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Ostatnie dwa miesiące to okres podwyższonej temperatury 
sporu politycznego w naszej gminie, która spowodowana 
była bezpardonowymi atakami przede wszystkim skierowa-
nymi we mnie, jako burmistrza. Cel był jeden. Doprowadzić 
do referendum, które w założeniu miało odwołać burmistrza 
i radę miejską w Murowanej Goślinie.

Ostatecznie, ze względu na rażące błędy popełnione przez 
inicjatorów, Komisarz Wyborczy w Poznaniu odrzucił wniosek 
dotyczący zorganizowania w Murowanej Goślinie referen-
dum. 13-osobowa grupa referendalna nie dopilnowała 
wymagań formalnych dość precyzyjnie opisanych w ustawie.

Przez ostatnie miesiące byłem przedmio-
tem brutalnych ataków medialnych, 
manipulacji, podawano na mój temat nie-
prawdziwe informacje. Największy w tym 
udział miała telewizja publiczna, która 
nagrała na mój temat 4 programy Alarm, 
a dziennikarze przez wiele godzin wycze-
kiwali z kamerami pod moim domem, 
przed budynkiem urzędu, czy moim biu-
rem. W mojej ocenie największą rolę 
w szukaniu sensacji, a co za tym idzie 
w szkodzeniu wizerunkowi naszego mia-
sta i gminy miał radny Kamil Grzebyta. 

Fakty są takie, że grupa referendalna nie 
potrafiła zebrać wymaganej liczby 
poprawnych podpisów. Po złożeniu wniosku 1.04 jeszcze 
dwukrotnie dostawali od komisarza wyborczego szansę na 
uzupełnienie brakujących (błędnie złożonych) podpisów. To 
zaskakujące, że grupa, która nie potrafi dobrze przeanalizo-
wać jednej ustawy (o referendum lokalnym) i właściwie zre-
alizować jednego projektu, jakim miałoby być doprowadzenie 
do referendum, czuje się kompetentna do oceniania działań 
burmistrza i urzędu. Trudno sobie wyobrazić, żeby z takimi 
kompetencjami starali się kiedykolwiek ubiegać o zarządza-
nie gminą. A o ambicjach kandydowania na burmistrza radny 
Grzebyta informował co najmniej kilkukrotnie np. na facebo-
oku. Kolejnym negatywnym bohaterem, który wykonał moim 
zdaniem bardzo złą pracę dla naszej gminy poprzez nie-
ustanne agresywne ataki m.in. na zwolenników burmistrza 
jest Błażej Kaźmierczak – inicjator referendum (prywatnie 
miłośnik m.in. Młodzieży Wszechpolskiej). Na swoim zdjęciu 
profilowym na facebooku ustawił przez jakiś czas nakładkę 

ze zdjęciem urzędującego burmistrza na taczce. Sami oceń-
cie Państwo, jaki poziom reprezentuje jeden z liderów nie-
udanej inicjatywy referendalnej. Proszę nie mylić tego pana 
z byłym radnym o tym samym nazwisku.

W tym miejscu chciałbym podziękować 11 837 mieszkań-
com, którzy nie wzięli udziału w tej awanturze politycznej 
i nie podpisali się pod wnioskiem referendalnym. Rozumiem 
też część z tych, którzy pod wpływem zmasowanych, zapla-
nowanych ataków na moją osobę podpisali się pod wnio-
skiem. Tym bardziej się cieszę, że jednak większość miesz-
kańców zignorowała przepychanki polityczne, a podstawę do 
oceny moich działań stanowią dla nich zmiany w gminie.

Z tego miejsca, tak jak to zrobiłem 
w telewizji TVN, od której przyjąłem 
zaproszenie do rozmowy, przepraszam 
tych mieszkańców, którzy poczuli się 
dotknięci, iż do mediów wyciekł materiał 
przedstawiający wyrwane z kontekstu 
żartobliwe scenki z mojego życia prywat-
nego. Zapewniam Państwa, że moje 
życie prywatne nigdy nie miało wpływu 
na moją pracę na rzecz mieszkańców.

Referendum się nie odbędzie, bo grupa 
referendalna nie była w stanie zrozumieć 
wymogów formalnych, jakie trzeba speł-
nić. Przede wszystkim mieszkańcy 

powinni się zapoznać z uzasadnieniem oraz dowiedzieć się, 
jakie będą pytania referendalne. Zgodnie z ustawą inicjator 
referendum powinien ponieść koszty poinformowania miesz-
kańców. W tym celu grupa zorganizowała przecież zbiórkę 
funduszy. Widząc niewielkie zainteresowanie mieszkańców, 
szybko zmniejszyli cel zbiórki z 15 tys. do 10 tys. zł. Osta-
tecznie, wraz z własnymi wpłatami, nie uzbierali kwoty, jaką 
sami sobie założyli. Liczę, iż mieszkańcy dopilnują, aby zgod-
nie z ich deklaracją i wpisem odnośnie przeznaczenia ewen-
tualnie niewykorzystanych pieniędzy, ta kwota została prze-
kazana na cele społeczne czy charytatywne. 

Mam ogromną satysfakcję, że grupa referendalna miała tak 
potężny kłopot z uzbieraniem odpowiedniej liczby podpisów. 
To jest dla mnie dowód na brak zaufania wobec ekipy refe-
rendalnej, a z drugiej strony uznanie dla wytężonej pracy 
zarządu gminy oraz wszystkich urzędników. Przejąłem mak-
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w Murowanej Goślinie 
referendum

fo
t. 

To
m

as
z S

zw
ajk

ow
sk

i



maj 2021 3

symalnie zadłużoną gminę po poprzedniku, z dodatkowym, 
kolosalnym długiem w Związku Międzygminnym Puszcza Zie-
lonka, z ogromnymi zaniedbaniami infrastruktury na obsza-
rach wiejskich, rozgrzebaną kanalizacją, ale za to z widowi-
skiem historycznym, które pożerało znaczną część budżetu 
oraz godziny pracy urzędników. Z tej perspektywy tym bar-
dziej jestem bardzo zadowolony ze zmian, jakie udało się 
przeprowadzić w ciągu 6,5 roku.

W mojej ocenie Radny Kamil Grzebyta to dzisiejsza twarz 
porażki inicjatywy referendalnej. Wraz ze swoją małżonką 
Magdaleną Biniędą-Grzebytą zbierał podpisy za swoim 
odwołaniem. Państwo Radni życzę Wam odwagi i konse-
kwencji. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście złożyli man-
daty radnych na ręce przewodniczącego rady miejskiej. 

Przez 6,5 roku na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina 
zrealizowane zostały inwestycje za ponad 150 000 000 zł. 
Przez całą moją kadencję dostaję setki wiadomości, telefo-
nów z głosami wsparcia, które nasiliły się ostatnich miesią-
cach. Jednak w ostatnich tygodniach z zaskakującą aktywno-
ścią wkracza Stowarzyszenie „Wspólna Przyszłość” na czele 
z radną Justyną Radomską. W skład stowarzyszenia wchodzi 
także obecny zastępca wójta w Suchym Lesie, a były zastępca 
burmistrza – mojego poprzednika Marcin Buliński, który jest 
współodpowiedzialny m.in. za zadłużenie gminy i zaniedbania 
obszarów wiejskich. Jest w tym gronie także Szymon Pędziń-
ski, były radny i były kandydat na burmistrza, który zmanipulo-
wał informacje o moim wynagrodzeniu (sprawę moich zarob-
ków wyjaśniam w osobnym artykule). I wreszcie szef kampanii 
wyborczej mojego poprzednika z 2014 r. Piotr Wrotyński. 
Wydają wspólnie „gazetkę wstydu”, która ukazała się podczas 
zbierania podpisów. Skupili się na ataku personalnym na moją 
osobę, oczerniając mnie i szkalując oraz podając niepraw-
dziwe informacje. Od stowarzyszenia w takim składzie pewnie 
trudno oczekiwać czegokolwiek poza atakiem. Za niedopusz-
czalny uważam artykuł obecnego zastępcy wójta Suchego 

Lasu Marcina Bulińskiego, a byłego zastępcy burmistrza do 
roku 2014. Nigdy żaden burmistrz czy zastępca nie krytykuje 
włodarza innej gminy publicznie, szczególnie w wydawanej 
tylko w takim celu gazetce. Można się z kimś prywatnie nie 
zgadzać, ale oficjalnie jako samorządowcy z jednego regionu 
powinniśmy współpracować, dla dobra mieszkańców wszyst-
kich gmin.

Czekamy na kolejne wydanie „gazetki wstydu”, której redak-
torem naczelnym został Paweł Woźniak – były szef kampanii 
wyborczej mojego rywala, a obecnego zastępcy Radosława 
Szpota. Cóż, jak widać jedni wybierają współpracę i realizo-
wanie projektów dla dobra mieszkańców, inni skupiają się 
wyłącznie na atakach.

Dzięki niekompetencji grupy referendalnej gmina zaoszczę-
dziła przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Taką kwotę 
możemy przeznaczyć na pierwszy etap modernizacji sta-
dionu – oświetlenie. Tak, rozpoczynamy modernizację sta-
dionu tak bardzo oczekiwaną przez mieszkańców całej 
gminy. Liczę, że teraz, po upadku inicjatywy referendalnej, 
będziemy mogli się skupić wyłącznie na poprawie warunków 
życia naszych Mieszkańców.

Przed nami wielkie zadanie organizacyjne. Po decyzji o wyj-
ściu miasta Poznania ze związku Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej naszym obowiązkiem było podjęcie 
uchwały o opuszczeniu związku. W przeciwnym razie narazili-
byśmy naszą gminę na wielomilionowe koszty. W tej chwili 
pracujemy nad zbudowaniem kompetencji w zakresie poli-
tyki odpadowej i zrobimy wszystko, żeby po rozpadzie GOAP 
nie wzrosła cena za wywóz śmieci. 

Niestety, przez pandemię dochody z PIT-u zatrzymały się na 
poziomie z 2019 roku i coraz mniej mamy środków na inwe-
stycje. Mój poprzednik zlikwidował przedszkola samorzą-
dowe, a dopłaty z gminy na placówki prywatne są coraz  
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Wszystkim Mamom!
Aby macierzyństwo było dla Was wyłącznie źródłem szczęścia,  

a Wasze dzieci dawały Wam mnóstwo energii  
do działania i otaczały Was miłością. 

Wszystkim Mamom z okazji ich święta samych dobrych chwil życzą:

Przemysław Popiak
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Murowanej Goślinie 

Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy 

 Murowana Goślina 
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wyższe. Z pewnością jednak zrealizujemy najważniejsze, 
zaplanowane wcześniej inwestycje.

W tym roku będziemy budować tzw. górną ulicę Rogozińską, 
zgodnie z zapowiedzią, iż chcielibyśmy wyremontować 
wszystkie ulice wzdłuż przejazdu przez miasto. 

Kontynuujemy prace, aby skończyć budowę świetlicy w Prze-
będowie – z dostępem dla mieszkańców Przebędowa i Troja-
nowa. Budujemy salę sportową i świetlicę w Łopuchowie. 
Planujemy wybudować także porządny dojazd do hali od 
strony ul. Starczanowskiej. To droga, którą pokonuje regular-
nie lub sporadycznie większość mieszkańców, aby dostać się 
do hali widowiskowo-sportowej, ośrodka kultury, szkoły pod-
stawowej, warsztatu terapii zajęciowej czy auli.

W przyszłym roku planujemy kompleksową modernizację sta-
dionu miejskiego wraz z budową nowej tartanowej bieżni. 
W tym roku dla dzieci z naszej gminy zaczniemy budowę placu 
zabaw - rodzinnego parku rozrywki przy stadionie miejskim. 

Składaliśmy wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego 
Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Niestety, znaleźliśmy się 
w gronie aż 100 gmin w Wielkopolsce, które nie otrzymały 
funduszy. Mam nadzieję, że podczas podziału pieniędzy 
z funduszy odbudowy samorządy zostaną potraktowane 
sprawiedliwie i nasze projekty zostaną w końcu uwzględ-
nione.

Chcę zapewnić mieszkańców Zielonki, że gmina jest zaanga-
żowana w budowę nawierzchni drogi do tej miejscowości. 
Jesteśmy na dobrej drodze i ta inwestycja, jak budowa kana-
lizacji w Białężynie, za środki zewnętrzne zostanie zrealizo-
wana. 

Ponadto podpisaliśmy porozumienie „Czyste powietrze”, 
ponieważ sprawy ochrony powietrza są w naszej gminie jed-
nym z priorytetów. W ramach porozumienia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
będziemy mogli uruchomić i poprowadzić punkt informacyj-
no-konsultacyjny. Realnie i bezpośrednio pomożemy miesz-
kańcom naszej gminy pozyskać dotację na zakup i montaż 
ekologicznych źródeł ciepła.

Dla uczniów z klas 4-8 zorganizowaliśmy program bezpłat-
nych korepetycji z matematyki, j. angielskiego, j. polskiego, 
fizyki oraz chemii. W okresie letnim zrealizujemy nowe for-
maty wydarzeń sportowych: imprezę nordic walking wraz 
z biegiem przełajowym na Bindudze czy Ultratur – bieg na 
trzech dystansach przez Puszczę Zielonkę.

Dziękuję jeszcze raz moim wyborcom i wszystkim mieszkań-
com, którym na sercu leży dobro gminy i mnie wspierają. Nie 
zawiodę Państwa. Każdego dnia będziemy zmieniać nasze 
miasto i gminę tak, jak to robimy od 6,5 roku. Mamy jeszcze 
wiele do zrobienia!
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Owszem, to ostatni, który jest dostępny 
w oświadczeniach majątkowych, ale 
prawdopodobnie nie tylko to było decy-
dujące. Otóż, gdyby porównać wynagro-
dzenia z innymi włodarzami niektórych 
ujętych w zestawieniu gmin, to okazuje 
się, że 2019 rok był jedynym (!), gdy 
moje wynagrodzenie było wyższe. Fak-
tycznie, w 2019 roku moje dochody 
zwiększyły się o kwotę, którą otrzymy-
wałem ze Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka”, gdzie zaangażowa-
łem się w finalizację budowy kanalizacji 
w naszej gminie. To jedyny taki rok. 
W każdym wcześniejszym moje zarobki 
są zdecydowanie niższe. W 2019 roku 
pensja za funkcję burmistrza to mie-
sięcznie brutto (licząc z wszystkimi 
dodatkami, kilometrówką) 11 591 zł. 
Zatem na wykresie znalazłabym się 
gdzieś pośrodku stawki. 

Gdyby porównać średnią dla lat 2015-
2019 zarobków moich i np. wójta 
Suchego Lasu, to rocznie zarabiałem 
ponad 20 tysięcy mniej. Dużo niżej 
w zestawieniu jest inna nasza sąsied-
nia gmina – Czerwonak. Obecny wójt 
urzęduje pierwszą kadencję, od 
2018 roku, dlatego w podsumowaniu 
lat 2015-2019 mówimy głównie 
o zarobkach jego poprzednika. Tu śred-
nia z lat 2015-2019 jest zbliżona do 
sucholeskiej. A średnia dochodów 
ówczesnego wójta Czerwonaka za lata 
2015-2018 łącznie z tytułu wynagro-
dzenia w urzędzie oraz ZMPZ była jesz-
cze wyższa niż w Suchym Lesie. 
Weźmy jeszcze jedną sąsiednią gminę 
- Pobiedziska. Tam też w 2018 roku 
zmienił się włodarz. Ale jeśli porów-

Haniebne manipulacje 
na temat zarobków

namy zarobki ówczesnej burmistrzyni 
z moimi w latach 2015-2017 i 2018 
(do jesiennych wyborów), to w każdym 
z tych lat moje zarobki były niższe. 
W każdym, z wyjątkiem jednego – 
2019 r., który oczywiście znalazł się 
w zestawieniu opozycji po to, aby mnie 
oczernić.

Autor tekstu z gazetki, czyli Szymon 
Pędziński, zapewne ma świadomość, 
że moje zarobki na tle innych włodarzy 
nie były oszałamiające. Tak podejrze-
wam, bo przecież jako były radny 
pamięta, iż w 2015 roku Rada Miejska 
zmniejszyła drastycznie moje wynagro-
dzenie w stosunku do pensji mojego 
poprzednika. W 2015 roku zarabiałem 
miesięcznie jako burmistrz 6771 zł 
netto. Tomasz Łęcki w 2013 roku tylko 
z tytułu pracy w urzędzie zarabiał  
ponad 9700 zł netto miesięcznie, a do 
tego ze Związku Międzygminnego Pusz-
cza Zielonka dodatkowo ponad 4 tys. zł 
netto. Sumując te wpływy, okazuje się, 
że zarabiałem połowę w porównaniu 
z poprzednikiem. Mimo upływu 6,5 
roku na stanowisku burmistrza, moje 
zarobki nadal nie dogoniły tych, które 
miał poprzedni burmistrz.  

Powyższe porównania wyraźnie poka-
zują, że prezentowane przez totalną 
opozycję zestawienie jest ohydną mani-
pulacją, która ma jeden cel – nastawić 
mieszkańców przeciwko mnie. Ostatnio 
atakowany bywa również w tej kwestii 
mój zastępca. Ile zarabiamy aktualnie? 
Radosław Szpot 6643,58 zł netto. Ja 
ok. 7500 zł netto. Czy to mało 
z obecną funkcją i odpowiedzialnością? 

Dla jednych tak, dla innych nie, nie 
mogę tego oceniać. Z pewnością kwoty 
nie odbiegają od zarobków innych wło-
darzy, ani (z wyjątkiem tego jednego 
wybranego roku!) nie przewyższają ich. 
Mieszczą się też w widełkach narzuca-
nych odgórnie dla urzędników państwo-
wych.  

Zapytanie o zarobki zastępcy wystosował 
radny Grzebyta, który w roku 2020 – 
zgodnie z oświadczeniem majątkowym – 
zarobił na działalności gospodarczej 
11 797,34 zł, co daje średnią 983,11 zł 
netto miesięcznie. W mojej ocenie za 
takie wynagrodzenie można mieć pro-
blem, aby utrzymać rodzinę. Ale po pomoc 
państwa umie wyciągnąć ręce - i tak z tar-
czy antykryzysowej uzyskał 16 500 zł oraz 
świadczenie postojowe 4160 zł.

Nie lubię nikomu zaglądać do kieszeni, 
ale zarówno radny Kamil Grzebyta, jak 
i radna Magdalena Binięda-Grzebyta 
nagminnie zadają pytania o zarobki 
urzędników i pracowników spółki MG 
Sport i Nieruchomości.

Grzebyta sam, będąc moim asysten-
tem, miał otrzymać maksymalne wyna-
grodzenie, a po likwidacji stanowiska 
asystentów w samorządach i po zatrud-
nieniu w urzędzie gminy otrzymywał 
sowite wynagrodzenie i dodatkowo 
wynagrodzenie w Związku Międzygmin-
nym Puszcza Zielonka na stanowisku 
koordynatora ds. turystyki, gdzie zaro-
bił ponad 30 000 zł.

Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy  

Murowana Goślina

W gazetce dystrybuowanej do mieszkańców naszej gminy, w tekście autorstwa Szymona 
Pędzińskiego pojawiła się informacja odnośnie zarobków włodarzy podpoznańskich gmin. 
Autor zadaje pytanie, czy stać nas na niemalże maksymalne wynagrodzenie burmistrza 
Murowanej Gośliny. Domyślam się, że rok 2019 został nieprzypadkowo wybrany do tego 
zestawienia. 
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ców do udziału w podobnych wydarze-
niach. Zaangażujemy uczniów z naszych 
szkół wraz rodzinami przy kolejnym 
sprzątaniu gminy.

Ilość śmieci w niektórych lokalizacjach 
byłą ogromna. Tym bardziej kolejne edy-
cje mogłyby się bardzo przydać. 

(BK)
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann,  

archiwum sołectw

w sprzątanie brzegów Warty zorganizo-
wane przez stowarzyszenia Ratuj Ryby 
i I love Off Road, I love Nature. Z całą 
pewnością będziemy rozszerzać takie 
inicjatywy. 

- Byliśmy dziś razem, robiąc naprawdę 
dobrą robotę! – mówi zastępca burmi-
strza Radosław Szpot - Dziękuję wszyst-
kim bez wyjątku, którzy wzięli udział 
w inicjatywie sprzątania gminy. Zachę-
camy już dzisiaj wszystkich mieszkań-

W sobotę 24 kwietnia połą-
czyliśmy siły i sprzątaliśmy 
nasze miasto oraz sołectwa. 
Wydarzenie przebiegało 
w ramach dwóch akcji: VII 
Sprzątanie Brzegów Warty od 
źródeł do ujścia 2021 oraz 
Sprzątanie Świata. 

Mieszkańcy naszej gminy wykazali 
się ogromnym zapałem, powołując 
lokalne zespoły, które sprzątały w sołec-
twach: Przebędowo, Mściszewo, Woj-
nówko, Łoskoń Stary, Rakownia, Nie-
szawa, Łopuchowo, Łopuchówko, Troja-
nowo, Boduszewo, Wojnowo, Kąty, Ucho-
rowo, Głęboczek, Kamińsko. Pracownicy 
urzędu wraz z burmistrzem i zastępcą 
sprzątali szlak rowerowy R7 od drogi 
serwisowej przy obwodnicy. Porządko-
wana była także, z inicjatywy Bogdana 
Ziemkowskiego, ul. Jodłowa w Murowa-
nej Goślinie. 

- Wspaniała akcja sprzątania naszej 
gminy! Podziwiam inicjatywy mieszkań-
ców i zaangażowanie sołectw – mówi 
burmistrz Dariusz Urbański. - Jeden ze 
szlaków rowerowych sprzątali urzędnicy 
wraz z rodzinami. Wielu naszych miesz-
kańców zaangażowało się również 

Sprzątanie Świata
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URZĄD

Już 80 osób potrzebujących 
i ich opiekunów otrzymało 
pomoc Centrum Wsparcia 
Osób Potrzebujących w Muro-
wanej Goślinie.
Centrum działa w ścisłym reżimie 
sanitarnym:

 ▪ w gabinetach specjalistycznych 
przyjmują: fizjoterapeutka, dietetycz-
ka i psycholożka;

 ▪ pomocy sąsiedzkiej w terenie udziela 
12 opiekunów;

 ▪ Dzienny Dom Pomocy oferuje 
wsparcie w miejscu zamieszkania 
podopiecznych realizowane przez 
terapeutkę zajęciową, pielęgniarkę  
i opiekunkę osób niesamodzielnych; 

 ▪ prowadzona jest także pomoc 
w ramach teleopieki medycznej.

Nadal dysponujemy wolnymi miejscami 
- zapraszamy do kontaktu i udziału 
w bezpłatnym wsparciu. 
Tel. 798 058 958, 506 243 790, adres 
e-mail: cwo-murowanagoslina@oakuo.pl.

Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących 
i ich Opiekunów w Murowanej Goślinie 
powstało w ramach projektu współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego 
2014+. Projekt realizowany jest przez OAK 
Usługi Opiekuńcze sp. z o.o. (non profit)  
z Poznania i Stowarzyszenie Każdy Jest 
Ważny z Murowanej Gośliny.  Na cele 
realizacji projektu władze MiG Murowana 
Goślina użyczyły nieodpłatnie pomieszcze-
nia, które zostały wyremontowane i wypo-
sażone ze środków projektu. 

(BK)

Centrum wsparcia aktywnie działa!

Zastępca burmistrza Rado-
sław Szpot osobiście dopro-
wadził do podpisania porozu-
mienia, które mocno anga-
żuje urząd w sprawy ochrony 
powietrza w Murowanej 
Goślinie. Teraz otrzymamy 
środki i narzędzia do aktyw-
nego działania w szerszym 
zakresie. 
W ramach porozumienia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej będziemy mogli uruchomić 
i prowadzić punkt informacyjno-konsulta-
cyjny, otrzymamy na to zadanie 
30 000 zł. Dzięki porozumieniu będziemy 
w stanie zrealizować: 

 ▪ punkt informacyjny czynny w dogod-
nych dla mieszkańców godzinach;

 ▪ organizację spotkań informacyjnych 
na terenie miasta i w sołectwach;

 ▪ wizyty bezpośrednie u mieszkańców, 
którzy nie mogą dotrzeć do punktu 
informacji;

 ▪ wydruk oraz dostarczenie mieszkań-
com materiałów na temat programu.

Cel programu „Czyste powietrze” to 
poprawa jakości powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. Miesz-
kańcy będą mogli pozyskać dotacje na 
przedsięwzięcia obejmujące m.in.:

 ▪ demontaż nieefektywnego źródła 
ciepła na paliwo stałe;

 ▪ zakup i montaż pompy ciepła typu 

Porozumienie  
„Czyste powietrze" podpisane!

powietrze-woda albo gruntowej 
pompy ciepła do celów ogrzewania 
pomieszczeń lub ogrzewania po-
mieszczeń i wody;

 ▪ zakup i montaż nowej instalacji 
centralnego ogrzewania lub ciepłej 
wody użytkowej (w tym kolektorów 
słonecznych); 

 ▪ zakup i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej;

 ▪ zakup i montaż wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła;

 ▪ zakup i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi zewnętrz-
nych, drzwi/bram garażowych 
(zawiera również demontaż);

 ▪ dokumentację dotyczącą powyższego 
zakresu: audyt energetyczny (pod 
warunkiem wykonania ocieplenia 
przegród budowlanych), dokumenta-
cję projektową, ekspertyzy.

Więcej informacji na: 
http://www.czystepowietrze.gov.pl/

(BK)
Zdjęcie: Damian Dubina

Radosław Szpot, zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina. 

https://www.czystepowietrze.gov.pl/?fbclid=IwAR3oobgBVw47Xnjo9NH5xWpDL-QpIMlUQ1fA9ZSnqnfPzTzGqzYdJ3IWP_k
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Bank Żywności w Murowanej Goślinie 
rozwija swoją działalność w 2021 r.! 
Podpisaliśmy umowę na kolejną edycję 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu 
Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
w zakresie dystrybucji żywności. 

Członkowie Stowarzyszenia „Każdy jest 
Ważny”: Olga Zaborowicz-Nowak oraz 
Maciej Przybylski mieli okazję porozma-
wiać o planach na 2021 r. z dyrektorem 
Pilskiego Banku Żywności Stanisławem 
Boreckim oraz podpisać nową umowę.

Tylko łącząc siły, można realizować duże 
projekty społeczne. A takim są działania 
Banku Żywności w Murowanej Goślinie. 

(BK)

5 tysięcy jednorazowych maseczek 
medycznych dla mieszkańców Murowa-
nej Gośliny zostało rozdanych bezpłat-
nie m.in. przez burmistrza Dariusza 
Urbańskiego oraz zastępcę Radosława 
Szpota 9 i 10 kwietnia br., kolejne 
50 tysięcy przekazano mieszkańcom 
wszystkich sołectw.

Dzięki Straży Miejskiej paczki bezpłat-
nych medycznych maseczek dojechały 
także do sołectw w naszej gminie 
i zostały przekazane sołtysom. Prosimy 
zainteresowanych mieszkańców o kon-
takt z nimi w sprawie odbioru. 

Jednorazowe maseczki medyczne pocho-
dzą z Rządowej Agencji Rezerw Strate-
gicznych, gminie Murowana Goślina prze-
kazał je Wojewoda Wielkopolski.

(BK)
Zdjęcia: Katarzyna Dobrowolska

Podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT) to jedno z najważ-
niejszych źródeł dochodów gminy. 
Nasze podatki mogą wpływać tam, 
gdzie rzeczywiście mieszkamy. Nie 
musimy zmieniać adresu zameldo-
wania. 

Wystarczy w formularzu podatkowym PIT 
wpisać Gminę Murowana Goślina, jako 
miejsce zamieszkania i wskazać wła-
ściwy miejscowo urząd skarbowy 
– Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu. 
W ten sposób zwiększamy pulę środków 
finansowych na dalsze inwestycje, czyli 
drogi, chodniki, place zabaw itp. Ponad 
38% z płaconych przez nas podatków 
wróci do Gminy Murowana Goślina. 

– Chciałbym gorąco zachęcić wszystkich 
mieszkańców gminy, którzy zameldowani 
są w innych miejscowościach, o dopeł-
nienie tej drobnej formalności – mówi 
burmistrz Dariusz Urbański - Dzięki temu 
pieniądze z podatków będą faktycznie 
zmieniać warunki życia i otoczenie tu, 
gdzie Państwo przebywacie.

Urząd Skarbowy obsługujący miasto 
i gminę Murowana Goślina:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu

ul. Dolna Wilda 80
61-501 Poznań

Centrala tel.: 61 65 78 787
(BK)

Bank Żywności 
rozwija działalność

Płacę podatki tam,  
gdzie mieszkam

Narodowy Spis powszechny Ludności 
i Mieszkań w 2021 r. jest przeprowa-
dzany od 1 kwietnia 2021 roku do 30 
września 2021 roku.

 ▪ Spis jest obowiązkowy!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Maseczki dla mieszkańców

 ▪ Dokonaj samospisu 
osobiście przez Inter-
net: www.spis.gov.pl.

 ▪ Jeśli masz wątpliwo-
ści, pytania, problem, 
zadzwoń: tel. 22 279 
99 99.

 ▪ Chcesz się spisać 
w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny Murowana Goślina – 
umów się telefonicznie. 
Tel. 784 571 999.

http://www.spis.gov.pl
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Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu zabezpieczyło 
środki w kwocie 3 mln. 200 tys. 
na inwestycję na terenie gminy 
Murowana Goślina – remont 
drogi z Boduszewa do Zielonki. 

Walka o fundusze na ten odcinek drogi 
trwała przez ostatnie kilka lat, a ostatnia 
dobra wiadomość jest zwieńczeniem 
starań wielu osób. Było to możliwe dzięki 
dobrej współpracy burmistrza Dariusza 
Urbańskiego ze Starostami Janem 
Grabkowskim i Tomaszem Łubińskim 

Droga do Zielonki – zabezpieczone środki na realizację

Wszyscy chcielibyśmy wrócić 
do normalności sprzed pande-
mii, dlatego jednym z zaplano-
wanych wydarzeń, które umoż-
liwi bezpieczną rekreację dla 
całych rodzin, jest zyskujący na 
popularności marsz z kijkami.
W kwietniu br. została podpisana umowa 
na zorganizowanie 21 sierpnia 2021 r. 

Burmistrz Dariusz Urbański oraz 
zastępca burmistrza Radosław Szpot 
z przyjemnością zapraszają do skorzy-
stania z projektu bezpłatnych korepe-
tycji z przedmiotów: 

 ▪ język angielski,
 ▪ język polski,
 ▪ matematyka,
 ▪ fizyka,
 ▪ chemia.

- Projekt realizowany przez fundację 
Instytut Społeczny jest o tyle ważny, że 
w czasie pandemii istnieje duża 
potrzeba pomocy dzieciom w nauce – 
mówi Radosław Szpot, zastępca 
burmistrza. – Odzew rodziców uczniów 
jest bardzo duży, tym bardziej cieszę 
się, że udało się wdrożyć ten projekt 
w naszej gminie. 

Impreza nordic walking w Murowanej Goślinie

Bezpłatne korki dla goślińskich uczniów!

Fundacja od 4 lat realizuje taki sam 
projekt w Poznaniu we współpracy 
z Centrum Inicjatyw Rodzinnych. Patrząc 
na pozytywne doświadczenia większego 
miasta, liczymy na efektywne korzystanie 
z projektu przez mieszkańców Murowanej 
Gośliny. Jest on skierowany do dzieci oraz 
młodzieży uczącej się w klasach 4-8 szkół 
podstawowych z terenu Miasta i Gmi-
ny Murowana Goślina a realizowany 
w godzinach 17.00-19.00. Zajęcia realizo-
wane są on-line za pomocą programu 
ZOOM. Więcej informacji oraz zapisy: 

w Murowanej Goślinie Ogólnopolskiego 
Pucharu Nordic Walking na dystansie 5 
i 10 km.

Wstępnie ustalono, że start i meta będą 
miały miejsce na przystani Binduga 
w Mściszewie. Więcej szczegółów 
przekażemy wkrótce.

(BK)
Zdjęcie: Katarzyna Dobrowolska

oraz Zarządem Powiatu w Poznaniu. 
Ustalono, że warunkiem rozpoczęcia 
prac jest przekazanie przez Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu działek znajdu-
jących się w pasie drogi. Starostwo 

przekazało już uniwersytetowi prośbę  
o bezpłatne przekazanie tych gruntów. 

Gmina Murowana Goślina jest gotowa 
przekazać uniwersytetowi własne tereny 
leśne w ramach rekompensaty za działki 
w pasie remontowanej drogi. Wniesie 
w ten sposób swój wkład do inwestycji 
tak potrzebnej mieszkańcom.

Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie 
Radnemu Powiatowemu - Jarosławowi 
Dobrowolskiemu.

(BK)
Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz

instytutspoleczny.pl/goslinskie-korki/. 
Można także kontaktować się bezpośred-
nio z organizatorem: nr tel. 534 977 404, 
e-mail: korki@instytutspoleczny.pl. (BK)

Zdjęcia: archiwum fundacji Instytut 
Społeczny

Spotkanie w Zielonce w sprawie możliwości 
remontu drogi (2019 r.)

Podpisanie umowy przez Burmistrza MiG 
Murowana Goślina Dariusza Urbańskiego, zastępcę 
burmistrza Radosława Szpota i przedstawiciela 
organizatora Arkadiusza Kozaka.
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W marcu br. zorganizowaliśmy, 
skromniej niż zwykle ze względu na 
obostrzenia sanitarne, wręczenie 
stypendiów sportowych dla najlep-
szych sportowców z naszej gminy. 

Za dokonania w 2020 roku przyznano 
w sumie 11 rocznych stypendiów na 
łączną kwotę 39 600 zł. Najlepsi, którzy 
na spotkaniu przyjęli gratulacje od bur-
mistrza Dariusz Urbańskiego i jego 
zastępcy Radosława Szpota to:

1. Szymon Twardoń - lekkoatletyka, biegi 
Mistrzostwa Polski Juniorów U18, bieg 
na 1500 m - 4 miejsce
Mistrzostwa Wielkopolski U18 i U20, 
bieg na 1500 m - 2 miejsce
Mistrzostwa Wielkopolski U18 i U20, 
bieg na 3000 m - 1 miejsce 
Halowe Mistrzostwa Polski U18, bieg 
1000 m, finał A - 11 miejsce

2. Fryderyk Lechno-Wasiutyński - tenis 
ziemny 
Tenis Europe U16 Belgia  
- 2 miejsce w singlu i 1 miejsce w deblu 
Mistrzostwa Polski do lat 16  
- 2 miejsce w deblu

3. Roman Pietrzak - quadrathlon, 
triathlon, duathlon
Mistrzostwa Europy w Quadrathlonie 
w sprincie - 4 miejsce
Mistrzostwa Polski w Duathlonie, 
dystans sprinterski - 4 miejsce
Mistrzostwa Polski AG w Triathlonie, 

dystans pełny - 3 miejsce
Mistrzostwa Polski w Triathlonie, dystans 
sprinterski - 6 miejsce

4. Mikołaj Winkel - karate olimpijskie WKF 
Mistrzostwa Polski w Karate Olimpijskim 
- 1 miejsce

5. Kacper Gasik - piłka nożna
I liga wojewódzka B1 - zwycięstwo bez 
porażki
Baraże o CLJ U17, etap międzywoje-
wódzki - zwycięstwo w dwumeczu 
i awans do CLJ U17
Baraże o CLJ U17, etap wojewódzki - tytuł 
Mistrz Wielkopolski, awans do kolejnej 
rundy

6. Konrad Chybowski - piłka siatkowa 
halowa
Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów Młod-
szych - mistrzostwo
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
– wicemistrzostwo

7. Marcin Wrotyński - lekkoatletyka
Mistrzostwo Polski Seniorów - wynik 70.33

8. Kamila Busse - judo
II Mistrzostwa Polski Weteranów i Amato-
rów w Judo - 1 miejsce

9. Nadia Winkel - judo
Memoriał Jigoro Kano - 1 miejsce
Poznańska Dziecięca Liga Akademii Judo 
- 1 miejsce
Mini Judo Cup - 2 miejsce

10. Krzysztof Kowalewski - tenis ziemny
Halowe Mistrzostwa Polski - srebrny 
medal
Indywidualne Mistrzostwa Polski 
- srebrny medal
Halowe Mistrzostwa Polski - srebrny 
medal

11. Hanna Klara Och-Oleksy - jeździectwo
XXIII Jeździeckie Mistrzostwa Polski Ama-
torów - 7 miejsce
Halowe Zawody Regionalne Leszno  
- 1 miejsce
Zawody Regionalne w Ujeżdżeniu  
- 2 miejsce
VIII Edycja Jeździeckiego Pucharu Gnie-
zna - 4 miejsce

Droga do Zielonki – zabezpieczone środki na realizację

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Trzech Rzek” 
przyznała dotacje z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich w zakre-
sie przedsięwzięcia „Rozwój ogól-
nodostępnej infrastruktury rekre-
acyjnej”. 

GMINA

Wśród pozytywnie zaopiniowanych 
projektów znalazły się m.in. wnioski 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Niesza-
wie oraz Stowarzyszenia Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Długiej Goślinie, 
sołectw z gminy Murowana Goślina.
KGW w Nieszawie otrzyma 24 150 zł 
na rozwój infrastruktury rekreacyjnej 

na wsi, pieniądze zostaną przeznaczone 
m.in. na zewnętrzny stół do ping ponga, 
tzw. tyrolkę, czyli zjazd linowy dla dzieci 
oraz pomieszczenie gospodarcze na 
potrzeby sołectwa. Stowarzyszenie KGW 
w Długiej Goślinie otrzyma 22 235 zł 
na projekt „Boisko do piłki siatkowej”.

(KD)

Dotacje z LGD Kraina Trzech Rzek

Stypendia sportowe

Roman Pietrzak

 Hanna Klara Och-Oleksy

Nadia Winkel

Kacper Gasik

Krzysztof Kowalewski
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Mieszkańcy powiatu 
poznańskiego będą się mogli 
zaszczepić przeciwko korona-
wirusowi w siedmiu tak zwa-
nych powszechnych punktach 
szczepień. – Po spotkaniu 
z przedstawicielami Narodo-
wego Funduszu Zdrowia mamy 
akceptację siedmiu punktów - 
mówi wicestarosta poznański 
Tomasz Łubiński. Chętnym 
z Murowanej Gośliny najbliżej 
jest do Centrum Kultury 

i Rekreacji w Koziegłowach 
w gm. Czerwonak, ale 
dostępne mają być także loka-
lizacje w Dopiewie, Kórniku, 
Luboniu, Mosinie, Rokietnicy 
i Swarzędzu. 

- Czekamy na akceptację Ministerstwa 
Zdrowia i NFZ w Warszawie – mówi Jan 
Grabkowski, starosta poznański. – Ze 
wszystkich tych miejsc będą mogli korzy-
stać nie tylko mieszkańcy gmin. Będą 
one dostępne dla osób z sąsiednich 
miejscowości, ale także dla mieszkań-
ców Poznania i całej Polski. 

POWIAT

Dodatkowe punkty szczepień

Przypomnijmy, że na terenie powiatu 
poznańskiego już wcześniej zostało 
otwartych 45 populacyjnych punktów 
szczepień. Pięć kolejnych na kształt 
powszechnych powstało w wyniku dzia-
łań Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 
Funkcjonują one w gminach: Buk, Komor-
niki, Kleszczewo, Pobiedziska i Tarnowo 
Podgórne. 

Wyznaczone właśnie powszechne 
punkty szczepień prawdopodobnie 
zostaną otwarte na przełomie kwietnia 
i maja. 

(TS)
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Teatr Muzyczny  
nie tylko 
w Poznaniu

mówi Przemysław Kieliszewski, dyrektor 
Teatru Muzycznego w Poznaniu. – Dzięki 
współpracy pomiędzy naszymi samorzą-
dami, Teatr Muzyczny będzie pokazywać 
spektakle i koncerty dla bardzo licznej 
grupy widzów metropolii poznańskiej, 
w tym dla mieszkańców powiatu – 
powiedział Tomasz Łubiński, wicestaro-
sta poznański.

Współpraca Teatru i powiatu uzyskała 
pierwsze konkretne efekty pod koniec 
grudnia zeszłego roku. Na Facebooku 
oraz kanale YouTube odbyła się pre-

Wszystko dzięki nawiązaniu współpracy 
pomiędzy powiatem a Teatrem Muzycz-
nym. Na minionej sesji Rady Powiatu 
w Poznaniu radni jednogłośnie podjęli 
decyzję o udzieleniu 2-milionowego 
wsparcia popularnej i lubianej przez 
mieszkańców regionu instytucji kultury. 
W tym i w przyszłym roku otrzyma ona 
na bieżącą działalność po pół miliona zł, 
w roku 2023 zaś – 1 mln zł. – Z naszych 
badań wynikało już kilka lat temu, że 
blisko połowa widzów pochodzi spoza 
Poznania. Zaoferowaliśmy więc dodat-
kowe działania na terenie powiatu – 

miera wyjątkowego spektaklu z naj-
większymi przebojami musicalowymi pt. 
„Bądźmy razem. Koncert dla pracowni-
ków ochrony zdrowia”. Wydarzenie to, 
współfinansowane przez powiat, zade-
dykowano tym, którzy każdego dnia sta-
wiają czoło pandemii. Od czasu pre-
miery widowisko obejrzało blisko 400 
tysięcy osób. Koncert można nadal oglą-
dać bezpłatnie na kanale YouTube. 
Będzie emitowany do czerwca. 

(KG)
Zdjęcie: Archiwum Poznańskiego  

Teatru Muzycznego

Poznański Teatr Muzyczny pojawi się ze swoimi spektaklami w powiecie poznańskim.  
W tym roku zaplanowano m. in. cykl koncertów w gminach położonych wzdłuż Warty. 

POWIAT
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ZDROWIE

Zwracamy się do osób młodych 
i w sile wieku, ale radzących sobie 
w Internecie, o zadbanie o swoich 
rodziców i dziadków, sąsiadów i zna-
jomych w kwestii założenia Interne-
towego Konta Pacjenta.

CO DAJE ZAŁOŻENIE TAKIEGO PRO-
FILU?

 ▪ proste i szybkie uzyskiwanie recept 
na stale przyjmowane leki; 

Wystarczy zamówienie złożyć w skrzynce 
przy poradni, a po wypisaniu recepty 
przez lekarza otrzymamy sms-a z kodem 
do recepty. W ten sposób unikamy 
konieczności dwukrotnego dzwonienia 
do przychodni (raz w celu zamówienia 
recepty, dwa w celu zapytania o kod). 

 ▪ szybkie uzyskiwanie skierowań do 
lekarzy specjalistów, szpitala, na 
badania diagnostyczne.

IKP powinni także posiadać wszyscy 
młodsi pacjenci, szczególnie ci, którzy 
przyjmują na stałe leki. 

Oszuści szukają wciąż nowych sposo-
bów na wyłudzenie pieniędzy. Bądźmy 
ostrożni! Apelujemy o stosowanie zasady 
ograniczonego zaufania. W przypadku 
podejrzeń, że mamy do czynienia z oszu-
stwem, dzwońmy na policję.  
Policjanci nigdy nie proszą o przekaza-

Klub Honorowych Dawców 
Krwi PCK,,Gośliniacy” w Muro-
wanej Goślinie zorganizował 
akcję poboru krwi dla dzieci 
chorych na białaczkę połą-
czoną z rejestracją dawców 
szpiku i zbiórką nakrętek dla 
Kamila Bałażyka na turnus 
rehabilitacyjny.

Telefony do przychodni w sprawie recept 
to czasem nawet kilkadziesiąt połączeń 
dziennie. Przeniesienie wydawania 
kodów na recepty do IKP oraz pozyskiwa-
nie ich w formie sms bardzo odciąży linię 
telefoniczną do przychodni. Tym samym 
mniejszy problem z dodzwonieniem się  
będziemy mieć wówczas, gdy będzie nam 
zależało na szybkiej rejestracji na 
teleporadę lub wizytę u lekarza.

Pomoc w zakładaniu Internetowego Konta 
Pacjenta zadeklarowali także bardzo 
aktywni seniorzy z Goślińskiego Stowarzy-
szenia Seniorów. Swoim koleżankom 
i kolegom mogą pomóc w tej kwestii we 
wtorki i piątki w godz. 10.00-12.00. 
Wejście do biura od parkingu przy ul. 
Kochanowskiego (Dolinka Rakocego). 

SZCZEPIENIA

Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
kontynuuje szczepienia mieszkańców 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
przeciw covid-19. Zapisywać się mogą 

nie komukolwiek swoich oszczędności, 
przelanie ich na konto lub pozostawienie 
w jakimś miejscu. Nigdy nie dzwonią 
także z informacją o tajnych akcjach. 
Nie przekazujmy także żadnej gotówki 
obcym osobom, ani nie dokonujmy prze-
lewów na wskazane przez obce osoby 

Do oddania krwi zarejestro-
wały się 42 osoby (zakwali-
fikowano 33). Ilość pozy-
skanej krwi to 14,850 ml. 
Jedna osoba oddała krew 
po raz pierwszy, natomiast 
dwie osoby zarejestrowały 
się do banku szpiku. 

Zarząd HDK PCK Gośliniacy
Zdjęcie: archiwum HDK PCK 

Gośliniacy

kolejne roczniki, zgodnie z wytycznymi 
rządowymi. 

Wszyscy zapisani są informowani 
o ewentualnych zmianach w harmonogra-
mie szczepień związanych np. ze zmiana-
mi w dostawach szczepionek. W przypad-
ku, gdy zapisany pacjent nie może 
się stawić na szczepienie (np. ze względu 
na chorobę lub kwarantannę) prosimy jak 
najwcześniej informować o rezygnacji 
z terminu. Zależy nam, abyśmy jak 
najwcześniej mogli powiadomić kolejnych 
zapisanych z listy i wykorzystywać 
racjonalnie wszystkie dostępne dawki 
szczepionek. 

UWAGA! 
Zmienił się formularz wypełniany przed 
szczepieniem. Nowy formularz można 
pobrać i wydrukować ze strony: https://
www.murowana-goslina.pl/250,szczepie-
nia-przeciwko-covid-19

Maria Czaińska 
Przychodnia Lekarza Rodzinnego 

Murowana Goślina 

konta. Członkowie rodzin proszeni są 
o rozmowy z seniorami na temat tego 
typu zagrożeń. 

Hubert Żołdak 
Komendant Komisariatu Policji  

w Murowanej Goślinie

Internetowe Konto Pacjenta
Ochrona zdrowia

Policja ostrzega przed oszustami

Krew dla dzieci chorych na białaczkę
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GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW
WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 
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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 605

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 Damian Dubina, 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

Nie masz pomysłu na 
spędzenie czasu wolnego? 
Pomożemy Ci to zmienić!
Spróbuj rozwiązać quest!

CO KRYJE SIĘ POD TĄ NAZWĄ? 

Quest to gra, która może okazać się 
super alternatywą na spędzenie czasu 
wolnego, zarówno w pojedynkę jak, 
i z dziećmi czy znajomymi. Łączy elemen-
ty zabawy i nauki, poszukiwań skarbu 
i radości odkrywania. Choć lokalna, może 
stać się prawdziwą, pełną przygód 
wyprawą. Zabawa polega na przemiesz-
czaniu się w terenie: po mieście, lesie 
czy skansenie, zgodnie z rymowaną 
instrukcją, opisaną w karcie questowej. 
Finałem jest odgadnięcie hasła i odkry-
cie skarbu. Gry rozwiązywać można 

o każdej porze roku, a przejście tras 
zajmuje od 30 min do 1 godziny. 

GDZIE RUSZYĆ? 

Akcja Questów Puszczy Zielonki dzieje 
się w Skokach, Pobiedziskach, Kicinie, 
Uzarzewie, Murowanej Goślinie i Kiszko-
wie. 

JAK DOSTAĆ KARTĘ QUESTOWĄ?

Gotową kartę questową można dostać w:

 ▪ urzędach gmin: Czerwonak, Kiszko-
wo, Murowana Goślina, Skoki i Swa-
rzędz,

 ▪ Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Le-
śnej,,Dziewicza Góra” w Czerwonaku, 

 ▪ Centrum Kultury i Rekreacji w Kozie-
głowach, 

 ▪ Skansenie Miniatur w Pobiedziskach 

 ▪ Swarzędzkim Centrum Historii i Sztuki, 
 ▪ Muzeum Przyrodniczo – Łowieckim 
w Uzarzewie.

Pliki z kartami questowymi (do samo-
dzielnego wydruku lub pobrania), 
na których znajduje się trasa oraz 
instrukcja wycieczki wraz z zagadkami 
i zadaniami można znaleźć na stro-
nach:

www.turystyka.puszcza-zielonka.pl,  
www.regionwielkopolska.pl

Questy powstały we współpracy z Biblio-
teką Wojewódzką i Centrum Animacji 
Kultury w Poznaniu w ramach serii 
„Wielkopolskie Questy”.

Gry dostępne będą już w maju. Szczegó-
łowe informacje znajdziecie na stronie 
www.turystyka.puszcza-zielonka.pl.

Beata Lipowska

Questy Puszczy Zielonki

http://www.turystyka.puszcza-zielonka.pl
http://www.regionwielkopolska.pl
http://www.turystyka.puszcza-zielonka.pl
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Rada Samorządu Uczniowskiego 
wraz z opiekunką, zasiadając we 
wrześniu 2020 r. do opracowania 
planu działania, brała pod uwagę 
prawdopodobieństwo przejścia 
w tryb nauki zdalnej i zaplanowała 
realizację pomysłów, które można 
będzie zorganizować w takich wła-
śnie warunkach pracy. Oprócz orga-
nizacji uroczystości oraz akcji 
wolontariackich, działania Samo-
rządu Uczniowskiego mają na celu 
urozmaicenie życia szkolnego 
uczniów i nauczycieli. W bieżącym 
roku szkolnym zaplanowano więc 
konkursy, gazetki, akcje charyta-
tywne, prezentacje ciekawostek, 
które urozmaicały i uatrakcyjniały 
uczniom naukę zdalną.

Tuż przed zamknięciem szkół 23 paździer-
nika 2020 r. odbył się konkurs na najcie-

kawszą maseczkę. Niestety, głosowanie 
wyłaniające zwycięzców przełożono 
na czas, gdy wszyscy wrócimy do szkoły. 
Zależy nam, aby uczniowie i nauczyciele 
zobaczyli te wspaniałe prace na żywo.

W listopadzie dla chętnych uczniów został 
przeprowadzony konkurs na bazie znanej 
gry Minecraft. W grudniu odbył się 
konkurs online na stworzenie przed 
kamerami na żywo świątecznej bombki, 
a w lutym poprosiliśmy o nadsyłanie prac 
z wyrazami kojarzącymi się ze Świętem 
Zakochanych. Każdej klasie wylosowano 
słowo, którego litery należało stworzyć 
z przedmiotów codziennego użytku. 
Trudno było jednoznacznie wyłonić 
zwycięzców wymienionych konkursów, 
ponieważ kreatywność uczniów przerosła 
najśmielsze oczekiwania.

Samorząd kontynuuje ogłaszanie dat 
i krótkich opisów nietypowych świąt 

wypadających w danym miesiącu. 
W warunkach stacjonarnych byłyby 
wywieszone na gazetce i ogłoszone przez 
radiowęzeł, jednak w obecnej sytuacji 
zabawne opisy pojawiają się w ogłosze-
niach na portalu Librus.

Jedną z ważnych propozycji Samorządu 
Uczniowskiego jest organizacja pomocy 
koleżeńskiej dla uczniów, którzy potrze-
bują wsparcia zarówno w nauce, w obsłu-
dze programu Microsoft Teams, 
a także przy rozwiązywaniu innych 
technicznych problemów. Pomoc udziela-
na jest w ramach indywidualnych 
spotkań online.

Samorząd Uczniowski pracuje dalej, 
a efekty działań poznamy w najbliższej 
przyszłości.

Aleksandra Michułka 
nauczycielka i opiekunka SU w SP 1

Zdjęcia: archiwum szkoły

„Zdalny” Samorząd Uczniowski w SP1

OŚWIATA

Koło naukowe działające w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkow-
skiego rozpoczyna kolejny etap zajęć w 
ramach  ogólnopolskiego konkursu „Być 
jak Ignacy”. Temat tego bloku zajęć to 
„Technologie cyfrowe, Internet i programo-
wanie”. Na zajęciach uczniowie poznają 
różne techniki wykorzystywane w produkcji 
filmów oraz technologię wirtualnej rzeczy-
wistości. Zapoznają się z osiągnięciami 
wybitnego matematyka Stefana Banacha 
oraz poznają zagadnienia związane 
z robotyką i sztuczną inteligencją. Nauczą 
się również bezpiecznie korzystać z sieci 
internetowych. 

Beata Kopiczko
Zdjęcie: archiwum szkoły

Być jak Ignacy
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W bieżącym roku szkolnym 
mija trzydziesta rocznica roz-
poczęcia pracy Liceum Ogól-
nokształcącego w Bolechowie. 

W związku z sytuacją pandemiczną nie 
planujemy uroczystych obchodów 
jubileuszu, warto jednak o nim pamiętać, 
ponieważ nasza szkoła powstała w wyni-
ku inicjatywy mieszkańców Murowanej 
Gośliny z myślą o absolwentach gośliń-
skich szkół. Obecnie jesteśmy zespołem 
szkół, w skład którego wchodzi Liceum 
Ogólnokształcące, Technikum i Szkoła 
Branżowa I stopnia. Pod względem liczby 
uczniów jesteśmy drugą szkołą w Powie-
cie Poznańskim. 27 maja rozpoczyna 
się rekrutacja na rok szkolny 
2021/2022, dlatego chcemy przedsta-
wić naszą ofertę edukacyjną i zachęcić 

13 maja 2021 roku obchodzimy 35. 
rocznicę nadania Szkole Podstawowej 
w Uchorowie imienia Leona Masiakowskie-
go. Dziś imię to nosi Szkoła Podstawowa 
w Białężynie, której społeczność ma 
szczęście znać potomków swojego 
patrona. Dzięki ich staraniom, szczególnie 
syna Leona Masiakowskiego - prof. Jerzego 
Masiakowskiego możemy słuchać opowie-
ści o patronie, a także poznawać historię 
małej ojczyzny. Wspomnienia oczarowują 
miłośników historii kolejnymi wątkami oraz 
otwierają umysły, kierując uwagę na 
sprawy ważne, leżące u źródła, zatrzymu-
jąc na chwilę w pędzącej i zwariowanej 
rzeczywistości.  

Martyna Papajewska
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leona 

Masiakowskiego w Białężynie

O PATRONIE SZKOŁY:

Leon Masiakowski (1982 - 1939). 
Nauczyciel i kierownik Szkół Powszechnych 
w Pacholewie (1912 - 1919) i w Uchorowie 

do podjęcia nauki w szkole ponadpodsta-
wowej blisko domu.

1. Szkoła Branżowa I Stopnia, nauka 
trwa 3 lata. Po jej ukończeniu ucznio-
wie mogą podjąć pracę w wybranym 
zawodzie i równocześnie kontynu-
ować naukę na wyższych poziomach 
kształcenia. Od września powstanie 
klasa wielozawodowa i klasa patro-
nacka firmy „Solaris”.

2. Liceum Ogólnokształcące, nauka trwa 
4 lata. Szkoła ta przygotowuje do dal-
szego kształcenia na poziomie szkoły 
wyższej i policealnej. Proponujemy 
naukę w klasach mundurowych o pro-
filu: wojskowym, policyjnym, strażac-
ko-ratowniczym oraz klasie ogólnej.

3. Technikum, nauka trwa 5 lat. Mło-
dzież może kształcić się w zawodach: 
technik informatyk, technik logistyk, 

(1919 - 1939). Brał udział w wojnie polsko
-bolszewickiej 1919-1921. Dowódca II. 
Kompanii IV. Baonu Murowana Goślina 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r., 
w skład którego wchodzili powstańcy z 8. 
sąsiednich wsi: Łukowo, Pacholewo, 
Uchorowo, Nienawiszcz, Żerniki, Szymanko-
wo, Starczanowo i Białężyn. Podczas II 
wojny światowej wyrokiem niemieckiego 
policyjnego sądu doraźnego skazany 
na śmierć w dniu 9.11.1939 r. Bestialsko 
zamordowany przez niemieckiego okupanta 
w masowym mordzie, w lesie kobylnickim 
pod Szamotułami, 10 listopada roku 1939.
W 1989 r. na frontowej ścianie szkoły 
w Uchorowie (obecnie zabytek) umieszczo-
no tablicę pamiątkową z napisem: „Zasłu-
żony nauczyciel, patriota, nosił Polskę  
w sercu, ukrywał ją przed wrogiem jak 
najdroższy skarb”.
Ksiądz Szwaba, dziekan i kanonik parafii 
białężyńskiej pisał o Leonie Masiakow-
skim: „Dla miłego i przystępnego usposo-
bienia zdobył rychło tak u rolników jak 
i dominialnego ludu wielkie zaufanie. Służył 
im radą i pomocą jak tylko mógł. Pisał im 

technik hotelarstwa oraz technik 
żywienia i usług gastronomicznych. 
W trakcie nauki uczniowie realizują 
praktyki zawodowe, które skutecznie 
przygotowują ich do funkcjonowania 
na rynku pracy po ukończeniu szkoły.

4. Prowadzimy również rekrutację do 
Liceum dla Dorosłych dla absolwen-
tów szkoły branżowej i zasadniczej.

Zajęcia w Zespole Szkół odbywają 
się w dwóch budynkach, w Bolechowie 
i Murowanej Goślinie. W tym roku urucho-
mimy pracownie logistyczną i hotelarską, 
które w znaczący sposób wpłyną na jakość 
kształcenia zawodowego. Więcej informacji 
o naszej ofercie edukacyjnej znajdą 
Państwo na stronie internetowej https://
www.zsbolechowo.edu.pl/.

Mariusz Palka, Dyrektor Szkoły
Zdjęcia: archiwum szkoły

wnioski do władz o wsparcie i renty, 
łagodził spory. Gromadził młodzież wkoło 
siebie, uczył polskiego, śpiewu, teatru.  
Na wszystkich wpływał w duchu polskim, 
czym wychowywał ich na dobrych Polaków. 
Śmierć jego wywołała ogólny żal, że po dziś 
dzień wspomina go się serdecznie i z miło-
ścią. Pod względem wojskowym dla swych 
zdolności technicznych osiągnął przy 
saperach rangę oficera wojsk polskich”.

Jubileusz Patrona

Oferta edukacyjna ZS im. D. Chłapowskiego w Bolechowie

OŚWIATA

Szkoła w Uchorowie – widokówka z 1908 roku 
(Źródło: Maciej Sterczała, „Murowana Goślina 
i okolice na dawnych widokówkach”). Prof. Jerzy 
Masiakowski przypomina, że budynek ten pełnił 
także funkcję poczty, a Leon Masiakowski, był 
zarówno nauczycielem, jak i agentem pocztowym.

https://www.zsbolechowo.edu.pl/
https://www.zsbolechowo.edu.pl/
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Pomimo, a może właśnie 
zwłaszcza podczas trwającej 
pandemii, Rakownia zaprasza na 
wiosenny rozruch. Możliwości 
aktywizacji jest kilka - oto one.
Po pierwsze 22 maja odbędzie się 
impreza rekreacyjna „Orientacja na 
Rakownię”. Zabawa polega na odnalezie-
niu we właściwej kolejności specjalnie 
oznakowanych punktów umieszczonych 
w leśnych ostępach, które zaznaczone 
są na specjalnie przygotowanej mapie. 
Jest ona bardzo szczegółowa (1:10000), 
ukazuje przebieżność terenu i wiele 
szczegółów takich jak np. położenie 
mrowisk! Mapy są zaktualizowane 
i przygotowane zgodnie ze standardami 
Polskiego Związku Orientacji Sportowej. 
Marszobiegi na orientację świetnie 
wyrównują szanse uczestników w każ-
dym wieku, bo temperują prędkość młod-
szych zawodników i punktują doświad-
czenie seniorów. Jest to więc atrakcja dla 
całych rodzin! Na tę imprezę, organizowa-
ną wespół z Sołectwem Rakownia, 
można zapisać się poprzez stronę  
www.rakownia.org/orientacja (w przypad-
ku obostrzeń covid-19 start każdego 
zawodnika/rodziny w indywidualnej 
minucie startowej).

Po drugie, aby przygotować się do zawo-
dów i poznać ideę orienteeringu, warto 
poćwiczyć już teraz. W lasach koło Rakow-
ni, poza ścieżkami, na chętnych czekają 
słupki „Zielonego Punktu 
Kontrolnego” z biało-pomarańczowymi 
znacznikami i perforatorami („dziurkacza-
mi” do potwierdzenia obecności na 
punkcie). Start/meta znajduje się w świe-
tlicy wiejskiej (ul. Dolna 2) oraz na boisku 
(ul. Sowia, pod lasem). W obu tych 
miejscach można zaparkować i pozosta-
wić samochód, znajdują się tam tablice 
informacyjne. Mapy pobiera się w skrzyn-
ce na miejscu startu (wspomniana 
świetlica lub boisko) lub - dla pewności 
- można samodzielnie wydrukować, 
pobierając ze strony www.rakownia.org/
orientacja. Przygotowano trasy rodzinne, 
krótkie, średnie i długą. Dodatkowo  
na każdym słupku znajduje się opis, 

Rodzinna impreza na orientację 
i trasy turystyczne

Aktywna Rakownia

z jakiego drzewa został on wykonany i jakie 
są jego właściwości i zastosowanie.

Po trzecie zaś dla wielbicieli nordic 
walking, biegania i spacerowania po 
ścieżkach uruchomiono 5,5 km oznako-
waną słupkami na całej długości trasę 
turystyczną. Wiedzie ona podobnie jak 
trasy orienteeringowe opisane powyżej ze 
świetlicy wiejskiej na boisko (znajdują 
się tam tablice z mapami ukazujące 
przebieg szlaku) - lub w przeciwną stronę. 
Szlak posiada w swoim przebiegu punkt 
zborny rozpoczynający 3 km pętlę, dzięki 
któremu można wyprawę skrócić lub 

wydłużyć o dowolną liczbę powtórzeń 
pętli. Dla miłośników przyrody ciekawost-
ką będą interesujące fakty o roli lasów 
umieszczone na każdym słupku  
szlaku, a dla zainteresowanych historią 
i militariami wojskowy zygzakowaty okop 
z czasów drugiej wojny światowej, wzdłuż 
którego wiedzie fragment trasy. Okop, 
skierowany frontem na wschód, utworzo-
ny został najprawdopodobniej w roku 
1944, jako zabezpieczenie przed spodzie-
waną ofensywą sowiecką.

Szlaki powstały staraniem Stowarzysze-
nia Przyjaciół Rakowni we współpracy 
z Leśnym Zakładem Doświadczalnym. 
Zapraszamy do Rakowni!

Maciej Gramacki
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

Zdjęcia: Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

http://www.rakownia.org/orientacja
http://www.rakownia.org/orientacja
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W kategorii Chórów dorosłych – muzyka 
współczesna, zdobył  II miejsce, uzysku-
jąc 90 punktów na 100 możliwych.

Jury składało się z 12 wybitnych dyrygen-
tów-chórmistrzów ze Stanów Zjednoczo-
nych, Macedonii, Węgier, Hiszpanii, Repu-
bliki Południowej Afryki, Rosji, Chin, Korei 
Południowej, Australii, Włoch, Francji 
i Wielkiej Brytanii.  
Nasze chóry otrzymały bardzo wysoką 
punktację w każdej kategorii konkursu 
oraz recenzje, w których jury podkreśliło 
zaangażowanie chórzystek, dobrą 
technikę wokalną, świeżość oraz piękną 
interpretację wykonywanego programu 
konkursowego. 

Elżbieta Wtorkowska,  
Adrianna Wtorkowska-Kubińska  

Dyrygentki Chórów „Canzona” 
Zdjęcia: archiwum chóru

KULTURA

Chóry „Canzona” nagro-
dzone na Międzynarodowym 
Konkursie Muzycznym Youth 
Music Competition w Atlancie 
w USA.

Właśnie minął rok, od kiedy żyjemy 
w warunkach trwającej epidemii Co-
vid-19. Działania w obecnym czasie 
w obszarze kultury wymagają szczególnej 
kreatywności ze strony instytucji. 
Dotknęło to oczywiście również pracy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie. Część 
z działalności została przeniesiona 
do sieci internetowej. Praca Chórów 
„Canzona” również od marca 2020 
realizowana była w systemie zdalnym,  
z wykorzystaniem technik informatycz-
nych. W przerwie między drugą, a trzecią 
falą pandemii, zgodnie z rozporządze-
niem MKDNiS, pozwalającym na pracę 
w kontakcie bezpośrednim (oczywiście 
w rygorze sanitarnym), mającą na celu 
przygotowanie zespołów do realizacji 
projektów artystycznych,  udało się 
przygotować nagrania chórów dziewczę-
cego i żeńskiego. Główne projekty 
artystyczne to  udział Chóru Dziewczęce-
go w międzynarodowej realizacji premiery 
kompozycji Romana Drozda „Eschatofo-
nia” z udziałem chórów, orkiestr i tance-
rzy z kilku kontynentów oraz udział 
w międzynarodowych konkursach 
chóralnych w Polsce, Belgii, Irlandii, USA 
i Kanadzie, odbywających się w czasach 

pandemii on-line.  26 lutego otrzymali-
śmy rezultaty z konkursu w Stanach 
Zjednoczonych - International Youth 
Music Competition w Atlancie.

W konkursie wzięły udział chóry i orkie-
stry z 12 krajów z całego świata - z Mek-
syku, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Filipin, 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
Kanady, Macedonii, Malezji, Brazylii, 
Republiki Południowej Afryki, USA  
oraz z Polski.

Chór Dziewczęcy „Canzona” zdobył II 
miejsce w kategorii chórów dziecięcych 
– muzyka współczesna, uzyskując 90 
punktów.

Żeński Chór „Canzona-Absolwent” 
wystąpił w dwóch kategoriach. W katego-
rii Chóry dorosłe – muzyka sakralna, 
zdobył  I miejsce, uzyskując 95 punktów. 

Canzona nagrodzona
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Uchwalona 3 maja 1791 roku na 
Sejmie Czteroletnim ustawa regulu-
jąca ustrój prawny Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie nowocze-
sną konstytucją. Wprowadzała w Rze-
czypospolitej ustrój monarchii kon-
stytucyjnej – zachowywała stanową 
strukturę społeczeństwa, ale otwie-
rała perspektywy dalszych prze-
kształceń systemu państwowego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął 
uchwałę ws. ustanowienia roku 2021 

Od kilku lat w naszym ośrodku 
kultury odbywają się warsztaty 
filmu animowanego. Dzieci pod 
fachowym okiem instruktora Dariu-
sza Pietrzaka realizują swoje 
pomysły. 

W Poznaniu w dniach 26-30 kwietnia 
2021 r. odbędzie się VIII Ogólnopolski 
Przegląd Filmów Animowanych Tworzo-
nych przez Dzieci: „Oko Kalejdoskopu”.

Z głębokim żalem i smutkiem poże-
gnaliśmy Marka Derbicha, naszego 
Kolegę, Przyjaciela i wieloletniego Pra-
cownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Straciliśmy wspaniałego człowieka, 
niezwykle życzliwego i pogodnego 
Kolegę, który wnosił w życie naszego 
ośrodka mnóstwo radości i ciepła. 
Zawsze otwarty na świat i ludzi, 
zaangażowany i pełen dobrej energii.

Był związany z naszym ośrodkiem przez 
ponad czterdzieści lat. Jego zasługą jest 
szata graficzna naszych plakatów, ulotek 
folderów i wydawnictw. Jednak Jego naj-

Rokiem Konstytucji 
3 Maja. Sejm świadomy 
znaczenia Konstytucji 3 
Maja, jako ważnego 
elementu pamięci 
zbiorowej, oddając hołd 
wszystkim, którzy 
przyczynili się do 
powstania tego aktu, 
zachęca do refleksji nad 
dziedzictwem Konstytu-
cji współcześnie.

(AW)

większą pasją zawsze była sztuka, malo-
wał praktycznie od zawsze. Był jednym 
z pierwszych animatorów szeroko rozu-
mianej plastyki w naszym mieście. Two-
rzył nie tylko obrazy, rysunki, ale również 
sztukę użytkową.
Przez wiele lat, będąc redaktorem 
naczelnym czasopisma „Obywatel”, był 
bardzo zaangażowany w życie społeczne 
naszego miasta.

Marku, dla nas praca z Tobą była piękną 
przygodą. Ty swoją artystyczną osobowo-
ścią, niebywałym talentem, inteligencją 
i humorem malowałeś każdą szarość na 
kolorowo. 
Marku, na zawsze pozostaniesz w naszej 
pamięci… Bardzo będzie nam Ciebie bra-
kować… Maluj dalej u Pana Boga swoje 
obrazy…
Żegnając – dziękujemy za Twoją obec-
ność wśród nas, za Twoją pracę, 

Do przeglądu zakwalifikowały się dwa 
filmy, zrealizowane z dziećmi podczas 
warsztatów:

 ▪ „Pingwin” Lucka Misiornego z 2018 roku,
 ▪ „Spotkanie” - praca zbiorowa - anima-
cja zrealizowana metodą pixilacji, czyli 
animacji żywych postaci - rok 2020.

W przeglądzie weźmie udział 156 filmów! 
Gratulujemy naszym dzieciakom i in-
struktorowi! Arleta Włodarczak

Zdjęcie: Dariusz Pietrzak

za wszelkie dobro i przyjaźń.
Łączymy się w smutku i bólu z rodziną, 
bliskimi i przyjaciółmi.

Dyrektor, koleżanki i koledzy 
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Konstytucja 3 Maja

Oko kalejdoskopu

Pożegnanie Marka
„Czasem świat oznacza mniej, 
niż jeden człowiek, którego 
brak…”

Baner przypominający o rocznicy zawisł na ratuszu miejskim. 
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Nie ma obecnie możliwości, by 
w sposób znany sprzed pandemii 
pracować na próbach i koncertować 
dla Państwa. Udało się zrobić nagra-
nie, które zostało „na złoto” doce-
nione przez szanowne jury na VIII 
Międzynarodowym Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Rzeszowie. 

Z początkiem lutego pojawiła się 
możliwość realizacji projektów muzycz-
nych takich, jak nagrania audio-video. 
Szybko przystąpiliśmy do realizacji 
takiego projektu i przy zachowaniu 
wszelkich obostrzeń sanitarnych udało 
się zrealizować cykl przygotowań i sesję 
nagraniową. Naszą pracę podzieliliśmy 
na trzy etapy. Niestety, nowe podwyż-
szone obostrzenia przerwały to zadanie. 
Do tej pory udało się zrealizować jedną 
z trzech zaplanowanych sesji nagranio-
wych. Niejako przy okazji zrealizowali-

Drodzy Zawodnicy,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie infor-
muje, że w związku z niepewną sytu-
acją epidemiologiczną przekłada na 
późniejszy termin planowane dotąd na 
6 czerwca 2021 r. XXIV Mistrzostwa 
Polski Masters w Półmaratonie 
w Murowanej Goślinie. 

NOWA DATA BIEGU – 1 SIERPNIA 2021 
ROKU. W MAJU URUCHOMIMY ZAPISY. 

Organizację imprezy powierzył naszemu 
ośrodkowi kultury Polski Związek Lekkiej 
Atletyki Masters w Toruniu. 

Historia biegów w Murowanej Goślinie 
sięga 1979 roku. Bieg przez lata zmieniał 
swój charakter i dystans. Przez ostatnie 
kilkanaście lat Murowana Goślina jest 
organizatorem Mistrzostw Polski na 
dystansie półmaratonu. Cieszymy się, że 
Polski Związek Lekkiej Atletyki Masters 
obdarza nas zaufaniem i powierza orga-
nizację imprezy tej rangi.

śmy nagranie audio-video, które zostało 
przesłane na Międzynarodowy Konkurs 
Online Fanfary Lwowa 2021. 

Liczymy zatem na szybki powrót możliwo-
ści kontynuacji naszej pracy, a w dalszej 
perspektywie czekamy na możliwość 
koncertowania dla Państwa. 

Zawodnicy przyjeżdżają do naszego mia-
sta bardzo chętnie, spotykają tu życzli-
wych ludzi i miłą atmosferę. Ośrodek kul-
tury nie składał oferty organizacji 
mistrzostw w 2020 r., z uwagi na plano-
wany remont wiaduktu kolejowego na 
trasie biegu.

Jest w Orkiestrach Dętych siła nawet 
na wirusa!

Mateusz Sibilski
Kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP

Zdjęcie: archiwum orkiestry

Mamy nadzieję, że Mistrzostwa Polski 
Masters w Półmaratonie, które na stałe wpi-
sały się w sportowy krajobraz naszego mia-
sta, będą mogły się odbyć w nowym termi-
nie, zapraszamy do Murowanej Gośliny.

Arleta Włodarczak
Dyrektor biegu

Jest w orkiestrze siła na wirusa!

Nowa data mistrzostw

KULTURA

Muzycy Orkiestry Dętej OSP podczas sesji nagraniowej.
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Przygotowaliśmy dla Państwa w najbliższych czasie:

● warsztaty artystyczne dla dzieci, 

● spektakle plenerowe,

● projekcje kina letniego „Zorza”,

● spacery historyczne,

● happeningi,

● wystawy,

● imprezy dla dzieci,

● cykl kameralnych koncertów plenerowych „Gramy w Zielone”.

Czekamy na kolejne wytyczne, aby Państwa na te wydarzenia zaprosić.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.murowanydomkultury.pl i profili 
w mediach społecznościowych. Będziemy na bieżąco informować o szczegółach zaplano-
wanych wydarzeń.

Na pewno nie będzie w tym roku największej imprezy, czyli Jarmarku św. Jakuba. Planujemy 
organizację Festiwalu Musica Sacra Musica Profana w Długiej Goślinie (7 sierpnia) i Dożynek 
Gminnych (29 sierpnia).

NIECIERPLIWIE CZEKAMY NA NASZE SPOTKANIA!!! DO ZOBACZENIA!!! POZDRAWIAMY!!!
Arleta Włodarczak

dyrektor Ośrodka Kultury

w Murowanej Goślinie 

wraz z zespołem pracowników

Drodzy Państwo,
pandemia, niestety wciąż trwa, a nasz Ośrodek Kultury musi dostosować swoje 
działania do zmieniających się przepisów, związanych z sytuacją epidemiczną.
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KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

,,GOŚLINIACY”
 w Murowanej Goślinie

DAR KRWI - DAREM SERCA – DAREM ŻYCIA

Kontakt z organizatorem akcji poboru krwi: 
tel. 502 945 920, Stanisław Woźniak

Zaproszenie
30.05.2021 r. (niedziela)  

w godz.: 900–14 00 do AMBULANSU  
w Murowanej Goślinie  

płyta rynku przy ul. Nowy Rynek 8

AkcjA poboRu kRWi pod hASłeM:

„dla dzieci chorych  
na hemofilię”

oraz

rejestrację dawców szpiku
 

proszę o przynoszenie nakrętek dla kamila na turnus 
rehabilitacyjny (kontynuacja zbiórki wieloletniej) 



Sobota moc atrakcji dla dzieci: zabawy, konkursy, bańki mydlane, żywe maskotki, brokatowe tatuaże, kreacje 
balonowe, dekorowanie bawełnianych eko toreb

Niedziela Żeński Chór Canzona-Absolwent, Zespół Wokalny Una Canto, DJ Kwatera Imprez Andrew Q, 
Orkiestra Dęta OSP, a także koncerty zespołów Lockdown i Czysta energia

Zapraszamy na weekend pełen wrażeń. Szczegółowe informacje wkrótce.

12-13 czerwca 2021 

Murowana Goslina´

w Parku Miejskim
FOOD TRACKÓW 

Zlot

14.30 plac Powstancow Wlkp.

15.00 Park Miejski

Przejazd przez  
Przebedowo, Raduszyn, 
os. Zielone Wzgorza

'

'
,

13 czerwca 2021

Miasto i Gmina  
Murowana Goślina

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina  
zaprasza na:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina  
zaprasza



PODPISY DO ZDJĘĆ

Str. 1
1 zdjęcie – krzewy, kilka osób z workami na śmieci, napis: Wiosenne porządki w gminie
2 zdjęcie – Kilkanaście osób zbiera śmieci wzdłuż drogi
3 zdjęcie – Burmistrz Dariusz Urbański i zastępca burmistrza Radosław Szpot z kilkoma 
innymi osobami
4 zdjęcie – Chór żeński na scenie
5 zdjęcie – Burmistrz Dariusz Urbański i zastępca burmistrza Radosław Szpot stoją wśród 
grupy ludzi
6 zdjęcie – urna wyborcza i dłoń z kartką

Str. 2
1 zdjęcie – Burmistrz Dariusz Urbański

Str. 3
1 zdjęcie – grafika, życzenia z okazji Dnia Matki

Str. 4
1,2 zdjęcie – dwa skany pisma skierowanego do wójta gminy Suchy Las

Str. 6
1 zdjęcie – Burmistrz oraz jego zastępca wraz z pracownikami urzędu i ich rodzinami 
2 zdjęcie – Człowiek schyla się po śmieci
3 zdjęcie – Dwie osoby zbierają śmieci
4 zdjęcie – Burmistrz Dariusz Urbański 
5 zdjęcie – Grupa osób z workami na śmieci
6 zdjęcie – 2 osoby z workami na śmieci
7 zdjęcie – Burmistrz Dariusz Urbański, drzewo

Str. 7
1 zdjęcie – Kilka osób z workami na śmieci
2 zdjęcie – Kilka osób z workami na śmieci
3 zdjęcie – Kilkanaście osób z workami na śmieci
4 zdjęcie – 2 osoby z workami na śmieci
5 zdjęcie – 2 osoby między krzewami
6 zdjęcie – Człowiek umieszcza śmieci na naczepie samochodu
7 zdjęcie – Człowiek z workami na śmieci, obok dużo śmieci
8 zdjęcie – 4 osoby przy drodze
9 zdjęcie – kilkanaście osób zbiera śmieci przy drodze
10 zdjęcie – Krzewy, kilka osób z workami na śmieci
11 zdjęcie – Zastępca burmistrza Radosław Szpot z córką, zbierają śmieci

Str. 8
1 zdjęcie – zastępca burmistrza Radosław Szpot 
Str. 9 
1 zdjęcie – Namiot z napisem „Miasto i Gmina Murowana Goślina, ludzie stoją w kolejce 
2 zdjęcie -  Namiot z napisem „Miasto i Gmina Murowana Goślina, burmistrz i zastępca 
przekazują ludziom maseczki
3 zdjęcie – grafika, 4 twarze, nad nimi napis: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań 2021
4 zdjęcie – grafika, okładka dokumentu z orłem, napis: Prezydent RP podpisał nowelizację 
ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Spis potrwa dłużej o 
3 miesiące i zakończy się 30 września br. Liczymy się, dla Polski. 
 
Str. 10
1 zdjęcie – przy stole siedzi kobieta i dwójka dzieci, na stole zeszyty
2 zdjęcie – dwie osoby siedzą przy stole i rozmawiają
3 zdjęcie – dziecko odrabia lekcje
4 zdjęcie – grupa osób siedzi przy stole
5 zdjęcie – trzech mężczyzn, za nimi baner z herbem Murowanej Gośliny

Str. 11
1 zdjęcie – dziewczyna na koniu
2 zdjęcie – piłkarz na boisku
3 zdjęcie – mężczyzna trzymający rower
4 zdjęcie – dziewczyna na podium
5 zdjęcie – mężczyzna z pucharem

Str. 12
1 zdjęcie – grafika, mapa powiatu z odnośnikami – liczba punktów szczepień

Str. 13
1 zdjęcie – grupa osób na scenie

Str. 14
1 zdjęcie – grupa osób czekających przed autobusem – punkt poboru krwi

Str. 16
1 zdjęcie – monitor komputera
2 zdjęcie – rysunki i wierszyki na ścianie
3 zdjęcie – praca plastyczna z patyków
4 zdjęcie – praca plastyczna, litery układane z różnych przedmiotów

Str. 17
1 zdjęcie – dawna pocztówka, budynek, drzewa i kilka osób przy wozie zaprzężonym w 
konia
2 zdjęcie – trzy osoby na korytarzu szkolnym
3 zdjęcie – trzy osoby na korytarzu szkolnym
4 zdjęcie – jedna osoba w pomieszczeniu

Str. 18
1 zdjęcie – grafika, mapa
2 zdjęcie – mapa trzymana w dłoni
3 zdjęcie – mężczyzna i dziecko w lesie

Str. 19
1 zdjęcie – chór dziewczęcy na scenie
2 zdjęcie – chór żeński na scenie

Str. 20
1 zdjęcie – Baner z obrazem, napis: 2021 – Rok Konstytucji 3 Maja
2 zdjęcie – kadr z bajki animowanej
3 zdjęcie – Mare Derbich  
Str. 21
1 zdjęcie – orkiestra w auli
2 zdjęcie – grafika, postaci biegaczy, napisy: informacje o Mistrzostwach Polski Masters w 
Półmaratonie

Str. 22
1 zdjęcie – plakat, informacje o imprezach organizowanych przez Ośrodek kultury

Str. 23
1 zdjęcie – plakat, zaproszenie na akcję poboru krwi
2 zdjęcie – plakat, złóż wniosek o dotację w LGD Kraina Trzech Rzek
3 zdjęcie – plakat, XII Międzynarodowy Festiwal Chóralny
4 zdjęcie – plakat, Pchli Targ

Str. 24
1 zdjęcie – plakat, Zlot Food Tracków
2 zdjęcie – plakat, parada motocykli
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