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14 listopada  Spotkanie z okazji Dnia Seniora PZERiI Sala Sesyjna, ul. Poznańska 16

15 listopada -  
30 marca 2020

Wystawa malarstwa Pracowni Sztuki Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie
 „Po Niepodległości”

Galeria na Wzgórzu 
Ośrodek Kultury, ul. Mściszewska 10

17 listopada Turniej Jednostek Pomocniczych - siatkówka Hala widowiskowo-sportowa

17 listopada Spacer historyczny po Ziemi Goślińskiej Rakownia, Boduszewo

20 listopada Gminny Konkurs Recytatorski „Jesień” Sala Ośrodka Kultury przy ul. Mściszewskiej 10

22 listopada Biegowe Grand Prix Murowanej Gośliny 2019 – gala podsumowująca Aula SP 1, ul. Mściszewska 10

22 listopada Koncert z okazji św. Cecylii

23 listopada Gala MMA Hala widowiskowo-sportowa

23 listopada Kabaretowa Biesiada Śląska Aula SP1, ul. Mściszewska 10

23 listopada Krąg Kobiet – kobieta w obliczu kryzysu Sala ośrodka kultury, ul. Mściszewska 10

24 listopada Zima w kajaku – Andrzejki na rzece Warta Przystań Kajakowa Binduga

29 listopada Wieczorne wojaże nordic walking vol. 14 Mściszewo

29 listopada – 
29 lutego  „Rodzinne marzenie – podróż dookoła świata” – wystawa fotografi czna Galeria „Na Wzgórzach”

30 listopada X Gminny Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów Aula SP nr 2
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6 grudnia Mikołajki dla dzieci Nowy Rynek

7 grudnia Mikołajki na sportowo Hala widowiskowo-sportowa

8 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy 
XVI Goślińskie Kolędowanie plac Powstańców Wlkp.

10 grudnia Turniej Szkół „Murowana Goślina dla Moniuszki” w 200. rocznicę urodzin 
kompozytora polskiej opery narodowej Aula SP nr1 , ul. Mściszewska 10

15 grudnia Koncert adwentowy Kościół pw. NAJCH 

27 grudnia Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego plac Powstańców Wlkp. 
Kościół pw. Św. Tymoteusza w Białężynie

31 grudnia Sylwester pod gwiazdami Łopuchówko

Bardzo mi miło, że miałem zaszczyt 

otrzymać podziękowanie od Mar-

szałka Senatu Rzeczypospolitej Pol-

skiej oraz Prezesa Stowarzyszenia 

„Wspólnota Polska” za współpracę 

przy organizacji akcji „Lato z Polską”. 

Dzięki tej inicjatywie dzieci z Osz-

miany spędziły wakacje w naszym 

kraju, w tym w naszej gminie. Mogły 

poznać Swoją Ojczyznę. Program 

skierowany jest dla dzieci i młodzieży 

pochodzenia polskiego, które nigdy 

nie były w Polsce.

Dziękuję za prezent.

Dariusz Urbański

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Uroczystość podsumowująca tego-
roczną 11 edycję akcji „Lato z Pol-

ską” odbyła się 22 października 2019 r. 
w Senacie RP Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Po jedenastu latach bilans akcji jest impo-
nujący. Ponad 6400 dzieci w różnych for-
mach pobytu skorzystało z możliwości 
poznania Polski. Za ten efekt właśnie 
podziękowania - organizatorom i samorzą-
dowcom - wicemarszałek Senatu Maria 
Koc podkreślając, że w tegorocznej – 11. 
edycji projektu na wakacje do kraju przyje-
chali młodzi ludzie wraz z opiekunami z 33 
krajów, m.in. z Ukrainy, Białorusi i Litwy, 
Kazachstanu, a także Argentyny, Brazylii, 
Peru, Chile, Paragwaju i Wenezueli.

(mat. organizatora)
Zdjęcie: Weronika Gronek

Lato z Polską
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DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

strzennego, żeby na tym terenie nie mogły powstać uciążliwe 
inwestycje, np. duże świniarnie. Smród pochodzący z hodowli 
w Złotoryjsku dotyka mieszkańców także odległego przecież 
osiedla Zielone Wzgórze, dlatego na pewno łatwo będzie 
Państwu zrozumieć, czego obawiają się mieszkańcy Mści-
szewa. Uważam, że zgody na tak duże i potencjalnie uciąż-
liwe inwestycje powinny być wydawane tylko na terenach 
o znacznym oddaleniu od zabudowań mieszkalnych, zarówno 
blokowisk, jak i osiedli domów jednorodzinnych.

Rozpoczęliśmy budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy 
Raduszyńskiej. W przyszłym roku zakończymy tę inwestycję.  

Oczywiście nie wszystkie plany udaje nam się zrealizować, 
a wpływ na to ma wiele czynników. Na przykład na razie nie 
jest realne, aby rozpocząć budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
od Uchorowa do Przebędowa. Inwestorzy podczas powtórzo-
nych przetargów żądają kwoty znacznie przewyższającej uzy-
skaną dotację. Jeżeli Urząd Marszałkowski zgodzi się na 
realizację w etapach, to będziemy budować ścieżkę pieszo-
-rowerową od Uchorowa do Białężyna. Czekamy na decyzję. 
Ten odcinek z pewnością już poprawiłby komunikację, choćby 
między Uchorowem, a szkołą w Białężynie. 

W tym roku na fi niszu jest remont świetlicy w Uchorowie. 
Kończymy również I etap budowy świetlicy w Przebędowie, 
a także remont świetlicy w Wojnówku. Przed nami w tej 
kadencji budowa sali sportowej ze świetlicą w Łopuchowie. 
Dokonaliśmy remontu szatni na stadionie miejskim i dal-
szego remontu remizy OSP w Murowanej Goślinie. Remontu-
jemy chodniki na osiedlu Zielone Wzgórza. W tej kadencji 
chcemy wymienić chodniki należące do gminy.

Moją osobistą decyzją oraz decyzją radnych z Klubu Razem 
dla Murowanej Gośliny nie będzie tworzenia fi lii szkół wiej-
skich, ani ich likwidacji. Rodziców z obwodów szkół wiejskich 

W tym roku budowane są m.in. nowe chodniki i nawierzchnia 
jezdni w Przebędowie, na odcinku od świateł do obwodnicy 
w kierunku Długiej Gośliny. Na ten cel przeznaczono 3,6 mln 
złotych z budżetu Powiatu Poznańskiego. Bardzo się cieszę, 
że moje starania nie poszły na marne. Dodatkowo staramy 
się o przebudowę skrzyżowania w Przebędowie. Ta inwesty-
cja najprawdopodobniej będzie realizowana w 1. połowie 
2020 roku. Oddaliśmy do użytku ulicę Promienistą (bez 
chodników).

Uważam, że aby zapewnić mieszkańcom godne warunki życia 
i niezbędną infrastrukturę, trzeba budować więcej i szybciej. 
Czekamy na środki z Urzędu Marszałkowskiego na dokończe-
nie budowy drogi w Łoskoniu Starym. Zakwalifi kowaliśmy się 
na listę oczekujących na dofi nansowanie. Mam nadzieję, że 
uda się pozyskać środki na ten cel w 2020 roku. Dobra wia-
domość dosłownie z ostatniej chwili – ruszamy z budową 
kanalizacji w Białężynie. Szczegóły na ten temat w kolejnym 
wydaniu biuletynu.

Budujemy, również za środki zewnętrzne, sieć wodociągową 
w Rakowni. Mieszkańcy czekali na tę inwestycję kilkanaście 
lat.

Sumując wymienione inwestycje, pozyskaliśmy dla gminy 
więcej środków zewnętrznych, niż sami przeznaczamy 
z budżetu na wydatki majątkowe. Takie wyniki dają mi, 
a także pracownikom urzędu, ogromną satysfakcję. Liczę, że 
poprawa infrastruktury w gminie Murowana Goślina jest 
i będzie odczuwalna dla mieszkańców.

Czekamy na inwestycję wodociągową w Mściszewie – sprawa 
się przeciąga z winy projektanta. Po dokonaniu analizy i po 
proteście mieszkańców Mściszewa, ze względu na gęstą 
zabudowę, radni zdecydowali o przyspieszeniu przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania prze-

Zapowiada się najlepszy rok 
inwestycyjny w historii gminy przy 

pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Mam ogromną satysfakcję, kiedy uzyskujemy środki zewnętrzne na inwestycje realizowane w naszej gmi-

nie. Ostatnio, dzięki pani Alicji Kobus, udało się pozyskać 1.613.268 złotych, czyli 50% kwoty potrzebnej na 

budowę ulicy Rzemieślniczej i Szklarskiej w Przebędowie. Wiosną 2020 roku ruszamy z budową.
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WYNIKI KOMITETÓW DO SENATU RP
NAZWISKO 

I IMIONA
KOMITET

LICZBA 

GŁOSÓW

PROCENT 

GŁOSÓW

Pucek Jarosław Komitet Wyborczy Prawo 
i Sprawiedliwość 2 676 32,18%

Rotnicka Jadwiga 
Kazimiera

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja 
Obywatelska PO .N iPL Zieloni 5 641 67,82%

RAZEM 8 513 8 317 100%

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP
 ▪ Frekwencja wyniosła 66,68%
 ▪ Liczba kart ważnych wyjętych z urn - 8 619
 ▪ Liczba osób uprawnionych do głosowania - 12 925

bodnie wypowiedzieć na dręczące ich tematy, wskazać czy 
istnieją jakiekolwiek niepokojące zachowania w urzędzie. 
Czekam na wyniki tychże mediacji i – jeśli zajdzie taka 
potrzeba – podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby 
poprawić współpracę. 

Cieszę się z decyzji radnych, którzy nie wyrazili zgody na 
wygaśnięcie mandatu radnego – Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Przemysława Popiaka. Baner umieszczony w hali 
sportowej bez jego zgody i wiedzy nie może być podstawą do 
wygaśnięcia mandatu. W innym przypadku sam bym nama-
wiał radnych do głosowania za odwołaniem z funkcji radnego. 
Czekamy na decyzję wojewody i ewentualnie na decyzję osta-
teczną sądu. Uważam, że Przemysław Popiak jest  świetnym 
radnym i będzie dobrym przewodniczącym Rady Miejskiej.

Do kolejnych wyborów pozostały cztery lata, ale po ostatnich 
atakach na moją osobę już teraz podjąłem decyzję, że będę 
startował w następnych wyborach. Nie wyobrażam sobie, że 
po dziewięciu latach ciężkiej pracy, kiedy zdecydowanie 
poprawiamy warunki życia wszystkich mieszkańców, mieliby-
śmy wrócić do tego co było wcześniej i skupiać się na tworze-
niu „Parkogrodu”. Osoba, która nie może poradzić sobie 
z porażką wyborczą, nigdy nie powinna startować w wybo-
rach samorządowych. 

zachęcam do posyłania swoich dzieci do lokalnych szkół. 
Jestem burmistrzem, żeby rozwiązywać problemy i stawiać 
czoła trudnym sytuacjom. 

W ostatnim czasie nasiliły się ataki na moją osobę. Traktuję 
to, jako rozpoczęcie  brudnej kampanii wyborczej. Pojawienie 
się na ostatniej sesji Rady Miejskiej pana Tomasza Łęckiego, 
który radnym przedstawił się, jako przedstawiciel wojewody, 
wprawiło w osłupienie wiele osób. Z tego powodu wysłałem 
ofi cjalne zapytanie do Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezy-
denta Miasta Poznania, czy prawdą jest, że pan Tomasz 
Łęcki, jako dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległo-
ści, jest jednocześnie przedstawicielem wojewody i w jakim 
charakterze jest zatrudniony w Urzędzie Wojewódzkim.

Z przyczyn naturalnych nastąpiła zmiana przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Były przewodniczący wraz z ze swą małżonką 
wystąpili z Klubu Radnych Razem dla Murowanej Gośliny. To 
właśnie ten klub, wybrał Kamila Grzebytę na przewodniczą-
cego. Po opuszczeniu klubu naturalną rzeczą jest, że klub 
liczący dziesiątkę radnych (większość) wybierze Przewodni-
czącego Rady Miejskiej spośród swoich radnych. Jest to dzia-
łanie logiczne i naturalne.  

W dniu 21.10.2019 r. odbyło się w urzędzie szkolenie z wie-
dzy na temat mobbingu, zarówno dla kadry kierowniczej, jak 
i pracowników. W listopadzie odbędą się mediacje w gru-
pach, które będą prowadzone przez specjalistę. Podczas tych 
zajęć pracownicy, w sposób anonimowy, będą mogli się swo-

Na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina wyniki przedsta-
wiają się następująco:

WYNIKI KOMITETÓW DO SEJMU RP

KOMITET LICZBA GŁOSÓW PROCENT GŁOSÓW

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja 
Obywatelska PO .N iPL Zieloni 3 362 39,49%

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 2 509 29,47%

Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy 
Demokratycznej 1 347 15,82%

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo 
Ludowe 701 8,23%

Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność 
i Niepodległość 594 6,98%

RAZEM 8 513 100%

13 października odbyły się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Szczegółowe informacje o wyni-

kach wyborów na terenie naszej gminy, ale także całej Polski znaleźć można pod adresem 

wybory.gov.pl w zakładce WYNIKI. Na interaktywnej mapie Polski można odnaleźć wyniki z każ-

dego obwodu głosowania w naszym kraju.

Wyniki wyborów do sejmu 
i senatu

WYDARZENIA

Ewa Poepke-Kala
kierownik referatu spraw obywatelskich
e.poepke@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 650
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RADA MIEJSKA

Sesja nadzwyczajna
5. Uchwała w sprawie wyboru Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej.
Stosunkiem głosów 8 na „tak” i 6 na 
„nie” na Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie został 
wybrany radny Przemysław Popiak. 
Radny był jedynym zgłoszonym kandyda-
tem. 

Pod wskazanymi adresami znajdują się:
 ▪ wyniki imiennych i tajnych głosowań 
http://bip.murowana-goslina.pl/wia-
domosci/11700/wiado-
mosc/490371/wykaz_imiennych_i_
tajnych_glosowan_na_xii_sesji_rady_
miejskiej_w

 ▪ treść podjętych uchwał  
http://bip.murowana-goslina.pl/wia-
domosci/9169/uchwaly_rady_miej-
skiej 

 ▪ transmisja z obrad 
https://www.youtube.com/
watch?v=VZ5ltsm599s 

spodarowania przestrzennego obejmują-
cego część obrębu Mściszewo i Troja-
nowo” na lata 2019-2020. 9 radnych 
opowiedziało się „za” podjęciem uchwały, 
1 „przeciw” a 4 radnych „wstrzymało się” 
od głosu. 

3. Uchwała w sprawie odmowy 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
radnego.

Stosunkiem głosów 9 „za”, 4 „przeciw” 
i 1 „wstrzymujący się” Rada Miejska 
wyraziła opinię o odmowie wygaśnięcia 
mandatu radnego Przemysława Popiaka.

4. Uchwała w sprawie odwołania 
Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie.

O odwołanie radnego Kamila 
Grzebyty z funkcji Przewodniczącego 
Rady Miejskiej zawnioskował Klub Rad-
nych „Razem dla Murowanej Gośliny” 
(w zmienionych składzie od 8.10.2019 r. 
-  z klubu wystąpili radni: Magdalena 
Binięda-Grzebyta i Kamil Grzebyta).
Za odwołaniem radnego z funkcji Prze-
wodniczącego Rady opowiedziało się 8 
radnych, 6 oddało głos na „nie”. 

Na dzień 8 października 2019 r. 
została zwołana Sesja nadzwyczajna, 

w której uczestniczyło 14 radnych (nie-
obecny Leszek Sommerfeld). Rada pod-
jęła następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego obejmującego część 
obrębu Mściszewo i Trojanowo.

Przystąpienie do opracowania planu ma 
na celu zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju gminy, zgodnego z polityką prze-
strzenną wyrażoną w Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego. Uchwała została podjęta 
9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” 
i 2 „wstrzymujących się”.

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

W związku z przystąpieniem do sporzą-
dzenia planu zachodzi konieczność 
zabezpieczenia środków na zadanie 
„Opracowanie miejscowego planu zago-

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

Mariola Nowaczyńska, Beata Ostrowska, 
Katarzyna Chudzińska, Piotr Piątkowski, 
Piotr Słomiński.

Gratulacje nowo wybranym złożyli Wice-
przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław 
Frąckowiak oraz radny Jacek Zaranek.

Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Na zebranie przybyło 38 z 345 osób 
uprawnionych do głosowania. Spotka-

nie prowadził radny z tego okręgu Jacek 
Zaranek. W skład komisji wyborczej 
powołano mieszkańców: Janusz Lech, 
Miłosz Czerwiński, Zbigniew Nowak.

Przy frekwencji wynoszącej 11,01 % Soł-
tysem Sołectwa Uchorowo wybrano 
ponownie panią Krystynę Nowak (jeden 
kandydat). Kandydatka uzyskała jedno-
głośnie 38 głosów na tak.

Mieszkańcy w głosowaniu jawnym usta-
lili, że rada sołecka ma liczyć 8 członków. 
W drodze głosowania tajnego do Rady 
Sołeckiej zostali wybrani: Jan Andrzej-
czyk, Marlena Gomulska, Alina Kmita, 

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 
w Uchorowie

Sławomir Malec
główny specjalista ds. sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
61 89 23 687

Sołtys Krystyna Nowak wraz z radą sołecką.Na zebranie przybyło 38 mieszkańców Uchorowa.

22 października 2019 roku w garażu OSP Uchorowo odbyło się zebranie wyborcze Sołtysa i Rady 

Sołeckiej Sołectwa Uchorowo na kadencję 2019-2024.
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GMINA

opraw oświetlenia ulicznego w obrębie 
skrzyżowań na istniejących słupach elek-
troenergetycznych oraz oznakowanie pio-
nowe i poziome.

Wybudowanie tych dróg pozwoli na bez-
pieczny dojazd do posesji, a także doj-
ście do przystanku gminnej komunikacji 
miejskiej.

Zdjęcie: Agnieszka Kępa

14 października 2019 roku, w siedzi-
bie Urzędu Marszałkowskiego Woje-

wództwa Wielkopolskiego doszło do 
zawarcia umowy przekazania pomocy 
fi nansowej gminie Murowana Goślina, 
w ramach programu „Szatnia na Medal”.

W związku z zawartą umową gminie 
Murowana Goślina zostanie przekazane 
72 600,00 zł., w całości przeznaczone na 
dofi nansowanie zadania pn. „Remont 
budynku Szatniowego Stadionu Miej-
skiego w Murowanej Goślinie wraz 
z wyposażeniem”.

Wyremontowane zostaną m.in. pomiesz-
czenia szatni gości i gospodarzy, sali 
odpraw, pokoju sędziów, korytarza, 
kotłowni, kuchni, wyposażone zostanie 
boisko.

Jak już informowaliśmy we wrześnio-
wym wydaniu „Goślińskiego Biuletynu 

Mieszkańców”, Urząd Miasta i Gminy 
Murowana Goślina oraz Straż Miejska, 
jako inicjator akcji, w połowie sierpnia 
wystąpiły do Młodzieżowej Rady Miej-
skiej z prośbą o wspólne działania zmie-
rzające do uporządkowania cmentarza 
ewangelickiego przy ulicy Poznańskiej. 

Nie udało się tego zrealizować do końca 
września, gdyż oczekiwaliśmy na decyzję 
Powiatowego Konserwatora Zabytków. 
Było to konieczne, ponieważ wspomniany 
cmentarz jest jednym z miejsc wpisanych 
na listę zabytków. Straż Miejska 26  sierp-
nia br. wystąpiła pisemnie o zgodę na 
podjęcie działań, 14 października otrzy-
maliśmy pozytywną decyzję i natych-
miast przystąpiono do porządków.

Elementy nielegalnego toru rowerowego 
zostały zlikwidowane. Wszelkiego rodzaju 
odpady zostały usunięte i przekazane na 
wysypisko. Płyta na kamieniu oznaczają-
cym miejsce cmentarza została odsło-
nięta i jest już widoczna. Ponadto drze-
wostan w obrębie cmentarza zostanie 
prześwietlony, aby teren był lepiej 
widoczny. 

Te prace wymagają szczególnej staran-
ności i trochę potrwają. Straż Miejska, 
tak jak się zobowiązała, będzie częściej 
kontrolowała ten cmentarz. 

Szczególne podziękowania należą się 
wszystkim, którzy 15 października br. 
przybyli, by posprzątać odpady. Uzbierał 
się prawie pełen pojemnik. 

Dziękuję w imieniu mieszkańców oraz 
własnym: Stowarzyszeniu Ocalić Od 
Zapomnienia „Infi nitas”, Młodzieżowej 
Radzie Miejskiej i wszystkim uczestni-
kom porządków. 

Rafał Krajewski
Komendant Straży Miejskiej 

w Murowanej Goślinie

Skarbnik Romana Dudek (pierwsza z lewej) oraz burmistrz 
Krzysztof Oczkowski (trzeci od lewej) podczas podpisania umowy.

Płyta na kamieniu oznaczającym miejsce cmentarza została odsłonięta.

Szatnia na 
Medal

Miejsca pamięci – kontynuacja 
działań

9 października 2019 r. pomiędzy 
Wojewodą Wielkopolskim, a gminą 

Murowana Goślina podpisana została 
umowa o dofi nansowanie zadania pn. 
„Budowa ul. Rzemieślniczej i ul. Szklar-
skiej” w Przebędowie.

Projekt współfi nansowany jest ze środ-
ków Funduszu Dróg Samorządowych 
w kwocie 1.613.268,00 złotych, co sta-
nowi 50% łącznych wydatków kwalifi ko-
walnych brutto w ramach zadania.

Ulice objęte dofi nansowaniem znajdują 
się w gęstej zabudowie jednorodzinnej, 
przy której mają siedzibę fi rmy rodzinne. 
W wyniku realizowanej inwestycji nastąpi 
znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i pieszego. Zgodnie z projek-
tem ul. Rzemieślnicza i ul. Szklarska 
wybudowane będą w standardzie drogi 
gminnej dojazdowej klasy D. Oprócz 
nawierzchni jezdni zostaną wykonane 
obustronne chodniki z kostki brukowej, 
wraz z parkingami. Przewidziano również 
wykonanie odwodnienia za pomocą 
kanalizacji deszczowej, dogęszczenie 

Rzemieślnicza podpisana!

Kamil Roszkiewicz
inspektor ds. środków zewnętrznych 
i zamówień publicznych
k.roszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 662

Kamil Roszkiewicz
inspektor ds. środków zewnętrznych 
i zamówień publicznych
k.roszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 662
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lidwości wymiany opinii i doświadczeń 
wynikających ze współpracy wojska 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami działającymi w obszarze 
obronności państwa i kultywującymi tra-
dycje orężne, a także prezentacja przed-
sięwzięć wspieranych fi nansowo z dota-
cji MON.

Michał Wtorkowski
Prezes Kurkowego Bractwa Strzelec-

kiego w Murowanej Goślinie

GMINA

Zawody w strzelaniu dla jednostek samorządowych.

21.00 (z wyjątkiem drugiego piątku mie-
siąca, w którym odbywają się 
zajęcia z dziećmi).

Kurkowe Bractwo Strzeleckie organizuje 
strzelania we współpracy z Urzędem Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina, ze Staro-
stwem Powiatowym, Urzędem Marszał-
kowskim, Gminą Czerwonak i Spółdziel-
nią Mieszkaniową „Zielone Wzgórza”.

Mam nadzieję na nawiązanie współ-
pracy z Ministerstwem Obrony Narodo-
wej we wspieraniu różnych działań pro-
mujących działania pro obronne Kurko-
wych Bractw Strzeleckich oraz rewitali-
zacji strzelnic.

W październiku byłem zaproszony na 
seminarium pn. „Współpraca resortu 
obrony narodowej z  organizacjami poza-
rządowymi i partnerami społecznymi”. 
Seminarium odbyło się w Centrum Szko-
lenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. 
Głównym celem było stworzenie moż-

Dawcy krwi podczas akcji „Dla dzieci chorych na białaczkę”.

Akcję koordynował Stanisław Woź-
niak, prezes klubu HDK PCK „Gośli-

niacy”, a pomagali i wspierali także: 
Sebastian Tatarek, Kryspin Dreher, 
Renata Kowalew i Krzysztof Sędziak.
Serdeczne podziękowanie za przyjście 
i oddanie krwi dla potrzebujących! 
Zarząd klubu serdecznie dziękuje także 
za przyniesienie nakrętek, które zbie-
ramy z przeznaczeniem dla Kamila na 
turnus rehabilitacyjny. 

Akcje w tym roku mają szczególną 
oprawę, ponieważ odbywają się w roku 
100-lecia Polskiego Czerwonego krzyża.

Stanisław Woźniak 

Wielokrotnie w tym roku na terenie 
strzelnicy gościliśmy różne miej-

scowe organizacje i stowarzyszenia 
oraz przeprowadziliśmy I Mistrzostwa 
Samorządów Gminnych, Miejsko-Gmin-
nych i Miejskich z terenu Powiatu 
Poznańskiego pod patronatem Starosty 
Powiatu Poznańskiego Jana Grabkow-
skiego.

W dniu 5 października zorganizowaliśmy 
wspólnie z urzędem zawody strzeleckie 
dla jednostek samorządowych i miesz-
kańców (sołectwa i okręgi wyborcze). 
Zawody cieszyły się sporym zaintereso-
waniem. (Relacja oraz wyniki na stronie 
9 biuletynu).

Organizujemy również treningi, zawody 
i turnieje strzeleckie dla dzieci z broni 
pneumatycznej, dla młodzieży oraz doro-
słych z broni kulowej na strzelnicy Pod 
Ratuszem (os. Zielone Wzgórza). Ter-
miny treningów: od października do 
marca, w piątki w godz. od 19.00 - 

Dla chorych dzieci

Bractwo dla mieszkańców
Kurkowe Bractwo Strzeleckie oprócz swoich statutowych strzelań, jest stowarzyszeniem otwar-

tym dla mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

20 października w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza” odbyła się akcja poboru krwi „Dla dzieci 

chorych na białaczkę”. Zgłosiło się 45 osób, po badaniach lekarskich zakwalifi kowało się 35 osób, 

a ilość oddanej krwi to 15,650 ml krwi pełnej.
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W rozgrywkach wzięło udział 15 dru-
żyn. Turniej został rozegrany w dwóch 

kategoriach: singiel pań open, singiel 
panów open. Mecze rozgrywano syste-
mem grupowo-pucharowym.

W klasyfi kacji końcowej najlepsi okazali 
się:

WŚRÓD PAŃ
    I miejsce – Dagmara Stąporek-Sikora 

(Rakownia)
   II miejsce – Klaudia Mazurek 

(Białężyn)
     III miejsce – Magdalena Binięda-Grzebyta

(Osiedle Samorządowe nr 
1 - okręg wyborczy nr 7)

KLASYFIKACJA OGÓLNA (po 3 turniejach)

miejsce sołectwo/osiedle
piłka 

nożna

turniej 

strzelecki

tenis 

stołowy
punkty

1 Białężyn 9 3 10 22

2 Rakownia 3 5 9 17

3 Uchorowo 6 0 9 15

4 Osiedle nr 1 (o. wyborczy nr 7) 8 2 5 15

5 Głębocko - 7 6 13

6 Łopuchowo 10 0 1 11

7 Federacja Zielone Wzgórza I  
(o. wyborcze 11, 14, 15) 0 4 7 11

8 Przebędowo 0 10 0 10

9 Zielonka - 9 - 9

10 Boduszewo 4 1 3 8

11 Okręg Staromiejski (o. wyborczy nr 8) - 8 - 8

12 Złotoryjsko 7 0 0 7

13 Nieszawa 5 0 2 7

Długa Goślina 2 0 5 7

15 Mściszewo - 6 - 3 3

16 Kamińsko 1 0 1 2

17 Federacja Zielone Wzgórza II 
(o. wyborcze 12, 13) - 0 0 0

Wojnowo - 0 0 0

19 Federacja Białęgi/Starczanowo 0 - - 3 - 3

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

miejsce drużyna
punkty 

mężczyźni

punkty 

kobiety

punkty 

razem

punkty do 

klasyfi kacji

1 Białężyn 10 9 19 10

2 Uchorowo 7 7 14 9

2 Rakownia 4 10 14 9

4 Federacja Zielone 
Wzgórza I 8 4 12 7

5 Głębocko 5 6 11 6

6 Osiedle nr 1 1 8 9 5

6 Długa goślina 9 0 9 5

8 Boduszewo 6 0 6 3

9 Nieszawa 0 5 5 2

10 Kamińsko 0 3 3 1

10 Łopuchowo 3 0 3 1

12 Złotoryjsko 0 2 2 0

12 Wojnowo 2 0 2 0

14 Przebędowo 0 1 1 0

15 Federacja Zielone 
Wzgórza II 0 0 0 0

  IV miejsce – Krystyna Nowak 
(Uchorowo)

   V miejsce – Edyta Anna Kępińska 
(Głębocko)

  VI miejsce – Zuzanna Walkowiak 
(Nieszawa)

 VII miejsce – Agnieszka Łągiewka 
(Federacja Zielone Wzgó-
rza I - okręgi wyborcze nr 
11,14, 15)

VIII miejsce – Beata Krystkowiak 
(Kamińsko)

  IX miejsce – Izabela Przybylska 
(Złotoryjsko)

   X miejsce – Mirosława Kubiak 
(Przebędowo)

WŚRÓD PANÓW:
    I miejsce – Przemysław Malawy 

(Białężyn)
   II miejsce – Michał Oleszczak 

(Długa Goślina)
  III miejsce – Jakub Stręk 

(Federacja Zielone Wzgó-
rza I - okręgi wyborcze nr 
11, 14, 15)

  IV miejsce – Łukasz Nowaczyński 
(Uchorowo)

   V miejsce – Roman Kowal 
(Boduszewo)

  VI miejsce – Filip Pohl 
(Głębocko)

 VII miejsce – Dominik Kasprzak 
(Rakownia)

20 października 2019 roku 

w hali widowiskowo-sportowej 

przy ulicy Mściszewskiej odbył 

się turniej tenisa stołowego 

w ramach rozgrywek sporto-

wo-rekreacyjnych mieszkań-

ców miasta i gminy Murowana 

Goślina (sołectw, okręgów 

wyborczych) w 2019 roku. Finał rozgrywek pań.
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W turnieju udział wzięło 18 zespołów 
reprezentowanych przez mieszkańców 

sołectw oraz miasta (okręgi wyborcze). 

Konkurencja strzelecka odbywała się 
z karabinka sportowego kbks. Każda 
z drużyn oddawała po 10 strzałów do tar-
czy punktowej (odległość 50 m). Maksy-
malnie zdobyć można było 100 pkt. 

Klasyfi kacja końcowa turnieju strzelec-
kiego (w przypadku jednakowego wyniku 
w punktacji, o wyższej lokacie decydo-
wała liczba lepszych przestrzelin. W przy-
padku identycznej liczby przestrzelin, 
zespoły zajmowały miejsca ex aequo i nie 
przyznawano kolejnego miejsca):
I miejsce (90 pkt) – Przebędowo
II miejsce (85 pkt) – Zielonka
III miejsce (81 pkt) – Okręg Staromiejski 
(okręg wyborczy nr 8)
IV miejsce (77 pkt) – Głębocko
V miejsce (77 pkt) – Mściszewo
VI miejsce (76 pkt) – Rakownia
VII miejsce (76 pkt) – Federacja Zielone 
Wzgórza I (okręgi wyborcze nr 11, 14, 
15)
VIII miejsce (74 pkt) – Białężyn
IX miejsce (71 pkt) – Osiedle nr 1 (okręg 
wyborczy nr 7)
X miejsce (65 pkt) – Boduszewo
XI miejsce (63 pkt) – Złotoryjsko
XII miejsce (58 pkt) – Długa Goślina
XIII miejsce (58 pkt) – Łopuchowo
XIV miejsce (58 pkt) – Nieszawa 
XV miejsce (59 pkt) – Federacja Zielone 
Wzgórza II (okręgi wyborcze nr 12, 13)
XVI miejsce (53 pkt) – Wojnowo
XVII miejsce (48 pkt) – Kamińsko
XVIII miejsce (43 pkt) – Uchorowo

Suma zdobytych punktów w poszczegól-
nych rozgrywkach wyłoni najlepszą dru-
żynę Gminy Murowana Goślina w 2019 
roku. W ramach całego cyklu 10 najlep-
szych drużyn otrzyma nagrody fi nansowe, 
które zostaną przeznaczone na zadania 
inwestycyjne w 2020 roku.

Finałowy turniej siatkarski odbędzie się 
17 listopada 2019 roku (niedziela), godz. 
10.00, w hali widowiskowo-sportowej 
przy ulicy Mściszewskiej.

Dziękuję za pomoc w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu turnieju Kurkowemu 
Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej 
Goślinie w szczególności Prezesowi KBS 
Murowana Goślina Michałowi Wtorkow-
skiemu, Tomaszowi Wawrzyniakowi oraz 
Katarzynie Dobrowolskiej i Magdalenie 
Biniędzie-Grzebycie.

Szczególne podziękowania składam panu 
Robertowi Maciejewskiemu z fi rmy Pres-
seko za przekazanie gadżetów i upomin-
ków.

Zdjęcia: Sławomir Malec

VIII miejsce – Robert Kałużny 
(Łopuchowo)

  IX miejsce – Zbigniew Ptaszyński 
(Wojnowo)

   X miejsce – Zbigniew Dawid 
(Osiedle Samorządowe nr 
1 - okręg wyborczy nr 7)

Na poprzedniej stronie zamieszczamy kla-
syfi kację końcową turnieju tenisa stoło-
wego w ramach rozgrywek sportowo-re-
kreacyjnych oraz klasyfi kację ogólną.

Turniej strzelecki
5 października 2019 roku na strzelnicy przy ulicy Brackiej 

w Murowanej Goślinie odbył się turniej strzelecki w ramach roz-

grywek sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Miasta i Gminy 

Murowana Goślina.

Finał rozgrywek panów.

Zwyciężczynie wśród kobiet.

Rozgrywki odbyły się w hali widowiskowo-sportowej.

Zwycięzcy wśród mężczyzn.

Miejsce trzecie – okręg staromiejski.

Miejsce drugie – sołectwo Zielonka.

Miejsce pierwsze – sołectwo Przebędowo.

Sławomir Malec
główny specjalista ds. sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
61 89 23 687

Sławomir Malec
główny specjalista ds. sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
61 89 23 687
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Piotr Hildebrandt
kierownik USC
p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 655

Takie urodziny zdarzają się niezwykle 
rzadko. Mieszkanka Murowanej 

Gośliny skończyła 105 lat.

Pani Maria Ratajczak jest rodowitą gośli-
nianką. Urodziła się w Murowanej Gośli-
nie w 1914 roku jako córka Powstańca 
Wielkopolskiego Michała Wawrzyniaka 
i Anny Tabat.

Wdowa po Marianie Ratajczaku, żołnie-
rzu 58. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, 
ciężko rannym w bitwie pod Kutnem. 
Ślub wzięli 1941 roku. Matka dwójki 
dzieci, córki Zofi i i syna Jerzego Rataj-

czaka, znanego w naszym mieście 
muzyka, długoletniego członka orkiestry 
dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Murowanej Goślinie.

Jak mówi Apoloniusz Twaróg, prezes Koła 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych w Murowanej Goślinie, 
seniorka jest bardzo lubiana przez sąsia-
dów, zawsze chętnie rozmawiała z napo-
tkanymi osobami.

Niestety, obecnie stan zdrowia nie 
pozwala pani Marii na spotkania towarzy-
skie, z tego też względu burmistrz nie 

mógł osobiście pogratulować solenizantce 
osiągnięcia tak zacnych urodzin. List 
z życzeniami, kwiaty i upominek, w imie-
niu burmistrza i mieszkańców naszej 
gminy przekazał pan Apoloniusz Twaróg.

Dostojnej Jubilatce, składamy życzen ia 
wszelkiej życiowej pomyślności. Niech 
każda chwila upływa w spokoju i zdrowiu, 
a rodzina i bliscy otoczą ją miłością 
i opieką.

11 października w goślińskich szko-
łach odbyły uroczystości z okazji przy-

padającego parę dni później (14 paź-
dziernika) Dnia Edukacji Narodowej. 
Gościem uroczystych akademii w szko-
łach był m.in. burmistrz Dariusz Urbański, 
który złożył nauczycielom życzenia: 

- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej skła-
dam wszystkim Dyrektorom, Nauczycie-
lom oraz Pracownikom Oświaty serdeczne 
podziękowania za trud, który Państwo 
wkładacie w wykształcenie kolejnych 
pokoleń naszych mieszkańców. To dzięki 

Państwa zaangażowaniu kolejne pokole-
nia mogą pogłębiać wiedzę i kształtować 
umysły. Niech każdy dzień będzie wypeł-
niony spokojem, radością, sukcesami 
zawodowymi oraz wdzięcznością uczniów. 
– mówił burmistrz.

Burmistrz poinformował także, iż w dniu 
29.11.2019 r. odbędzie się uroczyste wrę-
czenie nagród dla wszystkich nauczycieli 
i pracowników . 

(MP)
Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz

Dyrektor Justyna Furman oraz burmistrz Dariusz Urbański podczas 
uroczystości w SP1.

Najstarsza mieszkanka gminy 
Murowana Goślina skończyła 105 lat!

Dzień Edukacji Narodowej

BEZPIECZNY PRZEJAZD W WOROWIE
Bardzo pięknie dziękuję panu Burmi-
strzowi oraz pracownikom Urzędu Miasta 
i Gminy Murowana Goślina za zlecenie 
naprawy drogi przy przejeździe kolejo-
wym w pobliżu Worowa. 

Ułożenie płyt betonowych w miejscu, 
w którym bardzo szybko pojawiały się 
spore dziury, nawet w wyrównywanej 
nawierzchni, zdecydowanie poprawiło 
bezpieczeństwo i komfort poruszania się 
tą drogą i pokonywania przejazdu kolejo-
wego. Procedura sporo trwała, ale to 
ogromne udogodnienie dla mieszkańców 
i przyjezdnych. 

Bardzo dziękuję! 

BIEGOWE URSZULKI
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom 
piątej edycji biegowych imienin, czyli 
„Urszulek”. 

Tradycyjnie najpierw spotkaliśmy się na 
boisku w Łopuchówku, skąd grupa pra-
wie 40 osób wyruszyła w trasę – na wła-
snych nogach (biegacze oraz zwolennicy 
Nordic Walking) lub na rowerach. 

Dla większości nie było to pierwsze 
uczestnictwo, ale pojawiło się też kilka 
nowych osób. Bardzo szybko wszystkich 
połączył zachwyt nad urokami jesien-
nego lasu, a także świetna atmosfera, 
a na koniec biesiada przy ognisku, któ-
rym kończymy wszystkie biegi.

Wspaniałe towarzystwo, pogoda prze-
piękna, no i stoły zastawione wszelkim 
dobrem… kto nie był, niech żałuje.

Dziękuję uczestnikom, sponsorom oraz 
Radzie Sołeckiej za pomoc. Spotkajmy 
się w tym samym, a może i większym 
gronie za rok.

Przy okazji przypominam o „Sylwestrze 
pod gwiazdami”, który odbywa się co 
roku także w Łopuchówku. Jeśli spadnie 
śnieg, to zapraszam na kulig!!

Urszula Gendera-Zielińska
sołtys Łopuchówka 

Co słychać w Łopuchówku?
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Pierwszą z nich było zorganizowane 
wspólnie z Goślińskim Stowarzysze-

niem Seniorów spotkanie z lokalnymi 
poetami - Hanną Prokopiak i Robertem 
Ratajczakiem. Nasi goście opowiedzieli 
nam o tym, co zainspirowało ich do two-
rzenia oraz jak wydali swoje pierwsze 
tomiki poezji. Dzięki nim mieliśmy okazję 
spotkać się z „żywą” poezją. Wsłuchując 
się w czytane wiersze, poddaliśmy się 
zadumie i refl eksji. 

Najmłodszych czytelników zaprosiliśmy na 
warsztaty literacko-plastyczne. Dzieci 
wysłuchały opowiadania i wykonały nawią-
zujące do niego lampiony, przy świetle 
których wysłuchały fragmentów książki pt. 
„Po ciemku”. Zadbaliśmy także o spe-
cjalny wystrój naszych wnętrz, rozświetliło 
je światło lampek, które zdobiły cały hol 
biblioteki. 

Dla dorosłych czytelników przygotowali-
śmy akcję „Wypożycz w ciemno”, 
w ramach której można było wypożyczać 
nowości wydawnicze bez znajomości ich 
tytułu i autora. 

5 października Goślińskie Stowarzy-
szenie Seniorów zorganizowało wraz 

z Biblioteką Publiczną w Murowanej 
Goślinie wieczór poetycki. Sala sesyjna 
wypełniła się miłośnikami poezji. Prezes 
GSS Irena Błachowiak serdecznie przy-
witała poetów: Hannę Prokopiak 
i Roberta Ratajczaka, jak również pozo-
stałych gości.

Pani Hania jako pierwsza rozpoczęła opo-
wiadać o tym, jak zakiełkowała w niej 
pasja pisania. Jako młoda pisarka jest 
pasjonatką słowa, autorką questów i wier-
szy, członkinią Stowarzyszenia Kobieca 
Grupa Działania „Fanaberia”, w ramach 
której współorganizuje lokalne wydarzenia 
oraz eventy. Autorkę cechuje nieograni-
czona wyobraźnia, poczucie humoru oraz 
dystans do świata i samej sobie. Wiersze 
pisze od dzieciństwa, w swoim dorobku 

BIBLIOTEKA

ma ich setki. „KOHANKA” to debiutancki 
tomik. Prezentowane w nim wiersze 
powstały na przestrzeni wielu lat. Są to 
bardzo emocjonalne utwory, odnajdziemy 
w nich zarówno radość życia, jak i strach, 
niepewność i rozczarowanie.

Następnie pan Robert opowiedział 
o swoim życiu. W dużym skrócie: dzieciń-
stwo spędził na wsi w Wojnowie, w szkole 
uczył się zawodu kucharza, a obecnie 
pracuje jako brukarz i … pisze wiersze. 
Talent twórczy przyszedł niespodziewa-
nie w trudnym okresie życia. By nie 
upaść i nie pogrążyć się w ciemnościach, 
nie poddać się – zaczął pisać. Światło 
odnalazł w kartce i długopisie oraz pasji 
pisania. Jego wiersze pojawiły się 
w czternastu antologiach takich grup 
poetyckich, jak: „Peron literacki”, 
„W kalejdoskopie myśli”, „Klub poetów 

Ostatnim punktem wieczoru były „Nocne 
rozmowy o podróżach” z rodziną Gramac-
kich, którzy wspólnie z dziećmi odbyli 
podróż dookoła świata. Wszyscy wsłuchali-
śmy się w opowieść, która nas bardzo cie-
kawiła, momentami rozśmieszała i zadzi-
wiała. Podziw budziła odwaga, umiejęt-
ność organizacji i upór w dążeniu do celu. 

Ta noc dostarczyła nam wielu pozytyw-
nych wrażeń. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy byli z nami w tym dniu.

Beata Rozmiarek, 
Agnieszka Kajdaniak

niepokornych”, „Życie kształtami słów 
pisane”, „Banici poezji”, „Poetycka przy-
stań”. „Kwitnące słowa duszy” to jego 
autorski debiut. 
Poeci przeczytali nam wiele swoich wier-
szy, po których dostali ogromne oklaski.

Na wieczór poetycki kilka pań ze stowa-
rzyszenia seniorów upiekło ciasta, które 
były przepysznym poczęstunkiem dla 
wszystkich gości.

Przy kawce, herbatce i ciastku miło spę-
dziliśmy czas, zadając kolejne pytania 
naszym gościom o ich piękne wiersze. 
Uczestnicy mogli zakupić tomiki wierszy. 
Panie Irena Błachowiak i Grażyna Szuber 
podziękowały gościom za spotkanie 
i pożegnały ich, wręczając kwiaty. 

Ewa Janowiak

Wieczór poetycki przy świecach

Noc bibliotek 2019
W tym roku nasza biblioteka po raz pierwszy dołączyła do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek. Dla 

czytelników przygotowaliśmy kilka atrakcji.

„Wypożycz w ciemno”, czyli książki niespodzianki.

Wieczór poetycki.

Noc bibliotek – warsztaty dla dzieci.
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OŚWIATA

W tym roku zebraliśmy rekordową 
ilość karmy suchej i mokrej dobrej 

jakości (ponad 300 kg), 71 koców, miski, 
smycze, obroże, smakołyki, ręczniki, 
zabawki i legowiska.

Dary przynosili uczniowie naszej szkoły 
do świetlicy szkolnej od 23 września. 
W piątek 4 paź dziernika nastąpiło ofi -
cjalne ważenie, liczenie i pakowanie 
wszystkich darów. Temu niełatwemu 
zadaniu sprostała klasa 4a z Alicją 
Czelną w ramach lekcji matematyki.

Następnie zapakowaliśmy dary do busa, 
aby zawieźć wszystko do Azorka.

Pani Alicja Czelna, która jest także pra-
cownikiem schroniska, zapoznała nas 
z warunkami panującymi w schronisku, 
opowiedziała jak okrutni ludzie porzucają 
swoje psy. Później wyprowadziliśmy sporą 
gromadkę psiaków na spacer do pobli-
skiego lasu. Pomimo „mokrej pogody” 
humory nam dopisywały, a czas spędzili-

Stypendia sportowe są przyznawane 
na podstawie Uchwały Nr 

XII/98/2015 Rady Miejskiej z dnia 22 
września 2015 r. w sprawie określenia 
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania 
oraz wysokości stypendiów sportowych 
dla zawodników za osiągnięte wyniki 
sportowe. Wzór wniosku stanowi załącz-
nik nr 1 do uchwały.

Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy łącz-
nie spełniają następujące kryteria:

 ▪ posiadają aktualną licencję polskiego 
związku sportowego, uprawniającą do 
uczestnictwa we współzawodnictwie 
sportowym w dyscyplinach olimpij-
skich, paraolimpijskich lub innych,

 ▪ uprawiają dyscyplinę sportu objętą 
programem Igrzysk Olimpijskich lub 
Igrzysk Paraolimpijskich w kategorii 
junior, młodzieżowiec lub senior,

 ▪ zamieszkują na terenie gminy Murowa-
na Goślina,

 ▪ osiągnęli znaczący wynik sportowy 
w międzynarodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sportowym,

 ▪ nie otrzymują stypendium sportowego 
fi nansowanego przez klub sportowy, 
w ramach dotacji uzyskanych z budże-
tu gminy.

Podmiotami uprawnionymi do występowa-
nia z wnioskami o przyznanie stypendiów 
są: 

 ▪ klub sportowy, którego kandydat do 
stypendium jest członkiem lub

 ▪ związek sportowy właściwy dla danego 
sportu.

Wniosek powinien zawierać informacje 
o dotychczasowych startach i osiągnię-
ciach zawodnika, w szczególności:

śmy przyjemnie i pożytecznie.

Dziękujemy pani Paulinie Frąckowiak za 
darmowy transport do schroniska, pani 
Alicji Czelnej za opiekę w schronisku 
i spacer, pani Adriannie Buksie i Joannie 
Och za opiekę w czasie wycieczki. 

Ja dziękuję w imieniu skrzywdzonych 
zwierzaków, wszystkim cudownym rodzi-
com i ich dzieciom za to, że nie pozostali 
obojętni na nasz apel i kolejny raz udo-

wodnili, że warto pomagać.

To oczywiście nie jest jedyna akcja 
pomocowa uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 dla schroniska. Już niebawem na 
spacery z psiakami oraz z puszkami 
karmy wyruszają do Obornik uczniowie, 
którzy uczęszczają na lekcje etyki. 

Grażyna Sommerfeld
koordynator zbiórki

Zdjęcie: Grażyna Sommerfeld

 ▪ dane osobowe zawodnika i dane wnio-
skodawcy,

 ▪ informację o osiągnięciach sportowych 
zawodnika, potwierdzoną przez właści-
wy związek sportowy,

 ▪ plan startów i szkoleń obejmujący 
okres wnioskowanego stypendium,

 ▪ oświadczenie o zobowiązaniu do 
niezwłocznego poinformowania 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina o wystąpieniu okoliczności 
mogących mieć wpływ na wstrzymanie 
lub pozbawienie stypendium.

Wniosek o stypendium składa się do dnia 
30 listopada roku poprzedzającego otrzy-
manie stypendium w kancelarii urzędu, pl. 
Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 3. Decyduje 
data wpływu wniosku do urzędu.

(JO)

Stypendia sportowe

Wielka zbiórka dla Azorka
Od ponad dwudziestu lat tradycją Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Muro-

wanej Goślinie jest zbiórka karmy i akcesoriów dla bezdomnych zwierząt przebywających w obor-

nickim schronisku Azorek.

Zebrano ponad 300 kg karmy, a także m.in. koce, miski, obroże, 
legowiska.Uczniowie SP 1 podczas wizyty w schronisku.
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Poznańska Akademia Judo wprowa-
dza do rywalizacji już nawet począt-

kujących zawodników, a dzięki kolejnym 
etapom zmagań trenerzy mogą ocenić 
rozwój podopiecznych. 

Oto jak w kolejnej edycji akademii spisali 
się zawodnicy, którzy biorą udział w zaję-
ciach w SP2:
I miejsce: Nadia Winkel, Zofi a Kazimier-
czak i Larysa Karlińska (trenują miesiąc), 
Franciszek Turowicz, Antoni Turowicz;
II miejsce: Hania Mazurkiewicz, Olga Bur-
chardt, Aleksander Clark;
III miejsce: Artur Matuszak, Filip Przy-
dróżny, Maurycy Hauser, Aleks Skobara, 
Aleksander Ziarnek. 

Kamila Busse 

Aby zgłosić miejsce pochówku do 
ewidencji, 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 ad-
res: Instytut Pamięci Narodowej, ul. 
Wołoska 7, 02-675 Warszawa. 

Po wpisaniu do ewidencji IPN, zabro-
nione jest likwidowanie grobu. Ponadto 
możliwe jest uzyskanie dotacji na 

remont nagrobka. 

W ww sprawie można się także konsul-
tować z prezesem goślińskiego Koła 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych Apoloniuszem Twaro-
giem (tel. 504 670 231) lub z sekreta-
rzem koła Andrzejem Kuźniewskim, lub 
ze skarbnikiem koła Danielą Kuś. 

Oprac: 
na podstawie komunikatu ZKRPiBWP.

GMINA

22 listopada 2018 została przyjęta przez Sejm RP „Ustawa o gro-

bach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski”, która 

określa zasady sprawowania opieki nad grobami weteranów. 

Ewidencję tych grobów prowadzi Instytut Pamięci Narodowej.

Ewidencja 
grobów weteranów

Dziecięca 
Liga Judo
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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
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STOWARZYSZENIA

jaka jest. A że Fanaberki są wyjątkowe 
(kto zna, ten wie), to i zwoływane przez 
nie Kręgi są również takie. Mają charak-
ter otwartych spotkań z interesującymi 
kobietami i… cieszą się ogromnym zain-
teresowaniem! 

Dotychczas odbyły się cztery spotkania 
o różnorodnej tematyce. Na pierwszym, 
jesienią 2017 roku pod hasłem „Inspira-
cja jest... kobietą! życie i praca z pasją” 
gośćmi były Maria Pajewska i Agnieszka 
Sommerfeld. Kolejne „Zdrowa i piękna!” 
poświęcone było profi laktyce raka piersi 
i dbaniu o urodę – a wiedzą dzieliły się 
edukatorka onkologiczna Dorota Hrynkie-
wicz i prowadząca gabinet urody Kinga 
Szczęsnowska-Błoszyk. Rok temu kobiety 
o wielu pasjach, wulkany energii, autorki 
książek - Hanna Prokopiak i Honorata 
Tuliszka wystąpiły pod hasłem „Odważna 
i twórcza!”. Wiosną tego roku cztery 
mieszkanki naszej gminy, reprezentujące 
różne formy aktywności ruchowej: Teresa 
Adamska-Handl (fi tnes), Edyta Ludzkow-
ska (bieganie), Justyna Gronek (joga), 
Magdalena Lamentowicz (gimnastyka sło-
wiańska) wystąpiły na kręgu odbywającym 
się pod hasłem „Kobieta w ruchu!” 

„Kobieta w obliczu kryzysu”, bo takie jest 
hasło przewodnie zbliżającego się kręgu, 
to inspirujące spotkanie dla kobiet w każ-
dym wieku. Zaproszone prelegentki 
(Agnieszka Frączek - psychoterapeutka 
i Halina Kutereba – mediatorka), 

podzielą się z nami swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Dowiemy się, czemu 
służy psychoterapia i co może pomóc 
w sytuacji kryzysowej oraz jak dzięki 
mediacji rozwiązywać problemy. 

Wśród zaproszonych gości nie zabraknie 
z pewnością przedstawicielek instytucji 
gminnych, organów samorządowych, 
lokalnych i osiedlowych, ale przede 
wszystkim przyjaciółek Fanaberii. Nie 
może zabraknąć więc Ciebie! 

Przyjdź 23 listopada na godzinę 16.00 
do MGOKIR ul. Mściszewska 10!  Spę-
dzisz czas w miłym kobiecym towarzy-
stwie. Posłuchasz historii ciekawych 
i pełnych pasji kobiet, które na pewno 
Cię zainspirują i zaintrygują. Uraczysz się 
ciepłą, swobodną, kobiecą atmosferą. 
Wypijesz kawę, zjesz ciastko. Może 
zaprosisz przyjaciółkę, siostrę, mamę? 
Tak niezwykle ważne jest, by kobiety spo-
tykały się razem! Przybywajcie!  Niech 
MOC będzie z nami!

Wstęp wolny! 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej 
o Stowarzyszeniu i Kręgu napisz:
kgd.fanaberia@gmail.com lub zajrzyj na 
fb: www.facebook.com/kgd.fanaberia/

Paulina Jankowiak
KGD „Fanaberia”

W ramach wspomnianego projektu 
odbyły się, na przełomie wrze-

śnia i października, dwuczęściowe warsz-
taty z porozumienia bez przemocy (NVC - 
Nonviolent Communication). Chociaż 
brzmi dziwnie, to bardzo intryguje. Komu-
nikacja serca, bo taka nazwa też jest 
w użyciu, zakłada, że wszyscy ludzie mają 
te same potrzeby, lecz różne strategie na 
ich realizację. Wiedza i praktyka z zakresu 
NVC daje siłę do spokojnego wyrażania 
się, autentyczności, zadbania o relacje - 
bo kiedy wiesz, co czujesz i czego potrze-
bujesz, możesz o to poprosić i dzięki temu 
żyć w zgodzie ze sobą i z innymi. 

Uczestniczki, naładowane pozytywną 
energią także od innych kobiet, spędziły 
czas na praktycznych ćwiczeniach, dzie-
leniu się własnym doświadczeniem oraz 
refl eksjami. Temat trafi ł bardzo 
w potrzeby kobiet, które doświadczają 
trudności w komunikacji w miejscu pracy, 
ze znajomymi, czy w rodzinie. Dlatego 
też, wychodząc naprzeciw pytaniom - co 
dalej? - członkinie mają nadzieję, że od 
przyszłego roku uda się zorganizować 
comiesięczne spotkania, by każda z nas 
mogła doświadczać mocy kobiecej siły, 
energii i wsparcia, a zdobyta wiedza 
miała sposobność się osadzać.

Wisienką na torcie projektu „Siła 
w kobiecie”, będzie niewątpliwie zaplano-
wany na 23 listopada Krąg Kobiet. Taka 
forma spotkań ma bardzo długą tradycję, 
jednak w Polsce pojawiła się stosunkowo 
niedawno. Zasiadająca w kręgu kobieta 
może, jeśli ma w sobie gotowość, podzie-
lić się z innymi kobietami tym, co jest 
w niej w danej chwili żywe, ważne, bez 
oceniana i rad, lecz z uwagą, empatią, 
zrozumieniem, wzmocnieniem, być może 
także inspiracją do działania. Powiązanie 
z ideą siostrzeństwa i wzajemnego kobie-
cego wsparcia stanowi bezpieczną prze-
strzeń, w której każda z uczestniczących 
kobiet zostaje przyjęta dokładnie taka, 

„Fanaberia” ruszyła 
z nowym projektem!
Rozwijające się w szybkim tempie i aktywnie działające na terenie naszej gminy Stowarzyszenie 

Kobieca Grupa Działania Fanaberia, znowu w akcji! Z początkiem jesieni „Fanaberki” ruszyły z pro-

jektem współfi nansowanym ze środków Powiatu Poznańskiego, przeznaczonym dla kobiet, szcze-

gólnie dla mieszkanek gminy Murowana Goślina, noszącym nazwę „Siła w kobiecie”!
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mentalno-wokalny Społecznego Ogniska 
Artystycznego pod kierunkiem Alicji Dusz-
czyk. Następnie przyszedł czas na podróż 
do USA z Dziecięcym Chórem Canzona - 
mogliśmy podziwiać chór na zdjęciach 
z Chicago, Nowego Jorku i Linden. Chór 
oczywiście również odwiedził Broadway 
i usłyszeliśmy wykonanie piosenki „Let it 
go” z bajki „Kraina lodu”. Zobaczyliśmy 
również zwiastun spektaklu „Jesus” 
z teatru w miejscowości Lancaster.

W dalszej części prezentacji i koncertu 
usłyszeliśmy utwory przygotowywane na 
wyjazd i konkurs, który odbył się 
w czerwcu we Francji. Zobaczyliśmy rów-
nież zdjęcia z tego wyjazdu i krótki fi lm 
o parku „Puy de Fou”, który chórzystki 
zwiedzały.

Pod koniec koncertu zostaliśmy poinfor-

KULTURA

mowani o planach chóralnych na przyszły 
rok, a jednym z najważniejszych jest 
wyjazd Dziecięcego Chóru Canzona do 
Izraela na konkurs „The Sea of Galille 
Choir Festival”.

Na fi nał wszystkie chóry zaśpiewały utwór 
„Dona Nobis Pacem”, a potem tradycyjnie 
zaproszono wszystkich na urodzinowy 
tort.

Bukietami kwiatów podziękowali dyrygent-
kom - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Bogusław Frąckowiak oraz radni Andrzej 
Kuźniewski i Robert Molski. Podziękowa-
nia i życzenia złożył również radny Rady 
Powiatu Poznańskiego Jarosław Dobrowol-
ski. 

Tomasz Mizgier
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Tym razem podczas koncertu mogli-
śmy odbyć niezwykłą podróż w miejsca 

odwiedzone w ciągu ostatniego sezonu 
artystycznego przez chór. Towarzyszyła 
nam prezentacja multimedialna, dzięki 
której mogliśmy uczestniczyć wizualnie 
w podróży. W koncercie zaprezentowały 
się: Że ński Chór Canzona Absolwent pod 
dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej, Chór Can-
zona Kameralna i Dziecięcy Chór Canzona 
pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Ku-
bińskiej oraz zespół instrumentalny pod 
kierunkiem Alicji Duszczyk. Koncert z oka-
zji 38. urodzin poprowadziła założycielka 
chóru prof. Elżbieta Wtorkowska, a przy 
fortepianie zasiadła Weronika Jarzyńska. 

Podróż muzyczną rozpoczęliśmy w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie koncertowały 
w zeszłym roku chóry Canzona Absolwent 
i Canzona Kameralna. Koncert rozpoczął 
się wyświetlonym utworem „Uwierz Pol-
sko” zaśpiewanym w Konsulacie General-
nym Rzeczpospolitej w Nowym Jorku. 
W refrenie chóry włączyły się do śpiewa-
nia, co było miłym zaskoczeniem dla 
publiczności. Mogliśmy również na chwilę 
przenieść się na Broadway i zobaczyć ury-
wek spektaklu „Aladdin”. Później pojawiło 
się nawiązanie do Roku Stanisława 
Moniuszki. Usłyszeliśmy jego cztery utwory 
w wykonaniu wszystkich formacji Canzony. 
Mogliśmy również usłyszeć zespół instru-

Energetyczne urodziny
Tradycją stało się już, że kiedy nadchodzi jesień Chór Dziewczęcy „Canzona” zaprasza na koncert 

z okazji swoich urodzin. W niedzielę 6 października br. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 usłyszeliśmy 

wszystkie formacje chórów „Canzona”.

Alicja Duszczyk, Elżbieta Wtorkowska, Adrianna 
Wtorkowska-Kubińska i Weronika Jarzyńska wraz 
z chórami zabrały publiczność w muzyczną podróż.
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Orkiestrę w większości tworzą bardzo 
młodzi muzycy. Koncert podzielony był 

na kilka części. Śpiewała „Goślinianka” 
pod dyrekcją Alicji Duszczyk z akompa-
niamentem Artura Duszczyka, grała 
orkiestra, wykonywano też wspólne 
utwory. 

Tradycyjnie nie zabrakło zabawnych ske-
czów, Jerzy Pawlak przeczytał własne 
wierszowane „Wspomnienia” o Murowa-
nej Goślinie, całość z humorem prowa-
dziła Zofi a Zielonacka – kierow nik „Gośli-
nianki”. 

Świetnie dobrany repertuar, atmosfera 
zabawy i znakomita publiczność sprawiły, 
że był to bardzo udany wieczór. Wszyst-
kim udzieliła się radość, energia i entu-
zjazm młodych oraz trochę starszych 
wykonawców.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

W niedzielę 29 września  br. trzy 
zespoły z Murowanej Gośliny wybrały 

się na IV Wielkopolskie Spotkania Arty-
styczne Seniorów do Piły. Jest to przegląd 
amatorskiej twórczości seniorów w róż-
nych kategoriach, odbywa się na zasa-
dzie konkursu. Po pełnych wrażeń wystę-
pach i koncercie „Największe hity muzyki 
operowej” przyszedł czas na ogłoszenie 
werdyktu jury, który dostarczył ogromnej 
radości naszym zespołom.

Pierwsze miejsce w kategorii zespoły 
śpiewacze zajął zespół śpiewaczy PZERiI 
„Goślinianka”, którego dyrygentem jest 
Alicja Duszczyk, a akompaniatorem Artur 
Duszczyk.

W kategorii zespoły wokalno-instrumen-

talne drugie miejsce zajął zespół Una 
Canto pod kierunkiem Krzysztofa War-
guły. Zespołowi towarzyszyli zaprzyjaź-
nieni muzycy:  Paweł Banach - perkusja, 
Michał Szóstek - klawisze, Remigiusz 
Kosmalski - gitara basowa, Lech Janow-
ski - gitara elektryczna.

Trzecie miejsce w kategorii zespoły 
wokalne przypadło zespołowi wokalnemu 
„Goślińskie Chabry”, tym razem pod kie-
runkiem Mateusza Sibilskiego.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich 
zespołów i ich dyrygentów, Wasze suk-
cesy to znakomita promocja Murowanej 
Gośliny.

Zdjęcia i tekst: Arleta Włodarczak

„Jak za dawnych lat”, 
czyli IV Biesiada Goślińska

Potrójny sukces na SAS w Pile

Opiekunowie wyróżnionych zespołów.

„Goślińskie Chabry”.

W niedzielę 20 października br. w auli przy ul. Mściszewskiej odbyło się niezwykłe spotkanie, spotka-

nie młodości i „trzeciej młodości”. A wszystko to dzięki zespołowi śpiewaczemu PZERiI „Goślinianka”, 

który na swoją już czwartą biesiadę postanowił zaprosić Orkiestrę Dętą z Ośrodka Kultury w Nekli 

po batutą niezwykle uzdolnionego i energetycznego dyrygenta Wojciecha Olejnika.
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31 grudnia, od godz. 22.00
BOISKO W ŁOPUCHÓWKU

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

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

Sołtys Łopuchówka Urszula Gendera-Zielińska

zaprasza na



PROGRAM

10:30-16:00

12.50

13.00-15:00
13.20
13.40

14.00
14.20

14.40

15.00

KIERMASZ I SPRZEDAŻ WYROBÓW m.in. rękodzieło, ozdo-
by świąteczne, potrawy i wyroby regionalne
Otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego

XVI Goślińskie Kolędowanie
Zespół wokalny „Una Canto” (Dyrygent Krzysztof Warguła)
Zespół śpiewaczy PZEiR „Goślinianka” (Dyrygent Alicja 
Duszczyk, Artur Duszczyk – fortepian)
Chór Mieszany „Vocantes” (Dyrygent Leszek Bajon)
Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” (Dyrygent Marcin 
Matuszewski)
Zespół folklorystyczny „Goślinianie” pod kierunkiem Ma-
rzenny Karbowskiej
Żeński Chór „Canzona – Absolwent”, Chór Dziecięcy „Can-
zona”, Chór „Canzona Kameralna” (Dyrygent Adrianna 
Wtorkowska-Kubińska)

8 grudnia (niedziela) 2019 r. godz. 10:30-16:00  
plac Powstańców Wielkopolskich

VII JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY

XVI GOŚLIŃSKIE KOLĘDOWANIE

zaprasza na

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański


