliwców nurku-
jących o niebanalnych kształtach i roz-

Ferie z Domem Kultury
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dzięki wspaniałemu wykonaniu utworów, 
miejscem gorącego przeżycia artystycz-
nego.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

a później zabrzmiały kolędy. Niespo-
dzianką okazały się jasełka wystawione 
w trzech odsłonach przez specjalnych 
gości, wychowanków Rodzinnego Domu 
Dziecka z Poznania, którzy przybyli do 
Murowanej Gośliny na zaproszenie orkie-
stry. Były życzenia, podziękowania i pre-
zenty dla występujących dzieciaków. 
Kolędowanie to czas pełen radości, życz-
liwości i nadziei, dobry czas. 

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Kolędowanie, spotkania opłatkowe 
w okresie bożonarodzeniowym to 

piękna polska tradycja. Nie brak jej rów-
nież w Murowanej Goślinie. 

Od 2011 roku w święto Objawienia Pań-
skiego mieszkańcy Murowanej Gośliny 
zbierają się w kościele pw. św. Jakuba, by 
wspólnie śpiewać kolędy, z towarzysze-
niem naszych dęciaków. Tak też było 
w tym roku, Orkiestra Dęta OSP pod 
batutą Mateusza MJ Sibilskiego wzboga-
ciła liturgię wieczornej mszy świętej, 

Kolędujmy Małemu

Canzona pod batutą Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej.

Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego.

dyrygowana przez dyrygentkę. Zebrani 
usłyszeli również kompozycje angielskie, 
francuskie i niemieckie kolęd i piosenek 
świątecznych oraz nastrojową pieśń 
okresu Bożego Narodzenia z obrządku 
wschodniego, wykonaną w ciemnościach 
świątyni przez stojące w kręgu chó-
rzystki, które trzymały w dłoniach świece. 

Kościół wypełniony w ten zimowy wieczór 
radością światła i pięknem pieśni stał się 
miejscem nie tylko modlitwy, ale również, 

W sobotę12 stycznia br. w kościele 
pw. św. Jakuba Apostoła w Murowa-

nej Goślinie wystąpiły: Chór Dziecięcy 
Canzona i Żeński Chór Canzona pod 
dyrekcją prof. Elżbiety Wtorkowskiej 
i Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. 

Na fortepianie akompaniowała Weronika 
Jarzyńska. Chóry zaśpiewały tradycyjne 
polskie kolędy i pastorałki. Znane wszyst-
kim bardzo dobrze melodie świąteczne 
wraz z chórami śpiewała publiczność 

Kolędowy czas

Ostapei w partiach tanecznych, Tomasz 
Raczkiewicz i Bartosz Kuczyk w podwój-
nej roli jako solista i prowadzący. Kon-
certy noworoczne w Murowanej Goślinie 
to dobra tradycja. Cieszą się ogromnym 
uznaniem publiczności od lat. 

Ten rok 2019 ma być wyjątkowo dobrym 
dla Murowanej Gośliny, jak zapowiedział 
przewodniczący RM. Zaczął się fenome-
nalnym wydarzeniem muzycznym, wie-
loma wzruszeniami i falą pozytywnych 
emocji. Artyści zostali wspaniale przyjęci 

przez goślińską widownię. Owacjami na 
stojąco i kwiatami dla artystów zakończył 
się ich wspaniały występ. Cały rok wyda-
rzeń przed nami, oby wszystko poszło jak 
z nut, śpiewająco! 

Pozytywnie nastrojeni po koncercie 
noworocznym nieśmy w sercach dla sie-
bie wzajemnie dobrą nutę przez cały rok 
przebojowo, światowo!
Do Siego Roku!

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

W Nowy Rok 2019 Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariusz 

Urbański zaprosił mieszkańców na nie-
zwykły koncert.

W podróż muzyczną na koncercie nowo-
rocznym pt. „Przeboje światowe” zabrali 
nas artyści scen poznańskich i łódzkich. 
Goślińska publiczność w rok 2019 
weszła w rytmie przebojów operetki, 
musicalu i pop. 

Koncertowa sala SP nr 1 stała się w tym 
dniu najbardziej obleganym miejscem 
w okolicy. Padł chyba rekord frekwencji, 
więcej krzeseł nie dałoby się dostawić. 
Koncert tradycyjnie rozpoczął się od 
wzniesienia toastu lampką szampana 
i złożenia życzeń, tym razem w imieniu 
burmistrza Dariusza Urbańskiego i Rad-
nych Rady Miejskiej życzenia złożył Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Kamil Grze-
byta W koncercie wystąpili soliści: Emilia 
Zielińska, Agnieszka Wawrzyniak, Marina 

Przebojowo, światowo!

Aula była najbardziej obleganym miejscem w okolicy.W muzyczną podróż zabrali nas artyści scen poznańskich i łódzkich.

KULTURA

www.murowana-goslina.pl14
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