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NR OBWODU 

GŁOSOWANIA
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA 

OBWODOWEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ

1 Sołectwo Mściszewo, Sołectwo Raduszyn, Sołectwo Starczanowo, Sołectwo Uchorowo, Sołectwo Złotoryjsko Świetlica wiejska, Mściszewo 31, 
Murowana Goślina

2 Sołectwo Białęgi, Sołectwo Białężyn, Sołectwo Nieszawa Szkoła Podstawowa, Białężyn 11

3 Sołectwo Długa Goślina, Sołectwo Kąty, Sołectwo Łoskoń Stary, Sołectwo Trojanowo
Szkoła Podstawowa, Długa Goślina 22

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

4 Sołectwo Rakownia

Świetlica wiejska,  Rakownia 
ul. Goślińska 56/3

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

5 Sołectwo Przebędowo Przedszkole "Leśne Skrzaty", Przebędowo 1

6 Sołectwo Głębocko, Sołectwo Łopuchowo, Sołectwo Łopuchówko, Sołectwo Wojnowo, Sołectwo Wojnówko Szkoła Podstawowa,  Łopuchowo 15

7 Sołectwo Boduszewo, Sołectwo Głęboczek, Sołectwo Kamińsko, Sołectwo Zielonka
Świetlica wiejska, Boduszewo 19B

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

8

Miasto Murowana Goślina: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cypriana Kamila Norwida, Cicha, Górka, Jeziorna, 
Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa, Marii Konopnickiej, Młyńska, Mściszewska od numeru 
15 do końca, Nadwarciańska, Na Stoku, Nowa, Spokojna, Starczanowska, Stefana Żeromskiego, Żurawia, Dwor-
cowa do numeru 9, Kochanowskiego, Mściszewska do numeru 14, Plac Powstańców Wielkopolskich, Podgórna, 
Poznańska numery 1 - 48, Rogozińska do numeru 52 oraz nr 54, 56 i 58, Strzelecka, Wodna.

Szkoła Podstawowa nr 1, 
ul. Mściszewska 10, 
Murowana Goślina

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

9

Miasto Murowana Goślina: Bonawentury Graszyńskiego, Dworcowa od numeru 10, Kolejowa, Kwiatowa, Okrężna, 
Pogodna, Polna, Poranek, Promienista, Promyk, Przelotowa, Rogozińska nr 53 i 55 oraz od numeru 57, Słoneczna, 
Szkolna, Tartaczna, Tęczowa, Bernarda Kłosa, Bohuna, Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Cześnika, 
Fiołkowa, Gnieźnieńska, Heleny, Irysowa, Józefa Milewskiego, Kmicica, Konwaliowa, Krokusowa, Krótka, Meta-
lowa, Morelowa, Mostowa, Narcyzowa, Ogrodowa, Oleńki, Oliwkowa, Papkina, Podbipięty, Podkomorzego, 
Poznańska od numeru 51, Przemysłowa, Rejenta, Różana, Soplicy, Stefana Motylewskiego, Storczykowa, Sylwestra 
Radomskiego, Śliwkowa, Telimeny, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Za Mostem.

Biblioteka Publiczna, ul. Poznańska 16, 
Murowana Goślina 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

10
Miasto Murowana Goślina: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czeremchowa, Gajowa, Jagodowa numery 1 - 
35, Jaśminowa, Jeżynowa, Kłosowa, Leśna, Łanowa, Malinowa numery 1 - 32, Miodowa, Radosna, Sosnowa, Świer-
kowa, Wiosenna od numeru 16, Źródlana.

Przedszkole "Słoneczko", ul. Leśna 9, 
Murowana Goślina 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

11

Miasto Murowana Goślina: Długa numery 1 - 9 i numery nieparzyste 11 - 23, Dolina, Grobla, Jagodowa numery 
36A - 42, Kręta numery 1A - 4, Malinowa numer 40, Modrzewiowa, Pochyła, Widok, Wiosenna numery 1 - 15, Długa 
numery parzyste 10 - 24 i numery nieparzyste 25A - 25B, Jerzego Lenartowskiego, Kręta numery 6 - 29, 31, 42, Za 
Bramą.

Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3, 

Murowana Goślina

12
Długa numery 26 - 38, Kręta numery 30, 33 - 41, 43 - 60, Nowy Rynek, Przesmyk, Rogu Renifera, Generała Tadeusza 
Kutrzeby, Jarzębinowa, Hipolita Cegielskiego, Kalinowa, Księdza Romana Kosteckiego, Leszczynowa, Plac Kaszta-
nowy, Poziomkowa, Raduszyńska, Smolna, Tarninowa, Wrzosowa, Żurawinowa.

Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3, 

Murowana Goślina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

/-/ Dariusz Urbański  

Z DNIA 28 SIERPNIA 2019 ROKU

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Poznaniu I przekazuje informację o numerach oraz 
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiada-
jący orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.



październik 2019 3

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

o zdrowie to oszczędność na ewentualnych kosztach później-
szego leczenia. 

30 września w urzędzie odbyło się spotkanie konsultacyjne, na 
którym można było skorzystać z pomocy specjalisty przy 
wypełnianiu wniosków do programu priorytetowego Czyste 
Powietrze. Były na nim także udzielane porady dotyczące pro-
gramu. W październiku i listopadzie kolejne takie spotkania 
(21.10. i 18.11.2019 – informacje wewnątrz biuletynu). 
Gorąco zachęcam do korzystania!

Tych z Państwa, którzy na razie nie mogą sobie pozwolić, 
nawet z proponowanymi dofi nansowaniami, na wymianę źró-
dła ogrzewania domu, zachęcam do zapoznania się z innym 
materiałem wewnątrz tego wydania biuletynu. W poradach 
z serii „czyste powietrze”, które przypominamy kolejny sezon, 
chodzi o wdrożenie takiego sposobu rozpalania w piecu, aby 
zminimalizować nadmierne dymienie. Tak, jest to możliwe, bar-
dzo ostatnio promowane, sprawdzane dla wielu rodzajów pie-
ców. Odpowiedni dobór sposobu rozpalania w piecu, w zależ-
ności od rodzaju tegoż pieca, daje też spore oszczędności, 
ponieważ węgiel lub eko-groszek są w tych polecanych sposo-
bach efektywniej spalane. Mamy więc dwa atuty – ekologiczny 
oraz ekonomiczny. 

W ubiegłym sezonie grzewczym referat gospodarki komunalnej 
UMiG zorganizował także spotkanie szkoleniowe w Nieszawie, 
na którym komendant Straży Miejskiej Rafał Krajewski przeka-
zywał mieszkańcom wszelkie informacje i porady dotyczące 
górnego spalania w piecu, czyli właśnie tego sposobu, który 
minimalizuje emisję szkodliwych związków do powietrza. Jeśli 
podobnymi spotkaniami byłyby zainteresowane kolejne sołec-
twa lub mieszkańcy obszarów miejskich, to bardzo prosimy 
o kontakt sołtysów i radnych miejskich z referatem GK: 
tel. 61 89 23 641, m.szuberska@murowana-goslina.pl. 

KARTA SENIORA
Ponownie serdecznie zachęcam fi rmy, producentów, usługo-
dawców do włączenia się do programu Goślińskiej Karty 
Seniora. W jej ramach seniorzy, członkowie Goślińskiego Sto-
warzyszenia Seniorów otrzymują zniżki na wiele produktów 
i usług, a to dla nich czasem spore wsparcie.  
Zachęcam też emerytów, rencistów do korzystania z karty. Na 
preferencyjnych warunkach mogą Państwo korzystać z oferty 
ponad 60 fi rm. Zaktualizowaną listę przedstawiamy w tym 
wydaniu biuletynu.

WSPÓŁPRACA Z HOSPICJUM PALIUM
Podczas wakacji spotkałem się w goślińskim ratuszu z Bar-
barą Grochalą z poznańskiego Hospicjum Palium. Jak Państwo 
wiecie, z pomocy hospicjum i jego pracowników oraz wolonta-
riuszy korzystają rodziny osób poważnie chorych, ale głównie 
tych z miasta Poznania. Przy naszej odległości od ośrodka 
taka współpraca nie jest, niestety, możliwa. Jednak pani Basia 
potrafi  wspaniale zmobilizować ludzi do działania. Ja z kolei 
wierzę, że wsparcie goślińskich seniorów dla ich koleżanek 
i kolegów przebywających w domach, mogłoby wiele zmienić 
w życiu tych potrzebujących. Chodzi po prostu o towarzysze-
nie, rozmowy, drobne zakupy, spacery. Z roku na rok wydłuża 
się średnia życia seniorów, a ci chcą być aktywni i coraz chęt-
niej angażują się także w wolontariat społeczny – pomoc 
w opiece nad niemowlętami na oddziałach neonatologicznych 
czy właśnie pomoc potrzebującym, a będącym w słabszej kon-
dycji koleżankom i kolegom. Wielki szacunek dla Was drodzy 
seniorzy za to serce! 

CZYSTE POWIETRZE
Zaczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim pojawiają się 
w mediach społecznościowych dyskusje na temat zanieczysz-
czenia powietrza. Ten problem dotyczy także naszej gminy, 
szczególnie w strefach starszej zabudowy jednorodzinnej. Kil-
kudziesięcioletnie domy nie są podłączone do „ciepli-
ków”, a węglowe piece starszego typu powodują spore zady-
mienie i przedostawanie się do powietrza wielu bardzo szkodli-
wych substancji. 

Oczywiście optymalnym rozwiązaniem byłaby wymiana pieców 
na gazowe i/lub korzystanie z ekologicznych źródeł energii. 
Dlatego staramy się promować i nagłaśniać wszelkie spotka-
nia, konsultacje i programy, które pozwalają pozyskać dotacje 
na takie inwestycje prywatne naszych mieszkańców. Gorąco 
zachęcam do korzystania! Nie ma ważniejszych inwestycji pry-
watnych, niż te, które mają wpływ na nasze zdrowie. Koszt? 
Tak, jest zawsze, ale warto wziąć pod uwagę, że dbałość 

Drodzy Mies zkańcy,

Burmistrz podczas spotkania z Barbarą Grochalą z poznańskiego Hospicjum Palium.
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kowe wieńce gospodarzom. Już po raz 
drugi w historii dożynek gminnych 
wieńce przygotowały wszystkie sołectwa 
naszej gminy. Kolejną częścią obrzędu 
było wręczenie chleba przez starostów 
dożynek Dorotę Michałowską i Sławo-
mira Gałkę gospodarzowi i tradycyjne 
podzielenie się nim z uczestnikami doży-
nek. 

Burmistrz Dariusz Urbański w przemó-
wieniu podziękował rolnikom za ich 
ciężką pracę w trudnych warunkach 
pogodowych, podkreślił sukcesy rozwija-
jącej się gminy, wśród których zaznaczył 
budowane drogi, chodniki, remizy i świe-
tlice. W podziękowaniu za organizację 
dożynek burmistrz wręczył sołtysowi Mar-
cinowi Walkowiakowi statuetkę dla Sołec-
twa Nieszawa.

Tradycyjnie burmistrz wręczył upominki 
sołtysom, w tym roku były to parasole 
z herbem Murowanej Gośliny. Następnie 
głos zabrali zaproszeni goście: Rafał Gru-
piński i Bartłomiej Wróblewski – posło-

Po hymnie narodowym rozpoczęła się 
msza dziękczynna, którą sprawowali 

ks. Przemysław Malawy proboszcz parafi i 
pw. św. Tymoteusza w Białężynie i ks. 
dziekan Sławomir Jessa. To było podzię-
kowanie za plony i zawierzenie Panu 
Bogu wszystkich spraw ziemskich. Za 
łaskę i o łaskę urodzaju. 

Po mszy świętej Zespół Folklorystyczny 
„Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny 
Karbowskiej i kapela ludowa Tomasza 
Kaniewskiego rozpoczęli malowniczy 
obrzęd dożynkowy. Gospodarz dożynek 
burmistrz Dariusz Urbański przeciął sier-
pem powróz ze zboża i uroczyście otwo-
rzył goślińskie święto plonów.

W trakcie obrzędu nastąpiło ośpiewanie 
i obtańczenie wieńca głównego dożynek 
i przekazanie gospodarzom: Panu Dariu-
szowi Urbańskiemu, Panu Marcinowi 
Walkowiakowi, Sołtysowi Nieszawy i ks. 
dziekanowi Sławomirowi Jessie. Następ-
nie delegacje sołectw z terenu naszej 
gminy przekazały również swoje dożyn-

Dożynki to święto zakończenia cyklu wielomiesięcznej, ciężkiej pracy rolników,  chwila oddechu 

w ich codziennym znoju. Nasza gmina świętowała 31 sierpnia br. w Nieszawie. Tradycyjnie na naj-

większym placu we wsi zgromadzili się przedstawiciele środowisk rolniczych i miłośnicy dożynko-

wej tradycji z całej gminy Murowana Goślina oraz goście.

wie na Sejm RP, Wicestarosta Poznański 
Tomasz Łubiński. Marcin Walkowiak 
podziękował Radzie Sołeckiej i mieszkań-
com za aktywność, kreatywność i ogrom 
pracy włożony w organizację dożynek. 
Podkreślił, że organizacja imprezy była 
możliwa dzięki wybudowaniu przestron-
nej świetlicy.

Jak co roku Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Trzech Rzek” zorganizowała kon-
kurs na najpiękniej przystrojone obej-
ście. Wzięło w nim udział osiem posesji 
z Nieszawy i jedna z Nieszawki. Laureaci 
konkursu:

1 miejsce – Ilona Figura 
(bon o wartości 500 zł),

2 miejsce – Karolina Woźniak 
(bon o wartości 300 zł),

3 miejsce – Klaudia Mroczyńska 
(bon o wartości 200 zł).

Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Wal-
kowiak i Malwina Gebler, Mirosława Bła-
wat, Agata Jarzyńska, Katarzyna Ziem-
ska i Małgorzata Jankowska, Magdalena 
i Sławomir Gałka, OSP Nieszawa.

Dożynki Gminne 
        w Nieszawie

WYDARZENIA

Mszę dziękczynną sprawowali ks. Przemysław Malawy 
i ks. dziekan Sławomir Jessa.

Wręczenie chleba przez starostów dożynek Dorotę 
Michałowską i Sławomira Gałkę gospodarzowi.







październik 2019 5

ORGANIZATORZY DOŻYNEK: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie; Sołectwo Nieszawa wraz z Sołtysem.

ZADANIE ZREALIZOWANO Z POMOCĄ FINANSOWĄ GMINY MUROWANA GOŚLINA I SOŁECTWA NIESZAWA

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY DARCZYŃCOM, SĄ NIMI: Dariusz Urbański Burmistrz Miasta i Gminy, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Frąckowiak, Błażej Kaźmier-

czak Pizzeria Sorento, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe K&P Popiak Przemysław, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Kruszgeo. Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o., Firma Tele-Bus Paulina 

Frąckowiak, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Zgoda” w Nieszawie, Handel i Usługi Wielobranżowe Niekoncesjonowane Jarosław Dobrowolski, Las-Park-Ogród Serwis Kosiarek Piotr Koprowski, 

TRS Glass Poznań, Eko-Wóz-Trans Piotr Piątkowski, Szlifi ernia Szkła i Luster Józef Andrzejewski Poznań, YORK PL Sp. z o.o. sp. k. Bolechowo, Studio Fotografi czne Kamil Grzebyta, Gmina Murowana 

Goślina, Usługi Leśne i Projektowe Sławomir Gałka, Tomasz Krotecki Usługi Transportowe, Księgarnia Grześ Mirosława Wiszumirska, Bogdan Dura Zakład Ogólnobudowlany, P.P.H.U. Adam Wień-

czysław Rakowski, Zakład Cukierniczy Paweł Piętka, Hydrotech Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych Janusz Radel, BAU-KOMPLEX Złotoryjsko Jarosław Pawlak, Spółdzielnia Rolni-

czo-Handlowa Rolnik, Maciej Wiliński, Marek Mikuła, Tadeusz Kłos, Marek Krotecki, Mikołaj Gałka, Zofi a i Mieczysław Grzebyta, Szymon Wietrzyński.

Nieszawy zaangażowanym w organizację 
dożynek gminnych. Dziękujemy również 
Komisariatowi Policji, Straży Miejskiej 
w Murowanej Goślinie, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nieszawie.

Bartłomiej Stefański, Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, 

Bartłomiej Stefański

Po zakończonym obrzędzie goście i dele-
gacje udali się na poczęstunek przygoto-
wany przez Sołectwo Nieszawa w pięk-
nej, wybudowanej w ubiegłym roku świe-
tlicy.

Na dożynkowej scenie przygotowano 
bogaty program artystyczny. Mieliśmy 
okazję zobaczyć: Orkiestrę Dętą OSP 
Murowana Goślina pod dyrekcją Mate-
usza MJ Sibilskiego i zespół wokalny Una 
Canto pod kierunkiem Krzysztofa War-
guły z zespołem muzycznym. Wspaniały 
koncert w rytmach disco w wykonaniu 
uwielbianego przez publiczność Bartka 
Tecława, a później gwiazda wieczoru 
zespół Exaited sprawiły, że Nieszawa 
stała się centrum pozytywnych wibracji. 
Doskonałą zabawę do nocy podkręcał 
zespół Twisters.

Tegoroczne dożynki uatrakcyjniły rów-
nież: wystawa płodów rolnych na tle 
zabytkowego ciągnika, animacje arty-
styczne dla dzieci przygotowane przez 
ośrodek kultury, stoiska handlowe, dmu-
chańce dla dzieci, kawiarenka i loteria 
dożynkowa. Odbyła się też zbiórka 
publiczna na rzecz trzynastoletniej 
Michaliny, zebrano 1188 zł, w tym 800 zł 
z licytacji misia ufundowanego przez 
Edytę i Krzysztofa Danielewiczów.

Składamy serdeczne podziękowania dla 
Rady Sołeckiej na czele z Sołtysem Mar-
cinem Walkowiakiem oraz mieszkańcom 

WYDARZENIA

Burmistrz Dariusz Urbański oraz tancerki i tancerze zespołu Goślinianie.

Na dożynkowej scenie wystąpił zespół Exaited.

Doskonała zabawa trwała do nocy.

Tradycyjnie burmistrz wręczył upominki sołtysom.

Dożynkowe wieńce przygotowane przez sołectwa naszej gminy.

W uroczystościach wzięli udział liczni goście.
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XI sesja Rady Miejskiej

Kolejne uchwały rada przyjęła jednogło-
śnie.

5. Uchwała w sprawie opłaty od 
posiadania psów na 2020 rok.

Opłata od posiadania psów wynosi rocz-
nie 52,00 zł od jednego psa posiadanego 
przez osobę fi zyczną.
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:

1) psa nabytego w schronisku dla bez-
domnych zwierząt „Azorek” w Oborni-
kach,

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

6. Uchwała w sprawie przyznania 
dotacji celowej na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane, przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków, położo-
nym w Długiej Goślinie w gminie 
Murowana Goślina.

Przyznaje się Parafi i Rzymsko Katolickiej 
pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Gośli-
nie dotację w wysokości 30.000,00 zł na 
wymianę fundamentów oraz podwalin na 
odcinku elewacji zachodniej. 

7. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Murowana Goślina dla 
działki nr 47/4 w Białęgach.

Przystąpienie do sporządzenia zmiany 
studium ma na celu przeznaczenie 
działki na cele kultury i kultury fi zycznej. 
Taki zapis umożliwi pozyskanie terenu od 

 ▪ pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicz-
nego od 1m² powierzchni użytko-
wej:

- od budynków gospodarczych 
– 5,20 zł,

- od garaży wolnostojących 
– 5,20 zł,

- od budynków letniskowych 
– 8,05 zł,

- od innych pozostałych 
– 8,05 zł.

c) od budowli - 2% ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych.

Uchwała została podjęta 10 głosami „za” 
przy 5 głosach „przeciw” (Magdalena 
Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta, Gra-
cjan Kaźmierczak, Justyna Radomska, 
Elżbieta Walczak).

4. Uchwała w sprawie opłaty targowej 
na rok 2020, poboru opłaty targo-
wej w drodze inkasa oraz wyzna-
czenia inkasenta i określenia 
inkaso.

Stawki opłaty targowej wynoszą:
1) 15,00 zł dziennie - od sprzedaży 

wyłącznie artykułów rolnych,
2) 34,00 zł dziennie - od sprzedaży arty-

kułów pozostałych.
„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 
12 radnych, 2 radnych głosowało „prze-
ciw” (Justyna Radomska, Elżbieta Wal-
czak), 1 radny „wstrzymał się od głosu” 
(Gracjan Kaźmierczak).

Rada Miejska podjęła następujące 
uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2019 rok.

Łączną kwotę dochodów budżetu gminy 
zwiększa się o 411.382,73 zł do kwoty 
73.492.219,46 zł. Łączną kwotę wydatków 
budżetu gminy zwiększa się o 411.382,73 
zł do kwoty 74.639.147,46 zł. 

2. Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana Goślina na lata 2019-
2036.

W/w uchwały zostały podjęte jednogło-
śnie.

3. Uchwała w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na rok 2020.

Uchwalone stawki podatkowe wynoszą:
a) od gruntów:

 ▪ związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez wzglę-
du na sposób zakwalifi kowania 
w ewidencji gruntów i budynków 
od 1m² powierzchni - 0,95 zł,

 ▪ pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior i zbior-
ników sztucznych od 1 ha po-
wierzchni - 4,80 zł,

 ▪ pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
od 1m² powierzchni - 0,50 zł,

b) od budynków lub ich części:
 ▪ mieszkalnych - od 1m² powierzch-
ni użytkowej - 0,81 zł,

 ▪ związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz 
budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej od 1m² 
powierzchni użytkowej – 22,20 zł,

 ▪ zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifi kowanym materiałem 
siewnym od 1m² powierzchni użyt-
kowej – 11,18 zł,

 ▪ związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów
 o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych 
świadczeń: od 1m² powierzchni 
użytkowej - 4,87 zł,

17 września 2019 r. odbyła się XI Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, w której uczestniczyli wszyscy 

radni.
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Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
i realizację inwestycji związanej z usłu-
gami kultury i kultury fi zycznej – placem 
zabaw, siłownią zewnętrzną oraz wiatą.

8. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 47/4 
w Białęgach.

Celem przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest przeznaczenie 
terenu pod usługi kultury i sportu, na któ-
rym realizować będzie można plac 
zabaw, siłownię zewnętrzną oraz wiatę.

9. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części działku nr 
8/2, 8/3 i 12/3 w Rakowni.

Przystąpienie do opracowania planu ma 
na celu wyznaczenie drogi publicznej 
wraz z nawrotką.

10. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulic: Gnieź-
nieńskiej i S. Motylewskiego 
w Murowanej Goślinie.

Celem opracowania planu jest poprawa 
możliwości inwestycyjnych terenu i umoż-
liwienie dalszego rozwoju istniejącej bazy 
transportowej.

11. Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie powierzenia Miastu 
Poznań zadania publicznego pole-
gającego na zapewnieniu miesz-

RADA MIEJSKA

UWAGA! 
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

W DNIU 1 LISTOPADA 2019 ROKU

W związku z obchodami dnia Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 r., w godzinach 6.00 - 
22.00 na terenie miasta Murowana Goślina nastąpi zmiana organizacji ruchu  polegająca na 
wprowadzeniu objazdu, który zostanie zorganizowany w następujący sposób:

- w kierunku Wągrowca (bez zmian): ul. Poznańską,

- w kierunku Poznania (zamknięty fragment ul. Poznańskiej): ul. Poznańską 

– ul. Mściszewską – ul. Wodną – ul. Łąkową – ul. Poznańską.

Przystanek autobusowy „M. Goślina/Cmentarz” na trasie Wągrowiec – Poznań zostanie 
przeniesiony na ul. Mściszewską. Dodatkowo uruchomiony zostanie przystanek na ul. Łąko-
wej (również dla podróżujących w stronę Poznania).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

(MK)

kańcom Gminy Murowana Goślina 
usług świadczonych przez Środowi-
skowy Dom Samopomocy 
w Poznaniu.

12. Uchwała w sprawie zasięgnięcia od 
komendanta wojewódzkiego Policji 
informacji o kandydatach na ławni-
ków.

Zasięgnięcie opinii jest konieczne przed 
przystąpieniem do wyboru ławników do 
sądów powszechnych.

13. Uchwała w sprawie skargi […] na 
Burmistrza Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina.

Skarga dotyczyła braku ogłoszenia w Biu-
letynie Informacji Publicznej zamówień 
publicznych w przedmiocie usługi prowa-
dzenia audytu wewnętrznego. Tematem 
zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji. Skarga została uznana za bez-
zasadną.

Pod wskazanymi adresami znajdują się:
wyniki imiennych głosowań 
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/11700/wiadomosc/486910/
wykaz_imiennych_glosowan_na_xi_zwy-
czajnej_sesji_rady_miejskiej_w 
treść podjętych uchwał  
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej 
transmisja z obrad 
https://www.youtube.com/watch?v=vmX-
C16RII3g

Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654
j.krzyśka@murowana-goslina.pl

22 listopada 2018 została przyjęta 
przez Sejm RP „Ustawa o grobach 

weteranów walk o wolność i niepodle-
głość Polski”, która określa zasady spra-
wowania opieki nad grobami wetera-
nów. Ewidencję tych grobów prowadzi 
Instytut Pamięci Narodowej.

Aby zgłosić miejsce pochówku do ewiden-
cji, należy:

 ▪ wypełnić wniosek (druk dostępny 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Muro-
wanej Goślinie, ul. Poznańska 16, hol 
budynku, pojemnik ścienny);

 ▪ wypełniony wniosek przesłać na adres: 
Instytut Pamięci Narodowej, ul. Wołoska 
7, 02-675 Warszawa. 

Po wpisaniu do ewidencji IPN, zabronione 
jest likwidowanie grobu. Ponadto możliwe 
jest uzyskanie dotacji na remont 
nagrobka. 

W ww sprawie można się także konsulto-
wać z prezesem goślińskiego Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Apoloniuszem Twarogiem (tel. 
504 670 231) lub z sekretarzem koła 
Andrzejem Kuźniewskim, lub ze skarbni-
kiem koła Danielą Kuś. 

Oprac: na podstawie komunikatu 
ZKRPiBWP.

Ewidencja
grobów 
weteranów
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W tym roku do Andrzeja Ludzkow-
skiego na bieżni stadionu miejskiego 

w Murowanej Goślinie przyłączyło się 
ponad 860 osób. Dziesiątki uwijały się 
z pomocą przez cały dzień. - Grono osób 
pomagających rozrasta się. Przybywa 
stoisk i rozmaitych atrakcji, które przy-
ciągają ludzi na stadion - komentował 
na gorąco Andrzej Ludzkowski.

Lista pomocników jest rzeczywiście bar-
dzo długa. Jednostki OSP Boduszewo 
i Białężyn, Jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej, wędkarze z koła 29 PZW, któ-
rzy, jak co roku, serwowali grillowane 
mięcho i kiełbaski oraz grochówkę. Były 
też przejażdżki autami 4x4 i motorami, 
turniej piłki nożnej, do akcji również tra-
dycyjnie przyłączyli się krwiodawcy 

VIII 12-Godzinny Bieg Charytatywny „Dla Lenki” przeszedł do historii. 

Ale emocje będą nas trzymały jeszcze wiele dni i dadzą siłę do organi-

zowania kolejnej edycji biegu i innych akcji charytatywnych.
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w klubu HDK PCK „Gośliniacy” (pozy-
skano prawie 19 litrów krwi!). Poza tym 
chyba tony ciast upieczonych do biego-
wej kawiarenki i licytacja wielu gadżetów, 
a także występy i koncerty na scenie. 

To wszystko, by w tym roku pomóc 
Lence, która zmaga się z autyzmem aty-
powym. Zebrane podczas imprezy pie-
niążki – ponad 16 tysięcy zł - zostaną 
przeznaczone na rehabilitację dziew-
czynki.

Jak skuteczna może być pomoc wszyst-
kich aniołów 12-Godzinnego Biegu Cha-
rytatywnego przekonała się mała Oliwka 
i jej rodzina. Dwa lata temu podczas tej 
samej imprezy zbieraliśmy fundusze na 
operację jej nóżek. W tym roku Oliwka 
przemaszerowała, z pomocą mamy, ale 
na własnych nogach (!), jedno okrążenie 
stadionu! Prawda pomocnicy, że to 
wspaniały widok!?

W fi nale imprezy odbyło się tradycyjne 
honorowe okrążenie stadionu Andrzeja 
wraz z członkami rodziny, klubu 
Katorżnik, wszystkich pomocników, 
a także orkiestry dętej OSP, która co 
roku jest z nami. Potem wspólny dziki 
taniec radości, a na uzupełnienie kalorii 
pyszny tort.

Łącznie pokonaliśmy 6088 km. Rekor-
dzistami byli: Piotr Gos wśród biegaczy, 
Jędrzej Radomski na rowerze oraz 
Agnieszka Kozłowska z kijkami. 
Andrzej podsumował tegoroczną edycję: 
- Zaskoczył mnie udział tak wielu mło-
dych ludzi i dzieci. Ich uśmiechy i zaan-
gażowanie były dla mnie wielkim wspar-
ciem. Dobre słowa i pozytywna energia 
bijąca od osób towarzyszących mi na 
stadionie dodawały sił, abym mógł 
pokonywać kolejne kilometry. Widok tylu 
chętnych osób do pomocy Lence podbu-
dowuje i za to pra gnę serdecznie 
podziękować.

Dziękuję mojej rodzinie i bliskim, bez 
których ten dzień byłby o wiele cięższy, 
za ich wsparcie i motywację.

Dziękuję wszystkim obecnym podczas 
biegu, organizatorom, sponsorom, 
wolontariuszom, mieszkańcom gminy 
Murowana Goślina. Razem jak widać 
możemy naprawdę wiele, nawet przego-
nić ciemne chmury. Jesteście wielcy!

Monika Paluszkiewicz
Zdjęcia: Czesław Zaręba
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W skład gminy Murowana Goślina wcho-
dzą 23 sołectwa, stawiło się 17 repre-
zentacji, natomiast z gminy Czerwonak 
na 11 sołectw przyjechało 5.

W strzelaniu sołectw z gminy Czerwonak 
kolejne miejsca zajęły:
I - Bolechowo,
II - Miękowo,
III - Promnice,
IV - Koziegłowy,
V - Kliny.

Bolechowo przejęło puchar przechodni 
ufundowany przez Jarosława Dobrowol-
skiego.

Natomiast w Strzelaniu Sołectw Gminy 
Murowana Goślina klasyfi kacja wyglą-
dała następująco:
I - Białężyn,
II - Głębocko,
III - Długa Goślina,
kolejne: Zielonka, Złotoryjsko, Kamińsko, 
Rakownia, Uchorowo, Wojnówko, Bodu-
szewo, Wojnowo, Kąty, Przebędowo, 
Mściszewo, Nieszawa, Łopuchówko, 
Łopuchowo.

Natomiast w strzelaniu do tarczy malo-
wanej kołkowanej ufundowanej przez 
sąsiadujące sołectwa z gmin Czerwonak 
i Murowana Goślina - Bolechowo i Złoto-
ryjsko:
I miejsce zajęła Krystyna Nowak z Ucho-
rowa, trafi ając w gwóźdź,
II - Agnieszka Wierzbicka z Koziegłów,
III - Marek Smykowski z Bolechowa.

Strzelanie Brackie o tytuł Króla Żniw-
nego wygrał Jarosław Dobrowolski, 
I Rycerzem został Sebastian Pietras, a II 
Rycerzem - Michał Dura.

Do Tarczy Prezesa KBS Michała Wtor-
kowskiego (imieninowej), najlepszym 
strzałem popisał się Robert Maciejewski, 
II miejsce zajął Piotr Krugiełka, III - Jacek 
Perczyński.

Do Tarczy z Okazji 20. Rocznicy Wstąpie-
nia Polski do NATO, ufundowanej przez 
KBS w Murowanej Goślinie:
I - Michał Wtorkowski,
II miejsce Michał Dura,
III miejsce Michał Kazuś.

Tarczę dla pań ufundowaną przez Bar-
barę Janus:
wygrała Ewa Maciejewska, 
II - Aneta J anowska,
III miejsce Jolanta Poznańska.

Natomiast do Kura ufundowanego przez 
wstępującego do Bractwa Roberta 
Maciejewskiego najlepszy strzał oddał 
Grzegorz Szpot.

Był to piękny wrześniowy, udany week-
end, pełen słońca i uśmiechu zadowolo-
nych mieszkańców, reprezentujących 
swoje sołectwa.

Michał Wtorkowski
Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego

Strzelanie Brackie o tytuł Króla Żniwnego wygrał Jarosław Dobrowolski.

Weekend 21-22 września br. Bracia 
Kurkowi mieli wypełniony mistrzo-

stwami w strzelectwie sportowym. 

W sobotę 21 września przeprowadziliśmy 
I Mistrzostwa dla Rad Miejsko-Gminnych, 
Gminnych i Miejskich Powiatu Poznań-
skiego w strzelectwie sportowym pod 
patronatem Starosty Powiatu Poznań-
skiego Jana Grabkowskiego. Na 18 rad, 
dotarło 11, dwie się usprawiedliwiły. Jest 
to duży odzew i świadczy o potrzebie 
integracji. Na strzelnicy gościliśmy 59 
osób.

Miejsca w strzelaniu o Puchar Starosty 
drużynowo:
I - Swarzędz,
II - Tarnowo Podgórne,
III - Powiat Poznański.
Dalsze miejsca przypadły gminom: Czer-
wonak, Buk, Puszczykowo, Rokietnica, 
Stęszew, Kleszczewo, Pobiedziska, 
Dopiewo, Murowana Goślina.

W indywidualnym strzelaniu do Tarczy 
Czarnoprochowej ufundowanej przez 
starostę Jana Grabkowskiego (puchary 
ufundował Król Kurkowy 2019 r. Karol 
Stern):
I - Przemysław Popiak z Murowanej 
Gośliny,
II - Wojciech Radecki z Pobiedzisk,
III - Piotr Wala z Pobiedzisk.

Niedziela 22 września była dużym wyzwa-
niem dla naszej organizacji. Mieliśmy do 
przeprowadzenia XII Mistrzostwa Rad 
Sołeckich Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, V Mistrzostwa Rad Sołeckich 
Gminy Czerwonak oraz Strzelanie Żniwne, 
na które wystawiliśmy 4 Tarcze i Kura.

Przyjęliśmy w nasze szeregi nowego 
brata - Roberta Maciejewskiego, który 
spełnił wszystkie wymagania objęte sta-
tutem przed wstąpieniem i podczas uro-
czystości złożył przysięgę.

Sponsorami pucharów na strzelanie Rad 
Sołeckich byli oczywiście Burmistrz Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański i Wójt Gminy Czerwonak Marcin 
Wojtkowiak. Na strzelnicy gościliśmy ok. 
130 osób.

Weekendowe strzelanie 
Braci Kurkowych
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Tor węgierski, młody jeździec
 ▪ V – Leszek Moniakowski dosiadający 
konia Tango

 ▪ VII - Oskar Dawid.

Tor węgierski, junior
 ▪ V – Jukub Nowotarski, 
 ▪ VI - Ewa Kutryba.

Tor koreański, senior 
 ▪ III - Anna Sterczyńska
 ▪ V – Wojtek Osiecki.

Tor koreański, młodzi jeźdźcy
 ▪ III – Oskar Dawid,
 ▪ V – Leszek Moniakowski.

Tor koreański, junior
 ▪ V – Jakub Nowotarski,
 ▪ VI - Ewa Kutryba.

Ostatni dzień był pełen wyzwań, gdyż tor 
polski zaprojektowany i wykonany
przez Wojtka Osieckiego zawierał sporo 
niespodzianek i pułapek, które sprawiły
nie lada trudności niektórym z zawodni-
ków. 
Tor miał 970 metrów długości i
liczył 19 różnych tarczy w tym 2 long 
shoty i 2 jarmaki, a limit czasu wynosił
150 sekund.

Tor polski, senior
 ▪ I – Wojtek Osiecki
 ▪ IV - Anna Sterczyńska.

Tor polski, młodzi jeźdźcy
 ▪ IV – Leszek Moniakowski.

Tor polski, junior
 ▪ V - Jakub Nowotarski,
 ▪ VIII - Ewa Kutryba.

Po długich trzech dniach zmagań wszyst-
kich zawodników można było ogłosić 
wyniki klasyfi kacji generalnej. I tak Vice 
Mistrzem Europy 2019, uzyskując 
srebrny medal został Wojtek Osiecki na 
koniu Mr Jumer Bar, a minimalnie poza 
podium znalazła się Anna Sterczyńska, 
która ostatecznie zajęła 4 miejsce.

Nasi juniorzy zajęli odpowiednio - miejsce 
5 - Jakub Nowotarski na koniu Buffy 
i miejsce 7 - Ewa Kutryba na koniu 
Laguna. Należy również wspomnieć 
o tym, że w rozgrywkach drużynowych 
Polska jako team zajęła 3 miejsce, a jej 
reprezentanci uzyskali brązowy medal.
Wszystkim naszym zawodnikom serdecz-
nie gratulujemy uzyskanych
wyników i zdobytych medali.

Dziękujemy za pomoc wszystkim wolon-
tariuszom. Zawody również nie byłyby 
możliwe, gdyby nie wsparcie naszych 
sponsorów: Gmina Murowana Goślina, 
Starostwo Powiatowe Chodzież, Nawalny 
Bows, Bruge - Sklep jeździecki, Gospo-
darstwo Rolne Bogusławie, Masters Pol-
ska, ROL-LEX Sklep Jeździecki Justyna 
Lekston, Paddock Sklep i Outlet Jeź-
dziecki, Paweł Pniewski, Oceanic S.A., 
Smaczki Lopez, Koszulkowy.pl i Kawal-
kada Horseback Archery.

Michalina Jaskólska

SPORT

W zawodach udział wzięło 42 zawodników z 13 krajów.

W połowie września w Sypniewie 
odbyły się po raz pierwszy w Polsce - 

Europejskie Mistrzostwa w Łucznictwie 
Konnym 2019. Organizatorem zawodów 
był Klub Sportowy Kawalkada Anny Ster-
czyńskiej z Rakowni, a ofi cjalny patronat 
objął Międzynarodowy Związek Łucznic-
twa Konnego (IHAA).

W zawodach udział wzięło 42 zawodników 
z 13 krajów (Austria, Finlandia, Francja, 
Holandia, Kazachstan, Niemcy, Polska, 
Rosja, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka 
Brytania oraz gościnnie 2 uczestników 
z USA), którzy konkurowali na trzech 
torach: węgierskim, koreańskim i polskim.

Po raz pierwszy też zawody były podzie-
lone na trzy kategorie wiekowe: juniorzy, 
młodzi jeźdźcy i seniorzy.

Jako reprezentanci Polski udział 
w Mistrzostwach Europy wzięli zawod-
nicy, którzy w zeszłym roku zajęli najwyż-
sze miejsca w rankingu kraju:

1. Wojtek Osiecki - Stajnia Grom
2. Leszek Moniakowski - Stajnia Grom
3. Anna Sterczyńska - Kawalkada Hor-

seback Archery
4. Oskar Dawid - Stajnia Grom

Dodatkowo w zawodach udział wzięli 
juniorzy z naszego Klubu Kawalkada: 
Ewa Kutryba i Jakub Nowotarski. Ewa 
była najmłodszą uczestniczką mistrzostw 
(12 lat) spośród wszystkich zawodników.

Przez kolejne trzy dni wszyscy zawodnicy 
konkurowali na poszczególnych torach 
i chociaż pogoda nie była zła, bo w więk-
szości czasu świeciło słońce, to jednak 
silny wiatr trochę utrudniał oddawanie 
strzałów do tarczy.

Wśród najlepszych lokat polskich repre-
zentantów warto wymienić:

Tor węgierski, kat senior 
 ▪ II miejsce Wojtek Osiecki na koniu Mr 
Jumer Bar (uzyskał 158,410 punktów, 
tym samym Wojtek poprawił rekord 
Polski, który do tej pory wynosił 157 
punktów).

 ▪ IV miejsce Anna Sterczyńska na koniu 
Tajfun.

Drugie Mistrzostwa Europy 
w Łucznictwie Konnym Polska 2019
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nia „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020, Gmina Muro-
wana Goślina otrzymała dofi nansowanie 
na budowę oświetlenia i zasilania energe-
tycznego wiejskiego placu zabaw i boiska 
sportowego w miejscowości Pławno. 

Dofi nansowanie to wynosi 63,63 % co sta-
nowi 12 516 zł.
 

(MP) 
Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Ewa Poepke-Kala
kierownik referatu spraw obywatelskich
e.poepke@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 650

WYDARZENIA

17 września 1939 roku Polska, 
będąca od 1 września w stanie wojny 

z III Rzeszą, otrzymała cios ze strony 
ZSRR, który dokonał zbrojnej napaści 
na nasz kraj. 

Pamięć ofi ar tejże agresji, w 80-tą 
rocznicę, uczcili reprezentanci władz 
naszej gminy. Burmistrz Dariusz Urbań-
ski, wiceburmistrz Krzysztof Oczkowski 
oraz przewodniczący RM Kamil Grzebyta 
złożyli wieniec pod pomnikiem na placu 
Powstańców Wielkopolskich.

Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz
(MP)

W ostatnich dniach odwiedzili gminę 
Murowana Goślina przedstawiciele 

naszych miast partnerskich. Swoją 
obecnością Murowaną Goślinę zaszczy-
cił Burmistrz Hemmingen Claus Dieter 
Schacht-Gaida ze swoimi współpracow-
nikami, wójt Gminy Ochotnica Dolna 
Tadeusz Królczyk z grupą radnych i pra-
cowników urzędu, ks. Jan Puzyna z bia-
łoruskiej Oszmiany oraz przedstawiciele 
czeskiego miasta Kyjov z zastępcą bur-
mistrza Antonim Kucharem na czele.

Ci ostatni nie są niektórym mieszkańcom 
Murowanej Gośliny obcy, albowiem 
parokrotnie mieli oni okazję spotkać się 
w francuskim mieście Yvetot. Zimą tego 
roku zaproponowali podpisanie umowy 
o partnerstwie między naszymi gminami. 
Zanim to jednak nastąpi, burmistrz 

Dariusz Urbański zaprosił przedstawicieli 
Kyjova do Murowanej Gośliny, by mogli 
osobiście poznać walory naszej gminy 
oraz jej potencjał.

Poza przedstawicielami władz i urzędów 
do Murowanej Gośliny przyjechali także 
mieszkańcy Hemmingen skupieni 
w Komitecie Partnerskim tego miasta.

Goście przede wszystkim wzięli udział 
w uroczystym odsłonięciu tablicy „Hem-
mingen” określającej nazwę Parku Miej-
skiego w Murowanej Goślinie, w którym 
wspólnie zasadzili piękny dąb. Odbyli 
także wycieczkę po gminie, oglądając jej 
główne inwestycje, szkoły, zabytki, zwie-
dzili także zakład przemysłowy Hilding 
Anders Poland. Mieli oni także okazję 
spotkać się z radnymi Rady Miejskiej 

oraz z sołtysami. 

W lipcowe, sobotnie popołudnie dokonali 
wraz z burmistrzem uroczystego otwarcia 
Jarmarku Świętego Jakuba, życząc 
wszystkim mieszkańcom Murowanej 
Gośliny pomyślności i zapraszając do 
swoich miast oraz gmin.

Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Goście wzięli udział w uroczystym odsłonięciu tablicy „Hemmin-
gen” określającej nazwę Parku Miejskiego w Murowanej Goślinie.

Przedstawiciele władz miasta złożyli wieniec pod pomnikiem.

Przecięcie wstęgi symbolizujące zakończenie inwestycji.

W rocznicę 
agresji

Wizyta przedstawicieli 
miast partnerskich

W sobotę 28 września 2019 roku 
odbyła się plenerowa uroczystość z oka-

zji zakończenia inwestycji, polegającej na 
budowie oświetlenia i zasilania energetycz-
nego wiejskiego placu zabaw i boiska spor-
towego w miejscowości Pławno.

Wzięli w niej udział m.in. burmistrz Dariusz 
Urbański, jego zastępca Krzysztof Oczkow-
ski, Przewodniczący RM Kamil Grzebyta, 
wiceprzewodniczący Bogusław Frąckowiak, 
Małgorzata Najdek prezes LGD „Kraina 
Trzech Rzek”, Stefan Więckowski ze Stowa-
rzyszenia Miłośników Puszczy Zielonka, Elż-
bieta Dziel – radna, sołtys Kamińska 
i Pławna, a także główna organizatorka 
uroczystości, a przede wszystkim osoba, 
która zabiegała o tę inwestycję dla swoich 
mieszkańców. 
 
Wartość tej inwestycji wyniosła 22 660,18 
zł. Zgodnie z umową zawartą ze Stowarzy-
szeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Trzech Rzek” z siedzibą w Obornikach 
o powierzenie grantu w ramach poddziała-

Oświetlenie boiska w Pławnie

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

Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inwestycja współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja pn. „Budowa oświetle-

nia i zasilania energetycznego wiejskiego placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Pławno”. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

wdrażanej przez LGD Kraina Trzech Rzek
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(MP)
Zdjęcie: Bogdan Ziemkowski

GMINA

Dagmara Patelska
podinspektor ds. inwestycji, eksploatacji i utrzymania
d.patelska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 616

w Koło Fortuny i wygrał czekoladę. 

Wszyscy seniorzy byli bardzo zadowo-
leni z pikniku, tańców, a przede wszyst-
kim z tego, że mogli wspólnie spędzić 

czas w miłej atmosferze, na świeżym 
powietrzu i posiedzieć przy ognisku. 

Ewa Janowiak
Zdjęcia: Sławomir Malec

Pogoda w tym dniu dopisała, było sło-
necznie i ciepło, dlatego z radością 

spędziliśmy czas, wspólnie biesiadując 
przy grochówce, kiełbaskach, rybach 
i pączkach. Prezes GSS Irena Błachowiak 
powitała wszystkich uczestników spotka-
nia oraz gości: burmistrza Dariusza  
Urbańskiego, Dyrektor Biblioteki Publicz-
nej Małgorzatę Stachowiak, Hannę Her-
man z OPS, Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej Bogusława Frąckowiaka, rad-
nych: Danutę Szczepaniak, Grażynę 
Nawrocką, Przemysława Popiaka, 
Roberta Molskiego oraz seniorów. Wśród 
gości pojawiła się nawet seniorka 
z Gdyni. Burmistrz Dariusz Urbański 
życzył nam udanego pikniku oraz zdro-
wia. Prezes bardzo podziękowała wszyst-
kim wędkarzom z koła nr 29 w Murowa-
nej Goślinie, którzy przygotowali poczę-
stunek, ciężko pracując dwa dni: A. Kra-
jeckiemu, J. Mikule, W. Baranowskiemu, 
J. Łuckiemu, T. Ratajczakowi, S. Somer-
feldowi, R. Janowiakowi i H. Makuchowi. 

Na pikniku pięknie zaśpiewał zespół Cha-
bry, a do tańca przygrywał nam H. 
Makuch. Seniorzy z zapasem energii po 
posiłku ruszyli w tany, inni spacerowali 
wzdłuż Warty, a kto miał szczęście zagrał 

Pożegnanie lata 
z seniorami

Graliśmy w Koło Fortuny.

W otwarciu placu licznie uczestniczyli dorośli i dzieci.

Na pikniku pięknie zaśpiewał zespół Chabry.

Pod koniec wakacji odbyło się uroczy-
ste otwarcie placu zabaw przy ul. 

Jodłowej. Zamontowanie nowych urzą-
dzeń oraz wykonanie ogrodzenia, a także 
doposażenie placu w kosz na śmieci 
i ławki kosztowało w sumie 20 667 zł.

Warto zaznaczyć, że sporo prac, np. 
porządkowych oraz przygotowanie 
gruntu, zostało wykonanych przez miesz-
kańców w ramach prac społecznych. 

Tym bardziej pewnie cieszyła uroczystość 
otwarcia, w   której licznie uczestniczyli 
zarówno dorośli, jak i oczywiście dzieci.

We wrześniu zakończona została 
inwestycja związana z remontem 

chodnika na ul. Długiej do skrzyżowania 
z ul. Krętą w Murowanej Goślinie. 
Remont obejmował  łącznie ułożenie 
585,6 m2 kostki brukowej oraz wymianę  
241 mb krawężnika drogowego. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 
98 239,12 zł. Remont w całości wykonany 
został z budżetu Gminy Murowana Goślina.

Plac zabaw na Jodłowej Remont chodnika 
ul. Długa 

180-osobowa grupa seniorów z Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów spotkała się na pikniku pn. „Pożegnanie lata”.

21 września 2019 r. 180-osobowa grupa seniorów z Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów spo-

tkała się na przystani kajakowej Binduga, by wspólnie świętować na pikniku pn. „Pożegnanie 

lata”.



www.murowana-goslina.pl14

GMINA

to bardzo serdecznie Was zapraszamy! 

Wielu z nas może powiedzieć, że to jedna 
z najlepszych przygód w dotychczasowym 
życiu. Przed Wami możliwość występów 
w oryginalnych tańcach i strojach z wielu 
regionów Polski, atrakcyjne wyjazdy i sporo 
dobrej zabawy na próbach. 

Zapraszamy do nas w każdy piątek 
o godzinie 18.00 do Ratusza na Nowym 
Rynku w Murowanej Goślinie – przyjdź-
cie, poznajmy się.

Natalia Ogorzałek
instruktor 

Dzięki uprzejmości naszych Gospoda-
rzy – Moniki i Krzysztofa Dobrzyń-

skich - mogliśmy u samego źródła 
poznać, poczuć i zobaczyć żywy do dzi-
siaj folklor góralski. 

Tradycja i kultura miejsca, z którego 
pochodzimy płynie w żyłach każdego 
z nas. To jak fragment kodu DNA - nie 
możemy go odrzucić! Jak powiedział 
pisarz Władysław Orkan: „Tradycja jest 
Twoją godnością, Twoją dumą, Twoim 
szlachectwem, synu chłopski. Dbaj 
o zachowanie spuścizny Twych ojców: 
rodzimej sztuki, rodzimej kultury...”

Nasze otwarcie na folklor innego regionu 
miało oczywiście jeszcze jeden powód – 
jesteśmy zespołem o bogatym repertu-
arze i chcieliśmy odkurzyć, a najpewniej 
przywrócić w nim tańce góralskie. Już 
niebawem będziemy mogli je Wam zapre-
zentować podczas naszych koncertów – 
nie możemy się doczekać!

A jeśli są wśród młodszych czytelników 
osoby zainteresowane dołączeniem do 
Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”, 

Łozwodno, krzesany 
i zwyrtany, 
czyli odświeżamy przyjaźń z Ochotnicą Górną! 

„Goślinianie” podczas wizyty w Ochotnicy Górnej. Chcemy przywrócić w naszym repertuarze tańce góralskie.

W Murowanej Goślinie fi rma InPost 
postawiła trzeci duży paczkomat. 

Znajduje się on w okolicy ul. Poznań-
skiej - pomiędzy księgarnią i pizzerią - 
trzeba zejść schodami w dół. Dojazd od 
strony ul. Kochanowskiego. 

Stoi zaledwie 100 metrów od pierwszego 
postawionego w naszym mieście paczko-
matu przy urzędzie, jednak obłożenie 
tego pierwszego oraz częste informacje 
przekazywane klientom, że w paczkoma-

cie brakuje miejsca, wskazują, że to 
potrzebne rozwiązanie. 
Paczkomaty w Murowanej Goślinie:

 ▪ MUG01N ul . Poznańska 18, przy 
urzędzie gminy;

 ▪ MUG01M ul. Poznańska 10 B, poniżej 
księgarni Grześ;

 ▪ MUG02N ul. Akacjowa 17, os. Zielone 
Wzgórza;

www.inpost.pl/paczkomaty-murowana-
goslina

(DK)

Nowy paczkomat w mieście
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Jeśli czytacie dalej, bo jesteście ciekawi znaczenia wymienionych w tytule tajemniczych słów – wyja-

śniamy: to nazwy konkretnych kroków tańców górali podhalańskich. Właśnie tych i innych kroków 

uczyliśmy się my - Tancerze z Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie” podczas warsztatów odbywa-

jących się w dniach 9-13 września w Ochotnicy Górnej, w samym sercu przepięknych Gorców.
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w zajęciach dodatkowych, a także sporto-
wych i artystycznych.

Oferta szkoły jest bogata, toteż każdy 
uczeń korzystający z różnorodnych form 
pracy, ma szansę odkryć i rozwinąć swój 
talent, a przede wszystkim uwierzyć w sie-
bie i osiągnąć sukces!

Nic tak naprawdę nie zakłóca trwałego 
cyklu pracy szkoły, który odmierzają 

dzwonki, przerwy, toczące się lekcje. Życie 
szkoły jak zawsze tętni swoim rytmem. 

Życzę wszystkim nauczycielom, wycho-
wawcom, pracownikom szkoły, uczniom 
i ich rodzicom sił i wytrwałości w realizacji 
zaplanowanych działań oraz zadowolenia 
z efektów edukacyjnych wyniesionych 
z naszej szkoły.

Justyna Furman

Pielęgnujemy tradycje patriotyczne, dla-
tego już dzisiaj serdecznie zapraszamy 
na wieczornicę, która odbędzie się 14 
listopada 2019 roku o godz. 17.30 w sali 
widowiskowo-sportowej w Długiej Gośli-
nie. Chcemy słowem i piosenką uczcić 
80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Aldona Dałek
dyrektor szkoły

Niektórzy z braci szkolnej z rezygnacją 
i wręcz z niechęcią otrząsają się z let-

niej swobody, inni z energią i radością rzu-
cają się w wir obowiązków, obiecując 
sobie, że w tym roku dadzą z siebie 
o wiele więcej.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Karola 
Marcinkowskiego zajęcia odbywają 
się w dwóch budynkach: przy ulicy Szkol-
nej i Mściszewskiej. Do lokalu przy ulicy 
Szkolnej uczęszczają dzieci młodsze - od 
pierwszej do czwartej klasy. Uczniowie 
klas od piątej do ósmej mają zajęcia 
w dawnym gmachu gimnazjum.

Każdy miesiąc nauki wzbogacony i uroz-
maicony został konkursami, wyjazdami 
edukacyjnymi, warsztatami oraz koncer-
tami. 

Już za nami „Dzień kropki”, za kilka dni 
„Noc bibliotek”, pasowanie pierwszoklasi-
stów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, 
a także „Noc naukowców”.

Uczniowie mogą rozwijać się i uzupełniać 
swoją wiedzę poprzez uczestnictwo 

Kameralne spotkanie odbyło się 
w szkole, w sobotni poranek 7 w rze-

śnia 2019 roku. Delektując się poranną 
kawą i herbatą w gronie społeczności 
szkolnej i zaproszonych gości, czytaliśmy 
fragmenty nowel polskich, które zapropo-
nowała para prezydencka. 

Spotkanie zakończyliśmy w miłych 
nastrojach, nie popsuł ich nawet deszcz, 
który czekał na nas za oknami. 

Co nowego w SP1?

Narodowe czytanie 
w Długiej Goślinie

Minęło wyjątkowo piękne lato, a to oznacza, że szkoły ruszają pełną parą. Już nie pora wspominać 

wakacje, gdyż nastał czas wytężonej pracy uczniów i nauczycieli.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej 

Goślinie kolejny raz wzięła udział w „Narodowym czytaniu” pod 

patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

BIEGI 
URSZULKI

KB Katorżnik oraz sołtys Łopuchówka 
Urszula Gendera-Zielińska zapraszają na 

BIEGOWE 

ŚWIĘTOWANIE IMIENIN 
czyli biegowe Urszulki

19 październik od godz. 14.00 
przemierzamy razem puszczę 

– biegiem, rowerem lub z kijkami, 
by dotrzeć do Łopuchówka. 

Tu na poczęstunek i ognisko 
zaprasza sołtysowa Solenizantka. 

(MP)

Uczniowie szkoły podczas zajęć z okazji Dnia Kropki.
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1 września br. gminne obchody 80. 
rocznicy wybuchu tej najtragiczniej-

szej z wojen tradycyjnie rozpoczęto mszą 
św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. 
Jakuba Apostoła koncelebrowaną przez 
ks. dziekana Sławomira Jessę, ks. Piotra 
Szymkowiaka i ks. prof. Andrzeja Bogda-
nowicza. Na mszy św. obecni byli przed-
stawiciele władz samorządowych, poczty 
sztandarowe, delegacje i mieszkańcy 
naszej gminy. Po nabożeństwie uczest-
nicy uroczystości udali się na plac 
Powstańców Wlkp. Orkiestra Dęta OSP 
pod kierunkiem Mateusza Sibilskiego 
odegrała hymn państwowy, zagrano też 
hejnał naszego miasta. Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański w uroczystym przemówieniu 
nawiązał do historii wojny, podkreślił, że 
prawie każda polska rodzina ma swoje 
osobiste, tragiczne historie związane 
z wojną.

W imieniu Koła Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych w Murowanej Goślinie głos 
zabrał prezes Apoloniusz Twaróg. Oddał 
hołd poległym w czasie wojny żołnierzom 
z Ziemi Goślińskiej, a orkiestra zagrała 
utwór „Śpij kolego”. W dalszej części swo-
jego wystąpienia przypomniał o społecz-
nej inicjatywie budowy pomnika dla upa-
miętnienia poległych Powstańców Wiel-

Przełom sierpnia i września okazał 
się pracowitym czasem dla zespołu 

wokalnego Una Canto działającego 
przy Ośrodku Kultury w Murowanej 
Goślinie. 

Swoją obecnością zespół uświetnił 
następujące imprezy:

 ▪ 24 sierpnia - Dożynki Wiejskie 
w Bąblińcu,

 ▪ 31 sierpnia - Dożynki Gminne w Nie-
szawie,

 ▪ 7 września - Dożynki Gminno-Powiato-
we w Bogdanowie,

kopolskich, żołnierzy poległych w wal-
kach wrześniowych 1939 r. i ofi ar terroru 
hitlerowskiego. W kwietniu 1966 roku 
powołano Komitet Budowy Pomnika 
z przewodniczącym ZBOWID-u Janem 
Twarogiem na czele, pozyskano środki 
fi nansowe od zakładów pracy, rzemieślni-
ków i darczyńców prywatnych; pomnik 
odsłonięto 7 września 1969 r.

Obecny na uroczystości Mirosław Grzę-
dowski - Wiceprezes Wielkopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych wręczył burmi-
strzowi Dariuszowi Urbańskiemu odzna-
czenie „Za wybitne zasługi dla ZKRP” 
oraz Bogusławowi Frąckowiakowi Wice-
przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie odznaczenie „Za 
zasługi dla ZKRP”.

Delegacje szkół, stowarzyszeń, organiza-
cji i instytucji złożyły wiązanki pod pomni-
kiem na placu Powstańców Wielkopol-
skich. Na zakończenie uroczystości 
zabrzmiała piosenka Sławy Przybylskiej 
„Gdzie są kwiaty z tamtych lat?”.

Arleta Włodarczak
 Zdjęcia: Tomasz Mizgier

 ▪ 8 września - Dożynki Gminne w Ryczy-
wole.

Podczas koncertów zespół wykonał pie-
śni ludowe w zupełnie nowej aranżacji, 
bowiem dyrygent zespołu - Krzysztof 
Warguła - zaprosił do współpracy muzy-
ków tworzących zespół instrumentalny. 

Po raz pierwszy panie z zespołu miały 
możliwość występu w towarzystwie per-
kusji, gitary basowej, gitary elektrycznej 
oraz saksofonu.

Judyta Roszak 

W 80-tą rocznicę

Pracowicie w Una Canto

Burmistrz Dariusz Urbański w uroczystym przemówieniu.

Burmistrz Dariusz Urbański oraz Wiceprzewodniczący RM 
Bogusław Frąckowiak odznaczeni „Za wybitne zasługi dla ZKRP”.

Uczestnicy uroczystości na placu Powstańców Wlkp.

Obszar działań II wojny światowej w latach 1939-1945 objął prawie całą Europę, wschodnią i połu-

dniowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. W wojnie 

uczestniczyło 1.7 mld ludzi, w tym 110 mln ludzi z bronią. Według różnych szacunków zginęło od 50 

do 78 milionów ludzi.
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w tej szkole, pokonując codziennie drogę 
z Zielonki. Następnie zwiedziliśmy poło-
żony w lesie cmentarz ewangelicki i zapo-
znaliśmy się z formą zabudowy Kamińska 
i Pławna. Kolejny etap spaceru to jazda 
do Czernic do rezerwatu przyrody Jezioro 
Czarne i zobaczenie położonego również 
w lesie cmentarza ewangelickiego. Widok 
z cmentarza na Jezioro Czarne jest wspa-
niały. Jadąc z Czernic, przejechaliśmy 
obok fi gurek naftowych i czernickiego 
krzyża przez Tuczno do Uroczyska 
Maruszka. 

Na zakończenie posłuchaliśmy kilku wer-
sji legendy związanej z tym miejscem 
i odwiedziliśmy groby kochanków. Uroczy-
sko Maruszka poza legendami kusi także 
dziewiczą przyrodą. Jest to ponad 150-
letni bór dębowo-sosnowy z licznymi gra-
bami, jesionami i brzozami. Na uwagę 
zasługuje też przepiękna, zabytkowa 
fi gura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 

nazwana przez miejscowych Matką 
Boską Leśną. W 2006 roku fi gurka 
została odnowiona przez Ośrodek Kultury 
w Murowanej Goślinie w ramach projektu 
„W rytmie serca”. Czar uroczyska i jego 
legendy na pewno nie dadzą zapomnieć 
szybko tego spaceru. 

Warto też nadmienić, że niedzielny spa-
cer okazał się rekordowy pod względem 
uczestników. Wzięło w nim udział ponad 
50 osób. Już dziś zapraszamy na kolejne 
spotkanie 17 listopada 2019 r., tym 
razem odwiedzimy Rakownię i Bodu-
szewo.

Podziękowanie dla Elżbiety Dziel sołtysa 
sołectwa Kamińsko i mieszkańców sołec-
twa za poczęstunek podczas wykładu 
w starej szkole w Pławnie.

Marian Pfl anz 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

W niedzielne piękne i słoneczne 
przedpołudnie 22 września br. odbył 

się kolejny spacer historyczny. Ośrodek 
Kultury oraz kustosz Izby Regionalnej 
Marian Pfl anz zaprosili wszystkich miło-
śników historii na drugi etap historycz-
nego spaceru, szlakiem ewangelickich 
cmentarzy Ziemi Goślińskiej, który tym 
razem miał formę autobusowej prze-
jażdżki przez Puszczę Zielonkę. 

Docelowe miejscowości naszej wyprawy 
to: Kamińsko, Pławno, Czernice i Uroczy-
sko Maruszka. W trakcie zwiedzania 
Kamińska i Pławna spacerowicze zapo-
znali się z faktami dotyczącymi historii 
tych miejscowości. W starej szkole 
w Kamińsku odbył się krótki wykład na 
temat osadnictwa olenderskiego na 
Ziemi Goślińskiej. Swoimi wspomnie-
niami z dzieciństwa podzieliła się 
aktywna uczestniczka spacerów pani 
Krystyna, która 66 lat temu uczyła się 

Śladami ewangelickich cmentarzy
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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 605

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

PO KIEROWNIKA Izabela Stefańska, 61 8923 610
CZYSTOŚĆ, OŚWIETLENIE, ZIELEŃ W PASIE DROGOWYM

61 8923 611
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG - DECYZJE 
61 8923 612
REMONTY DRÓG, 61 8923 616

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

SOŁECTWA

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: 8.00-17.00
wtorek-środa: 7.30-15.30
MG SPORT I NIERUCHOMOŚCI 
ul. Mściszewska 10
61 811 23 36

TELEFONY ALARMOWE

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

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

TRANSPORT PUBLICZNY

Benigna Binięda, 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 620 

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 Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686

KULTURA
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VII JARMARK
BOŻONARODZENIOWY

XVI GOŚLIŃSKIE KOLĘDOWANIE
8 grudnia (niedziela) 2019 r. godz. 10.30-16.00

plac Powstańców Wielkopolskich

BIEGOWE GRAND PRIX
MUROWANEJ GOŚLINY

22 listopada 2019 r., o godz. 18.00
w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie 

przy ul. Mściszewskiej 

odbędzie się uroczyste podsumowanie Biegowego Grand Prix 
Murowanej Gośliny 2019.

Podczas spotkanie wręczone zostaną trofea 
dla najlepszych zawodników rocznych zmagań w biegach 

oraz marszach NW odbywających się w ramach Grand Prix.

Zachęcamy lokalnych rękodzielników i wytwórców żywności
do wystawienia i sprzedaży swoich produktów.

Zgłoszenia (do wyczerpania miejsc) i informacje: 
jarmark@murowana-goslina.pl

Szczegółowe informacje na stronie www gminy. 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
oraz

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie

zapraszają na
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