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deczne życzenia z okazji zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzą-
cego Nowego Roku.

Najmłodszych tradycyjnie odwiedził 
Święty Mikołaj oraz goście specjalni: Elza 
i Olaf z „Krainy lodu”. Gry i zabawy dla 
dzieci przygotowała Grupa Imprezowa 
Wieczorek.

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski 

Kolejny Jarmark Bożonarodzeniowy 
za nami. Ponad 50 wystawców 

z wyrobami rękodzieła, rozmaitymi 
ozdobami świątecznymi i smakołykami 
przyciągnęło tłumy mieszkańców naszej 
gminy.

Wspaniałą oprawę muzyczną przygoto-
wały goślińskie zespoły, które zaprezen-
towały się w ramach XVI Goślińskiego 
Kolędowania. Przed koncertem na scenie 
wystąpił Burmistrz Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina Dariusz Urbański, wicebur-
mistrz Krzysztof Oczkowski oraz Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Przemysław 
Popiak z radnymi, którzy złożyli ser-

Jarmark 
Bożonarodzeniowy

Katarzyna Dobrowolska
Główny specjalista ds. komunikacji społecznej
k.dobrowolska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

WYDARZENIA
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W Murowanej Goślinie 27 grudnia 
2019 r. pod pomnikiem na placu 

Powstańców Wlkp. zgromadzili się: wła-
dze samorządowe, potomkowie 
powstańców, uczniowie i nauczyciele, 
członkowie stowarzyszeń, strażacy, 
poczty sztandarowe i mieszkańcy. 

Wieniec od społeczeństwa miasta 
i gminy złożyli: burmistrz Dariusz Urbań-
ski, wiceburmistrz Krzysztof Oczkowski, 
przewodniczący Przemysław Popiak. Po 
wystąpieniu burmistrza, który podkreślił 
jak ważne jest to, aby pamiętać i szano-
wać historię, wspólnym śpiewaniem 
hymnu uczczono pamięć powstańców. 
Tradycyjnie kibice Lecha Poznań oddali 
im hołd, odpalając race. Dalsza część 
obchodów 101. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego odbyła się 
w kościele pw. św. Tymoteusza w Białęży-
nie. Uroczystą mszę św. w intencji 
Powstańców Wielkopolskich koncelebro-
wali ks. dziekan Sławomir Jessa i pro-
boszcz białężyńskiej parafi i ks. Przemy-
sław Malawy. Liturgię mszy św. wzbogacił 
śpiewem Chór Mieszany „Vocantes” pod 
kierunkiem prof. Leszka Bajona.

Podczas jednego z przedświątecz-
nych weekendów tj. 29-30.11.2019 

r. w Murowanej Goślinie odbyła się Świą-
teczna Zbiórka Żywności zorganizowana 
przez Stowarzyszenie „Każdy Jest 
Ważny”. Zostało ono  założone przez 
Radosława Szpota i realizuje na terenie 
naszej gminy zadania Banku Żywności.

Kilkudziesięciu wolontariuszy ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkow-
skiego, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hen-
ryka Sienkiewicza oraz Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, koordynowanych przez Macieja 
Przybylskiego, zbierało od mieszkańców 
żywność w 5 wielkopowierzchniowych 
sklepach  (Biedronka, Tesco, Mila) na tere-
nie 3 gmin (Murowana Goślina, Czerwo-
nak, Suchy Las). 

Podczas Świątecznej Zbiórki Żywności, 

Po mszy św. uczestnicy udali się do Szkoły 
Podstawowej im. Leona Masiakowskiego 
w Białężynie. We wrześniu 2018 r.  w tej 
szkole odbyło się sympozjum naukowe 
„Wiejskość Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919”. Ośrodek Kultury w Murowa-
nej Goślinie wydał okolicznościowe wydaw-
nictwo z tej okazji, zawierające przedsta-
wione referaty i relację z wydarzenia. Wice-
burmistrz Krzysztof Oczkowski wręczył trzy 
egzemplarze broszury gościom: prof. 
Michałowi Umbreitowi z Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
w Poznaniu, prof. Jerzemu Masiakow-

dzięki ofi arności mieszkańców Gminy 
Murowana Goślina, zebrano 2172,64 kg 
żywności o wartości kilkudziesięciu 
tysięcy złotych!

Już kilka miesięcy temu Bank Żywności 
uzyskał wsparcie Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariusza Urbań-
skiego. Robert Walkowiak, który jest pra-
cownikiem urzędu, wspierał logistyczną 
stronę przedświątecznej akcji, tj. odbierał 
żywność od wolontariuszy z poszczegól-
nych sklepów gminnym samochodem. 

We współpracy z burmistrzem, sołtysami, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrekto-
rami szkół, seniorami, wytypowano naj-
bardziej potrzebujące rodziny. Za koordy-
nowanie przygotowań oraz przekazywanie 
paczek ze strony Stowarzyszenia "Każdy 
Jest Ważny" odpowiedzialna była Olga 

skiemu, kolejną otrzymała  organizatorka 
sympozjum – dyrektor szkoły Małgorzata 
Warzecha. Uczniowie, pod kierunkiem 
Aliny Strugarek, przygotowali koncert pie-
śni i piosenek patriotycznych, zatytuło-
wany „Podróż w czasie”. Atrakcją wieczoru 
był pokaz mody z okresu wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego w wykonaniu uczniów 
białężyńskiej szkoły. Wytworzyła się wspa-
niała atmosfera, na chwilę przenieśliśmy 
się w tamte czasy. 

Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Zaborowicz-Nowak. Łącznie 238 rodzin 
z terenu Gminy Murowana Goślina otrzy-
mało świąteczne paczki! 

Głód to nie bajka. Drodzy Mieszkańcy oraz 
Wolontariusze spisaliście się na Medal!

Radosław Szpot
Zdjęcie: A ndrzej Kietzmann

101. rocznica wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego

Świąteczna Zbiórka Żywności 

Podczas uroczystości na placu Powstańców Wielkopolskich.

Maciej Przybylski, Radosław Szpot wraz z wolontariuszką 
podczas Świątecznej Zbiórki Żywności. 

WYDARZENIA
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Po oddaniu strzałów honorowych przez 
Jacka Bogusławskiego, burmistrza Dariu-
sza Urbańskiego i Ryszarda Pomina roz-
poczęliśmy strzelanie.

Tarczę statutową i Krzyż Powstańczy 
wywalczył Grzegorz Szpot. Drugi był 
Sebastian Pietras. Trzeci Michał Dura.

Tarczę z okazji 101. Rocznicy Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego, ufundowaną 
przez Członka Zarządu Województwa 
Wielkopolskiego Jacka Bogusławskiego 
oraz okazały puchar, zdobył Krzysztof 
Schudy. Drugie miejsce przypadło Rado-
sławowi Szpotowi, a trzecie Łukaszowi 
Nowakowi z Wągrowca.
W strzelaniu do tarczy ufundowanej przez 
Radosława Szpota – „Ku radości w przy-
szłości” zwyciężyli:
1 - Michał Dura
2 - Ryszard Gruszka z Wągrowca
3 - Łukasz Nowak z Wągrowca.

Kur ufundowany przez Pawła Janow-
skiego został strącony przez Radosława 
Szpota, drugi był Grzegorz Szpot, nato-
miast trzeci Tomasz Wawrzyniak.

Tak zakończył się 2019 rok dla 
Braci z Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
w Murowanej Goślinie.

Prezes KBS w Murowanej Goślinie
Michał Wtorkowski

mszy św. w kościele św. Tymoteusza 
w Białężynie. W ten sposób podziękowali-
śmy za wolność, którą wywalczyli nasi 
dziadkowie.

W niedzielę 29 grudnia 2019 r. zorgani-
zowaliśmy strzelanie z okazji 101. Rocz-
nicy Wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. Odbyło się ono w wyremontowa-
nych pomieszczeniach strzelnicy Pod 
Ratuszem.

Swoją obecnością zaszczycili to wydarze-
nie: Członek Zarządu Województwa Wiel-
kopolskiego Jacek Bogusławski, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański, wiceburmistrz Krzysz-
tof Oczkowski, przewodniczący RM Prze-
mysław Popiak, Radny Powiatowy Jaro-
sław Dobrowolski, Ryszard Pomin oraz 
bracia kurkowi z Wągrowca, Gołańczy 
i Mieściska. Po odśpiewaniu hymnu brac-
kiego, podziękowano Jackowi Bogusław-
skiemu za wsparcie fi nansowe naszych 
działań. 

Przekazano także podziękowania burmi-
strzowi, samorządowcom i przedstawicie-
lowi Powiatu Poznańskiego za wspieranie 
naszych działań na rzecz mieszkańców. 
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego 
Jacek Bogusławski wręczył odznaki hono-
rowe „Za Zasługi dla Województwa Wiel-
kopolskiego” braciom: Apoloniuszowi 
Twarogowi i Zenonowi Sternowi.

W tygodniu przed świętami zakończy-
liśmy remont strzelnicy Pod Ratuszem 

na Zielonych Wzgórzach. Wspólnym 
wysiłkiem spółdzielni mieszkaniowej, fun-
duszom pozyskanym z Urzędu Marszał-
kowskiego przez skarbnika bractwa 
Radosława Szpota oraz pracy braci 
z KBS w Murowanej Goślinie, zostały 
odmienione, nie do poznania, pomiesz-
czenia Pod Ratuszem. Strzelnica została 
otwarta 21 grudnia, podczas spotkania 
wszystkich osób zaangażowanych 
w remont.

W rocznicę wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego, w dniu 27 grudnia, razem z burmi-
strzem i mieszkańcami uczciliśmy pamięć 
powstańców, zbierając się przed pomni-
kiem i składając wiązankę 
kwiatów, a następnie uczestnicząc we 

Finisz roku 
w Bractwie Kurkowym
14 grudnia w celestacie odbyło się spotkanie wigilijne członków bractwa oraz ich żon. Piękny kon-

cert kolęd dał Chór Canzona Absolwent pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. Smako-

wite potrawy przygotowały: Wirginia Perczyńska i Urszula Bulińska. Wieczór upłynął w miłej 

atmosferze, dając początek zbliżającym się świętom Bożego Narodzenia.

Tarczę z okazji 101. Rocznicy Wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego zdobył Krzysztof Schudy. Wręczenie odznak honorowych „Za zasługi”.

SPROSTOWANIE

W tekście „Zapowiada się najlepszy 
rok inwestycyjny w historii gminy przy 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych” 
(„Gośliński Biuletyn Mieszkańców” nr 
9/2019 z listopada 2019) autorstwa 
pana Dariusza Urbańskiego – Burmi-
strza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, nieprawdą jest, że na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej pan Tomasz 
Łęcki cyt: „radnym przedstawił się 
jako przedstawiciel wojewody”. 
Prawdą jest, iż w sesji Rady Miejskiej 
8 października 2019 p/ Tomasz Łęcki 
uczestniczył jako mieszkaniec Muro-
wanej Gośliny, korzystając z otwar-
tego charakteru obrad.

Tomasz Łęcki

W kolejnym wydaniu „Goślińskiego 
Biuletynu Mieszkańców” zamieścimy 
komentarz burmistrza Dariusza 
Urbańskiego do ww. opinii. 
Redakcja „Goślińskiego Biuletynu 
Mieszkańców”
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Jacek przygotuje odpowiednią muzykę. 
Niech żyją Perczyńscy!

Pod koniec lutego czeka bractwo rozlicze-
nie minionego roku - walne zebranie 
sprawozdawcze.

Oby miniony rok był dobry dla Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego - podsumuje nas 
księgowa.

Prezes KBS w Murowanej Goślinie
Michał Wtorkowski

Brat Robert Maciejewski, który od nie-
dawna pełni funkcję gospodarza strzel-
nicy, w pełni zdał egzamin, zaskakując 
wszystkich wspaniałym żurkiem i innymi 
dodatkami. Okazał się trafi onym kandy-
datem na tę funkcję. Bracie Robercie 
dziękujemy!

8 lutego spotkamy się na balu karnawa-
łowym w stylu wiejskim u naszych prze-
sympatycznych Perczyńskich na 
„domówce” lub jak kto woli „prywatce".
Wirginia jak zwykle ma pełno pomysłów 
i na pewno nie będzie nudno, a jej mąż 

pionowe i poziome. Pierwsze prace roz-
poczną się jeszcze w bieżącym roku, 
natomiast zakończenie robót przewi-
dziane zostało na 15 września 2020 
roku. 

Całkowity koszt planowanych robót 
wyniesie brutto 1 523 020,80 zł, z czego 
50 % będzie współfi nansowane przez 
Wojewodę Wielkopolskiego w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych na lata 
2019.

Zdjęcie: Katarzyna Dobrowolska

przejścia dla pieszych. Wyposażenie toa-
lety publicznej zostanie wykonane z ele-
mentów stali nierdzewnej i dostosowane 
dla osób niepełnosprawnych.

Prace przy realizacji toalety zostały 
podzielone na dwa etapy:

1) wykonanie dokumentacji projekto-
wej do dnia 30 maja 2020 roku,

2) zakończenie robót budowlano-mon-
tażowych do dnia 30 lipca 2020 
roku.

Całkowity koszt planowanych robót 
wyniesie brutto 184 500,00 zł

Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

W Nowy Rok, jak co roku, w samo 
południe, bracia spotkali się na 

strzelnicy przy ul. Brackiej podczas 
strzelania z broni czarnoprochowej, 
które poprowadził strzelmistrz Tomasz 
Wawrzyniak.

Strzelano do tarczy malowanej, kołkowa-
nej, która przedstawiała: młodego biz-
nesmena (dziecko).

Najlepszym okazał się Maciej Przybylski, 
drugi był Tomasz Wawrzyniak, trzeci 
Robert Maciejewski.

11 grudnia br., w wyniku rozstrzy-
gniętego postępowania przetargo-

wego, burmistrz Dariusz Urbański podpi-
sał umowę na budowę ulic Rzemieślni-
czej i Szklarskiej w Przebędowie. Wyko-
nawcą tego zadania będzie „KOSOX” 
Firma budowlano-inwestycyjna - Seba-
stian Kaczmarczyk, z siedzibą w Owiń-
skach, przy ul. Dworcowej 3/5.

Zakres prac obejmuje w szczególności: 
budowę kanalizacji deszczowej, 
nawierzchni  jezdni, chodników, zjazdów 
na posesję, parkingów oraz oznakowanie 

W wyniku rozstrzygniętego postępo-
wania przetargowego została podpi-

sana umowa na budowę publicznej toa-
lety miejskiej. Wykonawcą tego zadania 
będzie fi rma Hamster Polska Sp. z o.o. 
z siedzibą w Rybniku, przy ul. Pod Hałdą 
37B.

Realizacja inwestycji odbędzie się w for-
mule „zaprojektuj – zbuduj”. Zakres prac 
obejmuje opracowanie projektu budowla-
no-wykonawczego wraz z wszelkimi 
uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę oraz wykonanie 
robót budowlano montażowych toalety 
miejskiej wraz z przyłączami. Nowocze-
sna toaleta miejska usytuowana będzie 
w skarpie ulicy Podgórnej naprzeciw 

Strzelecki Nowy Rok

Nowe ulice

Toaleta przy rynku 

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

Wioletta Wojciechowska
Inspektor ds. inwestycji liniowych
w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 615
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Podobnie jak w latach ubiegłych, 
Sztab 28. Finału mieścił się budynku 

biblioteki. Już od wczesnych godzin ran-
nych do kwestowania wyruszyło 53 
wolontariuszy na teren całej naszej 
gminny, na szczęście piękna i słoneczna 
pogoda sprzyjała zbiórce.

W tym roku zebraliśmy ponad 94 000 
złotych, co jest naszym goślińskim rekor-
dem szczodrości i gorących serc (nasz 
poprzedni rekord to 68 098,79 zł 
w 2018 r.). W puszkach wolontariuszy 
była także obca waluta: euro - 67,52; 
dolary - 7,84; funty – 15,30 oraz 4 bank-
noty i 178 różnych obcych monet.

Tegoroczny fi nał najpiękniejszej orkiestry 
świata, która pod kierunkiem Jurka 
Owsiaka zagrała w naszej gminie, przed-
stawiamy w krótkich relacjach:

Tradycyjnie w Łopuchowie WOŚP zagrała 

w przeddzień fi nału. W sobotę na 28. 
Finał do Szkoły Podstawowej w Łopucho-
wie zaprosiło Stowarzyszenie Przyjaciele 
Łopuchowa, które zorganizowało arty-
styczne występy uczniów oraz kawia-
renkę. Kwestowało tam 2 wolontariuszy, 
zebrano 5 673,22 zł, w tym 2 975 zł 
z licytacji.

Także w sobotę, w remizie OSP w Białęży-
nie, swój program artystyczny przedsta-
wili uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Białężynie. Kwestowało 2 wolontariu-
szy, zebrano 3 690,86 zł, w tym 2 215 zł 
z licytacji. Najdrożej wylicytowano kro-
pelkę ofi arowaną przez Klub HDK PCK 
„Gośliniacy” – 730 zł.

Krew to bezcenny dar życia. Już po raz 
23. akcję honorowego oddawania krwi 
zorganizowali Klub Honorowych Daw-
ców Krwi PCK „Gośliniacy” 
na czele z prezesem Stanisławem Woź-

12 stycznia 2020 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 

dwudziesty ósmy. Tradycyjnie i nasza gmina grająca już 27 lat z najpiękniejszą 

orkiestrą świata nie pozostała obojętna na pomoc dla najmłodszych. Graliśmy 

„Dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych 

w dziecięcej medycynie zabiegowej”.
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niakiem - współorganizatorem działań 
orkiestry w naszej gminie oraz Regio-
nalne Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Poznaniu. Zarejestrowano 
250 osób, krew oddały 204 osoby 
(w tym 20 osób po raz pierwszy), uzy-
skano 88,444 l tego cennego leku. Do 
Banku Szpiku osób niespokrewnionych 
zarejestrowało się 26 osób.

Klub OFF ROAD 4x4 MG i MASZKA 
TEAM zorganizowali rajd „Jeździmy 
z WOŚP OFF ROAD 4x4 MG”, trasę 
pokonywano samochodami terenowymi. 
Podziękowania za pomoc dla Ranczo 
4x4 Dąbrówka.

Na placu Powstańców Wlkp. w Murowa-
nej Goślinie o godz. 13.30 odbyły się 
pokazy medyczne i techniczne w wykona-
niu druhów z OSP w Murowanej Goślinie 
i Białężynie.

Szkoła Podstawowa nr 2 zorganizowała 
artystyczne prezentacje uczniów 
„Dwójki”. Z licytacji uzyskano 2 870 zł 
(najdrożej wylicytowano kropelkę ofi aro-
waną przez Klub HDK PCK „Gośliniacy” – 
250 zł), a ze sprzedaży ciast i prac 
uczniów 3 837,85. zł. W szkole od rana 
trwało składanie kultowego roweru 
WIGRY 3 przez Wojtka Janiszewskiego, 
jego tatę Jakuba i kolegów z 7 c. Rower 
został zlicytowany na placu przed biblio-
teką za największą kwotę w tegorocznym 
fi nale – 1 500 zł.

Dyrektor SP 2 Mirosława Szudera podczas aukcji.

Występ kabaretowy w auli SP1. Dzieci wtargnęły na scenę podczas występu zespołu Supermenki.

Akcja HDK PCK „Gośliniacy”.

Sklep z czasów PRL. 
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Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie 
na orkiestrowe granie zaprosiła do swojej 
sali widowiskowo-sportowej. Kwestowało 
2 wolontariuszy, zebrali łącznie kwotę 
4 703,16 zł, w tym z licytacji 2 370 zł. 
Najdrożej wylicytowano torbę 28. Finału 
WOŚP – 300 zł.

W auli szkoły przy ul Mściszewskiej 
w Murowanej Goślinie został zaprezento-
wany program przygotowany przez 
Szkołę Podstawową nr 1 oraz Ośrodek 
Kultury. Występowały kabarety i teatry, 
zespoły wokalne i soliści. Z licytacji uzy-
skano 4 125 zł, najdrożej wylicytowano 
kalendarz ścienny 28. Finału WOŚP. – 
400 zł. Największą radość sprawiły 
świetnie bawiące się dzieci, które spon-
tanicznie tańczyły i towarzyszyły wystę-
pującym na scenie artystom.

Hitem tegorocznego fi nału okazały się 
parasole z pokazu mody w Londynie. 
Podarowane spontanicznie w dniu fi nału 
przez sklep Hairs.pl, licytowane w SP nr 1 
(10 szt.) i na placu przed biblioteką (10 
szt.) przyniosły orkiestrze 3 980 zł, naj-
wyższa cena za szt. to 500 zł.

2 456,38 zł to rekordowa kwota zebrana 
przez wolontariusza (bez licytacji) w 28. 
Finale WOŚP w naszej gminie.

Podobnie jak w ubiegłym roku, przebo-
jem okazało się stoisko „Oranżada - 
smaki PRL-u”. zorganizowane przez 
uczniów SP nr 2: Nadię, Maję, Julię, Maję, 
Kalinę, Olę, Maję, Wojtka, Maksa, Olka, 
Macieja i Bartka. Nad wszystkim czuwał Do puszki trafi ły pieniądze z kawiarenki i sklepiku – Łopuchowo.

„Kropelkę” ofi arowaną przez Klub HDK PCK Gośliniacy 
wylicytowano za 730 zł.

Ekipa fi nału WOŚP w Łopuchowie. Występy dzieci podczas fi nału w Długiej Goślinie. 

Występy w szkole w Białężynie.
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WYDARZENIA

PRZYJACIELE GOŚLIŃSKIEGO SZTABU 

28. FINAŁU WOŚP
Klub HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy (25 lat z WOŚP), Pizzeria Italia, 
Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Burmistrz Dariusz Urbański, Ochotnicza Straż Pożarna w Murowanej Goślinie, Radni Rady Miejskiej: Magdalena Binięda-
Grzebyta, Kamil Grzebyta, Stefania Hałas, Klub Off  Road 4x4, Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie, Sklep Hairs.pl, Agencja Detektywistyczna i Ochrony „JOKER” 
Oddział Poznań,  Szkoła Tańca Moniki Pyś Murowana Goślina, Zespół Supermenki z Czerwonaka pod kierunkiem Remigiusza Wojciechowskiego, Cukiernia Paweł 
Piętka w Murowanej Goślinie, Valorous Group i ePremium, Studio Figura Koziegłowy, Jordan Steinke, Warsztat Terapii Zajęciowej w Murowanej Goślinie, Wojciech 
Wtorkowski, Grzegorz Grunwald,  Stefan Baszczyński, Szymon Panowicz, Ryszard Przybył, Julia Krause, Krystyna Kretkowska Poseł na Sejm RP, YORK sp. z o.o w Bole-
chowie, Jakub Janiszewski, Wojtek Janiszewski i koledzy z klasy VII c, SP nr 2 w Murowanej Goślinie, Małgorzata Sibilska, Emilia Kordecka, Ola Kordecka, Jarosław 
Dobrowolski, Dominik Kowal, Maksymilian Szczepaniak, Dominik Radziejewski, Danuta Szymańska, Ewa Nowak, Agata Zaworska, Elżbieta Pawlak, Jakub Pawlak, Ilona 
Nogaj, Martyna Wojtera, Dorota Stencel, Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa w Białę-
żynie, Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie, Szkoła Podstawowa w Łopuchowie, Stowarzyszenie Przyjaciele Łopuchowa, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Muro-
wanej Goślinie, Komisariat Policji w Murowanej Goślinie, Straż Miejska w Murowanej Goślinie.

tata Wojtka - Jakub Janiszewski. Sprze-
daż oranżady z metalowym otwieraczem 
przyniosła orkiestrze 2 033,91 zł. Gdy 
skończyła się oranżada, z powodzeniem 
sprzedawano także ocet.

Od kilu lat Ryszard Przybył ofi arowuje na 
licytacje piękne, drewniane ptaki, w tym 
roku zostały wylicytowane za łączną 
kwotę ponad 300 zł.

Kulminacją 28. Finału WOŚP w naszym 
mieście było tradycyjne „Światełko do 
nieba”, które dokładnie o godz. 20.00 roz-
świetliło niebo nad Murowaną Gośliną. 
Dzięki darczyńcom mogliśmy zobaczyć 
piękny pokaz sztucznych ogni, przygoto-
wany przez Szymona Panowicza. Na placu 
przed biblioteką obyła się też licytacja, 
rekordowa: pod względem ilości licytowa-
nych przedmiotów (67), czasu (1,5 
godziny) i uzyskanej kwoty – 17 710 zł. 

Sponsorzy „Światełka do nieba” 2020
▪ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

LZD Murowana Goślina

 ▪ ALTRANS sp. z o.o. Białęgi
 ▪ Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdziel-
czy

 ▪ Handel i Usługi Wielobranżowe Jaro-
sław Dobrowolski

 ▪ Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa 
Rolnik

 ▪ Jan Zaręba Murowana Goślina
 ▪ Cech Rzemieślników, Kupców i Przed-
siębiorców w Murowanej Goślinie

 ▪ Hanna i Roman Gronowscy Murowana 
Goślina

 ▪ Stefan Baszczyński
 ▪ Auto Lux Janusz Binięda, Tom-Car inż. 
Tomasz Binięda

▪ Księgarnia Grześ Murowana Goślina.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy, którzy zagrali z najpiękniej-
szą Orkiestrą Świata w kolejnym wspa-
niałym Finale WOŚP.

Cieszymy się bardzo z rekordów i odda-
nej krwi, ale pamiętamy, że nie rekordy 
są najważniejsze, ale to, jak szeroko 
otwieramy nasze serca na pomoc dzie-

ciakom, dla których orkiestra gra do 
końca świata i jeden dzień dłużej.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolon-
tariuszom i ich rodzicom, honorowym daw-
com krwi, nauczycielom i uczniom za 
piękne występy oraz wszystkim przyjacio-
łom naszego sztabu i WOŚP, którzy przy-
czynili się do organizacji 28. Finału. 

Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu 

28. Finału WOŚP

Zdjęcia: Tomasz Mizgier, Dominik Kowal, 
Bartłomiej Stefański, Maksymilian Szcze-

paniak, Justyna Grefkiewicz, Paulina 
Lewandowska, Alina Strugarek

Z wieczornych licytacji przed biblioteką zebrano łącznie 17 710 zł. Wolontariuszki w goślińskim sztabie WOŚP.

Burmistrz Dariusz Urbański podczas fi nału przed biblioteką.
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RADA MIEJSKA

Rada Miejska przyjęła stawki odpłatności 
za pobyt w placówkach dla osób bezdom-
nych, które pozwolą w niewielkim stopniu 
zrekompensować wydatki budżetu gminy 
na ten cel, a jednocześnie będą stanowiły 
motywację dla osób bezdomnych, aby brać 
odpowiedzialność za własny los. 

10.  W sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Miasta 
i Gminy Murowana Goślina na rok 
2020.

Uchwała została przyjęta 8 głosami „za” 
przy 4 głosach „przeciw” (Magdalena 
Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta, Justyna 
Radomska, Elżbieta Walczak). Radni: 
Andrzej Kuźniewski, Grażyna Nawrocka 
i Leszek Sommerfeld wstrzymali się od 
głosu. 

W związku powstaniem nowego Klubu Rad-
nych „Dynamiczna i Uczciwa Gmina” oraz 
wyborem radnego Roberta Molskiego na 
Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, 
należało dokonać stosownych zmian 
w komisjach Rady Miejskiej. 

11.  W sprawie określenia liczby człon-
ków Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej.

Ustala się w kadencji 2018-2023 samo-
rządu gminnego 4 członków Komisji Rewi-
zyjnej. 
Wszyscy radni opowiedzieli się „za” podję-
ciem uchwały.

12.  W sprawie powołania składu osobo-
wego Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 
Danuta Szczepaniak (Przewodnicząca 
Komisji), Grażyna Nawrocka, Piotr Tecław 
(Zastępca Przewodniczącej Komisji), Elż-
bieta Walczak.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

13.  W sprawie określenia liczby człon-
ków Komisji Skarg, Wniosków i Pety-
cji Rady Miejskiej.

W kadencji 2018-2023 samorządu gmin-
nego ustala się 4 członków Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji.  

Wszyscy radni opowiedzieli się „za” podję-
ciem uchwały.

Goślina na lata 2019-2036.

5. W sprawie wykazu wydatków, które 
nie wygasają z upływem roku budże-
towego 2019 oraz ustalenia planu 
fi nansowego tych wydatków.

Do wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2019 należą 
zadania:

 ▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni 
i w ciągu ul. Gnieźnieńskiej w Murowa-
nej Goślinie,

 ▪ budowa ulic: Kmicica, Oleńki i Podbipię-
ty w Murowane Goślinie,

 ▪ zakup mebli biurowych na potrzeby 
Urzędu Miasta i Gminy,

 ▪ budowa wiaty w Raduszynie,
 ▪ budowa wiaty w Złotoryjsku,
 ▪ budowa wiaty na boisku sportowym 

w Łopuchówku,
 ▪ budowa wiaty w Białężynie,
 ▪ przebudowa budynku rekreacyjnego 

w Wojnówku.
W/w zadania opiewają na kwotę 
370 467,03 zł. 

6. W sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu, na 
okres 1 roku, pomieszczeń użytko-
wych w budynku Ośrodka Zdrowia 
w Murowanej Goślinie.

7. W sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części 
obrębu Rakownia i Zielonka.

Przystąpienie do opracowania planu ma na 
celu zabezpieczenie terenu łąk i gruntów 
ornych położonych w Otulinie Parku Krajo-
brazowego „Puszcza Zielonka”, przed zabu-
dową na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy.

8. W sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego z Gminą Oborniki 
dotyczącego zapewnienia opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapo-
biegania bezdomności na rok 2020.

9. W sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad odpłatności za pobyt w ośrod-
kach wsparcia, udzielających schro-
nienia osobom tego pozbawionym, 
w tym bezdomnych, z terenu Gminy 
Murowana Goślina.

17 grudnia 2019 r. odbyła się XV Sesja 
Rady Miejskiej. Rada Miejska, obradu-

jąc w pełnym składzie, podjęła następu-
jące uchwały:

1. W sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Muro-
wana Goślina na lata 2020-2036.

Przy przygotowaniu projektu Wieloletniej 
Prognozy Finansowej szczegółowej analizie 
podlegało każde zadanie rozpisane po stro-
nie dochodów i wydatków do roku 2023. 
Na lata 2024-036 WPF sporządzono, 
zachowując niewielki wzrost kwotowy. 
Dochody bieżące zostały zaplanowane 
z dużą ostrożnością. Podatki i opłaty 
lokalne zaplanowano po uwzględnieniu 
uchwalonych stawek oraz po przeanalizo-
waniu wykonania z 10 miesięcy 2019 r. 
i wykonania lat poprzednich. Uwzględniono 
również możliwość wyegzekwowania zale-
głości z lat poprzednich. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozy-
tywną opinię o projekcie WPF. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie.

2. W sprawie uchwały budżetowej na 
2020 rok.

Najważniejszymi kwotami budżetu są:
 ▪ dochody ogółem: 70 882 710,57 zł
 ▪ dochody bieżące: 70 282 710,57 zł
 ▪ dochody majątkowe: 600 000,00 zł
 ▪ wydatki ogółem: 73 475 839,94 zł
 ▪ wydatki bieżące: 65 389 040,94 zł
 ▪ wydatki majątkowe: 8 086 799,00 zł
 ▪ defi cyt budżetu: 2 593 129,37 zł
 ▪ nadwyżka operacyjna: 4 893 669,63 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Pozna-
niu wyraziła pozytywną opinię o projekcie 
uchwały budżetowej na 2020 rok. Uchwała 
została podjęta 14 głosami „za” przy 1 gło-
sie „wstrzymującym się” (Kamil Grzebyta).

Kolejne uchwały przyjmowane były jedno-
głośnie. 

3. W sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej na 2019 rok.

Dochody budżetu gminy zwiększają się 
łącznie o 397 141,00 zł do kwoty 
79 522 846,58 zł. Wydatki budżetu gminy 
zwiększają się o 397 141,00 zł do kwoty 
80 669 774,58 zł. 

4. W sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Murowana 

XV Sesja Rady Miejskiej

RELACJE Z SESJI RADY MIEJSKIEJ Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654
j.krzyśka@murowana-goslina.pl
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14.  W sprawie wyboru Przewodniczą-
cego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej.

Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków 
i petycji został radny Jacek Zaranek. „Za” 
podjęciem uchwały opowiedziało się 14 
radnych, 1 „wstrzymał się” od głosu (Jacek 
Zaranek).

15. W sprawie powołania składu osobo-
wego Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej.

W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
wchodzą radni: Jacek Zaranek (Przewodni-
czący Komisji), Magdalena Binięda-Grze-
byta, Robert Molski, Leszek Sommerfeld 
(Zastępca Przewodniczącego Komisji). 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

16. W sprawie planu pracy Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie na 2020 
rok.

Sesje Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
na 2020 rok zaplanowano w następujących 
terminach: 21.01., 10.03., 28.04., 23.06., 
15.09., 20.10., 15.12. oraz 9.02.2021 r.

Uchwała została podjęta 10 głosami „za” 

XV/159/2019 Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dnia 17 
grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, które nie wyga-
sają z upływem roku budżetowego 
2019 oraz ustalenia planu fi nanso-
wego tych wydatków.

2. W sprawie ustalenia wykazu wydat-
ków, które nie wygasają z upływem 

Radomska, Elżbieta Walczak). Radny Gra-
cjan Kaźmierczak wyłączył się z głosowa-
nia.

2. W sprawie udzielenia odpowiedzi na 
skargę na Uchwałę Nr XV/172/2019 
Rady Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie z dnia 17 grudnia 2019 r. w spra-
wie stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu radnego wniesioną przez adwo-
kata Arkadiusza Jaskułę do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu.

roku budżetowego 2019 oraz ustale-
nia planu fi nansowego tych wydat-
ków.

W związku z usunięciem zadań dot. 
budowy wiat z wykazu wydatków, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego, 
należało uchylić uchwałę z dnia 17 grudnia 
2019 r. i podjąć uchwałę z nowym wyka-
zem. 

3 stycznia 2020 r. została złożona skarga 
na Uchwałę Nr XV/172/2019 z dnia 17 
grudnia 2019 r. Uchwałę wraz z odpowie-
dzią na skargę przekazano do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 
Rada Miejska nie uwzględniła zarzutów 
skargi. „Za” podjęciem uchwały opowie-
działo się 10 radnych, 3 zagłosowało „prze-
ciw” (Magdalena Binięda-Grzebyta, Kamil 
Grzebyta, Justyna Radomska”), 2 „wstrzy-
mało się” od głosu (Gracjan Kaźmierczak, 
Elżbieta Walczak).

przy 4 głosach „przeciw” (Magdalena 
Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta, Justyna 
Radomska, Elżbieta Walczak).

17.  W sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2020 
rok.

Komisja Rewizyjna w 2020 r. będzie zajmo-
wała się:

 ▪ zadaniami związanymi z bezpieczeń-
stwem publicznym, 

 ▪ kontrolą działalności z zakresie zadań 
realizowanych w ramach opieki zdro-
wotnej na terenie gminy,

 ▪ kontrolą realizacji uchwały Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie w sprawie 
ulg dla właścicieli posesji realizujących 
program rewitalizacji oraz odnowy ele-
wacji w historycznej części miasta,

 ▪ analizy wykonania budżetu za 2019 rok 
oraz w I półroczu 2020 r.,

 ▪ kontroli wykorzystania środków fi nanso-
wych z wydanych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych,

 ▪ oceną realizacji „Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2019 rok”,

 ▪ informacją dotyczącą skarg i wniosków 
złożonych do Urzędu Miasta i Gminy 
w 2010 r.

 ▪ kontrolą efektywności funkcjonowania 
transportu wewnątrzgminnego.

„Za” podjęciem uchwały zagłosowano 10 
radnych, 5 radnych zagłosowało „przeciw” 
(Magdalena Binięda-Grzebyta, Kamil Grze-
byta, Gracjan Kaźmierczak, Justyna 
Radomska, Elżbieta Walczak).

18. W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu rad-
nego Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
Pana Kamila Grzebyty w okręgu wybor-
czym, w związku z naruszeniem dyspozycji 
art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym, tj. prowadzenia 
działalności gospodarczej z wykorzysta-
niem mienia gminy.

Uchwała została podjęta 10 głosami „za” 
przy 2 głosach „przeciw” (Magdalena 
Binięda-Grzebyta, Gracjan Kaźmierczak) i 2 
głosach „wstrzymujących się” (Justyna 
Radomska, Elżbieta Walczak). Radny Kamil 
Grzebyta wyłączył się z głosowania.

Na dzień 23 grudnia 2019 r. została 
zwołana XVI Nadzwyczajna Sesja Rady 

Miejskiej. W sesji wzięło udział 9 radnych 
(nieobecni: Magdalena Binięda-Grzebyta, 
Kamil Grzebyta, Justyna Radomska, 
Danuta Szczepaniak, Piotr Tecław, Elż-
bieta Walczak).

Rada podjęła następujące uchwały:
1. W sprawie uchylenia Uchwały Nr 

7 stycznia 2020 r. odbyła się XVII Sesja 
Rady Miejskiej, zwołana w trybie nad-

zwyczajnym, w której uczestniczyli wszy-
scy radni.

Zostały podjęte następujące uchwały:
1. W sprawie odmowy stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego.
Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyga-
śnięcie mandatu radnego Gracjana Kaź-
mierczaka w okręgu wyborczym nr 11. 
Uchwała została podjęta 12 głosami „za” 
przy 2 „wstrzymujących się” (Justyna 

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVII Sesja Rady Miejskiej
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ich ręce kwiaty i upominek. 

PS. Tuż przed zamknięciem tego wydania 
„Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców”, do 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina 
dotarła smutna wiadomość o śmierci 
pana Bronisława. Rodzinie oraz najbliż-
szym składamy  wyrazy współczucia.

WYDARZENIA

21 listopada 2019 roku w auli Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Murowanej Gośli-

nie odbyły się uroczystości uhonorowania 
par za długoletni staż małżeński. W tym 
podniosłym momencie towarzyszyli im naj-
bliżsi - członkowie rodzin, przyjaciele i zna-
jomi.

Tegoroczni Jubilaci to: Helena i Jan Andrze-
jakowie, Julianna i Stanisław Buchholzo-
wie, Bronisława i Marek Ciężcy, Wanda 
i Ryszard Endlerowie, Krystyna i Zdzisław 
Falińscy, Maria i Marian Henclowie, 
Marianna i Henryk Józefczykowie, Wanda 
i Zbigniew Laszkiewiczowie, Krystyna 
i Bogdan Łuccy, Zofi a i Marian Marszało-
wie, Danuta i Borysław Piotrowscy, Miro-
sława Sanicka-Psik i Stefan Psik, Halina 
i Bronisław Szaferscy, Alicja i Franciszek 
Talarowie, Krystyna i Stanisław Walkowia-
kowie, Maria i Kazimierz Wojciechowscy 
oraz Maria i Ryszard Wojtkowiakowie.

Podczas uroczystości nieobecni byli, rów-
nież obchodzący ten piękny jubileusz, Elż-
bieta i Ireneusz Kędziorowie oraz Barbara 
i Mikołaj Woźniakowie.

Burmistrz Murowanej Gośliny pogratulował 
jubilatom dochowania małżeńskich ślubów 
oraz dbałości o ich rodziny - Jest to duma, 
że ludzie 50 lat mogą żyć ze sobą i dają 

przykład kolejnym pokoleniom, że można 
w harmoni i, zgodzie i miłości przeżyć 
wspólnie pół wieku.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Piotr 
Hildebrandt dodał, że to dzięki ogromnej 
sile pokonywania przeciwności, które nie-
sie los, małżonkowie nie zapomnieli 
o takich wartościach, jak wzajemny szacu-
nek, oddanie, zrozumienie i lojalność. Wie-
dzieli, co to kompromis i przebaczenie 
i dzięki temu mogą cieszyć się tak długim 
stażem małżeńskim.

Uroczystość zakończył występ wokalny 
w wykonaniu Elżbiety Raczyńskiej oraz 
toast wzniesiony lampką szampana na 
cześć Jubilatów.

Burmistrz podczas wizyty u Stefana Panowicza.

Burmistrz Dariusz Urbański gratulował parom dochowania 
małżeńskich ślubów.

Złote Gody
17 par mieszkających w gminie Murowana Goślina świętowało Złote Gody. Gospodarzem uroczy-

stości był Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański, który wraz z Przewodni-

czącym Rady Miejskiej Przemysławem Popiakiem wręczył parom, które przeżyły wspólnie co naj-

mniej 50 lat, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Andrzeja Dudę oraz listy gratulacyjne.

Z końcem 2019 i początkiem 2020 
roku dwoje z mieszkańców Murowa-

nej Gośliny obchodziło swoje 95 uro-
dziny. 

Do grona zacnych jubilatów dołączyli Ste-
fan Panowicz i Bronisław Żurek. Soleni-
zantów miał zaszczyt i możliwość odwie-
dzić osobiście burmistrz Dariusz Urbań-
ski. W imieniu swoim i mieszkańców 
Murowanej Gośliny złożył Jubilatom ser-
deczne życzenia zdrowia, szczęścia oraz 
wszelkiej pomyślności, przekazując na 

Zacni Jubilaci

Piotr Hildebrandt
kierownik USC
p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 655

Piotr Hildebrandt
kierownik USC
p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 655

17 par mieszkających w Murowanej Goślinie świętowało Złote Gody.
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WYDARZENIA

wszystkich 13 edycjach naszej zabawy: 
Michał Antkowiak, Patrycja Bożkiewicz, 
Artur Chojancki, Wiesław Chojniak, Lon-
gina Cholewińska, Agnieszka Dziel, Mar-
cin Mazurkiewicz, Rajmund Ratajczak, 
Krzysztof Swornowski, Jacek Szary. 
Rekordziści tras na 4 dystansach: półma-
raton: Małgorzata Wawrzyniak oraz 
Robert Walczak; 10 km Małgorzata Waw-
rzyniak oraz Jacek Szymańczuk; 5 km 
Katarzyna Hałas i Wojciech Grabiński; 5 
km NW: Arleta Kowalewska i Wiesław 
Nowak.

(AB)
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Rok 2019 to dla naszej grupy przede 
wszystkim czas realizacji grantów 

przez stowarzyszenia i inne podmioty 
z naszego obszaru. 

Zawarliśmy łącznie 52 umowy na budowę 
boisk, siłowni zewnętrznych, wiat rekre-
acyjnych, ścieżek tematycznych czy pla-
ców zabaw. Nasi benefi cjenci realizowali 
również pikniki integracyjne, warsztaty, 
turnieje i wyjazdy studyjne. 

Również na terenie Gminy Murowana 
Goślina zrealizowano w 2019 roku kilka 
inicjatyw, na które wsparcia udzieliła LGD 
Kraina Trzech Rzek:

PRZYGODA Z LAWENDĄ
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
w Długiej Goślinie zorganizowało wyjazd 
studyjny do Lawendowej Wioski w Klesz-
czewie, wykonało prace związane z nasa-
dzeniami lawendowymi oraz zorganizo-
wało warsztaty lawendowe dla mieszka-
nek wsi.
Kwota dofi nansowania: 5 133,95 zł

STACJA SERWISOWA DLA ROWERÓW 
PRZY GŁÓWNYM SZLAKU KOMUNIKA-
CYJNYM W DŁUGIEJ GOŚLINIE.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich 
w Długiej Goślinie zrealizowało także pro-
jekt polegający na zainstalowaniu w Dłu-

giej Goślinie stacji naprawy rowerów oraz 
zorganizowaniu turnieju piłki nożnej 
„Kawalerowie kontra żonaci”.
Kwota dofi nansowania: 7 487,47 zł

BUDOWA OŚWIETLENIA I ZASILANIA 
ENERGETYCZNEGO WIEJSKIEGO 
PLACU ZABAW I BOISKA SPORTO-
WEGO W MIEJSCOWOŚCI PŁAWNO.
Gmina Murowana Goślina zrealizowała 
projekt, który polegał na budowie oświe-
tlenia wraz z zasilaniem energetycznym 
wiejskiego placu zabaw i boiska sporto-
wego. W ramach realizacji zadania wybu-
dowane zostały trzy aluminiowe słupy 
oświetleniowe. W ramach projektu 
odbyła się także impreza integracyjna na 
zmodernizowanym boisku.
Kwota dofi nansowania: 12 516,00 zł

RADUSZYN WITA!
Stowarzyszenie Dolina Trojanki posado-
wiło tablicę turystyczną, na której znala-
zły się najciekawsze informacje o miej-
scowości i okolicznych wartościowych 
turystycznie miejscach.
Kwota dofi nansowania: 6 051,00 zł

Już wkrótce kolejne nabory grantowe. 
W 2020 roku na infrastrukturę rekre-
acyjną planujemy przeznaczyć niemal 
500 tys. złotych oraz 50 tys. zł na 
wzmacnianie więzi międzyśrodowisko-

wych. Zapraszamy do kontaktu z naszym 
biurem oraz odwiedzania naszej strony 
internetowej: www.kraina3rzek.pl.

Małgorzata Najdek
Prezes Zarządu LGD Kraina Trzech Rzek

 Stowarzyszenie 
Lokalana Grupa Działania 

Kraina Trzech Rzek
Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki
biuro@kraina3rzek.pl

Rok 2019 z LGD Kraina Trzech Rzek

Cykl nocnych biegów w Murowanej 
Goślinie podsumowaliśmy w listopa-

dzie podczas uroczystej gali. Tego dnia 
nagrodziliśmy zwycięzców oraz wyróżni-
liśmy wszystkich, którzy ukończyli cały 
cykl. 

Całe Grand Prix ukończyło, startując 
w minimum 6 imprezach, 129 osób. Na 
starcie (licząc wraz z Murowaną Dychą) 
pojawiło się 809 unikalnych osób, śred-
nia frekwencja (z kolei bez Murowanej 
Dychy) to prawie 115 osób. Najniższa 
była frekwencja w 1 edycji biegania noc-
nego - 65 osób, najwyższa ponad 150. 
10 osób wystartowało w tym roku we 

Biegowe Grand Prix 2019

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

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek, współfi nansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wspracie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW2014-2020.

Otwarcie placu zabaw i boiska w Pławnie po zamontowaniu oświetlenia.

Nasadzenia lawendowe w Długiej Goślinie.
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łajki były idealną okazją do wspólnego 
czytania i wykonania prac plastycznych. 
Nasze placówki odwiedziły dzieci z Klubu 
Przedszkolaka oraz z przedszkola Pro-
myk. W tym roku hol naszej biblioteki 
zdobiła chatka św. Mikołaja, która 
budziła zainteresowanie nie tylko wśród 
naszych najmłodszych czytelników. Świą-
tecznego klimatu nie zabrakło 
również w Filii nr 1 naszej biblioteki. 

ŚWIĄTECZNE DRZEWKO

Na przełomie listopada i grudnia odbył 
się konkurs plastyczny pt. „Świąteczne 
drzewko”, adresowany do najmłodszych 
dzieci. Spośród wszystkich zgłoszonych 
prac, komisja wyłoniła trzech zwycięzców 
i postanowiła przyznać wyróżnienia. 
Zwycięzcy to:

 ▪ Gabrysia Polowczyk
 ▪ Antoni Wrzeszcz
 ▪ Kinga Malec
 ▪ Wyróżnienia otrzymali: 
 ▪ Adam Kuczyński
 ▪ Antonina Polowczyk
 ▪ Anastazja Rakowicz
 ▪ Malwina Wójcik
 ▪ Emma Ohirko

Bardzo dziękujemy wszystkim biorącym 
udział w naszym konkursie.

NIESPODZIANKI 

Nowy rok zaskoczył nas bardzo miłą nie-
spodzianką. Nasza placówka została wie-
lokrotnie wskazana w akcji „Paczka pod 
choinkę w bibliotece”, jako miejsce przy-
jazne czytelnikom i promujące literaturę. 
Grupa Wydawnicza Morgana przekazała 
naszej bibliotece 32 nowe książki. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy poświecili swój 
czas, aby zarekomendować naszą pla-
cówkę. Pod koniec grudnia dotarły do 
nas również książki oraz pufy do wspól-
nego czytania wygrane w konkursie pt. 
„Wspólne czytanie”. Wszystkie książki, 
które otrzymałyśmy w ramach wymienio-
nych akcji, sprawiły wiele radość nam, 
jako pracownikom biblioteki, a przede 
wszystkim naszym czytelnikom.

Agnieszka Kajdaniak
Beata Rozmiar ek

PERYPETIE PLUSZOWEGO MISIA

Z okazji Dnia Pluszowego Misia do naszej 
biblioteki zawitali aktorzy ze Studia Arty-
stycznego Arlekin z przedstawieniem pt. 
„Perypetie Pluszowego Misia”. Zorganizo-
wane zostały dwa spektakle, a na naszej 
widowni zagościły dzieci z przedszkoli Pro-
myk, Smocze Wzgórze, Klub Przedszko-
laka oraz placówki prowadzonej przez Sto-
warzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”. 
Mali widzowie poznali Misia Hieronima, 
który często doprowadzał ich do śmiechu, 
ale uczył też empatii w stosunku do 
innych oraz szacunku do zabawek. Była to 
niewątpliwie ciepła i wesoła bajka o tym, 
jak cenna jest przyjaźń i o tym, dlaczego 
warto dbać o tych, których kochamy! Kilka 
grup przedszkolnych uczestniczyło rów-
nież w zajęciach literacko-plastycznych 
przygotowanych na tę okazję.

MIKOŁAJKI
Z okazji Mikołajek przygotowaliśmy dla 
naszych czytelników książki wprowadza-
jące w świąteczny nastrój oraz akcję 
„Wypożycz sobie prezent”. 

Jak co roku nasze „prezenty” dla czytelni-
ków w postaci nowości wydawniczych 
cieszyły się dużym powodzeniem. Miko-

Wydarzyło się w bibliotece

BIBLIOTEKA

Warsztat Terapii Zajęciowej w Muro-
wanej Goślinie obchodził 5-lecie ist-

nienia. Był tort, gromkie „Sto lat”, moc 
uśmiechów i uścisków. Wszyscy przyłą-
czamy się do życzeń burmistrza Dariu-
sza Urbańskiego i Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Przemysława Popiaka, 
które złożyli całej załodze warsztatu. 

Ze wsparcia rehabilitacyjno-terapeutycz-
nego korzystają tu osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz niepełno-
sprawnościami sprzężonymi.

Drobne wsparcie dla warsztatu zdecydo-
wali się niedawno okazać pracownicy 
UMiG. Podczas przedświątecznej zbiórki 
darów zgromadzono art. plastyczne i gry 
dla dzieciaków i młodzieży korzystającej 
z Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz dla 
świetlicy w Przebędowie prowadzonej 
przez pracowników OPS.

Katarzyna Dobrowolska
Zdję cie: Katarzyna Dobrowolska

Sto lat!
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6:1. Było to zarazem pierwsze zwycięstwo 
nad tym zawodnikiem.

W fi nale przeciwnikiem Krzysztofa był wie-
lokrotny paraolimpijczyk Tadeusz Kruszel-
nicki (Ziębicki klub sportowy) i różnice 
poziomu było widać w trakcie meczu. Osta-
tecznie przegrał z Tadeuszem 0:6 1:6. 

Krzysztof Kowalewski sezon zakończył na 
143 miejscu w rankingu światowym oraz 
na znakomitym 7. miejscu w Polsce.

Krzysztof Kowalewski
Zdjęcie: archiwum 

Krzysztofa Kowalewskiego

w każdej kategorii wręczono statuetki, 
medale oraz nagrody. 

Wszystkim zawodnikom i trenerom gratu-
lujemy. Sponsorom i osobom pomagają-
cym w organizacji turnieju serdecznie 
dziękujemy.

KLASYFIKACJA
Dwójki dziewcząt

1. UKS Rokietnica 1
2. UKS KANIASIATKA Gostyń 1
3. SPS VOLLEY Piła 1
4. ENEA ENERGETYK Poznań 2

Trójki dziewcząt
1. SKF Poznań 1 
2. UKS Szamotulanin 1 
3. ENEA ENERGETYK Poznań 1
4. Murowana Goślina 1 (Pola Kaczma-

rek, Sandra Malec, Zuzanna Radom-
ska, Oliwia Budnik)

Czwórki dziewcząt
1. SPS VOLLEY Piła
2. UKS ZSMS Poznań 
3. Murowana Goślina 1 (Hanna Wal-

czak, Joanna Czekała, Maria Przy-

bysz, Marta Najewska, Maja Kobus)
4. UKS LIDER Rokietnica

Dwójki chłopców
1. Murowana Goślina 1 (Tobiasz Rej-

niak, Wojciech Łopiński, Marcel 
Kosakowski)

2. UKS LIDER Rokietnica 1
3. UKS POLON Krotoszyn 1
4. IUKS JEDYNKA Poznań 1

Trójki chłopców
1. PKS PIAST Poniec
2. UKS POLON Krotoszyn 1
3. Murowana Goślina 1 (Krystian Ste-

fański-Szymański, Tymoteusz Nowak, 
Jan Gramacki)

4. SP2 Piła 2

Czwórki chłopców
1. UKS POLON Krotoszyn
2. IUKS JEDYNKA Poznań
3. UKS PIAST Poniec
4. SP2 Piła

 
Marzena Chmielecka

Zdjęcia: archiwum szkoły

W XXIII Mikołajkowym Ogólnopol-
skim Turnieju Minisiatkówki Dziew-

cząt i Chłopców im. Tomasza Zajączkow-
skiego, który odbył się 13-14.12.2019 r. 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, 
wzięło udział 340 uczestników z różnych 
miast Polski: Czeszewo, Poznań, Piła, 
Poniec, Czerwonak, Szamotuły, Śrem, 
Rokietnica, Gostyń, Krotoszyn, Stęszew, 
Wałcz, Szamotuły, Międzyrzecz, Muro-
wana Goślina. 

Wyśmienita zabawa, niezapomniana 
przygoda z siatkówką i Mikołajem, 
radość dzieci towarzyszyły turniejowi rów-
nież w tym roku. Do Murowanej Gośliny, 
jak zwykle, zawitał Mikołaj w workiem 
pełnym słodyczy i upominków, by z bliska 
przyjrzeć się zmaganiom młodych siatka-
rzy. Nagradzał sukcesy i osładzał porażki.

Rywalizacja trwała dwa dni i odbywała 
się w 6 kategoriach. Łącznie rywalizo-
wało 90 zespołów dziewcząt i chłopców 
rocznika 2009, 2008 i 2007. Każdy 
uczestnik turnieju otrzymał pamiątkową 
koszulkę. Trzem najlepszym zespołom 

W dniach 12-15 grudnia w obiekcie 
WOSIR Drzonków odbyły się Halowe 

Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym na 
wózkach. Dla Krzysztofa ostatni turniej 
w tym roku zakończył się najlepszym 
wynikiem w karierze. Odniósł sukces, 
zdobywając tytuł Halowego Wicemistrza 
Polski w tenisie ziemnym na wózkach.

W pierwszej rundzie pokonał Przemysława 
Hebisza z AS Bełchatów (6:3, 6:4). 
W ćwierćfi nale wygrał z klubowym kolegą 
Markiem Nitschke (KS Warta Poznań, 6:1 
6:0). W półfi nale zmierzył się z Jerzym 
Kulikiem (SIKT Pło ck), wygrywając z nim 
po bardzo wyrównanym meczu 6:3, 5:7, 

Turniej Mikołajkowy

Halowy wicemistrz Polski 2019

SPORT

Po meczu fi nałowym: Krzysztof Kowalewski i Tadeusz Kruszelnicki.
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OŚWIATA

Co roku na świecie zużywane jest kil-
kaset miliardów plastikowych butelek 

po wodzie, które zaśmiecają nasze śro-
dowisko naturalne. Przyczyniają się one 
do powstawania 1,36 miliardów kilogra-
mów śmieci. 

W dzisiejszych czasach wskazane jest 
niwelowanie zużycia plastiku w każdy 
możliwy sposób. Dodatkowo zmniejsze-
nie zużycia wody butelkowanej pozwoli-
łoby gospodarstwom domowym w Euro-
pie zaoszczędzić 600 mln EUR rocznie. 
Paradoksem jest to, że na wyprodukowa-
nie jednolitrowej butelki plastikowej 
zużywa się 3 litry wody (na samo opako-
wanie!). Należy również pamiętać o tym, 
że woda słodka, niezbędna do życia, nie 
jest nam dana na zawsze, bez żadnych 
ograniczeń. Musimy się liczyć z jej niedo-
borami w przyszłości. 

Tymczasem, wbrew powszechnym prze-
konaniom tzw. kranówka wcale nie jest 

szkodliwa, a wręcz przeciwnie - we 
wszystkich polskich miastach spełnia 
ona normy bezpieczeństwa określone 
przez Ministerstwo Zdrowia, a także 
Światową Organizację Zdrowia (WHO). 
Zawiera również magnez i wapń, które są 
dwoma najcenniejszymi minerałami 
dostarczanymi przez wodę dla naszego 
organizmu.

Zamierzamy odwiedzić kilka wielkopol-
skich szkół oraz zachęcić uczniów do 
picia wody z kranu i zaprzestania kupo-
wania wody butelkowanej. Przeprowa-
dzimy lekcje, na których przedstawimy 
wagę tego problemu. Zorganizujemy kon-
kurs, w którym zwycięzcy otrzymają 
tematyczne nagrody.

Dla naszego projektu „Spragnieni życia” 
pozyskaliśmy już następujących sojuszni-
ków:

 ▪ Aquanet SA – Poznań (monitoring 
i wyniki badań dotyczących czystości 

wody wodociągowej)
 ▪ Brita Polska sp. z o.o. – Warszawa 
(producent indywidualnych fi ltrów)

Posiadamy deklaracje, że po omówieniu 
dalszych szczegółów obejmą oni swoim 
patronatem nasz projekt konkursowy.

Tu nas znajdziecie:
Instagram: spra.gnieni 
Facebook: Spragnieni Życia
Serdecznie zapraszamy!

Zespół Realizacyjny Projektu
Joanna Teodorowicz

Zuzanna Mankiewicz
Paulina Kaczmarek

Redakcja „Goślińskiego Biuletynu 
Mieszkańców” trzyma kciuki za powo-
dzenie I dobre efekty programu oraz 
akcji przeprowadzanych przez dziew-
czyny. Są one obecnie uczennicami 
poznańskich szkół średnich, ale pocho-
dzą z Murowanej Gośliny. 

Spragnieni życia

sobą, wymieniać się swoimi poglądami 
na temat prezentowanych prac. Sztuka 
pełni wielorakie funkcje. Szczególne zna-
czenie ma funkcja kształcąco-wychowaw-
cza, ponieważ mobilizuje do twórczej 
pracy, budzi wiarę we własne siły, uczy 
dbałości o estetyczny wygląd nie tylko 
wykonywanej pracy, ale także całego oto-
czenia człowieka. W swych pracach 
uczniowie odzwierciedlają osobiste prze-
życia, doznania, uczucia, poszerzają 
swoją wiedzę o świecie, lepiej poznają 
i rozumieją siebie, rozwijają wyobraźnię, 
skłaniają się do zadumy, kontemplacji 
i refl eksji.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną 
zapoznać się z twórczością młodych arty-
stów, do naszej galerii.

Beata Springer

5 grudnia 2019 roku w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Henryka Sienkie-

wicza nastąpiło otwarcie pokonkursowej 
wystawy „Stanisław Moniuszko - impre-
sje plastyczne”. Wernisaż wystawy odbył 
się w nowo powstałej szkolnej Galerii 
„Dwójka”.

Do tej pory prace uczniów prezentowane 
były w „Galerii na Wzgórzach” w cyklicz-
nej wystawie „Mistrz i uczeń”. Obecnie 
mamy miejsce, gdzie możemy prezento-
wać prace uczniów wykonane na lek-
cjach plastyki, kółku plastycznym oraz 
prace przygotowywane na szkolne kon-
kursy plastyczne.

Galeria spełnia przede wszystkim funkcję 
edukacyjną, ale również stanowi miejsce, 
w którym uczniowie mogą wyrażać swoją 
wrażliwość artystyczną, spotykać się ze 

Galeria „Dwójka”

Projekt „Spragnieni życia” (związanym z konkursem ,,Zwolnieni z Teorii”) zaplanowałyśmy 

w celu zwiększenia wrażliwości ludzi na racjonalne gospodarowanie zasobami wody pitnej. 

Chcemy przełamać zakorzenione stereotypy dotyczące picia wody bezpośrednio z kranu. Aby 

przełamać ewentualne opory, możemy używać butelek i dzbanków filtrujących, a zysk dla śro-

dowiska będzie z pewnością nieoceniony.
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OŚWIATA

Po uroczystościach na placu Powstań-
ców Wielkopolskich w Murowanej 

Goślinie i mszy św. w białężyńskim 
kościele, obchody wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego świętowano w Szkole 
Podstawowej im. L. Masiakowskiego 
w Białężynie. Uczniowie wspaniale zapre-
zentowali pieśni patriotyczne i pokaz 
mody sprzed 100 lat.

Po ofi cjalnym powitaniu gości przez dyrek-
tor Małgorzatę Warzechę, nastąpiło prze-
kazanie szkole, przez burmistrza Krzysz-
tofa Oczkowskiego,  okolicznościowej 
gazetki pt. „Wiejskość Powstania Wielko-
polskiego 1918/19”. Stanowi ona podsu-
mowanie sympozjum naukowego, które 
odbyło się 20 września 2018 wg pomysłu 
syna naszego Patrona - prof. Jerzego 
Masiakowskiego. Następnie Amelka - nar-
rator uroczystości, zaprosiła wszystkich 
na muzyczną podróż w czasie. Podczas jej 
trwania usłyszeliśmy w wykonaniu 

naszych uczniów polskie piosenki żołnier-
skie i patriotyczne oraz zobaczyliśmy, jak 
ubierali się nasi przodkowie przed stu laty. 
Zaśpiewaliśmy też wspólnie „Marsyliankę 
wielkopolską” i z podziałem na głosy żeń-
skie oraz męskie „Przybyli ułani pod 
okienko”.

Największymi brawami nagrodzono dwie 
modowe odsłony, podczas których piękne, 
młode i zdolne modelki oraz przystojni 
modele z naszej szkoły pokazali się 
w strojach z czasów powstania wielkopol-
skiego. Były stroje wyjściowe, codzienne, 
mundury i uniform sanitariuszki. Była 
wspaniała muzyka i brawurowe przejście 
wśród zgromadzonej publiczności. 

Wielkie podziękowania dla wszystkich 
artystów oraz dla rodziców za przywiezie-
nie dzieci do szkoły w ten świąteczny czas. 

Alina Strugarek 

101. Rocznica Wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego

Gdy nasi uczniowie usłyszeli o losie tygry-
sów przewożonych przez granicę w nie-
ludzkich warunkach, postanowili działać. 
Akcja „Przyjaciele Tygryska” (opisana 
w poprzednim wydaniu biuletynu) była 
spontaniczna, a zaangażowanie całej spo-
łeczności szkolnej przerosło oczekiwania 
organizatorów. Wizyta w poznańskim zoo 
utwierdziła nas w przekonaniu, że warto 
pomagać.

Nauczyciele i uczniowie przed świętami 
włączyli się w kolejne projekty charyta-
tywne. Karolina Kobus i Agata Czarnota 
zorganizowały w szkole „Szlachetną 
paczkę”. Zenobia Wojtkowiak i Kata-
rzyna Rakowska przeprowadziły akcję 
„Opatrunek na ratunek”, a wolontariu-
sze zachęceni przez Macieja Przybyl-
skiego wsparli zbiórkę Banku Żywności. 
Każda z tych akcji oznaczała nie tylko 
poświęcony czas, ale i wielkie, płynące 
z serca, zaangażowanie. 

Ponadto nasi uczniowie klasy 8a z rodzi-
cami przygotowali, już po raz piąty, pre-
zenty dla dzieci ze szpitala. Wszystkie 
ręcznie wykonane, choć trochę umiliły 

święta małym pacjentom. Cała szkoła 
włączyła się w akcję „Kartka dla pacjenta 
i lekarza” i przygotowaliśmy setki pięk-
nych, ręcznie wykonanych świątecznych 
kart oraz kilkadziesiąt paczuszek z domo-
wymi pierniczkami. 

Sama świadomość, że możemy zrobić coś 
dobrego jest niezwykłym doznaniem, 
a najwyższą nagrodą jest uśmiech dru-
giego człowieka i łza wzruszenia. Cie-
szymy się, że jako społeczność „Dwójki”, 
mamy szansę być częścią tego dobra. 

Hanna Frelich

„Celem pielgrzymki jest drugi pielgrzym”
– Olga Tokarczuk

W pracy nauczyciela, wychowawcy, 
przewodnika najważniejsze jest, by 

zawsze być przy uczniach, wskazywać 
właściwą drogę. W misji szkoły najważniej-
sze jest, by ta droga prowadziła ku dru-
giemu człowiekowi, ku dobru.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie od lat 
staramy się tę misję realizować, tworząc 
projekty, akcje charytatywne, działając 
w wolontariacie. Zawsze pamiętamy o tych, 
którzy potrzebują pomocy i wsparcia. 

Od 18 lat, co roku, organizujemy akcję 
„Pełna miska dla schroniska”, której 
celem jest wsparcie schroniska dla zwie-
rząt „Azorek” w Obornikach. W Mikołajki 
nasi uczniowie prowadzili, w fantastycznie 
radosnej atmosferze, zbiórkę pieniędzy - 
m.in. sprzedawano przygotowane przez 
ich rodziców pyszne ciasta. Ukoronowa-
niem akcji była wizyta w schronisku 
i wspólny spacer z psami. W tym roku 
zebraliśmy na ten cel 1311 zł i 27 gr. 

W stronę drugiego człowieka
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21 listopada 2019 r. w sali sesyjnej 
Biblioteki Publicznej w Murowanej 

Goślinie odbyło się, zainicjowane przez 
Goślińskie Stowarzyszenie Seniorów, 
spotkanie z ciekawymi mieszkańcami 
naszego miasta. 

Jako pierwsza malarka, Irena Dukat, 
zaprezentowała nam swoje prace wyko-
nane ołówkiem oraz portrety znanych 
gośliniaków. Pani Irena opowiadała 
o początkach swojej twórczości, a także 
o tym, że pierwszą osobą, której portret 
wykonała, był ksiądz Roman Kostecki. 
Następnie Apoloniusz Twaróg zaprezen-
tował nieznane nam historie z życia gośli-
niaków uwiecznionych na portretach. 
Natomiast Zygmunt Karpiński opowiadał 
o powstaniu i rozwoju miasta i okolic, 
zainteresował nas ciekawymi porówna-

W ramach integracji międzypokole-
niowej w dniu 26 listopada 2019 r. 

odbyły się warsztaty kulinarne w Zespole 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapow-
skiego w Bolechowie – w fi lii szkoły Filia 
Murowana Goślina ul. Szkolna. 

Seniorzy z Goślińskiego Stowarzyszenia 
Seniorów wspólnie z uczniami szkoły pod 
czujnym okiem Izabeli Starosty-Byczyń-
skiej przystąpili do wspólnego przyrzą-
dzania potraw. „Szkoła z pasją i ze sma-
kiem” wyposażona jest w nowoczesny 
sprzęt, seniorzy byli pod wrażeniem pro-
fesjonalnie urządzonej kuchni. Zostali-
śmy podzieleni na 2-osobowe zespoły - 

Zarząd Goślińskiego Stowarzyszenia 
Seniorów w dniu 30 listopada 2019 

r. zaprosił swoich seniorów na Wieczór 
Andrzejkowy i spektakl teatralny Teatru 
Capitol pt. „Cud”, który zaprezentowano 
w hali widowiskowej w Skokach. 

Akcja przedstawienia rozgrywa się 
w hotelu w hiszpańskiej Andaluzji. Obej-
rzeliśmy komiczną historyjkę, opartą na 
przeżyciach mężczyzny po 60-tce - 
Hubertusa Nowaka oraz młodej dziew-
czyny - Nelli. Przymusowy pobyt Huber-

niami dotyczącymi tamtych czasów 
i teraźniejszości. Następnie Janka 
Andrzejewska opowiadała o swoim życiu 
w Murowanej Goślinie od urodzenia po 
dzień dzisiejszy. Teresa Tomaszewska 
przyniosła zdjęcia uwieczniające ulicę 
Wojska Polskiego w latach 70-tych oraz 
zdjęcia z dzieciństwa, na których nie-
które panie odnalazły siebie, jako małe 
dziewczynki. 

Seniorzy wynieśli wiele wiadomości 
z tego spotkania. Ciekawych historii słu-
chali nie tylko rdzenni mieszkańcy 
naszego miasta i gminy. To spotkanie 
zainspirowało nas do pomysłu na kolejne 
spotkania pt. „Zmieniająca się Muro-
wana Goślina w fotografi i”.

Ewa Janowiak

uczeń plus senior - i przystąpiliśmy do 
dzieła. Spod naszych rąk wyszły wspa-
niałe dania, takie jak: tarta z gruszką, 
tarta z burakiem, kurczak ze szpinakiem, 
frytki z batatów, barszcz czerwony, kule-
biak z ciasta drożdżowego, mus/puree 
z selera, śledź w śmietanie. 

Seniorzy byli pod wrażeniem tego, co im 
się udało wyczarować z przygotowanych 
w szkole produktów i przypraw. Nowe spo-
soby gotowania wprawiły nas w zachwyt, 
w związku z takimi udanymi warsztatami 
planujemy cykliczne spotkania.

Ewa Janowiak

tusa w małym hiszpańskim miasteczku 
nie jest mu w smak: awaria samochodu, 
rozmowa z prawnikiem w sprawie roz-
wodu i perspektywa noclegu w hotelu 
niegrzeszącym luksusami. Ale to nie 
koniec. Gdy zmęczony szykuje się do snu, 
w pokoju zjawia się młoda studentka. 
Hubertus lituje się nad dziewczyną 
i postanawia podzielić się noclegiem, jed-
nak obydwoje nie przeczuwają, że będzie 
to noc pełna cudów. Komiczna zabawa 
w zgadywanki, kto jest kim, bardzo rozba-
wiła publiczność. Po zakończeniu spekta-

klu aktorzy otrzymali gromkie brawa 
i nasi seniorzy w wesołym humorze wró-
cili do domów.

Główne role grali:
Bogdan Kalus - Hubertus Nowak
Laura Breszka -Nelly
Beata Olga Kowalska - Róża Nowak
Igor Obłoza - Benny
Władysław Grzywna - Juan

Ewa Janowiak

Murowana Goślina dawniej i dziś

Warsztaty kulinarne

Cud



styczeń/luty 2020 19

Aby wspólnie nacieszyć się oczekiwa-
niem na rodzinne spotkania 

i magiczny czas świąt Bożego Narodze-
nia, Klub Seniora „Zacisze” w Murowa-
nej Goślinie zorganizował Spotkanie 
Wigilijne. 

Zaproszono na nie Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariusza 
Urbańskiego oraz ks. Sławomira Jessę 
z Parafi i Św. Jakuba Apostoła.

Była okazja do złożenia życzeń, podzięko-
wań, wspólnego biesiadowania i podsu-
mowania kończącego się roku. Jak pod-
kreślali uczestnicy spotkania, najważniej-
szy jest uśmiech i serce otwarte na dru-
giego człowieka. 

Uczestnicy wspólnie podjęli zobowiąza-
nie, by pamiętać o osobach samotnych, 
aby znalazło się dla nich miejsce przy 

wigilijnym stole.

Zdjęcie: Katarzyna Dobrowolska

SENIORZY

Spotkanie wigilijne seniorów

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW
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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

Katarzyna Dobrowolska
Główny specjalista ds. komunikacji społecznej
k.dobrowolska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686
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W dniach 7-8 grudnia br. Chór 
Dziewczęcy „Canzona” pod dyrekcją 

Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej 
wziął udział w X Krakowskim Festiwalu 
 Pieśni Adwentowych i Bożonarodzenio-
wych. 

W tegorocznej edycji konkursu wzięło 
udział 25 chórów z 12 krajów: z Węgier, 
Ukrainy, Włoch, Białorusi, Estonii, Wiel-
kiej Brytanii,  Litwy, Szwecji, Rumuni, 
Łotwy, RPA  i z Polski. 

W skład międzynarodowego jury wcho-
dzili: Thea Paluoja z Estonii, Veronica 
Lozoviukova z Czech, Sasho Tatarchevski 
z Macedonii, Andrea Angelini z Włoch 
oraz Marcin Cmiel z Polski. Chóry były 
oceniane w sześciu kategoriach.

Canzona zaprezentowała ciekawy i zróż-
nicowany program kolęd i pastorałek, 
a występ konkursowy został wysoko oce-
niony przez jury. Zespół wygrał kategorię 
chórów dziecięcych, zdobywając srebrny 
dyplom - 86,20 punktów, a jednocześnie 
zajął VI miejsce w klasyfi kacji generalnej, 
na 25 chórów z Europy i Afryki.

Po przesłuchaniu konkursowym dziew-
częta miały okazję zwiedzić piękną sta-
rówkę i wziąć udział w Krakowskim Jar-
marku Bożonarodzeniowym, gdzie cele-
browały wspaniały, kolorowy i bajeczny 
świąteczny nastrój.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska
Zdjęcia: archiwum chóru

X Krakowski 
Festiwal Pieśni 
Adwentowych 
i Bożonarodze- 
niowych

KULTURA

W niedzielę 15 grudnia br. byliśmy 
świadkami piękna uosobio-

nego w muzyce najpiękniejszej, bo wydo-
bytej z głosu ludzkiego. Tradycyjnie 
w adwencie przychodzimy do kościoła na 
Zielonych Wzgórzach, aby przeżyć pełne 
duchowego przebudzenia chwile podczas 
koncertu adwentowego chórów Canzona 
pod dyrekcją prof. Elżbiety Wtorkowskiej 
i Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. 

Chórzystom akompaniowała Weronika 
Jarzyńska na fortepianie. Koncert tradycyj-
nie miał formę kontemplacji śpiewno-mo-
dlitewnej refl eksji. Z mroku, jaki panował 
w kościele na początku koncertu, powoli 
i stopniowo zaczęło wypływać światło: naj-
pierw to ze świec i lampek, potem to 
wewnętrzne w nas, wzruszone krzesiwem 
słowa i pieśni. Przeniesieni do świata spo-
koju i harmonii, z dala od zgiełku i fałszy-
wych obietnic witryn sklepowych, mogliśmy 
poukładać się na nowo. Mieliśmy okazję 
trochę pełniej zbudować swoją wrażliwość 
przed nadchodzącymi świętami. 

Tekst i zdjęcia:  Bartłomiej Stefański 

Już po raz dziesiąty Ośrodek Kultury 
i parafi a pw. św. Jakuba zaprosili 

mieszkańców na wspólne śpiewanie 
kolęd. 

W dniu 6 stycznia br., w Święto Objawie-
nia Pańskiego, podczas wieczornej liturgii 
w kościele pod wezwaniem św. Jakuba, 
pojawiła się Orkiestra Dęta OSP pod 
batutą Mateusza MJ Sibilskiego. Po mszy 
św. ksiądz Proboszcz Sławomir Jessa 
zaprosił wszystkich na wspólne śpiewa-
nie kolęd przy akompaniamencie orkie-
stry. 

W goślińskiej farze wybrzmiały najpięk-
niejsze kolędy, a zgromadzona publicz-
ność zaśpiewała, jak znakomity chór. 
Wielką radością organizatorów kolędowa-
nia był liczny udział mieszkańców, 
zarówno w liturgii, jak również we wspól-
nym kolędowaniu po mszy.

Tekst i zdjęcia:  Tomasz Mizgier

Adwentowe czekanie 
na światłość

Kolędujmy Małemu…
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KULTURA

Koncerty noworoczne cieszą się wielką 
popularnością w naszej gminie, nie 

inaczej było w tym roku. Nasi mieszkańcy 
tłumnie wypełnili aulę szkolną. 

Nim jednak rozbrzmiały pierwsze akordy, 
burmistrz Dariusz Urbański wraz z prze-
wodniczącym RM Przemysławem Popia-
kiem złożyli  życzenia noworoczne wszyst-
kim mieszkańcom. 

W tym roku wystąpił pełen energii i mocy 
Big Band OMT, pod kierunkiem Tomasza 
Kaniewskiego. W programie usłyszeliśmy 
nie tylko największe standardy amery-
kańskiej muzyki bigbandowej, ale też np. 
wiązankę przebojów ABBY. 

Gościem specjalnym był wokalista Daniel 
Moszczyński, znany naszej goślińskiej 
publiczności z prowadzenia jarmarków 
św. Jakuba. Jego twórcze ADHD i niesa-
mowity wokal zawładnął i porwał naszą 
publiczność. Po raz kolejny Daniel udo-
wodnił, że HIP-HOP jest wszędzie, a już 
na pewno pochodzi od jazzu. Całość 

poprowadził z niezwykłą swadą i dowci-
pem Tomasz Kaniewski. 

Doskonała gra muzyków, świetny reper-
tuar, charyzmatyczny wokalista i dow-
cipne prowadzenie, to wszystko razem 
sprawiło, że tegoroczny koncert był, jak 
najlepsza lampka szampana. Nie obyło 
się bez bisów i owacji na stojąco.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Koncert Noworoczny

Gościem specjalnym był wokalista Daniel Moszczyński. Jego niesamowity wokal porwał naszą publiczność.

Burmistrz Dariusz Urbański wraz z przewodniczącym RM 
Przemysławem Popiakiem złożyli  życzenia noworoczne.
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AMATORSKO 

PROFESJONALNY 

MARSZOBIEG
Sala Gościnna 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Murowanej Goślinie, 
ul. Kutrzeby

UWAGA!
Pamiętajcie o odblaskach 
i czołówkach (nie wszędzie 
będzie jasno)

SZCZEGÓŁY odnośnie zapisów w lutym 
– szukajcie wydarzenia w mediach społecznościo-
wych (ok tydzień przed marszobiegiem).
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