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DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

miejscowość ma inne potrzeby, a wszystkich zadowolić się nie da. 
Z pewnością nie we wszystkich dwudziestu trzech sołectwach 
mogłyby powstać świetlice - nie ma to żadnego uzasadnienia eko-
nomicznego i społecznego. W przyszłym roku dokończymy 
budowę świetlicy w Przebędowie, zaadaptujemy budynek starej 
kotłowni w Wojnowie i wybudujemy świetlicę-salę sportową 
w Łopuchowie. Świetlica ta jest potrzebna nie tylko lokalnym 
mieszkańcom, ale także szkole w Łopuchowie. W pozostałych 
sołectwach powstaje lub powstaną wiaty rekreacyjne do spotkań 
mieszkańców. Wiaty te, oprócz zadaszenia, będą miały boczne 
maty ochronne, które pozwolą na spotkania w razie niepogody. 

Wiem, że mieszkańcy czekają na budowę dróg osiedlowych, 
które będziemy wykonywać, zwracając uwagę na czas, jaki upły-
nął od powstania drogi gruntowej. Są mieszkańcy, którzy na 
drogę czekają po kilkadziesiąt lat. Po 50 latach, w tym roku, 
została wybudowana ul. Promienista. Radości mieszkańców nie 
da się opisać. Wybudowaliśmy drogę bez chodników, a za pod-
jazdy mieszkańcy płacili sami. Przy okazji zdementuję stwierdze-
nie byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej Kamila Grzebyty, 
że burmistrz sobie buduje drogę za ponad 200 000 zł. Tak się 
składa, że przy budowie ul. Promienistej nie wykonano skrzyżo-
wania z ul Pogodną. Etap dokończenia ul. Pogodnej był projekto-
wany za mojego poprzednika. Ponieważ sam, z własnych środ-
ków, utwardziłem w 2005 roku ten fragment drogi, to i teraz ten 
odcinek, który został podczas budowy ul. Promienistej znisz-
czony, odbuduję prywatnie.

Fundusz sołecki z roku na rok jest coraz większy, to w sumie 
kwota ok. 400 000 zł. W większości sołectw powstały już 
potrzebne place zabaw, siłownie, wiaty. Teraz mieszkańcy, decy-
zją podejmowaną podczas zebrań sołeckich, mogliby przezna-
czać środki na trwałe utwardzenie dróg gruntowych płytami 
betonowymi. Fundusz miejski w kwocie 200 000 zł zostanie 
przeznaczony na dalszą budowę chodzików na osiedlu Zielone 
Wzgórza i na utwardzenie dróg w historycznej części miasta. 
W końcu wymienimy płyty betonowe przy ulicy Starczanowskiej, 
żeby do szkoły i hali sportowej można było dojechać wygodniej 
i żeby nie wstydzić się przed odwiedzającymi nas gośćmi. 
O pozostałych inwestycjach w 2020 roku dowiecie się Państwo 
ze styczniowego biuletynu. Na pewno zamierzamy budować:
▪ ul. Rzemieślniczą i Stolarską w Przebędowie;
▪ ścieżkę pieszo-rowerową od Uchorowa do Murowanej Gośliny 
▪ sieć kanalizacyjną w Białężynie;
▪ podjazd do Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo

-sportowej;
▪ kontynuować budowę sieci wodociągowej w Rakowni.

nadchodzą trudne czasy dla samorządów. Wpływy z PIT-u od 
osób fi zycznych zmniejszą się w 2020 roku o około 1 mln zł, nato-
miast wpływy od czynności prawnych zmaleją o ok. 200 000 zł. 
Jednocześnie wydatki na oświatę w 2020 roku wzrosną o ok 1 
200 000 zł. Te zmiany mocno determinują nasze plany na kolejne 
lata, jednak postaramy się oczywiście działać bardzo intensyw-
nie, aby nie było to dla Państwa odczuwalne. Będziemy starać się 
o pozyskanie jak największej ilości środków zewnętrznych.

Dobre wiadomości mam dla mieszkańców Białężyna. W tej wsi, 
a następnie także w Nieszawie, będzie budowana kanalizacja. 
To jedna z najbardziej istotnych inwestycji tej kadencji, najważ-
niejsza po budowie sieci wodociągowej w Rakowni. Nigdy nie 
zrozumiem dlaczego Białężyn i Nieszawa nie zostały wcześniej 
ujęte w projekcie realizowanym przez Związek Międzygminny 
Puszcza Zielonka. Uda się zrealizować tę inwestycję ze środków 
UE i Aquanetu – jest to ogromny sukces mój i urzędników gminy. 
Dla takich chwil warto być burmistrzem. 

Cieszą mnie, a w konsekwencji wszystkich użytkowników, inwe-
stycje Powiatu Poznańskiego realizowane na naszym terenie, 
o które intensywnie zabiegaliśmy. Ich sumaryczna wartość osią-
gnie 2,6 mln zł. Wykonano wymianę nawierzchni z nowymi pod-
jazdami i chodnikami w Przebędowie, od świateł do obwodnicy 
w kierunku Długiej Gośliny. Stan tego odcinka drogi był fatalny, 
ze względów bezpieczeństwa wymagał pilnej interwencji. Pro-
jekt udało się zrealizować dzięki przekazaniu wcześniej drogi 
pod zarząd wojewódzki, a następnie właśnie powiatowy. Dla 
budżetu niewielkiej gminy remonty dróg, które służą przecież 
także wielu mieszkańcom powiatu, to ogromne wyzwanie, cza-
sem przekraczające możliwości. Dzięki przekazaniu dróg 
w zarząd województwa, a następnie Powiatu Poznańskiego, 
udało się już wyremontować drogę od Orlenu do Ronda Zielone 
Wzgórza. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować 
Staroście Powiatu Poznańskiego Janowi Grabkowskiemu, że 
dotrzymał słowa i umożliwił wykonanie tych ważnych dla nas 
inwestycji.

Dobrą wiadomość mam także dla mieszkańców Uchorowa. 
Doczekaliście się Państwo nowych chodników, dzięki moim oso-
bistym staraniom, wzdłuż drogi wojewódzkiej. Ponadto wkrótce 
nastąpi otwarcie pięknie wyremontowanej świetlicy i będzie 
budowana ścieżka pieszo-rowerowa do Murowanej Gośliny 
przez Białężyn. Mieszkańcy dojadą bezpiecznie do szkoły, cmen-
tarza, czy Murowanej Gośliny.

W ciągu ostatnich 5 lat, sołectwa, po kilkunastu latach zaniedby-
wania, przechodzą renesans inwestycyjny. Oczywiście każda 

Drodzy Mies zkańcy,
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Świąt wypełnionych miłością i radością,Świąt wypełnionych miłością i radością,

Niosących spokój i odpoczynek,Niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

Pełnego optymizmu, szczęścia i powodzeniaPełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia

życzążyczą

Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Murowana Goślina 

Przewodniczący Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Murowanej Gośliniew Murowanej Goślinie

Dariusz UrbańskiDariusz Urbański Przemysław PopiakPrzemysław Popiak

TERMIN IMPREZA MIEJSCE
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6 grudnia Mikołajki dla dzieci Nowy Rynek

7 grudnia Mikołajki na sportowo Hala widowiskowo-sportowa

7 grudnia Wielki Kiermasz Świąteczny SP1, ul. Mściszewska 10

8 grudnia VII 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

S
T
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1 stycznia XVI Koncert Noworoczny Aula SP1, ul. Mściszewska 10

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

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

17 stycznia Koncert zespołu Gitarsi Sala Ośrodka Kultury

15 lutego XVI Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10
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stać, dlatego podjęli się jego uwolnienia. 
W tym celu musieli rozciąć spory odcinek 
ogrodzenia. Ocenili też stan zwierzęcia, 
aby upewnić się, czy nie jest potrzebne 
opatrzenie ran. Na szczęście siatka nie 
okaleczyła daniela, który po oswobodze-
niu powrócił na wolność.

(MP)

GMINA

W październiku bieżącego roku, 
w związku z bardzo złym stanem 

technicznym płyty kamiennej w Miejscu 
Pamięci Narodowej pod lasem w Białę-
żynie, Burmistrz Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina zlecił wykonanie nowej 
płyty, wraz z utwardzeniem terenu 
wokół niej. 

Jest to miejsce szczególne, zlokalizowane 
na skraju lasu białężyńskiego, stanowiące 
materialne świadectwo wydarzeń z 1939 
roku, kiedy to niemieccy oprawcy rozstrze-
lali dwóch mieszkańców wsi Białężyn - 
Stanisława Kołacza i Józefa Łukowskiego, 
a jedynym ocalałym z tej egzekucji był 
Józef Peliński. Grób pomordowanych 
patriotów z Białężyna znajduje się na 
cmentarzu parafi alnym w Białężynie. 

Burmistrz Dariusz Urbański oraz wice-
burmistrz Krzysztof Oczkowski złożyli 

30 października br., w imieniu swoim oraz 
wszystkich mieszkańców gminy, wiązanki 
na grobach Zasłużonych Gośliniaków. 

Pamiętamy o tych, którzy szczególnie 
przyczynili się do rozwoju naszego mia-
sta.

(MO)
 Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Dariusz Urbański oraz Krzysztof Oczkowski i Romana Dudek podczas 
podpisania projektu budżetu.

Burmistrzowie Krzysztof Oczkowski oraz Dariusz Urbański na cmenta-
rzu w Murowanej Goślinie.

Strażnicy podczas akcji uwalniania daniela.

Nowa płyta pod lasem w Białężynie.

Miejsce pamięci 
pod lasem 
w Białężynie

Pamiętamy!

Funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Murowanej Gośliny mają zdecydo-

wanie szczęście do akcji, w których 
pomóc trzeba zwierzętom. 

Ratowali już rannego myszołowa i małe 
jerzyki, które nie mogły same wzbić się 
w powietrze, łapali konia, który chciał 
choć przez chwilę zasmakować wolności, 
regularnie oczywiście otrzymują zgłosze-
nia o zagubionych psach lub kotach. 

Ostatnio otrzymali zgłoszenie dotyczące 
daniela, który zaplątał się w siatkę ogro-
dzeniową w pobliżu miasta. - Na miejscu 
okazało się, że  zwierzę jest mocno osła-
bione, a druty utrudniały danielowi oddy-
chanie – mówi Rafał Krajewski, komen-
dant Straży Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie. Strażnicy szybko ocenili, że zwierzę 
nie miało szans samodzielnie się wydo-

W ustawowym terminie, w czwartek 
14 listopada 2019 roku, burmistrz 

Dariusz Urbański w obecności swojego 
zastępcy Krzysztofa Oczkowskiego oraz 
Skarbnik Gminy Romany Dudek podpi-
sał projekt budżetu Gminy Murowana 
Goślina na rok 2020.

Podpisane zostały dwa dokumenty:
 ▪ Zarządzenie Nr 240/2019 z dnia 14 
listopada 2019 roku w sprawie ustale-
nia projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Murowana Goślina 
na lata 2020 – 2036,

 ▪ Zarządzenie Nr 241/2019 z dnia 
14 listopada 2019 roku w sprawie 

projektu uchwały budżetowej na 2020 
rok.

15 listopada powyższe dokumenty 
zostały przedłożone Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej oraz złożone w Biurze 
Rady Miejskiej.

Prezentacja budżetu dla Rady Miejskiej 
odbyła się na wspólnych spotkaniach 
Komisji Gospodarczej i Oświatowo-Spo-
łecznej RM 26 i 27 listopada br., nato-
miast głosowanie nad budżetem będzie 
miało miejsce podczas Sesji Rady Miej-
skiej 17 grudnia 2019 roku.

Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz

Daniel w pułapce

Projekt budżetu podpisany

Monika Paluszkiewicz 
kierownik biura komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 685

Monika Tomaszewska
główny specjalista ds. nieruchomości
m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
tel. 61 8 923 623
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WYDARZENIA

na placu Powstańców Wielkopolskich. Wie-
niec od mieszkańców miasta i gminy złożyli: 
Burmistrz Dariusz Urbański, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Przemysław Popiak i wicebur-
mistrz Krzysztof Oczkowski. 

Ostatnim akcentem obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości był 
wieczór pieśni patriotycznych przygotowany 
przez Gośliński Szczep „Wzgórze” Związku 
Harcerstwa  Rzeczypospolitej. Na 
świecznisku zapłonęło 101 świec, 
przedstawicie różnych pokoleń i środowisk 
śpiewali wspólnie popularne utwory. 
W wieczorze wzięła udział posłanka 
Jadwiga Emilewicz z dziećmi. 
Okolicznościową gawędę, zakończoną 
pytaniem skierowanym do uczestników: 
„A za co ja kocham moją ojczyznę”? 
wygłosił podharcmistrz Wojciech 
Pająkowski.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

kana Sławomira Jessę i goślińskich pro-
boszczów. W homilii ks. Piotr Szymkowiak, 
proboszcz Parafi i pw. Najwyższego Arcyka-
płana Jezusa Chrystusa snuł rozważania 
na temat znaczenia dla nas słów: „Bóg, 
Honor, Ojczyzna”.

Dalsza część uroczystości miała miejsce 
na placu Powstańców Wlkp. Orkiestra Dęta 
OSP pod batutą Mateusza Sibilskiego ode-
grała hymn państwowy, następnie trębacze 
zagrali hejnał naszego miasta. 

Burmistrz Dariusz Urbański w swoim 
wystąpieniu podkreślił znaczenie wolności 
i pamięci o bohaterach, którzy oddali życie 
za wolność. Zaakcentował trzydziestolecie 
pełnej wolności w naszej ojczyźnie i upa-
dek Muru Berlińskiego, mówił też o współ-
czesnym patriotyzmie. 

Potem delegacje czterdziestu różnych śro-
dowisk (szkoły, stowarzyszenia, organizacje 
i instytucje) złożyły wiązanki pod pomnikiem 

Świętowanie 101. rocznicy odzyskania 
niepodległości rozpoczęło się w Muro-

wanej Goślinie 9 listopada 2019 r. Strzela-
niem Niepodległościowym, zorganizowa-
nym przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Murowanej Goślinie na strzelnicy brac-
kiej. Ufundowano kilka tarcz:
▪ Tarczę Niepodległościową 

– 1 miejsce Krzysztof Stemplewski,
▪ Tarczę Memoriałową por. Jana Twaroga 

– 1 miejsce Karol Stern
▪ Tarczę Przewodniczącego Rady Miejskiej 

– 1 miejsce Mateusz Olejniczak
▪ Tarczę Służb Mundurowych 

– 1 miejsce Łukasz Kusiakiewicz 
(w strzelaniu wzięli udział; reprezen-
tanci Komisariatu Policji w Murowanej 
Goślinie, OSP Murowana Goślina, 
OSP Uchorowo, OSP Rakownia, OSP 
Białężyn, OSP Nieszawa, Nadleśnic-
twa Łopuchówko i Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego.

▪ Tarczę dla Pań 
– 1 miejsce Wirginia Perczyńska

Kura strącił Maciej Przybylski.

W wigilię Święta Niepodległości 10 listo-
pada w auli przy ul. Mściszewskiej odbył się 
koncert w wykonaniu Capelli Zamku 
Rydzyńskiego. 

Capella Zamku Rydzyńskiego to kwintet 
instrumentów dętych blaszanych – dwie 
trąbki, róg, puzon, tuba. Zespół powstał 
w październiku 1985 roku przy rezydencji 
króla Stanisława Leszczyńskiego w Zamku 
SIMP w Rydzynie. Założycielem i kierowni-
kiem artystycznym zespołu jest trębacz 
Mieczysław Leśniczak. Zespół tworzą 
absolwenci Akademii Muzycznej im. I. J. 
Paderewskiego w Poznaniu.

Koncert rozpoczął się Polonezem Karola 
Kurpińskiego, później zabrzmiały pieśni 
patriotyczne, które publiczność śpiewała 
razem z solistą Sławomirem Olgierdem 
Krammem. W drugiej części zespół zapre-
zentował przeboje muzyki rozrywkowej. 
Znakomity koncert w wykonaniu profesjo-
nalnych muzyków spotkał się z owacyjnym 
przyjęciem publiczności.

11 listopada w Kościele pw. św. Jakuba 
Apostoła odbyła się msza św. w intencji 
Ojczyzny, koncelebrowana przez ks. dzie-

ŚWIĘTOWANIE 
NIEPODLEGŁOŚCI

DZIĘKUJEMY ZA POMOC PRZY ORGANIZACJI OBCHODÓW NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI: MProbosz-

czowi Parafi i pw. św. Jakuba Apostoła ks. dziekanowi Sławomirowi Jessie i proboszczom goślińskich parafi i; Komisariatowi Poli-

cji i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie; Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej Goślinie; Goślińskiemu Szcze-

powi ZHR „Wzgórze”; Eugeniuszowi Tomickiemu, Prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Murowanej Goślinie

Koncert Capelli Zamku Rydzyńskiego. Delegacja Orkiestry Dętej OSP podczas złożenia wiązanki.

Mieszkańcy i delegacje podczas uroczystości na pl. Powstańców Wlkp.
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RADA MIEJSKA

rych organem prowadzącym jest 
Gmina Murowana Goślina.

Uchwała dostosowuje zapisy do zmian, 
jakie zostały wprowadzone z dniem 1 
września 2019 r. ustawą z dnia 13 
czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela oraz niektórych innych 
ustaw. Regulamin podlegał uzgodnie-
niom ze związkami zawodowymi zrzesza-
jącymi nauczycieli.

9. Uchwała w sprawie ustalenia kry-
teriów i trybu przyznawania nagród 
dla nauczycieli szkół prowadzonych 
przez Gminę Murowana Goślina.

Uchwała ustala kryteria i tryb przyznawa-
nia nagród ze specjalnego funduszu 
nagród dla nauczycieli, za ich osiągnięcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.
W/w uchwały zostały przyjęte jednogło-
śnie.

10. Uchwała w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu współpracy Gminy Muro-
wana Goślina z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2020 
rok”.

Przyjęcie programu stwarza warunki do 
zwiększenia aktywności społecznej 
wśród mieszkańców oraz umożliwia uzu-
pełnienie działań gminy w zakresie nie-
obejmowanym przez struktury samorzą-
dowe.

„Za” podjęciem uchwały zagłosowało 12 
radnych, „przeciw” opowiedziało się 3 
(Magdalena Binięda-Grzebyta, Justyna 
Radomska, Elżbieta Walczak).

nego i może być przeznaczona w szcze-
gólności na budowę lub modernizację 
infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie 
to na poprawę warunków do korzystania 
z ROD przez działkowców lub zwiększy 
dostępność ROD dla społeczności lokal-
nej.

„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 
11 radnych, „przeciw” było 3 radnych 
(Magdalena Binięda-Grzebyta, Justyna 
Radomska, Elżbieta Walczak), 1 radny 
„wstrzymał się od głosu” (Gracjan Kaź-
mierczak).

5. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego osiedla „Przy Puszczy” 
w Łopuchowie.

Celem opracowania planu jest korekta 
wybranych zasad kształtowania zabu-
dowy oraz wskaźników zagospodarowa-
nia terenu dla wyznaczonych terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy usługowej oraz tere-
nów zieleni urządzonej.

6. Uchwała w sprawie określenia 
wzoru wniosku o przyznanie 
dodatku energetycznego.

7. Uchwała w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii w Murowanej Goślinie 
na lata 2020-2025.

8. Uchwała w sprawie przyjęcia regu-
laminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, dla któ-

29 października 2019 r. odbyła się 
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej. 

Radni stawili się w pełnym jej składzie. 
Na początku sesji poinformowano 
o założeniu Klubu Radnych „Dyna-
miczna i uczciwa gmina” w składzie: 
Magdalena Binięda-Grzebyta, Justyna 
Radomska (Przewodnicząca Klubu) oraz 
Elżbieta Walczak.

Rada podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2019 rok.
Dochody budżetu gminy zwiększają się 
o 333.268,15 zł do kwoty 
75.844.697,58 zł. Wydatki budżetu 
gminy zwiększają się o 333.268,15 zł do 
kwoty 76.991.625,58 zł. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

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

„Za” opowiedziało się 11 radnych przy 4 
głosach „przeciw” (Magdalena Binięda-
Grzebyta, Kamil Grzebyta, Justyna 
Radomska, Elżbieta Walczak).

3. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej Powiatowi 
Poznańskiemu w zakresie współfi -
nansowana zadania pn. „Droga 
powiatowa nr 2393P Murowana 
Goślina – Karczewo (ul. Gnieźnień-
ska) rozbudowa skrzyżowania 
z byłą drogą powiatową nr 2399P 
w m. Murowana Goślina wraz 
z budową ścieżki rowerowej (chod-
nika)”.

Przekazuje się Powiatowi Poznańskiemu 
kwotę 60.000 zł na współfi nansowanie 
budowy ścieżki rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 2393P – ul. Gnieźnieńskiej 
w Murowanej Goślinie w ramach ww. 
zadania.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

4. Uchwała w sprawie zasad udziela-
nia dotacji celowej ze środków 
z budżetu Gminy Murowana 
Goślina dla rodzinnych ogródków 
działkowych.

Dotacja ma służyć realizacji celu publicz-

XIII Zwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej
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11. Uchwała w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności dotych-
czasowego Gimnazjum nr 1 im. 
Hipolita Cegielskiego (klas gimna-
zjalnych) w Murowanej Goślinie.

12. Uchwała w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności dotych-
czasowego Gimnazjum nr 2 im. 
Jana Kochanowskiego (klas gimna-
zjalnych) w Murowanej Goślinie.

Wszyscy radni opowiedzieli się „za” pod-
jęciem uchwały.

13. Uchwała w sprawie wyboru ławni-
ków.

Po przeprowadzeniu tajnych głosowań, 
ławnikami do Sądu Okręgowego w Pozna-
niu zostali: Popielska-Ruszkowska Maria 
oraz Raźniak Andrzej Marcin, a do Sądu 
Rejonowego Poznań – Stare Miasto 
w Poznaniu Kaźmierczak Joanna oraz 
Paprocka Halina Maria. Rada nie doko-
nała wyboru ławnika do Sądu Rejono-
wego Poznań – Grunwald i Jeżyce do 
orzekania w sprawach z zakresu prawa 

pracy. Kadencja ławników obejmuje lata 
2020-2023. 

14. Uchwała w sprawie odwołania 
Przewodniczącego Komisji Gospo-
darczej Rady Miejskiej.

W związku z rezygnacją Radnego Przemy-
sława Popiaka z funkcji Przewodniczą-
cego Komisji Gospodarczej należało pod-
jąć stosowną uchwałę. 
Uchwała została przyjęta 14 głosami 
„za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” 
(Przemysław Popiak).

15. Uchwała w sprawie wyboru Prze-
wodniczącego Komisji Gospodar-
czej Rady Miejskiej.

Na Przewodniczącego Komisji Gospodar-
czej został wybrany radny Robert Molski. 
Radny był jedynym kandydatem. Uchwała 
została przyjęta 14 głosami „za” przy 1 
głosie „wstrzymujący się” (Robert Molski).

16. Uchwała w sprawie skargi […] na 
zachowanie Wiceprzewodniczą-
cego Rady Miejskiej.

Uchwała stwierdza, że rozpatrzenie 
skargi na Wiceprzewodniczącego RM nie 
należy do właściwości Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie.
„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 
13 radnych, 2 „wstrzymało się od głosu 
(Bogusław Frąckowiak, Kamil Grzebyta).

Pod wskazanymi adresami znajdują się:
▪ wyniki imiennych i tajnych głosowań 

http://bip.murowana-goslina.
pl/wiadomosci/11700/wiado-
mosc/492548/wykaz_imiennych_glo-
sowan_na_xiii_zwyczajnej_sesji_rady_
miejskiej 

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

▪ transmisja z obrad 
https://www.youtube.com/
watch?v=3xtwJkG-fYI

Z końcem sierpnia br. rozpoczęły się 
prace przy budowie ścieżki pieszo

-rowerowej w pasie drogowym ulicy 
Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie. 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo 
Usług Inżynieryjno–Budowlanych 
„HYDROTECH” Janusz Radel z siedzibą 
w Murowanej Goślinie przy ul. Gen. Tade-
usza Kutrzeby 11. Firma ta już wielokrot-
nie prowadziła prace na terenie naszej 
gminy.

Do końca bieżącego roku wykonane 
zostaną prace w zakresie:
▪ budowy sieci kanalizacji deszczowej,
▪ prace ziemnie w zakresie usunięcia 

darniny i wykonania częściowych 
nasypów,

▪ wykonanie podbudowy - stabilizacji 
gruntu cementem na długości ok. 
600 mb, 

▪ wbudowanie krawężnika wzdłuż 
zabudowy mieszkaniowej na długości 
ok. 280 mb,

▪ wykonanie ścieku przykrawężnikowe-
go w celu odwodnienia,

▪ ułożenie nawierzchni ścieżki wraz 
z obrzeżem na długości ok. 400 mb.

Szerokość budowanej ścieżki pieszo-ro-
werowej na odcinku 280 mb od skrzyżo-
wania z ulicą Gen. Kutrzeby, czyli bezpo-
średnio przy krawężniku wynosi 3 m, 
natomiast szerokość ścieżki pieszo-rowe-
rowej oddalonej od krawędzi jezdni 
wynosi 2,5 m. Nawierzchnia ścieżki 
wykonana zostanie z kostki brukowej 
bezfazowej, grubości 8 cm, koloru czer-
wonego, na podsypce cementowo-pia-
skowej grubości 3 cm oraz warstwie pod-
łoża nawierzchni z gruntu stabilizowa-
nego cementem o Rm= 2,5 MPa o grubo-
ści 15 cm.

Budowana ścieżka w pasie drogowym 
ulicy Raduszyńskiej połączona zostanie 
z wybudowaną w 2012 roku ścieżką pie-
szo-rowerową wzdłuż ulicy Raduszyń-
skiej, łączącą ścieżkę pieszo-rowerową 

przy ulicy Mściszewskiej oraz wybudo-
waną przez Gminę Czerwonak w ubie-
głym roku ścieżką w kierunku szkoły 
średniej w Bolechowie.

Planowany termin realizacji ustalono do 
30 lipca 2020 roku. 
Wartość ww. robót zgodnie z umową 
wynosi brutto 1 205 420,05 zł.

Inwestycja w 85% realizowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, na 
podstawie podpisanej Umowy o dofi nan-
sowanie Projektu pt. „Metropolitarny Sys-
tem Tras Rowerowych w gminie Czerwo-
nak oraz w gminie Murowana Goślina”.

Za wszelkie utrudnienia w ruchu drogo-
wym serdecznie przepraszamy.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
przy ul. Raduszyńskiej

Wioletta Wojciechowska
Inspektor ds. inwestycji liniowych
w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 615

Projekt „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

w związku z Umową o dofi nansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia”; Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”; 

Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654
j.krzyśka@murowana-goslina.pl
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sprawdzają także, dzięki posiadanemu 
miernikowi wilgotności biomasy, poziom 
wilgotności drewna stosowanego do pale-
nia w piecach lub kominkach (aby nie 
dymiło, musi być sezonowane/wysu-
szone). 

CZUJNIKI I MONITORING POWIETRZA
Szkoły w gminie zostały wyposażone 
w atestowane mierniki. Dzięki staran-
nemu wyborowi miejsca montażu oraz 
doborowi urządzeń przez doświadczonych 
wykonawców, uzyskujemy precyzyjną 
informację o faktycznym zanieczyszczeniu 
powietrza. Oczywiście te wyniki bardzo się 
różnią w zależności od pory dnia, a także 
warunków pogodowych. Wyniki są 
dostępne dla wszystkich zainteresowa-
nych – www.panel.syngeos.pl.

SZKOLENIA W TERENIE
Referat Gospodarki Komunalnej UMiG 
zorganizował pilotażowe spotkanie szkole-
niowe we wsi Nieszawa, na którym 
komendant Straży Miejskiej przekazywał 
mieszkańcom wszelkie informacje 
i porady dotyczące górnego spalania 
w piecu, jako metody, która pozwala mini-
malizować emisję szkodliwych związków 
do powietrza. Zachęcamy kolejne wsie do 
tego, aby takie spotkania realizować także 
na ich terenach (zgłaszać można się do 
sołtysów).

gminy. Nastąpiła już wymiana źródła cie-
pła z węglowego na gazowe w remizie OSP 
w Białężynie, niebawem zakończy się rów-
nież w budynku komunalnym w Uchoro-
wie. Wszystkie nowo budowane budynki 
użyteczności publicznej mają ekologiczne 
źródła ciepła.

INWESTYCJE 
Realizujemy i promujemy takie inwestycje 
gminne, które sprzyjają zrównoważonemu 
transportowi np.: budowa ścieżek rowero-
wych m.in. ul. Szkolna, Kolejowa, rozpo-
częła się budowa ścieżki przy ul. Radu-
szyńskiej; budowa parkingów P+R. Wyko-
nujemy termomodernizacje budynków 
użyteczności publicznej. W planach na 
najbliższe lata kolejne inwestycje nawiązu-
jące do tej tendencji.

KONTROLE
Straż Miejska przeprowadza regularne 
kontrole w zakresie ewentualnego spala-
nia odpadów/substancji niebezpiecznych 
itp. – w tym roku przeprowadzono ich 
ponad 160, nałożono 18 mandatów kar-
nych. Ponadto Straż Miejska została 
wyposażona w specjalistyczny sprzęt, 
który umożliwia przeprowadzanie kontroli 
palenisk, wraz z pobraniem próbek. Dzięki 
wynikom badań z profesjonalnego labora-
torium wiadomo, które zgłaszane pod-
mioty stosują niedozwolone paliwa lub 
spalają odpady niebezpieczne.

Ponadto, w trakcie kontroli przeprowadza-
nych w domach mieszkańców, strażnicy 

Oczywiście do tego, aby efekt osią-
gnąć, potrzebna będzie Państwa 

aktywność i pomoc. Poniżej opis działań, 
które do tej pory podjęliśmy lub regularnie 
podejmujemy. Planujemy oczywiście 
kolejne. Aż do skutku.

INFORMACJA I EDUKACJA
Do mieszk ańców kierujemy informacje 
(biuletyn/strony www/media społeczno-
ściowe), jak minimalizować emisję zanie-
czyszczeń, poprzez zmianę sposobu pale-
nia w piecu lub kominku. Od trzech lat 
publikujemy obszerny informator z grafi -
kami na łamach „Goślińskiego Biuletynu 
Mieszkańców”, który jest dystrybuowany 
bezpłatnie do wszystkich domów w naszej 
gminie.

DOFINANSOWANIA
Informujemy regularnie o możliwości uzy-
skania dofi nansowania z programu „Czy-
ste powietrze” na: wymianę starych źródeł 
ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) 
oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, 
spełniających wymagania programu; 
docieplenie przegród budynku, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, instalację 
odnawialnych źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fotowoltaicznej); 
montaż wentylacji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła. 

Organizujemy cyklicznie spotkania ze spe-
cjalistą w sprawie ww. dofi nansowań. Jest 
on do dyspozycji naszych mieszkańców 
(spotkania organizowane są w tutejszym 
urzędzie) także w kwestii pomocy w wypeł-
nianiu wniosku o dofi nansowanie. Tylko tej 
jesieni zorganizowaliśmy trzy spotkania 
z ww. specjalistą. Informację o możliwości 
udziału zamieszczaliśmy m.in. w „Gośliń-
skim Biuletynie Mieszkańców”, a także 
w mediach społecznościowych.

W związku ze sporym zainteresowaniem, 
zamierzamy podobne spotkania organizo-
wać także w kolejnym roku. 

 REMONTY
Modyfi kujemy obiekty będące w zarządzie 

Działania antysmogowe
Z problemem smogu mierzą się właściwie wszystkie miasta w Polsce. Murowana Goślina nie jest 

ewenementem. Największy problem mają oczywiście regiony, w których istnieje gęsta zabudowa 

jednorodzinna, starsze domy, wyposażone w piece węglowe. Podobnie też, jak inne polskie 

regiony, Gmina Murowana Goślina podejmuje szereg działań, które systematycznie mają popra-

wiać stan powietrza w naszym mieście.

Monika Paluszkiewicz 
kierownik biura komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

fot. freeimages.com
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17 listopada 2019 roku w hali widowi-
skowo-sportowej przy ulicy Mściszew-

skiej odbył się turniej siatkarski w ramach 
rozgrywek sportowo-rekreacyjnych miesz-
kańców miasta i gminy Murowana 
Goślina (sołectw i okręgów wyborczych). 

Rozgrywki siatkarskie ostatecznie zdecy-
dowały o miejscach w klasyfi kacji po 
trzech wcześniejszych zmaganiach (piłka 
nożna, turniej strzelecki oraz tenis sto-
łowy).

W rozgrywkach siatkarskich wzięło udział 
10 zespołów. Klasyfi kacja końcowa:
I miejsce - Federacja Zielone Wzgórza 
I (okręgi wyborcze nr 11, 14, 15)
II miejsce – Białężyn
III miejsce – Przebędowo
IV miejsce – Rakownia
V miejsce – Kamińsko
VI miejsce – Uchorowo
VII miejsce – Osiedle nr 1 (okręg wybor-

czy nr 7)
VIII miejsce – Mściszewo
IX miejsce – Łopuchowo
X miejsce – Głębocko

Klasyfi kacja generalna (po 4 turniejach) 
– zamieszczona w tabeli.

KLASYFIKACJA OGÓLNA (po 3 turniejach)

miejsce
sołectwo/

federacja/okręg wyborczy

piłka 

nożna

turniej 

strzelecki

tenis 

stołowy
siatkówka punkty

1 Białężyn 9 3 10 9 31

2 Rakownia 3 5 9 7 24

3 Federacja Zielone Wzgórza I 
(o. wyborcze 11, 14, 15) 0 4 7 10 21

4 Uchorowo 6 0 9 5 20

5 Osiedle nr 1 (o. wyborczy nr 7) 8 2 5 4 19

6 Przebędowo 0 10 0 8 18

7 Głębocko - 7 6 1 14

8 Łopuchowo 10 0 1 2 13

9 Zielonka - 9 - - 9

10 Kamińsko 1 0 1 6 8

11 Boduszewo 4 1 3 - 8

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

13 Złotoryjsko 7 0 0 - 7

14 Nieszawa 5 0 2 - 7

Długa Goślina 2 0 5 - 7

16 Mściszewo - 6 - 3 3 6

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

Wojnowo - 0 0 - 0

19 Federacja Białęgi/Starczanowo 0 - - 3 - - 3

Najlepsze „jednostki” gminy otrzymały 
nagrody fi nansowe na zadania inwesty-
cyjne w 2020 roku. Symboliczne czeki, 
dyplomy, statuetki oraz medale wręczyli 
burmistrz Dariusz Urbański i Przewodni-
cząca Komisji Oświatowo-Społecznej Elż-
bieta Dziel.

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu turnieju spółce MG 
Sport i Nieruchomości - Piotr Niedźwiedź, 
Michał Cieślak - oraz pracownikom UMiG 
Murowana Goślina - Maciej Krysztofi ak, 
Piotr Hildebrandt.

Finał rozgrywek 
sportowo-rekreacyjnych

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

Zwycięzcy turnieju siatkarskiego.

Jednostki nagrodzone po podliczeniu punktów za cykl turniejów.
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27 października na Przystani Kajako-
wej Binduga zawodnicy zakończyli 

całoroczne zmagania w zawodach Duo 
Cykl Wielkopolska, rywalizując na trud-
nej trasie biegu na 5 km, jazdy na rowe-
rze MTB na 16 km oraz biegu na 3 km. 

Zawody wśród pań wygrała Agnieszka 
Napierała z Rokietnicy, drugie miejsce 
zajęła Katarzyna Łatyszew z Rakowni, 
a na ostatnim miejscu podium stanęła 
Edyta Swat z Przeźmierowa. Wśród 
panów zwyciężył wrocławianin Grzegorz 
Wojtczak, drugi był Sylwester Swat, 
a trzeci Gracjan Stankiewicz. 

Na zakończenie zawodów uhonorowano 
także triumfatorów całego cyklu, tj. zawo-
dów w Zielonce, Skokach, Tarnowie Pod-

górnym, Suchym Lesie i oczywiście na 
Bindudze (liczyły się 4 najlepsze wyniki).
W rocznym cyklu duathlonów najlepszymi 
zawodniczkami okazały się: Katarzyna 
Łatyszew, Lidia Wawrzyniak oraz Anna 
Groszewska, a wśród panów Gracjan 
Stankiewicz, Filip Mańczak i Waldemar 
Warguła. Wyłoniono także najlepszych 
zawodników w kategoriach wiekowych.

Gratulujemy zwycięzcom, a za pomoc 
w organizacji imprezy dziękujemy wolon-
tariuszom oraz strażakom Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej 
w Murowanej Goślinie.

Arkadiusz Bednarek
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Binduga Cross Duathlon 
na koniec Duo Cyklu Wielkopolska
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9 listopada 2019 r., o godzinie 
13.00, w strugach deszczu, rozpoczę-

liśmy „Strzelanie Niepodległościowe” . 

Mimo niesprzyjającej pogody, uczestnicy 
dopisali w liczbie 35 osób (nie licząc 
Braci Kurkowych). Zaprosiliśmy tym 
razem tzw. służby mundurowe, które były 
reprezentowane przez: Komisariat Policji 
w Murowanej Goślinie, Ochotniczą Straż 
Pożarną w Murowanej Goślinie, Uchoro-
wie, Rakowni, Białężynie, Nieszawie, 
Nadleśnictwo Łopuchówko i Leśny 
Zakład Doświadczalny w Murowanej 
Goślinie. Nie zabrakło przedstawicieli 
samorządu: miejskiego w osobie Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Przemy-
sława Popiaka, a także powiatowego 
reprezentowanego przez radną Ewę 
Pomin. Odwiedzili nas także Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański oraz wiceburmistrz 
Krzysztof Oczkowski.

Strzelanie poprzedziliśmy odśpiewaniem 
hymnu Polski i hymnu brackiego oraz 
oddaniem strzałów honorowych przez 
radną Ewę Pomin, burmistrza Dariusza 
Urbańskiego i Komendanta Policji Marka 
Milewskiego.

Strzelaliśmy, jak zawsze, do tarcz drew-
nianych malowanych, na których umiesz-
czona była symbolika odnosząca się do 
Dnia Niepodległości:

 ▪ Tarcza Bracka - „Za wolność naszą 
i waszą”. Zdobył ją Krzysztof Stem-
plewski, drugie miejsce Sebastian 
Pietras, trzecie Marek Radecki.

 ▪ Tarcza ufundowana przez Przemysła-
wa Popiaka, z orłem unoszącym pol-
ską fl agę. Pierwsze miejsce wywalczył 
Mateusz Olejniczak, drugie miejsce 
Zbigniew Piesiak, trzecie Radosław 
Szpot. 

 ▪ Tarcza Memoriałowa - czarnoprocho-
wa, poświęcona pamięci żołnierza 
walczącego na froncie zachodnim 
por. Jana Twaroga, ufundowana przez 
syna - Apoloniusza Twaroga. Pierwsze 
miejsce zajął Karol Stern, drugie Mi-
chał Dura, trzecie Grzegorz Szpot.

 ▪ Tarcza Służb Mundurowych (nama-
lowane emblematy poszczególnych 

SPORT

służb), ufundowana przez Marszałka 
Grzegorza Szpota. Tarczę zdobył 
Łukasz Kusiakiewicz z OSP w Muro-
wanej Goślinie, drugie miejsce zajął 
Hubert Żołdak z Komisariatu Policji 
w Murowanej Goślinie, a trzecie Jakub 
Jakubowski z OSP w Rakowni.

 ▪ Tarczę dla Pań ufundowała Katarzyna 
Janowska - żona Brata Kurkowego, 
na której została upamiętniona nasza 
noblistka Olga Tokarczuk.

Pierwsze miejsce zajęła Wirginia Per-
czyńska, drugie Urszula Bulińska, trzecie 
Krystyna Nowak z Uchorowa.

Kura (tym razem wykonanego z metalu) 
ufundowanego przez Roberta Maciejew-
skiego (strzelamy do drewnianej żerdzi 
do skutku) strącił w trzeciej kolejce 
Maciej Przybylski, drugi był Grzegorz 
Szpot, trzeci Radosław Szpot.

Urszula Bulińska częstowała gorącą her-
batą i kawą oraz rogalami świętomarciń-
skimi. Po zakończeniu strzelania udali-
śmy się tradycyjnie na kolację z okazji 
Odzyskania Niepodległości, przygoto-

waną przez Urszulę Bulińską, żonę śp. 
Brata Kurkowego Juliusza Bulińskiego.

INNE WYDARZENIA
 ▪ 14 listopada 2019 r. reprezentowa-
łem KBS na wieczornicy z okazji Odzy-
skania Niepodległości zorganizowanej 
przez Szkołę Podstawową w Długiej 
Goślinie.

 ▪ 28 grudnia zapraszamy na strzelanie 
z okazji rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego.

 ▪ 1 stycznia 2020 r. odbędzie się Strze-
lanie Noworoczne.

 ▪ 8 lutego 2020 r. planujemy urządzić 
zabawę karnawałową. Tegoroczna 
impreza była bardzo udana i wspomi-
nana do dziś. 

Z pozdrowieniami dla mieszkańców, 
uczestników strzelań, naszych sympaty-
ków i Braci.

Michał Wtorkowski
Prezes KBS w Murowanej Goślinie

Strzelanie 
niepodległościowe

Tarczę Służb Mundurowych zdobyła druh Łukasz Kusiakiewicz. Tarczę dla Pań zdobyła Wirginia Perczyńska.

Mimo niesprzyjającej pogody uczestniczy dopisali.
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Więcej informacji
www.kraina3rzek.pl, email: biuro@kraina3rzek.pl, 

tel.: 791 222 764, 535 978 545, 883 777 918 lub w biurze LGD ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki.

Już w styczniu przygotowujemy nabór wniosków 

w zakresie rozwoju działalności gospodarczej. 

DOTACJE BEZZWROTNE, w wysokości 

DO 70% KOSZTÓW, maksymalnie 140 000 zł, mogą 

otrzymać przedsiębiorcy działający na terenie gmin: 

Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół bądź Suchy Las, 

którzy utworzą nowe miejsce pracy.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE  ORAZ DORADZTWO W BIURZE LGD.

Przygotowaliśmy nabory w zakresach: rozwój infrastruktu-

ry rekreacyjnej oraz rozwój kapitału społecznego. Granty 

to dotacje w wysokości OD KILKU DO KILKUDZIESIĘ-

CIU TYSIĘCY ZŁOTYCH, DO 100% KOSZTÓW zadań. 

Z grantu LGD można sfi nansować np.: plac zabaw, siłow-

nię zewnętrzną, boisko, wiatę. Jeśli w Waszej społeczności 

lokalnej brakuje wydarzeń integracyjnych i aktywizacyj-

nych, to z pomocą LGD można sfi nansować warsztaty, 

wyjazdy, spotkania, imprezy dla społeczności lokalnej.

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA ORGANIZACJI  POZARZĄDOWYCH
(stowarzyszeń, fundacji, OSP, KGW itp.)

NA POCZĄTKU 2020 ROKU RUSZAJĄ NABORY 

W LGD KRAINA TRZECH RZEK!

WSPÓŁPRACA
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Maria Woźniak
Specjalista ds. ewidencji 
działalności gospodarczej
m.wozniak@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 600

Przypominamy osobom fi zycznym 
i osobom prawnym, posiadającym 

nieruchomości zlokalizowane na terenie 
gminy Murowana Goślina, na których 
wykorzystywane są wyroby zawierające 
azbest, o konieczności złożenia informa-
cji o miejscu i ilości posiadanego azbe-
stu.

Wzór ankiety zawierającej informację 
o wyrobach zawiera jących azbest można 
pobrać w tut. urzędzie oraz na stronie 
internetowej: http://bip.murowana-gos-
lina.pl/

Informację o wyrobach zawierających 
azbest prosimy składać do dnia 31 stycz-
nia 2020 roku.

Przedsiębiorco, pamiętaj, że jeśli pro-
wadzisz sprzedaż napojów alkoholo-

wych, to masz ustawowy obowiązek złoże-
nia do 31 stycznia 2020 roku pisemnego 
oświadczenia o wartości sprzedaży 
poszczególnych rodzajów napojów alkoho-
lowych w punkcie sprzedaży w roku 
poprzednim (sklep, punkt gastronomiczny) 
i zapłaty na rachunek gminy opłaty za 
korzystanie z ze zwolenia, w trzech rów-
nych ratach w terminach do 31 stycznia, 
31 maja i 30 września 2020 roku.

Podane wyżej terminy są terminami 
prawa materialnego, co oznacza, że nie 
podlegają przywróceniu, bez względu na 
przyczynę uchybienia terminu. Niezłoże-
nie oświadczenia i niedokonanie opłaty 
raty I, II, III w ustawowych terminach spo-
woduje wygaśnięcie zezwolenia.

Podstawa prawna: art. 111 pkt 7 ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 2019 r. poz. 
2277.

PODZIĘKOWANIA
Sołtys Sołectwa Łopuchówko składa serdeczne podziękowania 

DLA DRUŻYNY OSP BODUSZEWO
za wycięcie sanitarne drzew przy drodze powiatowej w sołectwie. Prace przeprowa-

dzono szybko i sprawnie, a co najważniejsze, bezpiecznie dla płotów oraz linii wysokiego 
napięcia. Myślę, że prezes i komendant mogą być dumni ze swojej jednostki i pracujących 

tu młodzieńców! Całej drużynie pięknie dziękuję!

 Urszula Gendera Zielinska

URODZINY ELMERA

Tej jesieni, wspólnie z dziećmi z lokalnych 
przedszkoli, obchodziliśmy 30. urodziny 
kolorowego słonia w kratkę – Elmera. 
Była to niepowtarzalna okazja do wspól-
nej lektury, zabawy i nauki, a bibliotekę 
do dziś zdobią wizerunki tego sympatycz-
nego słonia wykonane przez dzieci. 
Dotychczas w zajęciach uczestniczyło 
siedem grup przedszkolaków.

WYGRANE PROJEKTY 
Od kilku lat staramy się 
pozyskiwać środki 
zewnętrzne dla naszej biblioteki, tak, aby 
jak najlepiej promować czytelnictwo. Już 
wiele udało nam się zdziałać, wyposażyli-
śmy oddziały w nowe regały, dokonaliśmy 
metamorfozy holu biblioteki. Trzy lata 
z rzędu odbywały się zajęcia dla najmłod-
szych w ramach Wielkiej Grandy w Biblio-
tece. Udało się również zorganizować 
zajęcia dla osób w wieku 50+. 

Ten rok kończyć będziemy również dużym 
sukcesem, ponieważ po kilku próbach 
udało nam się uzyskać dofi nansowanie 
na realizację projektu „Rodzinny zaką-
tek”, w ramach którego odnowimy cały 
oddział dla dzieci i młodzieży oraz czytel-
nię w Filii nr 1 naszej biblioteki. Środki 
otrzymaliśmy z programu „Moja Mała 
Ojczyzna III edycja” realizowanego przez 
Fundację BGK. Realizacja projektu roz-
pocznie się od stycznia 2020 roku. 

GÓRY AFRYKI

Dnia 14.11.2019r. odbyło się spotkanie 
z niesamowitym człowiekiem, Krzyszto-
fem Stępniem, zdobywcą korony marato-
nów ziemi i bieguna północnego. Wysłu-
chaliśmy opowieści o bardzo szybkim zdo-
byciu Góry Kilimandżaro (w wersji tury-
stycznej zajęło to tylko 4 godziny) oraz 
udziale w Ultra Trail Atlas Toubkal - jednym 
z ciekawszych biegów w północnej Afryce, 
odbywającym się w górach Atlasu. Mieli-
śmy okazję dowiedzieć się, jak wygląda 
tak ekstremalny maraton „od kuchni”, 
a jednocześnie jak piękne miejsca można 
przy okazji zobaczyć. W trakcie spotkania 
zaprezentowane zostały ciekawe zdjęcia 
oraz fi lmy. Przed panem Krzysztofem 
kolejne wyzwania. Weźmie on udział 
w maratonach organizowanych na sied-
miu kontynentach, ale… odbędzie się to 
w przeciągu siedmiu dni. Mamy nadzieję, 
że po tym wyczynie pan Krzysztof ponow-
nie odwiedzi naszą bibliotekę, aby podzie-
lić się z nami swoimi wspomnieniami.

PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE
Miło nam poinformować, że dzięki gło-
som oddanym na naszą bibliotekę w kon-
kursie pt. „Wspólne czytanie” nasza pla-
cówka zdobyła książki o wartości 300 zł 
i dwie pufy do wspólnego czytania. 
Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie 
i wsparcie!

Beata Rozmiarek, Agnieszka Kajdaniak

GMINA

Wydarzyło się 
w bibliotece

Informacje 
o wyrobach 
zawierających 
azbest

Sprzedaż napojów 
alkoholowych

Małgorzata Szuberska
podinspektor ds. ochrony środowiska
m.szuberska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 641
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św. Jakuba. Zgłosiły się 62 osoby, pozy-
skano 21,6 litra krwi.

 ▪ Akcje poboru krwi i licytacje podczas 
12-Godzinnego Biegu Charytatywnym 
dla Lenki - na zakup sprzętu i leczenie 
rehabilitacyjne. Pozyskaliśmy prawie 
19 litrów krwi oraz przekazaliśmy 
gadżety na licytacje.

 ▪ Podczas fi nału WOŚP pozyskaliśmy 
86,5 litra krwi, w kweście zebraliśmy 
kilka tysięcy złotych na zakup sprzętu 
dla potrzeby klinik. (Od VI do XXVII fi -
nału WOŚP pozyskaliśmy ponad 2000 
litrów krwi).

 ▪ Współpraca z młodzieżą szkolną Ze-
społu Szkół w Bolechowie i Murowanej 
Goślinie w różnych przedsięwzięciach 
sportowych i charytatywnych dla dzieci 
i młodzieży.

Pragniemy podziękować wszystkim krwio-
dawcom, a szczególnie młodzieży, która 
stojąc u progu dorosłego życia, uczy się 
bezinteresownie pomagać innym. Dzięku-
jemy za ten bezcenny dar, jakim jest krew 
ratująca zdrowie i życie innych. Dzięku-
jemy również wszystkim wolontariuszom, 
Urzędowi Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, Starostwu Powiatowemu 
w Poznaniu, RCKiK w Poznaniu oraz 
wszystkim darczyńcom, sponsorom za 
pomoc i wsparcie każdego roku.

Szczególnie podziękowanie dla:
 ▪ Spółdzielni Mieszankowej Zielone 

Wzgórza za udostępnienie i utrzyma-
nie pomieszczenia klubu,

 ▪ dyrekcji i pracowników Zespołu Szkół 
w Bolechowie,

 ▪ fi rm: Alusta, Kruszgeo, Solaris, Galwa-
no-Perfekt, Pobiedzisko-Gośliński Bank 
Spółdzielczy, Hydrotech, Inline Poland,

 ▪ osób: Grażyna Rejak, Marta Frącko-
wiak, U. i K. Kosakowscy, 

 ▪ a także: Nadleśnictwa Łopuchówko, pra-
cowników Klubu Osiedlowego „Zielone 
Wzgórza”, Ewy i Roberta Maciejewskich 
- Presseko, Kampanii Piwowarskiej S.A. 
w Poznaniu, Cukierni Radosna, Cukier-
ni Paweł Piętka i wielu innych, w tym 
anonimowych darczyńców za wsparcie 
i pomoc w działalności klubu.

Gospodarzem uroczystości była dyrektor 
SP2 Mirosława Szudera, której serdecznie 
dziękuję za zorganizowanie spotkania. Za 
przygotowanie poczęstunku bardzo ser-
decznie dziękuję państwu Bejma. Kieruję 
również serdeczne podziękowanie do 
mediów, wolontariuszy, członków i panów 
naszego klubu. 

Stanisław Woźniak wraz z zarządem 
Klubu HDK PCK Gośliniacy

Zdjęcia: Sławomir Malec

Klub HDK PCK „Gośliniacy” zrzesza 
250 członków i członkiń. Działamy już 

ponad 33 lata. W tym czasie pozyskaliśmy 
ponad 7000 litrów krwi, ponad 650 osób 
zarejestrowało się w banku dawców 
szpiku.

Zarząd klubu w bieżącym roku zorganizo-
wał i przeprowadził:

 ▪ 8 akcji poboru krwi z okazji uczczenia 
100-lecia Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, w których pozyskano ponad 250 
litrów krwi.

 ▪ Zbiórkę nakrętek dla Kamila, we wszyst-
kich przeprowadzonych akcjach poboru 
krwi, na leczenie rehabilitacyjne.

 ▪ Konkurs wiedzy o Polskim Czerwonym 
Krzyżu w Szkole Podstawowej nr 2, 
w którym uczestniczyło 52 uczniów 
z pięciu szkół podstawowych naszej 
gminy.

 ▪ Festyn z okazji Dnia Dziecka – prze-
kazanie paczek, pozostałe przeka-
zano dzieciom w szpitalu przy ul. 28 
Czerwca.

 ▪ Ogólnopolski Turniej Strzelecki pod 
patronatem Starosty Powiatu Poznań-
skiego –uczestniczyło 13 drużyn. 
Serdeczne podziękowanie dla Dyrekcji 
Zespołu Szkół w Bolechowie za pomoc 
w realizacji turnieju.

 ▪ Akcja poboru krwi podczas Jarmarku 

30 lat HDK PCK Gośliniacy
15 listopada spotkali się honorowi krwiodawcy i ich goście, aby wspólnie świętować kolejną rocznicę 

działalności goślińskiego klubu oraz 100-lecie PCK. Wydarzenie stało się dobrą okazją do podsumo-

wania ubiegającego roku oraz wyróżnienia najbardziej aktywnych członków klubu.

Burmistrz Dariusz Urbański odebrał medal „100-lecia 
PCK”.

Uroczystość w sali gościnnej Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.





WYDARZENIA
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po raz pierwszy. Jedna osoba została 
zarejestrowana w banku dawców szpiku. 
Tego dnia udało się pozyskać 6,077 litra 
krwi. Wszyscy krwiodawcy otrzymali upo-
minki od klubu.

Akcję koordynował Stanisław Woźniak, 
Prezes HDK PCK „Gośliniacy”. W organiza-
cji pomagali: Dyrekcja Zespołu Szkół 
w Bolechowie, a także Natalia Mar-
chewka, Dariusz Owsian i Kryspin Dreher. 

Stanisław Woźniak, 
Prezes HDK PCK „Gośliniacy”

Zdjęcia: arch. Stanisława Woźniaka

5 listopada odbyła się ostatnia w tym 
roku, ale z pewnością jedna z jeszcze 

bardzo wielu, akcja poboru krwi oraz 
rejestracji potencjalnych dawców szpiku. 

Akcja odbyła w Zespole Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bolecho-
wie. Do oddania tego najcenniejszego 
z darów zgłosiło się 37 osób, z których 
zdecydowan ą większość, bo ok. 90 proc, 
stanowili uczniowie Zespołu Szkół 
w Bolechowie oraz w Murowanej Gośli-
nie. Po badaniu lekarskim do oddania 
krwi zakwalifi kowało się 14 osób, a 4 
spośród nich zdecydowały się na ten gest 

Kolejna akcja krwiodawców

Nagrody od Gminy Murowana Goślina za działalność na rzecz PCK.Honorowi Dawcy Krwi nagrodzeni za oddane litry krwi. Wyróżnieni „Medalem 100-lecia PCK”.

WYDARZENIA

MEDAL 100-LECIA PCK OTRZYMALI:

Hieronim Dymalski, Marek Jagłowski, Paweł 
Foiński, Jolanta Kafke, Marian Koksa, Tade-
usz Kopczyński, Radosław Kaźmierczak, 
Józef Twardoń, Renata Leśna, Dariusz 
Owsian, Ireneusz Hildebrański, Adam 
Poręba, Tadeusz Przybylak, Jacek Przybyl-
ski, Wojciech Przybylski, Wiesław Przymu-
szała, Jerzy Rumiński, Wiesław Sendrowski, 
Wiesław Stankowiak, Krzysztof Sędziak, 
Grzegorz Szymański, Dorota Żak, Sławomir 
Malec, Roman Wagner, Krzysztof Wąż, 
Bożena i Natalia Dąbrowskie, Zofi a i Kazi-
mierz Klainertowie, Paulina i Grzegorz Łęc

ODZNAKĘ KLUBU HDK PCK „GOŚLINIACY” 

– „PRZYJACIEL KLUBU” OTRZYMALI”

Dorota Mączyńska, Robert Maciejewski, 
Janusz Sibilski, Maciej Boniecki, Adam Pie-
trowiak

ODZNAKĘ KLUBU HDK PCK „GOŚLI-

NIACY” – „ZASŁUŻONY DLA KLUBU” 

OTRZYMALI: 

Mirosława Szudera, Patrycja Smolanowicz, 
Arkadiusz Kuźniewski

W DOWÓD UZNANIA ZA WIELOLETNIĄ AKTYWNĄ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU POLSKIEGO 
CZERWONEGO KRZYŻA PODCZAS UROCZYSTOŚCI PRZYZNANO I WRĘCZONO WIELE WYRÓŻNIEŃ.

Tomasz Ciesielczyk, Paulina Hildebrańska, 
Magdalena Kubiak, Renata Kowalew, Pau-
lina Kopecka, Grzegorz Łęc, Monika Pietro-
wiak, Katarzyna Przybylak, Waldemar 
Simoni, Anna Woźniak

MEDAL „100-LECIA PCK” OTRZYMALI:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, 
Mieczysław Stachowiak - Alusta SA, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie, 
Spółdzielnia Zielone Wzgórza w Murowa-
nej Goślinie, Joanna Leśniewska - Galwano 
-Perfekt, Grażyna Rejak - Handel Wielo-
branżowy, Tomasz Sobalak - Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Łopuchówko, Pobiedzisko 
-Gośliński Bank Spółdzielczy, Bogdan Stra-
chanowski - Wielkopolskie Kopalnie Kru-
szgeo, Urszula i Kazimierz Kosakowscy - 
Agroturystyczne Gospodarstwo Rolne, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji - dyrektor Arleta Włodarczak, Solaris 
Bus&Coach, Relax - hotel i restauracja, 
Cukiernia Paweł Piętka, Cukiernia Radosna 
- Aleksandra i Florian Warzybokowie, 
Janusz Radel, Dorota Stencel

ODZNAKI, W FORMIE PĘKNIĘTEGO 

SERCA, ZA POMOC W REALIZACJI 

ZADAŃ, OTRZYMALI:

Dariusz Urbański, Grażyna Rejak, Beata 
Strama, Renata Kowalew, Mieczysław Sta-
chowiak, Adam Szweda, Tomasz Sobalak, 
Leszek Fiebich, Kamil Grzebyta, Mariola 
Kozieł

ODZNAKI ZWIĄZKU HONOROWYCH 

DAWCÓW KRWI, ZA ODDANE LITRY 

KRWI OTRZYMALI:

15/18 litrów
Przemysław Majchrzak, Sebastian Tatarek

10/12 litrów
Grzegorz Kopaczewski, Karol Szwed

5/6 litrów
Ewelina Brzęcka, Monika Skubiszyńska, 
Jerzy Gunia, Magdalena Kubiak, Jolanta 
Nawrocka

WYRÓŻNIENI PRZEZ REGIONALNE CEN-

TRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZ-

NICTWA:
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Bioodpady wyrzucamy LUZEM lub w spe-
cjalnych workach biodegradowalnych/
kompostowalnych, które można kupić 
w niektórych sklepach sieciowych na 
terenie aglomeracji poznańskiej.

Do gromadzenia bioodpadów wykorzy-
stuje się specjalne brązowe pojemniki 
z otworami wentylacyjnymi w ściankach 
i z rusztem na dnie. Dzięki systemowi 
napowietrzania i parowania odcieków, 
spowalniane jest gnicie odpadów, a co za 
tym idzie, powstawanie nieprzyjemnych 
zapachów. Dodatkowo, zastosowanie 
pojemników z rusztem wpływa na zmniej-
szenie objętości gromadzonych w nich 
odpadów.

Przestrzeganie powyższych zasad gwa-
rantuje, że zbierane bioodpady zacho-
wają swoje właściwości, a obsługująca 
aglomerację poznańską instalacja (Bio-
kompostownia) będzie mogła je efektyw-
nie przetwarzać. W procesie odzysku 
z bioodpadów pozyskiwany jest dobrej 

baty, resztki produktów żywnościowych 
pochodzenia roślinnego, produkty zbo-
żowe, kwiaty cięte i doniczkowe, trawa 
i liście, rozdrobnione gałęzie, skorupki jaj, 
pieczywo. 

Warto pamiętać, że nieprawidłowe zacho-
wanie jednego mieszkańca, który lekce-
waży obowiązujące zasady i wrzuci do 
brązowego pojemnika pieluchę lub koci 
żwirek, niweczy starania wielu innych 
ludzi, którzy zbierali odpady prawidłowo. 
Zatroszczmy się więc o środowisko, 
bądźmy „eko” i postępujmy odpowiedzial-
nie!

BIOODPADY NA LUZIE!

Nieprawidłowym postępowaniem jest 
wyrzucanie bioodpadów zapakowanych 
w zwykłe worki foliowe i siatki ze sklepu. 
Powoduje to pogorszenie jakości groma-
dzonych odpadów, ich gnicie, co w konse-
kwencji stwarza problemy z ich dalszym 
zagospodarowaniem.

WIĘCEJ ODPADÓW BIO

Rosnący poziom życia w Polsce wiąże się 
z większą konsumpcją, a w konsekwencji 
– wzrostem produkcji odpadów. W przy-
padku aglomeracji poznańskiej strumień 
odpadów wzrósł w ostatnich latach 
o około 4-6% rocznie. Dotyczy to wszyst-
kich frakcji, w tym również bioodpadów. 
Stanowią one największą część odpadów 
komunalnych zbieranych selektywnie: 
w 2015 r. – 19,5 tys. ton, w 2016 – 27,4 
tys. ton, w 2017 - 32 tys. ton i w 2018 - 
38 tys. ton. 

Wzrost ilości zebranych selektywnie bio-
odpadów to bardzo dobra wiadomość. 
Dzięki dobrym wynikom zbiórki, gminom 
zrzeszony m w ZM GOAP będzie łatwiej 
osiągnąć poziomy recyklingu wyznaczone 
przez przepisy prawa unijnego oraz krajo-
wego. 

BIOODPADOWE PROBLEMY

Prowadzona poprawnie selektywna 
zbiórka odpadów oznacza zmniejszenie 
ilości i masy odpadów zmieszanych (tzw. 
resztkowych), trafi ających do czarnego 
pojemnika. Niestety, często selektywna 
zbiórka bioodpadów prowadzona jest 
w sposób nieprawidłowy. W przypadku 
bioodpadów dość częstym problemem 
jest mieszanie odpadów ulegających bio-
degradacji z tymi, które nie rozkładają się 
w sposób naturalny. 

Do pojemników na bioodpady nadal tra-
fi a więc to, co trafi ć tam nie powinno. 
Mieszkańcy wyrzucają nie tylko artykuły 
spożywcze, które nie nadają się do kom-
postowania (np. mięso), ale także odpady 
niemające nic wspólnego z frakcją „BIO” 
np. pieluchy, koci żwirek, a nawet gruz 
budowlany, materiały poremontowe itp.

Pamiętajmy, że do pojemników na biood-
pady powinny trafi ać wyłącznie odpady 
organiczne, jak: odpadki kuchenne, 
obierki z jarzyn i owoców, przetermino-
wane warzywa i owoce, fusy z kawy i her-

Bioodpady na luzie
Brązowy, niepozorny - pojemnik na bioodpady, często postrzegany jest jako mało ważny wśród 

odpadowej gamy pojemników. Tymczasem zbiórka bioodpadów jest kluczowym elementem 

całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który organizuje ZM GOAP. Co należy 

o niej wiedzieć i jak ją prawidłowo prowadzić?
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TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Weronika Gronek, 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 Krzyśka, 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 685

jakości kompost (do stosowania jako 
nawóz), wytwarzana jest również energia 
elektryczna (wykorzystywana do zasila-
nia biokompostowni) oraz cieplna.

ŻÓŁTA KARTKA OD GOAP

Gdy okazuje się, że w pojemnikach prze-
znaczonych do selektywnej zbiórki odpa-
dów znajdują się inne odpady, niż te, dla 
których dany pojemnik jest dedykowany, 
to odbierający odpady umieszcza na 
pojemniku żółtą naklejkę ostrzegawczą 
„Selektywna zbiórka niezgodna z Regula-
minem”. W takim przypadku odpady 
zostaną odebrane w terminie zbiórki zmie-
szanych odpadów komunalnych. Jeżeli 
w pojemniku znajdą się takie, których 
GOAP w ogóle nie odbiera, mieszkaniec 
jest zobowiązany do ponownego przepro-
wadzenia segregacji odpadów. W obu 
sytuacjach informacja o nieprawidłowej 
zbiórce zostanie przekazana do ZM GOAP.

Pamiętajmy, że 6 września br. znowelizo-
wano ustawę o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, a jednym z jej 
głównych założeń jest obligatoryjna 
selektywna zbiórka odpadów dla wszyst-
kich właścicieli nieruchomości. Prowa-
dzona w sposób nieprawidłowy, będzie 
skutkować wzrostem opłat za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. W zabu-
dowie wielorodzinnej istnieje zasada 
współodpowiedzialności mieszkańców za 
właściwą gospodarkę odpadami. Niepra-
widłowe postępowanie jednego czy kilku 
mieszkańców, może rodzić negatywne 
konsekwencje dla wszystkich. Dlatego 
zachęcamy mieszkańców do zapoznania 
się z zasadami prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów i stosowania jej w swo-
ich domach. 

WIĘCEJ KULTURY W ODPADACH

Segregacja odpadów to także element 
kultury i dobrego wychowania. Zwykle nie 
wyrzucamy skórki po bananie na chod-
nik, tylko wyrzucamy ją do kosza na 
śmieci (a najlepiej do pojemnika na bio-
odpady). Tak też jest z selektywną 

zbiórką odpadów – segregując je popraw-
nie, przeciwdziałamy degradacji środowi-
ska, ograniczamy zasypywanie oceanów 
plastikiem, spowalniamy powstawanie 
gór odpadów na składowiskach. 

Mieszkańcy powinni wspólnie troszczyć 
się o właściwą gospodarkę odpadami 
i prawidłową zbiórkę selektywną – jest to 
forma sąsiedzkiego współdziałania dla 
dobra swojego otoczenia: bloku, osiedla, 
dzielnicy. 

Prosimy, aby zapamiętać – do pojemni-
ków na bioodpady NIE wrzucamy np. 
plastikowych worków, pieluch, kociego 
żwirku, chleba zawiniętego w folię. Do 
brązowych pojemników mogą trafi ać 
wyłącznie produkty biodegradowalne, 
organiczne. 

Małgorzata Kazimierczak
Inspektor

Dział Gospodarki Odpadami

GOAP
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Chcieliśmy uświadomić naszym 
uczniom, że postawa poznańskich 

organiczników i ich bezinteresowna 
praca na rzecz innych, przyczyniły się do 
odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Święto Patrona celebrowane było 
w dwóch budynkach „Jedynki”. 

W budynku przy ulicy Szkolnej uczniowie 
z klas pierwszych, drugich i trzecich 
poznali najważniejsze fakty z życia Karola 
Marcinkowskiego w trakcie tworzenia kla-
sowych gazetek ściennych. Ponadto 
wykonali jego portrety w różnych techni-
kach plastycznych. Uczniowie klasy 
czwartej zrealizowali mini  projekt doty-
czący polskich symboli narodowych, 
polegający na opracowaniu plansz 
dydaktycznych przedstawiających dzieje 
godła, fl agi i hymnu Polski. Członkowie 
kabaretu, tym razem w poważnej kon-
wencji, wraz z uczestnikami etapu szkol-
nego XV Konkursu Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej przedstawili pozostałym 
uczniom widowisko słowno-muzyczne 
poświęcone 101. rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę.

W auli budynku przy ulicy Mściszewskiej 
klasy piąte, szóste, siódme i ósme zreali-
zowały projekt pt. „Karol Marcinkowski 
wczoraj i dziś”. Uczniowie klasy ósmej 
przypomnieli sylwetkę naszego patrona 
i jego postawę w czasie zaborów oraz 
przygotowali konkurs dotyczący wybitnego 

Wielkopolanina, w którym udział wzięli 
przedstawiciele wszystkich oddziałów. Ku 
naszemu zaskoczeniu najwyższym pozio-
mem wiedzy wykazały się uczennice klasy 
5a – Wiktoria i Aleksandra Dudziak. Bar-
dzo ciekawym punktem projektu był wirtu-
alny spacer po Poznaniu śladami Karola 
Marcinkowskiego. Uczniowie mogli uświa-
domić sobie jak wiele zacnych 
miejsc w stolicy Wielkopolski związanych 
jest z działalnością i życiem patrona ich 
szkoły. Nasi wychowankowie mogli zoba-
czyć również XIX-wieczny gabinet doktora 
Marcinkowskiego oraz pokaz mody z cza-
sów patrona. Część uczniów zabrała nas 
we współczesną podróż z doktorem Karo-
lem i okazało się, że patron naszej szkoły 
świetnie poradził sobie z jazdą na rowe-
rze, grą na komputerze i ze współczesnym 
tańcem. 

Bardzo ważnym punktem uroczystości 
było ogłoszenie wyników konkursu „Tytuł 
społecznika klasowego 2019/2020”. Byli-

śmy bardzo dumni z naszych małych fi lan-
tropów i z tego, że w każdej klasie znalazła 
się osoba, która jest naśladowcą patrona 
naszej szkoły. O godzinie 11.11 włączyli-
śmy w ogólnopolską akcję śpiewania 
hymnu. Prym wiodły klasy 5b i 5a, które 
dodatkowo w uroczysty sposób odśpie-
wały pieśń pt. „Marsz Polonia”.

Na zakończenie uroczystości klasy piąte, 
zgodnie z ideą zdrowego żywienia, propa-
gowaną przez doktora Karola Marcinkow-
skiego, poczęstowały zebranych w auli 
nauczycieli i uczniów smacznymi kanap-
kami i owocami.

Serdeczne podziękowania składamy 
wszystkim wychowawcom i uczniom za 
duży wkład pracy, a pani dyrektor za 
wsparcie merytoryczne i akceptację 
pomysłów.

Ewa Napieralczyk i Krzysztof Radke
Koordynatorzy projektu

OŚWIATA

Portrety patrona wykonane przez uczniów.Społecznicy klasowi 2019/2020.

Święto Patrona 
w goślińskim „Marcinku”
8 listopada 2019 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowa-

nej Goślinie obchodziła Święto Patrona. W tym roku miało ono bardzo uroczysty charakter, ponie-

waż połączone było z obchodami Narodowego Święta Niepodległości.

Takie wyróżnienie zdobyło też 9 innych 
szkół z Wielkopolski. W konkursie u hono-
rowano placówki, które wyróżniają się 
innowacyjnością, wysoką jakością 
nauczania, współpracą ze środowiskiem 
lokalnym, jak również kształtowaniem 
wśród uczniów postaw patriotycznych 
i obywatelskich. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. 
Dziękujemy Kapitule Konkursu za to 
zaszczytne wyróżnienie i cieszymy się, że 
doceniono dokonania naszej szkoły.

Mirosława Szudera 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

im. Henryka Sienkiewicza 

Z radością informujemy, że Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Henryka Sien-

kiewicza w Murowanej Goślinie zdobyła 
wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska 
Szkoła Roku” organizowanym przez 
Samorząd Województwa Wielkopol-
skiego. 

Wyróżnienie w konkursie 
Wielkopolska Szkoła Roku 2019
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kujemy za zaproszenie i wspaniałą 
atmosferę.

Grażyna Sommerfeld
opiekun artystyczny grupy

Zdjęcia: Grażyna Sommerfeld

W dniu 14 listopada br. w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sien-

kiewicza w Murowanej Goślinie odbył się 
I Powiatowy Konkurs Piosenki Patrio-
tycznej i Żołnierskiej pod honorowym 
patronatem Starosty Powiatu Poznań-
skiego Jana Grabkowskiego.

Gościem honorowym był radny powiatu 
Jarosław Dobrowolski. W Sali Gościnnej 
rozbrzmiały pieśni patriotyczne w wyko-
naniu 28 uczestników z 8 szkół powiatu 
poznańskiego, którzy zaprezentowali się 
w dwóch kategoriach wiekowych: klas 
I-IV oraz V-VIII szkół podstawowych.

Komisja w składzie: Jadwiga Maćkowiak 
- przewodnicząca, Arleta Włodarczak oraz 
Tadeusz Szeligowski w kategorii klas I - IV 
wyróżniła: Julię Baranowską ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. 
Miejsca „na podium” przyznała nato-
miast: trzecie - Bogumile Łopce ze Szkoły 
Podstawowej w Biedrusku, drugie - Julii 
Bugzel ze Szkoły Pod stawowej nr 5 
w Swarzędzu, pierwsze - Judycie Doma-
galskiej ze Szkoły Podstawowej w Białę-
żynie. W starszej kategorii komisja wyróż-

niła: Amelię Witułę i Marię Kozłowską ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej 
Goślinie oraz Dawida Andrzejczaka ze 
Szkoły Podstawowej w Białężynie. Trzecie 
miejsce otrzymała Dominika Szpulewska 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym 
Lesie, drugie - Ryszard Licznerski ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej 
Goślinie, natomiast pierwsze miejsce 
zdobyła Edyta Kądzielawa ze Szkoły Pod-
stawowej w Łopuchowie.

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy 
uczestnictwa oraz pamiątkowe kotyliony. 
Osoby wyróżnione otrzymały nagrody 
książkowe, śpiewniki pieśni patriotycz-
nych, a laureaci 1, 2 i 3 miejsca statuetki.

Ogromne gratulacje dla wszystkich wyko-
nawców za piękne wykonanie polskich 
pieśni patriotycznych. Jan Paweł II okre-
ślił, że patriotyzm to umiłowanie tego, co 
ojczyste: historii, tradycji oraz języka 
ojczystego, a poprzez pieśń te postawy 
są pięknie realizowane.

Serdeczne podziękowania dla Jarosława 
Dobrowolskiego za pomoc w organizacji 

konkursu oraz ufundowanie pamiątko-
wych statuetek oraz dla Michała Bejmy 
za sfi nansowanie poczęstunku dla 
uczestników konkursu oraz wszystkich 
przybyłych gości.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska 

OŚWIATA

Wyśpiewana Niepodległość

Taki tytuł nosiło widowisko słowno-
-muzyczne zaprezentowane z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. Przy-
gotowane zostało przez dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie 
działające w szkolnym kabarecie (tym 
razem w poważnej odsłonie) i uczestni-
ków szkolnego etapu konkursu piosenki 
patriotycznej i żołnierskiej. Swoje dzieło 
grupa zaprezentowała na szkolnym apelu 
8 listopada w naszej szkole. 

Ponownie wystąpili z programem na 
zaproszenie Goślińskiego Stowarzyszenia 
Seniorów w czasie spotkania związanego 
ze Świętem Niepodległości. Profesjona-
lizm występu sprawił, że publiczność 
nagradzała małych aktorów gromkimi 
brawami, zarówno w czasie występu, jak 
i na koniec.

Dzieci zostały zaproszone na uroczystą 
kolację, w trakcie której świetnie się 
bawiły wespół z seniorami. Było wspólne 
śpiewanie pieśni i wiele radości z tego 
niezwykłego spotkania. Serdecznie dzię-

26 października w sali Politechniki 
Poznańskiej odbyły się zawody judo 

- XI Memoriał Jigoro Kano. Wystartowało 
w nich 724 zawodników z 55 polskich 
klubów oraz z 5 zagranicznych.

Klasyfi kację drużynową wygrała Legia 
Warszawa, II miejsce Gwardia Koszalin, III 
miejsce Juvenia Wrocław. Równocześnie 
odbywał się Turniej Osób Niepełnospraw-
nych, który jak zawsze dostarczył nam 
dużo wzruszeń i emocji.

Akademia Judo wywalczyła 18 medali 
w zmaganiach głównych oraz 25 w tur-
nieju osób niepełnosprawnych. Nadia Win-
kel z Murowanej Gośliny wygrała trzy poje-
dynki na Ippon w kategorii U-11! 

Jeszcze raz dziękujemy zawodnikom, 
rodzicom i przyjaciołom za pomoc w orga-
nizacji. Jesteście wielcy!

Kamila Busse

Niepodległa, niepokorna… XI Memoriał 

Jigoro Kano
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To przewodnia myśl tegorocznego 
pasowania - święta wszystkich klas 

pierwszych. W tym roku w progach 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie przy-
witaliśmy 110 pierwszoklasistów. 

Pierwsze miesiące w naszej szkole były 
dla nich czasem poznawania zwyczajów 
w niej panujących, zdobywania nowych 
wiadomości i doświadczeń. To także 
okres wytężonej pracy wychowawców 
i uczniów, upływający na wielu próbach. 
Wszystko po to, aby ślubowanie uczynić 
jak najbardziej wyjątkowym i uroczy-
stym.

Wreszcie, gdy nadszedł ten wyjątkowy 
dzień, na twarzach odświętnie ubranych 
pierwszoklasistów widać było radość, 
a twarze ich rodziców promieniowały 
dumą. Nie można zapomnieć o starszych 
kolegach, którzy brawurowo poprowadzili 
tę uroczystość. Po zakończeniu części 
artystycznej, w podniosłej atmosferze 
odbyła się najważniejsza część uroczy-
stości. Przed pocztem sztandarowym 
pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi 
Polakami, godnie reprezentować naszą 
szkołę, swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Następnie zostali pasowani i otrzymali 
tarczę szkolną. Na koniec uczniowie klas 
pierwszych otrzymali drobne upominki, 
a następnie wraz z rodzicami udali się na 
przygotowany dla nich poczęstunek. 

Drodzy pierwszoklasiści, życzymy Wam, 
by nauka w naszej szkole była  wspaniałą 
przygodą, pozwalającą poznawać świat 
i odkrywać jego uroki.

Sylwia Paczkowska

Czas dzieciństwa, 
to dobry 
początek mądrej 
dorosłości

OŚWIATA

W wyniku spontanicznej zbiórki na 
ratowanie tygrysów, które z trans-

portu w tragicznych warunkach trafi ły do 
poznańskiego zoo, dzieci naszej szkoły 
uzyskały niebagatelną kwotę 1520,47 zł. 

Taki wynik przeszedł moje najśmielsze 
oczekiwania. Także tym razem cała spo-
łeczność szkolna udowodniła, że leży jej 
na ser cu dobro naszej planety. Jestem 
przekonana, że nie jest to nasze ostat-
nie, ale pierwsze słowo w stanowczym 
sprzeciwie wobec niszczenia królestwa 
zwierząt i żądaniu zwiększenia nakładów 
na ochronę środowiska, a także solid-
nych kar dla tych, którzy przyczyniają się 
do degradacji Ziemi. Ryzyko, że dla 
następnych pokoleń nic już nie zostanie, 
jest coraz większe i coraz bardziej realne.

Dziękuję dyrektor Justynie Furman za 
wyrażenie zgody na organizację zbiórki 
oraz powołanie komisji. Wicedyrektorowi 
Krzysztofowi Radke i dzieciom za bez-
błędne przeliczenie pieniążków.
Cała kwota została jeszcze raz przeli-

„Sztuka dawania podarunku polega na 
tym, żeby ofi arować coś, czego nie 
można kupić w żadnym sklepie.”

Milne, „Kubuś Puchatek”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza w Murowa-

nej Goślinie wielokrotnie potwierdzili, 
jak bardzo są wrażliwi na krzywdę „braci 
mniejszych”, a także jak bardzo troszczą 
się o swoich chorych kolegów. 

Od lat wspierają schronisko Azorek, orga-
nizując akcję „Pełna miska dla schroni-
ska”, przed każdymi świętami przygoto-
wują prezenty dla dzieci ze szpitala, 
a rodzice pieką pierniczki dla podopiecz-
nych hospicjum. 

Nic więc dz iwnego, że los tygrysów 
z poznańskiego zoo tak bardzo nas poru-
szył. Nie trzeba było nikogo namawiać do 
spontanicznej akcji i we wtorek 12 listo-
pada odbył się dzień pod hasłem „Przyja-
ciele Tygryska”. Rodzice upiekli prze-
pyszne ciasta, uczniowie przebrali 

czona w banku i bezzwłocznie wpłacona 
na konto ogrodu zoologicznego.

Grażyna Sommerfeld
koordynator akcji

się w stroje bohaterów Kubusia 
Puchatka, a zwieńczeniem akcji był 
wspólny taniec całej szkoły do piosenki 
„Wyginam śmiało ciało”. Naszą akcję 
uwieczniła nawet TVP Poznań. 
Oczywiście celem było popularyzowanie 
wiedzy o tych pięknych zwierzętach 
i zebranie pieniędzy na wsparcie poznań-
skiego zoo. Był to niesamowity, pełen 
radości dzień. Mamy nadzieję, że tygrysy, 
dla których przygotowaliśmy również 
symboliczne paszporty, już nigdy nie 
zaznają od człowieka nic złego.

Hanna Frelich

Daj groszaka na 
zwierzaka!

Przyjaciele Tygryska
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OŚWIATA

W poniedziałek 21 października 
w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 

w Murowanej Goślinie odbył się szkolny 
etap konkursu, który od 15. lat wpisuje 
się w tradycję naszej szkoły.

Wzięło w nim udział 19 dziewczynek 
i chłopców w dwóch grupach wiekowych. 
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali przy-
gotowane utwory na bardzo wysokim 
poziomie. 

Komisja oceniająca nie miała łatwego 
wyboru. Laureaci wzięli udział w konkur-
sie powiatowym, który odbył się 14 listo-
pada w Szkole Podstawowej nr 2 w Muro-
wanej Goślinie.

Code Week to Europejski Tydzień 
Kodowania, w którym biorą udział 

zarówno kraje europejskie, jak i te znaj-
dujące się poza granicami naszego kon-
tynentu. 

Klasa III ze Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Długiej 
Goślinie wraz z wychowawcą, Karoliną 
Magdziarz, przystąpiła do Code Week 
w ramach wyzwania „Uczymy dzieci pro-
gramować”. 

Udało nam się wspólnie wykonać aż 10 

Mamy obowiązek pamiętać - to myśl 
przewodnia wieczornicy, która odbyła 

się w czwartkowy wieczór 14 listopada br. 
w Długiej Goślinie. 

Poświęcona była 80. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej. Spotkanie z poezją, 
prozą, fi lmem i muzyką okresu wojny dla 
społeczności szkolnej i okolicznych 
sołectw przygotowała Karolina Magdziarz 
z uczniami klas V i VIII ze Szkoły Podstawo-
wej im. Powstańców Wielkopolskic h w Dłu-
giej Goślinie. Pielęgnowanie patriotyzmu 
na stałe wpisane jest w tradycję naszej 
szkoły. W ten sposób uhonorowaliśmy 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów.

Grażyna Sommerfeld
Zdjęcia: Dagmara Łuczkowska

zaplanowanych zadań! Ćwiczyliśmy umie-
jętności z edukacji polonistycznej, mate-
matycznej, przyrodniczej oraz społecznej. 
Korzystaliśmy z maty do kodowania, 
a także z aplikacji, dzięki którym przygo-
towane przez nas rysunki zmieniały się 
nie do poznania. Samodzielnie tworzyli-
śmy kody i stosowaliśmy się do nich. To 
był wyjątkowy czas, którego nie zapo-
mnimy. Pierwszy Code Week w naszej 
szkole z pewnością nie będzie ostatnim!

Karolina Magdziarz
wychowawca klasy III 

pamięć tych, którzy oddali swoje życie za 
ojczyznę. Spotkanie dostarczyło nam wielu 
wzruszeń i emocji. Po uroczystości wszy-
scy obecni mogli skosztować rogali i woj-
skowej grochówki. Na zakończenie zapalili-
śmy symboliczne światła pamięci, oddając 
hołd wszystkim poległym.

Składam serdeczne podziękowania tym 
wszystkim , którzy wzięli udział w spotka-
niu oraz pani Ani za pyszne rogale, paniom 
z Rady Szkoły i Rady Rodziców za smaczną 
grochówkę.

Aldona Dałek, dyrektor szkoły

XV Konkurs Piosenki Patriotycznej 
i Żołnierskiej

Code Week w Długiej Goślinie

Pamiętamy
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wojennej komedii muzycznej z piosen-
kami i tekstami najważniejszych twórców 
tamtych lat: Juliana  Tuwima, Mariana  
Hermana, Andrzeja Własta, Jerzego 
Petersburskiego i Henryka Warsa.
Historia Ady, która martwi się tym, że 
wiele rzeczy robić nie wypada (słynne 
„Ada, to nie wypada”). Wszyscy spotykają 
się w kawiarni u pana Dodka (nie aż tak 
zimnego drania). Tutaj pan Prezes, papa 
Ady, prowadzi „poszukiwania delikatnej 
natury”, gwiazda fi lmowa Hanka na 
kogoś czeka. Jest też Przewodnicząca 
Towarzystwa Higieny Moralnej i Osobi-
stej. Marta, zniechęcona do mężczyzn po 
„przygodzie” z Nikodemem. 

Usłyszeliśmy wiele szlagierów przedwo-
jennych, np.: „Znów zakwitną białe bzy”, 
„Miłość wszystko wybaczy”, „Chcesz, to 
mnie bierz”, „Nikt tylko ty” oraz „O czym 
marzy dziewczyna”. Były to czasy pełne 
dowcipu i poezji, które bezpowrotnie ode-

szły pewnego wrześniowego poranka 
1939 roku. Po skończonym spektaklu 
widzowie, bardzo zadowoleni ze spekta-
klu, nagrodzili aktorów gromkimi bra-
wami. Nie musimy wyjeżdżać do teatru 
do Poznania, bo teatr przyjedzie do nas, 
dzięki czemu większa grupa seniorów 
skorzystała z możliwości obejrzenia 
spektaklu.

Ewa Janowiak

Asz.teatr to przede wszystkim miejsce 
spotkań niezwykłych ludzi, miłośników 

teatru, którzy realizują na scenie swoje 
talenty, dając innym możliwość oglądania 
profesjonalnie zrealizowanych spektakli. 
To spotkania ze sztuką, literaturą znaną 
i mniej znaną, twórcze pisanie i działanie. 
Spotkania z widzem, tym małym i tym 
dużym. Asz.teatr ma siedzibę w Poznaniu 
na Osiedlu Bolesława Chrobrego 120, 
a aktorami są ludzie pełni pasji i miłości 
do teatru. Główne role grali:

 ▪ Katarzyna Wojtaszak jako Hanka
 ▪ Paweł Pruczkowski jako Dodek
 ▪ Klaudia Solarek jako Marta
 ▪ Tadeusz Sławomir Lisiecki jako Prezes 
Wacław

 ▪ Julita Banaśkiewicz jako Przewodni-
cząca Jadzia

 ▪ Giselle Czureja jako Ada

Spektakl zaprezentowany w Murowanej 
Goślinie inspirowany był tradycją między-

Przedstawienie przygotowane przez 
członków kabaretu działającego 

w Szkole Podstawowej nr 1 zostało połą-
czone z występami laureatów konkursu 
Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 
z okazji 101. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. 

Kabaret „Horrorek” istnieje od wielu lat, 
prowadzi go Grażyna Sommerfeld, 
nauczyciel SP1 w Murowanej Goślinie. 
Aktorami są uczniowie klas od 1 do 3. 
Dzieci kolejny już raz skorzystały 
z naszego zaproszenia.

Koncert rozpoczęto od odśpiewania 
hymnu państwowego. Następnie soliści 
odśpiewali wiele wspaniałych pieśni 
patriotycznych, opowiadając w ten spo-
sób o historii Polski pod zaborami, aż do 
uzyskania niepodległości w 1918 roku.

Seniorzy wynagrodzili młodych artystów 
gromkimi brawami oraz małymi, słodkimi 
upominkami. Po koncercie dzieci wspól-
nie z seniorami zasiadły do stołów, gdzie 
czekał na nich posiłek. Było bardzo miło 
i wesoło. Dzieci, wraz z panią Grażyną, 
zostały już zaproszone przez seniorów na 
kolejne spotkanie w przyszłym roku.

Ewa Janowiak
Zdjęcia: Grażyna Sommerfeld

Nic o Tobie nie wiem
24 października 2019 r. Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów zaprosiło swoich członków, jak 

również wszystkich sympatyków kultury i sztuki, na spektakl pod tytułem „Nic o tobie nie 

wiem”.

W dniu 14 listopada 2019 r. w budynku Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie, z inicjatywy 

Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów, odbyło się widowisko słowno-muzyczne o tematyce nie-

podległościowej. 

Międzypokoleniowo o niepodległości

SENIORZY



grudzień 2019 23

wana wokalistka, zaprezentowała się 
w repertuarze Anny Jantar i Violetty Vil-
las. Był to niezwykły koncert, pełen cie-
pła i nostalgii. Burza oklasków i owacje 
na stojąco były w pełni zasłużone. Po 
koncercie burmistrz zaprosił na słodki 
poczęstunek, podczas którego był czas 
na wspólne rozmowy i integrację. 

Przyłączając się do życzeń - Kochani 
Seniorzy życzymy dużo zdrowia i uśmie-
chu. Niech „jesień życia” będzie czasem 
do spełniania rzeczy niespełnionych.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

1 października obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Osób Star-

szych, 20 października – Europejski 
Dzień Seniora, a w listopadzie – Ogól-
nopolski Dzień Seniora. Wszystkie 
daty mają wspólny cel: kształtować 
społeczne postrzeganie osób star-
szych oraz inicjować działania, których 
celem jest zapewnienie seniorom god-
nego życia.

Jak co roku, burmistrz Dariusz Urbański 
zaprosił wszystkich seniorów i przyjaciół 
osób starszych do celebracji tych wyjąt-
kowych dat. W sobotę, 26 października 
br., najstarsi mieszkańcy Murowanej 
Gośliny  oraz wszystkich miejscowości 
z terenu gminy spotkali się w auli Szkoły 
Podstawowej nr 1 na uroczystym kon-
cercie. To spotkanie na stałe wpisało się 
do kalendarza wydarzeń i seniorzy z nie-
cierpliwością na nie czekają. - Organizu-
jąc Dzień Seniora, mam okazję nie tylko 
złożyć życzenia i podziękować za trud, 
ale też pokazać, że najstarsi mieszkańcy 
są dla nas bardzo ważni – powiedział 
Dariusz Urbański, Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina. 
Katarzyna Zawada, wybitnie utalento-

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
dzieci, które interesują się sztuką 

recytacji, chcąc zachęcić je do czytania 
oraz lepszego rozumienia utworów wier-
szowanych, nasz ośrodek kultury organi-
zuje konkursy recytatorskie. Dzięki nim 
dzieci lepiej poznają i rozumieją poezję, 
poeci stają się im bardziej bliscy. 

Tym razem spotkaliśmy się w ramach 
Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
„Jesień”, który odbył się 20 listopada br. 
Przebiegał w trzech kategoriach wieko-
wych, wzięło w nim udział czterdzieści 
dwoje uczestników.

Jury w składzie: Arleta Włodarczak - prze-
wodnicząca, Agnieszka Szymańska-Woj-
tera postanowiło przyznać:

W GRUPIE NAJMŁODSZEJ (UCZNIOWIE 
KLAS I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
1. miejsce Judycie Wachowskiej ze 
Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie,
2. miejsce Zosi Piotr ze Szkoły Podstawo-
wej w Długiej Goślinie, 

3. miejsce Lenie Radziszewskiej ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej 
Goślinie oraz wyróżnić Aleksandrę Wójcik 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej 
Goślinie. 

W GRUPIE MŁODSZEJ (UCZNIOWIE 
KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
1. miejsce Mai Molendzie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Murowanej Goślinie,
2. miejsce Karolinie Szwedzie ze Szkoły 
Podstawowe nr 1 w Murowanej Goślinie,
3. miejsce Zosi Krankiewicz ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie
oraz wyróżnić Marię Kozłowską i Adama 
Hildebrandta ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Murowanej Goślinie. 

W GRUPIE STARSZEJ (UCZNIOWIE KLAS 
VII - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ)
1. miejsce Edycie Kądzielawie ze Szkoły 
Podstawowej w Łopuchowie,
2. miejsce Kai Różyckiej ze Szkoły Pod-
stawowe nr 2 w Murowanej Goślinie,
3. miejsce Marcelinie Fic ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Murowanej Goślinie.

Dziękujemy za udział wszystkim adeptom 
władania słowem. Jesteście wspaniali 
i doceniamy ogrom pracy, jaką włożyli-
ście w prezentację. Dziękujemy nauczy-
cielom i rodzicom, że razem z nami 
pomagacie rozwijać talenty aktorskie 
i recytatorskie dzieciaków.

A naszej etatowej przewodniczącej - Doni 
Boch, która nie mogła z nami być, 
życzymy dużo zdrowia. Do zobaczenia 
wiosną. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Dzień Seniora

Jesień malowana wierszem

KULTURA
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Jest to impreza rockowa, która jako 
jedna z nielicznych przetrwała taki 

szmat czasu. Wszystko dzięki wielkiej 
pasji i miłości do muzyki grupy zapaleń-
ców, którzy ciągną ten rockowy wóz do 
przodu. Muzyków i publiczność gościła 
sala imprezowa Ośrodka Kultury, gdzie 
specjalnie na tę okazję rozbudowana 
została scena. 

W tym roku zagrali: gośliński The Mon-
days, gnieźnieński Scarlet Echo Decoy, 
gośliński Flying Heads i wągrowiecki 
Mitim. Wieczór wypełniły metalowe 
dźwięki w różnych odsłonach sty listycz-
nych. Każdy mógł znaleźć coś interesują-
cego i zaskakującego dla siebie. Oprócz 
wiernych fanów poszczególnych kapel, 
pojawili się również wolni poszukiwacze 
nowych brzmień oraz rodziny artystów. 

Środowisko słuchaczy rocka i wykonaw-
ców spotkało się na wspólnej celebracji 
muzyki, która daje wiele więcej, niż tylko 
dźwięki. Ta muza jest wypowiedzią arty-
styczną o wielkiej sile oddziaływania, 
przekazem i bastionem wolności. Mur off 
Rock to muzyczny spektakl, w którym 
poznajemy nowe światy w muzycznej 
podróży przez wyobraźnię.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Chór Dziewczęcy Canzona 9 listo-
pada br. wziął udział w II Wielkopol-

skim Konkursie Pieśni Patriotycznej 
i Żołnierskiej im. Rawickiego Korpusu 
Kadetów w Rawiczu.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach: 
zespołów folklorystycznych, chórów doro-
słych oraz chórów dziecięcych. W konkur-
sie wzięło udział 11 zespołów i chórów 
m.in. z Wrocławia, Zielone j Góry, Trzeb-
nicy i Rawicza. Organizatorem był Wielko-
polski Związek Chórów i Orkiestr, Staro-
stwo Powiatowe w Rawiczu oraz Dom 
Kultury w Rawiczu. Konkurs odbył się pod 
patronatem Narodowego Forum Muzyki 
oraz Starosty Powiatu Rawickiego. 

Nasze młode chórzystki zaprezentowały 

ciekawy i zróżnicowany repertuar pieśni 
patriotycznych. Canzona wygrała najwyż-
szą punktacją, zdobywając Złoty Dyplom 
w kategorii chórów dziecięcych oraz 
Grand Prix konkursu. 

Bardzo dziękuję w tym miejscu rodzicom 
chórzystek, którzy wspierają swoje 

dzieci. Uczestnictwo w chórze pomaga 
między innymi kształtować uczucia 
patriotyczne oraz wzmacnia identyfi kację 
z miejscem pochodzenia i jego dziedzic-
twem kulturowym.

Adrianna Wtorkowska Kubińska 
Zdjęcia: Włodzimierz Jędrzejczak

XV Mur off  Rock
9 listopada br. odbyła się jubileuszowa XV edycja koncertu Mur off  Rock. To wydarzenie na stałe 

wpisało się w kulturalny kalendarz muzycznych imprez w naszym mieście.

Grand Prix dla Canzony

KULTURA
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inskrypcyjnych, przy wejściu od strony 
pola również fragment ceglanej bramy. 
Boduszewo to wieś leżąca 3 kilometry na 
wschód od Murowanej Gośliny. Najstar-
sze wzmianki o niej sięgają 1478 r., gdy 
wieś była własnością Mikołaja 
z Kościelca, starosty dobrzyńskiego. 
W Boduszewie zwiedziliśmy też pałac 
i zabudowania folwarczne z XIX w. W oby-
dwóch miejscowościach odwiedziliśmy 
kapliczki i krzyże przydrożne. Na zakoń-
czenie uczestnicy spaceru udali się na 
przygotowane przy wiacie w Boduszewie 
ognisko. Cieszy duża liczba uczestników, 
zainteresowanie młodego pokolenia 
i wspaniała rodzinna atmosfera.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Murowanej Goślinie serdecznie 
dziękuje za pomoc przy organizacji spa-
ceru: Zbigniewowi Śliwińskiemu 
z Rakowni i Jackowi Łuckiemu, sołtysowi 
Boduszewa. 

Tekst i zdjęcia: Arleta Włodarczak

Rozpoczęliśmy od ul. Dolnej 
w Rakowni, gdzie znajduje budynek 

z 1901 r. – znakomity przykład zabudowy 
olenderskiej. Rakownia to wieś leżąca 2 
kilometry na południowy-wschód od 
Murowanej Gośliny. Najstarsze wzmianki 
o tej miejscowości pochodzą z 1435 r. 
W świetlicy w Rakowni nasz przewodnik 
kustosz Izby Regionalnej Marian Pfl anz 
wygłosił wykład: Relacje między Pola-
kami a Niemcami w XIX w na Ziemi 
Goślińskiej. Do cmentarza w Rakowni, 
który powstał w XIX wieku prowadzi 
piękna lipowa aleja. Przy wejściu jest 
fragment  ceglanej bramy, na cmentarzu 
znajduje się kilkanaście nagrobków, 
w tym dwa z krzyżami leżącymi oraz 
tablica nagrobna Elisabeth Müller. Zwie-
dziliśmy też wybudowaną w 2009 r. przez 
mieszkańców Rakowni kaplicę.

Następnie udaliśmy się do Boduszewa. 
Tutejszy cmentarz położony ok. 400 m 
na wschód od wsi, ok 60 m od południo-
wej strony drogi w kierunku Głębocka. 
Znajdują się tam 24 nagrobki, bez płyt 

15 listopada 2019 r. w Galerii „Na 
Wzgórzu” w Ośrodku Kultury odbył 

się wernisaż prac malarskich uczestni-
ków zajęć Pracowni Sztuki. W roku 
2018 pracownia podjęła temat zwią-
zany z 100. rocznicą odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

Coroczny plener malarski został zorgani-
zowany w ramach obchodów rocznico-
wych. Nawiązaliśmy do stylistyki dwóch 
wybitnie polskich kierunków w sztuce, 
jakie powstały w XX w. do formizmu i uni-
zmu. Powstały prace nawiązujące do 
twórczości Witkacego, Strzemińskiego, 
Winklera, ale również do malarstwa 
historycznego. Po roku od pleneru, przed-
stawiamy wystawę pt. „Po niepodległo-
ści”. Artyści tą wystawą składają hołd 
wolności artystycznej wypowiedzi 
i zadają pytania: „Co dalej?”, „Jak zago-
spodarować przestrzeń wolności dzi-

si aj?” Na wernisaż przybyli wszyscy auto-
rzy: Irena Dukat, Ewa Ziarko, Ewa Jach-
czyk, Wojciech Wtorkowski, Maksymilian 
Szczepaniak, Łukasz Szydłowski, Bartło-
miej Stefański. Niespodzianką dla gości 
i artystów był mini koncert. muzyczny. 
Wystąpiła Maja Pers, uczennica Ogniska 
Muzycznego w SP nr 2 w klasie Alicji 
Duszczyk. Zaśpiewała kilka współcze-
snych utworów, akompaniując sobie na 
ukulele. Znaliśmy Maję z talentu plastycz-
nego, ponieważ również bywała na zaję-
ciach naszej pracowni, a tutaj odkryliśmy 
jej muzyczne oblicze. Po uroczystym 
otwarciu i koncercie zapadły ciemności. 
Dalsza część wieczoru odbyła się przy 
świecach, co przeniosło nas w odległe 
czasy lamp naftowych i wieczorów spę-
dzanych przy instrumentach. W jam ses-
sion w tak zwanym after party wystąpili 
Wojciech Wtorkowski - pianino, Bartło-
miej Stefański - cajon i akordeon, Łukasz 

Szydłowski - djembe oraz publiczność.

Wystawę można zwiedzać do 
30.03.2020 r. od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00 - 20.00. Zapraszamy.

Bartłomiej Stefański
Opiekun artystyczny Pracowni Sztuki 

w MGOKiR
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

…szlakiem cmentarzy ewangelickich.

Uczestnicy spaceru historycznego…

Cmentarze ewangelickie 
– odcinek trzeci
W piękne niedzielne przedpołudnie 17 listopada 2019 r. ponad trzydziestoosobowa grupa miło-

śników historii udała się na trzeci spacer szlakiem ewangelickich cmentarzy w naszej gminie.

Obrazy i jam session w ciemnościach

KULTURA
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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
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Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do 
Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
„Przedsiębiorca Roku 2019 Gminy Murowana Goślina”  
w kategoriach:
▪ całokształt
▪ mały przedsiębiorca (do 10 osób zatrudnionych)
▪ średni przedsiębiorca (od 11 do 30 osób zatrudnionych)
▪ duży przedsiębiorca (powyżej 30 osób zatrudnionych).

Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsiębiorcy z naszej gminy, który 
w roku 2019 wykazał się realizacją inwestycji w swojej fi rmie, ale również przyczynił 
się do rozwoju gospodarczego gminy, wzrostu przedsiębiorczości, a także wspierał 
cenne inicjatywy społeczne lub gospodarcze.

Nominacje do nagród wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kategorii można przesy-
łać do 3 stycznia 2020 r. włącznie do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy z dopiskiem 
„Przedsiębiorca Roku” lub e-mailem na adres: l.stefanska@murowana-goslina.pl
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Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy w okresie jego ważności.




