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cen za wywóz śmieci. W najbliższym czasie zamierzamy 
także rozpocząć budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. 

MG SPORT I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.

Zdecydowałem o przeprowadzeniu audytu spółki, aby móc 
dokładnie ocenić, czy i jakie problemy powinniśmy w niej 
rozwiązać, a także określić kierunki zmian. Wyłoniliśmy, 
na podstawie konkursu, nową prezes spółki. Iwona 
Sosnowska już w pierwszych miesiącach ograniczyła 
wydatki spółki, co przyniosło w 2022 roku ponad 
140 000 zł oszczędności.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

Skład komisji ograniczyliśmy z dotychczasowych 10 do mini-
malnych 3 osób. Dzięki temu wygospodarowaliśmy oszczęd-
ności rzędu kilkudziesięciu tys. zł. rocznie, które przezna-
czamy na organizowanie zajęć dla dzieci.

STRATEGIA PUNKTÓW REKREACYJNYCH

Staramy się tak zorganizować, przebudować lub zainwe-
stować w nowe miejsca rekreacji w naszej gminie, aby 
zaktywizować znacznie naszych mieszkańców, stworzyć 
dobrą sieć miejsc spotkań. W ramach strategii takimi 
punktami będą m.in.:

 ▪ Stadion Miejski. Inwestycje w obrębie tego miejsca roz-
poczęliśmy od placu zabaw, który spotkał się z ogromnym 
zainteresowaniem maluchów i ich opiekunów. Ostatnio 
udało się oddać do użytku nową bieżnię na stadionie. 
W kolejnych etapach cały obiekt poddany zostanie meta-
morfozie, a w jej ramach pojawią się także np. pumptruck 
i skate park. Zależy nam, aby każda grupa wiekowa 
mogła tu znaleźć miejsce do aktywnego i przyjemnego 
spędzania czasu wolnego. 

 ▪ Park Miejski. Warto ożywić to miejsce. Dlatego wspólnie 
z pracownikami biura promocji oraz ośrodka kultury prze-
nieśliśmy tu więcej wydarzeń. Pojawiło się w parku m.in.: 
kino letnie, warsztaty artystyczne dla dzieci czy świętowa-
ne chętnie przez dzieci Halloween. Zależy mi oczywiście, 
aby tło dla tych imprez piękniało, a park był przestrzenią 
bezpieczną i funkcjonalną. Dlatego przeprowadziliśmy 
konsultacje społeczne i już niebawem przedstawimy Pań-
stwu projekt zmian w parku. 

 ▪ Strefa rekreacji, ekopark na os. 600-lecia. Ten projekt 
szczególnie przypadł do gustu mieszkańcom osiedla, 

GMINA

RADOSŁAW SZPOT   
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

18 stycznia minęły dokładnie dwa lata, od kiedy rozpoczą-
łem moją służbę na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy 
Murowana Goślina jako zastępca burmistrza. W 2021 roku 
powierzono mi nadzór nad sprawami oświaty, kultury, sportu, 
zdrowia, spraw społecznych oraz koordynację pracy biura 
komunikacji społecznej. Jednak w kolejnych miesiącach mój 
zakres obowiązków zdecydowanie się poszerzał, aż do kom-
pleksowego zarządzania całym urzędem, jednostkami podle-
głymi, a także budżetem naszej gminy. Obiecywałem Pań-
stwu, iż będę kontynuował najważniejsze zadania, w tym 
inwestycyjne, ale przy tym będą podejmował także nowe, 
odpowiedzialne wyzwania. Dlatego chciałbym je w skrócie 
podsumować. 

CZYSTE POWIETRZE

Osobiście doprowadziłem do podpisania porozumienia, które 
mocno zaangażowało urząd w sprawy ochrony powietrza 
w Murowanej Goślinie. W ramach porozumienia z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 
uruchomiliśmy i prowadzimy punkt informacyjno-konsulta-
cyjny, organizujemy spotkania informacyjne na terenie mia-
sta i w sołectwach, a także wizyty bezpośrednie u mieszkań-
ców, którzy nie mogą dotrzeć do punktu. Dzięki naszej 
pomocy mieszkańcy mogą łatwiej pozyskać dotacje na takie 
przedsięwzięcia, jak np.: demontaż nieefektywnego źródła 
ciepła na paliwo stałe, zakup i montaż nowej instalacji cen-
tralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, zakup 
i montaż pompy ciepła, fotowoltaiki, poprawa efektywności 
energetycznej budynków.
Już po pierwszym roku działalności okazaliśmy się w tej dzie-
dzinie liderem w powiecie poznańskim (raport dot. III kwar-
tału 2021 r. - oprac. Poznański Alarm Smogowy i NFOŚiGW). 
Mam nadzieję, że te i kolejne kroki trwale wpłyną 
na poprawę jakości powietrza w naszej gminie. 

GOSPODARKA ODPADAMI

W związku z likwidacją Związku Międzygminnego GOAP, pod-
jąłem się stworzenia kompleksowej polityki odpadowej dla 
naszej gminy.
W pierwszej kolejności zbudowaliśmy referat gospodarki 
odpadami, a następnie przygotowaliśmy przetarg w taki 
sposób, aby ilość odpadów była ważona u nas w gminie, 
a nie, jak do tej pory, u wykonawcy. Dzięki jasnej strukturze 
i odpowiedniej kontroli od kwietnia do grudnia 2022 r. 
zaoszczędziliśmy prawie 2 000 000 zł (niższe faktury niż 
pierwotne założenia). Ponadto pozyskaliśmy wykonawcę 
na 3 lata, dzięki czemu ominęły nas inflacyjne podwyżki 

Szanowni Państwo, 
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BANK ŻYWNOŚCI

To projekt, który rozpocząłem jeszcze przed powierzeniem 
mi stanowiska w urzędzie. Jednak także później realizowa-
łem oczywiście obietnicę rozwoju tej inicjatywy, której pod-
stawą jest dystrybucja żywności do osób potrzebujących. 
Dostawy, których logistykę organizowaliśmy na terenie 
naszej gminy wraz ze Stowarzyszeniem „Każdy jest ważny”, 
liczymy w dziesiątkach ton rozmaitych produktów żywnościo-
wych, które otrzymały rodziny w potrzebie. 

DZIENNY DOM POMOCY

Byłem pomysłodawcą i głównym koordynatorem stworzenia 
w naszej gminie Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących 
i Ich Opiekunów, w ramach którego uruchomiony został 
Dzienny Dom Pomocy. Obecnie ze wsparcia w projekcie 
korzysta ponad 240 osób (120 osób potrzebujących oraz 
120 opiekunów faktycznych tych osób), a ogromną pomoc 
w opiece nad członkami rodzin po prostu trudno w jakikol-
wiek sposób wycenić.
Projekt realizowany jest przez OAK Usługi Opiekuńcze 
sp. z o.o. z Poznania i Stowarzyszenie „Każdy jest ważny” 
z Murowanej Gośliny. Na działalność pozyskaliśmy ponad 
1 800 000 zł. z Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Jestem zdecydowanie zwolennikiem wspólnego ustalania 
z mieszkańcami kierunków rozwoju naszej gminy. Stąd liczne 
w ostatnich dwóch latach konsultacje, dotyczące większości 
ważnych inwestycji (dworzec PKP, ekopark na os. 600-lecia, 
stadion miejski, boiska sportowe przy SP2, park miejski, 
strategia rozwoju gminy, spotkania sołeckie). Serdecznie 
zapraszam już teraz na kolejne!

Bardzo się cieszę, że w stosunkowo niedługim czasie udało 
się zrealizować naprawdę mnóstwo inwestycji i projektów, 
mimo bardzo niesprzyjającej sytuacji (pandemia, międzyna-
rodowa sytuacja polityczna, kryzys gospodarczy w kraju 
i inflacja). Nasza praca przyniosła oczywiście efekty nie tylko 
w wymienionych przeze mnie zadaniach, ale w bardzo wielu 
przestrzeniach i mniejszych realizacjach: od zmniejszenia 
podatku od środków transportowych, przez wprowadzenie 
nowych imprez sportowych, a także wzmocnienie i zaktywi-
zowanie Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej, po drobniejsze 
projekty, jak mobilny urzędnik czy Wyprawka Maluszka. 

Dziękuję za tysiące rozmów, wsparcie i współpracę w realiza-
cji wspaniałych rzeczy i projektów dla Murowanej Gośliny!

Bardzo się cieszę, że dzięki większości w Radzie Miejskiej 
mieliśmy szansę podejmować odważne i dobre decyzje, 
które przyniosły wspaniałe efekty. Wspierajmy się, 
współpracujmy. Myślę, że tego szczególnie potrzebujemy 
w tych nadzwyczajnych czasach. Zapraszam Państwa 
serdecznie do zapoznania się z planami inwestycyjnymi 
na rok 2023, które znajdują się na kolejnych stronach 
biuletynu. 

INWESTYCJE

z którymi omawialiśmy możliwe zagospodarowanie terenu 
wokół stawków/torfowisk. Wpisaliśmy tę inwestycję, jako 
priorytet w najbliższym rozdaniu środków z Metropolii 
i już na dniach wyłaniamy wykonawcę projektu. W tym 
wydaniu biuletynu mogą Państwo zobaczyć ilustrację 
koncepcji. Gotowy projekt przedstawimy najdalej w ciągu 
pół roku.

 ▪ Boiska sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2. 
Po pierwsze z uwagi na liczbę uczniów (ponad 800 dzieci 
z całej gminy), ale też mieszkających w pobliżu naszych 
młodszych mieszkańców, bardzo się cieszę, że przystępu-
jemy do realizacji budowy boisk sportowych przy szkole. 
Pozyskaliśmy na ten cel ponad 3 500 000 zł. 

 ▪ Wiaty, place zabaw oraz urządzenia takie jak ławki itp. 
staramy się lokować w sołectwach. Wiemy z licznych 
spotkań z mieszkańcami, że to inwestycje, które są naj-
częściej bardzo oczekiwane. W poprzednim roku zabez-
pieczyliśmy na moją prośbę ponad 100 000 zł na ten cel. 
W tym roku planujemy kolejne doposażenia.

 ▪ Dobry dojazd do puszczy. To oczywiście ułatwi korzysta-
nie ze skarbu, jakim zdecydowanie jest leżąca tuż obok 
Murowanej Gośliny Puszcza Zielonka. W ubiegłym roku 
zrealizowaliśmy pierwszy etap ścieżki pieszo-rowerowej 
w kierunku Rakowni, która w dalszej kolejności ma być 
etapami realizowana aż do Kamińska. Na drugi etap 
przez Rakownię mamy już projekt i pozwolenie na bu-
dowę, czekamy tylko na odpowiednie dofinansowania 
i działamy! 

 ▪ Plaża w Kamińsku. Dzięki pozyskaniu inwestora zdecy-
dowanie chętniej korzystamy z plaży w Kamińsku. W naj-
bliższym czasie zmieni się tam infrastruktura wypoczyn-
kowa do korzystania z tego jeziora.

 ▪ Szatnia kontenerowa dla zespołu piłkarzy i mieszkań-
ców z Łopuchowa. Pozyskaliśmy środki na ten cel i w tym 
momencie kończymy formalne kwestie dotyczące przyłą-
czy w planowaniu, aby móc w najbliższym czasie postawić 
upragnioną szatnię.

INWESTYCJE DROGOWE, SANITARNE

Z realizacji tych zadań zdecydowanie na bieżąco zdajemy 
Państwu relację, m.in. w ubiegłym roku w specjalnym 
dodatku do biuletynu. Bardzo się cieszę, że w uzupełnieniu 
budowy dróg czy niezbędnej infrastruktury sieci wodnej 
i kanalizacyjnej inwestujemy (i pozyskujemy na to dotacje) 
w bezpieczne przejścia dla pieszych czy monitoring. 

POZYSKANE GRANTY

Ubiegamy się regularnie o rozmaite dofinansowania. Nie-
które zmienią Państwa otoczenie, inne pozwolą poprawić 
funkcjonowanie konkretnych rodzin (np. wnioski na pozyska-
nie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pracowników 
PGR-ów – „Cyfrowa gmina”). Pozyskujemy środki zewnętrzne 
na prowadzenie konsultacji społecznych (np. „Przestrzeń dla 
partycypacji”), a także poprawę obsługi inwestorów („Stan-
dardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu teryto-
rialnego Województwa Wielkopolskiego”), aby urząd mógł 
zapewnić wysoki poziom obsługi przedsiębiorców krajowych 
i zagranicznych, zainteresowanych realizacją inwestycji na 
naszym terenie.
Przez ostatnie 2 lata pozyskaliśmy blisko 15 mln zł dotacji. 
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INWESTYCJE

Przedstawiamy Państwu inwestycje, których realizacja została ujęta w budżecie Miasta i Gminy 
Murowana Goślina na rok 2023. O postępach będziemy informować w kolejnych biuletynach, 

a także na stronie www urzędu oraz w mediach społecznościowych.
 

Wydatki majątkowe na inwestycje w roku 2023 wyniosą 16 931 899 zł,
co stanowi 18,18 proc. budżetu gminy.

Inwestycje 2023 

INWESTYCJE DROGOWE 
5 235 700 zł 

w tym:
na terenie miasta: 2 550 700 zł
na terenie gminy: 2 685 000 zł

Inwestycje drogowe - miasto
Przebudowa ul. Przemysłowej
Koszt realizacji: 1 680 700 zł, w tym dotacja Polski Ład 1 202 502 zł.
•	 340	m	nawierzchni
•	 680	m	chodników
•	 274	m	kanalizacji	deszczowej
•	 bezpieczne	przejścia	dla	pieszych
•	 nowe	oświetlenie
•	 nowe	ławki,	kosze
•	 rozwiązania	dla	niepełnosprawnych

Przebudowa	ul.	Łąkowej	-	200 000	zł.
Przebudowa	ul.	Wodnej	-	aktualizacja	opracowań	do	„zaprojektuj	i	wybuduj”;	20 000	zł.
Przebudowa	ul.	Długiej	-	wkład	własny	do	aplikacji	do	Polskiego	Ładu;	450 000	zł.
Budowa	ul.	Chabrowej	–	ścieżka;	wkład	własny	do	aplikacji	Polskiego	Ładu,	150 000	zł.

Budowa	ulic	w	rejonie	ul.	Mściszewskiej	(Cicha,	Jeziorna,	Łabędzia,	Żurawia,	Konopnickiej,	Mickiewicza,	Norwida,	Prusa,	
Żeromskiego)	–	projekt,	50 000	zł.
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INWESTYCJE

Inwestycje drogowe – gmina
Budowa drogi w Nieszawie – projekt, 150 000 zł.

Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary – projekt, 
150 000 zł.

Modernizacja drogi Wojnowo – Wojnówko (środki z rezerwy 
celowej budżetu państwa), 500 000 zł.

Inwestycje drogowe –  
ścieżki pieszo-rowerowe

Białężyn – Uchorowo, ścieżka, 150 000 zł.

Długa Goślina, ścieżka, 1 250 000 zł (pomoc finansowa 
dla Powiatu Poznańskiego).

Sygnalizacja świetlna –  
obwodnica

Pomoc	finansowa	gminy	Murowana	Goślina	–	
100 000 zł;	wspólna	realizacja	z	Województwem	
Wielopolskim	(WZDW)	i	gminą	Czerwonak.

Poprawa dostępności budynków 
urzędu miasta dla osób 
z niepełnosprawnością

Budynek	A,	ratusz,	pl.	Powstańców	Wielkopolskich	9	
–	przygotowanie	miejsc	parkingowych	za	budynkiem	
ratusza, 50 000 zł.
Budynek	B,	ul.	Poznańska	18,	budowa	podjazdu,	
215 250 zł.

Rewitalizacja dworca  
w Murowanej Goślinie

150 000 zł
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INWESTYCJE

Oświata
Przebudowa terenów sportowych przy SP2 
4 356 800 zł, w tym dotacja z Polskiego Ładu 
3 586 800 zł.

Sport i rekreacja 
6 039 829 zł

Modernizacja stadionu miejskiego - 4 902 500 zł,  
w tym dotacja Polski Ład 3 847 500 zł.

Budowa szatni przy boisku sportowym w Łopuchowie - 
489 821 zł, w tym planowana dotacja PROW: 223 703 zł.

Budowa ekoparku na osiedlu 600-lecia - projekt, 100 000 zł.

Wiaty
Budowa wiaty w Złotoryjsku (przyłącze i instalacja 
elektryczna, fundusz sołecki), 8000 zł.

Budowa wiaty na boisku sportowym w Wojnowie  
(montaż osłon, fundusz sołecki), 20 000 zł.

Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku 
(montaż osłon oraz przyłącze energetyczne, fundusz 
sołecki), 9831 zł.

Budowa wiaty w Kątach, 112 500 zł  
(fundusz sołecki 12 500 zł).

Wykonanie garażu na terenie rekreacyjnym w Raduszynie 
(fundusz sołecki), 36 664 zł.

Tereny rekreacyjne
Budowa strefy rekreacji w Białęgach, 15 245 zł (fundusz 
sołecki).

Budowa strefy rekreacji w Łoskoniu Starym, 10 500 zł 
(fundusz sołecki).

Budowa placu zabaw w Łopuchowie, 2200 zł  
(fundusz sołecki).

Budowa Przystani wodnej Binduga 
– badania i opracowania koncepcyjne, 40 000 zł. 
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Świetlice
Budowa świetlicy wiejskiej w Łopuchowie – wkład własny 
do projektu Polski Ład, 200 000 zł.

Budowa świetlicy w Nieszawie, fundusz sołecki, 3200 zł.

Budowa świetlicy w Przebędowie, fundusz sołecki, 6000 zł.

Wykonanie garażu wraz z utwardzeniem nawierzchni przy 
świetlicy wiejskiej w Przebędowie, 49 368 zł  
(w tym fundusz sołecki 25 000 zł).

Utwardzenie oraz zagospodarowanie terenu przy sali 
widowiskowo-sportowej w Długiej Goślinie, fundusz sołecki, 
34 000 zł.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne
Sieć wodociągowa w ul. Łąkowej 
Sieć wodociągowa w Trojanowie 
Sieć wodociągowa w Głębocku 
Sieć wodociągowa w Długiej Goślinie (działka 203) 
Sieć wodociągowa w Długiej Goślinie 
Sieć wodociągowa w Długiej Goślinie, al. Czereśniowa 
Sieć wodociągowa w Rakowni 
Sieć wodociągowa w ul. Cześnika  
Sieć wodociągowa w Białężynie 
Sieć wodociągowa w ul. Śliwkowej 
Sieć wodociągowa w Wojnowie 
Sieć wodociągowa w ul. Dolnej w Rakowni 
Sieć wodociągowa pomiędzy Łopuchowem a Wojnowem

Bezpieczeństwo 
600 000 zł

Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji (pomoc finansowa 
dla Komendy Miejskiej Policji), 100 000 zł. 

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 
Murowana Goślina, 500 000 zł. 

Kanalizacja sanitarna w ul. Łąkowej (projekt) 
Kanalizacja sanitarna w ul. Cześnika (projekt) 
Kanalizacja sanitarna w Rakowni 
Kanalizacja sanitarna w Rakowni – projekt ZM „Puszcza 
Zielonka” w ramach Polskiego Ładu – wkład finansowy 
gminy 98 320 zł.
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Urząd Miasta i Gminy Murowana 
Goślina pozyskał na remont bieżni 
na stadionie miejskim 325 tys. zł do-
finansowania z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego. 
Inwestycja, długo wyczekiwana przez 
mieszkańców, jest już gotowa. Podczas 

Bieżnia gotowa

symbolicznego odbioru obecni byli m.in. 
Jacek Bogusławski - Członek Zarządu 
Województwa Wielkopolskiego oraz Ra-
dosław Szpot - Zastępca Burmistrza Mia-

BUDUJEMY RAZEM

W grudniu 2019 Gmina Czerwonak – 
przy współpracy z Gminą Murowana 
Goślina, przystąpiła do realizacji zadania 
inwestycyjnego pn.: Budowa ścieżek 
rowerowych w Bolechowie oraz w Owiń-
skach w ramach projektu „Metropolitar-
ny System Tras Rowerowych w gminie 
Czerwonak oraz w gminie Murowana 
Goślina”:

 ▪ część I - budowa ścieżki rowerowej 
w miejscowości Bolechowo,

 ▪ część II - budowa ścieżki rowerowej 

22 
grudnia 
na wypo-
sażenie 
OSP Mu-
rowana 
Goślina 
przekazany został zestaw do wywa-
żania drzwi. Krok po kroku doposaża-
my lokalne jednostki straży tak, aby 
zwiększyć bezpieczeństwo zarówno 
mieszkańców gminy, jak i samych stra-
żaków w trakcie ewentualnych akcji.

(BK) 
Zdjęcie: archiwum UMiG

W styczniu br. nastąpiło uroczyste 
przekazanie średniego wozu bojowego 
do OSP Rakownia z zasobów Państwowej 
Straży Pożarnej. Auto warte kilkaset ty-
sięcy złotych zostało pozyskane bez za-
angażowania pieniędzy Gminy Murowana 
Goślina.
Radosław Szpot, Zastępca Burmistrza 
miasta i Gminy Murowana Goślina po-
dziękował za zaangażowanie i współ-
pracę przy pozyskaniu samochodu dla 
druhów OSP Rakownia: Wielkopolskiemu 
Komendantowi Wojewódzkiemu Pań-
stwowej Straży Pożarnej nadbryg. Da-
riuszowi Matczakowi, posłowi na Sejm 

W styczniu br. odbyło się spotka-
nie konsultacyjne dla mieszkańców 
w sprawie inwestycji w Park Miejski. 
Chcielibyśmy, aby zielone przestrze-
nie miasta były ciekawsze, jeszcze 
bardziej zielone i lepiej zorganizo-
wane. Dlatego w najbliższym czasie 
złożymy wniosek o dofinansowanie 
projektu modernizacji parku.

w miejscowości Owińska (w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”).

Wybrany w postępowaniu przetargowym 
wykonawca (firma KOSOX Sebastian 
Kaczmarczyk) przystąpił do projektowa-
nia obu odcinków ścieżek rowerowych. 
Z uwagi na charakter inwestycji, polega-
jący na rozbudowie drogi wojewódzkiej 
nr 196, na odcinkach o łącznej długości 
ok. 3,64 km i związane z tym procedury, 
okres projektowy trwał do roku 2022.
W trzecim kwartale 2022 roku wykonawca 
uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dla odcinka zlokalizo-

RP Bartłomiejowi 
Wróblewskiemu 
oraz Komendan-
towi Miejskiemu 
Państwowej 
Straży Pożarnej 
st. bryg. Jackowi 
Michalakowi oraz 
Jerzemu Rakowi.

Warto dodać, że z kolei wóz bojowy 
dotychczas użytkowany przez Osp Ra-
kownia pozostał w naszej gminie i zasili 
jednostkę OSP Uchorowo. 

(BK) 
Zdjęcie: archiwum UMiG

Na styczniowym spotkaniu przedstawili-
śmy planowany zakres prac, koncepcję 
zagospodarowania przestrzeni parku, nowy 
układ dróg i ścieżek, pomysł na zwiększe-
nie liczby nasadzeń i ich urozmaicenie. 
Kluczową kwestią jest powiększenie wspól-
nej przestrzeni (likwidacja przecinającej 
park drogi dojazdowej), ustalenie przebiegu 
nowej drogi dojazdowej oraz parkingu przy 

Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych  
w Owińskach i w Bolechowie

OSP doposażonaWóz bojowy dla OSP Rakownia

Park Miejski – konsultacje

wanego w miejscowo-
ści Owińska, o długości 
ok 1,27 km. Niezwłocz-
nie po uprawomocnie-
niu decyzji, przystąpił 
do prac budowlanych. 
W styczniu 2023 r., 
wydana została decyzja zezwalająca 
na realizację inwestycji drogowej dla 
odcinka zlokalizowanego w miejscowo-
ści Bolechowo o długości ok. 2,37 km, 
na mocy której przekazany został wyko-
nawcy teren budowy i przystąpi on w naj-
bliższym czasie do prac budowlanych. 

przedszkolu, zaprojektowanie większej licz-
by alejek oraz dojścia do parku i przedszko-
la z Dolinki Rakocego. 
Liczba uczestników spotkania pokazała, że 
park to zdecydowanie miejsce warte uwagi, 
w którym mieszkańcy chętnie będą spę-
dzać wolny czas. Dziękujemy za Państwa 
udział w konsultacjach. 

(BK)

sta i Gminy Murowana Goślina.
Dodatkowo gmina pozyskała na moder-
nizację stadionu miejskiego 7 mln 695 
tys. zł - inwestycja z Rządowego Funduszu 
Polski Ład, Program Inwestycji Strategicz-
nych. Modernizację zaplanowano na 2023 
rok. Mamy nadzieję, że otwieramy nowy 
etap rozwoju sportu w naszej gminie.

Katarzyna Dobrowolska 
Zdjęcie: Sławomir Malec
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W dniu 7 grudnia 2022 r. w siedzi-
bie klubu odbyła się uroczystość 
z okazji obchodów Dni Honorowego 
Krwiodawstwa oraz 10-lecia nada-
nia klubowi sztandaru.

W uroczystości wzięli udział zapro-
szeni goście: zastępca burmistrza 
Radosław Szpot, radna Elżbieta Dziel, 
Leszek Fiebich – Prezes Zarządu Rejo-
nowego PCK w Poznaniu, Adam Szwe-
da – Prezes SM „Zielone Wzgórza” 
oraz członkowie klubu. Na początku 
spotkania głos zabrał prezes HDK 
PCK „Gośliniacy” Stanisław Woźniak, 
który opowiedział o działalności klubu 
w ciągu ostatniego roku. Następnie 

przystąpiono do wręczenia odznaczeń 
oraz wyróżnień następującym osobom:

 ▪ Honorowy	Dawca	Krwi	Zasłużony	dla	
Narodu	–	Tomasz	Tupko.

 ▪ Odznaka	Honorowa	PCK	I	stopnia	–	
Bożena	Woźniak.

 ▪ Zasłużony	Honorowy	Dawca	Krwi	III	
stopnia:	Weronika	Pogoda,	Beata	
Mróz,	Justyna	Radomska,	Marcin	
Gajewski, Hubert Barełkowski, Miłosz 
Tokarski, Paweł Małecki, Jacek Szary, 
Kryspin	Dreher.

 ▪ Zasłużony	Honorowy	Dawca	Krwi	II	
stopnia:	Rafał	Kołodziej,	Rafał	Nowa-
czyk,	Patrycja	Mula,	Patrycja	Smolano-
wicz,	Tomasz	Bocheński,	Jerzy	Gunia.

 ▪ Zasłużony	Honorowy	Dawca	Krwi	 

Dni Honorowego Krwiodawstwa
I	stopnia:	Tomasz	Ciesielczyk,	Adam	
Pietrowiak,	Maciej	Mendelewski,	Rafał	
Nowaczyk.

Uchwałą zarządu klubu specjalną 
statuetką uhonorowano, za rodzinne 
honorowe oddawanie krwi dla ratowa-
nia życia i zdrowia, Patrycję i Jacka 
Szarych.
Na zakończenie uroczystości na każ-
dego czekał słodki upominek – tort 
ufundowany przez cukiernię państwa 
Piętka. Serdecznie dziękujemy Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgó-
rza” oraz przyjaciołom klubu za pomoc 
w modernizacji siedziby klubu.

Zarząd Klubu HDK PCK „Gośliniacy”

W grudniu 2022 roku uroczyście 
odsłonięto tablicę z nazwą skweru 
Honorowych Dawców Krwi, która 
została nadana przez Radę Miejską.

Skwer znajduje się na os. Zielone Wzgó-
rza, obok Szkoły Podstawowej nr 2. 
Odsłonięcia tablicy dokonał Stanisław 
Woźniak - Prezes Zarządu Klubu HDK 
PCK Gośliniacy w Murowanej Goślinie, 
w obecności zastępcy burmistrza Ra-
dosława Szpota oraz radnych, a także 
przedstawicieli SP2 wraz z uczniami.
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego 

Tradycją w naszym mieście są 
Koncerty Noworoczne. Przez lata go-
ściliśmy zespoły i artystów z różnych 
gatunków muzyki, głównie operetki 
i muzyki klasycznej. Tym razem bardzo 
sentymentalnie i lirycznie, gitarowo 
i poetycko w 2023 rok wprowadziły 
nas piosenki Seweryna Krajewskiego 
w wykonaniu grupy Ambitus. Usłysze-
liśmy niezwykle wzruszające przeboje 
wybitnego muzyka do poetyckich tek-
stów najwspanialszych polskich au-
torów. Wszystkie utwory, choć bardzo 
dobrze znane z radia, telewizji i ekra-
nów kin, zabrzmiały jakby pierwszy 
raz. Tak działa ta piękna muzyka, cią-

Czerwonego Krzyża „Gośliniacy” w czasie 
swojej działalności przeprowadził 235 ak-
cji zbiorowych, w których zostało pozyska-
nych ponad 8000 litrów krwi, natomiast 
650 osób zarejestrowało się do banku 
szpiku kostnego. Prawdopodobnie trudno 
byłoby policzyć, ile osób uzyskało dzięki 
temu pomoc w odzyskaniu zdrowia lub 
nawet ratowaniu ich życia, ale same liczby 
robią spore wrażenie. Gratulujemy i cie-
szymy się, że w ten sposób dodatkowo 
uhonorowano osoby, które pomagają in-
nym, oddając cząstkę siebie.

(BK) 
Zdjęcie: archiwum UMiG

gle porywająca i aktualna. Brzmienie 
głosu Radosława Świderskiego do złu-
dzenia przypominało niezapomniany 
głos Seweryna Krajewskiego. Za forte-

W Nowy Rok z przebojami Seweryna KrajewskiegoOSP doposażona

Skwer Honorowych Dawców Krwi

WYDARZENIA

pianem zasiadł Krzysztof Chromiński, 
który prowadził ten muzyczny spek-
takl, opowiadając o autorach tekstów 
i samym Sewerynie Krajewskim nie-
zwykle ciekawe historie. Na basie za-
grał Marek Matwiejczyk, a na perkusji 
Robert Protasewicz. Zespół przyjechał 
do nas z Podlasia. 
Na koncert zaprosił Zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Murowana Gośli-
na Radosław Szpot, który wszystkim 
przybyłym życzył szczęśliwego Nowego 
Roku.

Bartłomiej Stefański 
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański,  

Tomasz Mizgier
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Po dwóch latach przyszedł czas 
na podsumowanie wyjątkowego pro-
jektu, jakim jest „Opieka Aktywność 
Kompetencje w Gminie Murowana 
Goślina. Czyli kompleksowy program 
usług opiekuńczych dla osób potrze-
bujących wsparcia i ich opiekunów”. 
Podsumowania 24 miesięcy pracy 
dokonano podczas uroczystej gali. 

Do tej pory pomoc uzyskało ponad 240 
osób, z których 165 skorzystało ze wspar-
cia psychologa lub terapeuty, 191 z zabie-

Gala Mieszanych Sztuk Walki – 
Noc Wojowników 4 - odbyła się 3 grud-
nia 2022 r. w hali widowiskowo-spor-
towej w Murowanej Goślinie. W sumie 
odbyło się 13 pojedynków, w tym 
jeden charytatywny – zastępcy burmi-
strza Radosława Szpota z Tymonem 
Baszczyńskim, przedsiębiorcą 
z naszej gminy. – Zdecydowanie to nie 
była „ustawka”, panowie wykorzystali 
w pojedynku wszystkie posiadane 
umiejętności, walczyli z maksymal-
nym zaangażowaniem i pokazali 
dobre show – ocenił Mateusz Jusko-
wiak, organizator gali i trener. 

Zarząd Cechu Rzemieślników Kup-
ców i Przedsiębiorców w Murowanej 
Goślinie wraz z dyrektorem Zespołu 
Szkół w Bolechowie zorganizowali Spo-
tkanie Noworoczne. Na uroczystość 
przybyli: wicestarosta Tomasz Łubiński, 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz 
Kłos, Wójt Gminy Czerwonak Marcin 
Wojtkowiak, zastępca burmistrza Rado-
sław Szpot, dyrektorzy goślińskich szkół 
podstawowych, przedstawiciel rzemieśl-
ników z Czerwonaka Henryk Kubiak, 
a także aktywni młodzi członkowie go-
ślińskiego cechu. 

gów u fizjoterapeuty, 174 osoby współpra-
cowały z dietetykiem, a 30 osób objęto 
opieką telemedyczną. Zrealizowano 500 
dni całodziennej opieki specjalistycznej 
w Domu Dziennego Pobytu, a 11 osób 
otrzymało codzienne wsparcie w miejscu 
zamieszkania.

- Nasze działania rozpoczęły się już w 2018 
roku – mówi Radosław Szpot, zastępca bur-
mistrza – Poszukiwałem wówczas, na dłu-
go zanim rozpocząłem pracę w urzędzie, 
możliwości pozyskania dofinansowania 

- Boks uprawiałem do tej pory wyłącznie 
amatorsko i nie sądziłem, że kiedykolwiek 
znajdę się na ringu. Jednak kiedy zostałem 
poproszony o udział w walce charytatywnej, 
trudno było odmówić. – mówi Radosław 
Szpot, zastępca burmistrza. - Cieszę się, 
że przy okazji udało się wesprzeć Kacpra 
i Oliwiera, którzy potrzebują rehabilitacji - . 

Na szczytny cel - pomoc niepełnospraw-
nym chłopcom z naszej gminy - udało 
się uzbierać 20 000 zł!

Dyskusję zdominował problem deficytu 
miejsc w szkołach średnich dla absol-
wentów podstawówek, wraz z pyta-
niem: jak przygotować szkoły branżowe 
na większą liczbę uczniów?

na ten projekt. Bardzo się cieszę, że udało 
nam się stworzyć ośrodek pomocy, a także 
rozwinąć go do obecnego formatu - . 

Współpracę, która pozwoliła stworzyć ten 
ważny ośrodek, podjęło Stowarzyszenie 
„Każdy jest ważny” z firmą OAK Usługi 
Opiekuńcze, której prezesem jest Anna 
Zujewska, a także Gmina Murowana 
Goślina, która nieodpłatnie udostępniła 
pomieszczenia w budynku Spółki MG 
Sport i Nieruchomości. 

(BK)

Również pozostałe walki dostarczyły wi-
dzom mnóstwa emocji. Krzysztof Skrzy-
pek, którego pamiętamy z prowadzenia 
większości wydarzeń MMA w naszej 
gminie podkreślał, że o dobrym widowi-
sku zdecydowały w dużej mierze świetnie 
dobrani, a wyrównanym poziomie w po-
szczególnych pojedynkach, zawodnicy. 

(BK) 
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann

Starszy cechu Jarosław Dobrowolski 
odczytał projekt uchwały przygotowany 
z podstarszymi Markiem Kroteckim 
i Grzegorzem Kamińskim w sprawie 
przyznania wyróżnień i odznaczeń m.in. 
starostom i dyrekcji Zespołu Szkół w Bo-
lechowie oraz sztandarom gmin: Czerwo-
nak, Skoki i Murowana Goślina.

Ze strony władz gmin padły deklaracje o roz-
szerzeniu współpracy z cechem. Po smacz-
nym poczęstunku przygotowanym przez 
uczniów goście zwiedzili budynek szkoły. 

(JD)
Zdjęcie: Patryk Nowak

Świętowaliśmy dwa lata pomagania!

Noc Wojowników

Spotkanie noworoczne cechu

WYDARZENIA

Urodziny GSPON
20-lecie działalności obchodziło Gośliń-
skie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Nie-
pełnosprawnych. Uroczystość z tej okazji 
odbyła się w auli przy ul. Mściszewskiej. 
Zastępca burmistrza Radosław Szpot 
podziękował Ewie Pomin, która od sa-

Wyprawka Maluszka
„Wyprawkę Maluszka” odebrało już kilku-
dziesięciu rodziców! Dużo zdrowia i ra-
dości dla wszystkich rodziców, dziadków 
i opiekunów.

mego początku zaangażowana była 
w ten projekt. Gratulacje i podziękowania 
kierujemy także do wszystkich osób, 
które wspierały pomysł powstania stowa-
rzyszenia, a także realizują kolejne jego 
zadania w pracy na rzecz osób z niepeł-
nosprawnościami. 

(BK)
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W niedzielę 29 stycznia br. 
po raz kolejny zagraliśmy 
z WOŚP, tym razem, aby zebrać 
środki na walkę z sepsą. Nasze 
wspólne zaangażowanie 
w 31. finale w Murowanej 
Goślinie przyniosło w sumie: 
49,413 litrów krwi oraz 
98  75,17 zł z licytacji, puszek 
wolontariuszy i stacjonarnych, 
a także eSkarbonki. Kwota 
zostanie oczywiście jeszcze raz 
dokładnie przeliczona, a także 
uzupełniona o wyniki trwają-
cych licytacji internetowych. 
Jednak już teraz to rekordowy 
wynik w historii WOŚP w Muro-
wanej Goślinie. 

- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że Najpiękniejsza Orkiestra 
Świata zagrała w naszym mieście bar-
dzo głośno – mówi Tomasz Mizgier, szef 
goślińskiego sztabu WOŚP. - Dziękuję 
wszystkim darczyńcom i sponsorom za 
hojność, a wszystkim uczestnikom i orga-
nizatorom za piękne wydarzenia, wystę-
py, każdą formę uczestnictwa! 

W wydarzenia 31. Finału WOŚP w Muro-
wanej Goślinie tradycyjnie zaangażowały 

się gminne szkoły (zespoły z SP1 i SP2 
wystąpiły w auli przy ul. Mściszewskiej, 
a szkoły w Łopuchowie i Białężynie zor-
ganizowały u siebie osobne wydarzenia) 
oraz szkoły tańca (Moniki Pyś i Effort 
Klaudii Koralewskiej). OSP Murowana 
Goślina i Białężyn zorganizowały pokazy 
sprzętu ratowniczego a także udzielania 
pierwszej pomocy. Pasjonaci off-roadu 
- Klub Off-road MG oraz Maszka Team 
- zorganizowali rajd terenowy, z które-
go całe wpisowe trafi prosto do puszki 
WOŚP. Na placu Powstańców Wielkopol-
skich odbył się także pokaz zabytkowych 
aut oraz przejażdżki wspaniałymi „brycz-
kami” Club Classic Never Die i elek-
trycznym wehikułem. Również na rynku 
muzycznie czarowali DJ-je: Novac oraz 
Tomasz Feedo Furmański. 

Jednak elementem, który co roku najbar-
dziej rozgrzewa w mroźne styczniowe dni 
są licytacje gadżetów firmowych WOŚP, 
a także innych przekazanych przez 
darczyńców. Podczas aukcji w auli SP1 
licytowano „wośpowe” magnesy, koszul-
ki czy kalendarze, a w wyniku hojności 
zgromadzonej licznie publiczności udało 
się zebrać rekordową jak na wydarzenia 
w tym miejscu kwotę 4600 zł i 40 Euro. 
Kolejne licytacje trwały wieczorem 
na placu Powstańców Wielkopolskich, 
gdzie razem, po wylicytowaniu 60 przed-
miotów, zebrano 15 950 zł. Przy czym 
najwyższa kwota – aż 1800 zł – wpadła 

do puszki od wspaniałych darczyńców, 
którzy najsilniej zapragnęli mieć w swoim 
domu lalkę Jurka Owsiaka zrobioną przez 
Wiolettę Dudkiewicz na szydełku. 

- Wielkie podziękowania dla 58 wolonta-
riuszy, którzy mimo tak fatalnej pogody 
byli obecni na terenie naszej całej gminy! 
– podkreśla Tomasz Mizgier, szef sztabu 
WOŚP w Murowanej Goślinie. - Jak zwy-
kle Gośliniacy dali radę!

(MP)
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann

Rekordowy 
31 Finał WOŚP!

WYDARZENIA
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Z dniem 27 grudnia 2022 r., po 30 
latach pracy, na zasłużoną emery-
turę przeszła Arleta Włodarczak - 
Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Muro-
wanej Goślinie. 

W 45-letniej historii ośrodka kultury Arle-
ta Włodarczak była najdłużej pełniącym 
tę funkcję dyrektorem. Swoją przygodę 
z goślińską kulturą rozpoczęła 5 grudnia 
1992 roku, jako instruktor; w 1995 roku 
została kierownikiem, a w roku 2008 
wygrała konkurs na stanowisko Dyrek-
tora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie. 
Był to czas kontynuacji i rozwoju dotych-
czasowego dorobku poprzedników, ale 
też etap wielkich zmian i nowych pomy-
słów. Kadencja Pani Arlety zapoczątko-
wała wiele wydarzeń kulturalnych między 
innymi: Międzynarodowy Festiwal Chó-
ralny im. ks. Edmunda Szymańskiego, 
imprezy biletowane, Kino Letnie „Zorza”, 
a przede wszystkim pierwsze historyczne 
widowiska, których filarem był ośrodek 
kultury. Przez wiele lat pełniła funkcję dy-
rektora biegu Mistrzostw Polski Wetera-
nów w Półmaratonie - imprezy sportowej, 

Tradycyjnie w grudniu zaprosiliśmy 
mieszkańców naszego miasta na Jar-
mark Bożonarodzeniowy. Była to okazja 
nie tylko do zakupów pięknych, często 
wykonanych ręcznie upominków i ozdób 
świątecznych, ale także do spędzenia 
wspólnie czasu podczas smakowania 
fantastycznych potraw przygotowanych 
przez stowarzyszenia, sołectwa i osoby 
prywatne. Na jarmarkowej scenie mieli-
śmy okazję obejrzeć m.in. jasełka w wy-
konaniu uczniów Szkoły Podstawowej 
w Łopuchowie, świąteczny występ wokal-
no-gitarowy Darii Wojciechowskiej, Teatr 
Soma, a także widowiskowy teatr ognia 
„Groteskowy zawrót głowy”. W świątecz-

Arleta Włodarczak

Jarmark Bożonarodzeniowy

która stała 
się rozpo-
znawalna 
w całej 
Polsce. Za 
Jej kaden-
cji, w 2015 
r., ośrodek 
kultury 
zmienił 
siedzibę, 

powiększając swoje zasoby lokalowe, co 
wpłynęło na rozszerzenie oferty i wpro-
wadzenie dodatkowych form działalności 
kulturalnych. Dzięki umiejętności anga-
żowania wielu podmiotów: młodzieży, 
zespołów artystycznych, instruktorów, 
stowarzyszeń, szkół i wielu instytucji, jak 
i osób prywatnych, udało się Jej stworzyć 
nową jakość oferty kulturalnej w naszej 
gminie. 
Z pracy pani Arlety zapamiętamy oczywi-
ście liczne wydarzenia artystyczne. Ale 
nie tylko, a może przede wszystkim coś 
bardziej ulotnego, trudniejszego do opi-
sania i zdefiniowania... Pamiętać będzie-
my sposób pracy, w którym najbardziej 
charakterystyczna była troska o dobro 
ludzi, o bezpieczeństwo i komfort nie 

ny nastrój wprawiły nas zdecydowanie 
występy goślińskich chórów w ramach 
kolejnego, osiemnastego już Goślińskie-
go Kolędowania. Dzieci mogły spędzić 
czas podczas artystycznych warsztatów, 
animacji z Olafem i Elzą, odwiedził je tak-
że św. Mikołaj, a przez dwa dni jarmarku 
(10 i 11 grudnia) korzystały również 
z karuzeli wiedeńskiej. 
Bardzo się cieszymy, że taki sposób spę-
dzania wspólnie czasu przyjął się w na-
szej gminie, a jarmark, z dawniej kilku-
godzinnej imprezy wyrósł w dwudniowe 
wydarzenie.

(BK) 
Zdjęcia: archiwum UMiG

WYDARZENIA

tylko artystów, ale też publiczności. 
W pędzącym dziś świecie, w którym nale-
ży się wciąż wykazywać i zliczać wszelkie 
dokonania, trudno o ludzi, dla których 
tak ważna jest kultura osobista, kontakt 
z drugim człowiekiem, prawdziwe i żywe 
zainteresowanie artystami i ich dziełami. 
Umiejętność słuchania drugiego człowie-
ka, uważność na uczucia innych i dba-
łość o dobrą atmosferę w zespole pracy, 
to kolejne cechy, o których będzie pamię-
tał każdy, kto miał okazję z panią Arletą 
współpracować. Z serduchem na dłoni, 
z jednej strony bardzo przejmowała się, 
czy wszystko uda się perfekcyjnie zorga-
nizować, a z drugiej, okazywała wdzięcz-
ność każdej instytucji czy osobie, która 
choćby w niewielkim stopniu wspierała 
ośrodek kultury. Dzięki temu każdy czuł 
się doceniony i współodpowiedzialny za 
rozwój kultury w naszej gminie. 
Droga Pani Dyrektor! Dziękujemy za te 
piękne lata, poświęcenie i oddanie, lojal-
ność oraz trud włożony w rozwój gośliń-
skiej kultury. 30 lat Pani pracy jest z pew-
nością żywe we wspomnieniach naszych 
i mieszkańców całej gminy.

Pracownicy MGOKiR, MP 
Zdjęcie: Tomasz Mizgier
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4 grudnia 2022 r. w auli 
Szkoły Podstawowej nr 1 
odbyło się wyjątkowe spotka-
nie Goślińskiej Rodziny Kultury 
(termin ustalony podczas 
obchodów 40-lecia, przypo-
mniany po następnych pięciu 
latach) z okazji 45-lecia Miejsko- 
-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Gośli-
nie. Film wspomnieniowy 
w stylu starego kina wprowa-
dził wszystkich w klimat 
początków naszego ośrodka 
kultury i przeprowadził 
w czasy obecne. Wszystkich 
przybyłych gości przywitała 
dyrektor ośrodka kultury 
Arleta Włodarczak.
W tym święcie kultury uczestniczyli także 
przybyli z życzeniami: Adrianna Urbaniak 
Sekretarz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, Elżbieta Dziel Przewodnicząca 
Komisji Oświatowo-Społecznej Rady 
Miejskiej, Robert Molski Zastępca Prze-
wodniczącego Komisji Gospodarczej 
Rady Miejskiej, którzy nagrodzili oraz 
podziękowali na scenie byłym dyrektorom 
ośrodka kultury, obecnym pracownikom, 
instruktorom i prezesom zespołów. Pani 
sekretarz w imieniu zastępcy burmistrza 
Radosława Szpota podziękowała za wielo-
letnią pracę, wręczając upominek odcho-
dzącej na emeryturę Arlecie Włodarczak. 
Publiczność spontanicznie zaśpiewała 
dla niej „100 lat”, były pozytywne emocje 

i wzruszenia. Ośrodek kultury podzię-
kował tym wszystkim, z którymi tworzy 
wspólne dzieło kultury w naszej gminie. 
To radosne wydarzenie uświetnił koncert 
zespołu Commers Band z porywającymi 
do tańca utworami światowych przebojów. 
Taneczny korowód oplótł salę koncertową 
wesołym „wężem”, prowadzonym przez 
gospodarzy wieczoru. Mogliśmy zobaczyć 
prezentację zdjęć z ostatnich pięciu lat 
działalności naszej instytucji. Ośrodek 
kultury przygotował też okolicznościową 
kartę pocztową, ekspozycję zdjęć z jubile-
uszu 40-lecia i wystawę kronik. Życzenia 
gości dla ośrodka kultury przyjęła Arleta 
Włodarczak wraz z całym zespołem pra-
cowników. Dziękujemy pięknie za dobre 
słowa i wyrazy uznania dla naszej pracy. 
Zamiast kwiatów goście przynieśli kar-
mę dla zwierząt, którą przekazaliśmy 
do schroniska Azorek. Udało nam się ze-
brać 333,430 kg karmy oraz smakołyki 
dla naszych braci mniejszych. Dziękujemy 
za hojność! Na Was zawsze można liczyć! 

Koncert urodzinowy 
ośrodka	kultury

PODZIĘKOWANIA
Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za życzliwość i współpracę w czasie, gdy miałam przyjemność pracować 
w MGOKiR. Dziękuję władzom samorządowym, pracownikom domu kultury, artystom, dyrygentom, instruktorom 

i zespołom działającym w ośrodku; szkołom, stowarzyszeniom, instytucjom, proboszczom goślińskich parafii, 
sołtysom, firmom, darczyńcom, wolontariuszom, mieszkańcom i wszystkim, których spotkałam na swojej drodze. 

Jestem niezmiernie wdzięczna za wszystkie życzenia i podziękowania, a także za cudowną niespodziankę - koncert 
wszystkich zespołów, który odbył się 19 grudnia. Ten wieczór zawsze będzie dla mnie pięknym wspomnieniem.  

Życzę goślińskiej kulturze dobrego czasu.

Z wyrazami szacunku 
Arleta Włodarczak

Wielki tort urodzinowy osłodził wieczór 
wspomnień, podsumowań i rozważań 
o przyszłości. Patrzymy z nadzieją i pyta-
niem w przyszłość. Motywem przewodnim 
45. urodzin było hasło „45 lat i co dalej?”. 
Czas pokaże. Chociaż na pytanie posta-
wione przez dyrektor Arletę Włodarczak, 
czy będziecie Państwo z nami, usłyszeli-
śmy stanowcze „tak!”. Dzięki za to! Zatem 
niech szczęśliwie mijają kolejne „lecia” 
w naszej wspólnej kulturze! Do zobacze-
nia na zajęciach, imprezach, codziennych 
spotkaniach. Tworzymy dalej!

Bartłomiej Stefański 
Zdjęcia: Tomasz Chmielewski
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Ten punkt podatków na rok 2023 
omawiamy oddzielnie, ponieważ stawki 
uległy zmianie– zostały obniżone do sta-
wek minimalnych. Jest to ukłon w stronę 
lokalnych firm i przedsiębiorców. – Mam 
nadzieję, że znaczące obniżenie podat-
ku zachęci leasingobiorców do wyboru 
naszej gminy, jako miejsca, gdzie będą 
rejestrowane środki transportowe i będzie 
opłacany podatek od środków transporto-
wych – ocenia Radosław Szpot. Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina był pomysłodawcą obniżenia sta-
wek podatku od środków transportowych 
do minimalnego poziomu dopuszczonego 
przez Ministra Finansów. Nowe stawki 
podatku od środków transportowych zo-
stały uchwalone podczas sesji Rady Miej-

W bieżącym roku wprowadzone zosta-
ły zmiany w programie Czyste Powietrze, 
które powinny sprawić, że dotacje będą 
łatwiej dostępne dla potencjalnych be-
neficjentów. Kluczowe zmiany to podwyż-
szenie progów dochodowych i podniesie-
nie kwoty wsparcia finansowego:

 ▪ próg dochodowy przy dofinanso-
waniu podstawowym wzrośnie do 
135 tys. zł, a maksymalna kwota 
dotacji wyniesie aż 66 tys. zł;

skiej w listopadzie 2022 i obowiązują od 
1 stycznia 2023 r.
Różnica w stawkach jest znacząca. Dla 
przykładu: 
Dopuszczalna	
masa całkowi-
ta	pojazdu

Stawka do 
roku 2022

Stawka  
2023 r.

3,5–5,5	ton 689	zł 150 zł

5,5–9	ton 952	zł 280 zł

9–12	ton 1358 zł 380 zł

Inne przykładowe stawki od środków 
transportowych obowiązujące od 1 stycz-
nia 2023 r.:

 ▪ od ciągnika siodłowego i balastowego 
(3,5–12 ton) - 600 zł,

 ▪ od przyczepy i naczepy (7–12 ton, nie 
dotyczy działalności rolniczej) - 200 zł,

 ▪ przy podwyższonym dofinansowaniu próg 
dochodowy wzrośnie z 1564 do 1894 
zł na osobę w gospodarstwie wielooso-
bowym i z 2189 do 2651 zł w gospo-
darstwie jednoosobowym; maksymalna 
dotacja wzrośnie z 47 do 99 tys. zł.

Przy najwyższym wymiarze wsparcia:
 ▪ progi dochodowe wzrosną z 900 
do 1090 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym,

 ▪ progi dochodowe wzrosną z 1260 

 ▪ od autobusu (mniej niż 22 miejsca) - 
690 zł,

 ▪ od autobusu (więcej niż 22 miejsca) 
- 800 zł,

 ▪ od autobusu wyposażonego w napęd 
hybrydowy, tj. spalinowo-elektryczny 
– odpowiednio 400 zł (do 22 miejsc) 
i 700 zł (powyżej 22 miejsc), 

Wszystkie pozostałe stawki oraz szcze-
gółowe informacje zawarte są w uchwale 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych, która dostęp-
na jest w Biuletynie Informacji Publicznej 
(https://bip.murowana-goslina.pl/; Rada 
Miejska; działalność Rady Miejskiej/
uchwały Rady Miejskiej).

do 1526 zł na osobę w gospodar-
stwach jednoosobowych; maksymalna 
dotacja wzrośnie z 79 do 135 tys. zł;

 ▪ będzie można ubiegać się o 50 proc. 
dotacji w ramach prefinansowania in-
westycji, czyli przed startem remontu;

 ▪ środki trafią do wykonawców prac, 
a 1. transza dotacji przelana zostanie 
na konto w 14 dni od podpisania umo-
wy; pozostała część w ciągu 30 dni od 
zakończenia remontu.

Niższy podatek od środków transportowych

Czyste Powietrze 2023

https://bip.murowana-goslina.pl/
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Na sesji Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie 
w dniach 10 i 22 listopada 
2022 r. zostały uchwalone 
stawki podatków, które będą 
obowiązywały w roku 2023. 
Niektóre zmieniły się i wzrosły 
w stosunku do roku 2022, 
natomiast podatek od środków 
transportowych uległ obniże-
niu. 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

od gruntów (kwota za 1 m² powierzchni):

 ▪ związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej – 1,16 zł,

 ▪ pod wodami powierzchniowymi – 
5,79 zł, 

 ▪ pozostałych (w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalno-
ści pożytku publicznego) – 0,61 zł,

 ▪ niezabudowanych, w obszarze rewita-
lizacji – 3,81 zł;

od budynków lub ich części (kwota za 
1 m² powierzchni użytkowej):

 ▪ mieszkalnych – 0,99 zł,
 ▪ budynków związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz 
budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej – 27,60 zł,

 ▪ zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym 
– 13,47 zł,

 ▪ związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych – 5,87 zł,

Podatki	i	opłaty	lokalne	w	2023	r.

 ▪ pozostałych, w tym: od budynków go-
spodarczych i garaży wolnostojących 
– 6,49 zł, od budynków letniskowych 
i innych – 9,71 zł.

od budowli - 2% wartości.

PODATEK ROLNY

 ▪ od 1 ha przeliczeniowego gruntów dla 
gospodarstw rolnych równowartość 
pieniężną 2,5 q żyta, tj. 155 zł;

 ▪ od 1 ha fizycznego gruntów równo-
wartość pieniężna 5q żyta, tj. 310 zł.

Podatek leśny – wynosi 71,0996 zł za 
1 ha fizyczny.

Podatek od środków transportowych – 
stawki uległy zmianie i zostały obniżone 
do stawek minimalnych. (patrz odrębna 
informacja )

OPŁATA TARGOWA:

 ▪ 18 zł dziennie – od sprzedaży wyłącz-
nie artykułów rolnych,

 ▪ 39 zł dziennie – od sprzedaży artyku-
łów pozostałych.

Opłata od posiadania psów – rezygna-
cja z opłaty.

Od 1 stycznia 2023 roku opłata od po-
siadania psów nie będzie pobierana.

Podjęte przez Radę Miejską w Murowa-
nej Goślinie uchwały są dostępne w Biu-
letynie Informacji Publicznej na stronie 
bip.murowana-goslina.pl.

Jednocześnie przypominamy o obo-
wiązku składania przez osoby prawne, 

Zabieg ma na celu zapobieganie 
chorobom przenoszonym na ludzi 
i zwierzęta przez szczury oraz 
myszy. Zostanie przeprowadzony 
na terenie Miasta i Gminy Murowana 
Goślina w okresie od 1 do 31 marca 
2023 r.

Trutkę należy wyłożyć w dniu 1 marca 
2023 r. w ilości i według zasad właści-

jednostki organizacyjne oraz spółki nie-
mające osobowości prawnej, jednostki 
organizacyjne Agencji 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 zobo-
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 
składać organowi podatkowemu 
informację lub deklarację, sporządzoną 
na odpowiednim formularzu w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia zmiany. 
Formularze są dostępne na stronie 
internetowej urzędu oraz w Urzędzie 
Miasta i Gminy Murowana Goślina przy 
ul. Poznańskiej 18 – pokój nr 6.

Honorata Dziel 
kierownik referatu podatków  

i opłat lokalnych 
h.dziel@murowana-goslina.pl 

tel. 61 892 36 75

Obowiązkowa deratyzacja

wych dla danego preparatu. W trakcie 
deratyzacji zaleca się kontrolowanie 
i uzupełnianie wyłożonej trutki.

W miejscach wyłożenia trutek konieczne 
jest umieszczenie napisów ostrzegaw-
czych:
„Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzo-
niom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi 
i zwierząt!”.

Właścicielom nieruchomości zaleca 
się usunięcie resztek preparatów po 
dniu 31 marca 2023 r. z jednoczesnym 
uporządkowaniem miejsc i pomieszczeń, 
gdzie przeprowadzono deratyzację.

Dominika Urbaniak 
podinspektor ds. usług komunalnych 

tel. 61 8122 140 
d.urbaniak@murowana-goslina.pl

mailto:h.dziel@murowana-goslina.pl
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Gościu – nieduży 
młodzieniec, pełen 
energii, który pięknie 
chodzi na smyczy 
i bardzo kocha ludzi.

Luna – piękna, pię-
cioletnia kotka, która 
nie czuje się najlepiej 
w grupie kotów, dlate-
go bardzo przydałby 
jej się, zamiast ko-
ciarni, nowy dom.

Wszystkie potrzebne informacje na temat 
zwierząt, a także zasad adopcji znajdziesz 
na stronie www.schroniskoazorek.pl. 

znajdujących się w jednej nieruchomości, 
mogą otrzymać nawet 30 tys. zł.
Wnioski można składać korespondencyjnie 
lub bezpośrednio w kancelarii Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu (ul. Jackowskiego 
18, 60-509 Poznań), a także na adres 
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP 
/starostwopowiatpoznan/SkrytkaESP. 
W tym wypadku dokument powinien zo-
stać opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, profilem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Nie ma natomiast 
możliwości aplikowania drogą mailową.
Szczegółowe informacje, regulamin ak-
cji oraz wzory wniosków można znaleźć 
na stronie internetowej http://www.bip.po-
wiat.poznan.pl w zakładce „Środowisko”.

KK

narad koordynacyjnych, w tym przedsta-
wicieli podmiotów władających sieciami 
uzbrojenia terenu, w wielu przypadkach 
mających swe siedziby poza Poznaniem 
i powiatem poznańskim.

– Za skuteczność i wysoką wydajność 
wdrożonych rozwiązań zostaliśmy nagro-
dzeni w ogólnopolskim konkursie „Inno-
wacyjny samorząd” - mówi Jan Grabkow-
ski, starosta poznański.

Gmina Murowana Goślina od lat 
współpracuje ze schroniskiem dla 
bezdomnych zwierząt w Obornikach. 
To właśnie tam trafiają psy i koty 
odłowione na terenie naszej gminy. 
To zwierzęta, które z różnych wzglę-
dów straciły dom lub nigdy go nie 
miały…. Ale zdecydowanie chciałyby 
mieć.

Dlatego, jeśli myślisz o przyjęciu do swo-
jego domu psa lub kota, zajrzyj na stronę 
schroniska Azorek lub jego profil w mediach 
społecznościowych. Wiele zwierzaków, 
w tym socjalizowanych i przyjaznych, czeka 
na swój dom. Pamiętaj, że poza wyglądem 

POWIAT

Mieszkańcy powiatu, którzy 
chcą wymienić stare ogrzewa-
nie na proekologiczne, otrzy-
mają wsparcie powiatu 
poznańskiego. Nabór wnio-
sków trwa do 31 sierpnia br. 
Na modernizację lub likwida-
cję ogrzewania opartego na 
paliwie stałym jest czas do 
końca 2023 roku. Po tym ter-
minie posiadaczom „kopciu-
chów” będzie grozić kara 
grzywny.

W powiecie poznańskim mieszka 
blisko 500 tys. osób, działa 65 tys. 
przedsiębiorców. Z myślą o nich 
w Powiatowym Ośrodku Geodezyj-
nym i Kartograficznym realizowany 
był projekt „Cyfryzacja geodezyj-
nych rejestrów publicznych dla 
powiatu poznańskiego – część II”. 
Bazy danych geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu (GESUT) 
zostały dostosowane do obowiązu-

ważne są cechy i potrzeby twojego przyszłe-
go przyjaciela! Staraj się tak wybrać nowe-
go członka rodziny, aby mógł uczestniczyć 
w twoim życiu, aby ta nowa znajomość nie 
była stresem ani dla ciebie, ani dla niego.

Na swoje nowe 
rodziny i domy 
czekają np.: 

Jędruś – star-
szy psiak, który 
kocha ludzi, 
bezproblemowo 
podróżuje autem, 
zgadza się z ko-
tami. 

Wysokość dotacji wynosi 100 proc. 
kosztów kwalifikowanych na:
1. podłączenie do sieci ciepłowniczej – 

do 10 000 zł,
2. ogrzewanie elektryczne – do 10 000 zł,
3. kocioł na biomasę – do 10 000 zł,
4. ogrzewanie gazowe – do 10 000 zł,
5. ogrzewanie olejowe – do 10 000 zł,
6. pompa ciepła – do 15 000 zł,
7. pompa ciepła wraz z instalacją foto-

woltaiczną – do 20 000 zł,
8. ogrzewanie elektryczne wraz z instala-

cją fotowoltaiczną – do 20 000 zł.
O środki mogą wystąpić właściciele lub 
współwłaściciele lokali znajdujących 
się na terenie powiatu poznańskiego: 
osoby prywatne, prawne, przedsiębiorcy 
czy wspólnoty mieszkaniowe. Te ostat-
nie, jak również właściciele kilku lokali 

jących przepisów. Wprowadzono też 
dwie kolejne elektroniczne usługi 
publiczne. Uzupełniają one dotych-
czasowy pakiet e-usług, pozwalają-
cych na w pełni zdalne załatwianie 
spraw w PODGiK-u.
Nowe e-usługi obsługują proces koordy-
nacji sytuowania projektowanych sieci 
uzbrojenia terenu. Jedna skierowana 
jest do wnioskodawców – projektantów 
i inwestorów, druga – do uczestników 

Do serca przytul psa…

Nawet do 30 tysięcy  
dofinansowania	za	wymianę	kopciucha

WSPÓŁPRACA

Załatw sprawę w domu

http://www.schroniskoazorek.pl
http://www.bip.powiat.poznan.pl
http://www.bip.powiat.poznan.pl
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brawami. Po przedstawieniu wszyscy 
zaproszeni goście oraz uczniowie zostali 
poczęstowani wspaniałymi wypiekami, 
które specjalnie na tę okazję przygotowa-
li rodzice.

Tekst i zdjęcie: Jolanta Szpot

roku, jednak ogromne 
zamiłowanie i praca 
bardzo szybko przynio-
sły mu ogromny sukces. 
Gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne udane 
występy!

(BK)

bezpłatnie i nie wymaga skierowania.

Spotkania odbywają się po wcześniejszym 
umówieniu terminu. Tel. 61 8150 363, 
e-mail: interwencja@oikkobylnica.pl.

Amelii, Sandrze, Oskarowi, Krzysztofowi, 
Wiktorowi i Aleksowi, a także wychowaw-
czyni - Sylwii Cebulskiej oraz rodzicom: 
Annie i Krzysztofowi Strykowskim, Lilian-
nie Mordal.

Link do filmu dostępny jest m.in. na profi-
lu szkoły w mediach społecznościowych. 

Pod takim tytułem odbył się I Gminny 
Konkurs Wokalny w Klubie Osiedlowym 
„Zielone Wzgórza”. Jego celem jest kulty-
wowanie tradycji świątecznych oraz pro-
mocja młodych utalentowanych solistów. 
Jury (przewodnicząca - Alicja Duszczyk 
i Agnieszka Szymańska-Wojtera) było za-
skoczone wysokim poziomem konkursu, 
niełatwo było wybrać trójki najlepszych 
w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Klasy 1-3 szkoły podstawowej:
1. Urszula Pajewska (SP2 w Murowanej 

Goślinie);

Uczniowie klasy Ic Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Murowanej Goślinie, 

dla swoich ukochanych Dziadków przy-
gotowali wspaniałe przedstawienie pt. 
„Kocham Babcię, kocham Dziadka”. 
Były wierszyki, piosenki i tańce. Występ 

23 października 2022 roku na za-
wodach sportowych mistrzostw Dolne-
go Śląska w Taekwondo, które odbyły 
się w Wałbrzychu, 10-letni Borys Sokołow-
ski z Murowanej Gośliny zdobył złoty medal 
w swojej kategorii wagowej i wiekowej. Dzię-
ki temu osiągnięciu został zakwalifikowany 
na mistrzostwa Polski w Taekwondo, które 

Informujemy o możliwości sko-
rzystania z pomocy psychologicznej 
dla dzieci, młodzieży i ich rodzin 
z powiatu poznańskiego. Osoby 
w potrzebie mogą skorzystać z:

 ▪ wstępnej konsultacji diagnostycznej,

Uczniowie klasy 8 SP w Długiej Gośli-
nie zajęli pierwsze miejsce w konkursie 
„Powiedz NIE wszelkim używkom”, orga-
nizowanym przez Komendę Policji w Mu-
rowanej Goślinie i OPS w Murowanej 
Goślinie. Zadaniem konkursowym było 
nagranie filmiku o tematyce profilaktycz-

OŚWIATA

2. Urszula Telatycka (SP1 w Murowanej 
Goślinie);

3. Marianna Mroczyńska (SP w Białężynie).

Klasy 4-5 szkoły podstawowej:
1. Judyta Wachowska (SP w Długiej Go-

ślinie);
2. Natalia Sadik (SP2 w Murowanej Go-

ślinie);
3. Liliana Dobska (SP2 w Murowanej 

Goślinie).

Klasy 7-8 szkoły podstawowej:
1. Maria Kozłowska (SP2 w Murowanej 

Goślinie);

bardzo 
się spodo-
bał, a ucznio-
wie zostali 
nagrodzeni 
gromkimi 

odbyły się 3 grudnia 2022 roku w Grod-
kowie. Borys zdobył tam srebrny medal 
w walkach, brązowy w kopaniu na czas 
i brązowy w układach. Świetne rezultaty 
sprawiły z kolei, że jeszcze w grudniu mło-
dy Goślinianin został powołany do Kadry 
Polski Polskiej Federacji Taekwondo. Borys 
trenuje taekwondo od niespełna półtora 

 ▪ wsparcia psychologicznego i terapeu-
tycznego dla dzieci i młodzieży,

 ▪ konsultacji dla rodziców.

Punkt Wsparcia działa przy Ośrodku In-
terwencji Kryzysowej w Kobylnicy, przy 
ul. Poznańskiej 93. Pomoc udzielana jest 

nej. Nasi ósmoklasiści zdobyli główną 
nagrodę - voucher na kwotę 5000 zł 
z przeznaczeniem na wycieczkę szkolną. 

Gratulacje i podziękowania należą 
się wszystkim uczniom zaangażowanym 
w projekt: Maksimowi, Jakubowi, Micha-
linie, Borysowi, Wiktorii, Dawidowi, Mai, 

Śpiewajmy kolędy i pastorałki

2. Mateusz Chwał (SP w Białężynie).

Dzięki naszym wokalistom mogliśmy po-
czuć wyjątkową świąteczną atmosferę. 
Każdy z solistów otrzymał z rąk dyrektor 
ośrodka kultury Arlety Włodarczak i Alicji 
Duszczyk pamiątkowy dyplom, zestaw 
gminnych upominków, świątecznego anioł-
ka, a osoby nagrodzone karty prezentowe. 
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Agnieszka Szymańska-Wojtera 
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

Dzień Babci i Dziadka

Młody kadrowicz

Pomoc	psychologiczna	dla	dzieci	i	młodzieży

Powiedz:	nie!
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Pracowity koniec roku
Koniec roku dla dziewcząt z Can-

zony był bardzo intensywny. 
W dniach 25 i 26 listopada 
2022 roku w Bazylice św. Wincen-
tego a Paulo w Bydgoszczy oraz 
w Świątyni Opatrzności Bożej w War-
szawie odbyły się koncerty pod 
nazwą ,,Razem z Ukrainą”. W wyda-
rzeniu wzięły udział także: Orkiestra 
Wojskowa w Bydgoszczy, Orkiestra 
Akademii Muzycznej im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Chór 
Męski HOMIN ze Lwowa. Na war-
szawskim Wilanowie, podobnie jak 
dzień wcześniej w przepięknej Bazy-
lice w Bydgoszczy, wybrzmiały kom-
pozycje Romana Drozda - „Eschato-
fonia” oraz „Missa Vaticana”.

Historia kolędowania w Pol-
sce, czyli śpiewania pieśni 
bożonarodzeniowych jest bar-
dzo długa. Kolędowanie jest 
jedną z tradycji kultywowa-
nych już w czasach średniowie-
cza. Polega na śpiewaniu pie-
śni, które opisują narodziny 
Chrystusa.
W niedzielę 8 stycznia br. o godz. 12.30 
liczne grono mieszkańców przybyło 
do goślińskiej fary, by najpierw uczestni-

3 grudnia Chór Dziewczęcy Canzona wziął 
udział w prestiżowym konkursie - XI Kra-
kowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych 
oraz Bożonarodzeniowych. Nasze chó-
rzystki zaprezentowały różnorodny pro-
gram kolęd i pastorałek. W ich wykonaniu 
wybrzmiała również piękna pieśń zamyka-
jąca „Opowieść Wigilijną” (reż R. Zemecki-
sa) wykonywana w oryginale przez Adreę 
Bocellego. Pięcioosobowe międzynaro-
dowe jury oceniło wysoko Canzonę, która 
zdobyła srebrny dyplom oraz 2. miejsce 
w kategorii chórów dziecięcych.

Chór Dziewczęcy Canzona przyjął tak-
że w grudniu zaproszenie Orkiestry 
Wojskowej z Bydgoszczy. W Kościele 
p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Olsztynie, podczas Koncertu Świątecz-

czyć w liturgii mszy św., a następnie wy-
słuchać koncertu kolęd. Przed publiczno-
ścią zaprezentowały się: Chór Dziecięcy 
„Canzona” pod dyrekcją Adrianny Wtor-
kowskiej-Kubińskiej z akompaniamentem 
Weroniki Jarzyńskiej-Pluty oraz Żeński 
Chór „Canzona” pod dyrekcją prof. Elżbie-
ty Wtorkowskiej. Koncert otworzył utwór 
śpiewany przez oba chóry - z empory ko-
ścioła, a także z nawy przy prezbiterium. 
Takie połączenie muzyczne zrobiło duże 
wrażenie na goślińskiej publiczności. 

Następnie, jako pierwszy, zaprezentował 
się chór dziecięcy, który wykonał kolędy 

nego dziewczęta wykonały kolędę „Bóg 
się rodzi”, wspomnianą wcześniej pieśń 
„God bless us everyone” oraz nagrały 
wspólny teledysk świąteczny z muzykami 
z Orkiestry Wojskowej.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska 
Zdjęcia: archiwum chóru

Kolędowania z chórami Canzona

w różnych językach. Zabrzmiały pieśni 
oczywiście w języku polskim, a także 
francuskim, czeskim i angielskim.

W drugiej części koncertu przed ołtarzem 
pojawiły się panie z chóru żeńskiego, któ-
re dostarczyły widowni wielu wzruszeń, 
a ich śpiew był niezwykłą ucztą duchową. 
Cały koncert prowadziła prof. Elżbieta 
Wtorkowska, która opowiedziała również 
historie związane z kilkoma kolędami, 
a także autorami ich opracowań.

W finale oba chóry razem zaśpiewały 
dwie kolędy „Go Tell It on the Mountain” 
i polską „Gdy się Chrystus rodzi”.

Na zakończenie ks. proboszcz Sławomir 
Jessa podziękował artystom oraz uczest-
nikom koncertu i tradycyjnie poczęstował 
wszystkich cukierkami. Kwiaty dyrygent-
kom oraz pianistce wręczyli goślińscy 
radni Piotr Tecław oraz Andrzej Kuźniew-
ski. Podczas podziękowań przy pianinie 
spontanicznie zasiadła profesor Elżbieta 
Wtorkowska, która zagrała kilka najpięk-
niejszych polskich kolęd, a chór stworzyli 
już wszyscy zgromadzeni w kościele. 
Kilka kolęd zaśpiewanych wspólnie przy 
bardzo dużej frekwencji pokazało, że po 
trudnym czasie pandemii wraca chęć 
do przebywania razem i dzielenia się ra-
dością ze wspólnego muzykowania.

Tekst i zdjęcie: Tomasz Mizgier
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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

SEKRETARZ 
Adrianna	Urbaniak,	61	8923	605

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Radosław	Szpot,	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

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA
kierownik	Violetta	Szałata,	61	8923	640

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 
Pl.	Powstańców	Wlkp.	9,	62-095	Murowana	Goślina,	e-mail:	gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

GODZINY OTWARCIA URZĘDU DLA INTERESANTÓW: Poniedziałek	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
GODZINY URZĘDOWANIA USC I EWIDENCJA LUDNOŚCI: Poniedziałek	10.00-17.30,	wtorek	-	czwartek	8.00-14.00,	piątek	8.00-12.30

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
Zastępca kierownika, 61	89	23	633

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

BIURO PROMOCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
kierownik	Damian	Dubina,	61	8923	685
sołectwa,	61	8923	687

BIURO GOSPODARKI ODPADAMI 
UL. POZNAŃSKA 16

kierownik Monika	Rozynek,	61	8923	635
obsługa klienta Monika	Szołdra,	61	8923	649

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
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 

KULTURA

22 stycznia br. w kościele farnym 
w Murowanej Goślinie ponownie wy-
brzmiały kolędy, tym razem w wykonaniu 
Chóru Mieszanego Vocantes, pod dyrek-
cją prof. Leszka Bajona. 
Po raz kolejny rozbrzmiały najpiękniej-
sze kolędy w koncercie zatytułowanym 
„Kolędy i pastorałki naszych przyjaciół”. 
Wysłuchaliśmy utworów kolędowych 

6 stycznia br. w Święto Objawie-
nia Pańskiego w kościele farnym 
w Murowanej Goślinie po raz kolejny 
rozbrzmiały najpiękniejsze polskie 
kolędy. „Kolędujmy Małemu" to 
odbywające się od 2011 roku 
wspólne kolędowanie z Orkiestrą 
Dętą OSP pod batutą Mateusza MJ 
Sibilskiego.
Usłyszeliśmy najpiękniejsze polskie kolę-
dy poprzedzone słownym wprowadzeniem 

w aranżacjach i kompozycjach zaprzyjaź-
nionych z dyrygentem, chórem i znanych 
mieszkańcom Murowanej Gośliny osobi-
stości. Kolęd mogliśmy nie tylko słuchać, 
ale także włączyć się w ich wykonanie 
wspólnie z chórem Vocantes. Wszystkie 
aranżacje odnosiły się do tradycji wykony-
wania kolęd, ukazując ich żywą i bogatą 
w możliwości interpretacji charakterysty-

kapelmistrza. Kolędę „Nie było miejsca 
dla Ciebie” zagrała pięknie na trąbce Ania 
Woronkowicz. Ksiądz proboszcz Sławo-

kę. Kwiaty oraz podziękowania w imieniu 
zastępcy burmistrza przekazał Radny 
Rady Miejskiej Andrzej Kuźniewski.

Tekst i zdjęcie: Bartłomiej Stefański

mir Jessa podziękował kapelmistrzowi, 
orkiestrze i publiczności za wspólne 
kolędowanie. Kwiaty oraz podziękowania 
w imieniu zastępcy burmistrza przekazała 
Elżbieta Dziel – Przewodnicząca Komisji 
Oświatowo-Społecznej Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie. Wspólne kolędo-
wanie zakończyło się tradycyjnie kolędą 
„Bóg się rodzi”, którą wszyscy zaśpiewali 
na stojąco, trzymając się za ręce.

Tekst i zdjęcie: Tomasz Mizgier

Kolędowanie Chóru Vocantes

Kolędujmy Małemu
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Tradycyjnie, 6 grudnia, 
zaprosiliśmy mieszkańców 
gminy na Nowy Rynek na spo-
tkanie Mikołajkowe. Tym 
razem uczestniczyliśmy 
w spektaklu plenerowym pt. 
„Zaczarowane zwierciadło”. 

W niedzielę 10 grudnia br. byliśmy 
całą grupą na warsztatach w pracowni 
rzeźby i ceramiki. W pracowni istnieją-
cej od 1998 roku przyjęła nas przemiła 
pani Grażyna Szymała-Wołyńska. Opo-
wiedziała nam historię swojej pracowni, 
o początkowym wydobywaniu gliny i jej 
obróbce. Pokazała, jak kolory różnych 
rodzajów glin zmieniają się pod wpływem 

Uczestnicy projektu „Jestem tutaj, 
zobacz taki jestem” w ostatni weekend li-
stopada udali się do Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu, gdzie zwiedzili ekspozycję 
stałą. Uczestniczyli także w kuratorskim 
oprowadzaniu po czasowej wystawie pol-

Składała się na nie niesamowita choreo-
grafia, efektowny pokaz tańca na szarfie, 
fireshow, piękne stroje i proste prze-
słanie, trafiające zarówno do dzieci, jak 
i dorosłych. Przedstawienie z wykorzysta-
niem gestu, tańca i pantomimy bez dia-
logu okazało się bardzo czytelne i uru-
chomiło naszą wyobraźnię. Po spektaklu 
odbyły się animacje, każdy mógł zrobić 
sobie zdjęcie z gigantycznym Mikoła-

ich przepalania i zademonstrowała, jak 
wygląda to w praktyce. Każdy uczestnik 
spotkania ulepił naczynie wybraną przez 
siebie metodą, a także stworzyliśmy 
wspólną pracę, którą będzie można zo-
baczyć na naszej wystawie zbiorowej.

Julia Grabińska

skiej awangardzistki Marii Nicz-Borowia-
kowej. Po zwiedzaniu wystaw wspólnie 
poszliśmy na obiad, a także na Jarmark 
Bożonarodzeniowy. Wszyscy się dobrze 
bawili, a wystawy były zachwycające.

Julia Grabińska

jem i Gwiazdką oraz dostać słodkości. 
Wszystko po to, by wprowadzić naszych 
mieszkańców w świąteczny nastrój.

Zadanie zrealizowano ze środków finan-
sowych Gminy Murowana Goślina i Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”.

Agnieszka Szymańska-Wojtera 
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Pod koniec 2022 roku, w ramach nasze-
go projektu „Jestem tutaj zobacz taki 
jestem”, odbyły się również warsztaty 
plastyczne, na zakończenie których pod-
sumowaliśmy i zaplanowaliśmy prace 
na kolejne miesiące.

Agnieszka Szymańska-Wojtera

Zaczarowane Mikołajki

Tworzymy	w	glinie

Sztuka nowoczesna, czy klasycy?

W trzecią niedzielę adwentu, nazywaną 
niedzielą „Gaudete”, czyli niedzielą radości, 
w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana 
Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie 
odbył się koncert adwentowy. Uczestników 
przywitał proboszcz ks. Piotr Szymkowiak. 
Koncert w wykonaniu Chóru Żeńskiego 
„Canzona” pod dyrekcją prof. Elżbiety 
Wtorkowskiej wypełnił popołudniowy czas 
zadumą śpiewno-modlitewną. Na te kilka 

chwil przenieśliśmy się w inne przestrzenie, 
do świata duchowego, dalekiego od co-
dzienności i zgiełku przygotowań do świąt. 
Było to bardzo uspokajające i pełne dobrej 
energii przeżycie. Publiczność podziękowa-
ła artystkom burzą oklasków. Po koncercie 
ks. Szymkowiak złożył na ręce dyrektor 
Arlety Włodarczak serdeczne życzenia 
z okazji 45. urodzin ośrodka kultury wraz 
z drobnym upominkiem z Rzymu.

Gaudete

(MGOKiR) 
Zdjęcie: Tomasz Mizgier
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Tym razem do gościnnej sali restauracji 
„Kawa po obiedzie”, zaprosiliśmy seniorów 
na „Wieczór z ulubioną piosenką”. W części 
pierwszej królowały znane i lubiane piosen-
ki biesiadne i harcerskie. Wodzirejami spo-
tkania byli członkowie zespołu Goślinianka. 
Na pewno było nas słychać, spotkało 
się ponad 60 osób. Dodatkową mobilizacją 
były nagrody dla „najlepiej śpiewających 
stolików”. W części drugiej rozbrzmiały 
kolędy, zrobiło się lirycznie i nastrojowo. 

Zwycięskie Powstanie Wielkopol-
skie wybuchło 27 grudnia 1918 
w Poznaniu. W Nowy Rok 1919 Muro-
wana Goślina przyłączyła się do 
powstania. Goślińczycy zasilili sze-
regi oddziałów walczących, trzech 
z nich zginęło: Witold Ciężki, Antoni 
Maluśki, Józef Skowroński. Pamięć 
o Nich i wielu innych, którzy oddali 
swoje życie za wolność i przynależ-
ność do Polski, czcimy co roku pod 
Pomnikiem Powstańców Wielkopol-
skich.

Od ubiegłego roku rocznicę wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego obchodzimy 
jako święto państwowe – Narodowy 
Dzień Zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego. Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Radosław 
Szpot wygłosił okolicznościowe przemó-

W przedświąteczny weekend w go-
ślińskim ośrodku kultury zorganizowano 
Świąteczny Turniej Szachowy dla dzieci 
i młodzieży. Zawody rozegrano systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund, grano 
tempem po 10 minut+5 na partię dla 
zawodnika. Tym razem młodzi szachiści 
z naszej gminy okazali się nie do pobicia. 
Turniej sędziował Łukasz Malinowski.

Kategoria do lat 10:
1. Jakub Paszkiewicz (Murowana Goślina),
2. Hubert Łuszczki (Murowana Goślina),
3. Wojciech Kołsut (Murowana Goślina).

Naszych wspaniałych seniorów wspiera-
ła akompaniamentem na ukulele Alicja 
Duszczyk. Serdeczne życzenia świąteczno-
noworoczne w imieniu organizatorów spo-
tkania złożyli: Jolanta Stern Prezes PZERiI 
w Murowanej Goślinie, Adam Szweda Pre-
zes Zarządu SM Zielone Wzgórza, a w imie-
niu ośrodka kultury Agnieszka Szymańska
-Wojtera. Do zobaczenia podczas kolejnej 
edycji „Spotkamy się Seniorze”.
Tekst i zdjęcie: Agnieszka Szymańska-Wojtera

wienie, w którym przypomniał genezę 
zrywu w kontekście silnej i nieugiętej 
Wielkopolski i Murowanej Gośliny. Dele-
gacje wielu goślińskich środowisk (szko-
ły, stowarzyszenia, organizacje i insty-
tucje) złożyły pod pomnikiem wiązanki 
kwiatów. Wspólnie odśpiewano hymn 
narodowy, a kibice Lecha Poznań odpalili 
race.

Kurkowe Bractwo Strzeleckie tradycyjnie 
zorganizowało Strzelanie Powstańcze. 
Tarczę Powstańczą Statutową KBS 
w Murowanej Goślinie zdobył Radosław 
Szpot. W strzelaniu do tarczy Memoriało-
wej, pamięci ppor. Bronisława Wtorkow-
skiego – Powstańca Wielkopolskiego, 
ufundowanej przez Prezesa KBS Michała 
Wtorkowskiego pierwsze miejsce zdobył 
Mikołaj Koteras z KBS Skoki; 
drugie - Krzysztof Chraplewski z KBS 

Kategoria do lat 16:
1. Dominik Maternicki (Murowana Goślina),
2. Franciszek Kwiatek (AZS Poznań),
3. Jakub Lutomski (Oborniki).
Link do wyników całego turnieju: 
www.chessmanager.com/pl/tourna-
ments/4769997764165632/

Wszyscy zawodnicy biorący udział w tur-
nieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i ga-
dżet Gminy Murowana Goślina, a trzech 
najlepszych zawodników w każdej ka-
tegorii dodatkowo nagrody rzeczowe. 
Turniej przebiegł w bardzo serdecznej 
i świątecznej atmosferze.

Mosina, a trzecie Michał Dura KBS Mu-
rowana Goślina. Kura ogólnodostępnego 
ufundowanego przez Jarosława Dobro-
wolskiego strącił Krzysztof Chraplewski, 
drugi był Grzegorz Szpot z KBS Murowa-
na Goślina, trzeci Jacek Perczyński z KBS 
Murowana Goślina.

Cześć i chwała Bohaterom!

Tekst i zdjęcie: Bartłomiej Stefański

Chętnych do nauki gry w szachy lub 
do rozwijania umiejętności już zdobytych 
zapraszamy na zajęcia w każdy czwartek 
o godzinie 16.00 do ośrodka kultury przy 
ul. Mściszewskiej 10.

Tekst i zdjęcie: Tomasz Mizgier

Śpiewający seniorzy

104	lata	temu	poszli	do	powstania

Świąteczny Turniej Szachowy
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STANISŁAW SZPAK (1892-1975)

Stanisław Szpak urodził 
się w Wilczkowicach (powiat Miechów, 
kielecczyzna). Miał aż dziewięcioro 
rodzeństwa: czterech braci i pięć sióstr. 
Uzyskał wykształcenie średnie ekonomiczne. 
Mając na uwadze, że jest najstarszym synem 
i jemu zostanie powierzone zadanie 
prowadzenia rodzinnego młyna, temu 
zawodowi poświęcił całą dalszą edukację. 

W latach 20-tych XIX w. został powołany do wojska i służył 
w 1. kompanii batalionu saperów w czasie wojny polsko-
rosyjskiej. W 1920 roku, po śmierci ojca, wrócił do domu, aby 
przejąć jego obowiązki. Po zabezpieczeniu przyszłości rodziny 
w latach 30-tych postanowił przenieść się do Murowanej 
Gośliny. Kupił młyn wodny przy ul. Mściszewskiej od 
właścicielki i przyszłej żony Marii Schutz, która do majątku 
wniosła dodatkowo gospodarstwo rolne. Stanisław Szpak  
w młynie produkował nie tylko mąkę i śrutę, ale także prąd, 
którym zabezpieczał w razie awarii własne gospodarstwo, 
a także kościół na rynku. 

We wrześniu 1939 roku małżeństwo Szpaków wraz z synem 
Andrzejem zostało wysiedlone do Generalnej Guberni, a majątek 
został przejęty przez okupanta. Stanisław dalej pracował 
w swoim zawodzie, w młynie, a mąkę na chleb dostarczał m.in. 
partyzantom. Po upadku powstania warszawskiego przez około 
pół roku Szpakowie zajmowali 
się osieroconym chłopcem, Tadeuszem, 
aż do odnalezienia go przez dalszą 
rodzinę. 

W 1940 roku na świat przychodzi drugie 
dziecko Szpaków – córka Barbara, a w 1945 
roku, po powrocie do Murowanej Gośliny, 
druga córka – Hanna. Stanisław szybko 
uruchamia znów młyn, aby zaopatrywać 
w mąkę całą okolicę, a także odległe 
regiony, jak np. Śląsk. Stamtąd w zamian 
otrzymuje węgiel, którego część 
przekazuje nieodpłatnie do przedszkola 
znajdującego się w parku. 

Potrzebującym pomagał zresztą regularnie. Na strychu 
swojego domu ukrywał poszukiwanego przez UB w Mariana 
Wodzińskiego, eksperta medycyny przy Międzynarodowym 
Czerwonym Krzyżu zaangażowanego w wyjaśnianie zbrodni 
katyńskiej. Do swojego domu przyjął także bezdomnego 
artystę Józefa Krzyżańskiego z rodziną, który 
w podziękowaniu malował dla Szpaków obrazy. 

Stanisław przyczynił się także do rozwoju Ochotniczej 
Straży Pożarnej, dla której zakupił z własnych środków 
poniemiecki wóz gaśniczy, a także mundury reprezentacyjne 
dla druhów. W powstanie strażackiej orkiestry zaangażował 
się z kolei, fundując największy instrument dęty. Oprócz 
działalności społecznej Stanisław miał także swojego hobby: 
myślistwo i filatelistyka. 

Komunistyczne władze szukały pretekstu, aby przejąć 
majątek Szpaków. Takowym miało być niewywiązanie się  
z tzw. odsypek zbożowych dla Skarbu Państwa, dlatego w 1953 

roku władze przejęły młyn pod 
nadzór państwowy. Dodatkowo, 
w oparciu o fałszywe przesłanki 
Stanisław został aresztowany  
i osadzony w więzieniu. 
Ogromnymi wysiłkami całej 
rodziny udało się sprawić, że 
wyrok 6 lat został zmniejszony 
do 1 roku. Upaństwowiony młyn 
powoli popadał w ruinę. 

Po powrocie z więzienia 
Stanisław wynajął zabudowania 
gospodarcze na stolarnię, 
a stodołę na magazyny kazeiny. 
Sam pracował jako sprzedawca 
w sklepie z trumnami. Wiele lat 
walczył o odzyskanie majątku 
rodzinnego. Gdy to się udało, jego 
sporą część sprzedał i przeznaczył 
na wykształcenie średnie, 
a następnie wyższe dzieci.

Stanisław Szpak zmarł w 1975 
roku i został pochowany na cmen-
tarzu w Murowanej Goślinie. 

BYLI TACY Goślinianie
Serdecznie dziękuję rodzinom za udostępnione informacje i materiały.

Apoloniusz Twaróg 
Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej

HISTORIA
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wystąpią:

•	 Żeński Chór „Canzona”
Dyrygent:	Adrianna	Wtorkowska-	
-Kubińska
solo:	Hanna	Piotrowska,	
akompaniament:	Adam	Szyszka

•	 Jakub Herfort	(zwycięzca	9.	edycji	
Mam	Talent)

12 marca 2023 r. 
(niedziela), godz. 17.00

aula Szkoły 
Podstawowej nr 1  

w Murowanej Goślinie, 
ul. Mściszewska 10

Kwiatek	
dla	każdej	
Pani	

Zastępca	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Murowana	Goślina		
Radosław	Szpot

zaprasza	na	

KONCERT  
z okazji  

DNIA KOBIET


