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Mimo pandemii nie zwalniamy tempa. 

Rok 2020 zaskoczył nas wszystkich pandemią, jednak mimo 
to zrealizowaliśmy wiele inwestycji, na które mieszkańcy cze-
kali od lat. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: 

 ▪ budowa ulicy Rzemieślniczej i Szklarskiej,
 ▪ budowa drogi w Łoskoniu Starym,
 ▪ budowa ul. Chabrowej i Storczykowej,
 ▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Raduszyń-
skiej,

 ▪ zakończenie rewitalizacji budynku świetlicy w Uchorowie,
 ▪ zakończenie rewitalizacji świetlicy w Wojnówku,
 ▪ rozbudowa szkoły w Łopuchowie,
 ▪ budowa wiat w Złotoryjsku, Raduszynie i Łopuchówku,
 ▪ przebudowa garażu OSP w Mściszewie na świetlicę,
 ▪ rozbudowa sieci wodociągowej w Rakowni,
 ▪ budowa remizy w Rakowni,
 ▪ rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej przy ul. Radzim-
skiej w Mściszewie,

 ▪ zakup wozu bojowego dla OSP Boduszewo,
 ▪ dokończenie docieplenia budynku OSP Uchorowo,
 ▪ budowa nowych chodników na Osiedlu Zielone Wzgórza,
 ▪ dokończenie budowy chodnika w Wojnowie,
 ▪ rozbudowa placów zabaw na terenie całej gminy,
 ▪ rozbudowa oświetlenia ulic,
 ▪ budowa toalety przy ul. Podgórnej,
 ▪ przekazanie wyremontowanych pomieszczeń wraz z kuch-
nią i wyposażeniem dla Goślińskiego Stowarzyszenia 
Seniorów,

 ▪ zakup szafek dla uczniów SP2. 

Wszystkie ważniejsze inwestycje zostały zrealizowane przy 
udziale środków pomocowych oraz dotacji zewnętrznych. Gdy 
weźmiemy pod uwagę inwestycje realizowane przez inne pod-
mioty w obszarze granic Murowanej Gośliny, to jesteśmy 
w czołówce najbardziej rozwijających się gmin w Polsce.

Nasza najważniejsza inwestycja tego roku to budowa wia-
duktu przy ul. Gnieźnieńskiej, która jest inwestycją powiatową. 
Szczególne podziękowania za dotrzymanie obietnicy realizacji 
wiaduktu kieruję do Jana Grabkowskiego Starosty Poznań-
skiego oraz jego zastępcy Tomasza Łubińskiego i radnego 
Jarosława Dobrowolskiego. Dziękuję także w imieniu przedsię-
biorców m.in. Tadeusza Kłosa, który czynnie działał w kie-
runku powstania tej inwestycji. Starosta odstąpił od wpłaty 
wkładu własnego, który początkowo miał być obligatoryjny. 

Dziękuję również za przekazane nam w ramach umowy barte-
rowej oświetlenie, zdemontowane przy starym wiadukcie, 
które zamontowane jest obecnie w innej części gminy. 

Wraz z ponad 2 tysiącami burmistrzów, prezydentów i wójtów, 
jestem zaskoczony brakiem dofinansowania na żaden z 9-ciu 
złożonych na ręce Wojewody Wielkopolskiego projektów. Muro-
wanej Goślinie nie przyznano nawet złotówki w konkursach, 
których rozstrzygnięcie budzi ogromne emocje związane z nie-
jasnymi kryteriami oceny. Mam nadzieję, że w przyszłości wła-
dze centralne wyciągną wnioski z tej sytuacji i wszystkie miasta 
i gminy będą traktowane na równych zasadach. 

Priorytetem w 2021 roku jest budowa sieci wodociągowej 
wzdłuż ul. Radzimskiej w Mściszewie i budowa sieci kanalizacyj-
nej w Białężynie. Poza tym dokończymy budowę świetlicy 
w Przebędowie, która będzie służyć mieszkańcom Przebędowa, 
Trojanowa i Głębocka. Wybudujemy górną Rogozińską i cze-
kamy na rozstrzygnięcie konkursu na dotację ul. Przemysłowej.

W związku z tym, że przy hali sportowo-widowiskowej powstaje 
Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów (dota-
cja około 1,8 mln zł.) chcemy wybudować drogę do ww. hali.

W 2021 r. chcemy sfinalizować umowę w ramach partnerstwa 
prywatno-publicznego na przebudowę dworca PKP w Murowa-
nej Goślinie. Planujemy tam salę poczekalni, toaletę i kasę bile-
tową, dworzec z prawdziwego zdarzenia, gdzie elewacja nie 
będzie odstraszać.

Mimo totalnej opozycji, która w całości głosowała przeciw tego-
rocznemu budżetowi (Elżbieta Walczak, Justyna Radomska, 
małżeństwo Magdalena Binięda-Grzebyta i jej mąż Kamil Grze-
byta) wraz z moim Klubem Radnych Razem dla Murowanej 
Gośliny zrealizujemy program wyborczy z 2018 roku. 

W ciągu 6 lat, odkąd jestem burmistrzem, miasto i gmina 
znacznie się zmieniły, rozpiera mnie duma, mimo szaleńczych 
ataków części totalnej opozycji, że tyle można było dokonać. 
Chcemy szybciej, lepiej i sprawniej zmieniać naszą małą ojczy-
znę. Dlatego podjąłem decyzję o powołaniu z dniem 18 stycz-
nia na stanowisko mojego zastępcy Pana Radosława Szpota, 
który był moim rywalem w ostatnich wyborach samorządo-
wych. Konkurentem jest się w trakcie wyborów. Po wyborach 
jesteśmy mieszkańcami tej samej gminy, którym leży na sercu 
dobro jej mieszkańców. Nawiązaliśmy współpracę w zakresie 
Banku Żywności, taka inicjatywa jest bardzo potrzebna i cie-
szy się ogromnym powodzeniem, dla lepszego jej działania 
wymaga wsparcia ze strony Gminy. Po tym jak udało się przy 
współudziale Radosława Szpota dopracować projekt Centrum 
Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów z Dziennym 
Domem Pobytu, uważam że jest to świetna kandydatura na to 
stanowisko. 
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Tym samym uspokajam totalną opozycję, która martwiła się kto 
zarządza gminą podczas mojej nieobecności. Pani Magdalena 
Binięda-Grzebyta nawet złożyła donos do ZUS, że burmistrz 
w Dniu Kobiet, będąc na zwolnieniu lekarskim (po zabiegu ope-
racyjnym, zalecenie: może chodzić) składał życzenia mieszkan-
kom Murowanej Gośliny oraz, że odwiedziłem organizatorów 
Banku Żywności. Sprawa trafiła do Sądu, złożyłem odwołanie. 
Z satysfakcją informuję, że kolejny donos, tym razem radnego 
Grzebyty, który złożył na mnie skargę do Prezesa Ochrony 
Danych Osobowych, że podczas sesji ujawniłem jego dane oso-
bowe – radny Kamil Grzebyta sprawę przegrał.

W kadencji 2014-2018 w Radzie Miejskiej było 12 radnych 
przeciwko mojej osobie, których pierwszą decyzją było przyzna-
nie mi wynagrodzenia o 40% niższego od wynagrodzenia 
poprzednika, ale nawet wtedy tylko raz podano mnie do Proku-
ratury, z rzekome nieprawidłowości przy ul. Kochanowskiego 8, 
żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. W tej kadencji 
(2018-2023) mam nie tylko 4 osobową totalną opozycję, ale 2 
pieniaczy, którzy szukają pseudoafer. Składają donosy do róż-

nych instytucji, dręczą pracowników Gminy różnymi zapyta-
niami, żeby uderzyć w moją osobę.

Przez 6 lat nauczyłem się, że mimo obelg, oszustw, plotek 
i kłamstw należy realizować to co zaplanowałem przed 1 kaden-
cją w 2014 roku. Każdego dnia chodzę dumny po ulicy zadając 
sobie pytanie co by się stało po 2014 roku, gdybym nie został 
burmistrzem. 

Czy te wszystkie inwestycje ostatnich 6 lat byłyby realizowane, 
czy tylko Park Historyczny? Powstrzymałem przecież realizację 
projektów, za które w 2015 roku Gmina z publicznych pieniędzy 
wydała 500 000 zł, a które docelowo miały kosztować ponad 
1 milion złotych. Realizacja tych projektów w mojej ocenie to 
kolejne miliony z kasy gminy przeznaczane wyłącznie na jeden 
cel. Mieszkańcy muszą sami sobie odpowiedzieć na pytanie, 
co było nam bardziej potrzebne, drogi i kanalizacja, czy inwesty-
cja w komercyjne przedsięwzięcie. 

gmina

18 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana 
na stanowisku Zastępcy Burmistrza 

Miasta i Gminy Murowana Goślina. Bur-
mistrz Dariusz Urbański – powołał 
Radosława Szpota na zastępcę burmi-
strza. Od wielu miesięcy trwały prace 
nad porozumieniem o współpracy 
pomiędzy Burmistrzem MiG Murowana 
Goślina, Klubem Radnych „Razem dla 
Murowanej Gośliny” oraz „Stowarzysze-
niem Każdy Jest Ważny” określając 
dodatkowe priorytety realizacji działań 
w ramach obecnej kadencji samorządo-
wej. Dzięki porozumieniu wypracowano 
kilka punktów programowych dotyczą-
cych rozwoju gminy: 

1. Stworzenie Centrum Wsparcia 
Osób Potrzebujących i ich Opieku-
nów w Murowanej Goślinie, 
w ramach którego uruchomiony 
zostanie Dzienny Dom Pomocy.

2. Wzmocnienie i rozszerzenie działal-
ności Banku Żywności w Murowa-
nej Goślinie.

3. Działania mające na celu rozwój 
rekreacji i rozrywki w naszej gmi-
nie (budowa placu zabaw dla dzieci 
w historycznej części miasta, stwo-
rzenie skateparku, dostosowanie 
rynku do potrzeb mieszkańców – 
ławki, zieleń).

4. Wzmocnienie pozycji Młodzieżowej 
Rady Miejskiej (szkolenia, ścieżka 

rozwoju młodych samorządowców, 
klub dyskusyjny z udziałem 
doświadczonych działaczy samo-
rządowych).

5. Promocja regionalna i tożsamo-
ściowa Miasta i Gminy Murowana 
Goślina na mapie powiatu poznań-
skiego.

Burmistrz Dariusz Urbański powierzył 
nowemu zastępcy burmistrza nadzór nad 
sprawami oświaty, kultury, sportu, zdro-
wia, spraw społecznych oraz koordynację 
pracy biura komunikacji społecznej. 
Dotychczasowy zastępca burmistrza 
Krzysztof Oczkowski od 18 stycznia reali-
zuje zadania w Urzędzie na stanowisku 
Sekretarza Gminy.
W realizację porozumienia zaangażowany 

Umowa o współpracy na rzecz Gminy 
Murowana Goślina

był z ramienia Klubu Razem dla Murowa-
nej Gośliny Przewodniczący Rady Miej-
skiej Przemysław Popiak i Przewodni-
czący Klubu Bogusław Frąckowiak, Sto-
warzyszenie Każdy Jest Ważny reprezen-
towane było przez Radosława Szpota 
Prezesa Zarządu, Olgę Zaborowicz – 
Nowak Wiceprezesa Zarządu oraz 
Macieja Przybylskiego Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej.
Do końca kadencji pozostały 3 lata cięż-
kiej pracy dla mieszkańców Miasta 
i Gminy Murowana Goślina. Realizując 
działania wspólnie, oba środowiska 
mogą osiągnąć efekt dający z jednej 
strony stabilizację, a z drugiej dodatkową 
energię do pozytywnych zmian na terenie 
naszej gminy. 
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Całość kosztowała blisko 42 
tysiące zł i została w całości sfinan-
sowana z budżetu gminy.

Po dwa komplety aparatów powietrznych 
AIRGO FIX PRO (automat oddechowy 
AutoMaxx wraz z uchwytem mocowanym 
na pasie, maska panoramiczna G1 
w pokrowcu z usztywnioną klapą, butla 
stalowa 6l/300 bar z zaworem UDT) 
otrzymały jednostki OSP Murowana 
Goślina, OSP Białężyn, OSP Długa 
Goślina i OSP Łopuchowo.
Aparaty powietrzne wraz z sygnalizatorami 
bezruchu stanowią podstawowe wyposa-
żenie jednostek OSP i służą do ochrony 
strażaków-ratowników. Dzięki nowemu 
wyposażeniu strażacy OSP mogą prowa-
dzić skuteczne działania ratownicze 
w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców.

Łukasz Lech
Główny specjalista ds. bezpieczeństwa 

OSP i OC

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) z terenu gminy Murowana Goślina 
otrzymały aparaty ochrony dróg oddechowych (AODO) wraz 
z sygnalizatorami bezruchu

Burmistrz Dariusz Urbański 
oraz zastępca burmistrza 
Radosław Szpot spotkali się 
posłem Bartłomiejem Wró-
blewskim oraz Radną Powiatu 
Poznańskiego Ewą Pomin. Roz-
mawiano o Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych. Dużą uwagę 
poświęcono specjalnemu 
wsparciu rządowemu dla tere-
nów popegeerowskich. Z tej 
specjalnej puli Murowana 
Goślina złożyła 3 wnioski (mak-
symalna dozwolona liczba):

1. Modernizacja drogi gminnej Wojnowo 
– Wojnówko na odcinku 1,6 km – sza-
cowany koszt inwestycji 987 690 zł.

2. Budowa wiaty w Wojnowie wraz z doj-
ściem do terenu sportowo – rekre-
acyjnego (chodnikiem) oraz jego 
oświetleniem – szacowany koszt 
inwestycji 295 000 zł.

Deklaracja wsparcia

3. Zjazd z drogi powiatowej na teren 
sportowo – rekreacyjny w Raduszy-
nie wraz z przepustem i parkingiem. 
Planowane jest utwardzenie terenu 
kostką betonową oraz zagospodaro-
wanie terenów zielonych – szaco-
wany koszt inwestycji ok. 145 780 zł.

Poseł Bartłomiej Wróblewski zadeklaro-
wał wsparcie starań burmistrza o uzy-
skanie finansowania z programów rządo-
wych dla Gminy Murowana Goślina.

Radosław Szpot
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Murowana Goślina
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Stowarzyszenie Każdy Jest 
Ważny prowadzące działania 
Banku Żywności w Murowanej 
Goślinie zaprasza do skorzysta-
nia z programu POPŻ 2014 – 
2020. 
Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, 
które nie mogą zapewnić sobie i swojej 
rodzinie odpowiednich produktów żywno-
ściowych ze względu na wysokość uzy-
skiwanego dochodu. 

Zapraszamy osoby/rodziny, których 
dochód nie przekracza 1542,20 zł dla 
osoby samotnie gospodarującej lub 
1161,60 zł dla osoby w rodzinie. Pomoc 
udzielana będzie bezpłatnie w postaci 

Program Operacyjny  
Pomoc Żywnościowa 2014–2020

artykułów spożywczych, które będą prze-
kazywane osobom najbardziej potrzebu-
jącym.

Osoby i rodziny spełniające ww. kryteria 
prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, gdzie należy wypełnić wnio-
sek w celu uzyskania skierowania do pro-
gramu. 

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej:  
Łukasz Nowak, tel. 61 8 122 231

Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny (Bank 
Żywności) tel. 578 570 960

Olga Zaborowicz-Nowak
Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia 

Każdy Jest Ważny

ZGŁOŚ SWOJĄ PROPOZYCJĘ 
W KONKURSIE  

"PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2020"

Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do
Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
„Przedsiębiorca Roku 2020 Gminy Murowana Goślina”

w kategoriach:
- całokształt,
- mały przedsiębiorca (do 10 osób zatrudnionych),
- średni przedsiębiorca (od 11 do 30 osób zatrudnionych),
- duży przedsiębiorca (powyżej 30 osób zatrudnionych).

Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsiębiorcy z naszej 
gminy, który w roku 2020 wykazał się realizacją inwestycji w swojej 
firmie, ale również przyczynił się do rozwoju gospodarczego gminy, 
wzrostu przedsiębiorczości, a także wspierał cenne inicjatywy społeczne 
lub gospodarcze.

Nominacje do nagród wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kategorii 
można przesyłać do 26 lutego 2021 r. włącznie do kancelarii Urzędu 
Miasta i Gminy z dopiskiem „Przedsiębiorca Roku” lub e-mailem na 
adres: b.florys@murowana-goslina.pl

PRZEDSZKOlA:

Przedszkole Publiczne "Słoneczko" 
w Murowanej Goślinie,  
ul. Leśna 9  
prowadzi rekrutację w terminie 
1-12.03.2021 r.

Przedszkole Publiczne w Łopuchowie, 
prowadzone przez Stowarzyszenie 
"Przyjaciele Łopuchowa",  
prowadzi rekrutację w terminie 
1-31.03.2021 r.

Przedszkole "Koniki Polne" w Długiej 
Goślinie, Białężynie i Mściszewie, 
prowadzone przez Stowarzyszenie  
"Małe Jest Piękne"  
prowadzi rekrutację w terminie 
1-31.03. 2021 r.

Przedszkole Niepubliczne "Smocze 
Wzgórze" w Murowanej Goślinie,  
ul. Mściszewska 10,  
prowadzi rekrutację w terminie 
1-31.03.2021 r.

Przedszkole Niepubliczne Groszek 
w Murowanej Goślinie, 
ul. Gnieźnieńska 7, 
prowadzi rekrutację w terminie 
1-31.03.2021 r.  
Żłobek Mały Groszek, 
rekrutacja trwa cały rok.

SZKOŁY PODStAWOWE: 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Karola Marcinkowskiego  
w Murowanej Goślinie,  
ul. Mściszewska 10.

Szkoła Podstawowa nr 2  
im. Henryka Sienkiewicza  
w Murowanej Goślinie,  
ul. Gen. T. Kutrzeby 3.

Szkoła Podstawowa  
im. Leona Masiakowskiego w Białężynie.

Szkoła Podstawowa w Łupuchowie, 
prowadzona przez Stowarzyszenie 
Przyjaciele Łopuchowa. 

Wszystkie powyższe szkoły podstawowe 
prowadzą rekrutację w terminie 
1-31.03.2021 r.

rekrutacja 
do przedszkoli 
i szkół! 



www.murowana-goslina.pl6

rada mieJSKa

10. W sprawie przyjęcia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Murowana 
Goślina na lata 2021-2025.
Program tworzy warunki do zaspokajania 
potrzeb gospodarstw domowych 
 o niskich dochodach, a także zapewnie-
nia warunków najmu socjalnego dla osób 
(w tym dla osób z przyznanym sądownie 
prawem do tego lokalu) oraz zamian 
lokali.

11. W sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego z Gminą Oborniki doty-
czącego realizacji zadania zapewnienia 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz zapobiegania bezdomności na rok 
2021.
Gmina Murowana Goślina powierza 
zadanie własne w zakresie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami Gminie Oborni-
ki, prowadzącej Schronisko dla bezdom-
nych zwierząt „AZOREK”, z którą zostanie 
zawarte porozumienie. 

Uchwała została podjęta 13 głosami 
„za”, przy 1 braku głosu (Binięda-Grzeby-
ta Magdalena).

12. Uchwała w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecię-
cymi oraz dziennymi opiekunami. 
Skutkami podjęcia uchwały będzie 
stwierdzenie w wyniku przeprowadzonej 
kontroli, czy podmiot prowadzący żłobek, 
klub dziecięcy lub dzienny opiekun 
spełniają określone przepisami standar-
dy w zakresie warunków i jakości 
świadczonej opieki.

13. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Poznań-
skiemu na dofinansowanie działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Pomoc finansowa zostanie udzielona  
w formie dotacji celowej za środków 
budżetu Gminy Murowana Goślina 
w wysokości 40.000,00 zł.

14. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Powiatu Poznań-
skiego na zadanie z zakresu ochrony 
zdrowia. 
Udziela się w 2021 r. z budżetu Gminy 
pomocy finansowej Powiatowi Poznań-
skiemu z przeznaczeniem na pokrycie 
części kosztów zlecenia wykonywania 

Do wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2020 r. 
zalicza się:

 ▪ budowę ul. Starczanowskiej w Muro-
wanej Goślinie – 31.000,00 zł,

 ▪ budowę ul. Pogodnej – 17.000,00 zł,
 ▪ opracowanie aktualizacji Gminnego 
programu Opieki nad Zabytkami na 
lata 2020-2023 oraz sporządzenie 
gminnej ewidencji małej architektury 
– 7.450,00 zł.

Wszyscy radni opowiedzieli się „za” 
podjęciem uchwały. 

6. W sprawie podwyższenia kapitału 
zakładowego MG Sport i Nieruchomo-
ści Sp.z.o.o. z siedzibą w Murowanej 
Goślinie. 
Zmiany w otoczeniu spowodowane 
pandemią doprowadziły do spadku 
popytu na produkty spółki, takie jak 
wynajem reklamy, pokoi gościnnych czy 
tez wynajem hali. Ograniczenie skali 
działalności spółki doprowadziło do 
powstania przejściowych problemów 
finansowych spółki. Dla prawidłowej 
kondycji spółki niezbędne staje się 
dokapitalizowanie spółki poprzez 
podwyższenie jej kapitału zakładowego 
o kwotę 100.000,00 zł.

Uchwała została podjęta 10 głosami „za” 
i 4 „przeciw” (Binięda-Grzebyta Magdale-
na, Grzebyta Kamil, Radomska Justyna, 
Walczak Elżbieta). Kolejne uchwały Rada 
podejmowała jednogłośnie. 

7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie przystąpienia do Stowarzy-
szenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształ-
cenia i Studiów Samorządowych.

8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
nr XXI/200/2008 ws. przystąpienia 
Gminy Murowana Goślina jako przedsta-
wiciela sektora publicznego do Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kra-
ina Trzech Rzek”.
Gminę Murowana Goślina w w/w stowa-
rzyszeniach reprezentować będzie 
Sekretarz Krzysztof Oczkowski. 

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu na 
okres 1 roku części pomieszczeń użyt-
kowych w budynku Ośrodka Zdrowia 
w Murowanej Goślinie.

Ostatnia w bieżącym roku, 
XXVII z kolei, Sesja Rady Miej-
skiej odbyła się 15 grudnia 
2020 r. w trybie zdalnym. 
W Sesji uczestniczyło 14 rad-
nych. 

Rada podjęła następujące uchwały:

1. W sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Murowana 
Goślina na lata 2021-2036.
Uchwała została podjęta 10 głosami „za” 
i 4 „przeciw” (Binięda-Grzebyta Magdale-
na, Grzebyta Kamil, Radomska Justyna, 
Walczak Elżbieta).

2. W sprawie uchwały budżetowej 
na 2021 rok.
Ustala się łączną kwotę dochodów 
budżetu na 2021 rok w wysokości 
77.448.506,59 zł. Ustala się łączną 
kwotę wydatków budżetu na 2021 rok  
w wysokości 79.089.539,59 zł. 

„Za” podjęciem uchwały opowiedziało 
się 10 radnych, 4 zagłosowało „przeciw” 
(Binięda-Grzebyta Magdalena, Grzebyta 
Kamil, Radomska Justyna, Walczak 
Elżbieta).

3. W sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej na 2020 rok. 
Łączną kwotę dochodów budżetu gminy 
na 2020 rok zwiększa się o kwotę 
1.645.282,72 zł do kwoty 
83.988.959,56 zł. Łączną kwotę wydat-
ków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 
765.110,72 zł do kwoty 91.603.688,58 zł. 

Uchwała została podjęta 11 głosami „za” 
i 3 „przeciw” (Binięda-Grzebyta Magdale-
na, Radomska Justyna, Walczak Elżbieta).

4. W sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Murowana 
Goślina na lata 2020-2036.
„Za” podjęciem uchwały zagłosowało 10 
radnych, 4 wyraziło „przeciw” (Binięda-
Grzebyta Magdalena, Grzebyta Kamil, 
Radomska Justyna, Walczak Elżbieta).

5. W sprawie ustalenia wykazu wydat-
ków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2020 oraz ustalenia planu 
finansowego tych wydatków.

XXVii sesja rady Miejskiej
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zadań izby wytrzeźwień. Pomoc finanso-
wa zostanie udzielona w formie dotacji 
celowej w wysokości 29.786,00 zł.
W/w uchwały zostały podjęte jednogłośnie. 

15. Uchwała w sprawie Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych Miasta i Gminy 
Murowana Goślina na 2021 rok.
Zadania gminy związane z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholo-
wych obejmują w szczególności:

 ▪ zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla 
osób uzależnionych od alkoholu,

 ▪ udzielanie rodzinom, w których 
występują problemy alkoholowe, 
pomocy psychospołecznej i prawnej, 
a w szczególności ochrony przed prze-
mocą w rodzinie,

 ▪ prowadzenie profilaktycznej działal-
ności informacyjnej i edukacyjnej 
w zakresie rozwiązywania proble-
mów alkoholowych i przeciwdziała-
nia narkomanii, a w szczególności 
dla dzieci i młodzieży, w tym prowa-
dzenie pozalekcyjnych zajęć spor-
towych, a także działań na rzecz 
dożywania dzieci uczestniczących 
w pozalekcyjnych programach opie-
kuńczo-wychowawczych i socjotera-
peutycznych,

 ▪ wspomaganie działalności instytu-
cji, stowarzyszeń i osób fizycznych, 
służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych,

 ▪ podejmowanie interwencji w związku 
z naruszeniem przepisów określonych 
w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występo-

wanie przed sądem w charakterze 
oskarżyciela publicznego,

 ▪ wspieranie zatrudnienia socjalnego 
poprzez organizowanie i finansowanie 
centrów integracji społecznej.

Uchwała została podjęta 10 głosami „za” 
przy 4 głosach „przeciw” (Binięda-Grze-
byta Magdalena, Grzebyta Kamil, 
Radomska Justyna, Walczak Elżbieta).

16. Uchwała w sprawie przyjęcia Strate-
gii Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych dla Miasta i Gminy Murowana 
Goślina na lata 2021-2026.
Do zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym należy opracowanie  
i realizacja gminnej strategii rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych i innych, 
których celem jest integracja osób 
i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

17. Uchwała w sprawę przyjęcia Gmin-
nego programu wspierania seniorów na 
lata 2021-2026.
Polityka senioralna ma odpowiadać  
na realne problemy lokalnej społeczności 
związane ze starzeniem się, na rzetelnej 
diagnozie potrzeb. Przyjęcie programu 
stwarza warunki do zwiększenia aktyw-
ności społecznej na rzecz starszych 
mieszkańców gminy.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

18. Uchwała zmieniająca uchwałę 
w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
i nadania jej statutu.
Wprowadza się do statutu zapisy dot. 

budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej. 
Środki finansowe ujęte są w budżecie 
Gminy Murowana Goślina.
„Za” podjęcie uchwały opowiedziało się  
13 radnych, 1 radny „wstrzymał się” od 
głosu (Binięda-Grzebyta Magdalena). 

19. Uchwała w sprawie zmiany planu 
pracy Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie na 2020 rok.
Do planu pracy dodaje się terminy 
marcowe w 2021 r. zgodnie z Regulami-
nem Rady Miejskiej.

20. Uchwała w sprawie planu pracy 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
na 2021 rok.
Sesje Rady Miejskiej w 2021 r. odbędą 
się w następujących terminach: 
9.02.2021, 23.03.2021, 27.04.2021, 
15.06.2021, 21.09.2021, 26.10.2021, 
14.12.2021 a w roku 2022: 8.02.2022, 
22.03.2022. 
Uchwały w sprawie planu pracy Rady 
zostały podjęte jednogłośnie.

Wyniki imiennych głosowań: 
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/11700/wiadomosc/549649/
wykaz_imiennych_glosowan_na_xxvii_
sesji_rady_miejskiej_w_murowan

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

Transmisja z obrad:
https://esesja.tv/transmisja/11437/
xxvii-sesja-15122020-r.htm 

Joanna Krzyśka
Inspektor ds. Biura Rady

28 października 2020 r. 
radny Gracjan Kaźmierczak zło-
żył rezygnację z pełnienia 
funkcji radnego Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie.

W związku z tym faktem 3 grudnia 
2020 r. Wojewoda Wielkopolski wydał 
obwieszczenie w sprawie zarządzenia 
wyborów uzupełniających do Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie w okręgu nr 

11 wyznaczając datę wyborów na 7 
lutego 2021 r.
W związku z zarządzonymi wyborami 
zostały zarejestrowane cztery Komitety 
Wyborcze:

1. Komitet Wyborczy Wyborców Michała 
Dury

2. Komitet Wyborczy Wyborców Beaty 
Robak

3. Komitet Wyborczy Wyborców Samo-
rządni 2020

4. Komitet Wyborczy Wyborców Zjedno-
czeni 2020

Tylko dwa komitety spośród wskazanych 
czterech wskazały swoich kandydatów 
na radnych tj.

1. Michała Durę,
2. Beatę Robak.

uwaga! Wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie, w okręgu nr 11, zostały decyzją 
wojewody wielkopolskiego, z powodu 
sytuacji epidemiologicznej w kraju, 
przełożone na 11 kwietnia 2021 roku.

Ewa Poepke-Kala
Kierownik referatu ds. obywatelskich

WyBory UzUpeŁniające do rady 
miejskiej W mUroWanej Goślinie

http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/549649/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxvii_sesji_rady_miejskiej_w_murowan
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/549649/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxvii_sesji_rady_miejskiej_w_murowan
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/549649/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxvii_sesji_rady_miejskiej_w_murowan
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/549649/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxvii_sesji_rady_miejskiej_w_murowan
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
https://esesja.tv/transmisja/11437/xxvii-sesja-15122020-r.htm
https://esesja.tv/transmisja/11437/xxvii-sesja-15122020-r.htm
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Murowana Goślina, 15.12.2020 r.

TERMINARZ PRACY RADY MIEJSKIEJ
2021 rok

L.p. Data Godz. Rodzaj posiedzeń Miejsce posiedzeń- spotkań
LUTY 2021

1. 01.02.2021 17.00 sołtysi sala sesyjna Biblioteki publicznej

2. 02.02.2021 10.00 komisja Gospodarcza sala sesyjna Biblioteki publicznej

3. 03.02.2021 10.00 komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

4. 09.02.2021 10.00 sesja rady miejskiej sala sesyjna Biblioteki publicznej

MARZEC 2021
5. 16.03.2021 10.00 komisja Gospodarcza sala sesyjna Biblioteki publicznej

6. 17.03.2021 10.00 komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

7. 23.03.2021 10.00 sesja rady miejskiej sala sesyjna Biblioteki publicznej

KWIECIEŃ 2021
8. 19.04.2021 17.00 sołtysi sala sesyjna Biblioteki publicznej

9. 20.04.2021 10.00 komisja Gospodarcza sala sesyjna Biblioteki publicznej

10. 21.04.2021 10.00 komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

11. 27.04.2021 10.00 sesja rady miejskiej sala sesyjna Biblioteki publicznej

MAJ 2021
12. 25.05.2021 10.00 komisja Gospodarcza, komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

CZERWIEC 2021
13. 07.06.2021 17.00 sołtysi sala sesyjna Biblioteki publicznej

14. 08.06.2021 10.00 komisja Gospodarcza sala sesyjna Biblioteki publicznej

15. 09.06.2021 10.00 komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

16. 15.06.2021 10.00 sesja rady miejskiej sala sesyjna Biblioteki publicznej

WRZESIEŃ 2021
17. 13.09.2021 17.00 sołtysi sala sesyjna Biblioteki publicznej

18. 14.09.2021 10.00 komisja Gospodarcza sala sesyjna Biblioteki publicznej

19. 15.09.2021 10.00 komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

20. 21.09.2021 10.00 sesja rady miejskiej sala sesyjna Biblioteki publicznej

PAŹDZIERNIK 2021
21. 19.10.2021 10.00 komisja Gospodarcza sala sesyjna Biblioteki publicznej

22. 20.10.2021 10.00 komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

23. 26.10.2021 10.00 sesja rady miejskiej sala sesyjna Biblioteki publicznej

LISTOPAD 2021
24. 22.11.2021 17.00 sołtysi sala sesyjna Biblioteki publicznej

25. 23.11.2021 10.00 komisja Gospodarcza, komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

26. 24.11.2020 10.00 komisja Gospodarcza, komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

GRUDZIEŃ 2021
27. 07.12.2021 10.00 komisja Gospodarcza sala sesyjna Biblioteki publicznej

28. 08.12.2021 10.00 komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

29. 14.12.2021 10.00 sesja rady miejskiej sala sesyjna Biblioteki publicznej

STYCZEŃ 2022
30. 31.01.2022 17.00 sołtysi sala sesyjna Biblioteki publicznej

LUTY 2022
31. 01.02.2022 10.00 komisja Gospodarcza sala sesyjna Biblioteki publicznej

32. 02.02.2022 10.00 komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

33. 08.02.2022 10.00 sesja rady miejskiej sala sesyjna Biblioteki publicznej

MARZEC 2022
34. 14.03.2022 17.00 sołtysi sala sesyjna Biblioteki publicznej

35. 15.03.2022 10.00 komisja Gospodarcza sala sesyjna Biblioteki publicznej

36. 16.03.2022 10.00 komisja oświatowo-społeczna sala sesyjna Biblioteki publicznej

37. 22.03.2022 10.00 sesja rady miejskiej sala sesyjna Biblioteki publicznej
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Referat Podatków i Opłat Lokalnych 
informuje, iż stawki podatków i opłat 
lokalnych w 2021 r. przedstawiają się 
następująco: 

StAWKI PODAtKU OD NIERUChOMOŚCI
1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m² 
powierzchni – 0,99 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stoją-
cymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych od 1 ha powierzchni – 4,99 zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego od 1 m² 
powierzchni – 0,52 zł,

d) niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji od 1 m² powierzchni – 
3,28 zł.

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m² powierzchni 

użytkowej – 0,85 zł,
b) od budynków związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej 
oraz budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej od 1 m² 
powierzchni użytkowej – 22,20 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym od 
1 m² powierzchni użytkowej – 11,62 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych od 1 m² powierzchni 
użytkowej – 5,06 zł,

e) pozostałych, w tym:
 ▪ od budynków gospodarczych i garaży 
wolnostojących od 1 m² powierzchni 
użytkowej – 5,20 zł,

 ▪ od budynków letniskowych i innych 
pozostałych od 1 m² powierzchni użyt-
kowej – 8,37 zł.

3. od budowli: 2% wartości.

Stawka podatku rolnego 
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów 

dla gospodarstw rolnych – 120,00 zł,
2) od 1 ha fizycznego gruntów – 

240,00 zł.

Stawka podatku leśnego  
wynosi 43,3048 zł za 1 ha fizyczny.

Stawki podatku od środków transpor-
towych nie uległy zmianie.

OPŁAtA tARGOWA 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. – 
opłata targowa nie będzie pobierana.

Opłata od posiadania psów – 54 zł od 
jednego psa.
Z opłaty od posiadania psów zwolnione są:

 ▪ psy nabyte w schronisku Azorek 
w Obornikach,

 ▪ psy, które zostały trwale oznaczone 
elektronicznym systemem identyfika-
cji (chipem).

tERMINY SKŁADANIA DEKlARACJI 
PODAtKOWYCh
Jednocześnie przypominamy o obowiązku 
składania przez osoby prawne, jednostki 
organizacyjne oraz spółki niemające osobo-
wości prawnej, jednostki organizacyjne Agen-
cji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki 
organizacyjne Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego Lasy Państwowe – deklaracji:

 ▪ na podatek od nieruchomości w ter-
minie do dnia 31 stycznia,

 ▪ na podatek rolny w terminie do dnia 
15 stycznia,

 ▪ na podatek leśny w terminie do dnia 
15 stycznia.

Natomiast osoby fizyczne, osoby prawne 
i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, będące właścicie-
lami środków transportowych – są obo-
wiązane składać deklaracje:

 ▪ na podatek od środków transporto-
wych w terminie do dnia 15 lutego.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
zmian, mających wpływ na wysokość 
podatku, podatnicy zobowiązani są skła-
dać organowi podatkowemu informację 
o posiadanych nieruchomościach i obiek-
tach budowlanych, sporządzoną na odpo-
wiednim formularzu w terminie 14 dni od 
dnia zaistnienia zmiany. Zgłoszenia należy 
dokonać na formularzu IN-1 dostępnym na 
stronie internetowej urzędu oraz w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Murowana Goślina 
przy ul. Poznańskiej 18 – pokój nr 6.

Honorata Dziel
Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych

Od 2021 roku obsługa najwięk-
szych firm w Polsce została przenie-
siona do wyspecjalizowanego 
urzędu skarbowego o zasięgu krajo-
wym, który powstał na bazie I Mazo-
wieckiego Urzędu Skarbowego 
w Warszawie.
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe zaj-
mować się będą obsługą średnich 
i dużych firm oraz innych podmiotów waż-
nych dla gospodarki, a obsługa mniej-

szych podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym przeniesiona została do zwykłych 
urzędów skarbowych.
I Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie 
obsługiwać będzie podmioty z całego 
kraju, które prowadzą działalność o naj-
większej skali (tj. przychód/obrót netto 
powyżej 50 mln euro). Jemu też została 
przypisana obsługa NBP, banków państwo-
wych i krajowych oraz banków hipotecz-
nych, a także krajowych zakładów ubezpie-

czeń i reasekura-
cji, podatkowych 
spółek kapitało-
wych i spółek 
giełdowych.
Wszystkie 
zmiany nastąpiły 
automatycznie, 
z mocy przepisów prawa. Firmy nie 
muszą zatem aktualizować danych reje-
stracyjnych w urzędzie skarbowym.

Od 2021 roku wyspecjalizowane urzędy 
skarbowe (w Wielkopolsce są to: Pierwszy 
Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu 
oraz Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy 
w Kaliszu) skupią się na obsłudze średnich 
i dużych firm oraz innych podmiotów waż-
nych dla gospodarki państwa w regionie.
Mniejsze podmioty z kapitałem zagranicz-
nym obsługiwane są bliżej swoich siedzib, 
przez zwykłe urzędy skarbowe.

Do wyspecjalizowanych urzędów skarbo-
wych przechodzi obsługa:

 ▪ osób prawnych lub jednostek organiza-
cyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej, które mają przychód/obrót net-
to między 3-50 mln euro (z wyłączeniem 
spółek cywilnych),

 ▪ uczelni i samodzielnych publicznych za-
kładów opieki zdrowotnej (o przychodzie 
3 mln euro),

 ▪ przedsiębiorców zagranicznych (o przy-
chodzie 3 mln euro),

 ▪ oddziałów lub przedstawicielstw przed-
siębiorców zagranicznych,

 ▪ jednostek samorządu terytorialnego (JST),
 ▪ spółdzielczych kas oszczędnościowo

-kredytowych,
 ▪ banków spółdzielczych.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE obowiązujące w 2021 r.
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Zespoły wyjazdowe dla obłożnie chorych, 
którzy nie mogą być dowiezieni do 
Punktu Szczepień, są w trakcie organiza-
cji przez NFZ. Czekamy na wytyczne. 

Najprostszym sposobem rejestracji na 
szczepienie jest infolinia 989. Baza osób 
zarejestrowanych przez lekarza, infolinię 
i aplikację ze strony www jest jedna.

UWAGA! W DNIU SZCZEPIENIA NAlEŻY 
MIEĆ ZE SOBĄ DOKUMENt 
POtWIERDZAJĄCY NASZĄ 

tOŻSAMOŚĆ, MOŻE tO BYĆ DOWÓD 
OSOBIStY lUB PASZPORt.

GODZINY SZCZEPIEń W PUNKtACh 
SZCZEPIEń:

ul. Dworcowa:  
środa 8.00-12.00,  
czwartek 8.00-9.30

ul. Kręta:  
wtorek 8.00 -11.00, 16.30-18.00,  
środa 9.30-11.00,  
czwartek 13.00-14.30

Szczepienia są – dobrowolne, bezpłatne 
i bez rejonizacji.

Nie ma potrzeby składania deklaracji 
o zmianie lekarza rodzinnego.

Osoby poruszające się, ale nie mogące 
samodzielnie dotrzeć do punktu szcze-
pień, mogą liczyć na pomoc Urzędu MiG 
Murowana Goślina. Jednak z powodu 
panującej pandemii prosimy w miarę 
możliwości organizować transport 
„rodzinny”. 

ZGŁASZANIE POtRZEB DOtYCZĄCYCh 
tRANSPORtU: 

telefon 784 571 269 czynny w godzinach: 

poniedziałek–czwartek 8.00-13.00,  
piątek 8.00-12.00.

#szczepimysię
SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 W MUROWANEJ GOŚLINIE rozpoczęły się 26 stycznia i odby-
wają się w dwóch placówkach. Władze Gminy na bieżąco monitorują przebieg akcji szczepienia 
naszych mieszkańców.

W dniu szczepienia dobrze jest mieć przy 
sobie wycięty i wypełniony KWESTIONA-
RIUSZ, umieszczony m.in. na kolejnej 
stronie Biuletynu.

Odpowiedzi na zawarte w kwestionariu-
szu pytania pozwolą lekarzowi zdecydo-
wać, czy można wykonać w danym dniu 
szczepienie przeciw COVID-19.

Formularz zgłoszenia chęci szczepienia 
przeciw COVID-19 dla osób z kolejnych 
grup: 
https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/

wydarzenia

UWAGA!
Przed przyjściem na szczepienie należy zjeść lekki posiłek.  

Zabrać ze sobą okulary, dowód osobisty i jeśli jest taka możliwość,  
wypełniony arkusz szczepień.

WAŻNE!
Należy się ubrać w odzież umożliwiającą szybkie odkrycie ramienia.  

Nie zakładamy krawatów, golfów, obcisłych bluzek.
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stowarzyszenie 
Każdy jest ważny 

wartości ok. 185 000 zł. Dodatkowo ode-
braliśmy ok. 4 ton żywności bezpośred-
nio z Pilskiego Banku Żywności o warto-
ści ok. 30 000 zł.

Realizujemy także Program POPŻ 2014 – 
2020 (Program Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa). Jest to specjalnie produko-
wana żywność o długim terminie ważno-
ści skierowana do osób o niskich docho-
dach, zakwalifikowanych przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Murowanej Gośli-
nie. W 2020 r. pomogliśmy ponad 270 
osobom i przekazaliśmy prawie 13 ton 
żywności o łącznej wartości ok. 
60 000 zł.

Z ramienia naszego Stowarzyszenia 
w sposób szczególny zaangażowani byli 
Radosław Szpot, Olga Zaborowicz-

W tym trudnym czasie zgłaszało się do 
nas więcej osób niż zazwyczaj, ze 
względu na pogarszającą się sytuację 
finansową poszczególnych rodzin, droże-
jącą żywność i niejednokrotnie koniecz-
ność przebywania na kwarantannie.

Działamy dwutorowo – wspieramy osoby 
w trudnej sytuacji życiowej i ratujemy 
żywność przed zmarnowaniem.

Naszym największym wyzwaniem jest 
codzienny odbiór żywności z 4 sklepów 
na terenie 3 gmin (Murowana Goślina, 
Czerwonak, Suchy Las). Jest to pełnowar-
tościowa, zróżnicowana żywność o krót-
kim terminie ważności. W 2020 roku 
żywność trafiała do 836 osób z terenu 
Gminy Murowana Goślina. Przez cały rok 
zebraliśmy ok 15 ton żywności o łącznej 

Nowak, Maciej Przybylski, Michał Dura 
oraz Bogdan Ziemkowski.

Łącznie w 2020 r. pozyskaliśmy i rozda-
liśmy potrzebującym żywność za ok. 
275 000 zł.  
Tak duży projekt społeczny jest możliwy 
wyłącznie dzięki szerokiej współpracy. 
Dziękujemy Gminie Murowana Goślina, 
Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone 
Wzgórza, Ośrodkowi Pomocy Społecz-
nej w Murowanej Goślinie, Straży Miej-
skiej w Murowanej Goślinie oraz 
wszystkim naszym sponsorom i przyja-
ciołom.

Maciej Przybylski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny

Stowarzyszenie Każdy Jest Ważny jest organizacją partnerską Pilskiego Banku Żywności. Głów-
nym obszarem naszej działalności jest pomoc żywnościowa osobom znajdującym się w trudnej 
sytuacji życiowej. Rok 2020 był dla nas wielkim wyzwaniem, ponieważ zmagaliśmy się jak wszyscy 
z pandemią koronawirusa i związanymi z nią obostrzeniami.

wydarzenia
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Budowa wiaduktu nad 
torami kolejowymi na ulicy 
Gnieźnieńskiej w Murowanej 
Goślinie jest zakończona. 
Trwa procedura uzyskiwanie pozwolenia 
na użytkowanie nowego obiektu. Proce-
dura przedłuża się w związku ze zmianą 
prawa geodezyjnego. Przewidywany 
termin oddania wiaduktu do użytku 
druga połowa lutego 2021 r.

Katarzyna Fertsch
Rzecznik prasowy

Nowy 
wiadukt

„Nasi” na wielkiej 
murawie

Dwóch piłkarzy pochodzą-
cych z naszej gminy, którzy 
swoją przygodę z piłką rozpo-
czynali w UKS Concord w Muro-
wanej Goślinie, a młodzieńcze 
kariery kontynuowali w Akade-
mii Lecha, podpisali kontrakty 
z poznańskimi klubami. 

Bartosz Salamon dołącza do drużyny 
Lecha Poznań. Jest uczestnikiem 
Mistrzostw Europy 2016. Trafił do Włoch, 
gdzie występował m.in. w Brescia, 
Foggia, Milan, Sampdoria.
Bartłomiej Burman podpisał kontrakt 
z Wartą. Ostatni rok spędził w Nielbie 
Wągrowiec. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Sport
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wydarzenia

Miała być pełna sala, szam-
pan, występy artystyczne, 
rodzinna atmosfera oraz 
wesołe rozmowy przy kawie 
i ciastku. Jeszcze w lutym ubie-
głego roku właśnie tak wszy-
scy wyobrażaliśmy sobie cere-
monię wręczenia medali za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie. Wniosek o przyznanie 
tych medali złożyło 26 par 
obchodzących w 2020 roku 
„Złote Gody” czyli 50 rocznicę 
ślubu. 

Niestety, pandemia koronawirusa 
boleśnie zweryfikowała nasze plany – 
wspólna uroczystość nie mogła się 
odbyć. Nie mniej dołożyliśmy starań, 
aby zachowując obowiązujący reżim 
sanitarny, spotkać się z Jubilatami  
i przyznane przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej medale wręczyć.

W tym celu Burmistrz Dariusz Urbański, 
wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego odwiedzili w grudniu i stycz-
niu wszystkie 26 par. Podczas spotkań 
z Jubilatami oprócz serdecznych życzeń 
i gratulacji Burmistrz kierował do nich 
słowa uznania za wspólne, wieloletnie 
pożycie małżeńskie – piękny przykład 
dla młodego pokolenia. Wszystkim 
parom wręczono również listy gratula-
cyjne, kwiaty oraz upominki.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali:

„złote Gody” dwudziestu sześciu  
par małżeńskich 
medale od prezydenta rp

Dostojnym Jubilatom życzymy dalszych lat 
we wspólnej miłości, szczęścia wśród najbliższych 

oraz następnych równie radosnych jubileuszy.

Państwo Andrzej i Maria Kuźniewscy

Państwo Henryk i Łucja Grzechowiakowie

Państwo Jan i Krystyna Ługowscy

Państwo Zygmunt i Dorota Karpińscy

Państwo Marian i Maria Maciągowscy

Państwo Józef i Wanda Kazusiowie

Państwo Włodzimierz i Honorata Błachowiakowie

 ▪ państwo marian i Wanda Buchholzowie
 ▪ państwo andrzej i ewa laskowscy
 ▪ państwo roman i maria pencowie
 ▪ państwo marian i alina Wolniewiczowie
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Państwo Czesław i Maria Michalscy Państwo Bolesław i Halina Radke Państwo Andrzej i Krystyna Sydowowie

Państwo Jerzy i Barbara Obstowie Państwo Henryk i Danuta Rychlewscy Państwo Paweł i Barbara Wilińscy

Państwo Ryszard i Krystyna Nogajowie Państwo Edmund i Jadwiga Roguszkowie Państwo Zenon i Barbara Wargułowie

Państwo Bogdan i Regina Pilarscy Państwo Albin i Maria Srokowie Państwo Jan i Danuta Zarankowie

Państwo Stefan i Krystyna Nowakowie Państwo Jan i Henryka Rumińscy Państwo Stanisław i Bogumiła Węgrzynowie
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W styczniu z pracy w Komisji 
Rewizyjnej Goślińskiego Sto-
warzyszenia Seniorów zrezy-
gnowali:
Ewa Hudziak – przewodnicząca

Irena Ludzkowska – członek

Komisja Rewizyjna  
Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów

Dostojni Jubilaci, obcho-
dzący w 2021 roku Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego. 

Pragniemy poinformować, że z okazji 
Waszego pięknego Jubileuszu możecie 
zostać odznaczeni przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Aby mogło to nastąpić niezbędny będzie 
Państwa wniosek o wszczęcie procedury 
nadania medali. W tym celu prosimy 
o kontakt z Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego w Murowanej Goślinie,  
Plac Powstańców Wielkopolskich 9, 
62-095 Murowana Goślina,  
tel. 61 8 923 655  
email: p.hildebrandt@murowana-goslina.pl

Wniosek można pobrać na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej w zakład-
ce: formularze do pobrania --> Urząd 
Stanu Cywilnego.
http://bip.murowana-goslina.pl/
cms/16521/procedura_nadania_meda-
li_za_dlugoletnie_pozycie_malzenskie

Piotr Hildebrandt
Kierownik USC

jubileusze 2021
wydarzenia

Bogdan Ziemkowski – członek

Dziękujemy za wieloletnie zaangażowa-
nie w sprawy lokalnej społeczności.

Sławomir Malec
Biuro Komunikacji Społecznej

Goślińskie Stowarzyszenie 
Seniorów przeniosło się do 
nowej, świeżo wyremontowa-
nej siedziby. 
Jak tylko miną zakazy i obostrzenia 
związane z pandemią seniorzy będą 

mogli się spotykać w pomieszczeniach 
pod Biblioteką Miejską. Jest tu biuro, 
mała, dobrze wyposażona kuchenka 
oraz sala do spotkań i integracji.

Katarzyna Dobrowolska 
Biuro Komunikacji Społecznej

Nowa siedziba dla seniorów
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Konkurs plastyczny dla 
uczniów klas IV-VI szkół pod-
stawowych w Murowanej 
Goślinie. 
Uczestnicy konkursu mieli stworzyć 
plakat promujący honorowe krwiodaw-
stwo w technice opisanej w regulaminie. 
Dyplomy i nagrody ufundował Polski 
Czerwony Krzyż w Poznaniu oraz klub 
HDK PCK Gośliniacy.

Konkurs HDK PCK Gośliniacy

31 stycznia, w Ambulansach przy SP nr 2  
od 9.00 do 16.00

28 marca, ambulans, płyta rynku  
od 9.00 do 14.00

7 kwietnia, ambulans, Bolechowo  
od 9.00 do 14.00

30 maja, ambulans, Nowy Rynek  
od 9.00 do 14.00

W ramach WOŚP w Muro-
wanej Goślinie odbyła się 24 
akcja poboru krwi. 

Zgłosiły się 133 osoby, a po badaniu 
lekarskim oddało krew 127 dawców. 
Pozyskano ponad 56 litrów krwi. 
Krwiodawcy otrzymali upominki od 
RCKIK w Poznaniu, z Urzędu Miasta 
i Gminy Murowana Goślina oraz słodkie 
upominki z Cukierni Państwa Warzybok 
i Cukierni Paweł Piętka. 

Potwierdzone akcje poboru krwi w 2021 r. przez RCKiK w Poznaniu

podsumowanie akcji krew

24 lipca, Jarmark, sala sesyjna  
ul. Poznańska od 9.00 do 14.00

5 września, Raduszyn, ambulans  
od 10.00 do 15.00

17 października, sala sesyjna  
ul. Poznańska od 9.00 do 14.00

3 listopada, Bolechowo, ambulans  
od 9.00 do 14.00

Krwiodawcy klubu HDK PCK Gośliniacy, 
we wszystkich dotychczasowych 
finałach, oddali łącznie ponad 2131 

oraz współorganizujemy akcje 
w Skokach: 14 marca, 16 maja, 18 lip-
ca i 19 września przy targowisku.

Akcje poboru krwi mogą ulec zmianie, lub 
odwołaniu na które Zarząd klubu nie ma 
wpływu.

Zarząd klubu  
HDK PCK Gośliniacy

Wyniki konkursu przedstawiają się 
następująco:

1. miejsce: Karolina Szweda

2. miejsce: Łukasz Szulc

3. miejsce: Adrian linert 

Koordynator konkursu  
Stanisław Woźniak  

Prezes klubu HDK PCK Gośliniacy

litrów krwi. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim krwiodawcom.

Zarząd Klubu HDK PCK Gośliniacy
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wały do Irlandii, a obrazy Wojciecha Wtor-
kowskiego do Warszawy! Pierwsza 
w historii Murowanej Gośliny licytacja 
on-line przyniosła orkiestrze 11 310 zł! 
Gośliński sztab przygotował dla Was 
także koncert zespołów rockowych, fil-
mowe wspomnienia z dotychczasowych 
finałów WOŚP w naszej gminie i wirtualne 
„światełko do nieba”. Było głośno, kolo-
rowo i radośnie! Nasi wspaniali wolonta-
riusze, po całym dniu ciężkiej pracy, 
wytrwale czekali na rozliczenie. Coś 
wspaniałego, wielki respekt i szacunek 
dla Was! 
Tak wiele rzeczy, w tym trudnym czasie, 
dzieje się po raz pierwszy. Niezmiennie 
trwa jednak wiara w ludzkość, przyzwo-
itość i wielkie serce! To jeszcze nie jest 
koniec świata! Pamiętajcie, my i tak 
gramy jeden dzień dłużej! Gdyby tak 
miał wyglądać, to warto! 

Bartłomiej Stefański

wydarzenia

SIE MA MUROWANA GOŚLINO!  
FINAŁ Z GŁOWĄ!

Wyjątkowy 29. Finał WOŚP w Murowa-
nej Goślinie w tym roku zorganizował 
sztab 1149. Dwa autobusy stanęły przy 
szkole podstawowej na Zielonych Wzgó-
rzach. Zbiórka krwi przyciągnęła wielu 
ludzi spod znaku czerwonej kropelki. 
Od rana ulicami naszego miasta spacero-
wali dzielni wolontariusze z puszkami, 
mimo mrozu i niewidzialnych wirusów. 
Wszyscy uzbrojeni w maseczki i z zacho-
waniem dystansu. Ten moment spotka-
nia, wrzutki do puszki, to chwila wynagra-
dzająca wszelki trud. To był piękny widok. 
Spacerujące całe rodziny z dziećmi, przy-
jaciele, razem, samotni wędrowcy, prze-
brani, kolorowi, w serduszkach, z flagami, 
mali, duzi, przemarznięci, ale biła od Was 
energia jak ze słońca! 
Przy ul. Poznańskiej stanął namiot, w któ-
rym po raz pierwszy w historii WOŚP 
można było wpłacić pieniądze przez ter-
minal płatniczy. Oj, działo się! Podjeż-
dżały auta i karty szły w ruch! 
Ze względów oczywistych całość wyda-
rzeń artystycznych i licytacje przenie-
siono do Internetu. Wysiłkiem wielu osób 
udało się stworzyć przestrzeń streamin-
gową na platformie Zoom i na kanale 
YouTube. W specjalnie zaaranżowanym 
studio, w jednej z sal ośrodka kultury, 
zespół specjalistów od współczesnych 
mediów starał się dotrzeć do wszystkich 

przed ekranami komputerów i smartfo-
nów. Chociaż nie widzieliśmy się twarzą 
w twarz, to czuliśmy Waszą obecność, 
budującą energię! 
W studio, szef sztabu Tomasz Mizgier, 
w porywającym stylu prowadził nas przez 
przestrzenie świątecznej pomocy, nie 
zawsze wszystko szło łatwo. Sygnał inter-
netowy pokonuje długą drogę i trudno 
zapanować nad nim w ferworze akcji. 
Sygnał czasem zanikał, były opóźnienia, 
ale ekipa cudownych ludzi ogarnęła 
wszelkie trudności z uśmiechem i nasza 
orkiestra „zagrała z radością!” Licytacje 
na żywo w studio, pięć stanowisk z ope-
ratorami telefonicznymi, telefony, czaty, 
jak to się udało? Było gorąco i fascynu-
jąco, kupa radości, zabawy i pozytyw-
nych emocji! 
Wylicytowane przedmioty można było 
odebrać jeszcze tego samego wieczoru. 
Bardzo miło było Was zobaczyć! Licyto-
wali nie tylko Gośliniacy, szachy powędro-

▪ Klub Honorowych Dawców Krwi HDK PCK „Gośliniacy” zebrał 56,280 litrów krwi.
▪ 78 279,56 zł – wstępna kwota z kwesty, puszek stacjonarnych, licytacji on-line, terminalu płatni-

czego, aukcji Allegro i eSkarbonki.
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Rozpoczynając nowy rok, pra-
gniemy podsumować ten, który już 
odszedł. Trudne warunki z jakimi 
przyszło nam się zmierzyć miały bar-
dzo duży wpływ na realizacją zadań 
przez Lokalną Grupę Działania. Tym 
bardziej, z radością i dumą chcemy 
przedstawić Państwu sprawozdanie 
z naszej działalności w 2020 roku.

Rozwijanie działalności gospodarczej – 
na początku roku przeprowadziliśmy 
nabór, w ramach którego przeznaczyliśmy 
ponad milion osiemset pięćdziesiąt 
tysięcy dla firm, które rozwijając swoją 
działalność tworzą nowe miejsca pracy. 
Do finansowania zostały wybrane 22 firmy 
z naszego obszaru, co oznacza utworzenie 
minimum 22 nowych miejsc pracy oraz 
rozwój lokalnej gospodarki. Z obszaru 
gminy Suchy Las wsparcie otrzymało 5 
firm, na kwotę około 500 tysięcy złotych.
Działaj lokalnie. Ogromnym zaszczytem 
dla nas, był wybór naszej LGD do Sieci 
Ośrodków Działaj Lokalnie. W ramach 
współpracy z Polsko-Amerykańską Funda-
cją Wolności, przeprowadziliśmy nabór dla 
organizacji społecznych i grup nieformal-
nych na realizację przeróżnych inicjatyw 
społecznych. Dofinansowania w wysoko-
ści do 3 000 zł zostały rozdysponowane 
na najlepsze projekty, które aktywizują 
lokalne społeczności, przyczyniają się do 
rozwiązania konkretnego problemu lub 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
Zarząd LGD przeznaczył na pierwszy 
nabór 37 002 zł, co pozwoliło na sfinanso-
wanie aż 13 inicjatyw. W Gminie Muro-
wana Goślina zrealizowano trzy projekty: 

 ▪ “Ekologiczne przetwory na zimę” – 
Projekt zrealizowany przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Wojnówku. W ra-
mach tego projektu zostały zakupione 
sezonowe warzywa i owoce, a na-
stępnie przygotowane ekologiczne 
przetwory żywnościowe z wykorzysta-
niem metody kiszenia różnorodnych 
warzyw oraz smażenia owoców. Został 
nagrany film instruktażowy na temat 

kiszenia, smażenia, pasteryzowania, 
który jest udostępniony na stronie 
Kambuza Wojnówko Koło Gospodyń 
Wiejskich.

 ▪ “Trojanowo razem – smacznie – ekolo-
gicznie – tradycyjnie” – Projekt składał 
się z cyklu wydarzeń mających miejsce 
na terenie Trojanowa i okolic: zajęcia 
fotograficzne w terenie dla młodzieży, 
warsztaty dom i ogród dla pszczół – 
robienie domków dla owadów i dla 
ptaków oraz spotkanie z leśniczym. 
Mieszkańcy wzięli udział w warszta-
tach rowerowych. Na zakończenie 
odbyło się spotkanie biesiadne. 

 ▪ “Puszka lepsza niż słoik” – Projekt 
polegał na zakupie Zamykarki do 
puszek MS. Zakup pozwoli miesz-
kańcom na zorganizowanie zapasów 
żywności poprzez przechowywanie ich 
w puszkach.

Granty w Krainie trzech Rzek – koń-
cówka roku 2020 to kolejny, dziesiąty już 
nabór grantowy. Tym razem, dysponując 
kwotą 300 000 zł, przeprowadziliśmy 
nabór na Rozwój ogólnodostępnej i nieko-
mercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. Do 
biura LGD złożono 12 wniosków.

Plany lGD na 2021 rok. 
Przed nami nowe wyzwania i ciekawe 
przedsięwzięcia. Przede wszystkim 
kolejne nabory: już na początku roku na 
Remont zabytków oraz na zadania gran-
towe. W pierwszym półroczu planujemy 
także kolejne dofinansowania na Rozwój 
działalności gospodarczej. Nie rezygnu-
jemy ze współpracy z Polsko-Amerykań-
ską Fundacją Wolności i również w pierw-
szym półroczu kolejny konkurs w ramach 
„Działaj lokalnie”. Zaplanowaliśmy rów-
nież realizację kilku projektów współ-
pracy z partnerskimi LGD, które przyczy-
nią się do rozwoju turystyki, gospodarki 
i kapitału społecznego naszego obszaru. 

Miło nam poinformować, że są już wyniki 
naboru na grant 10/2020/G na rozwój 
niekomercyjnej i ogólnodostępnej infra-
struktury rekreacyjnej. Pozytywnie rozpa-
trzono 10 wniosków, z czego 3 z naszej 
gminy.
Dofinansowanie otrzyma:

 ▪ Gmina Murowana Goślina - dofinanso-
wanie w kwocie 29.220,00 zł na bu-
dowę wiaty rekreacyjnej o powierzchni 
zabudowy 10 m x 7 m w Białężynie.

 ▪ Koło Gospodyń Wiejskich w Nie-
szawie - dofinansowanie w kwocie 
36.816,00 zł na budowę siłowni 
zewnętrznej, ogrodzenie terenu oraz 
budowę boiska do siatkówki plażowej. 

 ▪ Koło Gospodyń Wiejskich KAMBUZA 
w Wojnówku - dofinansowanie w kwo-
cie 26.977,00 zł na kontener maga-
zynowy do przechowywania sprzętu 
sportowego i rekreacyjnego.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu!
www.kraina3rzek.pl

podsumowanie 2020 r. w Krainie 3 rzek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

http://www.kraina3rzek.pl
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Grudzień mamy już za sobą, ale krót-
kie, zimne i mało słoneczne dni, nadal 
nam towarzyszą. Dlatego z radością wra-
camy do tego, co jest przyjemne, daje 
światło, nadzieję i ciepło. Takim wyjątko-
wym okresem są święta Bożego Naro-
dzenia, które niedawno przeżywaliśmy. 
Dla każdego z nas łączą się one z okre-
ślonymi tradycjami, wyniesionymi 
z rodzinnych domów, przekazywanych 
sobie od pokoleń. Pomimo tego, iż wszy-
scy dokładnie wiedzą, z czym się one 
wiążą i jak się odbywają, to każdy prze-
żywa je i obchodzi nieco inaczej.

Członkowie Koła Polonistycznego ze 
Szkoły im. Leona Masiakowskiego w Bia-
łężynie postanowili zapytać o to, jak spę-
dzają święta Bożego Narodzenia osoby, 
które znane są wielu mieszkańcom 
gminy Murowana Goślina.

JAK SPĘDZA ŚWIĘtA BOŻEGO NARO-
DZENIA PAN BURMIStRZ DARIUSZ 
URBAńSKI, PYtA WERONIKA SZCZER-
SKA – UCZENNICA Kl. VII SP W BIAŁĘ-
ŻYNIE.

Weronika Szczerska: Panie Burmistrzu, 
często widujemy Pana na oficjalnych spo-
tkaniach na przykład w szkole, ale tak 
naprawdę niewiele wiemy o tym, jaki jest 
Pan prywatnie. Przy okazji zbliżających 
się świat zapytam Pana: czym są dla 
Pana święta Bożego Narodzenia?

Dariusz Urbański: Magia świąt Bożego 
Narodzenia jest wyjątkowa w wymiarze 
duchowym, gdzie przeżywamy narodziny 
Chrystusa, dzielimy się opłatkiem i śpie-
wamy kolędy. W strefie materialnej to 
ubieranie choinki, oczekiwanie na pre-
zenty, zwłaszcza przez dzieci.

W.Sz.: Jak wyglądała Wigilia w Pana 
rodzinnym domu?

D.U.: W naszym rodzinnym domu wypa-
trywaliśmy pierwszej gwiazdki i siadali-
śmy do wigilijnego stołu. Przed podziele-
niem się opłatkiem, wspólnie śpiewali-
śmy kolędę „Wśród Nocnej Ciszy”. Po 
kolacji były rozpakowywane prezenty i na 
godz. 24.00 szliśmy całą rodziną na 
pasterkę.

W.Sz: Jaka jest Pana ulubiona potrawa 
wigilijna, a za którą Pan nie przepada?

D.U.: Moją ulubioną potrawą, która jest 
wyjątkowa i jedzona właśnie raz w roku 

w Wigilię, są grzyby suszone, które są 
gotowane do miękkości. Następnie obta-
czane w mące i smażone. Jest to 
potrawa, którą przygotowywali moi pra-
dziadkowie i jest wyśmienita.

W.Sz.: Proszę dokończyć zdanie: Nie 
wyobrażam sobie świąt bez…

D.U.: ...wieczerzy wigilijnej, śpiewania 
kolęd, ubranej choinki i oczywiście ocze-
kiwanych prezentów.

W.Sz.: Czy pod choinką oczekuje Pan na 
jakiś szczególny prezent?

D.U.: Zażyczyłem sobie zegarek 
smartchwatch, myślę, że Św. Mikołaj 
spełni moje życzenie.

W.Sz.: Jaka jest Pana ulubiona kolęda?

D.U.: W dzieciństwie moją ulubiona 
kolędą była „Lulajże Jezuniu”, a teraz lubię 
śpiewać i słuchać kolędy „Cicha Noc”.

W.Sz.: Jakie jest Pana najprzyjemniejsze 
świąteczne wspomnienie z dzieciństwa?

D.U.: Wszystkie święta z dzieciństwa 
wspominam z nostalgią. Myślę, że dla 
mnie jako dziecka i dla innych dzieci, to 
czas oczekiwania na prezenty. Mając 7 
lat doczekałem się samochodu zdalnie 
sterowanego. Radości nie było końca.

W.Sz.: Czego życzy Pan sobie i czytelni-
kom na święta Bożego Narodzenia 
i w Nowym Roku? 

D.U.: Jesteśmy w trudnym czasie pande-
mii. Życzę wszystkim, aby święta Bożego 
Narodzenia pozwoliły choć na chwilę ode-
rwać się od trosk życia codziennego, 
a Nowy Rok obdarował pomyślnością 
i zdrowiem.

W.Sz.: Życzę Panu zdrowia i pomyślności 
w Nowym Roku. Bardzo dziękuję za roz-
mowę.

Z DYREKtOREM SZKOŁY IM. lEONA 
MASIAKOWSKEIGO W BIAŁĘŻYNIE 
PANIĄ MARtYNĄ PAPAJEWSKĄ ROZ-
MAWIA JUlIA FIGURA – UCZENNICA 
Kl. VII.

Julia Figura: Pani Dyrektor, przed Bożym 
Narodzeniem wszyscy myślą o świętach, 
proszę sobie wyobrazić, że Święty Miko-
łaj, przed wręczeniem prezentu zadaje 
Pani pytanie: Za co lubisz święta Bożego 
Narodzenia?

Martyna Papajewska: Święta Bożego 
Narodzenia, to czas poświęcony rodzinie 
i bliskim sercu osobom i dlatego w odpo-
wiedzi do św. Mikołaja na pewno bez 
wahania powiedziałabym: za miłość, bli-
skość, rodzinne ciepło, bo są to rzeczy, 
których niczym nie da się zastąpić. 

J.F.: Jaki prezent od Świętego Mikołaja, 
nawet ten z dzieciństwa, sprawił Pani naj-
większą radość?

M.P.: Choć bardzo się teraz staram, 
żeby przypomnieć sobie taki prezent, to 
jednak nic takiego sobie nie przypomi-
nam. Myślę, że wynika to z faktu, iż 
prezenty są dla mnie dodatkiem do 
świąt, których wyjątkowa, niemal 
magiczna aura, odsuwa same prezenty 
na drugi plan. Dlatego uważam, że pre-
zent jest oczywiście miły, ale nigdy nie 
jest i nie był konieczny. Pamiętam 
osoby, słowa, gesty, atmosferę, ale nie 
prezenty.

J.F.: Czy u Pani w domu ciągle jest utrzy-
mywana tradycja 12 potraw? Jeśli tak to 
proszę je wymienić.

M.P.: Oczywiście tak, tradycję tę głównie 
podtrzymuje moja mama (:)), to ona przy-
rządza większość wigilijnych potraw, choć 
powoli tę pałeczkę przekazuje młod-
szemu pokoleniu. Są zatem ryby – głów-
nie karp i śledź w różnym wydaniu, 
barszcz z uszkami – specjalność mojego 
męża – zupy: grzybowa i owocowa, 
fasola, kapusta z grzybami. Na stole nie 
może zabraknąć też chleba! Do dwuna-
stu potraw zaliczamy też słodkości, które 
spożywamy w drugiej części wigilii.

J.F.: Która z tradycji świątecznych jest 
w Pani domu najważniejsza?

M.P.: Zdecydowanie jest to odczytanie 
fragmentu Pisma Świętego i udział 
w pasterce, czekanie na pierwszą 
gwiazdę, sianko pod obrusem i kolędo-
wanie.

J.F.: Kiedy ubierana jest choinka w Pani 
domu i kto się tym zajmuje?

M.P.: Zawsze ubieramy choinkę 24 grud-
nia. Od kiedy w naszym domu są dzieci, 
robią to oczywiście one z pomocą doro-
słych. Ja nie lubię ubierać choinki i otwar-
cie to przyznaję, nie lubię jej też rozbie-
rać, ale jakoś dziwnym trafem spada to 
na mnie:)

Wywiady
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J.F.: Jaka jest Pani ulubiona kolęda?

M.P.: Mogę powiedzieć, że w różnych 
okresach w życiu bywało różnie. W tym 
roku, moją ulubiona kolędą jest „Gdy 
śliczna Panna”, którą zresztą zaśpiewa-
łam w filmiku na szkolnym FB.

J.F.: Czego życzy Pani sobie i czytelnikom 
z okazji świat Bożego Narodzenia?

M.P.: Z pewnością nie będę w tej kwestii 
oryginalna, szczególnie w tym roku. Życzę 
Państwu, wszystkim czytelnikom, Wam 
drodzy uczniowie - zdrowia. Życzę Pań-
stwu ciepła serc i obecności bliskich!

Do życzeń bożonarodzeniowych chciała-
bym dołączyć wiersz Z. Kunstmana 

„W dniu Bożego Narodzenia”.

Pamiętaj będą ludzie 
smutni, opuszczeni 
Niepotrzebni nikomu - 
I nikt z nimi słowa nie zamieni 
Nie zaprosi do swojego domu. 
Weź do ręki biały opłatek, 
Choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić 
I życz szczęścia 
całemu światu: 
Niech się wszystkie serca rozweselą... 

Z DYREKtOREM SZKOŁY PODStAWO-
WEJ NR 1 W MUROWANEJ GOŚlINIE 
PANIĄ JUStYNĄ FURMAN ROZMAWIA 
NIKOlA JÓźWIAK UCZENNICA Kl. VII.

Nikola Jóźwiak: Pani Dyrektor, od kiedy 
zaczynają się u Pani przygotowania do 
świąt Bożego Narodzenia?

Justyna Furman: Do Świąt Bożego Naro-
dzenia przygotowuję się od początku 
grudnia. Stopniowo sprzątam i odświe-
żam dom, dekoruję, ale choinkę ubieram 
zawsze tuż przed Wigilią.

N.J.: Jakie potrawy znajdują się co roku 
na Pani wigilijnym stole?

J.F.: Na wigilijnym stole gości smażony 
karp z pieczarkami, kapusta z grzybami, 
zupa rybna, barszcz z uszkami i to co 
lubię najbardziej – pierogi z kapustą 
i grzybami, sos grzybowy i kompot 
z suszonych owoców. Uwielbiam pierniki 
w każdej odsłonie, więc oczywiście nigdy 
ich nie brakuje!

N.J.: Czy jest jakaś szczególna świą-
teczna tradycja w Pani domu?

J.F.: Świąteczną tradycją w moim domu 
jest śpiewanie kolęd oraz, że to ja jestem 
zawsze Świętym Mikołajem, który wręcza 
prezenty.

N.J.: Jakie jest Pani najprzyjemniejsze 
świąteczne wspomnienie z dzieciństwa?

J.F.: Z rozrzewnieniem wspominam 
święta, gdy przy wigilijnym stole zasia-
dała cała rodzina – ciocie, wujowie, kuzy-
nostwo oraz rodzina taty, z Łowicza. 
Towarzyszyła temu wspaniała i ciepła 
atmosfera. Będąc dzieckiem bardzo 
bałam się Świętego Mikołaja, zwłaszcza 
jego maski, więc podczas wręczania pre-
zentów chowałam się pod stół i prosiłam 
mamę o odbiór upominków. Cieszyłam 
się z każdego prezentu, a najbardziej, 
gdy Mikołaj już wychodził z domu.

N.J.: Jaka jest Pani ulubiona kolęda?

J.F.: Kolęda, którą bardzo lubię śpiewać 
to: „Gdy Śliczna Panna Syna Kołysała”.

N.J.: Co chciałaby Pani otrzymać pod 
choinką od Świętego Mikołaja?

J.F.: Moim ulubionym prezentem są 
książki, które uwielbiam czytać. Zwłasz-
cza kryminały!

N.J.: Czego chciałaby Pani życzyć sobie 
i czytelnikom z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia?

J.F.: Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
w tych trudnych i dziwnych czasach, 
życzę wszystkim dobrego zdrowia, spo-
koju, pogody ducha, a także wzajemnego 
zrozumienia i życzliwości oraz wszelkiej 
pomyślności w Nowym Roku.

Z DYREKtOREM SZKOŁY PODStAWOWEJ 
NR 2 W MUROWANEJ GOŚlINIE PANIĄ 
MIROSŁAWĄ SZUDERĄ ROZMAWIA OlI-
WIA JÓźWIAK UCZENNICA Kl. VII.

Oliwia Jóźwiak: Pani Dyrektor, każdy wie 
czym są święta Bożego Narodzenia, ale 
każdy przeżywa je indywidualnie. Z czym 
kojarzą się Pani święta Bożego Narodze-
nia?

Mirosława Szudera: Z rodzinną atmos-
ferą, ciepłem, radością, choinką, wiecze-
rzą wigilijną, pasterką, kolędami, przeży-
ciami religijnymi i pięknymi tradycjami.

O.J.: Jaka choinka (żywa czy sztuczna) 
znajduje się w Pani domu i kto zajmuje 
się jej ubieraniem?

M.Sz.: Zawsze tylko żywa. Ubieramy ją 
razem z mężem. Wcześniej, gdy dzieci 
z nami mieszkały, to wszyscy wspólnie 
ubieraliśmy choinkę.

O.J.: Jakie potrawy znajdują się na Pani 
wigilijnym stole i która z nich jest Pani 
ulubionym daniem?

M.Sz.: Barszcz z uszkami, karp smażony 
i w galarecie, makiełki, groch z kapustą, 
pierogi z kapustą i grzybami, śledzie, 
kompot z suszu oraz ciasta: makowiec, 
keks, sernik i pierniczki. Wszystkie mi 

smakują, ale chyba najbardziej czekam 
na makiełki.

O.J.: Która z tradycji świątecznych jest 
w Pani domu najważniejsza?

M.Sz.: Najważniejsze jest dzielenie się 
opłatkiem wraz ze składaniem życzeń 
i wspólna rodzinna wieczerza wigilijna.

O.J.: Jaka jest Pani ulubiona kolęda?

M.Sz.: „Cicha noc”, jest to kolęda, która 
zawsze mnie zachwyca.

O.J.: Jakie jest Pani najprzyjemniejsze 
wspomnienie związane ze świętami 
Bożego Narodzenia?

M.Sz.: Czekam na każde święta. Wszyst-
kie wspomnienia są dla mnie miłe, nie 
wyróżniałabym żadnego, a jak już to 
chyba wspólne wyjście na pasterkę 
w mroźną noc.

O.J.: Czego życzy Pani sobie i czytelni-
kom z okazji świąt Bożego Narodzenia?

M.Sz.: Zdrowia, spokoju, pełnego przeży-
wania radości i pielęgnowania pięknych 
tradycji.

Z DYREKtOREM SZKOŁY PODStAWO-
WEJ IM. POWStAńCÓW WIElKOPOl-
SKICh W DŁUGIEJ GOŚlINIE PANIĄ 
AlDONĄ DAŁEK ROZMAWIA MAtEUSZ 
ChWAŁ UCZEń Kl. VI. 

Mateusz Chwał: Pani Dyrektor, czym są 
dla Pani święta Bożego Narodzenia?

Aldona Dałek: Święta Bożego Narodze-
nia zawsze były, są i będą dla mnie naj-
piękniejszym okresem w roku. Jest to 
czas wyjątkowy, kiedy bez pośpiechu 
dnia codziennego można spotkać się 
z rodziną i przyjaciółmi. To czas obdaro-
wywania i wielka radość, że kogoś 
możemy uszczęśliwić.

M.Ch.: Czy jest jakaś szczególna świą-
teczna tradycja w Pani domu?

A.D.: Przed rozpoczęciem wieczerzy 
wigilijnej, kiedy wszyscy już zgroma-
dzimy się przy stole, najmłodszy członek 
rodziny czyta fragment Pisma Świętego 
o narodzinach Jezusa. Kiedyś byłam to 
ja, mój brat, później moje dzieci, a teraz 
moja wnuczka. Oczywiście do tych trady-
cji zaliczę wspólny śpiew kolęd po kola-
cji wigilijnej.

M.Ch.: Jakie potrawy przygotowywane są 
w Pani domu na kolację wigilijną i którą 
z nich lubi Pani najbardziej ?

A.D.: Na stole wigilijnym zawsze znajduje 
się dwanaście tradycyjnych potraw, tak 
jak w wielu innych domach. Moje ulu-
bione potrawy to barszcz z uszkami, pie-

eduKacJa
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rodzicom panie psycholog i pedagog oka-
zując wsparcie oraz pomoc.

Jednakże pomimo tego, że nie dzwoni 
dzwonek, a uczniowie nie zasiadają 
w swoich ławkach w klasie - lekcje odby-
wają się każdego dnia i szkolne życie 
toczy się nadal…

Uczniowie biorą udział w konkursach 
szkolnych, powiatowych i wojewódzkich, 
zarówno przedmiotowych, jak i plastycz-
nych, fotograficznych, ale także z wiedzy 
o krwiodawstwie, z wiedzy religijnej, osią-
gając sukcesy oraz zdobywając nagrody 
i wyróżnienia.

Szczególne gratulacje i podziękowania kie-
ruję do siedmiu uczniów i ich nauczycieli, 
którzy przeszli do kolejnego etapu Woje-
wódzkich Konkursów Przedmiotowych 
z języka polskiego, języka angielskiego, 
matematyki i wychowania fizycznego.

Uczniowie prężnie i z dużym zaangażowa-
niem uczestniczą w zajęciach on-line 
koła naukowego "Być jak Ignacy”, w pra-
cach Samorządu Uczniowskiego, Szkol-
nego Caritasu i wolontariatu.

Czas pandemii nie sprzyja aktywności 
wszystkich bibliotek, a już szczególnie 
szkolnych. Jeśli nie ma uczniów w szkole, 
to i biblioteka nie funkcjonuje w trady-
cyjny sposób. 

Nie znaczy to, że w ogóle nie działa.

Jest otwarta w oznaczone dni w tygodniu, 
kiedy uczniowie (najczęściej z rodzicami) 

Od jesieni epidemia szaleje. 
Jej konsekwencją jest naucza-
nie zdalne, które trwa już 
ponad dwa miesiące. Pomimo 
tego, że zarówno nauczyciele, 
jak i uczniowie zdają sobie 
sprawę z tego, że efektywniej-
sza jest stacjonarna nauka, 
wychodzą z założenia, że „jak 
się nie ma, co się lubi, to się 
lubi, co się ma” 

Lekcje przebiegają zgodnie z planem: 
nauczyciel prowadzi lekcje on-line, 
a także codziennie przesyła uczniom 
pakiet zagadnień z wszystkich szkolnych 
przedmiotów. Obowiązek wytłumaczenia 
materiału, przekazania tej wiedzy spada, 
niestety na rodziców. W klasach od IV-VIII 
ponad połowa zajęć odbywa się on-line. 
Uczniowie biorą udział w rozmaitych zaję-
ciach na wybranych platformach: dysku-
tują, wykonują ćwiczenia z kartą pracy – 
a wszystko za pomocą Internetu, mikro-
fonu i kamery. 

Jest to trudne, gdyż wymaga zarówno od 
uczniów, jak i nauczycieli wzmożonego 
wysiłku: od tych pierwszych samodyscy-
pliny, motywacji do samodzielnej nauki 
dla samego siebie, od drugich mrówczej, 
wytężonej pracy i ogromnej dyspozycyj-
ności. 

W sytuacjach trudnych i problemowych 
swą fachową wiedzą służą uczniom i ich 

„Ostatnie miesiące 2020 roku  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. K. Marcinkowskiego”

zgodnie z reżimem sanitarnym przycho-
dzą i wypożyczają lektury, a znacznie czę-
ściej „czytadła”,które czyta się „jednym 
tchem, od deski do deski”.

Korzystając z elektronicznej drogi, biblio-
teka szkolna przekazuje informacje 
o nowościach czytelniczych, o nowo 
zakupionych książkach, o tym, co warto 
przeczytać…

Świetlica szkolna też spełniała swoje 
zadania opiekuńcze i dydaktyczne 
z zachowaniem reżimu sanitarnego. 
Dzieci korzystają z pomocy nauczycieli 
przy wykonywaniu prac domowych, 
uczestniczą w ciekawych i kreatywnych 
zajęciach, rozwijają swoje umiejętności 
i talenty oraz udzielają się charytatywnie 
na rzecz ludzi i zwierząt. 

Niewątpliwie to czas trudny i inny, ale 
równie pracowity i wymagający wielkiego 
zaangażowania, sil i poświęcenia.

Wszystkim nauczycielom, wychowaw-
com, opiekunom i pracownikom szkoły, 
a także uczniom i ich rodzicom składam 
serdeczne podziękowania za ich pracę 
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuń-
czą, za aktywną współpracę oraz wza-
jemne zrozumienie i życzliwość, 
a w nowym roku życzę szybkiego powrotu 
do normalności i równowagi. 

Justyna Furman
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

eduKacJa

rogi z kapustą i grzybami i oczywiście 
pieczony na maśle karp. 

M.Ch.: Jakie jest Pani najmilsze wspo-
mnienie z dzieciństwa związane z Bożym 
Narodzeniem?

A.D.: Co roku razem z rodzicami i moim 
bratem, zaraz po zakończeniu wieczerzy 
wigilijnej wsiadaliśmy do tramwaju 
(mieszkałam w Poznaniu) i jechaliśmy 
najpierw do jednej babci, a potem do 
drugiej. Tam oczywiście oprócz radości 
z prezentów, które na nas czekały, 
rodzinnie śpiewaliśmy kolędy. Po odwie-
dzinach szliśmy na pasterkę, co roku do 
innego kościoła. Kiedy mieliśmy już 

samochód, to udając się do babć, zabie-
raliśmy ze sobą akordeon (mój tata grał 
na akordeonie) i wtedy kolędowanie było 
jeszcze bardziej radosne. Przychodzili 
nawet sąsiedzi, aby wspólnie z nami 
śpiewać. Zawsze z sentymentem wspo-
minam tamte Wigilie.

M.Ch.: Gdyby mogła Pani poprosić Świę-
tego Mikołaja o prezent, to co by to było?

A.D.: Poprosiłabym Świętego Mikołaja 
o zakończenie pandemii, aby wszyscy 
wrócili do normalnego życia, a przede 
wszystkim, aby dzieci wróciły do szkoły, 
bo szkoła bez uczniów jest strasznie 
smutna. Chciałabym także, aby sprawił, 

żeby wszystkie dzieci na świecie były 
szczęśliwe i radosne.

M.Ch.: Jaka jest Pani ulubiona kolęda?

A.D.: Mam ich kilka: „Gdy śliczna panna”, 
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Cicha 
noc” i pastorałka „Oj maluśki, maluśki”.

M.Ch.: Czego życzy Pani sobie i czytelni-
kom z okazji świat Bożego Narodzenia?

A.D.: Wszystkim życzę dużo zdrowia, 
spokoju, wyciszenia od codziennych 
spraw, radości ze wspólnie spędzonego 
czasu, odwagi w realizacji marzeń 
i wiary we własne możliwości, a sobie 
życzę zdrowia.
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Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy w Murowanej Goślinie 
otrzymała dodatkowe dofinan-
sowanie ze środków finanso-
wych Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu 
w ramach Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa 
na zakup usług dostarczania 
publikacji droga elektroniczną. 
Od stycznia dysponujemy 39 
dodatkowymi kodami do e-bo-
oków dostępnych na platfor-
mie Legimi. Szczegóły znajdują 
się na stronie internetowej 
biblioteki. 

Biblioteka „on-line”

Podsumowanie konkursów

Jeszcze przed świętami zakończyliśmy 
zbiórkę książek w ramach akcji Kinder 
przerwa na wspólne czytanie. Dziękujemy 
Wszystkim, którzy podarowali książki. Cie-
szymy się, że zaangażowaliście się 
w akcję. Bardzo szybko i sprawnie udało 
nam się zapełnić wszystkie kartony.
W związku z pandemią możliwość orga-
nizacji zajęć i spotkań w bibliotece jest 

ograniczona, dlatego w grudniu przygo-
towaliśmy dla naszych czytelników 
kilka propozycji on-line. Dzieci miały 
możliwość rozwiązywania zagadek 
ukrytych w Świątecznym Escape 
Roomie. Również w grudniu na naszej 
stronie pojawiła się „Czytelnicza lista 
życzeń”, dzięki której można przesyłać 
nam propozycje książek do zakupy, tak 
abyśmy wspólnie tworzyli nasz księgo-
zbiór. 
Z inicjatywy przedszkola Promyk, prze-
prowadziliśmy zajęcia biblioteczna 
online. Cieszymy się bardzo, że chociaż 
w tej formie mogłyśmy zobaczyć się 
z przedszkolakami. 

Beata Rozmiarek 
Agnieszka Kajdaniak

Kultura

Srebro 
dla „Canzony”

Rok 2020 był dla nas wszyst-
kich dużym wyzwaniem, do tej 
pory przeżywamy poważny 
kryzys działalności w różnych 
środowiskach pracy twórczej. 

Organizatorzy I Ogólnopolskiego Konkur-
su Chórów Wysoka 2020 postanowili 
zaktywizować chóry do działania i zapro-
ponowali konkurs on-line w oparciu 
o istniejące materiały z koncertów i prób. 

W konkursie w kategorii chóry dziecięce 
wziął udział nasz Chór Dziewczęcy 
„Canzona” pod dyrekcją Adrianny 
Wtorkowskiej-Kubińskiej. Zdobył SREBR-
NY DYPLOM! Serdeczne gratulacje dla 
Pani Dyrygent i Chórzystek.

Arleta Włodarczak

Obecny czas, to bardzo trudny 
czas dla kultury. Mimo epidemii, 
a może na przekór niej dwa nasze 
zespoły wznowiły próby, aby nagrać 
kolędy i wysłać nagrania na kon-
kursy on-line. To bardzo dobrze, że 
została stworzona możliwość kon-
frontacji w nowej formule przesłu-
chań. Udział w konkursach zakoń-
czył się dla naszych zespołów bar-
dzo dużym sukcesem.

 ▪ Chór Dziewczęcy „Canzona” pod 
dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Ku-
bińskiej, na XVI Ogólnopolskim Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie 
25.01.2021, zdobył ZŁOTE PASMO 
(90 pkt.) w kategorii chóry dziecięce 
i młodzieżowe. 

 ▪ Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mate-
usza Sibilskiego, na VIII Międzynaro-
dowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Rzeszowie 30.01.2021, uzyskała 

ZŁOTY DYPLOM (93 pkt.) w kategorii 
orkiestry.

 ▪ Chór Dziewczęcy „Canzona” pod 
dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Ku-
bińskiej, na VIII Międzynarodowym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rze-
szowie 30.01.2021, zajął 1. miejsce 
i otrzymał ZŁOTY DYPLOM (97 pkt., 
przypomnę, że maksymalna liczba 
punktów wynosi 100) w kategorii 
zespoły dziecięce i młodzieżowe. Chór 
„Canzona” otrzymał również nagrodę 
finansową, ufundowaną przez Stu-
dium Muzyki Liturgicznej.

Gratulacje dla naszych zespołów, 
gratulacje dla naszych dyrygentów 
P. Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej 
i P. Mateusza Sibilskiego. 

Murowana Goślina jest z Was dumna!

Arleta Włodarczak

Złoto dla naszych zespołów!
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ceNtrala 
61 89 23 600, faks 61 812 21 40

ZgłosZenie wiZyty Z udZiałem tłumacZa jęZyka migowego  
gmina@murowana-goslina.pl

seKretariat 
61 8923 605

burMistrz
dariusz Urbański, 61 8923 605

zastępca burMistrza
radosław szpot, 61 8923 608

seKretarz
krzysztof oczkowski, 61 8923 605

sKarbNiK
romana dudek, 61 8923 607

KaNcelaria
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

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 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

dyżur burMistrza oraz zastępcy burMistrza: poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00

biuro KoMuNiKacji społeczNej
kierownik monika paluszkiewicz, 61 8923 685
sołectwa, 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
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 

reFerat GospodarKi KoMuNalNej 
i ochroNy ŚrodowisKa
kierownik Violetta szałata, 61 8923 640
rolnictwo, leśnictwo, melioracje, 61 8923 643
transport publicZny, 61 8923 644

urząd staNu cywilNeGo
kierownik piotr Hildebrandt, 61 8923 655
dowody osobiste, ewidencja ludności, 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
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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Kultura

Pamiętacie „Teleferie”? Naj-
młodsi nie pamiętają, kiedyś 

w telewizji był taki program dla 
dzieci i młodzieży w ferie zimowe. 
W tym roku, trochę jak za dawnych cza-
sów, musieliśmy się spotkać przed ekra-
nami. Z oczywistych względów propozy-
cje zajęć feryjnych przygotowaliśmy 
w internecie. „Ferie na łączach”, bo tak 
nazywał się cykl naszych wirtualnych 
spotkań składał się z pięciu odcinków 
autorskich warsztatów instruktorów 
Ośrodka Kultury w wersji filmowej dla 
dzieci młodszych i starszych. Mogliśmy 

„Ferie na łączach” 2021

Zapraszamy na wystawę 
zdjęć astrofotografii do 
zewnętrznej „Galerii na 
Murze” Ośrodka Kultury na 
Nowym Rynku na Osiedlu Zie-
lone Wzgórza w Murowanej 
Goślinie.
Na wystawę zapraszają autorzy Wojciech 
Zieliński i Przemysław Krąkowski – kole-
dzy z pracy, a po niej obserwatorzy noc-
nego nieba. Pasjonaci astronomii i astro-
fotografii.
Astrofotografia, to stara dziedzina foto-
grafii, która dzięki dzisiejszym możliwo-
ściom technicznym (zarówno w obszarze 
samego sprzętu do obserwacji, jak i foto-
grafii i jej obróbki) umożliwia fotografo-
wanie kosmosu (gwiazd, galaktyk, pla-

krok po kroku wykonać „Kulinki okrą-
glinki”, czyli skarpetkowe bałwanki, 
„Życzenia dla babci i dziadka” w formie 
przestrzennych obrazków z Agnieszką, 
„Wóz strażacki” i „Ludziki” z drewna 
z Bartkiem oraz spróbować „Szablono-
wego szaleństwa” we wspólnej akcji. Na 
koniec w sobotę zobaczyliśmy spektakl 
„O Jasiu, Małgosi i chatce z łakoci”, bajkę 
muzyczną przygotowaną przez zespół 
theART. Choć nie mogliśmy się ze sobą 
spotkać, to nie jest tak źle. Wszystkie 
materiały filmowe z ferii są nadal 
dostępne i można do nich wrócić, to jest 

net,...), a także nas – ludzi w relacji 
z kosmosem (fotografia nocna krajobra-
zowa). Wykonanie jednego zdjęcia niejed-
nokrotnie wymaga długich przygotowań, 
nakładów finansowych, wyczekiwania na 

W Galerii Kreatywnych Dziecia-
ków zapraszamy kreatywnych do 
wypróbowania „zimowych przepisów 
na plastyczną zabawę”.

W grudniu pojawiły się przepisy na świą-
teczną zabawę, można było zobaczyć jak 
zrobić renifera z kapsla, świąteczne 
magnesy na lodówkę i kartki, a także 
poznać przepisy na masę solną i na 
zimną porcelanę, z których można zrobić 
niebanalne ozdoby na choinkę.
W styczniu podpowiadaliśmy, jak w pro-
sty sposób można zrobić maskę w stylu 
weneckim albo maskę śmiesznego kota, 
lisa, żyrafy itp. Proponowaliśmy 

zabawne laurki dla babci i dziadka oraz 
specjalne kwiatowe magnesy. Zachęca-
liśmy do zrobienia śmiesznego portretu 
pingwina lub bałwanka. Pokazaliśmy, 
jak wykonać za pomocą drewnianych 
lub kosmetycznych patyczków karmniki 

plus. Normalnie, to po skończonej pracy 
widać nasze zadowolenie i entuzjazm, 
kiedy biegamy po pracowni ze zrobionymi 
na zajęciach zabawkami. Tego bardzo 
mocno brakuje, właśnie Waszej obecno-
ści i radości, to jest minus. My przesy-
łamy Wam wielkie uśmiechy i szukamy 
plusów. Cały czas pozostajemy na 
łączach! Nie zrywamy! Pamiętamy o Was 
i lecimy dalej! Zaglądajcie na naszego 
facebooka i instagrama, bo wkrótce poja-
wić się może wielkie hasło WRACAMY!!!!! 
i wtedy się zobaczymy! Oby tak było! 

Bartłomiej Stefański

odpowiednie warunki pogodowe. Najważ-
niejsze jest ciemne niebo, takie, które 
nie jest „zaśmiecone” światem, dlatego 
chcąc uprawiać astrofotografię, trzeba 
też uwzględnić w swoim grafiku czas 
i energię na poszukiwanie odpowied-
niego miejsca. Zdjęcia prezentowane na 
wystawie zostały wykonane w Bieszcza-
dach oraz w Afryce Południowej, gdzie 
warunki do takiej fotografii są odpowied-
nie. Autorem zdjęć jest Wojciech Zieliń-
ski, opracowanie opisów przygotował 
Przemysław Krąkowski.
„Choć życie może wydawać się trudne, 
zawsze jest coś, co możesz zrobić i osią-
gnąć sukces. Patrz w gwiazdy, a nie pod 
stopy.” Stephen Hawking.
Wystawa potrwa do 19 marca 2021.

Przemysław Krąkowski  
i Wojciech Zieliński

dla ptaków i stworzyć zimowy obraz 
z ptakami w roli głównej. 
W lutym proponujemy śmieszne przepisy 
na wykonanie walentynkowych kartek 
i dekoracji.
Serdecznie zapraszamy do Galerii Kre-
atywnych Dzieciaków i skorzystania 
z naszych przepisów, tym bardziej że 
mamy długie, zimowe wieczory. Poziom 
trudności prac jest zróżnicowany, ale 
czas spędzony na plastycznej zabawie 
bezcenny.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Galeria Kreatywnych Dzieciaków  

- przejazd Nowy Rynek 6/7

Wystawa astrofotografii

Kolorowa zima w Galerii Kreatywnych Dzieciaków
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Opisy zdjęć

1 strona 
1 zdjęcie – burmistrz Dariusz Urbański, nowy zastępca burmistrza Radosław Szpot i Krzysztof Oczkowski nowy Sekretarz Gminy.
2 zdjęcie – logo z napisem 50 
3 zdjęcie – serce WOŚP z napisem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 29. Finał 2021
4 zdjęcie – burmistrz wręcza strażakowi sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, w tle trzeci mężczyzna

2 strona 
zdjęcie portretowe burmistrza

3 strona
burmistrz Dariusz Urbański, nowy zastępca burmistrza Radosław Szpot i Krzysztof Oczkowski nowy Sekretarz Gminy

4 strona
1 zdjęcie – burmistrz, jego zastępca, poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski i radna Ewa Pomin
2 zdjęcie – 4 zestawy sprzętu dla OSP

10 strona
w gabinecie lekarskim, burmistrz, jego zastępca oraz kierownik Przychodni Lekarza Rodzinnego w Murowanej Goślinie

13 strona 
1 zdjęcie – 4 mężczyzn transportuje paletę załadowaną produktami spożywczymi, dookoła krzewy i chodnik
2 zdjęcie – 6 mężczyzn i kobieta stoją obok siebie, dookoła na stole i ziemi stosy puszek, kartonów i paczek z jedzeniem
3 zdjęcie – 2 mężczyzn i kobieta w trakcie rozdzielania paczek z jedzeniem

14 strona 
plakat o systemie powiadamiania mieszkańców Gminy Murowana Goślina, bezpłatne powiadomienie sms wprost na twój telefon, na nr 735907805 wyślij sms o treści TAK.ALARM, 
TAK.GMINA, TAK.KALENDARZ, TAK.SENIOR a będziesz otrzymywać związane z nimi informacje i powiadomienia
Plakat – nabór do szkółki piłkarskiej U KS Concordia ”Zagrajmy razem”, grupy- skrzat, żak, orlik, młodzik, trampkarz, junior

15 strona 
7 zdjęć portretowych burmistrza Dariusza Urbańskiego w towarzystwie jubilatów, par obchodzących złote gody

16 strona
15 zdjęć portretowych burmistrza Dariusza Urbańskiego w towarzystwie jubilatów, par obchodzących złote gody

17 strona
przy stole siedzą 4 kobiety i burmistrz MiG Murowana Goślina
Dwa zdjęcia wnętrz wyremontowanej nowej siedziby – sala narad i kuchnia
3 zdjęcie – na tle flagi Murowana Goślina i państwowej stoi 3 mężczyzn i 2 kobiety

16 strona  
1 zdjęcie – trzy osoby stoją na tle banneru z napisem „Podaruj życie”  
2 zdjęcie – strażak oddaje krew
3 zdjęcie – rysunek dziecięcy ręka nad budynkiem szpitala, krwinka i kierunkowskaz z napisem krew ratuje życie
4 zdjęcie – rysunek dziecięcy, duża krwinka i wiele małych i napis Zostań honorowym krwiodawcą i uratuj innym życie
5 zdjęcie – rysunek z napisem Krew darem życia, pod spodem czerwone serce z białym krzyżem, krwinka, strzykawka i na dole napis Podziel się kroplą krwi

19 strona 
1 zdjęcie – na tle ściany z sercem WOŚP i napisami Murowana Goślina 29. Finał 2021 stoi dyrektor Domu Kultury w Murowanej Goślinie i szef lokalnego sztabu WOŚP
2 zdjęcie – na korytarzu ludzie siedzą przy stołach przed monitorami laptopów, trwa licytacja WOŚP
3 zdjęcie – dwa autobusy do poboru krwi

20 strona  
1 zdjęcie – napis kiszonki, pod napisem kilkanaście słoików z zaprawionymi warzywami
2 zdjęcie – na placu zabaw na zewnątrz, grupa dzieci i dwie osoby dorosłe
3 zdjęcie – trzy tratwy na Warcie

26 strona
1 zdjęcie – na ścianie wiszą dwie gabloty ze zdjęciami kosmosu
2 zdjęcie – na ścianie wiszą trzy gabloty z pracami wykonanymi przez dzieci

27 strona
plakat informujący o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, wejdź na spis.gov.pl i spisz się, spis trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

28 strona 
plakat zachęcający i informujący o szczepieniach przeciw COVID-19, 6 prostych kroków jak się zaszczepić
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