
Nr 3/2017 (123)Nr 3/2017 (123)      marzec 2017 ISSN 2449-7304 www.murowana-goslina.pl

NADZWYCZAJNA 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

UCHWAŁA OŚWIATOWA

KONFERENCJA PRASOWA

SPORT W GMINIE
I 10. GALA MMA SLUGFEST

STRAŻNIK PAMIĘCI

NORBERT KULSE
(1929 - 2017)

KONCERTKONCERT
KARNAWAŁOWYKARNAWAŁOWY



31 marca 2017 r. (piątek), godz.10.00
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie 

przy ul. Mściszewskiej 10

WSTĘP WOLNY

zapraszają:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

XIII Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych 

TEATRALIA 2017
pt. „W krainie baśni i bajek”

www.murowana-goslina.pl2



oświetlenie już zostało postawione. W pierwszej kolejności 
nowe słupy oświetlenia stawiamy tam, gdzie zostały wcześniej 
zaprojektowane i gdzie posiadamy pozwolenie na budowę.

Przy okazji realizacji tej umowy muszę się odnieść do „hanieb-
nego ataku” przez periodyk „Murowana Prawda”. Ukazał się 
w nim artykuł sugerujący, że jako burmistrz, wykorzystując 
swoje stanowisko, poleciłem postawić dwa słupy oświetle-
niowe przy swojej posesji. Tymczasem koncepcja projektowa 
i umowa z projektantem została zawarta za czasów mojego 
poprzednika, a celem projektu było oświetlenie dla mieszkań-
ców dojścia do przystanku kolejowego w Przebędowie. Gdyby 
sprawdzono fakty w urzędzie gminy, to ten haniebny atak nie 
ukazałby się w gazecie, której celem jest wywołanie sensacji 
za 2,50 zł.

Te ataki się nasilają wraz z moimi sukcesami Na to nie mam 
żadnego wpływu.

Wracając jednak do zdecydowanie ciekawszego i dającego 
więcej mieszkańcom tematu inwestycji… W tym roku skoń-
czymy przebudowę placu Powstańców Wielkopolskich i ul. 
Podgórną. Zamierzamy także zmodernizować odcinek ul. 
Dworcowej oraz przebudujemy ul. Słoneczną. Od przyszłego 
roku zaczniemy budować nowe drogi i chodniki – na to miesz-
kańcy czekają. Przed nami także dokończenie termomoderni-
zacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i hali gimnastycznej, 
modernizacja Remizy OSP w Mściszewie. Jeżeli radni się zgo-
dzą, to zrealizujemy inwestycję polegającą na budowie garażu 
dla OSP Łopuchowo.

W związku z reformą oświaty, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
1 będą się uczyły w dwóch budynkach: przy ul. Szkolnej oraz 
w budynku obecnego Gimnazjum nr 1. W przyszłym roku prio-
rytetem będzie przebudowa ul. Spokojnej i wymiana płyt przy 
dojściu do budynku gimnazjum. 

W tym roku planuję dwukrotne naprawy dróg 
gruntowych – wiosną i jesienią. 

Brak chodników i dróg bitumicznych jest najwięk-
szą bolączką mieszkańców, jednak przy tak 
niskim i zadłużonym budżecie możliwości gminy 
są ograniczone. Proszę mieszkańców o cierpli-
wość - to dla mnie sprawa priorytetowa. Od 2018 

roku, czyli po zakończeniu obecnych dużych inwestycji, sukce-
sywnie będę ten postulat realizować. 

W gminie Murowana Goślina średni dochód na mieszkańca 
jest przekroczony, na dodatek na tle powiatu poznańskiego 
mamy niskie bezrobocie. Dlatego nie mamy możliwości uzy-
skania tzw. „schetynówki”, czyli dofi nansowania do budowy 
dróg lokalnych. Możemy liczyć wyłącznie na swój własny 
budżet.

W dobrym tempie zmieniamy miasto i gminę. Inwestycje 
w 2017 roku to kilkanaście milionów złotych. W przyszłym roku 
kolejne inwestycje i zmiany, aby komfort naszego życia mógł 
się stale, dynamicznie poprawiać.

w 2016 roku wydatki majątkowe wyniosły ponad 9 mln. zł. To 
kwota rekordowa, zważywszy, że w 2016 roku nie był możliwo-
ści korzystania ze środków unijnych. Udało się natomiast 
sprzedać tereny po tzw. starym tartaku i to pozwoli na czę-
ściową spłatę zadłużenia. W tym roku będzie to kwota ok. 
900 000 zł. Taka uchwała zostanie przygotowana na Radę 
Miejską.

W tym roku wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 
5-6 mln zł., ale to są kwoty z samego budżetu gminy. Udało się 
pozyskać środki zewnętrzne z Unii Europejskiej na dofi nanso-
wanie przebudowy ul. Szkolnej, nowy parking przy ul. Dworco-
wej i ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej. 
Wymienione inwestycje zostaną dofi nansowane do ok. 
4.200.000 zł. To w obecnej kadencji największy sukces mój 
i moich pracowników.

Otrzymamy dofi nansowanie UE z LGD Kraina Trzech Rzek, ok. 
63 proc. z kwoty 700 000 zł – na realizację budowy świetlico-
-remizy w Nieszawie i dalszej modernizacji parku miejskiego 
w Murowanej Goślinie.

Jak już Państwo wiedzą, jakiś czas temu zdecydowałem, iż 
drogi wojewódzkie, które po wybudowaniu obwodnicy stały się 
gminnymi, trafi ą ponownie pod zarząd Urzędu Marszałkow-
skiego. Ten z kolei przekazał je Powiatowi Poznańskiemu. 
Dzięki temu w tym roku za pieniądze z powiatu, ok. 2 250 000 
zł. (dane z kosztorysu) odtworzona zostanie nawierzchnia 
jezdni – od Orlenu do ronda Zielone Wzgórza i od świateł 
w Przebędowie do obwodnicy w kierunku do Rogoźna.

To nie wszystko. Ze Starostwem Powiatowym i KWP w Pozna-
niu będziemy modernizować budynek Komisariatu Policji.

Dopinamy szczegóły umowy modernizacyjnej z Enea Oświetle-
nie i wkrótce stare oprawy sodowe zostaną zastąpione nowo-
czesnymi energooszczędnymi oprawami ledowymi. Mamy rów-
nież podpisaną umowę barterową z Enea Oświetlenie. Dzięki 
temu na terenie gminy powstanie kilkaset dodatkowych lamp. 
Inwestycja za blisko 2 mln zł zostanie sfi nansowana przez 
Enea Oświetlenie. Przykładem udanych realizacji tego wspól-
nego projektu niech będzie ul. Raduszyńska czy Gajowa, gdzie 

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

Szanowni Mies zkańcy,

Rok 2016 zakończył się wydatkami majątkowymi na 
kwotę ponad 9 mln. zł. W 2017 roku kolejne 
inwestycje na kilkanaście mln złotych!
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Nie ma go z nami, jednak dzięki naj-
większej życiowej pasji, dzięki historii, 

o której często i chętnie mówił, Pan Nor-
bert żyje w słowach, we wspomnieniach, 
które po sobie pozostawił. W nich właśnie 
chętnie porównywał miejsca znane z dzie-
ciństwa do naszego miasta:

„Urodziłem się 11 maja 1929 roku 
w Gołańczy – na Pałukach, prawie na gra-
nicy województwa poznańskiego i pomor-
skiego w miasteczku bardzo podobnym 
do Murowanej Gośliny, oddalonym 45 km 
od dawnej granicy polsko-niemieckiej.” – 
pisał w publikacji dotyczącej II wojny świa-
towej, a wydanej przez nasz Ośrodek Kul-
tury w 2009 roku.

„W 1939 roku otrzymałem promocję do 
klasy czwartej. Budynek szkolny, do któ-
rego uczęszczałem był bliźniaczo podobny 
do czerwonej szkoły w Murowanej Gośli-
nie.”

Dziesięć, tyle miał lat, gdy zbliżała się 
wojna. Wydarzenia kolejnych lat wywarły 
na niego wpływ, którego nie da się 
zatrzeć. Kiedy opisywał ostatnie dni przed 

wybuchem wojny, wspominał żołnierzy, 
którzy budowali umocnienia, bunkry:

„Często wraz z kolegami chodziłem na 
miejsca prowadzonych prac obronnych, 
zanosząc żołnierzom różne chłodzące 
napoje. (…) Zbiórki i zajęcia żołnierzy oglą-
dałem każdego dnia.”

We wspomnieniach pisał też o dramatycz-
nych sytuacjach podczas ewakuacji pocią-
giem we wrześniu 1939 roku. Siedem dni 
trwała ta pełna niebezpieczeństw podróż 
na wschód, która okazała się bezcelowa, 
bo już 17 września tereny zostały zajęte 
przez wojska sowieckie. Białystok, 
a następnie nielegalne przekroczenie gra-
nicy, aby wrócić na zachód, z książeczką 
wojskową dziadka, która uchroniła rodzinę 
przed odesłaniem do sowietów. W końcu 
Warszawa, i powrót – przez Toruń i Byd-
goszcz do domu. Później przymusowa 
praca dla niemieckiego gospodarza, 
potem w tartaku, a także wywiezienie na 
ciężkie roboty. 

Powojenne życie to przede wszystkim 
służba Polsce, w różnych działaniach, to 

GMINA

Strażnik Pamięci
Pożegnaliśmy Norberta Kulse, człowieka niezwykłego, który 

większą część swojego życia związał z Murowaną Gośliną i stał 

się naszym Strażnikiem Pamięci.

NORBERT KULSE (11 maja 1929 r. – 21 lutego 2017 r.)

wciąż myślenie o innych, o pomaganiu. 
Pierwsze wakacje w wolnej Polsce spę-
dzone na odgruzowaniu Warszawy. Póź-
niej, już po przybyciu na ziemię goślińską 
gimnazjum i studium zawodowe, aby 
wkrótce uczyć historii kolejne pokolenia 
młodych Polaków.

Jako nauczyciel Pan Norbert 
pracował w Białężynie (od 1949) i w Górce 
(pow. Oborniki), następnie przez wiele lat 
kierował Szkołą Podstawową w Uchoro-
wie, a po reorganizacji oświaty przeniósł 
się z powrotem do Szkoły Podstawowej 
w Białężynie, skąd w 1987 roku przeszedł 
na emeryturę.

Przez wiele lat instruktor Związku Harcer-
stwa Polskiego, harcmistrz i wieloletni 
zastępca komendanta w Obornikach, 
a następnie w Murowanej Goślinie. Z tym 
środowiskiem i szczególną służbą także 
związał się bardzo silnie. 
Lista zasług, odznaczeń i medali budzi 
szacunek, wręcz zdumienie, ile w tej jed-
nej postaci zapału, sił, chęci do działania. 
W 2014 roku Rada Miejska przyznała 
Panu Norbertowi tytuł „Zasłużony dla Mia-
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sta i Gminy Murowana Goślina”. My, 
mieszkańcy Murowanej Gośliny pamiętać 
go będziemy przede wszystkim, jako czło-
wieka, który dla nas ożywiał historię, 
poprzez powołanie do życia Izby Regional-
nej Ziemi Goślińskiej, której był kusto-
szem przez 26 lat. Będziemy pamiętać, że 
podczas pożaru Izby w 1996 roku udało 
mu się ocalić wiele pamiątek, następnie 
wraz z żoną przez tydzień osuszali i praso-
wali we własnym domu wszystkie zalane 
dokumenty i fotografi e. 

Ślub z panią Marią zawarł Norbert Kulse 
właśnie w Murowanej Goślinie. Wspólne 
życie przebiegało tak, jakby ślubowali 
miłość nie tylko sobie nawzajem, ale też 
miastu.

Pan Norbert był strażnikiem pamięci o cza-
sach minionych. I w tej roli naszego nauczy-
ciela historii pozostanie nawet po śmierci, 
dzięki licznym opracowaniom i publika-
cjom, a także artykułom, które napisał. 

Strażnik Historii. Takie chyba wszyscy 
będziemy mieć wspomnienie o osobie, 
której największą pasją w życiu było pielę-
gnowanie pamięci. Dlatego proszę Was, 
Drodzy Mieszkańcy, pielęgnujmy pamięć 
o Panu Norbercie. Dbajmy o pamiątki 
naszej historii, zróbmy to dla Niego i dla 
siebie.

Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy 

Murowana Goślina

GMINA

Norbert Kulse 
życiorys

▪ urodzony w 1929 roku na Pałukach w Gołańczy,

▪ podczas wojny, jako dwunastoletni chłopiec zmuszony był pracować dla Niemców, najpierw u gospodarza 

w Chawłodnie, a od 1943 roku do końca okupacji w tartaku. W czasie tej bardzo ciężkiej fi zycznej pracy został 

wywieziony na cztery miesiące na tzw. Einzac, do powiatu Aleksandrów Kujawski,

▪ po wojnie w wakacje pracował w Służbie Polsce odgruzowując Warszawę,

▪ na ziemię goślińską przybył po zakończeniu II wojny światowej. Absolwent Gimnazjum i Liceum Pedagogicz-

nego w Wągrowcu, ukończył także Studium Nauczycielskie w Poznaniu i Wyższe Studium Zawodowe w Zielo-

nej Górze na kierunku historia,

▪ jako nauczyciel pracował w Białężynie (od 1949) i w Górce (pow. Oborniki), następnie przez wiele lat kiero-
wał Szkołą Podstawową w Uchorowie, a po reorganizacji oświaty przeniósł się z powrotem do Szkoły 

Podstawowej w Białężynie, skąd w 1987 roku przeszedł na emeryturę,

▪ przez wiele lat instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrz i wieloletni zastępca komendanta 

w Obornikach, a następnie w Murowanej Goślinie. Ukończył mnóstwo kursów i szkoleń instruktorskich. Pełnił 

różne ważne funkcje w hufcu i w Chorągwi Poznańskiej. Organizator wielu obozów harcerskich i zimo-
wisk. Brał udział m.in. w „Akcji Konin”, akcjach „Wał Pomorski” i „Białej Służby”, był komendantem licznych 

obozów organizowanych przez hufi ec Oborniki, hufi ec Murowana Goślina, hufi ec Rogoźno, 

▪ uhonorowany wieloma odznakami, medalami, krzyżami i dyplomami, m.in.: 

Krzyż za Zasługi dla ZHP - 1973, 

Złoty Krzyż Zasługi - 1975, 

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 1984, 

Odznaka Honorowa Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego - 1981, 

Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej - 1978, 

Odznaka Tysiąclecia, 

statuetka Burmistrza Miasta i Gminy za całokształt działalności kulturalnej - 2004, 

Wolontariusz Powiatu Poznańskiego – 2013,

tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Murowana Goślina” – 2014, 

▪ radny GRN 1954-61, terenowy społeczny opiekun, członek Samorządu Miejskiego,

▪ skarbnik i vice prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Goślińskiej,

▪ brat honorowy i kronikarz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Murowanej Goślinie od chwili reakty-

wacji tej organizacji,

▪ członek Społecznego Komitetu Obchodów 600-lecia nadania Murowanej Goślinie praw miejskich,

▪ współorganizator powołania i od 1989 roku pierwszy kustosz Izby Regionalnej Ziemi Gośliń-
skiej, pełniący tę funkcję przez 26 lat i pół roku. Pozyskał do jej wyposażenia wiele cennych pamiątek 

i dokumentów od byłych i obecnych mieszkańców gminy oraz od swojej rodziny. Wiele z nich wyniósł 

z panem Karolem Sternem, bądź zabezpieczył podczas pożaru w 1996 roku, a następnie wraz z żoną przez 

tydzień osuszali i prasowali we własnym domu wszystkie zalane dokumenty i fotografi e, 

▪ autor licznych opracowań i publikacji o historii Murowanej Gośliny i okolic, 

▪ przez kilkanaście lat członek redakcji i autor wielu artykułów w czasopiśmie lokalnym „Obywatel”,

▪ od 1997 roku redaktor kwartalnika historycznego „Z Otchłani Wieków Ziemi Goślińskiej”,

▪ organizator różnych konkursów tematycznych, wystaw i spotkań,

▪ przez 57 lat w związku małżeńskim z żoną Marią. Wychował 2 dzieci, doczekał się czworo wnuków i dwoje 

prawnucząt,

(pełny życiorys przedstawiamy dzięki pomocy pani Aliny Strugarek, córcki Norberta Kulse)

11.05.1929

21.02.2017
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MIASTO

Szlachetna  Paczka, to ogólnopolski 
projekt pomocy rodzinom znajdują-

cym się w trudnej sytuacji materialnej, 
realizowany przez Stowarzyszenie Wio-
sna. Dzięki wolontariuszom i darczyńcom 
rodziny włączone do projektu otrzymały 
na dwa tygodnie przed świętami Bożego 
Narodzenia Paczkę z artykułami odpo-
wiadającymi ich indywidualnym potrze-
bom. Wolontariusze szlachetnej paczki 
odwiedzili zgłoszone do pomocy rodziny, 
ocenili ich sytuację i stworzyli listę najpo-
trzebniejszych rzeczy, które przekazy-
wane były dalej do publikacji na stronie 
internetowej w celu znalezienia dar-
czyńcy. Gdy darczyńca wybrał rodzinę, 
kontaktował się z nim wolontariusz, aby 
odpowiedzieć na wszelkie pytania. Dar-
czyńca, który przygotował paczkę, 
dostarczał ją w dniu fi nału do magazynu, 
z którego dalej transportowana była do 
konkretnej rodziny. Dzięki temu proce-
sowi paczki przygotowane przez darczyń-
ców odpowiadały indywidualnym potrze-
bom rodziny. Ważne jest to, że celem 
szlachetnej paczki była nie tylko pomoc 
materialna, ale przede wszystkim danie 
impulsu i stworzenie warunków do 
zmiany i wyjścia z trudnej sytuacji.

W tym roku do pomocy zgłosiło się 
14 wolontariuszy, którzy pomogli łącznie 
17 rodzinom z całej gminy Murowana 
Goślina. To, z czego możemy być dumni, to 
fakt, że wszystkie rodziny włączone do 
projektu otrzymały paczkę, a ich łączna 
wartość przekracza 50 tysięcy złotych. 
Wśród darczyńców znalazły się szkoły, 
przedszkola, instytucje państwowe, osoby 
fi zyczne, a wśród nich także burmistrz 
Dariusz Urbański. W paczkach znajdowały 
się artykuły spożywcze, ubrania, a także 
sprzęty AGD, takie jak lodówki i pralki.

W imieniu wolontariuszy Szlachetnej 
Paczki serdecznie dziękuję.

 ▪ Burmistrzowi Dariuszowi Urbańskie-
mu za objęcie patronatem hono-
rowym akcji w Murowanej Goślinie 
i wszelką pomoc logistyczną, udostęp-
nienie sali na magazyn i ufundowanie 
posiłku dla wolontariuszy w dniu 
szkolenia.

 ▪ Właścicielom i pracownikom cukierni 
Kawał Tortu za ufundowanie przepysz-
nego tortu z logotypem Szlachetnej 
Paczki.

 ▪ Kierownik Monice Szaj i pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Muro-
wanej Goślinie za pomoc we wskaza-
niu rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji.

 ▪ Małgorzacie i Januszowi Biniędom 
oraz fi rmie Auto LUX za ufundowanie 
czapek dla wolontariuszy z logotypem 
szlachetnej paczki.

 ▪ Przemkowi Popiakowi za pomoc 
w przetransportowaniu paczek z ma-
gazynu.

 ▪ Dyrektor Biblioteki Publicznej Marii 
Matelskiej-Buszy za udostępnienie 
sal na spotkania i szkolenia wolonta-
riuszy.

 ▪ Wszystkim darczyńcom za ufundowa-
nie fantastycznych paczek pomocy.

 ▪ Rodzinom wolontariuszy za wsparcie, 

a także wszystkim, którzy pomagali 
przy montażu urządzeń AGD.

Największe podziękowania kieruję jednak 
do mojego zespołu wolontariuszy, ludzi, 
którzy w ciągu kilku tygodniu wykonali 
ogrom pracy, która złożyła się na sukces. 
To dzięki nim Szlachetna Paczka w Muro-
wanej Goślinie odbyła się w 2016 roku.

Są to: Katarzyna Pływaczyk, Magdalena 
Binięda, Przemysław Malec, Jędrzej Kaź-
mierczak, Magdalena Chruścicka, Nata-
lia Chruścicka, Dagmara Stachowiak, 
Szymon Woźniak, Beata Robak, Iwo Woj-
cieszak, Monika Spylczyn, Izabela Spyl-
czyn i Joanna Nielipińska.

Serdecznie dziękuję i zapraszam wszyst-
kich do współpracy za rok.

Kamil Grzebyta, Szlachetna Paczka
Lider Rejonu Murowana Goślina

Szlachetna Paczka zakończona
20 stycznia w Krakowie odbyła się XVI Gala, prezentująca realizację projektu w grudniu 2016 roku. 

Natomiast 16-18 marca odbędzie się zjazd wszystkich liderów programu Szlachetna Paczka, któ-

rzy, każdy na własnym terenie, koordynowali projekt. To czas podsumowania, do którego we 

wszystkich miejscowościach należało rozliczyć projekt.

Burmistrz Dariusz Urbański podziękował wolontariuszom za pracę.

Wolontariusze podczas spotkania. Magdalena Binięda podczas przenoszenia podarunków dla potrzebujących
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RADA MIEJSKA

Na mocy niniejszej uchwały Gimnazjum 
nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Muro-

wanej Goślinie włącza się do Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Karola Marcinkow-
skiego. Siedziba szkoły będzie się mieściła 
przy ul. Mściszewskiej 10. Do czasu osią-
gnięcia liczby oddziałów mogących uczyć 
się na jedną zmianę w budynku przy 
ul. Mściszewskiej 10 i przystosowaniu go 
do nauki dzieci z klas I-III, szkoła podsta-
wowa będzie funkcjonowała w dwóch 
budynkach: przy ul. Szkolnej 1 będą uczyć 
się klasy I-III, a przy ul. Mściszewskiej 10 
klasy IV-VIII (po wygaśnięciu gimnazjum).

Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanow-
skiego w Murowanej Goślinie włącza się 
do Szkoły Podstawowej nr 2 m. Henryka 
Sienkiewicza. Siedziba szkoły pozostaje 
bez zmian: ul. Generała Tadeusza 
Kutrzeby 3 z uwagi na to, że obie szkoły 
mieszczą się w tym samym kompleksie 
budynków, co pozwoli na pełne wykorzy-
stanie wszystkich pomieszczeń i opty-
malną organizację procesu nauczania.

W Szkole Podstawowej im. Leona Masia-
kowskiego w Białężynie oraz Szkole Pod-
stawowej im. Powstańców Wielkopol-
skich w Długiej Goślinie będą się uczyły 
dzieci w klasach I-VIII. Zachodzi jednak 
konieczność przystosowania sal do 

nauczania takich przedmiotów, jak che-
mia, fi zyka, biologia. Szkoła w Łopucho-
wie, prowadzona przez Stowarzyszenie 
Przyjaciele Łopuchowa również będzie 
kształcić dzieci w klasach I-VIII.

Uchwała określa:
 ▪ plan sieci szkół podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Murowana 
Goślina wraz z granicami obwodów 
szkół prowadzonych przez gminę 
i inne podmioty,

 ▪ plan sieci klas dotychczasowych 
publicznych gimnazjów oraz granice 
obwodów,

 ▪ projekt planu sieci publicznych ośmio-
letnich szkół podstawowych.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Treść uchwały dostępna jest na stronie 
www w Biuletynie Informacji Publicznej: 
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/9169/wiadomosc/362768/
uchwala_nr_xxix2682017

Zdjęcie: Arkadiusz Bednarek

Sesja nadzwyczajna - oświata

Joanna Witkowska
podinspektor do spraw Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654

6 lutego br. odbyła się XXIX sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym, w której uczestniczyło 13 rad-

nych (nieobecni: Alicja Kobus, Leszek Sommerfeld). Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie pro-

jektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Muro-

wana Goślina do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z nowym prawem oświatowym, sześciolet-

nia szkoła podstawowa staje się ośmioletnią.

Głosowanie nad uchwałą oświatową.

W celu zapobiegania powstawaniu 
chorób przenoszonych na ludzi i zwie-

rzęta przez szczury i myszy, na terenie 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
w okresie od 13 do 27 marca 2017 r. 
zostanie przeprowadzona obowiązkowa 
deratyzacja.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji 
spoczywa na właścicielach nieruchomo-
ści, użytkownikach wieczystych, jednost-
kach organizacyjnych i osobach posiada-
jących nieruchomości w zarządzie lub 

użytkowaniu i innych podmiotach włada-
jących nieruchomościami.

Trutkę należy wyłożyć w dniu 13 marca 
2017 r. w ilości i według zasad właściwych 
dla danego preparatu. W okresie trwania 
deratyzacji zaleca się kontrolowanie i uzu-
pełnianie wyłożonej trutki. W miejscach 
wyłożenia trutek konieczne jest umiesz-
czenie napisów ostrzegawczych.

„Uwaga! 
Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom!

Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi 
i zwierząt”

Właścicielom nieruchomości zaleca się 
usunięcie resztek preparatów po dniu 27 
marca 2017 r. z jednoczesnym uporząd-
kowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie 
przeprowadzono deratyzację.

Obowiązkowa deratyzacja

Maciej Krysztofi ak
podinspektor ds. usług komunalnych
m.krysztofi ak@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 45
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Strażnicy miejscy od początku roku 
skontrolowali 32 nieruchomości pod 

kątem spalania odpadów w piecach. 
Tylko w dwóch przypadkach stwier-
dzono nieprawidłowości, po których na 
właścicieli nieruchomości zostały nało-
żone wysokie mandaty. Strażnicy pod-
czas kontroli prosili mieszkańców 
o zakup paliwa do spalania wysokiej 
jakości i tylko w sprawdzonych miej-
scach. Nie każdy certyfi kowany „eko-
groszek” jest „e ko”, a niska cena 
zazwyczaj nie idzie w parze z wysoką 
jakością.

Zbliża się wiosna, a co za tym idzie 
zaczną się porządki w ogrodach. Przypo-
minam o całkowitym zakazie spalania 
odpadów roślinnych (liści, gałęzi itp.). 
Odpady takie należy wywieźć na kompo-
stownie, składować we własnym kompo-
stowniku lub pozostawić do odbioru wła-
śnie odpadów zielonych przez GOAP.

Kolejny raz proszę Państwa o zwrócenie 
uwagi na parkowanie przy ośrodku zdro-
wia na ul. Dworcowej. Na odcinku 
ul. Dworcowej od ul. Szkolnej do par-
kingu obowiązuje zakaz parkowania. 
Miejsca parkingowe dostępne są na 
dwóch parkingach znajdujących się za 
pierwszym małym parkingiem przy 
samym ośrodku zdrowia.

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska w akcji

Aplikacja „Moja komenda” - 
pierwszy mobilny przewodnik 

po polskich jednostkach policji 
przygotowany przez 
Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 
Aplikacja ułatwia lokalizowanie 
komend i komisariatów policji. 

Dzięki niej można w prosty sposób 
odnaleźć najbliższą jednostkę, 

a następnie sprawdzić, jak 
najszybciej do niej trafi ć 

(wytyczanie trasy i nawigacja 
w trybie on-line). 

Usługa przygotowana przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji zawiera także bazę 
teleadresową wszystkich komend 
i komisariatów w Polsce. Aplikacja 
zawiera również bazę wszystkich 

dzielnicowych w Polsce oraz 
umożliwia ich odszukanie na 

podstawie nazwiska lub adresu 
komendy.

Aplikacja udostępnia także widok 
street view w miejscu lokalizacji 

komendy lub komisariatu, 
natomiast połączenie z wybraną 

jednostką lub wybranym 
dzielnicowym możliwe jest 

dosłownie jednym kliknięciem.

„Moja komenda” jest usługą 
bezpłatną, dostępną na telefony 

i inne urządzenia mobilne 
z Androidem oraz iOS.

Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpie-
czeństwa jest istotnym elementem 

zarządzania bezpieczeństwem publicz-
nym, wspólnie z innymi instytucjami 
i społeczeństwem. Powinna służyć m.in. 
właściwemu rozmieszczeniu patroli, czy 
np. podejmowaniu decyzji o tworzeniu 
komisariatów i posterunków policji. 
Opiera się na informacjach skatalogo-
wanych w trzech kategoriach:

 ▪ gromadzonych w policyjnych syste-
mach informatycznych,

 ▪ uzyskiwanych od obywateli wyko-
rzystujących internetową platformę 
wymiany informacji,

 ▪ otrzymanych od społeczeństwa 
w trakcie bezpośrednich kontaktów 
z obywatelami, przedstawicielami 
samorządu terytorialnego, organiza-
cjami pozarządowymi oraz w trakcie 
debat społecznych poświęconych 
bezpieczeństwu publicznemu.

Uruchomiona właśnie funkcjonalność 
pozwala każdemu obywatelowi przeka-
zać informację o niepokojącym go zjawi-
sku z zakresu bezpieczeństwa. Zjawisko 
to zaś za pomocą mapy jest dokładnie 
lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. 
Kiedy taka informacja dotrze do policji, 
zostanie zweryfi kowana. Informacje, 

które można przekazać za pomocą mapy, 
uwzględniają wybrane kategorie prze-
stępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, 
które w odczuciu mieszkańców negatyw-
nie wpływają na ich poczucie bezpieczeń-
stwa.

Należy jednak zaznaczyć, że taka forma 
kontaktu nie służy do zgłaszania 
potrzeby pilnej interwencji policji. 
W tego typu przypadkach należy korzy-
stać z numerów alarmowych 112 i 997.

MAPA ZAGROŻEŃ

Przemysław Eszner
Komendant Straży Miejskiej
p.eszner@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 66 

Ul. Dworcowa - w tym miejscu obowiązuje zakaz parkowania.

APLIKACJA 
MOBILNA
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Za stołem prezydialnym zasiedli: 
Krzysztof Skrzypek - jeden z organiza-

torów Slugfest, Vahagn Petrosyan – cut-
man walk MMA, Dawid Pasternak 
(w walce wieczoru gali Slugfest 10 
w Murowanej Goślinie zawodnik Gracie 
Barra Poznań skrzyżuje rękawice 
z doświadczonym Czechem - Arturem 
Jevseicikiem), Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Dariusz Urbański, 
Artur Walczak (były strongman, o którym 
znawcy mówią, że dysponuje monstru-
alną wręcz siłą), a także odpowiedzialny 
za kartę walk Łukasz Bosacki.

Kalendarz wydarzeń sportowych na rok 
2017 w naszej gminie przedstawił dzien-
nikarzom burmistrz Dariusz Urbański. 

Zwrócił uwagę, iż popyt na imprezy 
w naszej gminie jest duży, a wpływ mają 
na to m.in. zainteresowanie samych 
mieszkańców, a także atrakcyjność 
terenu, z czego chętnie z kolei korzystają 
mieszkańcy Poznania czy okolicznych 
gmin. W tym roku np. odbędą się już nie 
jeden, ale dwa Duathlony. Wszystkie 
wydarzenia, w tym sportowe, które będą 
się w tym roku odbywały w naszej gminie, 
prezentujemy z „Informatorze miesz-
kańca”, który dołączamy do tego wydania 
biuletynu.

Gala Slugfest trzeci raz odbędzie się 
w hali MG Sport i Nieruchomości w Muro-
wanej Goślinie. Zapraszamy 11 marca!

W karcie walk nie zabraknie naturalnie 
zawodników z Murowanej Gośliny. 
W klatce będzie można oklaskiwać mię-
dzy innymi: Mateusza Maciejewskiego, 
Krzysztofa Mendlewskiego, Piotra Kuber-
skiego, Patryka Stoińskiego i Filipa Sta-
wowego. 

Najtańsze bilety kosztują 25 zł, można je 
kupić w siłowni Zakład Energetyczny 
w hali MG Sport i Nieruchomości 
(ul. Mściszewska 10) oraz zamówić na 
www.slugfest.pl.

Artur Walczak - były strongman, o którym znawcy 
mówią, że dysponuje monstrualną wręcz siłą.

Za stołem prezydialnym zasiedli: Krzysztof Skrzypek, 
Vahagn Petrosyan, Dawid Pasternak, Dariusz Urbań-
ski, Artur Walczak a także Łukasz Bosacki.





Sportowa Murowana

SPORT

21 lutego w Poznaniu, w sali ośrodka POSIR, odbyła się konferencja prasowa dziesiątej już gali 

MMA Slugfest oraz prezentująca kalendarz wydarzeń sportowych w gminie Murowana Goślina na 

rok 2017.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Muro-
wanej Goślinie, jako jednostka upo-
ważniona do prowadzenia postępo-

wań i wydawania decyzji w sprawach 
świadczenia wychowawczego - Program 
„Rodzina 500 plus”, przypomina 
o konieczności zgłaszania zmian mają-
cych wpływ na prawo do świadczenia 
wychowawczego.

Sytuacje, które należy zgłaszać, opisują 
pouczenia decyzji administracyjnych, 
które zostały Państwu wręczone. Dotyczą 
one: liczby członków rodziny, zmiany 
stanu cywilnego przez osobę pobierającą 
świadczenia, wyjazdu członka rodziny 
poza granice kraju. 

W przypadku posiadania prawa do świad-

czenia wychowawczego na pierwsze 
dziecko każda zmiana sytuacji dochodo-
wej (podjęcie lub zmiana zatrudnienia) 
powinna być zgłoszona niezwłocznie 
celem weryfi kacji uprawnień.

Agnieszka Statucka, starszy inspektor
Ośrodek Pomocy Społecznej

 tel. 61 663 50 88

Weryfi kacja 500+

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686 
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NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

TRZECI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

LP
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI WIE-

CZYSTEJ ORAZ WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW 
I BUDYNKÓW

CENA 
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ 
WADIUM

TERMIN WPŁATY 
WADIUM I ZŁOŻENIA 

OFERTY

TERMIN CZĘŚCI 
JAWNEJ 

PRZETARGU

1

obręb: Trojanowo, 
arkusz: 3, działka nr: 101/5

powierzchnia: 0,0798 ha, KW PO1P/00244990/2
właściciel: Gmina Murowana Goślina

60 000,00 zł 
brutto

6 000,00 zł
do 9 marca 2017 r. 

(czwartek)
16 marca 2017 r.

 godz. 10.00

2

obręb: Trojanowo 
arkusz: 3, działka nr: 101/6

powierzchnia: 0,0831 ha, KW PO1P/00244990/2
właściciel: Gmina Murowana Goślina

64 000,00 zł 
brutto

6 400,00 zł
do 9 marca 2017 r. 

(czwartek)
16 marca 2017 r.

 godz. 10.15

CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGÓW ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 MARCA 2017 R., PLAC POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9, I PIĘTRO, SALA NR 13, 62-095 
MUROWANA GOŚLINA

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działek wydane zostały decyzje o warunkach 
zabudowy odpowiednio:
▪ dla działki 101/5 – decyzja nr 94.2015 z dnia 11.04.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 

stojącego,
▪ dla działki 101/6 – decyzja nr 95.2015 z dnia 11.04.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 

stojącego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9 oraz 
ul. Poznańska 18, na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ORAZ REGULAMIN PRZETARGU
Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopol-
skich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 8 923 622, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl

Murowana Goślina, dnia 13.02.2017 r.

I przetarg odbył się 8.08.2016 r.
II przetarg odbył się 11.10.2016 r..

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU 

ZNAK SPRAWY: GN.6840.31.2016, GN.6840.32.2016

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. Powstańców Wlkp. 9 oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza - 2016 - zarządzenie nr 486/2017 z dnia 10 lutego 
2017 r., dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:  Głęboczek – działka nr ewid. 23/6

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, pl. Powstańców Wlkp. 9, I piętro, pokój nr 14.

Murowana Goślina, dnia 10 lutego 2017 r.

Monika Kurianowicz, kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
m.kurianowicz@murowana-goslina.pl, tel. 61 892 36 22

NR KRS NAZWA ADRES UWAGI

0000140375 Goślińskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

ul. Mściszewska 10
62-095 Murowana Goślina

0000328286 Małe Jest Piękne Długa Goślina 22
62-095 Murowana Goślina

0000289111 Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni Rakownia, ul. Goślińska 56
62-095 Murowana Goślina

0000268931 Fundacja „Bread of Life” Długa Goślina 1
62-095 Murowana Goślina

0000056937 Fundacja Edukacyjna im. Świętego Jana 
Pawła II w Murowanej Goślinie

pl. Powstańców Wielkopolskich 9
 62-095 Murowana Goślina

0000018046 Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. 
Franciszka  

Kamińsko 6
62-095 Murowana Goślina

0000195886 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej os. Orła Białego 20
62-200 Gniezno

Wypełniając PIT, wpisujemy numer KRS, kwotę 1% podatku oraz cel szczegółowy: adresata, 
do którego przekazana kwota powinna trafi ć lub inny cel.

0000266321 Związek Harcerstwa Polskiego – 
Chorągiew Wielkopolska

ul. Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

Wypełniając PIT, wpisujemy numer KRS, kwotę 1% podatku oraz cel szczegółowy: adresata, 
do którego przekazana kwota powinna trafi ć lub inny cel.

0000106108 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 

al. Ujazdowskie 6a
00-461 Warszawa

Wypełniając PIT, wpisujemy numer KRS, kwotę 1% podatku oraz cel szczegółowy: adresata, 
do którego przekazana kwota powinna trafi ć lub inny cel.

0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej  

ul. Oboźna 1
00-340 Warszawa

Wypełniając PIT, wpisujemy numer KRS, kwotę 1% podatku oraz cel szczegółowy: nazwę 
i adres jednostki OSP, do której przekazana kwota powinna trafi ć lub inny cel.

0000057720 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Litewska 11/13, 
00-589 Warszawa

Wypełniając PIT, wpisujemy numer KRS, kwotę 1% podatku oraz cel szczegółowy: kod 
jednostki, do której przekazana kwota powinna trafi ć.

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 

1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2016 ROK
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Od 2 lutego br. w Bibliotece Publicznej odbywają się 
cykliczne warsztaty dla dzieci w ramach projektu „Wielka 

granda w bibliotece”. Warsztaty mają na celu wyrównywanie 
szans edukacyjnych dzieci nieuczestniczących w edukacji 
przedszkolnej oraz integrację wielopokoleniową. 

Mali uczestnicy warsztatów wykonali już wizerunek bajkowego 
Tupcia Chrupcia metodą origami płaskiego, która doskonale 
wspomaga rozwój dzieci. Dzieci podjęły również próbę tworzenia 
z gliny miseczki oraz wazoników. Od 14 lutego ruszyły również 
prace nad kolekcją ubrań wiosna/lato 2017. Uczestnicy warsz-
tatów „Mały kreator mody” zaprojektowali i wykonali nadruki na 
koszulkach. To dopiero początek Wielkie Grandy. Projekt będzie 
trwał do 30.06.2017. Przed naszymi uczestnikami jeszcze wiele 
ciekawych warsztatów. Wszystkich, którzy chcieliby, aby ich 
dzieci przystąpiły do projektu,  serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Kajdaniak, koordynator projektu

Dokładnie w dniu 90-tych urodzin Panią Gabrielę Smogór 
odwiedzili goście z urzędu miasta – burmistrz Dariusz 

Urbański, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra 
Pilarczyk oraz Kamil Grzebyta.

Jubilatka całe życie związana jest z gminą – urodziła się 
w Łopuchowie, wyszła za mąż za mieszkańca Murowanej 
Gośliny i mieszka w naszym mieście od 1984 roku. Pani 
Gabriela ma 3 córki, 2 synów (jeden z nich zmarł), doczekała 
się 15 wnucząt, 20 prawnucząt oraz 3 praprawnucząt.

Szanownej 
Jubilatce życzymy dalszych lat w dobrym zdrowiu i wiele szczę-
ścia w tak licznej rodzinie. 100 lat Pani Gabrielo!

Od redakcji: przeoczyliśmy ten jubileusz w poprzednim biulety-
nie, jednak dla kronikarskiego porządku, a także z sympatii dla 
Jubilatki nadrabiamy zaległość powyższym krótkim wspomnie-
niem wizyty. 

Przyswajanie niezbędnej wiedzy i umie-
jętności praktycznych pozwala na pod-

jęcie skutecznych działań ratujących ludz-
kie życie. Czasami wystarczy niewiele, 
żeby zrobić bardzo wiele i zostać bohate-
rem. Dlatego też ratownicy OSP z Mści-
szewa prowadzą cykl pokazów i szkoleń 
z udzielania pierwszej pomocy wraz z pre-
zentacjami i ćwiczeniami w szkołach pod-
stawowych i przedszkolach na terenie 
Gminy Murowana Goślina. 

Zaczęło się w SP w Białężynie. Burmistrz 
Dariusz Urbański słowem wstępu otwo-
rzył zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. 
Podkreślił, jak cenne jest życie i zdrowie 
ludzkie, które może zostać ocalone dzięki 
bohaterskiej postawie i nabytym podczas 
takich ćwiczeń umiejętnościom. 

Uczniowie podzieleni na grupy ćwiczyli na 
fantomach (dorosły, dziecko, niemowlę). 
Wykazywali duże zainteresowanie 
i aktywność. Również przedszkolaki 
zostały zapoznane z pierwszą pomocą 
poprzez zabawę, m.in. kolorowanki, zada-
nia, zabawy z maskotkami. 

W ramach podziękowań najmłodsi wrę-
czyli prowadzącym własnoręcznie wyko-
nane serduszka. Ćwiczenia pokazały, że 
dzieci szybko nabywają podstawowe 
umiejętności, które zaprocentują 
w latach późniejszych. Taki też jest cel 
pokazów. Tworzymy pewną podstawę do 
dalszego kształcenia. Swoimi umiejętno-
ściami, wiedzą i odwagą dzieci zawstydzi-
łyby niejednego dorosłego. Na koniec 
dzieci wypełniły test wiedzy.

Serdeczne podziękowania za gościnę 
i ciepłe przyjęcie dla dyrektor Małgorzaty 
Warzechy i pracowników szkoły w Białę-
żynie. Wielkie słowa uznania dla druhów 
z OSP Mściszewo: Damiana Kamiń-
skiego, Dariusza Olbińskiego i Krystiana 
Sokalskiego za profesjonalizm i zaanga-
żowanie podczas pokazów oraz poświę-
cenie czasu. Burmistrzowi Dariuszowi 
Urbańskiemu dziękujemy za zaproszenie 
OSP Mściszewo do szkoły i możliwość 
rozpoczęcia serii pokazów pierwszej 
pomocy.

Czym skorupka za młodu…

Wszystkiego najlep-
szego Pani Gabrielo!

Granda trwa

Aleksandra Pilarczyk
Kierownik USC
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 55

Łukasz Lech
podinspektor ds. bezpieczeństwa, OSP i OC
l.lech@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 633

Uczniowie chętnie skorzystali z zaproszenia.

Mali kreatorzy mody.

GMINA

Udzielanie pierwszej pomocy nie należy do łatwych czynności. 

Jednak poprzez naukę i praktyczne ćwiczenia można nabyć 

nawyki i pewność siebie w ratowaniu życia. Obowiązek udziela-

nia pierwszej pomocy ma każdy z nas, nie tylko wynikający 

z norm prawnych, lecz przede wszystkim z człowieczeństwa.
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Kazimierz Karasiewicz urodził się wła-
śnie 25 stycznia 1900 roku w Łopucho-

wie. Na ziemi goślińskiej dorastał i uczył 
się, stąd także w pierwszych dniach 1919 
roku wyruszył, jako ochotnik, aby wziąć 
udział w Powstaniu Wielkopolskim. Walczył 
w kompanii obornickiej na północnym 
froncie powstania. Następnie wraz z całym 
swym oddziałem wszedł w skład nowo for-
mowanego 64. pułku piechoty. W szere-
gach tego pułku walczył w wojnie polsko-
-bolszewickiej w roku 1920, za tę kampa-
nię odznaczono go Krzyżem Walecznych. 
Po zakończeniu wojny pełnił służbę w Poli-
cji Państwowej - służba wojskowa w III 
Komisariacie Policji Pomocniczej w Toru-
niu, w formacji tej dosłużył się stopnia 
starszego przodownika. Gdy już zakończył 
czynną służbę, zamieszkał w Ostaszewie 
pod Toruniem, gdzie zajmował się ochroną 
miejscowego pałacu. W 1925 lub 1926 
roku zawarł związek małżeński z Włady-
sławą Chojnacką, z którą doczekał się licz-
nego potomstwa. Przed samym wybu-
chem II wojny światowej Kazimierz Kara-
siewicz otrzymał powołanie mobilizacyjne 
do oddziałów Policji Państwowej w Toruniu. 
Niewiele wiadomo o jego losach podczas 
kampanii wrześniowej. Miał brać udział 
w potyczce z wojskami hitlerowskimi 
w Kowalu (w powiecie włocławskim), 
następnie ślad po nim się urywa. Dzięki 
staraniom ks. Zdzisława Peszkowskiego 
kapelana Rodzin Katyńskich i jego publika-
cji „Polska Droga Krzyżowa” nr 71 na 
łamach „Naszego Dziennika” z dnia 26 
stycznia 2005 r. najbliżsi Kazimierza Kara-
siewicza uzyskali informację, iż wiosną 
1940 roku był on przetrzymywany w wię-
zieniu zwanym „Amerykanka” i stamtąd 
został wywieziony do Mińska i tam stra-
cony. Pomordowani w Mińsku spoczęli na 
uroczysku Kuropaty pod Mińskiem.

Osoba Kazimierza Karasiewicza została 
po raz pierwszy upamiętniona podczas 
obchodów 75. rocznicy agresji sowieckiej 
na Polskę w dniu 17 września 2014 roku. 
Sylwetkę swojego krewnego zaprezento-
wała na tych obchodach jego siostrze-
nica Elżbieta Zastrożna. 

Inicjatorami odsłonięcia tablicy właśnie 
w Łopuchowie była również rodzina Kazi-
mierza Karasiewicza, głównie siostrze-

nica Elżbieta Zastrożna wraz z mężem 
Bogusławem. Samo miejsce odsłonięcia 
tablicy zaproponował pochodzący 
z Łopuchowa Wójt Czerwonaka Jacek 
Sommerfeld. Pierwsze rozmowy miały 
miejsce już kilka lat temu, szkoła prowa-
dzona była wtedy przez fundację. Osta-
tecznie współpraca ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciele Łopuchowa pozwoliła dopro-
wadzić projekt do fi nału.

Wśród zaproszonych gości, oprócz władz 
naszego miasta i przedstawicieli różnych 
instytucji, zasiadł również Wójt Czerwo-
naka oraz rodzina śp. Kazimierza Kara-
siewicza, która zjechała do Łopuchowa 
z całej Polski. Niezwykle przejęta obec-
nością na uroczystości była żona zmar-
łego w 2015 roku, ostatniego syna śp. 
Kazimierza Karasiewicza, który wiedział 
o przygotowywanym projekcie.

Uroczystość rozpoczęła się w budynku 
szkoły częścią artystyczną przygotowaną 
przez uczniów i absolwentów szkoły. Po 
pierwszej, niezwykle wzruszającej części 
wszyscy przybyli udali się przed budynek 
szkoły. Uroczystego aktu odsłonięcia 
tablicy dokonali: w imieniu Burmistrza 

Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariu-
sza Urbańskiego, delegowany z referatu 
oświaty Andrzej Kobylacki wraz z Preze-
sem Stowarzyszenia Przyjaciele 
Łopuchowa - Krzysztofem Krysztofi akiem 
oraz członkiem rodziny, Sołtysem Osta-
szewa - Czesławem Karasiewiczem. 
Poświęcenia tablicy dokonał Proboszcz 
Parafi i Św. Marii Magdaleny – ks. Jan 
Kwiatkowski. Pod odsłoniętą tablicą 
kwiat i lampion złożyli Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Łopuchowie – Malwina 
Łuczak-Cieślak wraz z uczennicą klasy 
I Agatą Kajetańczyk oraz obecni członko-
wie rodziny. Po części ofi cjalnej wszyscy 
przybyli goście udali się do szkoły, zoba-
czyć przygotowaną wystawę pamiątek 
związanych ze śp. Kazimierzem Karasie-
wiczem oraz na poczęstunek. Na wysta-
wie znalazły się dwa mundury z czasów 
Postania Wielkopolskiego, jeden 
z Muzeum w Lusowie, drugi 
eksponat z Izby Regionalnej Ziemi Gośliń-
skiej. Przed budynkiem szkoły można 
było obejrzeć również wystawę przywie-
zioną z Muzeum Powstania Wielkopol-
skiego w Poznaniu.

Malwina Łuczak-Cieślak

Pamięci Kazimierza Karasiewicza
W środę 25 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w Szkole Podstawowej w Łopuchowie odbyło się uroczyste 

odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać śp. Kazimierza Karasiewicza. 

OŚWIATA
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Szlakiem pierwotnych 
granic miasta

Koncerty karnawałowe Orkiestry 
Dętej OSP w Murowanej Goślinie 

stały się już dobrą tradycją i na stałe 
wpisały się w kalendarz imprez kultural-
nych naszego miasta.

W tym roku odbyły się po raz trzynasty 
i choć liczba trzynaście jest od wieków 
uznawana za pechową, to koncerty były 
bardzo udane. Przypomnę, że od 2014 
roku organizujemy dwa występy, ponie-
waż aula gimnazjum nie pomieściłaby 
wszystkich fanów naszej orkiestry. I tak 
też było w tym roku, w sobotę i niedzielę 
(16 i 17 lutego) gościliśmy prawie pięćset 
osób. Kapelmistrz Mateusz MJ Sibilski za 
każdym razem zaprasza jako gości 
innych artystów. 

W sierpniu 2016 roku na bułgarski Bal-
kan Folk Festiwal w Warnie udały się 
wspólnie Orkiestra Dęta OSP i Zespół 
Folklorystyczny „Goślinianie”. Ten wyjazd 
zaowocował wspólnymi pomysłami arty-
stycznymi i jako goście koncertów poja-
wili się Goślinianie pod kierunkiem 
Marzenny Karbowskiej i Natalii Ogorza-

łek. Różnorodny program, wspaniali 
muzycy, piękne tańce i urodziwe tan-
cerki, cudowne stroje, chwytający za 
serce najmłodsi Goślinianie, znakomita 
kapela, gra na kowadle i na maszynie do 
pisania, żywo reagująca publiczność, 
owacje na stojąco – tak można w skrócie 
zobrazować te wydarzenia kulturalne. 
Jak zwykle z humorem, tym razem w kon-
wencji przekomarzanek słownych, 
a nawet konfl iktu z kapelmistrzem całość 
prowadził Marcin Matuszewski. Obecny 
w niedzielę burmistrz Dariusz Urbański 
podziękował artystom za ucztę duchową 
i różnorodność wrażeń artystycznych. 

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

KULTURA

Orkiestra Dęta OSP.

Dariusz Urbański podziękował artystom za ucztę duchową i różnorod-

ność wrażeń artystycznych (na zdjęciu wraz z Marcinem Matuszewskim 

i Arletą Włodarczak.

Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”.

Karnawałowo – folkowo

W przedwiosenny dzień 19 lutego 
2017 r. w Murowanej Goślinie odbył 

się kolejny „Spacer śladami historii”. 
Tym razem wędrówka wiodła szlakiem 
pierwotnych granic miasta, ukształtowa-
nych w pierwszej połowie XV w., czyli po 
lokacji miasta. 

Duże zainteresowanie wśród spacerowi-
czów wzbudziła wschodnia pierzeja rynku, 
oglądana od strony ogrodów. Wąskie (na 
2 pręty), długie parcele, wysokie strzeliste 
budynki to bezcenny przykład średnio-
wiecznej architektury. Frekwencja na spa-
cerze była zaskakująco wysoka, około 

trzydzieści osób, nastrój w grupie przyja-
zno-poznawczy. Uzupełnienia, dopowie-
dzenia uczestników do wykładu przewod-
nika były interesujące i wnosiły atmosferę 
dialogu. Na koniec wielki fi nał – przejście 
wzdłuż Goślinki od ulicy Podgórnej do 
mostu przy ul. Mściszewskiej: zrywające 
się dzikie kaczki, delikatny bulgot żwawej 
rzeczki, olchowy lasek na kościelnej pose-
sji nadają miejscu cechy magiczne. Rodo-
wici Gośliniacy przyznawali, że ostatni raz 
w tym miejscu byli kilkadziesiąt lat temu.

Marian Pfl anz

 STOWARZYSZENIE 

MIŁOŚNIKÓW 

ORKIESTRY DĘTEJ

Szanowni Państwo informujemy, iż zosta-
ło utworzone Stowarzyszenie Miłośników 
Orkiestry Dętej działające przy Orkiestrze 
Dętej OSP w Murowanej Goślinie. Głów-
nym celem w Statucie Stowarzyszenia 
jest wspieranie działalności orkiestry, jak 
również wspieranie działań kulturalnych 
i artystycznych na terenie Gminy Muro-
wana Goślina. Zainteresowane osoby, 
które chciałby stać się członkami naszego 
Stowarzyszenia lub w jakikolwiek sposób 
wspierać naszą działalność, proszę o kon-
takt pod nr. tel. 515 693 578 lub mailowo 
win.ben@op.pl.

Zarząd Stowarzyszenia

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW

WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 

REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz

PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligrafi czny Tomasz Kędziora.

Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel. 61 89 23 686, e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny. 
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KULTURA

Stąd nazwa grupy artystów fotografi -
ków „mobilni”, ponieważ podczas 

robienia zdjęć posługują się oni wyłącz-
nie telefonami. 

W naszej galerii gościmy artystów z całej 
Polski. Spotkanie na wspólnej wystawie 
daje możliwości zaprezentowania swoich 
dokonań w tzw. „realu”, nie tylko w świe-
cie wirtualnym na różnych platformach 
społecznościowych. Takie spotkanie jest 
również doskonałą okazją do wymiany 
zdań, doświadczeń, uwag i prezentacji 
nowinek technicznych oraz świetnym 
spotkaniem towarzyskim, ponieważ dla 
wielu autorów jest to pierwsze osobiste 
spotkanie kolegów dotąd znanych tylko 
z Internetu. 

Tradycyjnie ugościliśmy uczestników wer-
nisażu małymi pączkami serowymi, które 
towarzyszą nam od pierwszej wystawy 
Mobilnych i stają się powoli znane 
w całym kraju, dzięki naszym gościom. 
Kuratorem wystawy był Krzysztof Górny.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

SŁOWO KURATORA

Dzień wernisażu wystawy fotografi i mobil-
nej w Murowanej Goślinie zaczęliśmy od 
„photo walka” w Poznaniu wczesnym ran-
kiem. Przybyłych fotografów mobilnych 
zabrałem do nieczynnych zakładów 
naprawy taboru kolejowego. Ich uśmiechy 
oraz setki wykonanych przez nich fotografi i 
potwierdziło, że był to strzał w dziesiątkę.

Wernisaż wystawy wyjątkowo zaplanowa-
liśmy na godzinę 14.00. Frekwencja oraz 
zainteresowanie wystawą mile mnie 
zaskoczyło. Na samym wernisażu naliczy-
łem ponad 40 osób. Lampka szampana, 
świeże pączki, rozmowy, oglądanie foto-

grafi i zawieszonych na ścianach galerii. 
Goście przybyli z różnych stron: Gdańsk, 
Wrocław, Warszawa, Poznań, Komorniki, 
Czapury, a nawet z Londynu. Na dalszą 
część rozmów nie tylko o fotografi i udali-
śmy się do restauracji Tubajka.

Dziękuję przybyłym gościom, laureatom 
akcji mobilny tydzień, głównemu sponso-
rowi wydruków fotografi i fi rmie Blueca-
nvas, galerii w Klubie Osiedlowym za moż-
liwość zorganizowania czwartej wystawy, 
patronom - fi rmie Tubajka oraz Camlot, 
przyjaciołom za pomoc w montażu 
wystawy. 

Krzysztof Górny

Czwarta wystawa Mobilnych
W sobotę 28 stycznia 2017 r. w „Galerii na Wzgórzach” w Klubie Osiedlowym Zielone 

Wzgórza w Murowanej Goślinie odbył się wernisaż prac fotografi ków mobilnych. Autorzy przysłali 

na wystawę ponad 150 fotografi i wykonanych techniką wykorzystującą aparat telefoniczny smart-

fon z wbudowanym aparatem fotografi cznym.

Hiphopowe ferie w Klubie Osiedlo-
wym „Zielone Wzgórza” dobiegły 

końca. Młodzi tancerze trenowali pod 
kierunkiem Klaudii Koralewskiej trudne 
układy i fi gury taneczne w stylu hip hop. 
Nauka tańca to niełatwa sprawa. Hip hop 
potrafi  wycisnąć z tancerza sporo potu. 
Należy mieć poczucie rytmu, dobrą koor-
dynację ruchową i sporo siły na wykonanie 
efektownych fi gur, które wyglądają na lek-
kie do wykonania, a tak naprawdę wyma-
gają np. utrzymania całego ciała tancerza 
na samych dłoniach. Trochę wbrew grawi-
tacji, może się zakręcić w głowie, ale o to 
chodzi w tej dyscyplinie sztuki. Tancerze 
spotykać się będą w każdy piątek. Wszyst-
kich chętnych zapraszamy, można jeszcze 
dołączyć do grupy.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

HIP HOP z Zielonego Wzgórza

Takie spotkanie jest również doskonałą okazją do wymiany zdań, 

doświadczeń, uwag i prezentacji nowinek technicznych. Mobilni artyści.
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W piątkowy wieczór 10 lutego 2017 r. 
w Galerii na Wzgórzach w Klubie Osie-

dlowym „Zielone Wzgórza” odbyło się 
otwarcie wystawy pt. „Malarki”. Autor-
kami prac są Elżbieta Piechowiak i Wie-
sława Drożdż.

Panie związane są ze środowiskiem twór-
ców plastyki w Obornikach. Prace poka-
zane na wystawie pochodzą w głównej 
mierze z okresu ich działalności w Obor-
nickim Ośrodku Kultury w pracowni 
malarstwa. Postawę twórczą autorek 
cechuje determinacja w dążeniu do celu. 
Celem dla autorek było zostać malar-
kami.

Wystawa zatytułowana „Malarki” nie jest 
tylko wystawą ładnych obrazów, jest zapi-
sem drogi, przemiany autorek w malarki 
i za chwilę w artystki. Obie panie od lat 
same studiują malarstwo. Poznają różne 
style, techniki, odwiedzają muzea, 
wystawy malarstwa najnowszego i daw-
nego. Malują kopie wielkich mistrzów 
i tak poznają wiele sposobów na malowa-
nie. Podejmują w końcu swoje własne 
tematy i zaczynają malować po swojemu. 

W czasie ferii Dom Kultury zapropo-
nował zajęcia plastyczne „inaczej”. 

Działo się w dwóch pracowniach pod 
hasłem „Zimowe obrazy i robo-bał-
wany”. 

Uczestnicy warsztatów tworzyli fakturowe 
obrazy zimy za pomocą usypywanych na 
brystolach ziaren, soli, grochu i gniecio-
nego papieru. Powstały wspaniałe pej-
zaże z wyobraźni. Dla bardziej zaintereso-
wanych konstrukcją i techniką przygoto-
waliśmy warsztat konstrukcji robotów.

W następnym tygodniu dzieci, młodzież 
i dorośli w pracowni na warsztatach zaty-
tułowanych „Stylowe lodołamacze” wyko-
nali statki, kutry, lodołamacze i jachty, 
stare morskie krypy i pordzewiałe statki 
widma. Ze stoczni wyobraźni popłynęły 
w świat na dalekie morza dzieła sztuki 
szkutniczej w postaci stylowych statecz-
ków powstałych ze starych desek i wszel-
kiego żelastwa. Dzieci poczuły na wła-
snych palcach, co to znaczy porządne 
uderzenie młotkiem. Nauczyły się wbijania 

gwoździ, szlifowania, malowania, montażu 
i obróbki elementów drewnianych i trochę 
inżynierskiego sprytu. Ahoj przygodo! 
Dziewczynki z pracowni zdobniczej wyko-
nały cudowne ozdoby w kształcie ptaków 
zawieszonych na sznureczkach. Misternie 
przyozdobione papierowe fi gurki ptasz-
ków, powiewając na nitce, sprawiały wra-
żenie żywych. Mogą wspaniale przyozdo-
bić każde wnętrze domu albo okno i tro-
chę ocieplić widok za oknem. 

Dzieciaki miło i efektywnie spędziły czas, 
który tak szybko upłynął. Pamiętajcie! 
Zawsze możecie do nas wracać, także 

w roku szkolnym! Czekamy na Was! 
Zapraszamy na nasze zajęcia:

 ▪ Pracownia malarska, środy 
w godz.16.00-19.00 – instruktor Bar-
tłomiej Stefański (MGOKiR, 
ul. Mściszewska 10)

 ▪ Kółko plastyczne dla dzieci  „Kreatyw-
ni” czwartki w godz. 17.30-18.30 – in-
struktor Agnieszka Szymańska-Wojte-
ra (Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, 
Nowy Rynek 8)

Bartłomiej Stefański
Agnieszka Szymańska-Wojtera 

Zdjęcia: Bartłomiej Stefański i Maja Pers

Przestają odtwarzać i zaczynają tworzyć 
swoje obrazy. Stają się artystkami. 

Wystawa podzielona jest na dwie sale 
ekspozycyjne. W sali dużej widzimy 
malarstwo barwne w różnych technikach 
i stylach. W sali małej, zwanej czarno-
białą, zobaczyć możemy obrazy na karto-
nach oparte na dziełach mistrzów pozba-
wione barw, namalowane w skali szaro-
ści.

Ze wszystkich pokazanych na wystawie 
prac najcenniejsze według mnie są prace 
od początku do końca autorskie, niepo-
wtarzalne i to one powinny wskazywać 
kierunek dalszego rozwoju artystycznego 
autorek. Warto przyjść, zobaczyć! 
Wystawę można oglądać do 10 marca br. 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 - 20.00.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Malarki

Stocznia im. Bałwana

Podczas otwarcia wystawy.

Misternie przyozdobione papierowe fi gurki ptaszków sprawiały 

wrażenie żywych.

Ze stoczni wyobraźni popłynęły w świat na dalekie morza dzieła 

sztuki szkutniczej.
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17 marca 2017 r., godz.19.00 

hala widowiskowo-sportowej, ul. Mściszewska 10

BILETY od 50 zł do nabycia:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 16 tel. 61 892 36 19
www.kabaretowebilety.pl; www.biletynakabarety.pl; www.bilety24.pl 
info i zamówienia zbiorowe: bako33@op.pl; tel.61 8 144 144; 601 711 781.

Bilety Sektor VIP: 
rzędy 1 do 3 – 80 zł; rzędy 4 do 6 – 70 zł; rzędy 7 i 8 – 60 zł; trybuny - 50 zł

TERMIN
2 kwietnia, 
start godz. 10.30

MIEJSCE
przystań Kajakowa 
Binduga 
(Mściszewo)

DYSTANS
5 km bieg 
20 km rower MTB 
3 km bieg

ZGŁOSZENIA: www.plus-timing.pl

LIMIT: 200 uczestników
NAGRODY Open i w kat. wiekowych


