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DARIUSZ URBAŃSKI  Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Rok 2020 mimo pandemii kończy się optymistycznymi infor-
macjami. Miliony dla gminy na inwestycje ze środków 
zewnętrznych stają się faktem.

Mamy zapewnienie spółki Aquanet, że w listopadzie br. zosta-
nie ogłoszony i zostały już zabezpieczone środki w kwocie 
9,5 mln zł na budowę kanalizacji w Białężynie. To jak już nie 
raz mówiłem, po budowie sieci wodociągowej w Rakowni, prio-
rytet w tej kadencji.

Przesuniecie tej inwestycji spowodowane było pandemią. 
Dopilnuję, żeby ta inwestycja rozpoczęła się jak najszybciej. 
Lata starań i zabiegów moich i pracowników Urzędu przyno-
szą oczekiwane efekty.

Kolejne pieniądze to 1 800 000 zł na utworzenie w Murowa-
nej Goślinie Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich 
Opiekunów wraz z Dziennym Domem Pomocy. Pieniądze na 
ten cel zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Wlkp. w ramach WRPO 2014+. Zadania programu 
realizowane będą w miejscu zamieszkania osób niesamodziel-
nych i w nowo utworzonym Dzienny Dom Pomocy, w salach 
użyczonych przez gminną spółkę MG Sport sp. z o.o. Za chwilę 
zakończy się budowa nowego wiaduktu przy ul. Gnieźnień-
skiej, którego koszt wyniesie 6 mln. zł, bez udziału środków 
gminnych, choć pierwotnie Starosta uzależniał wsparcie 
budowy od wniesienia wkładu własnego gminy, jak to się prak-
tykuje od lat. Dzięki wsparciu radnego powiatowego Jarosława 
Dobrowolskiego Starosta Poznański odstąpił od tej praktyki. 
Zaoszczędzone środki zostaną przekazane na modernizację 
drogi w kierunku Pławna. Pierwszy etap rozpoczniemy w przy-
szłym roku.

Zakończono budowę drogi w Łoskoniu Starym, na którą pozy-
skaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. W tym 
roku kończymy budowę drogi przy ul. Rzemieślniczej w Przebę-
dowie, współfinansowaną z udziałem środków zewnętrznych. 
Jak już Państwo wiedzą, oddaliśmy do użytku ścieżkę pieszo
-rowerową wzdłuż ul. Raduszyńskiej.

Budujemy drogi na Oś. 600-lecia. W tym roku przeznaczyliśmy 
rekordowo dużą kwotę, 260 000 zł, na przebudowę chodni-
ków na Oś. Zielone Wzgórza. Z roku na rok, zgodnie z umową, 
po likwidacji niepotrzebnych osiedli samorządowych, przeka-
zujemy środki na budowę lepszej infrastruktury.

Z kolei dla mieszkańców tzw. części historycznej miasta 
w 2021 r. na stadionie miejskim wybudujemy za 170 000 zł 
plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. Dostęp do niego będą 
mieli wszyscy mieszkańcy.

Dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców, którzy od 
dłuższego czasu oczekiwali tej inwestycji. Właśnie wybudowa-
liśmy nową toaletę przy ul. Podgórnej w Murowanej Goślinie.

Nie zapominamy o mieszkańcach sołectw.
Rakownia otrzymała nawą remizę OSP, Boduszewo nowy wóz 
bojowy, Łopuchówko, Złotoryjsko, Raduszyn nowe wiaty rekre-
acyjne. W Przebędowie w przyszłym roku oddamy do użytku 
nową świetlicę, która będzie służyć mieszkańcom Przebę-
dowa, Trojanowa i Głębocka na długie lata. W tym roku zakoń-
czono modernizację świetlic w Mściszewie, Uchorowie i w Woj-
nówku. Będziemy projektować wspólnie z Powiatem chodnik 
w Długiej Goślinie, w planie jest wybudowanie tego chodnika 
jeszcze w tej kadencji. Z wolnych środków zamierzamy projek-
tować równie potrzebny chodnik w Boduszewie.

W budżecie zabezpieczyliśmy środki na budowę ul. Przemysło-
wej. Czekamy na decyzję wojewody o przyznaniu środków. Po 
uzyskaniu projektu i pozwolenia na budowę chcemy rozpo-
cząć budowę odcinka Starczanowskiej i Pogodnej. Kolejną 
inwestycją, zaplanowaną na tę kadencję, będzie budowa 
budynku kulturalno-sportowego w Łopuchowie, który będzie 
służył uczniom szkoły w Łopuchowie. Będziemy w 2021 roku 
budować ulicę Górna-Rogozińska.

Należy pamiętać, że z powodu Covid-19 mamy mniejsze 
wpływy z podatków do budżetu. Dlatego też przeznaczymy na 
inwestycje ok. 1 mln. mniej niż było wstępnie planowane. Co 
najważniejsze to to, że nie zmniejszyliśmy funduszu sołec-
kiego, a wręcz z roku na rok jest on coraz większy.

Na szczegółowy plan inwestycji na rok 2021 musimy pocze-
kać do podziału wolnych środków.
W chwili obecnej nie stać nas na budowę basenu zewnętrz-
nego, ale chcemy zainwestować 100 000 zł na budowę infra-
struktury na kąpielisku w Kamińsku, tak żeby w kolejne letnie 
dni służyła naszym mieszkańcom.

Chciałbym również poinformować Państwa, że z dniem 
2 stycznia zostanie powołany na stanowisko mojego zastępcy 
Pan Radosław Szpot, konkurent w wyborach samorządowych. 
Twórca Banku Żywności w Murowanej Goślinie i prezes Stowa-
rzyszenia Każdy Jest Ważny. Dzięki naszej bezinteresownej 
współpracy powstaje Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących 
i ich Opiekunów. Chciałbym właśnie z nim zrealizować wiele 
przedsięwzięć i pomysłów. Mój dotychczasowy zastępca 
będzie pełnił od nowego roku obowiązki sekretarza, w pełnym 
wymiarze czasu pracy oraz będzie realizował wiele zadań, któ-
rymi z sukcesami zajmuje się w chwili obecnej.

21 października minęły dwa lata od wyborów samorządowych 
i mam ogromną satysfakcję, że tyle dobrego mogło się 
zadziać i tyle przedsięwzięć zrealizować. Ta praca, mimo per-
sonalnych ataków, przynosi wiele osobistej satysfakcji. Zmie-
nić gminę w ciągu zaledwie 6 lat mogłem tylko przy udziale 
mojego zastępcy, kierowników i pracowników Urzędu oraz tych 
radnych, których celem jest praca na rzecz mieszkańców 
i poprawy jakości ich życia.
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* Opisy zdjęć na ostatniej stronie biuletynu
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W dniu 30 września 2020 r. 
została podpisana umowa o współ-
pracy na rzecz Gminy Murowana 
Goślina pomiędzy Burmistrzem MiG 
Murowana Goślina Dariuszem 
Urbańskim, Klubem Radnych Razem 
dla Murowanej Gośliny reprezento-
wanym przez Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Przemysława 
Popiaka i Przewodniczącego Klubu 
Bogusława Frąckowiaka oraz Stowa-
rzyszeniem Każdy Jest Ważny repre-
zentowanym przez Radosława 
Szpota Prezesa Stowarzyszenia, 
Olgę Zaborowicz – Nowak Wicepre-
zesa Zarządu oraz Macieja Przybyl-
skiego Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej.

Ścisła współpraca pomiędzy Gminą Muro-
wana Goślina, a Stowarzyszeniem Każdy 
Jest Ważny w ramach rozwoju Banku Żyw-
ności pokazała, że współdziałanie pomię-
dzy samorządem, a organizacją pozarzą-

umowa o współpracy  
na rzecz Gminy Murowana Goślina

dową umożliwia realną pomoc kilkuset 
osobom zamieszkującym na naszym tere-
nie. Konkretne wsparcie dla mieszkańców 
wynosi kilkaset tysięcy złotych każdego 
roku. Taka sytuacja powoduje, że strony 
porozumienia zdecydowały się zacieśnić 
współpracę na zasadzie partnerstwa, 
w celu szybszego rozwoju Gminy Muro-
wana Goślina również na innych płaszczy-
znach.

Przedmiotem współpracy i wspólnych 
działań będą m.in. projekty z zakresu:

a) Stworzenie Centrum Wsparcia Osób 
Potrzebujących i ich Opiekunów 
w Murowanej Goślinie, w ramach któ-
rego uruchomiony zostanie Dzienny 
Dom Pomocy.

b) Wzmocnienie i rozszerzenie działal-
ności Banku Żywności w Murowanej 
Goślinie.

c) Działania mające na celu rozwój 
rekreacji i rozrywki w naszej gminie 

(budowa placu zabaw dla dzieci 
w historycznej części miasta, stwo-
rzenie skateparku, dostosowanie 
rynku do potrzeb mieszkańców – 
ławki, zieleń).

d) Wzmocnienie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej (szkolenia, ścieżka rozwoju 
młodych samorządowców, klub dys-
kusyjny z udziałem doświadczonych 
działaczy samorządowych).

e) Intensywna praca nad zwiększeniem 
rozpoznawalności i znaczenia Miasta 
i Gminy Murowana Goślina na mapie 
powiatu poznańskiego.

Ze względu na wyzwania jakie stoją przed 
Gminą Murowana Goślina, wieloma pro-
jektami do wspólnej realizacji, burmistrz 
Dariusz Urbański zaproponował Radosła-
wowi Szpotowi objęcie, od stycznia 
2021 r., funkcji wiceburmistrza.

Katarzyna Dobrowolska
Biuro Komunikacji Społecznej

PROśBa, 
PRZyPOMNieNie

Lekarze rodzinni oraz 
pielęgniarki 

środowiskowo-rodzinne 
przypominają. 

Pacjenci i obecni przy 
wizycie członkowie rodzin 

zobowiązani są do 
założenia maseczki 

ochronnej!!!

informujemy, że Burmistrz mig murowana goślina Dariusz urbański ma 
pozytywny wynik testu na covid-19. przebywa w izolacji domowej. swój 
stan określa jako dobry.
urząd przeszedł w tryb pracy hybrydowej. Budynki urzędu miasta 
i gminy pozostają zamknięte. przyjmowanie petentów tylko 
w sprawach pilnych od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-13.00, 
w piątki 8.00-12.00.
wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą 
dokumentację należy składać za pośrednictwem systemu epuap 
(elektroniczna platforma usług administracji publicznej), poczty 
elektronicznej, poczty tradycyjnej lub poprzez pozostawienie ich 
w skrzynce znajdującej się przy drzwiach wejściowych budynku ratusza 
(plac powstańców wielkopolskich 9).
urząd stanu cywilnego oraz ewidencja ludności będą przyjmowały 
klientów jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nieodzowny, 
w tym rejestracja urodzeń i zgonów.
USC – tel. 61 892 36 55;  
ewidencja ludności, zameldowania – tel. 61 892 36 56
Dostęp do pozostałych komórek organizacyjnych urzędu możliwy 
będzie po wcześniejszym umówieniu się z właściwym pracownikiem 
merytorycznym:
kancelaria - tel. 61 892 36 00
CEIDG, potwierdzenia profilu zaufanego – tel. 61 892 36 02
pozostałe referaty – wykaz dostępny jest w Bip i na stronie internetowej 
urzędu
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Uchwała została przyjęta 11 głosami 
„za”. Radni Elżbieta Dziel, Grażyna 
Nawrocka oraz Leszek Sommerfeld 
wyłączyli się z głosowania. 

5. W sprawie opłaty targowej na rok 
2021, poboru opłaty targowej 
w drodze inkasa oraz wyznaczenia 
inkasenta i określenia wynagro-
dzenia za inkaso.

Stawki opłaty targowej wynoszą:

1) 16,00 zł dziennie - od sprzedaży 
wyłącznie artykułów rolnych,

2) 35,00 zł dziennie - od sprzedaży 
artykułów pozostałych.

„Za” podjęciem uchwały opowiedziało 
się 13 radnych, 1 radny „wstrzymał się” 
od głosu (Magdalena Binięda-Grze-
byta).

6. W sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Województwu Wielko-
polskiemu z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn. „Wzmocnie-
nie wojewódzkich kolejowych 
przewozów pasażerskich na 
obszarze oddziaływania Aglome-
racji Poznańskiej poprzez zwięk-
szenie ilości połączeń kolejowych 
– dofinansowanie Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej (PKM)”. 

Gmina Murowana Goślina przekaże 
Województwu Wielkopolskiemu 
na wykonanie zadania środki finan-
sowe w łącznej kwocie 777.094,27 zł 
(254.668,22 zł w 2021 r., 
258.488,24 zł w 2022 r., 
263.937,81 zł w 2023 r.).
Uchwala została przyjęta 14 głosami „za”.

7. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dz. nr 31/5 
położonej w obrębie Łoskoń Stary 
gmina Murowana Goślina.

Opracowanie zmiany planu ma na celu 
wprowadzenie a przedmiotowej działce 
funkcji zabudowy zagrodowej.

zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej od 1 m² 
powierzchni użytkowej – 22,20 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym od 1 m² powierzchni użytko-
wej – 11,62 zł,

d) związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udziela-
jące tych świadczeń od 1 m² 
powierzchni użytkowej – 5,06 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 
1 m² powierzchni użytkowej:

− od budynków gospodarczych - 5,20 zł,

− od garaży wolnostojących - 5,20 zł,

− od budynków letniskowych – 8,37 zł,

− od innych pozostałych – 8,37 zł.

3) od budowli - 2% ich wartości okre-
ślonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych.

Uchwała została podjęta 12 głosami 
„za” przy 1 głosie „przeciw” (Magdalena 
Binięda-Grzebyta) i 2 „wstrzymujących 
się” (Kamil Grzebyta, Gracjan Kaźmier-
czak).

4. W sprawie opłaty od posiadania 
psów.

Opłata od posiadania psów wynosi 
rocznie 54,00 zł od jednego psa posia-
danego przez osobę fizyczną.
Zwalnia się z opłaty od posiadania 
psów:

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

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

Rada podjęła następujące uchwały:

1. W sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2020 rok.

Łączna kwota dochodów budżetu 
gminy zwiększa się o kwotę 
39.151,50 zł do kwoty 
78.562.338,27 zł. Łączna kwota 
wydatków budżetu gminy zwiększa 
się o kwotę 162.536,15 zł do kwoty 
87.057.239,29 zł. Uchwała została 
przyjęta 13 głosami „za” i 2 głosami 
„wstrzymującymi się” (Magdalena 
Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta).

2. W sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana Goślina na lata 2020-
2036.

„Za” przyjęciem uchwały opowiedziało 
się 13 radnych, 2 radnych „wstrzy-
mało się” od głosu (Magdalena 
Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta).

3. W sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości 

Uchwalone stawki podatkowe wynoszą:
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i budynków od 1 m² 
powierzchni - 0,99 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi sto-
jącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1 ha powierzchni - 
4,99 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 
od 1 m² powierzchni - 0,52 zł,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m² 
powierzchni użytkowej - 0,85 zł,

b) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz budyn-
ków mieszkalnych lub ich części 

XXV sesja rady miejskiej

20 października 2020 r. odbyła się XXV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej.
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8. Uchwała w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Murowana Goślina.

W związku z utratą z dniem 31 grudnia 
2020 r. mocy obowiązującej aktów 
prawa miejscowego ( w ty, uchwały 
wyznaczające aglomerację) wystąpiła 
potrzeba wyznaczenia nowej aglomera-
cji Murowana Goślina ze szczególnym 
uwzględnieniem aktualizacji RLM, 
wskaźnika koncentracji oraz planowa-
nych inwestycji.
„Za” przyjęciem uchwały opowiedziało 
się 14 radnych. 

9. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi 
Poznańskiemu w zakresie współ-
finansowania zadania pn. „Wyko -
nanie dokumentacji technicznej 
dla zadania Rozbudowa drogi 
powiatowej 2029P granica 
powiatu – Murowana Goślina m. 
Długa Goślina w zakresie 
budowy ścieżki rowerowej 
i chodnika”. 

Udziela się pomocy finansowej 
z budżetu Gminy w 2021 r. w wysokości 
75.000,00 zł. Uchwała została przyjęta 
14 głosami „za”.

10. W sprawie wysokości diet radnych 
gminy Murowana Goślina.

Uchwała reguluje kwestie umniejszeń 
z tytułu nieobecności radnych na sesji 
i posiedzeniach komisji stałych. „Za” 
podjęciem uchwały opowiedziało 
się 12 radnych, 2 „wstrzymało się” od 
głosu (Magdalena Binięda-Grzebyta, 
Kamil Grzebyta).

11. W sprawie przyjęcia „Programu 
współpracy Gminy Murowana 
Goślina z organizacjami pozarzą-
dowymi i innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2021 rok”.

Przyjęcie programu stwarza warunki  
do zwiększenia aktywności społecznej 
mieszkańców oraz umożliwia uzupełnie-
nie działań gminy w zakresie nieobejmo-
wanym przez struktury samorządowe.
Uchwała została przyjęta. 

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

Skarga dotyczyła braku odpowiedzi  
na wniosek o wyjaśnienie i udostęp-

nienie informacji z dnia 3 sierpnia 
2020 r. w sprawie ochrony drzew przy 
ul. Stolarskiej w Przebędowie. Rada 
14 głosami „za” uznała skargę za 
zasadną.

Pod wskazanymi adresami znajdują 
się: 

− wyniki imiennych głosowań: 
http://bip.murowana-goslina.pl/
wiadomosci/11700/wiado-
mosc/542051/wykaz_imiennych_
glosowan_na_xxv_zwyczajnej_
sesji_rady_miejskiej_ 

− treść podjętych uchwał 
http://bip.murowana-goslina.pl/
wiadomosci/9169/uchwaly_rady_
miejskiej 

− transmisja z obrad 
https://esesja.tv/transmisja/9704/
xxv-sesja-20102020-r.htm 

Joanna Krzyśka
Inspektor ds. Biura Rady

Protokół z konsultacji spo-
łecznych dot. projektów statu-
tów sołectw Gminy Murowana 
Goślina zamieszczony jest 
w komunikatach na stronie 
internetowej gminy (https://
www.murowana-goslina.
pl/241,komunikaty
-2020?tresc=8954).

Zakończyły się zebrania wiejskie miesz-
kańców sołectw Gminy Murowana 
Goślina dotyczące podziału funduszu 
sołeckiego na 2021 rok. 

wyniki konsultacji  
Fundusz sołecki 2021

W 2021 roku fundusz sołecki będzie 
wynosić 490 267,00 zł, co oznacza 
wzrost o 50 161,00 zł w stosunku do 
roku 2020. Sołectwa dysponują budże-
tem proporcjonalnym do liczby miesz-
kańców, a wysokość środków na przy-
szły rok wynosi od 11 193 zł (sołectwo 
Starczanowo) do 45 316 zł (sołectwo 
Przebędowo).

Mieszkańcy podjęli decyzję o przezna-
czeniu funduszu na przedsięwzięcia m.
in. utwardzenie i remonty dróg grunto-
wych, budowę oświetlenia drogowego 
(projekty), zakup paliwa i materiałów do 
utrzymania placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych, boisk sportowych, dopo-

sażenie placów zabaw oraz siłowni 
zewnętrznych, zakup wyposażenia do 
świetlic wiejskich, organizację festynów 
sportowych.

Dziękuję sołtysom, radom sołeckim 
oraz mieszkańcom, którzy brali udział 
w zebraniach wiejskich za przemy-
ślane rozdysponowanie środków 
finansowych. 

Sławomir Malec 
Główny specjalista ds. jednostek 

pomocniczych
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Prof. dr hab. Elżbieta Wtor-
kowska 2 kwietnia 2020 r. 
została wybrana na stanowi-
sko rektora Akademii Muzycz-
nej im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy. We wto-
rek, 6 października br. odbyła 
się uroczysta inauguracja roku 
akademickiego 2020/2021 
w Akademii Muzycznej w im. 
Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy, była to pierw-
sza uroczystość prowadzona 
przez Jej Magnificencję prof. 
dr hab. Elżbietę Wtorkowską. 
Wydarzenie uatrakcyjnił kon-
cert w wykonaniu zespołu 
Krzysztof Herdzin Quartet.  
Wykład inauguracyjny wygło-
sił absolwent akademii Rafał 
Blechacz, pianista, zwycięzca 
XV Międzynarodowego Kon-
kursu Pianistycznego imienia 
Fryderyka Chopina.
Historia uczelni sięga lat 70. XX wieku. 
Uczelnia kształci muzyków z tytułem 
licencjata, magistra sztuki oraz doktora 
sztuki. Obecną kadrę dydaktyczną tworzy 
189 osób, które kształcą 583 studentów 
z Polski i 28 z zagranicy. Szkoła posiada 
7 kierunków i 44 specjalności. 
Dorobek artystyczny i naukowy prof. Elż-
biety Wtorkowskiej jest nam znany, przy-
pomnijmy jej związki z Murowaną 
Gośliną.
Elżbieta Wtorkowska zamieszkała 
w Murowanej Goślinie, w wieku 10 lat. 
Od wczesnego dzieciństwa towarzyszyła 
jej muzyka, jako pięciolatka rozpoczęła 
naukę w Społecznym Ognisku Artystycz-
nym. W ramach zajęć szkolnych dane jej 
było doświadczyć wspaniałego przeżycia 
- uczestniczyć w zajęciach zespołów pro-
wadzonych przez Franciszka Kulupę 
i Benedykta Majchrzaka. To w Murowanej 

Goślinie ukończyła szkolę podstawową, 
realizowała swoje muzyczne zaintereso-
wania (m.in. w zespole rozrywkowym), 
nawiązała pierwsze przyjaźnie.
Droga artystyczna Elżbiety Wtorkowskiej 
rozpoczęła się przed wieloma latami 
w Murowanej Goślinie, to właśnie 
w naszym mieście stworzyła w 1978 roku 
i przez 15 była dyrektorem Społecznego 
Ogniska Artystycznego. W 1981 roku 
założyła w Murowanej Goślinie Chór 
Dziewczęcy „Canzona”, a w 2001 roku 
Żeński Chór „Canzona-Absolwent”. Aktu-
alnie prowadzi zespół żeński, natomiast 
nad chórem dziewczęcym oraz zespołem 
Canzona Kameralna, prowadzonymi 
przez Adriannę Wtorkowską-Kubińską, 
sprawuje opiekę artystyczną i meryto-
ryczną. W latach 1984–2000 Elżbieta 
Wtorkowska była również dyrygentem 
Chóru Mieszanego „Vocantes” Parafii św. 
Jakuba w Murowanej Goślinie. Z jej inicja-
tywy w 1995 roku w Szkole Podstawowej 
nr 2 zostały utworzone klasy muzyczne.
W 1992 roku, w wyniku plebiscytu lokal-
nego czasopisma „Obywatel” Elżbieta 
Wtorkowska otrzymała tytuł „Gośliniaka 
Roku”. W 2005 roku przyznano jej tytuł 
Osobowości życia kulturalnego Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, w kategorii 
za całokształt działalności.
W uznaniu zasług artystycznych 2 
czerwca 2007 roku Elżbieta Wtorkowska 

otrzymała „Medal Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Murowana Goślina”.
W 2012 roku otrzymała nagrodę Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego 
w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania lub ochrony dóbr kul-
tury.
Elżbieta Wtorkowska, od 2000 roku nie 
jest mieszkanką naszego miasta, jednak 
kontynuuje rozpoczęte dzieło, przyjeżdża 
na próby z chórami, jest dyrektorem arty-
stycznym Międzynarodowego Festiwalu 
Chóralnego. 
Elżbieta Wtorkowska w znacznym stop-
niu przyczyniła się do podniesienia świa-
domości kultury muzycznej wśród miesz-
kańców gminy Murowana Goślina, nie 
tylko przez działania związane z Chórami 
„Canzona”, ale także poprzez organizację 
koncertów chórów zagranicznych 
w kościele pw. św. Jakuba w czasie, gdy 
proboszczem był ks. Edmund Szymański, 
który był niestrudzonym animatorem 
życia muzycznego w Murowanej Goślinie, 
gdzie najważniejszą i największą „salą 
koncertową” był kościół parafialny. 
W kilka lat po jego śmierci zainicjowała 
Międzynarodowy Festiwal Chóralny jego 
imienia i chóry znowu odwiedzają Muro-
waną Goślinę.
W uznaniu jej zasług dla rozwoju gośliń-
skiej kultury, w 2014 roku na uroczystej 
sesji z okazji 625-lecia Murowanej 
Gośliny, Rada Miejska przyznała prof. Elż-
biecie Wtorkowskiej tytuł „Honorowego 
Obywatela Miasta i Gminy Murowana 
Goślina”.

Zachowując we wdzięcznej pamięci 
aktywność pani profesor w działaniach 
na rzecz naszego lokalnego środowi-
ska, jesteśmy przekonani, że przez 
kolejne lata będziemy mogli korzystać 
z pani wiedzy i doświadczenia. 
Życzymy wiele satysfakcji w pracy 
zawodowej oraz wspaniałych sukcesów 
w pełnieniu misji rektora akademii 
muzycznej im. F. Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy.

Arleta Włodarczak
(zdjęcie z archiwum prywatnego)

Jej Magnificencja  
prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska
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kompleksowy program
usług opiekuńczych w murowanej goślinie

21 października w Urzędzie Miasta i Gminy Murowane Goślina podpisane zostało porozumienie 
na mocy, którego powstanie w naszym mieście Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i Ich Opie-
kunów wraz z Dziennym Domem Pomocy. Stronami porozumienia są: Urząd Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina, OAK Usługi Opiekuńcze sp. z o.o. z Poznania oraz Stowarzyszenie Każdy jest Ważny 
z Murowanej Gośliny.

podstawowych czynności dnia codzien-
nego. Osoby zajmujące się takimi oso-
bami dotychczas bezinteresownie, 
zarówno członkowie rodzin jak i „sąsie-
dzi”, po dołączeniu do programu mogą 
liczyć na gratyfikację pieniężną za swoją 
pracę.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do 
udziału w Projekcie przysługuje osobie, 
która spełnia następujące kryteria:

 ▪ jest osobą samotną /samotnie gospo-
darującą zgodnie z ustawą o pomocy 
społecznej z 12.03.2004 r.

 ▪ korzysta/kwalifikuje się do wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecznej zgod-
nie z ustawą o pomocy społecznej 
z 12.03.2004 r.

 ▪  spełnia kryterium dochodowe zgod-
nie z ustawą o pomocy społecznej 
z 12.03.2004 r.

(osoba samotnie gospodarująca, której 
dochód nie przekracza kwoty 701 zł; 
osoba w rodzinie, dochód na osobę nie 
przekracza kwoty 528 zł)

 ▪ korzysta z Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020

 ▪ posiada aktualne: orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności wydane 
przez powiatowy zespół ds. orzekania 
o niepełnosprawności, orzeczenia 
o niepełnosprawności dla osób do 16. 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
opracowany został przez OAK Usługi 
Opiekuńcze sp. z o.o. (non profit) 
z Poznania i Stowarzyszenie Każdy Jest 
Ważny z Murowanej Gośliny - w odpowie-
dzi na ogłoszony przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Wlkp. konkurs 
otwarty nr kancelaryjny naboru 67/
RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19 
w ramach WRPO 2014+

W ramach projektu 316 mieszkańców 
gminy Murowana Goślina zostanie obję-
tych m.in. opieką psychologa, fizjotera-
peuty, terapeuty zajęciowego i dietetyka. 
30 osób otrzyma bezpłatnie usługi opie-
kuńcze w Dziennym Domu Pomocy (z 
uwagi na pandemię w podziale na mniej-
sze grupy - cykle), 120 osób otrzyma bez-
płatnie pomoc sąsiedzką, w tym 30 osób 
z możliwością teleopieki (Opaska Teleme-
dyczna z abonamentem, zapewnia łącz-
ność z centrum medycznym 24/7, geolo-
kazlizację, posiada przycisk SOS ratujący 
życie), 8 osób otrzyma bezpłatnie usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania (w 2 
cyklach po 4 osoby/12 m-cy), oferowane 
będzie również wsparcia dla opiekunów 
faktycznych. Można powiedzieć, że jest 
to kompleksowy program specjalistycz-
nych usług opiekuńczych. Formy opiekuń-
cze realizowane będą w zależności od 
indywidualnych potrzeb osób i ich rodzin. 

Zadania programu realizowane będą  
w miejscu zamieszkania osób niesamo-
dzielnych i w nowo utworzonym miejscu 
- Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących 
i ich Opiekunów w Murowanej Goślinie, 
w ramach którego uruchomiony zostanie 
Dzienny Dom Pomocy - w pomieszcze-
niach użyczonych przez gminną spółkę 
MG Sport sp. z o.o., ul. Mściszewska 10.

Programem mogą być objęte osoby, nie-
zależnie od wieku, które potrzebują 
wsparcia, nie mogą same wykonywać 

roku życia, zaświadczenia lekarskie 
(w przypadku osób z zaburzeniami 
psychicznymi), orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanego 
ze względu na dany rodzaj niepełno-
sprawności, orzeczenia o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
orzeczenia o niezdolności do pracy, 
innego równoważnego orzeczenia 
(KRUS, służby mundurowe, itd.)

 ▪ jest aktualnie orzeczony znaczny lub 
umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności 

 ▪ osoba z niepełnosprawnością sprzę-
żoną 

 ▪ osoba ze zdiagnozowanymi zaburze-
niami psychicznymi i/lub zaburzeniami 
zachowania, w tym niepełnosprawno-
ścią intelektualną i/lub całościowymi 
zaburzeniami rozwojowymi.

Otwarcie Centrum planowane jest na 
grudzień 2020 r., po przeprowadzeniu 
niezbędnego remontu i dostosowaniu 
infrastruktury do wymogów osób potrze-
bujących pomocy. Mamy nadzieję, że 
panująca w kraju pandemia nie opóźni 
terminu otwarcia.

Więcej informacji na: 
http://oakuo.pl/OAKwGMG_REGULAMIN.
pdf
http://oakuo.pl/OAKwGMG_REGULA-
MIN_REKRUTACJI.pdf



www.murowana-goslina.pl8

Dziękujemy burmistrzowi Dariuszowi 
Urbańskiemu, na którego pomoc i wydele-
gowanie pracownika Urzędu Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, Pana Roberta 
Walkowiaka, zawsze możemy liczyć. Ściśle 
współpracujemy również z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie 
oraz Strażą Miejską w Murowanej Goślinie.
Ze strony naszego Stowarzyszenia udział 
wzięli Radosław Szpot, Olga Zaborowicz – 
Nowak, Michał Dura oraz Maciej Przybyl-
ski.

Radosław Szpot
Prezes Stowarzyszenia Każdy Jest Ważny

Stowarzyszenie Każdy Jest 
Ważny, które jest partnerem 
Banku Żywności w Pile, pro-
wadzi na terenie gminy Muro-
wana Goślina projekty 
z zakresu pomocy żywnościo-
wej, m.in. w ramach programu 
POPŻ 2014 – 2020 (Program 
Operacyjny Pomoc Żywno-
ściowa).
W okresie od kwietnia do września 
2020 r. przekazaliśmy ok. 13 ton żywno-
ści, o łącznej wartości ponad 57 tys. zł dla 
273 osób zakwalifikowanych przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Murowanej 
Goślinie (w tym dla kilkudziesięciu osób 
na kwarantannie). Ze względu na pande-
mię Covid-19 całość programu została 
zorganizowana na Strzelnicy Brackiej, 
dzięki uprzejmości Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Murowanej Goślinie.
W tą pomoc zaangażowało się wielu 
goślińskich przedsiębiorców, m.in.:

 ▪ Pan Tadeusz Kłos, właściciel Przed-
siębiorstwa Transportowo – Spedy-
cyjnego Kłos zabezpieczył transport 
żywności z Piły,

 ▪ Pan Paweł Wysocki udostępnił swój 
park maszynowy do rozładowania 
palet z żywnością,

 ▪ Pan Robert Maciejewski – wiceprezes 
firmy Presseko Sp. z o.o. przygoto-
wał i nadzorował proces dezynfekcji 
obiektu Strzelnicy Brackiej,

 ▪ Pani Grażyna Lecińska z Wielkopol-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
udostępniła teren do rozładowania 
żywności,

Dziękujemy również Panu Bogdanowi 
Ziemkowskiemu za wspólną pracę spo-
łeczną.

wyDaRzEnia

Bank Żywności  
w murowanej goślinie

KOMUNIKAT
Zarząd Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów informuje,  

że w związku z drugą falą koronawirusa biuro Stowarzyszenia jest nieczynne do odwołania.
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13 października 2020 r. pierwszokla-
siści zostali uroczyście przyjęcie 
do grona uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Karola Marcinkowskiego 
w Murowanej Goślinie. 

W tym roku szkolnym, ze względu na 
panującą sytuację epidemiczną oraz 
obostrzenia sanitarne, nie odbyła się 
wspólna dla wszystkich uczniów uroczy-
stość w auli. Najmłodsi uczniowie po 
zaprezentowaniu przygotowanych wier-
szy i piosenek i złożeniu ślubowania 
zostali pasowani specjalnym ołówkiem 
przez panią dyrektor Justynę Furman 
w swoich salach lekcyjnych. Każdy 

pasowanie w jedynce

W październiku odbyły się ostatnie zaję-
cia w ramach projektu Czas na MAMY! dofi-
nansowanego przez fundację BGK 
w ramach programu Skrzydła dla Mam. 
Uczestniczki zdobyły wiedzę z zakresu 
obsługi programu Word i Excel. Uczestni-
czyły także w kursie z tworzenia ankiet inter-
netowych, kursie graficznym, kursie interak-
tywnej komunikacji, poprawnej wymowy.
Na warsztatach w Cardmakingu prowa-
dzonych przez właścicielkę lokalnej pra-
cowni artystycznej BARBARKA-ART, 
mamy zgłębiły tajniki wtórzenia pięknych 
kartek okolicznościowych i ramek na 
zdjęcia. W kameralnym gronie odbyły się 

Mimo obecnego reżimu 
sanitarnego, nie mogło 
w naszej szkole zabraknąć 
najważniejszej dla pierwszo-
klasistów uroczystości. 
6 października 2020 roku zostali oni ofi-
cjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopol-
skich w Długiej Goślinie. Najpierw 
w obecności swoich rodziców złożyli uro-
czyste ślubowanie, a następnie każdy 
z nich został przez Panią Dyrektor Aldonę 

czas na mamy! 

pasowanie uczniów klasy i  
w sp w Długiej goślinie

z uczniów otrzymał odznakę z wizerun-
kiem patrona szkoły, pamiątkowy 
dyplom i kredki. Na zakończenie uroczy-
stości pani dyrektor złożyła pierwszokla-
sistom serdeczne życzenia zdrowia 
i pomyślności w szkole. Wykonano rów-
nież pamiątkowe zdjęcia.

Autor tekstu i zdjęć: Krzysztof Radke

warsztat z emisji głosu i poprawnej 
wymowy prowadzone przez profesjonal-
nego lektora Pana Pawła Wódczyń-
skiego. Na spotkaniu z panią Barbarą 
Kosmowską, psycholog oraz psychotera-
peutą panie poznały m.in. odpowiedzi na 
pytania związane z macierzyństwem 
i z powrotem to pracy.
Cieszymy się, że udało nam się zebrać 
grupę ambitnych kobiet, które potrafią 
pogodzić obowiązki rodzicielskie z rozwo-
jem osobistym. Mamy nadzieję, że zdo-
byta wiedza ułatwi uczestniczkom pro-
jektu powrót do aktywności zawodowej. 

Beata Rozmiarek

Dałek pasowany na ucznia. Goście mogli 
podziwiać bogatą część artystyczną, 
w której najmłodsi nie tylko zaprezento-
wali swoje umiejętności recytatorskie, 
ale również udowodnili, że można z powo-
dzeniem grać zarówno na instrumentach 
jak i zwykłych kartkach papieru. Wpraw-
dzie uroczystość różniła się od tych, 
które były w ubiegłych latach, jednak 
z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci wszystkich zebranych.

Karolina Magdziarz

Noc bibliotek 2020!

Z zachowaniem wszelkich zasad bez-
pieczeństwa dnia 10.10.2020 odbyła 
się w naszej bibliotece Noc bibliotek. Już 
po raz drugi udało nam się przyłączyć 
do Ogólnopolskiej Akcji “Noc bibliotek", 
która w tym roku odbyła się pod hasłem 
“Klimat na czytanie”. 

W ramach akcji zorganizowaliśmy spotka-
nie dla dzieci z pisarką Anetą Kołat, 
w trakcie którego wysłuchały fragmentów 
książek, zapoznały się z etapami ich 
powstawania. Była również okazja do 
zadawania pytań pisarce. Na zakończe-
nie uczestnicy otrzymali zakładki oraz 
książki wraz z autografem autorki. Dla 
nieco starszych odbyło się spotkanie 
z podróżnikiem i maratończykiem Panem 
Krzysztofem Stępniem, który w tym roku 
brał udział w World Marathon Challenge, 
polegające na przebiegnięciu 7 marato-
nów, na wszystkich 7 kontynentach 
w zaledwie 7 dni. Słuchacze dowiedzieli 
się, jak wyglądały przygotowania do 
takiego wyzwania. Pan Krzysztof opowie-
dział o specyfice każdego z maratonów, 
trudnościach jakie napotkał oraz walce 
samym z sobą. W trakcie tego wieczoru 
można było odwiedzić bibliotekę oraz 
wypożyczyć książkę “w ciemno”, nie zna-
jąc jej tytułu ani autora. 

Nałożone restrykcje znacznie ograniczyły 
nasze plany. Spotkania odbyły się 
w małych grupach, mimo to mamy 
nadzieję, że wszyscy uczestnicy miło spę-
dzili ten sobotni wieczór.

Agnieszka Kajdaniak
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MAŁA RZECZ – WIELKI CZYN
Siódmoklasiści z Białężyna 

małym czynem przyczynili się 
do wielkich i ważnych rzeczy!
Każdego dnia w szkole dzieje się coś 
innego, coś nowego. Jednak 23 września 
był dniem wyjątkowym. Jest to oczywiście 
pierwszy dzień jesieni, którego zazwyczaj 
nie świętujemy, w przeciwieństwie do 
pierwszego dnia wiosny, ale tym razem 
było nieco inaczej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda oraz jego małżonka Pierw-
sza Dama Agata Kornhauser-Duda zaini-
cjowali akcję sadzenia drzew #sadziMY. 
Lasy Państwowe poprzez 430 nadle-
śnictw rozdało sadzonki wszystkim, którzy 
chcieli posadzić drzewka. 
Szkoła Podstawowa im. Leona Masia-
kowskiego w Białężynie z ochotą przyłą-
czyła się do akcji i wzięła od Nadleśnic-
twa Łopuchówko, sadzonki drzew do 
posadzenia.

14 października przypada Dzień Edu-
kacji Narodowej - święto wszystkich pra-
cowników oświaty, nauczycieli, wycho-
wawców i pedagogów. 

Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Dariusz Urbański przy-
znał nagrody za osiągnięcia w pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuń-
czej, nauczycielom szkół podstawowych 
z naszej gminy. Podkreślił duże zaangażo-
wanie kadry pedagogicznej w proces 
kształtowania postaw młodego pokolenia. 

Ruszyła V edycja konkursu „Być 
jak ignacy” pod hasłem nauka to 
przyszłość. 
Uczniowie koła naukowego „Grupa Einste-
ina” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola 
Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie 
już po raz trzeci wezmą udział w konkursie. 
W konkursie weźmie udział 20 uczniów 
z naszej szkoły. Celem programu jest 
popularyzacja polskiej nauki oraz pielę-
gnowanie pamięci o wybitnych polskich 

23 września, to szczytne zadanie wykonali 
uczniowie z klasy siódmej pod opieką pani 
Mirosławy Mak-Skiby, sadząc drzewka 
wokół szkoły. Można powiedzieć, że 
w zasadzie nic wielkiego, ale to właśnie 
siódmoklasiści ze swoim opiekunem, 
podarowali przyrodzie nowe miejsca 
lęgowe dla ptaków. Zapewnili dom wielu 
organizmom, z których istnienia nie zda-
jemy sobie sprawy, a bez których życie 
w przyrodzie mogłoby być trudne. Posta-
wili strażników czystego powietrza, które 
zanieczyszczają dymiące kominy i spaliny 

Podziękował za trud włożony w nauczanie 
w trudnych czasach pandemii.
Wyróżnieni pedagodzy to: Magdalena 
Alwin-Głodek, Kamila Szóstak, Karina 
Hałas, Aleksandra Grobela, Beata 
Kopiczko, Mirosława Mak-Skiba, Sylwia 
Cebulska. 
Wszystkim gratulujemy, życzymy dalszych 
sukcesów. 

Sławomir Malec 
Główny specjalista ds. jednostek 

pomocniczych

naukowcach. Wierzymy, że nauka może 
zmienić świat, a wynalazki pomagają 
ludziom żyć lepiej. Program skierowany 
jest do uczniów klas I-VIII. Pierwsze zajęcia 
poświęcone będą jednemu z najwybitniej-
szych polskich naukowców Józefowi Rot-
blatowi - fizykowi, który najpierw współtwo-
rzył bombę atomowa, później działał prze-
ciwko jej wykorzystaniu. Zachęcamy 
wszystkich do śledzenia strony interneto-
wej naszej szkoły www.sp1mg.szkolna-

samochodowe. Włożyli swój wkład 
w hamowanie ocieplania klimatu, bo to 
właśnie drzewa ochładzają powietrze, co 
wyraźnie czuć w upalne dni. Korzyści ze 
zwiększania ilości drzew na naszej plane-
cie można by jeszcze długo wymieniać, ale 
rzeczą niekwestionowaną jest to, że siód-
moklasiści z Białężyna przyczynili się tym 
z pozoru małym czynem do tak wielkich 
i ważnych dzisiaj rzeczy!
Czy można coś jeszcze dodać? Wydawa-
łaby się, że nie, poza tym, że uczniowie 
obecnej klasy 7 pozostawili po sobie żywą 
pamiątkę, która będzie rosnąć przez 
wiele, wiele lat. Jeśli kiedyś wrócą jako 
dorośli ludzie na teren szkoły, będą mogli 
z dumą powiedzieć komuś: – To ja posa-
dziłem, czy posadziłam to drzewo!
„Drzewo, którego nie możesz objąć ramio-
nami, było kiedyś małym nasionkiem. 
Stumilowa podróż zaczyna się od jednego 
małego kroku.” – Laozi.

Adela Żurakowska

strona.pl w zakładce koło naukowe oraz 
na stronie Facebooku szkoły. Trzymajcie 
kciuki za nas, przed nami dużo zadań do 
wykonania. 

Opiekun koła Beata Kopiczko

Dzień edukacji narodowej

„Być jak Ignacy”
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Informacja dla 
przedsiębiorcy:

Szanowny Przedsiębiorco! 

Gmina Murowana Goślina przystąpiła do Programu „Goślińska 
Karta Seniora”, przyjętego Uchwałą Nr XLI/399/2018 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 r. 
Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności 
społecznej i poprawa jakości życia seniorów po 60. roku życia, 
zamieszkałych na terenie Gminy Murowana Goślina. 

Informując o powyższym, zapraszam Państwa do współpracy, 
wierząc jednocześnie, że udział w Programie „Goślińska Karta 
Seniora” zwiększy grono Państwa klientów, wzmocni wizeru-
nek firmy, poprawi rozpoznawalność wśród mieszkańców oraz 
wzbudzi ich zaufanie, a firma postrzegana będzie jako firma 
prospołeczna i aktywna w lokalnym środowisku. 

Program ma charakter otwarty. Każdy, kto chce zostać 
Partnerem, może przystąpić do udziału w Programie w dowol-
nym czasie i na dowolny okres. Partner Programu sam ustala 
wysokość zniżek lub promocji oferowanych Seniorom. Każdy 
Partner programu stanie się rozpoznawalny dla posiadaczy 
Karty poprzez umieszczenie logo i danych teleadresowych 
wraz z informacją o ofercie na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie oraz w materiałach 
promocyjnych Programu, a także oznaczenie specjalną 
naklejką promującą „Goślińską Kartę Seniora”. Potwierdze-
niem przystąpienia do Programu będzie podpisanie porozu-
mienia o współpracy. 

Aby przystąpić do Programu jako Partner należy wypełnić 
i złożyć deklarację, którą można pobrać ze strony Urzędu 
Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. Deklaracja dostępna 
jest również w Referacie Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia 
i Spraw Społecznych (ul. Poznańska 18, pokój nr 11 lub 14) 
oraz w Kancelarii Urzędu (pl. Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 3). 

Zachęcam Państwa do udziału w Programie. 

Informacja dla 
seniora:

Program „Goślińska Karta Seniora” jest elementem polityki 
społecznej realizowanej przez gminę. Program ma na celu 
aktywizowanie seniorów, wspomaganie samorozwoju oraz 
zachęcenie do działania. 

PoDstawowe iNFormacje Dla seNiora:

1. Karta przysługuje osobie, która ukończyła 60. rok życia, 
zamieszkałej 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 tożsamości. 

Wniosek o wydanie Karty można pobrać ze strony Urzędu lub 
pobrać w Kancelarii Urzędu (pl. Powstańców Wlkp. 9, pokój nr 
3) lub Referacie Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw 
Społecznych (ul. Poznańska 18, pokój nr 13 lub 14). Wniosek 
należy złożyć w Kancelarii Urzędu.

szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w referacie oświaty, Kultury, sportu oraz Zdrowia i spraw 
społecznych pod nr telefonu: 61/8923-693.
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Auto Truck s.c.
Murowana Goślina, ul. Łąkowa 16
www.czescina5.pl, www.auto-truck.com.pl
Oferta: 5% zniżki na cały asortyment (nie dotyczy towarów 
w innej promocji).

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego i Transpor-
tu ELKOUR BIS Elżbieta Kopczyńska    
Murowana Goślina, ul. Przesmyk 6/1     
Oferta: 10% zniżki na wyjazdy jednodniowe, 10% zniżki na 
wyjazdy pobytowe, 10% zniżki na wyjazdy wypoczynkowe.

Firma Turystyczno-Transportowa ELKOTUR Ta-
deusz Kopczyński    
Murowana Goślina, ul. Przesmyk 6/1     
Oferta: 10% zniżki na organizowane wyjazdy turystyczne, 10% 
zniżki na wyjazdy pobytowe, 10% zniżki na wyjazdy wakacyjne 
jednodniowe.

Pak Projekt sp. z o.o. Zakład Energetyczny sport 
& fitness    
Murowana Goślina, ul. Mściszewska 10
Oferta: 10% zniżki na wszystkie karnety ze stałej oferty.

Restauracyjka u Estery
Murowana Goślina, ul. Rogozińska 14
Oferta: 10% zniżki na danie dnia, obiady abonamentowe, cate-
ring oraz garmażerkę, 15% zniżki na imprezy okolicznościowe 
rodzinne.

Studio Fotograficzne Kamil Grzebyta
Murowana Goślina, ul. Wojska Polskiego 5
www.fotograf.grzebyta.pl
Oferta: 20% zniżki na zdjęcia do dokumentów, 10% zniżki na 
sesje zdjęciowe.

Zespół Przychodni Specjalistycznych ZDROWIE 
sp. z o.o.
Murowana Goślina, ul. Źródlana 13 A
www.przychodnia-zdrowie.pl
Oferta: 10% zniżki na wizyty u lekarzy specjalistów, 10% zniżki 
na wizyty u lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 10% 
zniżki na wizyty u pediatry, rabat na badania laboratoryjne wg 
osobnego cennika dla posiadaczy Goślińskiej Karty Seniora. 
Przychodnia w swojej ofercie zapewnia dostęp do lekarzy rów-
nież w soboty w godzinach popołudniowych.

Zdrowie w stopach Marzena Kremer-Rekruciak
Murowana Goślina, ul. Podgórna 4
Tel. 669 133 315
Oferta: 10% zniżki na podstawowy zabieg podologiczny, masaż 
stóp.

Agroturystyka Czereśniowy Zakątek     
Popówko, Popowo 9a
www.czeresniowyzakatek.pl
Oferta: 10% zniżki na nocleg.

Akademia Podróży Wojażer
Poznań, ul. Dąbrowskiego 28A
www.akademiawojazer.pl
Oferta: 10% zniżki na wycieczki jednodniowe, 100% zniżki na 
organizowane prelekcje podróżnicze.

ALFA TOUR
Poznań, ul. Sczanieckiej 10/1A
- Willa Alfa: 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 12a
- Ośrodek Wczasowy Alfa: 72-344 Rewal, ul. Szczecińska 2
- Trzy Korony: 34-460 Szczawnica, ul. Słoneczna 4
Oferta aktualizowana co roku, dostępna na stronie interneto-
wej www.alfatour.pl.

Anbut Andrzej Majchrzak
Kicin, ul. Szkolna 3
Oferta: 10% zniżki na całą ofertę obuwniczą.

ARKA VITAE S.A.
Ośrodek Magnolia - Sanatorium Ustroń, ul. Szpitalna 15
Ośrodek Tulipan - Sanatorium Ustroń, ul. Szpitalna 21
www.sanatorium-ustron.pl
Oferta: 10% zniżki na pobyty sanatoryjne klasyczne, 10% 
zniżki na pobyty sanatoryjne z kuracją ziołami ojca Grzegorza 
Sroki.

Besttherapy Damian Kołodziej, Centrum Zdro-
wia i Urody Best
Oborniki, ul. Młyńska 5
www.centrum-best.pl
Oferta: 10% zniżki na usługi fizjoterapeutyczne, 10% zniżki na 
masaż, 10% zniżki na usługi kosmetyczne.

Biuro Podróży Funclub sp. z o.o.
Poznań, ul. Grunwaldzka 399
www.funclub.pl
Oferta: 10% zniżki na wyjazdy dla Seniora (rabat naliczany od 
ceny podstawowej), 10% zniżki na wypoczynek (rabat nali-
czany od ceny podstawowej).

Biuro Turystyczne Bratniak
Wrocław, Rynek 56/57/3
Oferta: 5% zniżki na wczasy 7-dniowe z wyżywieniem Dom 
Wczasowy „Karkonosze”, Świnoujście; Ośrodek Szkoleniowy 
„Temida”, Świnoujście; „Willa pod Gwiazdami”, Kudowa Zdrój.

lista partnerów –  
„Goślińska Karta Seniora"
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Brand Vital Poland sp. z o.o.
Poznań, ul. Głogowska 16
www.brandvital.eu
Oferta: 10% zniżki na produkty nierefundowane, 10% zniżki na 
opłatę miesięczną wynajmowanych produktów, 100% zniżki na 
badanie słuchu, 100% zniżki na badanie stóp, 50 zł zniżki na 
badanie poligraficzne, 50 zł zniżki na badanie miareczkowania 
aparatem CPAP.

Bricomarche
Oborniki, ul. Mikołaja Kopernika 22 B
Poznań, al. Solidarności 47 (Galeria Pestka)
www.bricomarche.pl
Oferta: 5% zniżki na cały asortyment z wyłączeniem promocji 
i doładowań telefonicznych, zniżka nie łączy się z innymi pro-
mocjami.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Brama Poznania, Poznań, ul. Gdyńska 2
www.bramapoznania.pl
Oferta: 10 zł za bilet wstępu na ekspozycję w Bramie Poznania 
dla posiadaczy Goślińskiej Karty Seniora. Bilet uprawnia rów-
nież do skorzystania z usługi audiowycieczki na Ostrów Tumski 
w terminie 10 dni od daty zwiedzania ekspozycji. W celu sko-
rzystania z usługi audiowycieczki we wskazanym terminie 
należy okazać bilet wstępu na ekspozycję.

Damtox Tomasz Bołoz
Wieliszew, ul. Książęca 2/36
www.damtox.pl
Oferta: 10% zniżki na usługi oferowane na stronie interneto-
wej, 10% zniżki na pozycjonowanie stron, 10% zniżki na two-
rzenie stron www.

Geers Akustyka słuchu sp. z o.o.
Poznań, ul. Marysieńki 25, ul. Prusa 1, ul. Półwiejska 30,  
ul. Cieszkowskiego 100/102
www.geers.pl
Oferta: 25% zniżki na baterie do aparatów słuchowych, środki 
pielęgnacyjne do aparatów słuchowych, akcesoria: wężyki, fil-
try, rożki, kopułki.

Gospodarstwo Agroturystyczne Gryszczeniówka
Wargowo 87
www.gryszczeniowka.pl
Oferta: 10% zniżki na usługi gastronomiczne od poniedziałku 
do piątku.

Hotel Beata Beata Lisowska
Muszyna, ul. Złockie 103
Oferta: 10% zniżki na usługi noclegowe, kartę restauracja 
hotelowa, pakiety pobytowe.

Hotel Milena
Milówka, ul. Dworcowa 22
Oferta: 700 zł zniżki na cały pobyt osoba dorosła, 600 zł za 
cały pobyt dziecko 4-12 lat, 210 zł za cały pobyt dziecko 0-4 
lat śpiące z rodzicami. Zakwaterowanie w pokojach 2 i 3 oso-
bowych, 4 osobowych apartamentach z dwoma sypialniami 
lub 6 osobowych apartamentach z 3 sypialniami.

Hotel Wiosna
Rabka Zdrój, ul. Poniatowskiego 54
www.hotel-wiosna.pl
Oferta: 5% zniżki na pobyt z wyżywieniem (minimum 7 nocy).

Hotel Wodnik
Łeba, ul. Nadmorska 10
www.wodnikleba.pl
Oferta:  5% zniżki na pobyt w Hotelu w okresie 30.06–25.08, 
10% zniżki na pobyt w Hotelu w okresie 01.06-30.06 oraz 
25.08-30.09, 20% zniżki na pobyt w Hotelu w okresie 30.09-
01.06, 10% zniżki na zabiegi w Centrum Urody i Zdrowia 
Hotelu Wodnik, 10% zniżki na dania z karty Restauracji „Ksią-
żęcej” Hotelu Wodnik.

KASHMIR BEAUTY & SPA
Oborniki, ul. 11 Listopada 3
www.kashmir.net.pl
Oferta: 10% zniżki na zabiegi pielęgnacyjne twarzy, 10% zniżki 
na zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp, 10% zniżki na masaże.

Medica Volla s.c.     
Poznań, ul. Nad Wierzbakiem 31
Oferta: 30% zniżki na seans w grocie solnej, 30% zniżki na 
karnet do groty solnej, 30% zniżki na seans mis tybetańskich 
i gongu.

MedPolonia sp. z o.o.
Poznań, ul. Obornicka 262
Oferta: 50% zniżki na spirometrię, EKG spoczynkowe (bez 
opisu), testy alergiczne skórne (pokarmowe i wziewne), falę 
uderzeniową (poniedziałki).

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Muzeum Archeologiczne Poznań, ul. Wodna 27
Rezerwat Archeologiczny Genius Loci Poznań, ul. Ks. I. Posa-
dzego 3
www.muzarp.poznan.pl
Oferta: 50% zniżki na bilety wstępu dla osób powyżej 65 roku 
życia.

Niepubliczny Zakład Rehabilitacji Leczniczej 
Vires    
Poznań, Os. Lecha 120
www.rehabilitacja-vires.pl
Oferta: 15% zniżki na wszystkie zabiegi rehabilitacyjne.

NZOZ I-Kar sp. z o.o. Centrum chorób serca 
i układu krążenia
Poznań, ul. Św. Wawrzyńca 1C/38
Oferta: 10% zniżki na wszystkie usługi.

Pasja Szkoła Tańca Marian Pacholczak
Poznań, ul. Raszyńska 48
www.taniec-pasja.pl
Oferta: 30% zniżki na zajęcia taneczne dla par w cyklu 1 × tyg. 
60 minut środy godz. 20:30, 30% zniżki na zajęcia ruchowo 
taneczne choreoterapia terapia tańcem środy godz. 18:00, 
40% zniżki na zajęcia taneczne dla par w cyklu 1x tyg. 90 
minut niedziela godz.17:00, 40% zniżki na zajęcia taneczne 
dla par sportowych 1 × tyg. 90 minut środy godz. 19:00, 40% 
zniżki na zajęcia taneczne dla par sportowych 1 × tyg. 90 
minut wtorki godz. 20:00, szkoła w swojej ofercie ma terapie 
tańcem (choreoterapia).

PH CERTAP Mariusz Pawlaczyk
Oborniki, ul. Powstańców Wielkopolskich 49
www.certap.pl
Oferta: 8% zniżki na cały asortyment wyposażenia wnętrz.



14

Podróże na Emeryturze Sp. z o.o.
Poznań, ul. Ratajczaka 26/3
www.podrozenaemeryturze.pl
Oferta: 5% zniżki na imprezy typu wczasy, 8% zniżki na zaku-
pione imprezy typu wycieczki jedno- i wielodniowe.

Poznanianka sp. z o.o.
Kołobrzeg, ul. C.K. Norwida 1
www.poznanianka.pl
Oferta: 10% zniżki na pokój 2 osobowy standard, zabiegi fizy-
kalne, masaże i zabiegi spa, obiadokolacja w Seaside.

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ciechocinek SA
Ciechocinek, ul. Kościuszki 10
www.uzdrowiskociechocinek.pl
Oferta: 10% zniżki na pełnopłatne pobyty lecznicze i hotelowe 
w obiektach szpitalno-sanatoryjnych spółki (rabat nie dot. 
ofert specjalnych), jednorazowe bilety wstępu do Zabytkowej 
Warzelni Soli, Groty Solankowej na tarasy widokowe oraz 
obszar tężniowy.

Rajbud Bednarz sp.j.
Oborniki, ul. Czarnkowska 21a
Wągrowiec, ul. Bartodziejska 66
www.rajbud.biz
Oferta: 12% zniżki na materiały budowlane, z wyłączeniem 
produktów objętych promocją.

REHAFIZ Centrum Fizjoterapii
Poznań, ul. Kopanina 13
www.rehafiz.pl
Oferta: 10% zniżki na masaż leczniczy, 15% zniżki na wszyst-
kie zabiegi fizykoterapii, 20% zniżki na ćwiczenia zdrowy kręgo-
słup, 10% zniżki na masaż relaksacyjny całego ciała.

Restauracja Republika Róż
Poznań, Plac Kolegiacki 2a
www.republikaroz.pl
Oferta: 15% zniżki na wszystko od poniedziałku do piątku 
w godz. otwarcia restauracji do godz. 18:00.

Rozprowadzanie Mebli Handel Wielobranżowy 
Grażyna Rejak
Bolechowo, ul. Poznańska 27
Oborniki, ul. Lipowa 7, ul. Staszica 33
Rogoźno, ul. Nowa 4
www.grazynarejak.pl
Oferta: 5% zniżki na artykuły dekoracyjne, 3% zniżki na meble 
kuchenna (zestawy), 3%zniżki na meble tapicerowane i mate-
race, 3% zniżki na meble skrzyniowe.

Salon Optyczny Optoteka
Poznań, ul. Książęca 15
www.optoteka.pl
Oferta: 20% zniżki na okulary korekcyjna, darmowe badanie 
wzroku przy zakupie okularów.

Salus Tlen Mariusz Mroczkowski    
Poznań, ul. Mogileńska 4/u2
www.salustlen.pl
Oferta: 20% zniżki na sesje w komorze hiperbarycznej.

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.
Sokołowsko, ul. Parkowa 3

www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
Oferta: 10% zniżki na pobyt leczniczy i pobyt hotelowy.

Sanatorium Energetyk
Krynica Zdrój, ul. Kiepury 2 A
www.energetyk-krynica.com
Oferta: 10% zniżki na noclegi, 10% zniżki na zabiegi lecznicze.

Sanatorium Uzdrowiskowe Watra
Krynica Zdrój, ul. Piękna 19
www.sanatoriumwatra.pl
Oferta: 5% zniżki na turnusy rehabilitacyjne, wczasy lecznicze 
oraz pobyty wypoczynkowe.

Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda sp. z o.o.
Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 42
www.sanatoriumzgoda.pl
Oferta: 8% zniżki na turnusy rehabilitacyjne, tygodniowe 
wczasy zdrowotne, tygodniowe pobyty wypoczynkowe (rabata 
naliczany od wpłaty własnej klienta w przypadku pobytów czę-
ściowo dofinansowanych, nie łączy się z innymi rabatami i pro-
mocjami).

Sklep wędkarski Złoty Hak
Czerwonak, ul. Gdyńska 24
Oferta: 7% zniżki na przynęty żywe, zanęty oraz sprzęt wędkarski.

Stanley Centrum Medyczne
Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135
Oferta: 15% zniżki na podstawowy i specjalistyczny zabieg 
podologiczny, 15% zniżki na komputerowe badanie stóp, 15% 
zniżki na sesje terapeutyczne do 30 minut/do 60 minut (fizjo-
terapia).

Stanmed24
Łódź ul. Wydawnicza 1/3
www.stanmed24.pl
Oferta: 5% zniżki na zakup koncentratora tlenu stacjonarnego, 
przenośnego oraz na prywatny zakup poza NFZ aparatu do 
leczenia bezdechu sennego.

Teatr Nowy    
Poznań, ul. Dąbrowskiego 5
www.teatrnowy.pl
Oferta: 25 zł za wstęp z pominięciem spektakli premierowych, 
gościnnych i specjalnych.

Teatr Polski     
Poznań, ul. 27 Grudnia 8/10
www.teatr-polski.pl
Oferta: 20 zł za wstęp na spektakle z pominięciem „Ekstrava-
ganzy o miłości, Ekstravaganzy o władzy”, premier, pokazów 
specjalnych, pokazów teatrów gościnnych.

Uzdrowisko Lądek-Długopole SA
Lądek-Zdrój, ul Wolności 4
www.uzdrowisko-ladek.pl
Oferta: 10% zniżki na zabiegi w Lądku-Zdroju, 15% zniżki na 
zabiegi w Długopolu-Zdroju, 10% zniżki na badania densyto-
metryczne w DSDiTO w Lądku Zdroju.

Zdajprawko.pl
Poznań, ul. Ks. Jakuba Wujka 15/17
www.zdajprawko.pl
Oferta: 15% zniżki na kurs prawa jazdy kat. B.
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wyDaRzEnia

kolejny 105-latek w naszej gminie!
Niemal dokładnie rok temu swoje 
105. urodziny obchodziła Pani 

Maria Ratajczak, obecnie najstarsza 
mieszkanka naszej gminy. Dzisiaj do 
zacnego grona 105–latków dołączył 
Pan Władysław Fidos z Murowanej 
Gośliny. a trzeba zauważyć, że dołą-
czył w znakomitej, jak na tak sza-
cowny wiek kondycji. 

Pan Władysław urodził się w miejscowo-
ści Rudno niedaleko Radomia. Po wojnie 
przeprowadził się na Mazury, a następnie 
do Kątów gdzie wraz z małżonką Ireną do 
1972 r. prowadził gospodarstwo rolne. 
Obecnie, jak sam policzył od 48 lat, 
mieszka z rodziną w Murowanej Goślinie.

Choć jak mówi, od 3 lat nie wychodzi 
z domu to ma w nim znakomitą opiekę ze 
strony córki, syna i jego rodziny. Doczekał 
się 3 dzieci – 2 córek i 1 syna, 7 wnuków 

28 i 29 września odbyły się spo-
tkania Seniorów z KS „Zacisze” . 
akurat zbiegły się dwa ważne wyda-
rzenia: 7-lecie KS „Zacisze” oraz 
zakończenie lata.

Podczas pandemii musimy być szczegól-
nie ostrożni, dlatego seniorzy zostali 
podzieleni na dwie grupy. Zachowując 
szczególne środki ostrożności (maseczki, 

i 9 prawnuków, z których najstarszy ma 
już 20 lat. 

Senior obdarzony jest dobra pamięcią, 
ujmuje pogodą ducha i pozytywną energią.

Życzymy wielu kolejnych lat w zdrowiu.

 Piotr Hildebrandt
Kierownik USC w Murowanej Goślinie

płyny do dezynfekcji) spotkania odbyły 
się w cudownej atmosferze wśród gwaru 
rozmów i śpiewu. W tym szczególnym 
czasie niezwykle ważne jest by być 
razem i się wspierać.

Przez 7 lat naszej działalności zwiedzili-
śmy kilka zakątków naszego kraju, bawi-
liśmy się na piknikach i balach, odbyli-
śmy mnóstwo spotkań dedykowanych 
Seniorom z uwzględnieniem ich sytuacji 
zdrowotnej. Każdy członek „Zacisza”, 
a jest ich już 155, to potwierdzi – warto 
do nas przyjść, bo tu nie ma nudy!

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
kolejną 8 rocznicę będziemy już święto-
wać wspólnie, a pandemia będzie tylko 
przykrym wspomnieniem.

Szczególne podziękowania kierujemy do 
Seniorów zaangażowanych w współtwo-
rzenie naszego Klubu i pomoc przy orga-
nizacji spotkań. Wasza pomoc jest nie-
oceniona!

Hanna Herman 
Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Murowanej Goślinie

7 lat Klubu Seniora „Zacisze”
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SpoRt

Endorfiny po raz kolejny uwolnione!

Turnieje piłkarskie organizo-
wane przez grupę Goślińskie 
Endorfiny, od początku cieszą 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Rok 2020 chciał 
pokrzyżować te plany, jednak 
z przyjemnością informujemy, 
że to mu się nie udało! 
W sobotę 26 września po raz 
kolejny spotkaliśmy się na 
boisku Orlik, przy ul. Gen. 
T. Kutrzeby 9 na Zielonych 
Wzgórzach. Pomimo trudnych 
warunków atmosferycznych, 
już od wczesnych godzin 
porannych poczuć można było 
atmosferę piłkarskiego święta. 

Turniej rozgrywany był w formacie ligi, 
gdzie drużyny grały systemem każdy 
z każdym. Łącznie w 21 meczach, padło 
aż 61 bramek. Od pierwszego turnieju, 
naszą rywalizację wygrywała drużyna 
Akademii Pana Fleksa – tym razem nasi 
dominatorzy również pokazali wielką 
klasę, wygrywając kolejny turniej. Cieszy 
nas to podwójnie, gdyż drużynę tą tworzą 
zawodnicy z naszego miasta.
Drugie miejsce zajęła drużyna PDW, 
która zachwyciła nas młodzieńczą fanta-
zją i zgraniem zespołu.
Podium uzupełniła drużyna Orłów 
Łopuchowo, która pokazała wielkie serce 
do gry. Pozostałe drużyny również 
zachwycały nas walką, zaangażowaniem 
i pięknymi bramkami. Dziękujemy za 
udział drużynom: Rosomak Team z Bie-
druska, Sempler z Poznania, DDL z Muro-
wanej Gośliny oraz Hooligans. 

Każdy z zawodników pozostawił na 
boisku serce oraz niezliczoną ilość ener-
gii, ale na szczególne wyróżnienie zasłu-
żyli:

 ▪ Mateusz Burman – najlepszy zawod-
nik turnieju z drużyny Akademia Pana 
Fleksa

 ▪ Maksymilian Sadkowski – król strzel-
ców z drużyny PDW

 ▪ Miłosz Juskowiak – najlepszy bram-
karz turnieju z drużyny Rosomak 
Team.

Dziękujemy Spółdzielni Mieszkaniowej 
Zielone Wzgórza, Pizzerii Sorento, Pani 
Ewie Pomin za pomoc w organizacji tur-
nieju, a także naszym wolontariuszom: 
Angeli, Karolinie, Damianowi oraz Karo-
lowi.
już teraz zapraszamy na kolejny turniej 
organizowany przez Goślińskie endor-
finy!
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4 października 2020 roku 90 
osób uczestniczyło w imprezie 
rowerowej MTB Maraton Kryterium 
Leśne Binduga 2020, która odbyła 
się na przystani kajakowej Binduga 
w Mściszewie. 

W ramach imprezy odbyły się VII Otwarte 
Mistrzostwa Murowanej Gośliny w MTB 
Maratonie. Rywalizacja toczyła się na 
dwóch dystansach: mega o długości 
34 km oraz mini 19 km.
Na dystansie mega triumfował Sylwester 
Swat ze Skórzewa z czasem 1:22:11. 
Wśród Pań najszybsza była Małgorzata 
Gogolewska z Wągrowca z czasem 

Do 30 listopada czekamy na wnio-
ski o stypendium sportowe za szcze-
gólne osiągnięcia i udział w zawodach 
sportowych, należy je składać w Kan-
celarii Urzędu, pl. Powstańców Wlkp. 
9, pokój nr 3. Decyduje data wpłynię-
cia wniosku.
Podmiotami uprawnionymi do występo-
wania z wnioskiem o przyznanie stypen-
dium są:

 ▪ klub sportowy, którego kandydat do 
stypendium jest członkiem,

1:41:22. Dystans mini najszybciej poko-
nał Marek Ostrowski z Poznania z cza-
sem 00:45:47. Wśród pań triumfowała 
Joanna Wąsiel z Plewisk z czasem 
00:57:35.

W VII Otwartych Mistrzostwach Murowa-
nej Gośliny rywalizowali mieszkańcy 
naszej gminy:

DystaNs miNi (PaNowie):
I miejsce Michał Wolniewicz
II miejsce Patryk Hołoga
III miejsce Jędrzej Radomski
IV miejsce Bogusław Kobus
V miejsce Wiktor Julkowski

 ▪ związek sportowy właściwy dla danej 
dyscypliny sportu.

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

 ▪ dane osobowe zawodnika i wniosko-
dawcy,

 ▪ informację o osiągnięciach sporto-
wych zawodnika, potwierdzoną przez 
właściwy związek sportowy,

 ▪ informację o udziale w zawodach 
sportowych, potwierdzoną przez wła-

SpoRt

KRYTERIUM LEŚNE  
BINDUGA 2020 

DystaNs miNi (PaNie):
I miejsce Joanna Wierzbicka

DystaNs meGa (PaNowie):
I miejsce Mateusz Wolniewicz
II miejsce Aleksander Dehmel

Wszyscy zawodnicy Otwartych 
Mistrzostw Murowanej Gośliny otrzymali 
okolicznościowe medale. 
Pogoda nie przeszkodziła w rywalizacji 
puchary ufundowane przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariu-
sza Urbańskie zostały wręczone podczas 
ceremonii zakończenia imprezy.

Zdjęcia: MEDBIKE MTB Team

ściwy związek sportowy,
 ▪ plan startów i szkoleń obejmujący 
okres wnioskowanego stypendium,

 ▪ oświadczenie o zobowiązaniu o poin-
formowaniu Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Murowana Goślina o wystąpieniu 
okoliczności mogących mieć wpływ na 
wstrzymanie lub pozbawienie stypen-
dium.

Dorota Brajewska
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury,

Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych

Stypendia sportowe za szczególne osiągnięcia

Endorfiny po raz kolejny uwolnione!
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18 października w Murowa-
nej Goślinie odbyła się 217. 

akcja poboru krwi i rejestracja 
do banku szpiku osób niespo-
krewnionych. Do oddania krwi 
zgłosiły się 53 osoby, po bada-
niu lekarskim zakwalifikowały 
się 42, niestety ze względu na 
długie oczekiwanie w kolejce, 
do 2,5 godz., 25 osób zrezy-
gnowało.

Pozyskano 18,5 litra krwi, a jedna osoba 
oddała próbkę do banku szpiku. Warto 
zaznaczyć, że wśród tego grona 3 osoby 
oddały krew po raz pierwszy w życiu. 
Brawo.
Każdy krwiodawca otrzymał upominek, 
a Zarząd klubu przekazał upominki oko-
licznościowe dawcom krwi, którzy oddali 
krew po raz pierwszy.
Bardzo dziękujemy pani Małgorzacie Sta-
chowiak, dyrektor biblioteki za pomoc 

przy organizacji. Koordynatorem akcji był 
Prezes klubu HDK PCK Gośliniacy Stani-
sław Woźniak, wsparcia udzielili: wicepre-
zes klubu Józef Twardoń, Darek Owsiany 
i Sebastian Tatarek.
Dziękujemy wszystkim osobom, które 
poświęciły swój czas na wielogodzinne 
stanie w długiej kolejce i oddanie krwi.

Stanisław Woźniak,  
Prezes HDK PCK Gośliniacy

wyDaRzEnia

Zlot samochodów klasycznych

W niedzielę 11 października 
2020 roku na placu Powstań-
ców Wielkopolskich w Muro-
wanej Goślinie, zobaczyć 
można było legendarne samo-
chody PRL-u i unikatowe auta 
z duszą m.in. Fiaty 125p 
i 126p, Syrenki, Warszawy, 
Polonezy, Citroeny. Pokazami 
samochodów klasycznych 
zakończyli sezon 2020 miło-
śnicy zabytkowych pojazdów. 
Organizatorem zakończenia sezonu byli 
Classic never die z Murowanej Gośliny, 
PO-znańskie Klasyki PRLu oraz Klasyki 
Oborniki. 
Dziękujemy Panu Tomaszowi Ciesielczy-
kowi założycielowi „Clubu Classics never 
die” z Murowanej Gośliny za organizację 
zlotu samochodów klasycznych oraz atrak-
cję dla mieszkańców i promocję gminy.

dla dzieci chorych na białaczkę
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gmina

1 listopada to dzień, kiedy 
wspominamy swoich bliskich, 
swoich przyjaciół i znajomych. 
Zapalamy symboliczne 
świeczki na ich grobach, spoty-
kamy się z rodzinami. Kochani 
i cenieni, nieodżałowani. Warto 
o nich pamiętać. Niektórzy na 
zawsze związali się z gminą 
Murowana Goślina.

Zaduszki

W fotelu, z filiżanką kawy, 
w kapciach… Na takie wyjąt-
kowe kobiece spotkanie zapra-
sza Stowarzyszenie KGD Fana-
beria. W nowej formule on-line 
odbędzie się tradycyjny, szósty 
już Krąg Kobiet. 
To wydarzenie zawsze poświęcone waż-
nym kobiecym sprawom, organizowane 
we współpracy z MGOKiR, tym razem 
z powodu ograniczeń covidowych przeło-
żone z wiosny na jesień, ostatecznie 
odbędzie się 28 listopada od godziny 
19:00 do 20:30 w formule transmisji na 
naszym profilu na Facebooku – Stowarzy-
szenie Kobieca Grupa Działania „Fanabe-
ria”. Jeżeli jeszcze nigdy nie miałaś okazji 
uczestniczyć w spotkaniu na żywo, może 
tym razem będzie to możliwe, jeśli tylko 
zaprosisz nas do swojego komputera lub 
smartfonu? Chcemy być w kontakcie na 
żywo, więc będzie możliwość zadawania 
pytań i komentowania.
Temat naszego spotkania „Z BIZNESEM 
JEJ DO TWARZY” zyskał zupełnie nowy 
wyraz w dobie wielu ograniczeń i trudno-
ści związanych z okresem pandemii, 
a o swoich doświadczeniach opowiedzą 
trzy niezwykłe kobiety. 

 ▪ agnieszka Byczyńska - trener, coach, 
konsultant. specjalista i ekspert aser-
Tywnej komunikacji na różnych 
płaszczyznach życia, zarówno w relacjach 
prywatnych jak i zawodowych. pomaga 
ludziom budować ich poczucie własnej 

wartości i pewności siebie. prowadzi 
spotkania indywidualne i szkolenia dla 
grup. pracuje z każdym, kto chce 
zmieniać siebie, a nie innych. współpra-
cuje zarówno z właścicielami firm, jak 
i osobami pracującymi na co dzień 
z klientami. jej misją jest inspirowanie, 
wzmacnianie i odkrywanie potencjału, 
budzenie odwagi i siły do działania. we 
współpracy wzmacnia zaangażowanie 
do budowania długotrwałych relacji 
opartych na asertywnej komunikacji.

 ▪ aleksanDra henclewska - Żona, 
matka i szef. od ponad 20 lat związana 
z branżą ubezpieczeniową. przeszła 
drogę od agenta, managera, szkoleniow-
ca, trenera, do właściciela agencji. 
zawsze na własnej działalności. główne 
zadanie to wdrażanie innych, pomoc 
w rozwiązywaniu problemów i branie 
na siebie ryzyka i odpowiedzialności. od 
pewnego czasu rozwija drugą linię 
biznesu fotowoltaikę, działaczka społecz-
na, członek zarządu stowarzyszenia kgD 
Fanaberia i innych stowarzyszeń. uwielbia 
wyzwania. nie znajduje wymówek, 
dlaczego nie może. jej motto: porażką nie 
jest przegrać, porażką to nie spróbować 
i nie dać z siebie wszystkiego!!!

 ▪ magDalena nawrocka - dyplomowana 
wizażystka, linergistka i założycielka 
studia roż&Tusz. od 2016 roku współpra-
cuje z globalna marką kosmetyczną mary 
kay. wydobywa kobiecość i piękno ze 
swoich klientek, zachęca do dbania 
o swoją skórę oraz uczy jak w kilku 

VI KRĄG KOBIET – Z biznesem jej do twarzy

Michał Bukowski,  
były wieloletni sołtys Starczanowa

Jan Hencel,  
wieloletni Członek Zarządu OSP Długa 
Goślina

Czesław Jastrzębski,  
pasjonat, kolekcjoner starych maszyn 
rolniczych, motorowerów i rowerów

Józef Kowalczyk,  
były sołtys Rakowni

krokach wykonać efektowny i trwały 
makijaż. prywatnie mama i żona, członkini 
stowarzyszenia kgD Fanaberia. pracuje 
w myśl zasady: traktuj innych, tak jak sama 
chciałabyś być traktowana.

Spotkajmy się! Czekamy właśnie na Cie-
bie! 

Zawsze pisałyśmy na naszych plakatach: 
Przyjdź! Zaproś koleżankę! Tym razem 
napiszemy: Usiądź wygodnie. Zaproś tych, 
z którymi mieszkasz!

Leszek Łuczak,  
przedsiębiorca świadczący usługi 
na rzecz gminy

Edward Ratajczak,  
akordeonista związany głównie 
ze środowiskiem goślińskich seniorów

Stefan Wysocki,  
przedsiębiorca świadczący usługi 
na rzecz gminy
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KonKuRS

Prezentujemy lau-
reatów wybranych 
spośród dotychczas 
nadesłanych zdjęć. 
Gratulujemy!

Jednocześnie informu-
jemy, że przedłużyliśmy 
termin nadsyłania zdjęć. 

Czekamy na nie do 
20 listopada pod adre-
sem:

promocja@murowana-
goslina.pl.

jesienne zbiory,  
czas domowych przetworów

P. RogalskiJ. Józefczyk

A. Czarnota

M. Frąckowiak
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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

ośrodek hodowli zwierzyny  
w zielonce przy leśnym zakładzie Doświadczalnym w murowanej 
goślinie uprzejmie informuje, że w dniach 3, 19, 20 i 30 listopada 

oraz 1, 2, 3 i 11 grudnia odbędą się zbiorowe polowania na terenie 
obwodów 178 i 180.  

wszystkie polowania rozpoczną się wraz z godziną wschodu słońca 
i zakończą wraz z godziną zachodu słońca.

z poważaniem 
stanisław pływaczyk 

kierownik ohz

kontakt ze strażą miejską 
w murowanej goślinie

zgłaszanie interwencji

tel. 519 321 676

 adres e-mail r.krajewski@
murowana-goslina.pl

interwencje są przyjmowane 
w godzinach 6-22 od 

poniedziałku do piątku.

interwencje zgłaszane przez 
stronę Facebook nie są 

realizowane.

rafał krajewski

komendant straży miejskiej 
w murowanej goślinie

zgodnie z art. 42ab. 1. ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo 
łowieckie, kierując się troską o bezpieczeństwo osób i mienia 
nadleśnictwo łopuchówko, informuje, że na terenie obwodu 

łowieckiego nr 177 kąty – ośrodka hodowli zwierzyny, w sezonie 
łowieckim 2020/2021 w godzinach od 8:00 do 16:00 przeprowadzone 

zostaną polowania zbiorowe w terminach  
18-23.10.2020 r. oraz 02-06.11.2020 r. 

nadleśniczy nadleśnictwa łopuchówko  
Tomasz markiewicz
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Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Murowanej Goślinie

Ogólnopolski Dzień Seniora w roku 2020 przypada na 14 listopada. 
W latach poprzednich Zarząd z prawdziwą przyjemnością organizował spotkania z Państwem, 

połączone z występami artystycznymi. Obecny rok ze względu na trwającą pandemię koronawirusa 
będzie inny i niestety gorszy. Aby zachować obostrzenia sanitarne Zarząd nie ma możliwości 

zorganizowania tradycyjnego spotkania. 

Podkreślając rolę Seniorów w społeczeństwie w myśl zasady, że Senior jest skarbnicą życiowej 
mądrości, pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej 

pomyślności na dalsze lata życia. Niech Wam towarzyszy pogoda ducha, nieustająca energia, radość 
z małych rzeczy oraz ciepło, uśmiech i serdeczność ze strony bliskich i otoczenia. Niech każdy dzień 

wypełnia ludzka życzliwość, wdzięczność, szacunek i godne traktowanie. Pragniemy, aby omijały Was 
troski i smutki dnia codziennego, a optymizm życiowy nigdy Was nie opuszczał. Życzymy wszystkim, 

aby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia 
i poczucia znalezienia właściwego miejsca w jesieni życia. 

W tym trudnym czasie życzymy Państwu  
dużo siły i cierpliwości, niech to będzie czas oczekiwania na lepsze jutro, 

wierzymy, że jeszcze będzie dobrze, jeszcze będzie normalnie,  
czego Wszystkim Państwu i sobie życzymy.

 Z senioralnym pozdrowieniem
Zarząd 
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KOMUNIKAT
Muzyczny stand-up z Czesławem Mozilem oDwoŁaNy

Zakupione bilety można zwracać w Ośrodku Kultury,  
przy ul. Mściszewskiej 10,

w godzinach otwarcia (tel. 61 8112 120).
Prosimy o zwrot biletów w terminie do 30 listopada 2020 r



Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń nie możemy uczcić Narodowego Święta Niepodległości inaczej niż 
w gronie najbliższych osób.

Bądźmy „razem” nie tylko w ten dzień. Dbajmy o siebie, interesujmy się losem samotnych sąsiadów i zna-
jomych.

Bądźmy dumni z naszej Ojczyzny, z tego, że jesteśmy Polakami oraz z faktu że jesteśmy współgospoda-
rzami gminy Murowana Goślina.

Burmistrz MiG Murowana Goślina
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Opisy zdjęć

Strona 1
Zdjęcie 1 - przed budynkiem Ratusza stoją przedstawiciele Klubu Radnych dla Murowanej 
Gośliny oraz Stowarzyszenia Każdy Jest Ważny, pośrodku stoi Burmistrz MiG Murowana 
Goślina Dariusz Urbański
Zdjęcie 2 – przy flagach Polski i Murowanej Gośliny, stoją trzy nagrodzone nauczycielki 
i burmistrz MG
Zdjęcie 3 – znicz na tle jesiennych liści
Zdjęcie 4 – przy stole w salce konferencyjnej w Ratuszu podczas podpisywania porozumie-
nia. Widać 3 siedzące osoby, wśród nich burmistrz MG

Strona 2-
Zdjęcie 1 – zdjęcie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusza Urbańskiego

Strona 3
Zdjęcie 1 – rysunek maseczki higienicznej

Strona 6
Zdjęcie 1 – prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska  z insygniami rektora Akademii Muzycznej

Strona 7
Zdjęcie 1 – przy flagach Polski i Murowanej Gośliny, stoją przedstawiciele stron podpisują-
cych porozumienie. 4 kobiety i 4 mężczyzn
Zdjęcie 2 -  przy stole w salce konferencyjnej w Ratuszu podczas podpisywania porozumie-
nia. Widać 3 siedzące osoby, wśród nich burmistrz MG

Strona 8
Zdjęcie 1 – na zewnątrz, na Strzelnicy Brackiej. Na 1 planie Komendant Straży Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dwoma przedstawicielami Banku Żywności podczas wydawania 
żywności. Wszyscy w maseczkach lub przyłbicach. Dookoła nich kartony i paczki, m.in. 
z mąką, cukrem, mlekiem.
Zdjęcie 2 – na zewnątrz, na Strzelnicy Brackiej.  Podczas wydawania żywności. Dookoła 
stosy kartonów i paczek.
Zdjęcie 3 – na zewnątrz, na Strzelnicy Brackiej. 6 osób związanych z Baniem Żywości 
w Murowanej Goślinie, wśród nich Prezes Stowarzyszenia Każdy Jest Ważny Radosław 
Szpot. Za nimi stosy kartonów i paczek i banery reklamujące stowarzyszenie.
Zdjęcie 4 – 2 osoby ciągną, a 2 pchają paletę załadowaną paczkami z żywnością.

Strona 9
Zdjęcie 1 – pasowanie dzieci w Sali lekcyjnej. Dzieci stoją w sporym odstępie od siebie. 
Wszyscy w maseczkach.
Zdjęcie 2 – na tle tablicy lekcyjnej stoi 10 dzieci. Pani dyrektor szkoły pasuje ich na ucznia.

Str. 10
Zdjęcie 1 – 5 uczniów z nauczycielką kucają na tle drzewek. 1 uczennica macha ręką do 
obiektywu.
Zdjęcie 2 – grupa 10 uczniów stoi w Sali na tle tablicy szkolnej.
Zdjęcie 3 – przy flagach Polski i Murowanej Gośliny stoi burmistrz z dwiema nagrodzonymi 
nauczycielkami.

Strona 11
Zdjęcie 1 – wzór Goślińskiej Karty Seniora

Strona 15
Zdjęcie 1 – duża grupa seniorów z burmistrzem przed budynkiem
Zdjęcie 2 – duża grupa seniorów z burmistrzem przed budynkiem
Zdjęcie 3 – Burmistrz MiG Murowana Goślina Dariusz Urbański i Kierownik USC Piotr Hilde-
brandt z wizytą u 105-latka. Siedzą przy ławie, na której stoją filiżanki, w tle meblościanka.
Zdjęcie 4 – burmistrz z jubilatem w otoczeniu jego rodziny, w mieszkaniu jubilata

Strona 16
Zdjęcie 1 – 26 piłkarzy stoi na boisku na tle banneru z napisem Goślińskie Endorfiny
Zdjęcie 2 – 4 piłkarzy w akcji na boisku
Zdjęcie 3 – 7 piłkarzy (z bramkarzem) na tle bramki
Zdjęcie 4 – 8 piłkarzy w akcji pod bramką, w trakcie meczu

Strona 17
Zdjęcie 1 – 4 kolarzy w kaskach, na rowerach z numerami startowymi, jadą ścieżką zaro-

śniętą krzakami
Zdjęcie 2 – grupa rowerzystów jadących jeden za drugim, na przodzie grupy zawodnik 
w czerwonym kasku, dookoła wysokie trawy i krzaki
Zdjęcie 3 – 3 rowerzystów jadących blisko siebie, w tle drzewa

Strona 18
Zdjęcie 1 – kobieta podczas oddawania krwi
Zdjęcie 2 – 3 osoby w maseczkach, jedna z nich trzyma pluszową „krwinkę” symbol akcji
Zdjęcie 3 – mężczyzna podczas oddawania krwi

Zdjęcie 1 – bardzo dużo klasycznych samochodów stojących na pl. Powstańców Wlkp., 
dookoła samochodów tłum zwiedzających
Zdjęcie 2 – zielony „stary” samochód, bez dachu, wygląda jak wojskowy
Zdjęcie 3 – samochód MO

 

Strona 20
Zdjęcie 1 – wielkie dynie ułożone jedna za drugą
Zdjęcie 2 – dziewczynka klęczy w sadzie obok 2 skrzynek z jabłkami
Zdjęcie 3 – na obrusie leżą dwa ziemniaki, jeden z nich jest w kształcie serca
Zdjęcie 4 – chłopiec stoi w lesie, trzyma w rękach dwa ogromne grzyby (sowy)


