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Aktualnie pracujemy nad projektem budżetu na 2021 rok. 
Główne założenia przedstawimy w kolejnym numerze 
Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców, który powinien 
do Państwa dotrzeć na początku listopada. Już teraz 
możemy powiedzieć, że sytuacja finansowa wielu samorzą-
dów staje się trudna. Wpływy z podatku PIT są o wiele 
mniejsze niż w ubiegłym roku. W naszej gminie straty 
wyniosą ponad 700 tys. zł. Staramy się gospodarować 
pieniędzmi racjonalnie, zarówno z powodu pandemii, jak 
i z racji czynionych oszczędności odwołaliśmy wszystkie 
duże imprezy. Ubolewamy nad tym, ale nie mamy wyjścia. 
Podobnie jest w prawie każdej gminie. Związek Miast 
Polskich ostrzega, że samorządy czeka finansowa zapaść. 

Pandemia Covid-19 zmienia nasze życie. Kolejne osoby 
potrzebują specjalistycznej pomocy lekarskiej, w tym 

również mieszkańcy naszej gminy. Uczniowie przechodzą 
na zdalne nauczanie z powodu zarażenia koronawirusem 
wśród pracowników szkół. 

To trudny czas, w którym jako społeczność musimy poka-
zać siłę i solidarność. Wszystkich Państwa proszę o zacho-
wywanie zasad reżimu sanitarnego. Dystans społeczny, 
dezynfekowanie rąk, zakrywanie nosa i ust w pomieszcze-
niach zamkniętych, w tym również w Urzędzie Miasta  
i Gminy Murowana Goślina. Prosimy o wyrozumiałość, ale 
w trosce o zdrowie zarówno petentów, jak i pracowników 
przygotowaliśmy miejsca obsługi na holach. 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej 
Goślinie od kilkunastu dni mogą korzy-
stać z nowych szafek w szatni, jest to 
161 modułów składających się z pięciu 
szafek. Łączny koszt zakupu to ok. 
101 000 zł. W Szkole Podstawowej nr 1 
im. Karola Marcinkowskiego większość 
szafek zamontowane w 2002 r. (budynek 
przy ul. Mściszewskiej), w wrześniu dopo-
sażono szatnię w budynku przy ul. Szkol-

nej doposażono, koszt inwestycji wyniósł 
ponad 16 000 zł.

Dorota Brajewska

Nowe szatnie i szafki w szkołach

Uczniowie wrócili do szkół. Mimo 
pandemii koronawirusa, wszystkie 
szkoły w Gminie Murowana Goślina roz-
poczęły rok szkolny w terminie i wróciły 
do nauki stacjonarnej. Uroczystości roz-
poczęcia roku szkolnego odbyły się  
w ograniczonym zakresie. 

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Karola 
Marcinkowskiego w uroczystości uczestni-
czyli tylko uczniowie klas pierwszych 
z rodzicami. W Szkole Podstawowej nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza oprócz spotka-

nia klas pierwszych na boisku szkolnym, 
zorganizowano spotkania indywidualne 
dla klas czwartych. W pozostałych szko-
łach rozpoczęcie roku szkolnego również 
zorganizowano w mniejszych grupach. 
Do placówek dostarczone zostały środki 
ochrony, w szczególności płyny do dezyn-
fekcji. Każda szkoła została wyposażona 
w bezkontaktowy termometr elektro-
niczny, przekazany przez Wojewodę Wiel-
kopolskiego.
Uczniowie dezynfekują ręce przy wejściu 

do szkoły. W Szkołach Podstawowych nr 1 
i 2 uruchomiono dodatkowe wejścia i usta-
lono różne godziny rozpoczęcia nauki. 
Nauka, w miarę możliwości, odbywa się 
w tych samych klasach. We wszystkich 
szkołach, w częściach wspólnych, obowią-
zuje stosowanie maseczek ochronnych. 
Uczniowie przerwy spędzają w klasach lub 
w wyznaczonych miejscach na korytarzach 
oraz na boiskach szkolnych. 

Dorota Brajewska
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury,

Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w gminie Murowana Goślina

W chwili oddawania Biuletynu do druku, dotarła do nas wiadomość, że z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa 
u nauczycielki, jedna z klas pierwszych SP 2 w Murowanej Goślinie przeszła na nauczanie zdalne. Życzymy zdrowia.
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inwestycje

14 września 2020 roku 
odbyło się uroczyste otwarcie 
ścieżki pieszo-rowerowej 
w ulicy Raduszyńskiej wybudo-
wanej w ramach projektu 
Metropolitarnego Systemu 
Tras Rowerowych w gminie 
Czerwonak oraz w gminie 
Murowana Goślina.

Ceremonii przecięcia wstęgi dokonał 
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Dariusz Urbański, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie Przemysław Popiak, Sołtys 
Sołectwa Raduszyn Renata Wawrzyniak 
oraz przedstawiciel wykonawcy, Przed-
siębiorstwa Usług Inżynieryjno-Budowla-
nych „Hydrotech”, Janusz Radel.

Burmistrz Dariusz Urbański poinformo-
wał, że budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej w ulicy Raduszyńskiej, łączącej 
Osiedle Zielone Wzgórza z historyczną 
częścią Murowanej Gośliny i Sołectwem 
Raduszyn była od początku jednym 
z priorytetów jego kadencji. Już 
w 2016 r. udało się w ramach umowy 
barterowej z ENEA wybudować oświetle-
nie ulicy. Dzięki doskonałej współpracy 
z sąsiednią gminą Czerwonak i dzięki 

Otwarcie ścieżki pieszo-rowerowej  
w ulicy Raduszyńskiej

wsparciu Metropolii Poznań, udało się  
zrealizować tak istotną dla mieszkań-
ców inwestycję, utworzyć spójną sieć 
dróg rowerowych w naszym regionie.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
w ulicy Raduszyńskiej o długości 
1,23 km, z nawierzchnią z kostki bruko-
wej, wybudowana została w okresie od 
sierpnia ubiegłego roku do września 
tego roku. W ramach inwestycji wyko-
nano trzy miejsca odpoczynkowe, w tym 
jedno z wiatą i stacją naprawy rowerów 
oraz mapami miasta z legendą Braille’a, 
ławkami i stojakami. Koszt inwestycji 
wyniósł ponad 1,6 mln zł.

Gmina Murowana Goślina stawia na roz-
wój infrastruktury rowerowej. Budujemy 
nowe ścieżki, powstają stacje naprawy 
rowerów, czy stojaki rowerowe. 

Aktualnie ogłoszony jest przetarg 
na realizację drugiej części projektu 
budowy ścieżki rowerowej w systemie 
zaprojektuj i wybuduj na odcinku Białę-
żyn-Uchorowo. Trwa przebudowa odcinka 
ścieżki przy ulicy Kutrzeby. Dzięki współ-
pracy z Panem Wójtem Marcinem Wojt-
kowiakiem zostanie dokończony braku-
jący odcinek tej ścieżki, znajdujący 
się na terenie gminy Czerwonak. 

Sławomir Malec 
Główny specjalista ds. jednostek 

pomocniczych
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski
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1 września 1939 r. wojska 
niemieckie bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyły o świcie na 
całej niemal długości granice 
Rzeczypospolitej, rozpoczyna-
jąc tym samym pierwszą kam-
panię II Wojny Światowej. Osa-
motnione w walce Wojsko Pol-
skie nie mogło skutecznie 
przeciwstawić się agresji Nie-
miec i sowieckiej inwazji doko-
nanej 17 września. 
Obchody rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej w Murowanej Goślinie odby-
wają się z inicjatywy burmistrza Dariu-
sza Urbańskiego, który przejął ten honor 
od Koła Związku Kombatantów Rzeczy-

pospolitej i Byłych Więźniów Politycz-
nych. Tradycyjnie uroczystości rozpo-
częto mszą św. w intencji Ojczyzny  
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła kon-
celebrowaną przez proboszczów gośliń-
skich parafii ks. dziekana Sławomira 
Jessę i ks. Piotra Szymkowiaka. 
Na mszy św. obecni byli przedstawiciele 
władz samorządowych, poczty sztanda-
rowe, delegacje i mieszkańcy naszej 
gminy. W homilii ks. Radosław Tuszyń-
ski zwrócił się z apelem, aby modlić się  
za Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę 
i prosić, żeby nigdy nie powtórzyła się ta 
tragiczna historia, a także aby nikogo 
nie wykluczać. Po mszy św. uczestnicy 
uroczystości udali się na plac Powstań-
ców Wlkp. Orkiestra Dęta OSP pod kie-
runkiem Mateusza Sibilskiego odegrała 
hymn państwowy, trębacze zagrali hej-
nał naszego miasta. Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański w swoim przemówieniu przy-
pomniał historyczne fakty, podkreślił, że 
to nie ideologia tylko ludzie stworzyli 
faszyzm i hitleryzm. Zaakcentował, że 
bardzo ważna jest nasza pamięć, 
pamięć młodego pokolenia o bohate-
rach i ofiarach II Wojny Światowej, Katy-
nia i agresji ZSRR na Polskę. Andrzej 
Sikorski trębacz Orkiestry Dętej OSP 

zagrał utwór „Śpij kolego”. Delegacje 
szkół, stowarzyszeń, organizacji i insty-
tucji złożyły wiązanki pod pomnikiem 
na placu Powstańców Wielkopolskich. 

Na koniec uroczystości zabrzmiał utwór 
„Gdzie są kwiaty z tamtych lat...?” To 
jedna z najpiękniejszych międzynarodo-
wych poetyckich piosenek wszechcza-
sów w niezapomnianym wykonaniu 
Sławy Przybylskiej, przypomina wzrusza-
jącymi słowami o latach walki, o śmierci 
i przemijaniu... 

Arleta Włodarczak  
Dyrektor MGOSiR w Murowanej Goślinie

Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Dziękujemy za pomoc przy organizacji obcho-
dów 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej:

 ▪ Proboszczowi Parafii pw. św. Jakuba 
Apostoła ks. dziekanowi Sławomirowi 
Jessie i Proboszczowi Parafii pw. Najwyż-
szego Arcykapłana Jezusa Chrystusa ks. 
Piotrowi Szymkowiakowi,

 ▪ Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mate-
usza MJ Sibilskiego,

 ▪ Stowarzyszeniu „Zawsze Czujni”,
 ▪ Prezesowi Oddziału Miejsko-Gminnego 

Związku OSP RP w Murowanej Goślinie 
Panu Eugeniuszowi Tomickiemu.

Obchody rocznicy 
II Wojny Światowej
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Dziękczynienie za plony

Ze względu na epidemię 
w tym roku święto plonów 
w naszej gminie zostało ogra-
niczone do mszy dziękczynnej, 
odbyła się 13 września 
w kościele pw. św. Jakuba Apo-
stoła w Murowanej Goślinie. 
Ks. Proboszcz Sławomir Jessa 
powitał zebranych i podzięko-
wał za trud związany z uprawą 
ziemi i łaskę dobrych plonów.

Podczas eucharystii do ołtarza zostały 
przyniesione tradycyjne dożynkowe dary 
Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Urbań-
ski złożył chleb, a sołtysi: Renata Waw-
rzyniak i Leszek Sommerfeld wieńce.

Przed błogosławieństwem głos zabrał 
Burmistrz Dariusz Urbański. W słowach 
skierowanych do rolników podkreślił, że 
dożynki to święto szczególne i jedna z naj-
piękniejszych tradycji polskiej wsi. To 
doskonała okazja, by wyrazić wdzięczność 
Bogu za plony, a ludziom za wypracowane 
w trudzie i wysiłku dary ziemi. Dożynkowy 

W homilii ks. prof. Andrzej Bogdanowicz 
nawiązał do Ewangelii św. Mateusza  
i snuł rozważania o przebaczeniu. 
Następnie zaakcentował, że dożynki to 
dziękczynienie i wdzięczność, które 
zawsze powinny być obecne w naszych 
sercach. Dodał, że każda eucharystia to 
takie małe dożynki, bo dziękujemy Bogu 
za dary słowami: „Błogosławiony jesteś, 
Panie Boże wszechświata, bo dzięki 
Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, 
który jest owocem ziemi i pracy rąk 
ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał 
się dla nas chlebem życia”.

wieniec i bochen chleba są symbolem 
tego, jak wielką wartość ma praca rolnika 
oraz wyrażają wszystko to, co najpiękniej-
sze w tradycji polskiej wsi – umiłowanie 
do ziemi. Złożył życzenia rolnikom i ich 
rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślności 
oraz kolejnych dobrych, urodzajnych lat.

Miejmy nadzieję, że zorganizowanie tra-
dycyjnego święta plonów w 2021 roku 
będzie możliwe.

Arleta Włodarczak  
Dyrektor MGOSiR w Murowanej Goślinie

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski 
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17 września 1939 roku oddziały Armii 
Czerwonej zaatakowały polskie posterunki 
graniczne. Z okazji 81. rocznicy agresji 
sowieckiej na Polskę, w imieniu mieszkań-
ców naszej gminy, Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbań-
ski, Zastępca Burmistrza Krzysztof 
Oczkowski, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Przemysław Popiak oraz Piotr Tecław 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewi-
zyjnej złożyli wiązankę kwiatów pod 
pomnikiem na placu Powstańców Wielko-
polskich w Murowanej Goślinie.

Rocznicę tego wydarzenia upamiętnił, 
w imieniu mieszkańców naszej gminy, 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Krzysztof Oczkowski.
Katarzyna Dobrowolska
Biuro Komunikacji Społecznej
tel. 500 078 626

18 września oraz 8 listopada 
1939 roku hitlerowcy rozstrze-
lali 9 mieszkańców gminy 
Murowana Goślina, społeczni-
ków oraz przedstawicieli 
przedwojennej władzy. Ofiary 
zostały skatowane przez 
członków niemieckich organi-
zacji paramilitarnych, 
a następnie wywiezione na 
skraj lasku bolechowskiego 
i tam rozstrzelane.

Cześć ich pamięci

gmina

81. rocznica agresji sowieckiej 
na polskę

KONSULTACJE SPOŁECZNE  
z mieszkańcami sołectw naszej gminy

Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnych opinii, wniosków i uwag. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny będzie na 
stronie internetowej UMiG, w kancelarii oraz u sołtysów.
Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu, przesłać pocztą na adres Urzędu lub drogą elektroniczną (podpisany 
skan formularza) na adres: konsultacje@murowana-goslina.pl
Projekty statutów sołectw zostaną wyłożone do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 18 
(pok. 3) oraz na stronie internetowej gminy.

* Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.
Podstawa prawna: Uchwała nr XXIV/247/2020 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 września 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów statutów 
sołectw Gminy Murowana Goślina.

2.10-16.10.2020 roku
dot. zmiany statutów sołectw
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11. W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla dz. nr 429/5, 429/4 i 429/3 
położonych w obrębie Kamińsko, 
gmina Murowana Goślina.

Plan opracowuje się w celu korekty 
zasad kształtowania zabudowy oraz 
wskaźników zagospodarowania wyzna-
czonego terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej.

12. W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 936/1 i 93/3 
w Murowanej Goślinie.

Uchwalenie planu ma na celu umożliwie-
nie dalszego rozwoju zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. 

13. W sprawie określenia średniej 
ceny jednostek paliwa w gminie na 
rok szkolny 2019/2020.

Podjęcie uchwały związane jest ze 
zmiana przepisów w zakresie zwrotu 
rodzicom kosztów dowozu dzieci niepeł-
nosprawnych do szkół i placówek oświa-
towych, jeżeli dowóz i opiekę realizują 
rodzice. 
Ustala się średnią cenę jednostki paliwa 
w wysokości:

 ▪ olej napędowy – 4,37 zł/ litr
 ▪ gaz LPG – 2,09 zł/ litr
 ▪ benzyna bezołowiowa – 4,43 zł/ litr.

14. W sprawie przeprowadzenia kon-
sultacji dotyczących projektów sta-
tutów sołectw Gminy Murowana 
Goślina.

Konsultacje przeprowadzone będą w for-
mie przyjmowania pisemnych opinii, 
wniosków i uwag mieszkańców sołectw 
do projektów statutów sołectw. 
Pod wskazanymi adresami znajdują się: 

 ▪ wyniki imiennych głosowań: 
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/11700/wiadomosc/537162/
wykaz_imiennych_glosowan_na_xxiv_
sesji_rady_miejskiej_w_murowane

 ▪ treść podjętych uchwał 
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej 

 ▪ transmisja z obrad 

szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.

Kwotę 40.384,93 zł przeznacza się  
na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa 
kanalizacji deszczowej w ramach zadania 
inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, 
Chabrowej i Różanej”.

7. W sprawie współdziałania pomię-
dzy jednostkami samorządu teryto-
rialnego w celu wyznaczenia 
obszaru i granic aglomeracji Muro-
wana Goślina.

Wyraża się wolę współdziałania Gminy 
Murowana Goślina z Gminą Suchy Las, 
Gminą Swarzędz i Gminą Skoki w celu 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 
Murowana Goślina.

8. W sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej, 
Ogrodowej i Krótkiej w Murowanej 
Goślinie.

Opracowanie planu ma na celu ustalenie 
przeznaczenia terenów objętych opraco-
waniem wraz z wyznaczeniem układu 
komunikacyjnego.

9. W sprawie zmiany studium uwa-
runkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
Murowana Goślina dla działek nr 
170/3 i 8/10 w Głębocku.

Celem opracowania zmiany studium jest 
ujawnienie złoża kopalin kruszywa natu-
ralnego (piaski i żwiry). 

10. W sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla dz. nr 252/1, 252/6, 252/5, 
252/8 i 252/9 położonych w obrę-
bie Mściszewo, gmina Murowana 
Goślina.

Celem opracowania planu jest ustalenie 
przeznaczenia, zasad kształtowania zabu-
dowy oraz wskaźników zagospodarowania 
terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i zabudowy usłu-
gowej. 
Uchwała została podjęta 12 głosami „za” 
przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
Kolejne uchwały zostały przyjęte jednogło-
śnie.

15 września 2020 r. odbyła się XXIV 
Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, w której 
wzięli udział wszyscy radni. Rada podjęła 
następujące uchwały:

1. W sprawie zmiany uchwały budże-
towej na 2020 rok.

Łączna kwota dochodów budżetu gminy 
zwiększa się o kwotę 1.054.512,65 zł 
do kwoty 78.419.707,61 zł. Łączna kwota 
wydatków budżetu gminy zwiększa 
się o kwotę 1.054.512,65 zł do kwoty 
86.791.223,98 zł. Uchwała została przy-
jęta 14 głosami „za” i 1 głosem „wstrzy-
mującym się”.

2. W sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Muro-
wana Goślina na lata 2020-2036.

„Za” przyjęciem uchwały opowiedziało 
się 14 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od 
głosu. 
Kolejne uchwały zostały podjęte jednogło-
śnie.

3. W sprawie przeznaczenia części 
umorzonej pożyczki z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kwotę 20.000,00 zł przeznacza się 
na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa 
kanalizacji deszczowej w ramach zadania 
inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, 
Chabrowej i Różanej”.

4. W przeznaczenia części umorzonej 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.

Kwotę 27.999,72 zł przeznacza się  
na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa 
kanalizacji deszczowej w ramach zadania 
inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, 
Chabrowej i Różanej”.

5. W przeznaczenia części umorzonej 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu.

Kwotę 35.000,00 zł przeznacza się  
na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa 
kanalizacji deszczowej w ramach zadania 
inwestycyjnego „Budowa ulic Narcyzowej, 
Chabrowej i Różanej”.

6. W przeznaczenia części umorzonej 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-

XXIV 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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Burmistrz Dariusz Urbański  
wśród odznaczonych  
przez KBS Murowana Goślina

26 września na Strzelnicy 
Brackiej odbyły się II Mistrzo-
stwa w Strzelectwie Sporto-
wym Samorządów Miejskich, 
Miejsko-Gminnych i Gminnych 
Powiatu Poznańskiego. 
Rozpoczęcie zawodów poprzedziło wrę-
czenie medali „Za Dobro Czynione Brac-
twu Naszemu”. Otrzymali je - Starosta 
Poznański Jan Grabkowski, Członek 
Zarządu Województwa Wielkopolskiego 
Jacek Bogusławski, Starosta Poznański 
I Kadencji Ryszard Pomin, Burmistrz MiG 
Murowana Goślina Dariusz Urbański, Pre-
zes Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone 
Wzgórza Adam Szweda oraz pomysło-
dawca mistrzostw Jarosław Dobrowolski. 
Do zawodów zgłosiło się 13 drużyn. Po 
zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła dru-
żyna Powiatu Poznańskiego w składzie 
Elżbieta Nawrocka, Ewa Pomin, Jan Grab-
kowski, Jarosław Dobrowolski (77p.), II m. 
Tarnowo Podgórne (76 p.), III m. Suchy Las 
(72 p.). Drużyna Murowanej Gośliny, którą 
reprezentowali radni Danuta Szczepaniak, 
Przemysław Popiak i Andrzej Kuźniewski 
zajęła 7 miejsce z wynikiem 58 p. Zawo-
dom towarzyszyła konkurencja strzelania 
z broni czarnoprochowej do tarczy ufundo-

Kolejnego dnia KBS w Murowanej 
Goślinie wyłoniło Króla Żniwnego AD 
2020. Został nim Brat Zygmunt Karpiński. 
Król tradycyjnie, na rok panowania, otrzy-
muje łańcuch królewski, który ufundował 
przed laty Starosta Poznański I Kadencji 
Ryszard Pomin. W tym roku renowację 
i przedłużenie o kolejne ogniwa dla kolej-
nych „panujących” ufundował Starosta 

wanej przez Króla Kurkowego AD 2020 
Michała Durę. Konkurencję wygrał Adam 
Michta z Rokietnicy. Strzelanie prowadzili 
członkowie Zarządu KBS Tomasz Wawrzy-
niak i Robert Maciejewski. Mistrzostwa są 

Poznański Jan Grabkowski. 2 miejsce 
zajął Michał Dura, 3. Grzegorz Szpot.
Tarcza imieninową Prezesa KBS Michała 
Wtorkowskiego zdobył Radosław Szpot. 
Zajmując miejsce na podium przed Prze-
mysławem Popiakiem i Robertem Macie-
jewskim. Najcelniejszym okiem, w rywali-
zacji o Tarczę Jubilata „50 i pół” ufundo-
waną przez Roberta Maciejewskiego, 

zadaniem publicznym współfinansowa-
nym ze środków Powiatu Poznańskiego.

Michał Wtorkowski, Prezes  
KBS Murowana Goślina
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

wykazali się Michał Dura, Radosław 
Szpot i Michał Wtorkowski. W konkuren-
cji ustrzelenia kura najlepszy był Jacek 
Perczyński. Wszystkim Braciom serdecz-
nie gratulujemy. W tarczy dla Pań zwycię-
żyła Aleksandra Wawrzyniak.

Michał Wtorkowski
Zdjęcia: Radosław Szpot

Nowy łańcuch Króla

Wręczenie medalu Staroście Poznańskiemu.

Wręczenie medalu Burmistrzowi MiG Murowana Goślina.



październik 2020 9

spoRt

Tenis na wózku

Taaaka ryba

Wirtualne pomaganie

12 września na zalewie w Przebędo-
wie trwała zacięta rywalizacja między 
Kołem PZW nr 29 w Murowanej Goślinie 
a Kołem 142 działającym przy Spół-
dzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza. 
Wystawiono 8 osobowe drużyny. Łącznie 

udało się złowić 40,6 kg ryb, głównie 
liny i leszcze. Zwyciężyło koło 29 z wyni-
kiem 22 kg. Zawodnikom dopingował 
Burmistrz MiG Murowana Goślina 
Dariusz Urbański oraz radna Grażyna 
Nawrocka.

Krzysztof Kowalewski wice-
mistrzem Polski w grze 
podwójnej podczas XXVII Indy-
widualnych Mistrzostw Polski 
w tenisie ziemnym na wózkach 
w Płocku.
Na starcie pojawiło się 22 zawodników 
z całej Polski. Krzysztof Kowalewski był 
rozstawiony z numerem 6 i w pierwszej 
rundzie miał wolny los. W drugiej rundzie 
trafił na czarnego konia turnieju, Jaro-
sława Żyłę (KS AZS AWF Wrocław, brą-
zowy medalista), przegrywając z nim 5:7 
2:6. Ponieważ był to pierwszy mecz 
naszego reprezentanta, mógł wystarto-
wać w tzw. turnieju pocieszenia, gdzie był 
rozstawiony z numerem pierwszym. 
W 1 rundzie miał wolny los. W drugiej 
pokonał Przemysława Bonio 9:1, następ-
nie w półfinale Stefana Dobaczewskiego 
(SIKT Płock) 9:3, a w finale Krzysztofa 
Brezynę (AS Bełchatów) wygrywając tur-
niej pocieszenia 6:3 6:1.

W grze podwójnej Krzysztof Kowalewski 
w parze z Szymonem Nowickim osiągnęli 
swój największy sukces zostając wicemi-
strzami Polski. 
Para Kowalewski/Nowicki przegrywała 
już 3:6 3:5 (3 piłki meczowe), ale po 
zaciętej walce obronili się przed porażką 
i poszli za ciosem wygrywając drugiego 
seta 7:6(5). O awansie do finału decydo-
wał superteabrek do 10 pkt. W nim bar-
dzo szybko odskoczyli na kilka pkt. 
i utrzymali przewagę do samego końca, 

wygrywając ostatecznie 3:6 7:6(5) 10:5, 
meldując się w finale.
W finale spotkali się z paraolimpijczykami 
Kamil Fabisiak/Piotr Jaroszewski (SIKT 
Płock).
Finał zakończył się bez niespodzianki 
i Mistrzami Polski zostali K.Fabisiak/P.
Jaroszewski wygrywając z parą K.Kowa-
lewski/S.Nowicki 6:0 6:4.
od Redakcji - Gratulujemy!!!

Krzysztof Kowalewski
Zdjęcie: Klaudia Pers

W tym roku IX 12. Godzinny Bieg 
Charytatywny w Murowanej Goślinie 
zmienił formę. Wydarzenie zostało zmie-
nione na wirtualne, gdzie uczestnicy 
mogli wybrać sobie dzień, dystans, trasę 
i aktywność fizyczną w ramach biegu. 
Bieg zaczął się 13 września i w tym dniu 
o godzinie 7:00, Andrzej Ludzkowski 
zachował tradycję biegania 12 godzin 
i ruszył z Sankt Peter Ording w stronę 
Flensburga, w Niemczech. W ciągu tych 
godzin przebiegł 75,7 km, a towarzyszyli 
mu żona Edyta i syn Dawid. Tradycję 
zachowali też Katorżnicy i stawili się na 
stadionie, by równo o siódmej rano 

wystartować i pokręcić na biegowo 
kółka na stadionie. W tym samym dniu, 
o godzinie 12:00, ponad 40 osobowa 
grupa kolarzy wyruszyła ze stadionu 
miejskiego w Murowanej Goślinie na 
rajd przez sołectwa. W ciągu blisko 7 
godzin zrobili 64,6 km. Tym samym 
wszyscy wspomogli zbiórkę pieniędzy 
dla bohaterki biegu - Julki. Podczas 
rajdu zebraliśmy 1649,50 zł. Do końca 
września trwa Wirtualny IX 12. Godzinny 
Bieg Charytatywny dla Julki.

Dziękujemy wszystkim za udział, sołty-
som za miłe przyjęcie, wszystkim za 

pomoc w organizacji oraz za dołożenie 
cegiełki do zbiórki.

Andrzej Ludzkowski
Klaudia Ludzkowska
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MUROWANA GOŚLINA 
CROSS DUATHLON 2020

W ostatnią niedzielę września na 
przystani kajakowej Binduga w Mści-
szewie odbyły się zawody duathlo-
nowe w ramach Duo Cyklu Wielko-
polska. Jest to cykl trzech imprez 
rozgrywanych na terenie gmin: 
Murowana Goślina, Skoki oraz Czer-
wonak. Zawody połączonych dwóch 
dyscyplin sportowych – bieganie 
oraz jazdę na rowerze.

Na bardzo wymagającej trasie oraz 
w trudnych warunkach atmosferycznych 
zawody ukończyło 132 zawodników (90 
w klasyfikacji indywidualnej oraz 42 w 21 
sztafetach). Wśród pań zwyciężyła 
Agnieszka Napierała, drugie miejsce 
zajęła Agnieszka Hahuła, a trzecie Beata 
Deckert. Wśród panów zwyciężył Grze-
gorz Wojtczak, drugi był Adrian Stemp-
niak, a trzeci Miłosz Czechowicz.
Za pomoc w organizacji imprezy dzięku-

jemy wolontariuszom, strażakom z OSP 
Białężyn, OSP Uchorowo, OSP Murowana 
Goślina, Straży Miejskiej w Murowanej 
Goślinie oraz Łukaszowi Lech pracowni-
kowi UMiG ds. bezpieczeństwa, OSP i OC.
Impreza została dofinansowana ze środ-
ków UMiG Murowana Goślina oraz 
Powiatu Poznańskiego.

Sławomir Malec 
Główny specjalista ds. jednostek pomocniczych

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski
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Społeczność szkoły przygotowywała uroczyste obcho-
dy 60-lecia Pierwszej Tysiąclatki w Wielkopolsce. 
Niestety z powodu epidemii koronawirusa nie mogły 

się one odbyć. Chcemy tym opracowaniem chociaż przypo-
mnieć historię budynku i osoby z nim związane.

Historia powstania budynku szkoły

Od 60 lat budynek Pierwszej Tysiąclatki w Wielkopolsce w Muro-
wanej Goślinie służy celom oświatowym. Jest ważnym miejscem 
dla wielu pokoleń gośliniaków. Powstał w ramach państwowych 
obchodów 1000-lecia państwa polskiego. Hasło do budowy 
„tysiąca szkół na tysiąclecie państwa polskiego” rzucił Włady-
sław Gomułka - I sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej. Podczas narady partyjnej 24 września 1958 roku powie-
dział: „Uczcijmy ten jubileusz naszej państwowości przez zbudo-
wanie na pożytek młodemu pokoleniu tysiąca szkół!”. Pomysł 
Gomułki budowy szkół – pomników Tysiąclecia był odpowiedzią 
na plany polskiego Kościoła katolickiego obchodów 1000-lecia 
chrztu Polski i pijarowskim strzałem w dziesiątkę. Powojenny 
wyż demograficzny wymuszał budowę nowych budynków szkol-
nych. Poparcie dla idei budowy szkół było więc murowane, mimo 
że kosztami obciążono głównie społeczeństwo.
Pomysł wybudowania nowej szkoły w Murowanej Goślinie zro-
dził się, zanim władze państwowe znalazły sposób na 

Pierwsza Tysiąclatka 
w Wielkopolsce ma 60 lat

poprawę systemu szkolnictwa w Polsce. Już w 1954 roku 
zawiązał się Komitet Budowy Szkoły, który tworzyli: Jan Twa-
róg – Przewodniczący Komitetu, Adam Stern – Zastępca 
Przewodniczącego, Irena Niedbała – Sekretarz Komitetu, 
Łucjan Sonnenberg – Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR, 
Franciszek Kaczmarek – Przewodniczący Prezydium Miejskiej 
Rady Narodowej, Edmund Bereszyński – Sekretarz Podsta-
wowej Organizacji Partyjnej przy Szkole Podstawowej, Franci-
szek Jaśmiński – Członek Komitetu, Zygmunt Derbich – Kie-
rownik Szkoły.
Wieloletnie starania Komitetu o uwzględnienie budowy szkoły 
w planach inwestycyjnych, połączone z przygotowaniem nie-
zbędnej dokumentacji oraz gromadzeniem funduszy, zakoń-
czone zostały sukcesem. 13 kwietnia 1959 roku Wojewódzki 
Komitet Koordynacyjny Społecznego Funduszu Budowy Szkół 
w Poznaniu zatwierdził budowę nowej szkoły – pierwszego 
Pomnika Tysiąclecia w województwie poznańskim. 
19 czerwca 1959 roku wmurowano akt erekcyjny. 22 lipca 
został uroczyście odsłonięty napis na budynku, informujący, że 
szkoła jest Pomnikiem 1000-lecia Państwa Polskiego. 
Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 8 września 1960 roku. 
Naukę rozpoczęło w niej 713 uczniów, a grono pedagogiczne 
liczyło 20 nauczycieli. Obowiązkowa 7-letnia szkoła podsta-
wowa była wówczas podstawą całego systemu kształcenia 
w Polsce. 

Zostań zawsze w mej pamięci...

Członkowie Komitetu Budowy Szkoły. Plac budowy.
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15 kwietnia 1962 r. szkoła otrzymała imię Marcelego Nowotki.

W czerwcu 1967 r. ukończyli naukę pierwsi absolwenci klas ósmych. 

1 września 1973 r. rozpoczęła działalność Zbiorcza Szkoła Gminna w Murowanej Goślinie. Gminnym 
dyrektorem został Zygmunt Derbich - dotychczasowy kierownik szkoły.

1 luty 1974 r. wizyta Telewizji - powstanie reportażu pt. Moje miejsce w szkole ukazującego życie szkoły.

W roku szkolnym 1979/80 nowym dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gminnej w Murowanej Goślinie został Bogusław 
Jankowiak.

1984 r. powołanie Inspektoratu Oświaty i Wychowania w Murowanej Goślinie z siedzibą w szkole. 
Pierwszym inspektorem został Bogusław Jankowiak. Nastąpiła zmiana nazwy szkoły ze 
Zbiorczej Szkoły Gminnej na Szkołę Podstawową, a nowym dyrektorem został Marian 
Pflanz.

Początek roku szkolnego 1988/89 funkcjonowanie w budynku szkoły dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 2 do czasu oddania nowego budynku na osiedlu Zielone Wzgórza.

14 października 1995 r. potrójna uroczystość: 35-lecia budynku szkoły, nadania nowego imienia i wręczenia 
nowego sztandaru ufundowanego przez Apoloniusza Twaroga.

6 listopada 1996 r. pierwsze obchody Dnia Patrona - Karola Marcinkowskiego.

Październik 1997 r. wydanie przez Samorząd Szkolny pierwszego numeru gazetki Nasza Buda.

9 maja 1998 r. uroczystości jubileuszu 100-lecia Szkoły w Murowanej Goślinie.

Kwiecień 1999 r. nowym dyrektorem zostaje Wanda Krajna-Solman.

Rok 2000 obchody 40-lecia budynku Pierwszej Tysiąclatki w Wielkopolsce.

Styczeń 2002 r. otwarcie nowej, nowoczesnej pracowni komputerowej.

Grudzień 2002 r. I Sejmik Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Murowana 
Goślina.

Kwiecień 2003 r. powstanie Klubu Europejskiego Jedynka w Europie.

Najważniejsze wydarzenia 
z historii budynku Pierwszej Tysiąclatki w Wielkopolsce
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Najważniejsze wydarzenia 
z historii budynku Pierwszej Tysiąclatki w Wielkopolsce

24 luty 2005 r. szkoła otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za aktywny udział 
w Kampanii Społecznej Bezpieczne dzieci na polskich drogach.

3 i 4 czerwca 2005 r. uroczystości 45-lecia Pierwszej Tysiąclatki w Wielkopolsce. Uhonorowanie Ireny Niedbały - 
Sekretarza Komitetu Budowy Szkoły Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Czerwiec 2006 r. wpisanie szkoły do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Listopad 2007 r. uroczyste udekorowanie sztandaru szkoły Oznaką Za Zasługi dla ZKRPiBWP nadaną przez 
Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

Sierpień 2008 r. przyznanie szkole przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej Zielonego Certyfikatu 
I stopnia za realizację założeń ogólnopolskiego programu Zielony Certyfikat - przedszkole 
i szkoła przyjazne środowisku pod hasłem Drzewa - pomniki przyrody ziemi goślińskiej.

1 września 2009 r. nowym dyrektorem szkoły zostaje Krzysztof Radke. 

18 - 20 czerwca 2010 r. uroczystości 50-lecia Pierwszej Tysiąclatki w Wielkopolsce. Koncert, festyn i strzelanie 
do tarczy na strzelnicy Bractwa Kurkowego.

Grudzień 2012 r. pierwszy kiermasz świąteczny.

Maj 2013 r. powrót do tradycji Żakinad w czasie rodzinnych festynów.

Rok 2013 termomodernizacja budynku szkoły i nadanie elewacji nowej szaty, początek budowy 
nowego boiska szkolnego.

1 września 2014 r. nowym dyrektorem szkoły zostaje Monika Nowak-Bajer.

Październik 2014 r. uroczyste otwarcie nowego wielofunkcyjnego boiska szkolnego i placu zabaw.

2015 r. szkoła otrzymuje Certyfikat Szkoła z Klasą 2.0.

1 września 2017 r. w ramach reformy edukacji rozpoczęto proces wygaszania gimnazjum i powrót 
do ośmioklasowych szkół podstawowych. Skutkiem tych działań było przeniesienie 
siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 do budynku przy ul. Mściszewskiej 10 i co za tym idzie 
przekształcenie budynku Pierwszej Tysiąclatki w Wielkopolsce w budynek filialny.

1 września 2019 r. kolejnym dyrektorem szkoły została Justyna Furman.
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Pracownicy związani ze szkołą  
od roku 1960
DyrekTorzy

 ▪ Zygmunt Derbich - 1960 - 1979
 ▪ Bogusław Jankowiak - 1979 - 1984
 ▪ Marian Pflanz - 1984 - 1999
 ▪ Wanda Krajna-Solman - 1999 - 2009
 ▪ Krzysztof Radke - 2009 - 2014
 ▪ Monika Nowak-Bajer - 2014 - 2019
 ▪ Justyna Furman - od 1.09.2019 r.

WiCeDyrekTorzy

 ▪ Irena Niedbała
 ▪ Marian Jeżewski 
 ▪ Emilia Nowak 
 ▪ Grażyna Ladorska 
 ▪ Urszula Luty
 ▪ Andrzej Szuberski
 ▪ Zygmunt Derbich

 ▪ Marian Pflanz
 ▪ Mirosława Sanicka-Psik
 ▪ Teresa Zywert 
 ▪ Wanda Krajna-Solman 
 ▪ Maria Kaźmierczak
 ▪ Krzysztof Radke
 ▪ Grażyna Sommerfeld
 ▪ Iwona Wolniewcz 
 ▪ Justyna Furman 
 ▪ Edyta Boczkowska

NauCzyCiele

 ▪ Barbara Bereszyńska
 ▪ Irena Dera
 ▪ Maria Iwińska
 ▪ Zygmunt Derbich
 ▪ Marian Jeżewski
 ▪ Krystyna Kulupa
 ▪ Grażyna Ladorska
 ▪ Maria Mager
 ▪ Krystyna Mikołajczyk
 ▪ Stanisław Nowak
 ▪ Mirosława Sanicka-Psik
 ▪ Stefania Sieniawska
 ▪ Marian Urbański
 ▪ Jerzy Krzyminiewski
 ▪ Zofia Boik
 ▪ Maria Jakubowska-Maciejowicz
 ▪ Ryszarda Gasik
 ▪ Irena Szymczak
 ▪ Grażyna Karwańska-Tomkowiak
 ▪ Lidia Łytka-Dyczkowska
 ▪ Dioniza Boch
 ▪ Wanda Błażyńska
 ▪ Małgorzata Janikowska-Bromberek
 ▪ Anna Skowron
 ▪ Władysława Sydor
 ▪ Andrzej Zieleniewski
 ▪ Maria Sawicka
 ▪ Maria Żebrowska
 ▪ Andrzej Szuberski
 ▪ Bogusława Derbich
 ▪ Maria Kubacka
 ▪ Marian Pflanz
 ▪ Mieczysław Maciejewski
 ▪ Stefania Iwińska-Szulc
 ▪ Janusz Boch
 ▪ Anna Cholewicka-Matuszewska

 ▪ Edmund Bereszyński
 ▪ Zbigniew Gumny
 ▪ Anna Derbich
 ▪ Cecylia Jeżewska
 ▪ Franciszek Kulupa
 ▪ Stanisław Kuroch
 ▪ Halina Lisowa
 ▪ Ryszard Marszał
 ▪ Emilia Nowak
 ▪ Romana Papajewska
 ▪ Barbara Sulinowska
 ▪ Romana Siwakowa
 ▪ Wiesław Rutkowski
 ▪ Irena Niedbałowa
 ▪ Honorata Błachowiak
 ▪ Zyta Janowiak
 ▪ Stefania Bieda
 ▪ Anna Gumna
 ▪ Ryszard Mizgier
 ▪ Ewa Ruks
 ▪ Jan Matelski
 ▪ Aniela Czarnecka
 ▪ Krystyna Przygońska
 ▪ Grażyna Smurawa
 ▪ Izabela Szarafińska
 ▪ Jolanta Kubica
 ▪ Magdalena Rakowska
 ▪ Teresa Zywert
 ▪ Stanisław Boch
 ▪ Renata Cieślewicz
 ▪ Dorota Cyraniak
 ▪ Lidia Fellmann
 ▪ Jolanta Haberska
 ▪ Iwona Konrad
 ▪ Anna Kotarska-Radtke
 ▪ Aldona Nowak
 ▪ Małgorzata Pruszkowska-Brycka
 ▪ Arleta Papejewska
 ▪ Ewa Sroka

kaTeCheCi

 ▪ ks. Sławomir Stronka
 ▪ ks. Roman Smółkowski
 ▪ s. Małgorzata Brodowiak
 ▪ s. Anna Strycharz
 ▪ s. Elżbieta Kamińska
 ▪ Małgorzata Mąka
 ▪ s. Anna Kościewska
 ▪ ks. Jacek Jakubowicz
 ▪ s. Małgorzata Gajowiak
 ▪ s. Danuta Niklińska
 ▪ s. Katarzyna Zaremba
 ▪ s. Beata Krawczyńska
 ▪ s. Maksymiliana
 ▪ Krystyna Ancukiewicz

zajęCia PozalekCyjNe

 ▪ Władysław Krzysztoń 
 ▪ Benedykt Majchrzak

aDmiNisTraCja szkoły

 ▪ Anna Ladorska
 ▪ Krystyna Mizgier
 ▪ Maria Czarnecka
 ▪ Karolina Leszczyńska-Popiak
 ▪ Stanisław Osiński
 ▪ Irena Giersig
 ▪ Anna Madeja
 ▪ Halina Stencel
 ▪ Maria Klupczyńska
 ▪ Irena Nowak
 ▪ Aneta Borowczyk

kuChNia szkolNa

 ▪ Helena Andrzejewska
 ▪ Janina Maria 
 ▪ Teresa Szaferska
 ▪ Maria Bąba
 ▪ Teresa Nowak
 ▪ Henryka Rumińska

 ▪ Maria Twaróg
 ▪ Anna Woldańska
 ▪ Natalia Lewandowska
 ▪ Mateusz Sibilski
 ▪ Wiesława Kantorska
 ▪ Elżbieta Piasecka
 ▪ Janina Zapytowska
 ▪ Mariusz Palka
 ▪ Krystyna Jędraszczyk
 ▪ Stanisław Maciejewski
 ▪ Maria Nowak
 ▪ Krzysztof Małecki
 ▪ Mirosława Wróbel
 ▪ Elżbieta Wtorkowska
 ▪ Kazimiera Zielińska
 ▪ Urszula Luty
 ▪ Ewa Siek-Kulpińska
 ▪ Krystyna Nawrocka
 ▪ Hanka Klaszczyńska-Pflanz
 ▪ Danuta Mizgała-Kaczmarek
 ▪ Danuta Gwiżdż
 ▪ Zofia Wtorkowska
 ▪ Ewa Palka
 ▪ Wiesława Jeżewska
 ▪ Beata Springer
 ▪ Maria Jarzyńska
 ▪ Maria Babkiewicz
 ▪ Danuta Chimiak
 ▪ Elżbieta Dudziak
 ▪ Ewa Frąckowiak
 ▪ Jolanta Gruszka
 ▪ Elżbieta Michalik
 ▪ Alicja Piesiak
 ▪ Ewa Zywert
 ▪ Klaudia Janiszewska
 ▪ Andrzej Zawal
 ▪ Bogusław Jankowiak
 ▪ Barbara Kałkowska
 ▪ Ryszard Ptaszyński

 ▪ Jolanta Lech
 ▪ Jan Mazur
 ▪ Maria Belter
 ▪ Jolanta Szóstak
 ▪ Barbara Stachowiak
 ▪ Elżbieta Bogdaszewska
 ▪ Monika Kulupa
 ▪ Anna Kalupa
 ▪ Lucyna Klaszczyńska
 ▪ Renata Nikołajew
 ▪ Bogumiła Przybylska
 ▪ Elżbieta Sosnowska
 ▪ Krystyna Sadik
 ▪ Alina Wolniewicz
 ▪ Wanda Krajna-Solman
 ▪ Maria Kaźmierczak
 ▪ Katarzyna Sikorska
 ▪ Marianna Grzesik
 ▪ Grzegorz Krzemiński
 ▪ Elżbieta Salamon
 ▪ Maria Sajkiewicz
 ▪ Zyta Czechowska
 ▪ Wiesława Kantorska
 ▪ Maria Adamczak
 ▪ Ewa Nowak-Duszyńska
 ▪ Ewa Wysocka
 ▪ Maria Piotrowska
 ▪ Małgorzata Charłampowicz
 ▪ Marian Kubiak
 ▪ Paulina Kaźmierczak
 ▪ Magdalena Łuniewicz
 ▪ Teresa Suchecka
 ▪ Krystyna Wojtysiak
 ▪ Maria Medwecka
 ▪ Elżbieta Werbińska
 ▪ Ewa Warzocha
 ▪ Radosław Wrzesiński

obsługa

 ▪ Seweryna Bednarska
 ▪ Irena Budnik
 ▪ Felicja Baszczyńska
 ▪ Anna Chudzicka
 ▪ Jerzy Czempiński 
 ▪ Marianna Dziabas
 ▪ Janina Gulczyńska
 ▪ Cecylia Piwowarska
 ▪ Wirginia Rumińska
 ▪ Henryk Gulczyński
 ▪ Janina Matuszak
 ▪ Stanisław Piwowarski
 ▪ Tomasz Gazdan
 ▪ Zofia Szypura
 ▪ Wanda Tomaszewska
 ▪ Anna Witkowska
 ▪ Iwona Sommerfeld

 ▪ Arletta Tecław
 ▪ Henryk Leszczyński
 ▪ Nogaj Kunegunda
 ▪ Józef Filipowski 
 ▪ Wanda Borowska
 ▪ Piotr Skabara
 ▪ Grażyna Bogucka
 ▪ Krystyna Blados
 ▪ Dariusz Witkowski
 ▪ Nogaj Władysław
 ▪ Grażyna Czempińska
 ▪ Lidia Czempińska
 ▪ Gertruda Grudzień
 ▪ Zofia Górnaś
 ▪ Jadwiga Gulczyńska
 ▪ Teresa Kruk
 ▪ Dorota Markwitz
 ▪ Maria Filipowska
 ▪ Andrzej Kielma
 ▪ Anna Ratajczak

NauCzyCiele

 ▪ Dorota Baszczyńska 
 ▪ Karolina Betka-Śliwińska 
 ▪ Edyta Boczkowska
 ▪ Paulina Brzezińska
 ▪ Dorota Cibail 
 ▪ Alicja Czelna 
 ▪ Bożena Czerwińska 
 ▪ Jadwiga Dejk 
 ▪ Anna Dzierzkiewicz 
 ▪ Justyna Feliczak 
 ▪ Justyna Furman 
 ▪ Justyna Grefkiewicz
 ▪ Aleksandra Grobela
 ▪ Alina Hołojuch-Molska 
 ▪ Justyna Jarzyńska
 ▪ Beata Jedlińska- Giersig 
 ▪ Justyna Kaczyńska-Wlazełko
 ▪ Katarzyna Kaszyńska 

 ▪ Maria Kobus-Krause 
 ▪ Elżbieta Konieczna 
 ▪ Agnieszka Konieczyńska 
 ▪ Beata Kopiczko 
 ▪ Monika Kozłowska 
 ▪ Krzysztof Krysztofiak 
 ▪ Bartosz Lewandowski 
 ▪ Maria Lis
 ▪ Małgorzata Łuczak-Sibilska
 ▪ Dagmara Łuczkowska 
 ▪ Jolanta Łukaszyk 
 ▪ Mirosława Mak-Skiba 
 ▪ Eliza Melosik 
 ▪ Aleksandra Michułka
 ▪ Elżbieta Mistarz 
 ▪ ks. Waldemar Myka 
 ▪ Ewa Napieralczyk 
 ▪ Jakub Niewiński 
 ▪ Monika Nowak-Bajer 
 ▪ Beata Patycka
 ▪ Anna Płonka

 ▪ Krzysztof Radke 
 ▪ Ilona Sikorska 
 ▪ Grażyna Sommerfeld 
 ▪ Elwira Springer-Wawrzyniak 
 ▪ Agnieszka Spychalska 
 ▪ Magdalena Spychalska
 ▪ Katarzyna Sternal 
 ▪ Jolanta Szpot 
 ▪ Kinga Walkowiak-Socha 
 ▪ Iwona Wolniewicz
 ▪ Żaneta Woźniak 

aDmiNisTraCja szkoły

 ▪ Halina Szaj
 ▪ Renata Braciszewska
 ▪ Danuta Dereń
 ▪ Aleksandra Wawrzyniak

obsługa

 ▪ Magdalena Pawlak
 ▪ Iwona Nowak
 ▪ Ryszard Lewandowski
 ▪ Jacek Matelski

PraCoWNiCy akTualNie zaTruDNieNi W szkole PoDsTaWoWej Nr 1
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Festyn Żelaznej podkowy
W sobotę 29.08.20 r. odbyła się 

kolejna edycja Festynu Żelaznej 
Podkowy. Jak co roku zawody oraz 
festyn odbyły się na terenie Gospo-
darstwa Rolnego Państwa Urszuli 
oraz Kazimierza Kosakowskich. 
Organizatorem zawodów był Klub 
Jeździecki Raduszyn. Impreza ta już 
na dobre zagościła w kalendarzu 
jeździeckim oraz wydarzeń gminy 
i powiatu. Dzięki wsparciu licznych 
sponsorów, dobrej pogodzie, zaan-
gażowaniu organizatorów oraz 
wolontariuszy udało się pobić 
rekord liczby przejazdów, czyniąc 
nasze zawody jednym z najwięk-
szych wydarzeń sportowych 
w skokach przez przeszkody w Wiel-
kopolsce w tym roku.
W tegorocznej edycji mogliśmy oglądać 
zmagania w czterech konkursach o wzra-
stającym stopniu trudności. Pula nagród 
wynosiła ponad 3500 zł w nagrodach 
rzeczowych, a rywalizowano o nie 
w ponad 200 przejazdach! 
Parkur został przygotowany przez Pana 
Piotra Sokołowskiego. W Debiutach 
50 cm odbyło się 39 przejazdów. Kon-
kurs ten przeznaczony był dla kucy, mło-
dych jeźdźców oraz młodych koni. Był to 
konkurs dokładności bez rozgrywki, dla-
tego każdy kto ukończył parkur bez punk-
tów karnych zdobywał 1 miejsce i pamiąt-
kową rozetkę. Konkurs ukierunkowany 
jest na zbieranie cennego doświadcze-
nia. Bardzo miłym akcentem, który zosta-
nie chyba w pamięci wielu zawodników 
z konkursu Debiuty był upominkowy 
pakiet składający się z gadżetów ufundo-
wany przez naszą Urząd MiG Murowana 
Goślina oraz sponsorów. 
W drugim konkursie klasy Mini LL liczyło się 
jak najdokładniejsze trafienie w wyznaczony 
czas. Parkur na wysokości 65 cm najbliżej 
normy ukończyła Emilia Koziczak na koniu 
Filon, sze stajni J. Czyż z Lubonia. Z nie-
wielką stratą drugie miejsce wywalczył 
Michał Budaj na koniu Glosa. Tuż za nimi na 
miejscu trzecim ukończyła ponownie Glosa 
pod Martyna Stokarczak, obydwoje 
z Ośrodka Jeździeckiego Romanowo Dolne. 
W tym konkursie ponownie mogliśmy kibi-
cować reprezentantom miejscowych. Nata-
lia Idzik (Koziegłowy) – miejsce 8 (spośród 
69 przejazdów). Niedaleko za nią, na miej-
scu 12, uplasowała się Julia Komisarek 
(Rakownia) na Belwederze. Uczestniczyły 
również Martyna Paczkowska (Koziegłowy), 
Amelia Błażyńska (Łopuchowo), Joanna 
Nowak (Murowana Goślina). 

Trzeci konkurs, klasy LL, rozgrywany był 
na wysokości 80 cm. Ta wysokość sta-
nowi dla koni już troszkę większe wyzwa-
nie. Konkurs rozgrywany był w formule 
dwufazowej, tzn. pierwsze przeszkody 
należało po prostu pokonać bezbłędnie 
nie przekraczając wyznaczonego czasu, 
natomiast druga część parkuru była prze-
znaczona do jak najszybszego pokona-
nia. Sztuki tej dokonała Patryk Lembicz 
na Plejadzie z Kraju Jumping Team. Zaraz 
za nim uplasowała się Roksana Barczak 
na Rosetto reprezentująca barwy Kj 
Rogoźno. Trzecie miejsce zajęła Julia Kra-
szewska na koniu Eros. Klubu Jeździec-
kiego Raduszyn reprezentowała Zuzanna 
Antkowiak na El Dżamie.
Ostatni konkurs rozgrywany był na wyso-
kości 95 cm. W konkursie dokładności 
z rozgrywką rywalizacja przebiega bardzo 
podobnie jak w poprzednim konkursie, 
z tą różnicą że zawodnicy którzy poko-
nają pełnowymiarowy parkur bezbłędnie 
i w normie czasu jadą nie natychmiast po 
zakończeniu swojego przejazdu, ale cze-
kają, łapią oddech, przypominają sobie 
parkur i jadą inną kombinację przeszkód. 
W tym wymagającym konkursie na pierw-

szym miejscu stanęła Anna Kępa na Ori-
noko, reprezentująca Budzyński Klub 
Sportowy. Niewiele za nią rywalizację 
ukończyła Wiktoria Muchajer na koniu 
Axell. Zaraz za nimi na trzecim miejscu 
ukończyła rywalizację Leticja Wallicht na 
Indii.
Zawody przebiegały wyjątkowo sprawnie 
i bez problemów, nad czym czuwała 
komisja sędziowska w składzie Pan Tade-
usz Szymoniak - sędzia główny zawodów, 
Pan Maciej Ceglarski - II sędzia, Pani 
Halina Kosakowska - komisarz zawodów 
oraz Pan Tomasz Szymoniak - obsługa 
komputerowa.
Nie jesteśmy w stanie wymienić wszyst-
kich zaangażowanych i odpowiedzialnych 
za sukces tej imprezy, ale bardzo ważne 
słowa podziękowania należą się gospo-
darzom imprezy, Państwu Urszuli i Kazi-
mierzowi Kosakowskim. Bardzo dzięku-
jemy również za życzliwą obecność Bur-
mistrzowi Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, Panu Dariuszowi Urbańskiemu 
oraz Panu Jarosławowi Dobrowolskiemu 
Radnemu Powiatu Poznańskiego.

Andrzej Kosakowski, Stajnia Raduszyn 
Zdjęcia: Piotr Mazurek, Julia Wylegały

spoRt
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5-go września w Głęboczku 
odbył się festyn „Pożegnanie 
Lata”. Pogoda dopisała, choć 
do końca trzymała nas 
w napięciu. 
Była okazja do rozmów, zapoznania się 
z nowymi i przyszłymi mieszkańcami 
wsi. Gościem imprezy był Szymon Góral-
czyk - podróżnik i opowiadacz baśni, 
który z aktorską ekspresją przedstawił 
baśnie kończone zwykle życiową 
puentą. Bardzo dziękuję wszystkim oso-
bom, które zaangażowały się w przygo-
towanie imprezy.

Justyna Gronek, sołtys

Pożegnanie lata w Głęboczku

Leśnicy opowiedzieli o technice prawi-
dłowego sadzenia, a także o roli jaką 
drzewa pełnią w przyrodzie i w życiu czło-
wieka. Lista funkcji pełnionych przez 
drzewa jest bardzo długa – od tworzenia 
miejsc życia dla wielu organizmów, przez 
produkcję tlenu i oczyszczanie powietrza 
po dostarczanie niezbędnego nam 
drewna. Wszyscy uczestnicy akcji 
#sadziMY muszą już tylko wybrać odpo-
wiednie miejsce i posadzić drzewko, 
a następnie obserwować, jak wzrasta 
i cieszyć się jego obecnością. 

Karolina Prange, 
 Ośrodek Edukacji Leśnej w Łysym Młynie

Roksana Magda, 
 Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 

„Dziewicza Góra”

Sadzenie drzew 
w Łopuchówku
Nadleśnictwo Łopuchówko dołączyło do ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew #sadziMY! Akcja 
została zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę. 
Na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko rozdano blisko 500 bezpłatnych sadzonek drzew leśnych, 
głównie dębów. Wśród przygotowanych drzewek znalazły się również buki, graby i sosny. 
Sadzonki trafiły przede wszystkim do lokalnych szkół i przedszkoli, m.in. szkół podstawowych 
w Murowanej Goślinie. 
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KONIECZNIE! z dopiskiem: Schronisko 
Azorek: wirtualna adopcja + imię psiaka 
Żeby uniknąć niejasności związanych 
z wpłatami, zwracamy się do wszystkich 

Adopcja psów na odległość
Psy wielorasowe, stare, z proble-

mami emocjonalnymi to główni rezy-
denci Schroniska Azorek. Aktualnie 
przebywa tu około 100 piesków. Często 
potrzebne jest im specjalistyczne lecze-
nie lub operacja.

Gorąco zapraszamy do udziału w WIRTU-
ALNYCH ADOPCJACH NA ODLEGŁOŚĆ, 
które są szansą dla tych wszystkich nie-
szczęśników, którzy mają nikłe szanse na 
znalezienie nowego domu. Jeśli nie masz 
możliwości przyjęcia psa do domu 
a zależy ci na tym, by poprawić jego schro-
niskowe warunki pomyśl nad wirtualną 
adopcją. Wpłacając co miesiąc symbo-
liczną kwotę 20-30 zł na konto:
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ODDZIAŁ W OBORNIKACH 
WIELKOPOLSKICH

1-go MAJA 32a
64-600 OBORNIKI WLKP.

PKO BP S.A. 66 1020 4128 0000 1202 
0049 9319

adoptujących z gorącą prośbą o mailowe 
zgłoszenie dokonywanej adopcji. Bardzo 
ułatwi to "zarządzanie" otrzymywanymi od 
Państwa datkami :) Każdy gesty dobrej 
woli mile widziany. Dziękujemy. 

Program „Goślińska Karta 
Seniora” jest elementem 
polityki społecznej realizo-
wanej przez gminę. Program 
ma na celu aktywizowanie 
seniorów, wspomaganie 
samorozwoju oraz zachęce-
nie do działania. 

Podstawowe informacje dla Seniora:

1. Karta przysługuje osobie, która 
ukończyła 60. rok życia, zamieszka-
łej na terenie Gminy Murowana 
Goślina. 

2. Karta wydawana jest na wniosek 
Seniora. 

3. Karta oraz duplikat karty wydawane 
są bezpłatnie. 

4. Karta wydawana jest bezterminowo.

5. Kartę można odebrać osobiście lub 
przez osobę wskazaną we wniosku. 

6. Karta jest ważna z dowodem tożsa-
mości. 

Wniosek o wydanie Karty można pobrać 
ze strony Urzędu lub pobrać w Kancela-
rii Urzędu (pl. Powstańców Wlkp. 9, 
pokój nr 3) lub Referacie Oświaty, Kul-
tury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Spo-
łecznych (ul. Poznańska 18, pokój nr 11 

lub 14). Wniosek należy złożyć w Kance-
larii Urzędu.
Szczegółowe informacje o Progra-
mie można uzyskać w Referacie 
Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdro-
wia i Spraw Społecznych pod nr tele-
fonu: 61/8923-693.

Goślińska Karta Seniora
Informacja dla seniora
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W oknach budynku Ośrodka 
Kultury przy ul. Mściszewskiej 
oraz w Klubie Osiedlowym „Zie-
lone Wzgórza” pojawiły się 
napisy „Solidarni z Białorusią” 
oraz historyczna flaga Białorusi. 
W ten sposób Ośrodek Kultury przyłą-
czył się do akcji „Światło dla Białorusi”, 

Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Murowa-
nej Goślinie wziął udział w pro-
gramie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach „Kultura w Sieci”. 
Nasz projekt „Wehikuł czasu – 
muzeum w sieci” uzyskał dofi-
nansowanie ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury. 
Celem zadania jest umieszcze-
nie najciekawszych przedmio-
tów ze zbiorów Izby Regional-
nej Ziemi Goślińskiej w sieci.

KULtURa

Całość prezentacji składa się z dokumen-
tacji fotograficznej eksponatów z opisem 
ich funkcji użytkowych oraz dawnych foto-
grafii. Zobaczymy także cztery filmiki ilu-
strujące przeznaczenie tych przedmiotów 
w życiu codziennym dawnych ich użytkow-
ników. W zainscenizowanych scenkach 
poznamy nie tylko owe zbiory, ale niejako 
uczestniczyć będziemy w ich dawnym 
życiu. Część filmików zrealizowana jest w 
pięknej scenerii dawnej wsi i zabytkowych 
wnętrzach Wielkopolskiego Parku Etno-
graficznego w Dziekanowicach. Ponadto 
w czterech podcastach wysłuchać 
możemy opowieści regionalistów gośliń-
skich o ich pracy, pasjach i intrygujących 
aspektach historycznych naszego regionu.

Cyfrowa prezentacja będzie znakomitym 
uzupełnieniem oferty stałej ekspozycji 
Izby Regionalnej. Zyskamy w ten sposób 
szersze grono odbiorców w każdym 
wieku, atrakcyjną formę prezentacji 
zbiorów, która będzie wykorzystana 
w celach edukacyjnych, kulturalnych 
i promocyjnych.
Projekt o wymownej nazwie „Wehikuł 
czasu - muzeum w sieci” dostępny będzie 
na stronie ośrodka kultury: 
www.murowanydomkultury.pl
Zapraszamy do zwiedzania naszego 
muzeum w Internecie!

Arleta Włodarczak 
Dyrektor MGOSiR w Murowanej Goślinie

która polega na oświetleniu budynku 
w kolorach historycznej flagi tego kraju 
lub innym symbolicznym geście wspiera-
jącym naszych sąsiadów, którzy 
z odwagą i determinacją walczą o demo-
krację i wolność.

Akcja #lightforbelarus odbyła się na 
całym świecie w sobotę i niedzielę, tj. 
12 i 13 września 2020 r.

Jak spisać się przez internet?
Wejdź na stronę
spisrolny.gov.pl

Sposoby logowania dla osób fizycznych:

Numerem PESEL wraz z

Za pomocą Profilu Zaufanego,
e-dowodu lub systemów 
informatycznych niektórych 
banków 

numerem gospodarstwa lub
numerem producenta ARiMRZaloguj się do formularza jako:

Osoba fizyczna

Firma lub organizacja

Nie bądźmy obojętni, pokażmy gest solidarności!

Wehikuł czasu –  
muzeum w sieci
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KULtURa

Gitarsi.pl w parku

Park miejski w Murowanej 
Goślinie stał się na kilka chwil 
sceną wyjątkowego koncertu 
w plenerze. Mieliśmy okazję 
do posłuchania kawałka wspa-
niałej gitarowej muzyki. 

Zespół Gitarsi.pl tworzą: Stanisław 
Kaczmarek, Marcin Fukowski i Czarek 
Bera. Znani już naszej publiczności arty-
ści zagrali utwory instrumentalne na 
gitary i kontrabas głównie pochodzące 
z płyty „ETNA” nagranej w 2019 roku, 
w Studiu Giełda Radia Poznań. Bardzo 
malownicze kompozycje poleciały po 
najbliższej okolicy na strunach babiego 
lata. W promieniach leniwego słońca 
sjesta muzyczna wśród drzew przyniosła 
ukojenie i chwilę zapomnienia. Wielu 
mieszkańców zaskoczonych dźwiękami 
podczas spaceru, urzeczonych muzyką, 
zostało w jej objęciach na nieco dłużej. 
Park wypełniony ludźmi, drzewa 
i muzyka to wspaniała symbioza i prze-
pis na chwilę szczęścia i harmonii.

 Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
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KULtURa

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Murowa-
nej Goślinie zaprosił miesz-
kańców gminy na plenerowy 
rodzinny spektakl „Bajka 
o myszkach co bawić się 
chciały”. Dwie przezabawne 
myszki razem z naszymi milu-
sińskimi poznawały gry 

i zabawy naszych dziadków 
i pradziadków. 
Były przezabawne wyliczanki, klepanki 
i słowne zagadki. Wspólne śpiewanie 
i rymowanie. Dzieci poznały stare, prze-
piękne drewniane zabawki, między 
innymi koguty, piszczałki, kołatki. Kolej-
nym atutem przedstawienia była żywa 
muzyka i mistrzowska gra na akordeonie 
Macieja Doniec. Na zakończenie był 

wspólny taniec z ogromnymi maskotkami,  
Panem Kotem i Zajączkiem Hip-Hop.
Najważniejszym przesłaniem spektaklu 
był czas, a raczej jego brak na zabawę 
i rozmowę rodziców z dziećmi. W dobie 
tabletów, telefonów i wszechobecnego 
Internetu nie spędzamy ze sobą czasu 
wolnego. A to właśnie wtedy możemy się 
poznać, wysłuchać i zrozumieć. Dzieci 
staną się kiedyś dorosłymi ludźmi i to od 
nas zależy jak zrozumieją i pokochają 
siebie, ludzi i otaczający ich świat.
Spektakl obejrzało prawie 150 osób. 
Artyści z Filharmonii Pomysłów po raz 
kolejny udowodnili, że w sposób przy-
stępny i zabawny można prowadzić edu-
kację, chyba nie tylko dla dzieci.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Dwie myszki bawić się chciały
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Gośliński Biuletyn Mieszkańców
WydaWca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 
redaktor Wydania: Katarzyna Dobrowolska
PrzygotoWanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora. | nakŁad: 5 500 egzemplarzy.
Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy kierować: promocja@murowana-goslina.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny. 

TElEFONY

CENTRAlA 
61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
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
KierowniK Barbara Florys-Kuchnowska, 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

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 DlA INTERESANTóW: Poniedziałek 10.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-12.00

DYŻuR BuRMISTRZA ORAZ ZASTĘpCY BuRMISTRZA (Ratusz na placu Powstańców Wielkopolskich 9), Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00

BIuRO KOMuNIKACjI SpOŁECZNEj
KierowniK Monika Paluszkiewicz, 61 8923 685
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 i środa: 7.00-15.00
wtorek: 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 

rolniCtwo, leśniCtwo, melioraCje  
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, 61 8923 643
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
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Bieg „Urszulki”

24 października 

KB Katorżnik Murowana Goślina  

oraz Urszula Gendera-Zielińska, sołtys Łopuchówka 

zapraszają na 

VI Integracyjny Bieg „Urszulki” w Łopuchówku  

połączony z uroczystym otwarciem wiaty.

Dystans ok. 10 km

Tempo dostosowane  

do uczestników

Zbiórka  

24 października (sobota), 

boisko Łopuchówko,  

godzina 13.30

aktywność na 

świeżym powietrzu 

połączona  

z integracją przy 

ognisku
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KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

,,GOŚLINIACY”
 w Murowanej Goślinie

 

Zaproszenie
18.10.2020 r. (NIEDZIELA) w godz.: 900–1400  

Sala Sesyjna Murowana Goślina ul. Poznańska16 

na akcję poboru krwi pod hasłem:
„Dla Dzieci Chorych na Białaczkę”

 i rejestrację do banku Szpiku
 

 W dniu akcji będziemy kontynuować zbiórkę nakrętek dla Kamila

 
Koordynator akcji: Stanisław Woźniak Prezes Zarządu klubu HDK PCK „Goślinicy”

– tel: 502 945 920

DAR SERCA - DAREM ŻYCIA




