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DZIEŃ KODZIEŃ KOBIETBIET
W MUROWANEJ GOŚLINIEW MUROWANEJ GOŚLINIE

Zdrowych i pogodnych, pełnych nadziei i wiary 
Świąt Wielkanocnych,

obfitości na świątecznym stole, smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie

życzą

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański

Przewodniczący Rady Miejskiej
Konrad Strykowski
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10 kwietnia Akcja poboru Krwi Klubu HDK PCK „Gośliniacy” ZS Bolechowo

17 kwietnia Rajd Samochodowy „Szlakiem Legend Puszczy Zielonka” Skoki – Murowana Goślina – Czerwonak - 
Pobiedziska

20 kwietnia XXIII Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

22 kwietnia Wyprzedaże garażowe Lopuchówko

22 kwietnia Supermaraton Szosowy Krainy Trzech Rzek Oborniki

22 kwietnia Zawody wędkarskie – SSR PZW 29 Łysy Młyn

24 kwietnia Otwarty Międzygminny Konkurs Ortografi czny połączony z warsztata-
mi językowymi ZS Bolechowo

27 kwietnia XIII Pokazy taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca Aula Gimnazjum nr 1

29-30 kwietnia Turniej Lech Poznań Street Soccer Nowy Rynek

kwiecień/maj Turniej Pro Sinfonika Hala Widowiskowo-Sportowa

M
A
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2 maja Majówka Stadion Miejski

3 maja Obchody Święta 3 Maja Kościół pw. NAJCH, pl. Powstańców Wlkp.

3 maja Strzelanie 3-majowe, Bractwo Kurkowe Strzelnica ul. Bracka

6 maja Rajd Bibliotekarza Plac Powstańców Wielkopolskich

8 maja Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa pl. Powstańców Wlkp.

9 maja Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

11 maja Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przed-
szkolaków

Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

13 maja Spacer śladami historii Radzim

13 maja – 24 czerwca X Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. Edmunda Szymańskiego Aula Gimnazjum nr 1, Kościół pw. NAJCH, 
Kościół pw. św. Jakuba

21 maja Zawody Towarzyskie w Ujeżdżeniu  Stajnia Raduszyn

21 maja Koncert z okazji Dnia Matki Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

21 maja Rajd Puszcza Wpuszcza Zielonka

23 – 24 maja Zawody „Sprawni jak żołnierze” Szkoła w Bolechowie

27 maja XVIII Rajd turystyczny po Puszczy Zielonka „Goślińskie Lofry” Puszcza Zielonka

27 maja Piknik Sportowo – Rekreacyjny „Zielone Wzgórza” Boisko sportowe  ul. Kutrzeby

27 maja Dzień Dziecka Łopuchówko

28 maja Festyn z okazji Dnia Dziecka Stadion Miejski, ul. Mściszewska 21

28 maja Akcja poboru Krwi Klubu HDK PCK „Gośliniacy” Klub Osiedlowy

SPROSTOWANIE - KALENDARZ IMPREZ

W marcowym wydaniu biuletynu, w kalendarzu imprez na 2017 rok przez nieuwagę pominęliśmy imprezy dwóch organizatorów: Stowarzy-
szenie Rakownia i sołtys Łopuchówka. Polecamy zatem uwadze mieszkańców i zapraszamy w tym roku na:

▪ V Orientacja na Rakownię 26-27 sierpnia br.

▪  wyprzedaże garażowe w Łopuchówku 22 kwietnia (godz. 10.00-17.00)

▪  Chrzypsko Wielkie, wycieczka 2 maja

▪  Paryż, wycieczka 5-10 maja

▪ Dzień Dziecka w Łopuchówku 27 maja (godz. 15.00-18.00)

▪ wielka majówka parafi alna z orkiestrą Łopuchówko - 27 maja

▪ III biegi integracyjne Urszulki 2017 14 października

▪ Sylwester pod gwiazdami 31 grudnia

www.murowana-goslina.pl2



że tacy ludzie nie zasługują na udział w życiu publicznym 
gminy.

Jeżeli wybory samorządowe odbędą się zgodnie z kalenda-
rzem wyborczym, to będą miały miejsce w listopadzie przy-
szłego roku. Może się zdarzyć, że zostaną przyspieszone, bo 
taką tendencję do zmian widać w polityce krajowej, a także 
takie przewidywania można zauważyć w zachowaniu niektó-
rych lokalnych radnych, którzy poprzez działania polityczne, 
wykorzystując 
komisję rewizyjną, już teraz chcą uderzyć w moją osobę. 
Wyciek materiałów do prasy lokalnej w sprawie rzekomych 
nieprawidłowości przy wykonywaniu remontu przy ul. Kocha-
nowskiego 8 uważam za groteskowe. UMiG Murowana 
Goślina zachował w tej sprawie wszystkie procedury.

Żałuję, że uległem radnym, którzy lobbowali na rzecz spłaty 
zadłużenia KS Zielone Wzgórza, gdzie gmina spłaciła kilka-
set tysięcy długu klubu sportowego. Obecnie ostatni sezon 
utrzymujemy II ligę siatkówki, zwłaszcza, że okazało się, iż 
w II lidze w składzie podstawowym gra tylko kilka naszych 
zawodniczek, w III lidze męskiej jest podobnie. Nowopow-
stały klub nie ma żadnych sponsorów, a trenerzy, poprzez 
dotację z gminy i ze środków uzyskiwanych z SOS otrzymują 
sowite wynagrodzenie. Przez kilkuletnie kaprysy i utrzymy-
wanie I ligi gmina straciła miliony złotych z budżetu gminy. 
To się w tym roku skończy, mimo sporych nacisków. Jeszcze 
raz przypomnę – nigdy nie byłem przeciwnikiem siatkówki, 
ale gmina z długiem ponad 50-milionowym nie może sobie 
pozwolić na  kosztowne hobby kilku osób.

Nigdy także nie byłem i nie jestem przeciwnikiem inicjatyw 
lokalnych, takich jak widowiska historyczne. O ile jednak jed-
norazowe imprezy, jak na przykład Jarmark św. Jakuba, 
nawet z nadmiernym hałasem nie są obciążeniem i uciążli-
wością dla mieszkańców, to jednak cykl widowisk stanowi 
potężny problem zanieczyszczenia hałasem zarówno miasta, 
jak i Puszczy Zielonki. Widowiska historyczne w sąsiedztwie 
osiedla 600-lecia i Rakowni z użyciem środków pirotechnicz-
nych i głośną muzyką, a także trwające miesiącami, z uży-
ciem nagłośnienia, próby, są problemem dla wielu miesz-
kańców. Informacje na ten temat przekazują mi mieszkańcy 
regularnie, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Drugim 
powodem, dla którego widowiska mają małe poparcie spo-
łeczne, to kwestia budowania biznesu za publiczne pienią-
dze. Gdybym nie został burmistrzem w 2014 roku, to wizja 
parku historycznego mojego poprzednika za gminne pienią-
dze by się spełniła i z budżetu gminy wydalibyśmy miliony 
nie tylko na samą infrastrukturę, ale także na odszkodowa-
nia za przejęcie gruntów na drogi dojazdowe. Wielu osobom 
dopiero otworzyłyby się oczy ze zdumienia. Liczę, że organi-
zatorzy widowisk zrozumieją, że jak każda inicjatywa, także 
ich przedsięwzięcie musi się odbywać zgodnie z prawem, 
zatem bez nękania ludzi uciążliwym hałasem w dzień 
i w nocy.

Nie dziwię się atakom na moją osobę, w końcu przerwałem 
wizję stworzenia własnego biznesu za pieniądze podatników. 
Dalej będę robił, co w mojej mocy, aby hasło „zmieńmy 
nasze miasto i gminę” miało realny wymiar.

nie ma i nie będzie zgody na walkę polityczną przy mogiłach. 
Niedawno żegnaliśmy zasłużonego dla miasta i gminy Muro-
wana Goślina wieloletniego kustosza Izby Regionalnej Ziemi 
Goślińskiej śp. Norberta Kulse. W ostatnim biuletynie 
została przedstawiona sylwetka Strażnika Pamięci. Pan 
Kulse został z godnością pożegnany. Dziękuję wszystkim 
pocztom sztandarowym, które uczestniczyły w ceremonii 
pogrzebowej. Dzięki materiałom, które otrzymałem od córki 
zmarłego, mogłem przybliżyć, choć w małym skrócie, jego 
dokonania. Po moim przemówieniu głos zabrał były bur-
mistrz Tomasz Łęcki. W większości jego wystąpienie powie-
lało informacje z mojego, poza jednym szczegółem – ata-
kiem politycznym. Na cmentarzu, podczas końcowej i jakże 
bolesnej części pogrzebu, gdy za chwilę ciało zostanie zło-
żone w mogile - wówczas w swoim wystąpieniu były bur-
mistrz wygłosił tezę, że po 30.11.2014 roku, kiedy zostałem 
burmistrzem, wszystko się zmieniło w życiu zmarłego i to 
pogłębiło jego chorobę, a następnie przyczyniło się do 
śmierci. To haniebna insynuacja, zwłaszcza w takiej chwili; 
odczytywana z kartki, czyli przemyślana i wcześniej przygo-
towana. Obrzydliwa gra polityczna przy grobie jest nieakcep-
towalna także przez goślińskie środowisko. Uczestnicy 
pogrzebu w znakomitej większości byli oburzeni zachowa-
niem byłego burmistrza i życzyliby sobie, aby w przyszłości 
taki żenujący spektakl nie miał więcej miejsca. Tym bardziej, 
że to nie pierwszy taki przypadek.

Podczas pogrzebu mieszkańca Murowanej Gośliny Grzego-
rza Klewenhagena, Tomasz Łęcki relacjonował, że ciężko 
chory pan Grzegorz wziął przepustkę ze szpitala, aby w tro-
sce o losy gminy oddać głos na byłego burmistrza. To 
smutne, kiedy ktoś nie potrafi  zrozumieć, że na cmentarz 
przychodzimy żegnać zmarłą osobę, a nie promować siebie. 
Tego wymaga szacunek do osoby zmarłej i jego bliskich. Do 
czego mogą się posunąć osoby, które nie potrafi ą pogodzić 
się z przegraną w wyborach w listopadzie 2014 roku, po 
16 latach nieudolnych rządów, które pogrążyły gminę 
w 50-milionowym zadłużeniu.

Każdy zapewne wiedział, że w związku z prowadzeniem 
przez mojego oponenta bardzo brutalnej kampanii wyborczej 
- łącznie z atakowaniem moich zmarłych rodziców i umiesz-
czaniem w lokalnej prasie płatnej reklamy z pseudo wizerun-
kiem mojej zamaskowanej twarzy oraz z pytaniem: „kim pan 
jest panie Urbański?” - nasze relacje będą trudne. Jednak 
wykonałem gest pojednawczy i były burmistrz Tomasz Łęcki 
został zaproszony na Spotkanie Noworoczne w styczniu 
2017 roku. Został też powitany i wyczytany wśród specjal-
nych gości. Dzisiaj, po jego „występie” na cmentarzu wiem, 

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

Szanowni Mies zkańcy,
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27 lutego 2017 r. odbyła się Nadzwy-
czajna Sesja Rady Miejskiej w Muro-

wanej Goślinie, na którą przybyło 14 rad-
nych (nieobecna Przewodnicząca Komisji 
Oświatowo-Społecznej Krystyna Przygoń-
ska). Podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2017 rok.

Łączna kwota dochodów budżetu gminy 
na 2017 rok zwiększa się o kwotę 
38.352,32 zł do kwoty 60.498.418,32 
zł. Łączna kwota wydatków budżetu 
gminy na 2017 rok zwiększa się o kwotę 
38.352,32 zł do kwoty 60.452.975,32 zł.

2. Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana Goślina na lata 2016-
2036.

21 marca 2017 r. odbyła się sesja 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, 

w której uczestniczyło 14 radnych (nie-
obecny wiceprzewodniczący Wiesław 
Kaniecki). Rada jednogłośnie podjęła 
następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2017 rok.

Łączna kwota dochodów budżetu gminy 
na 2017 rok zwiększa się o kwotę 
367.902,00 zł do kwoty 60.866.535,32 zł. 
Łączna kwota wydatków budżetu gminy na 
2017 rok zwiększa się o kwotę 
367.902,00 zł do kwoty 60.821.092,32 zł.

2. Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana na lata 2017 - 2036.

3. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 34 przy 
ul. Nowej w Murowanej Goślinie.

20 stycznia 2017 r. wniosek, w którym 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowa-
nej Goślinie jest partnerem Działania 
7.2. „Usługi społeczne i zdrowotne”, 
Poddziałania 7.2.3. „Usługi społeczne 
w ramach ZIT dla MOF Poznania, realizo-
wanego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 - 2020, otrzymał dofi nan-
sowanie. Dnia 2 lutego 2017 r. OPS 
otrzymał podział środków, w związku 
z tym konieczne było dokonanie zmian 
w budżecie i Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.

3. Uchwała w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania człon-
ków zespołu interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.

Przystąpienie do opracowania planu ma 
na celu poprawę możliwości inwestycyj-
nych działki nr 34 w Murowanej Goślinie 
poprzez rezygnację z pasa infrastruktury 
technicznej, wyznaczonego wzdłuż połu-
dniowej granicy działki w obecnie obowią-
zującym planie.

4. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Mściszewie dla dzia-
łek nr 48/47 i 48/66.

Plan sporządza się w celu przeznaczenia 
działki nr 48/47 pod plac zabaw, a działki 
nr 48/66 pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.

5. Uchwała w sprawie zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Murowana Goślina dla 
działki nr 211/7 w Mściszewie.

Celem zmiany studium jest zmiana prze-
znaczenia działki, położonej przy ul. Mści-
szewskiej, na cele kultury i sportu.

W styczniu Rada Miejska podjęła 
uchwałę w przedmiotowej sprawie. 
W związku z powzięciem informacji, że 
w wyniku zmiany interpretacji, tego typu 
uchwały muszą być ogłaszane w woje-
wódzkim dzienniku urzędowych zacho-
dziła konieczność przyjęcia nowej 
uchwały.

Wszystkie w/w uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie.

Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie 
www.murowana-goslina.pl.

6. Uchwała w sprawie nadania nazw 
ulic w Murowanej Goślinie.

Planowanym drogom wewnętrznym na 
osiedlu Pogodna w Murowanej Goślinie 
nadaje się nazwy ulic: Poranek i Promyk. 
Drodze wewnętrznej położonej na tere-
nach aktywizacji gospodarczej przy ul. 
Polnej w Murowanej Goślinie nadaje się 
nazwę ulicy Metalowa.

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia 
regulaminu miejsca wykorzystywa-
nego do kąpieli jezioro Kamińsko, 
gmina Murowana Goślina.

W związku ze zorganizowaniem przez 
Gminę Murowana Goślina miejsca wyko-
rzystywanego do kąpieli jezioro Kamiń-
sko, konieczne jest ustalenie zasad 
korzystania z obiektu.

8. Uchwała w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimna-
zjów prowadzonych przez Gminę 
Murowana Goślina do nowego 
ustroju szkolnego na okres od dnia 

XXX Nadzwyczajna Sesja 

Rady Miejskiej

XXXI Zwyczajna Sesja 

Rady Miejskiej

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

RADA MIEJSKA
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Zakończyły się prace budowy sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami 

w ul. Mostowej w Murowanej Goślinie. 
W ramach prac odtworzeniowych wyko-
nana została nowa nawierzchnia 
bitumiczna na całej długości ulicy. I nwe-
storem wykonanych prac jest fi rma Aqu-
anet S.A.

Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Podpis...

Dziękujemy za wszelkie uwag doty-
czące dystrybucji „Goślińskiego 

Biuletynu Mieszkańców”. W lutym 
i marcu br. sprawdzaliśmy dostarcza-
nie gazety pod adresy zgłoszone przez 
Państwa. 

W jednym przypadku udało się uzupełnić 
listę adresatów, natomiast w pozostałych 
dwóch okazało się, że mieszkańcy nie 
posiadają skrzynki na listy. Tym samym 
nie ma możliwości dostarczenia gazety, 
ponieważ pozostawianie wydawnictwa 
przy drzwiach lub płocie niestety nie jest 
skuteczne, a raczej powoduje zaśmiece-
nie okolicy. 

Przypominamy, że posiadanie skrzynki 
na listy jest jedynym „warunkiem” otrzy-
mywania do domu „Goślińskiego Biule-
tynu Mieszkańców”. 

Redakcja

1 września 2017 r. do dnia 31 
sierpnia 2019 r.

W lutym br. Rada Miejska przyjęła pro-
jekt uchwały w temacie szkół, który 
został przekazany do zaopiniowania Wiel-
kopolskiemu Kuratorowi Oświaty oraz 
związkom zawodowym. Po uzyskaniu 
pozytywnej opinii należało podjąć 
uchwałę w sprawie sieci szkół. 

9. Uchwała w sprawie wyrażanie zgody 
na udzielenie dotacji z budżetu 
Gminy Murowana Goślina w wysoko-
ści wyższej niż określona w art. 80 
ust. 2 ustawy o systemie oświaty dla 
publicznych przedszkoli prowadzo-
nych przez podmioty nienależące do 
sektora fi nansów publicznych.

10. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVIII/262/2017 Rady 

Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 17 stycznia 2017 r. w spra-
wie trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego oraz 
szkół prowadzonych przez podmiot 
inny niż Gmina Murowana Goślina 
oraz trybu i zakresu kontroli prawi-
dłowości wykorzystania udzielonej 
dotacji.

Powyższe uchwały były podejmowane na 
sesji w styczniu br. Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Poznaniu w ramach nadzoru 
przekazała zastrzeżenia do uchwał. 
Konieczne było zatem dostosowanie 
zapisów do uwag RIO.

Na sesję został także przedłożony pro-
jekt uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Murowana 
Goślina dla działek nt 170/3 i 8/10 
w Głębocku. Przystąpienie do opraco-
wania zmiany studium miało na celu 
umożliwienie eksploatacji udokumento-
wanego złoża kruszywa naturalnego 
„Głębocko KR”. Rada Miejska odrzuciła 
projekt uchwały 10 głosami „przeciw” 
przy 1 głosie „za” i 3 „wstrzymującymi 
się”.

Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie 
www.bip.murowana-goslina.pl.

Dostarczanie 
biuletynu

Finisz na 
Mostowej

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

Andrzej Klepka
inspektor ds. inwestycji
a.klepka@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 612 

GMINA

URZĄD MIASTA I GMINY NIECZYNNY
14 KWIETNIA (WIELKI PIĄTEK) ORAZ 2 MAJA BR.

 ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

w związku ze zbliżającym się Świę-

tem Pracy i rocznicą akces ji Polski 

do Unii Europejskiej (1 maja), 

Dniem Flagi Rzeczypospolitej Pol-

skiej (2 maja) oraz Świętem Konsty-

tucji 3 Maja (3 maja) gorąco zachę-

cam wszystkich mies zkańców 

gminy do wywies zania fl ag pań-

stwowych.

Niec h biało-czerwone fl agi, powie-

wające przed naszymi poses jami, 

domami, podkreślają poczucie 

wspólnot y i dumy z osiągnięć Pol-

ski oraz dają wyraz naszych uczuć 

patriot ycznych względem Ojczyzny.

Z poważaniem
Dariusz Urbański

Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

Szanowni Państwo,
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5 km biegu, następnie 20 km trasy 
rowerowej przez piachy i górki w oko-

licy Mściszewa, a później znów 3 km 
biegu Tomek pokonał w niespełna 
godzinę i 20 minut. Iza dotarła na przy-
stań Binduga po godzinie i 36 minutach. 

Obyło się bez poważnych kontuzji, zda-
rzyły się za to przygody sprzętowe. Ale 
i tak zawodnicy, mimo iż zmordowani 
potężnie, to z uśmiechem na ustach 
docierali na przystań, gdzie usytuowano 
start, strefę zmian oraz metę Binduga 
Cross Duathlonu. Tutaj także zastępca 
burmistrza Krzysztof Oczkowski wręczył 
puchary zwycięzcom open oraz w katego-
riach wiekowych (pełne wyniki na stronie: 
http://plustiming.pl/doc-pt/wyni-
kipdf/2017-04-02-BindugaCrossDu-
athlon/wyniki_open.pdf). 

Pogoda poczęstowała nas za to wyśmie-
nitymi warunkami do odpoczynku po 
zawodach, aż chciało się tę regenerację 
przy posiłku i ognisku przedłużać w nie-
skończoność. „Trasa bardzo wymagająca, 
na szczęście dobrze oznaczona, pogoda 
załatwiona dzięki układom z Matką 
Naturą, kameralna atmosfera” – takie 
były najczęściej pojawiające się opinie 
uczestników o imprezie. 

Już teraz zatem zapraszamy na e dycję 
jesienną duathlonu, czyli Zielonka Cross 
Duathlon, który odbędzie się 29 paź-
dziernika br., jak nazwa podpowiada, 
w centrum Puszczy Zielonka. 

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Binduga Cross Duathlon
Tomasz Kmiecik w świetnym stylu zwyciężył w pierwszym tego-

rocznym Duathlonie organizowanym w naszej gminie. Pierwsza 

z pań na mecie zjawiła się Izabela Gościańska z Obornik.

Zawodnicy na starcie.

Zawodnicy mieli do pokonania dwie pętle biegowe - 5 i 3 km... ...oraz jedną rowerową - 18 km.

Tomasz Kmiecik na mecie.

Ryszard Cichosz na etapie rowerowym.




Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686 
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W oktagonalnej klatce nie zabrakło 
także miejscowych zawodników Muro-

wana Goślina Team, którzy okazali się nie-
zbyt gościnni, wygrywając wszystkie swoje 
pojedynki. Najwięcej emocji wzbudziła 
walka najcięższych gladiatorów, w której 
Filip Stawowy przetrzymał oblężenie 
byłego strongmana Artura Walczaka 
w parterze i w 4. minucie pierwszej rundy 
posłał „na deski” swojego utytułowanego 
rywala. W walce wieczoru, która odbywała 
się pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Dariusza Urbańskiego, Dawid 
Pasternak pokonał przez uderzenia w par-
terze reprezentanta Czech Artura Jevsej-
cika. Gośćmi specjalnymi gali byli Roman 
Szymański oraz Borys Mańkowski.

WALKI WIECZORU
61 kg: Dawid Pasternak pok. Artura Jev-
sejcika przez TKO (uderzenia w parterze), 
runda 2. (0:53)
open: Filip Stawowy pok. Artura Walczaka 
przez KO (uderzenia w stójce), runda 1. 
(4:03)

WALKA ZAWODOWA
93 kg: Damian Skarżyński pok. Łukasza 
Bojanowskiego przez jednogłośną decyzję 
sędziów

WALKI SEMI-PRO

70 kg: Krzysztof Mendlewski pok. Sulk-
hana Tsikhesashvili przez jednogłośną 
decyzję sędziów
66 kg: Dawid Śmiełowski pok. Dawida 
Przybylskiego przez poddanie (balacha), 
runda 2. (3:58)
84 kg: Piotr Kuberski pok. Macieja Szcze-
panka przez TKO (uderzenia w stójce), 
runda 1. (1:00)
77 kg: Bartosz Zawadzki pok. Dominika 
Szalczyka jednogłośną decyzją sędziów

WALKI AMATORSKIE
66 kg: Konrad Furmanek pok. Artura Ogo-
nowskiego przez duszenie gilotynowe, 
runda 1 (1:43)
77 kg: Patryk Stoiński pok. Michała Koskę 
przez niejednogłośną decyzję sędziów

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Jubileuszowa Gala MMA Slugfest 10 
w Murowanej Goślinie

Arkadiusz Bednarek
kierownik biura komunikacji społecznej
a.bednarek@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 687

Muzyka na żywo, gra świateł, charyzmatyczny prowadzący i hala widowiskowo–sportowa 

w Murowanej Goślinie zajęta do ostatniego miejsca. 1200 kibiców obejrzało 9 pełnych emocji 

pojedynków 10. jubileuszowej Gali MMA Slugfest.

Burmistrz Dariusz Urbański podczas rozpoczęcia gali. Filip Stawowy (w środku) pokonał Artura Walczaka (z prawej).

Dawid Pasternak w walce wieczoru.

Blisko 500 osób zgromadziło się 
w piątkowy wieczór w hali MG Sport, 

aby oklaskiwać Kabaret Młodych Panów 
w ich nowym programie zatytułowanym 
„Bogowie”. Mimo, że występ czwórki ze 
Śląska trwał aż 2 godziny, myślę, że nikt 
z obecnych na widowni widzów nie mógł 
narzekać na nudę. 

Młodzi Panowie p rzedstawili m.in. swoją 
wizję Bitwy pod Grunwaldem oraz pro-
gramu Mam Talent. Najzabawniejszym 
skeczem, jak dla mnie, okazał się jednak 

ten z wykorzystaniem osoby z publiczno-
ści, w którym jedna z pań musiała wcielić 
się w rolę córki wojskowego, o której 
wdzięki starał się chłopak poznany przez 
Internet. 

Po zakończeniu spektaklu każdy 
z publiczności mógł zdobyć autograf chło-
paków oraz zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie.

Adam Habrych
MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.

Młodzi Panowie rozśmieszyli

Jedna z pań musiała wcielić się w rolę córki wojskowego.
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62 mieszkańców i członków Klubów 
Biegaczy z Murowanej Gośliny ukoń-

czyło w weekend półmaratony w Pozna-
niu oraz Sobótce. To nie tylko nowe 
życiówki, ale także sporo debiutów na 
trasie liczącej 21,097 km. W sobotę 
zawodnicy rywalizowali w Sobótce na Pół-
maratonie Ślężańskim, a w niedzielę 
w Poznaniu na jubileuszowym 10. 
Poznań Półmaratonie. Dopisała pogoda, 
humory, moc w nogach i pozytywne 
myślenie w głowach.

WYNIKI

10 PKO POZNAŃ PÓŁMARATON, 
21.097 km, 26 marca

10. PANAS Półmaraton Ślężański, 
21.097 km, 25 marca

Jeden z biegaczy poznańskiego półmara-
tonu, znany w goślińskim środowisku 
Andrzej Ludzkowski, tym razem postano-
wił swoim startem przyczynić się do 
popularyzacji ważnej akcji społecznej na 
rzecz chorych na zanik mięśni. 

Pojawił się bowiem lek na jedną z odmian 
tej choroby, który został dopuszczony do 
obrotu w Kanadzie. Od lat także trwają 
testy leku przygotowanego przez zespół 
prof. Cole z Uniwersytetu z Północnej 
Karoliny w St. Zjednoczonych, który 
powstrzyma postęp choroby u najciężej 
chorych dzieci. Popularyzacja akcji oraz 
zebrane środki fi nansowe pozwolą zainte-
resować środowiska naukowe potrzebą 
prowadzenia badań nad lekiem na kolejne 
odmiany dystrofi i mięśniowych i także na 
badania w Polsce. 

Chętni biegacze mogli właśnie 10. PKO 
Półmaraton przebiec w koszulce 
z hasłem „Szansa dla chorych z zanikiem 
mięśni”. Tak zrobił właśnie Andrzej Ludz-
kowski.

Jednak wspierać tę inicjatywę można 
także spoza biegowej trasy. Wystarczy 
wykonać przelew na konto bankowe sto-
warzyszenia z dopiskiem „Szansa dla 
chorych z zanikiem mięśni”:

Towarzystwo Naukowe 
im. I. J. Paderewskiego
Ul. Dolna 58
61-680 Poznań
KRS 0000445614
NIP: 9721242241
Raiffeisen Polbank
nr konta: 
98 1750 0012 0000 0000 3032 8396

Więcej informacji na stronie: http://tnpa-
derewski.wixsite.com/home/wspieraj-
-nas

Zdjęcia: Marzena Bardzik, arch. Klubu 
Biegacza Gepard, Krzysztof Ludzkowski

Dominik Andrzejewski 1:24:42
Marcin Mazurkiewicz 1:24:46
Dawid Dąbrowski 1:27:36
Marcin Grzegorzek 1:30:24
Tomasz Modrzejewski 1:30:56
Grzegorz Kaczmarek 1:34:03
Bartosz Wiśniewski 1:34:22
Zdzisław Henkelman 1:34:38
Stefan Ogorzałek 1:36:39
Maciej Pachowicz 1:37:05
Barbara Nadolska 1:38:25
Konrad Furman 1:38:26
Bartosz Tabat 1:39:41
Waldemar Warguła 1:41:20
Dawid Sikora 1:43:04
Katarzyna Łatyszew 1:44:39
Damian Sobótka 1:44:44
Marysia Czajka 1:47:26
Przemysław Peters 1:48:20
Anna Zywert 1:49:49
Jeremi Pudliszak 1:50:27
Katarzyna Falińska 1:51:14
Bartosz Suduł 1:52:52
Bartosz Andrzejewski 1:53:06
Maciej Krzysztoń 1:53:48
Sebastian Bromberek 1:54:18
Marcin Witkowski 1:55:41
Maja Peters 1:57:02
Marcin Borowski 1:58:33
Leszek Kozioł 1:59:00
Longina Cholewińska 2:00:11
Joanna Czerniak 2:00:43
Janusz Bielawa 2:02:20
Andrzej Ludzkowski 2:02:21
Jacek Bożkiewicz 2:02:55
Patrycja Bożkiewicz 2:02:55
Agnieszka Niewczas-Stefańska 
2:03:36
Agnieszka Bromberek 2:04:00
Rafał Rybarski 2:04:25
Arkadiusz Bednarek 2:05:37

Karolina Kucz-Zaworska 2:05:55
Tadeusz Małysz 2:06:37
Joanna Witkowska 2:07:21
Sylwia Ratajczak 2:12:06
Tomasz Pieczul 2:20:24
Karolina Kozioł 2:21:14
Marzena Bardzik 2:23:02
Emilia Kasperczak 2:23:02
Michał Maciejewski 2:23:02
Paweł Andrzejewski 2:23:05
Mateusz Nieborak 2:24:22
Dorota Koźlarek 2:29:16
Agnieszka Setha Kucharczyk 
2:29:24
Mikołaj Ostrowski 2:29:26
Krzysztof Ludzkowski 2:34:28
Marek Kaźmierczak 2:34:30
Magdalena Pracharczyk 2:34:30
Barbara Oczkowska 2:38:14
Gosia Widuch 2:48:24

Radosław Ludzkowski 1:24:51
Eliza Garas 1:54:55

304.
306.
490.
761.
807.

1132.
1178.
1229.
1489.
1541. 
1741. 
1743. 
1978. 
2281. 
2599. 
2971. 
2991. 
3623. 
3815. 
4182. 
4427.
4527. 
4852. 
4895. 
5043. 
5155.
5490. 
5811. 
6213. 
6345.
6678.
6801.
7082.
7086. 
7183.
7184.
7315.

7399.
7472.
7656.

7708.
7822.
7938.
8681.
9489.
9559.
9676.
9677.
9678. 
9681.
9756. 

10023.
10033.

10036.
10180.
10181.
10182.
10257.
10351.

99.
2134.
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Półmaratoński weekend

Arkadiusz Bednarek
kierownik biura komunikacji społecznej
a.bednarek@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 687
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Rok przestępny? Z tej okazji można 
urządzić „bieg przestępny” 29 lutego 

(tak było w roku 2016). Ale co zrobić 
z energią i zapałem, gdy w danym roku 
nie ma takiej daty w kalendarzu? Oczywi-
ście wystarczy zrobić bieg „nieprze-
stępny”, a frekwencja będzie przynaj-
mniej podobna, a zabawa równie dobra. 

Tak było we wtorek 28 lutego. Do wyboru 
trzy możliwości: bieg na 5 lub 9 km, nor-
dic walking na 5 km. Wyposażeni w kami-
zelki odbla skowe, latarki i dobry humor 
ruszyli na swoje trasy (prowadzili na nich: 
Andrzej Ludzkowski, Dawid Dąbrowski, 
Piotr Łakomy, a „kijanki” Longina i Wojtek 
Cholewińscy). Po drodze debatowali 
o wyższości kremu z ogórka nad pomido-
rówką, zaletami trasy Murowanej Dychy 
(którą właśnie także pokonywali), a także 
o cudownym i szybkim nadejściu wiosen-
nej aury (w ubiegłym roku maszerowali-
śmy i biegliśmy w mrozie oraz opadach 
śniegu z deszczem).

Potem powrót (pod czujnym okiem Straży 
Miejskiej) do sali gościnnej Gimnazjum nr 
2 (dziękujemy pani dyrektor Celichow-
skiej za udostępnienie!), pamiątkowe 
medale, posiłek regeneracyjny (Bemi 
catering na medal jak zwykle) i… okazało 
się, że wielu miało niedosyt sportu, bo 
duże grupy zarówno panów, jak i pań sta-
nęły w szranki w małych mistrzostwach 
w planku (kto dłużej wytrzyma w pozycji 
„deski”). 

Emocji było mnóstwo, kibice w napięciu 
i na stojąco obstawiali, kto wytrzyma naj-
dłużej i wypatrywali pierwszych drgań 
zmęczonych mięśni. Z pań najdłużej w tej 
morderczej pozycji wytrzymała, nie dając 

przy tym zbyt wielu oznak zmęczenia, 
Grażyna Ratajczak-Wójcik (wytrzymała 
grubo ponad 4 minuty!). Wśród panów 
zakasował towarzystwo Artur Grygielski 
(prawie 9 minut!). Wielki szacunek, bo 
podobno nic tak się w życiu nie dłuży, jak 
10 sekund deski!

Potem były jeszcze pogaduchy przy upie-
czonych przez uczestników ciastach 
i losowanie nagród: koszulki, kalendarze, 
wieszaki na medale (Mounti), polary, ter-

mos, ale zgodnie z przewidywaniem naj-
większy entuzjazm wywołały bilety na 10. 
Galę MMA Slugfest oraz pakiet startowy 
na Murowaną Dychę. To co? Widzimy się 
za rok? Mam nadzieję! 

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Każdy pretekst jest dobry!

SPORT

Do biegania, chodzenia z kijami, czy jakiejkolwiek innej aktywności – każdy pretekst jest dobry. 

Z tego założenia wychodzą mieszkańcy Murowanej Gośliny, którzy chętnie uczestniczą w rozma-

itych wydarzeniach sportowych.

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

PODZIĘKOWANIA

Seniorzy z Miasta i Gminy Murowana Goślina wzięli udział dnia 17 marca 2017 r. w wyjeździe na koncert do Filharmonii Poznańskiej, ufun-
dowanym przez burmistrza Dariusza Urbańskiego dla Klubu Seniora „Zacisze”. Na koncert składały się symfonie IV i V Mendelssohna. Dla 
seniorów było to wielkie przeżycie artystyczne. Wielu z nich po raz pierwszy uczestniczyło w takim koncercie. Seniorzy z Klubu Seniora 
„Zacisze” wspierani przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, a szczególnie przez pana burmistrza Dariusza Urbańskiego, są wdzięczni 
za życzliwość i okazywaną pomoc.

Irena Błachowiak, Przewodnicząca Klubu Seniora „Zacisze” w Murowanej Goślinie
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Celem akcji było oddanie hołdu Żoł-
nierzom Wyklętym poprzez honorowe 

oddanie krwi (1 marca – Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych).

Na zaproszenie Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
odpowiedzieli strażacy ochotnicy z Gminy 
Murowana Goślina. W akcji uczestniczyli 
druhowie z trzech jednostek Ochotni-
czych Straży Pożarnych, tj.: OSP Białężyn, 
OSP Długa Goślina oraz OSP Uchorowo, 
którym wspólny przejazd zapewniła 
Gmina.

Strażacy ochotnicy po raz kolejny poka-
zali, że służą społeczeństwu nie tylko 
w przypadku bezpośredniego zagrożenia 
życia, zdrowia i mienia w akcjach ratow-
niczo–gaśniczych, ale również poprzez 
udział w różnych inicjatywach. Tym 
razem poprzez honorowe oddawanie 
krwi.

19 marca w klubie osiedlowym na Zie-
lonych Wzgórzach odbyła się 189. akcja 

poboru krwi i rejestru do banku szpiku 
osób niespokrewnionych pod hasłem 
„Krew dla dzieci chorych na białaczkę”.

Do oddania krwi zgłosiło się 58 osób, po 
badaniu lekarskim oddało 50 osób. Ilość 
pozyskanej krwi to 21,660 ml. Jedna 
osoba wstąpiła do banku szpiku osób 
niespokrewnionych, 2 osoby oddały krew 
po raz pierwszy. Dziękujemy trzem oso-
bom za przyniesienie nakrętek, które 
zbieramy, aby Kamil mógł pojechać na 
turnus rehabilitacyjny. Akcję koordynował 
Stanisław Woźniak, prezes klubu HDK 
PCK Gośliniacy oraz zarząd klubu.
Na 25 kwietnia planujemy wyjazd do 
Centrum Zdrowia Dziecka do Warszawy 
w celu oddania krwi dla dzieci pod 
hasłem: „Goślinianie i Wielkopolanie 
z serca dzieciom”.

Stanisław Woźniak
prezes HDK PCK Gośliniacy

Niemal 12,7 mln zł dotacji ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 

otrzymają asystenci rodziny, koordynato-
rzy rodzinnej pieczy zastępczej czy osoby 
wspierające rodziny zastępcze. W Pozna-
niu i powiecie poznańskim pomoc trafi  do 
16 podmiotów wspierających 375 rodzin 
biologicznych i 70 dzieci z rodzin zastęp-
czych zagrożonych ubóstwem i wyklucze-
niem społecznym, a także do 60 osób 
prowadzących 50 rodzin zastępczych. 

23 marca br. w Urzędzie Miasta Poznania 
zaangażowane w projekt podmioty podpi-
sały umowę partnerską. Uczestnikami pro-
jektu, którego realizację zaplanowano na 
lata 2017-2020, są ośrodki pomocy spo-
łecznej Poznaniu oraz 13 gminach, w tym 
w Murowanej Goślinie. Partnerem wiodą-
cym jest Miasto Poznań. Uruchomienie pro-
gramu nastąpi w połowie kwietnia br. 

Projekt realizowany jest w ramach Wiel-
kopolskiego Regionalnego Programu 
Społecznego na lata 2014 – 2020, 
a jego celem jest poprawa dostępu do 
usług asystenta rodziny, koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej, osób do 
pomocy przy sprawowaniu opieki nad 
dziećmi i przy pracach domowych 
w rodzinach zastępczych. 

W ramach projektu powstanie: 38 etatów 
dla asystentów rodziny,  5 etatów dla 
koordynatorów rodzinnej pieczy zastęp-
czej, po jednym etacie dla psychologa 
i pedagoga. 

Dodatkowo zaangażowane zostaną: 
22 osoby do pomocy przy sprawowaniu 
opieki nad dziećmi i przy pracach gospo-
darskich w zawodowych rodzinach 
zastępczych. 

Zaplanowano też przeprowadzenie cyklu 
szkoleń i spotkań superwizji pracy dla 
rodzin zastępczych i pogotowia rodzinnego.

Zainteresowanych mieszkańców powiatu 
poznańskiego, którzy chcieliby wspomóc 
rodziny prosimy o kontakt z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Słowac-
kiego 8 w Poznaniu nr tel. 61 841 07 10

(EJ)

Europejskie pieniądze pomogą rodzinom

spoKREWnieni służbą Krew dla dzieci

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

Skarbnik gminy Romana Dudek oraz Monika Szaj, kierownik goliń-

skiego OPS podczas podpisania umowy

24 marca 2017 r. na terenie Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej Nr 1 

w Poznaniu została zorganizowana zbiórka krwi w ramach akcji 

„spoKREWnieni służbą” pod patronatem Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.

Akcję koordynował Stanisław Woźniak, prezes klubu 

HDK PCK Gośliniacy oraz zarząd klubu.

W akcji uczestniczyli druhowie z trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, tj.: OSP Białężyn, OSP Długa Goślina oraz OSP Uchorowo.

POMOC
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PARKOWANIE
Ponawiam swoją prośbę do kierowców 
o parkowanie zgodne z przepisami, 
szczególnie w centrum Murowanej 
Gośliny oraz na osiedlu Zielone Wzgórza. 
Patrzmy na znaki!

mienie go o odnalezieniu czworonoga.

Jednocześnie informujemy, że osoby 
posiadające psa trwale oznaczonego 
elektronicznym systemem identyfi kacji 
są zwolnione z opłaty za jego posiadanie.

Małgorzata Sakowicz
podinspektor ds. ochrony środowiska
m.sakowicz@murowana-goslina.pl
61 8923 641

Przemysław Eszner
Komendant Straży Miejskiej
p.eszner@murowana-goslina.pl
tel. 61 8923 666 

Niestety, nadal pokutuje błędne 
myślenie, że wypalanie traw powoduje 

szybszy i bujniejszy jej odrost oraz użyź-
nia glebę. Efekt jest całkowicie odwrotny, 
prowadząc do nieodwracalnych i nieko-
rzystnych zmian w przyrodzie (m.in. wyja-
łowienie ziemi czy przedostanie się trują-
cych związków do powietrza).

Pożary traw stanowią realne zagrożenie 
dla życia i zdrowia ludzkiego. W minionym 
roku zginęło 6 osób, a 81 zostało ran-
nych. 

Rozprzestrzenianie się tego rodzaju poża-
rów jest tak dynamiczne, że człowiek 
pozostaje bez szans ucieczki przed 
ogniem. Ponadto na skutek silnego wia-
tru pożary przenoszą się często w nie-
kontrolowany sposób na pobliskie  lasy 

NUMERY PORZĄDKOWE
W miesiącach kwiecień i maj na terenie 
miasta i gminy strażnicy będą przeprowa-
dzali kontrole odpowiedniego oznakowa-
nia nieruchomości w numer porządkowy. 
Prosimy mieszkańców o dopełnienie tego 
obowiązku. Numer porządkowy posesji 
jest niezbędny dla służb ratowniczych.

CZIPOWANIE PSA
W marcu nasiliły się potwierdzone zgło-

Jak co roku, przypominamy Państwu 
o trwającej akcji bezpłatnego znako-

wania psów poprzez wszczepienie pod 
skórę elektronicznego mikroprocesora 
(czipa).

Akcja fi nansowana jest przez Gminę 
w ramach Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na 2017 rok.

Elektroniczny czip z zakodowanym niepo-
wtarzalnym numerem jest wprowadzany 
podskórnie zwierzęciu i może dzi ałać 
nawet kilkadziesiąt lat. Zabieg trwa kilka 
sekund i jest odczuwalny podobnie jak 
zastrzyk.  Specjalnym czytnikiem można 
odczytać numer czipa i po sprawdzeniu 
w elektronicznej bazie danych uzyskać 
informacje o właścicielu psa. Umożliwia 
to praktycznie natychmiastowe powiado-

czy zabudowania gospodarcze, powodu-
jąc ogromne straty. Szacuje się, że straty 
w wyniku pożarów traw wyniosły w 2016 
roku 8 700 000 złotych.

Pożary traw angażują znaczną liczbę 
strażaków, a akcje ratownicze mogą 
trwać nawet wiele godzin. Dlatego może 
zdarzyć się sytuacja, że ratownicy mogą 
nie zdążyć dotrzeć na miejsce, gdzie są 
bardziej potrzebni – gdzie będzie bezpo-
średnio zagrożone życie ludzkie. To czło-
wiek jest sprawcą 90% pożarów traw. 

Apelując o rozwagę, przypominamy, że 
wypalanie traw jest prawnie zabronione. 
Kara grzywny może wynieść do 5000 zł, 
natomiast, jeśli skutkiem wypalania traw 
będzie pożar stanowiący zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzkiego oraz mienia, wów-

szenia o psach biegających luzem. Tylko 
w pierwszych 2 tygodniach marca straż-
nicy przewieźli do schroniska „Azorek” 4 
psy, a w 2 przypadkach po odczytaniu 
danych z czipa psa przekazano bezpo-
średnio właścicielom. Proszę o pilnowa-
nie swoich czworonogów lub ich za czipo-
wanie, które niejednokrotnie pomaga 
nam w szybkim ustaleniu właściciela, 
a psu eliminuje stres związany z pobytem 
w schronisku. 

czas sprawca podlega karze ograniczenia 
wolności do lat 10.

Pamiętajmy, że środowisko otaczające 
nas dookoła zostało jedynie pożyczone 
od przyszłego pokolenia…

(źródło: Komenda Główna Państwowej 
Straży Pożarnej, www.straz.gov.pl) 

STOP pożarom traw

Straż Miejska – działania

Zaczipuj swojego psa

Corocznie strażacy zmagają się z licznymi pożarami traw. Przełom zimy i wiosny to okres, w którym 

gwałtownie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W 2016 roku w całej Polsce odnotowano 

ponad 36 tys. pożarów traw, co stanowi aż blisko 30% wszystkich pożarów (najwięcej w marcu 

i kwietniu).

GMINA
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PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

LP
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI 

WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW 
I BUDYNKÓW

CENA 
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ 
WADIUM

TERMIN WPŁATY 
WADIUM I ZŁOŻENIA 

OFERTY

TERMIN CZĘŚCI 
JAWNEJ 

PRZETARGU

1

obręb: Głęboczek, 
arkusz: 2, działka nr: 23/6

powierzchnia: 0,2357 ha, KW PO1P/00221430/2
właściciel: Gmina Murowana Goślina

108 000,00 zł 
brutto

10 800,00 zł
do 24 kwietnia 2017 r. 

(poniedziałek)
27 kwietnia 2017 r.

 godz. 10.00

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Położenie nieruchomości: miejscowość Głęboczek, obręb geodezyjny Głęboczek;
Właściciel: Miasto i Gmina Murowana Goślina; 
Uzbrojenie:  w zasięgu – energia elektryczna, sieć wodociągowa;
Dojazd: dz. nr ewid. 10 do drogi publicznej.
Nieruchomość gruntowa zabudowana. Na nieruchomości znajduje się stacja wodociągowa (1 studnia o głębokości 30,5m oraz ogrodzenie) stanowiąca własność przedsiębior-
stwa przesyłowego Aquanet S.A.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XLIII/431/2010 z dnia 20 
września 2010 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 23, poz. 529 z dnia 8 lutego 2011 r.) i oznaczona jest symbolem W- wodociągi wraz ze strefą ochrony bezpośredniej ujęcia w Głęboczku.

TERMIN DO ZŁOŻENIA WNIOSKU przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 minął 24.03.2017 r.

PRZETARG OGRANICZONY JEST DO
Podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Powyższe wynika z faktu, że działka zabudo-
wana jest działającą stacją wodociągową (1 studnia o głębokości 30,5m).
Potencjalny nabywca nieruchomości zobowiązany jest do rozliczenia wartości poniesionych nakładów z przedsiębiorstwem przesyłowym Aquanet S.A. przed zawarciem 
umowy sprzedaży nieruchomości.

OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
27 kwietnia 2017 r., pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina.
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zobowiązane są do złożenia pisemnego zgłoszenia swojego uczestnictwa w przetargu w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.
Na dzień przed przetargiem tj. dnia 26 kwietnia 2017 r. zostanie wywieszona lista osób zakwalifi kowanych do uczestnictwa w przetargu.

WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMA, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA
▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r.,
▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko – Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007, za datę wniesienia 

wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek,
▪ wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia 

umowy bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego,
▪ pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wyni-

kiem negatywnym.

PRZETARG
Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. 
zm.) oraz § 6 ust. 1 i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
▪ przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium, 
▪ postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,
▪ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej,
▪ osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia roz-

strzygnięcia przetargu,
▪ zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad określonych art. 38. ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

FORMA I TRYB ZBYCIA
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego ograniczonego

TERMIN PŁATNOŚCI
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

NABYWCA PRAWA WŁASNOŚCI 
ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 8 923 623, 
email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

Murowana Goślina, dnia 27.03.2017 r.

ZNAK SPRAWY: GN.6840.44.2016

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Plac Powstańców Wielkopolskich 9, wywieszono na okres 21 dni wykaz 
nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

- część działki położonej w Murowanej Goślinie – grunt pod ogródek warzywny,
- działki położone w Boduszewie – grunt pod remizę śródpolną.

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

Murowana Goślina, dnia 10 lutego 2017 r.

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 Gmi-
ny Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia 
Burmistrza - 2017 - zarządzenie nr 506/2017 z dnia 07 marca 2017 r. i 507/2017 z dnia 07 marca 2017 r., 
dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

- Murowana Goślina – działka nr ewid. 168;
- Przebędowo – działka nr ewid. 94/21.

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

Murowana Goślina, dnia 7 marca 2017 r.

Monika Kurianowicz, 
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami

m.kurianowicz@murowana-goslina.pl, tel. 61 892 36 22

z up. burmistrza: Monika Kurianowicz, 
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami

m.kurianowicz@murowana-goslina.pl, tel. 61 892 36 22
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Malwina Łuczak-Cieślak.
Wszystkie szkoły podstawowe będą 
ośmioletnie. Dowóz do szkół do 31 sierp-
nia 2019 będzie się odbywał na starych 
zasadach. W miarę ubywania klas gimna-
zjalnych modyfi kacji mogą ulec niektóre 
kursy. Od 1 września 2019 roku dowóz 
do szkół zostanie dostosowany do 
potrzeb szkół podstawowych. 

Jest to istotna informacja dla rodziców 
dzieci planujących posłać swoje dzieci do 
szkół poza obwodem, gdyż autobusy 
szkolne będą jeździć tylko w obszarze 
obwodu danej szkoły. 

Podziękowania Rzecznika Praw 
Obywatelskich dla Gimnazjum nr 1

Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu 
oraz zdrowia i spraw społecznych 
t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 90 

Zgodnie z uchwałą, od 1 września 
2017 roku w naszej gminie zacznie 

funkcjonować sieć szkół dostosowana do 
nowego ustroju szkolnego, wprowadzo-
nego ustawą Prawo oświatowe składa-
jąca się z czterech szkół podstawowych 
prowadzonych przez gminę i jednej 
szkoły podstawowej prowadzonej przez 
stowarzyszenie:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Mar-
cinkowskiego, ul. Szkolna nr 1. Do szkoły 
zostaną włączone oddziały klas II i III 
Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegiel-
skiego. 
Szkoła będzie funkcjonowała w dwóch 
budynkach z główną siedzibą na ul. Mści-
szewskiej 10. Decyzję dotyczącą 
podziału klas na 2 budynki podejmie 

dyrektor szkoły – Monika Nowak-Bajer.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 
3. Do szkoły zostaną włączone oddziały 
klas II i III Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego. Dyrektorem szkoły 
będzie Mirosława Szudera.

Szkoła Podstawowa im. Leona Masia-
kowskiego w Białężynie. Dyrektorem 
szkoły jest Małgorzata Warzecha.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 
Wielkopolskich w Długiej Goślinie. Dyrek-
torem szkoły jest Renata Olszewska.

Szkoła Podstawowa w Łopuchowie pro-
wadzona przez Stowarzyszenie Przyja-
ciele Łopuchowa. Dyrektorem szkoły jest 

OŚWIATA

Goślińska oświata 
po reformie ustroju szkolnego

W piątkowe południe w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła 
się Gala Finałowa Szkoły Dialogu - programu edukacyjnego 

realizowanego przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami, 
którego celem jest pogłębianie wiedzy uczniów na temat wielo-
wiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój 
społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.

Uczniowie klasy interdyscyplinarnej Hipolit wraz z wychowawcą 
– Jakubem Niewińskim znaleźli się w grupie fi nalistów. Ich gra 
miejska „Śladami żydowskich sąsiadów” została wysoko oce-
n iona przez komisję konkursową, czego szczególnym wyrazem 
są podziękowania Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama 
Bodnara złożone na ręce Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Hipolita 
Cegielskiego – Justyny Furman. Tym samym goślińska szkoła 
otrzymała miano Szkoły Dialogu. 

Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne działania na rzecz 
tolerancji i otwartości!

(JN); Zdjęcie: archiwum Jakuba Niewińskiego

21 marca 2017 roku Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła uchwałę nr XXXI/279/2017 w spra-

wie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Murowana 

Goślina do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku.

Goślińska szkoła otrzymała miano Szkoły Dialogu.
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OŚWIATA

26 lutego odbyła się kolejna liga 
Akademii Judo na ul. Taborowej. 

W lidze brało udział 240 zawodników 
i zawodniczek. Nagrodą był dyplom i nie-
zwykłe, odlewane medale. 

Każdy składa się z czterech części, czyli 
z tylu, ile lig w roku. Po zdobyciu czterech 
kawałków medal złoży się w jedno duże 
logo akademii. 

Pierwszą ligę 2017r podbili moi złoci 
zawodnicy z Murowanej Gośliny! 
I miejsce (w różnych kategoriach): Borys 
Herman, Alan Majtas, Nadia Winkel, Szy-
mon Gryka, Tymon Juskowiak, Gabriela 
Małolepsza; II miejsce: Wiktor Hildebran-
ski; III miejsce: Mikołaj Hildebranski 
Gratulacje!

Tekst i zdjęcie: Kamila Busse

Złoci judocy

Aktywny semestr wiosenny w Długiej Goślinie

Młodzież z klasy interdyscyplinarnej 
„Hipolit” razem ze studentami III 

roku pedagogiki wychowawczo–opie-
kuńczej uczestniczyła we wspólnych 
zajęciach zatytułowanych „Szkoła i śro-
 dowisko” na warszawskiej uczelni. 

Młodzież gimnazjalna oraz studenci wspól-
nie poznawali się poprzez rysowanie wła-
snych twarzy oraz pracowali nad tekstami 
z „Gazety Wyborczej”, „Polityki” oraz „Tygo-
dnika Powszechnego” wokół idei solidarno-
ści, różnorodności, wolontariatu oraz 

współpracy szkoły ze środowiskiem lokal-
nym. Uczniowie i studenci dyskutowali rów-
nież o sytuacji uchodźców oraz różnych 
postawach wobec tej kwestii. Poznawali się 
intelektualnie oraz sensualnie. Było to 
pierwsze doświadczenie wspólnych warsz-
tatów dla obydwu grup młodych ludzi. 
W niedalekiej przyszłości planujemy 
kolejne spotkania i wspólne działania. 

Jakub Niewiński
wychowawca klasy interdyscyplinarnej 

„Hipolit”

Szkoła i środowisko

Już w pierwszym tygodniu po feriach 
uczniowie mieli okazję wspólnie 

z nauczycielami wziąć udział w Dniu 
Patrona Szkoły. Jak co roku obchody 
odbyły się w rocznicę zwycięskiego 
zakończenia Powstania Wielkopol-
skiego, 16 lut ego, w tym roku pod 
hasłem „I ty możesz zostać generałem”. 

Społeczność szkolna, wraz z zaproszo-
nymi gośćmi uczestniczyła w rozmaitych 
uroczystościach i konkurencjach - mate-
matycznych, plastycznych czy sporto-
wych, przybliżających historyczne znacze-
nie wydarzeń grudnia 1918 roku dla 
narodu polskiego. Podsumowaniem 
obchodów Dnia Patrona był uroczysty 
apel, który swą obecnością zaszczycili 
Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Dariusz Urbańskim oraz kierow-
nik Teresa Dutkiewicz. W ten sposób spo-
łeczność uczniowska okazała szacunek 
i uczciła pamięć swojego patrona, dając 
wyraz uznania dla zwycięskiego czynu 

zbrojnego. Po zakończeniu uroczystości 
i zmagań dla wszystkich biorących w nich 
udział przygotowano gorącą, żołnierską 
grochówkę.

10 marca trójka uczniów szkoły uczestni-
czyła w eliminacjach gminnych XVI Powia-
towego Konkursu „Ortografi czne 
potyczki”. Jego celem było propagowanie 
idei poprawnej pisowni, podniesienie 
poziomu znajomości ortografi i i inter-
punkcji polskiej oraz doskonalenie umie-
jętności stosowania zasad ortografi cz-
nych. Eliminacje odbyły się w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Murowanej Goślinie. 
Trzyosobowy zespół uczennic, wyłoniony 
wcześniej w szkolnych eliminacjach 
w składzie: Maja Cichosz, Aleksandra 
Nowicka i Dagmara Kasprzak, na etapie 
gminnym zajął III miejsce.

Niebawem na uczniów z Długiej Gośliny 
czekają kolejne zadania: udział w Szkol-
nym Konkursie Recytatorskim „Wierszo-

landia”, traktowanym jako konkurs przy-
gotowawczy i eliminacyjny przed Konkur-
sem Powiatowym „Wiosenne Przebudze-
nie” oraz udział w Konkursie Ortografi cz-
nym „Mistrz Ortografi i”. Wiosenny 
semestr zaczął się i zapowiada w Długiej 
Goślinie aktywnie.

Agata Glapiak
nauczyciel SP Długa Goślina

Zdjęcia: Małgorzata Grunwald 
Anna Strykowska

INTERDYSCYPLINARNY DIALOG MIĘDZY UCZNIAMI GIMNAZJUM NR 1 ORAZ STUDENTAMI AKADEMII PEDAGOGIKI 
SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE 

Pierwszą ligę 2017r podbili moi złoci zawodnicy.

Apel z okazji Dnia Patrona.

Było to pierwsze doświadczenie wspólnych warsztatów dla 

obydwu grup młodych ludzi.
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Podobnie jak w poprzednich latach, 
styczeń i luty stały w naszej szkole 

pod znakiem UNICEF. W trzech 
poprzednich edycjach akcji „Wszystkie 
Kolory Świata” uczestniczyło ponad 2 
tysiące placówek edukacyjnych z Pol-
ski. Udało się zebrać ponad 2 miliony 
złotych na ratowanie życia dzieci 
w Sierra Leone, Czadzie i Sudanie Połu-
dniowym. Zaszczepiono setki tysięcy 
dzieci. 

Tegoroczną edycję akcji w Szkole Podsta-
wowej nr 2 rozpoczęły spotkania z kla-
sami, które obejrzały fi lmy i zdjęcia 

Spotkania muzykujących rodzin to już 
tradycja. Pozwalają one nie tylko 

zaprezentować szerszej publiczności uta-
lentowane rodziny, ale także są okazją do 
spędzenia czasu w miłej, rodzinnej 
atmosferze. Tegoroczne były, jak zwykle, 
niezwykłe. Zarówno uczniowie, jak ich 
rodzice, pokazali kunszt muzyczny 
i radość wspólnego obcowania ze sztuką. 

To spotkanie wprowadziło nas w wio-
senny nastrój, którego ukoronowaniem 
było Powitanie Wiosny. Klasy starsze 
miały okazję tego dnia spotkać się z die-
tetyczką i przekonać naocznie, ile cukru 
dziennie nieświadomie spożywamy. 
Pierwszy dzień wiosny okazał się świetną 
okazją do zapoznania się z zasadami 
zdrowego odżywiania i podjęcia „wiosen-
nych” postanowień o przejściu na zdrow-
szy tryb życia. Klasy młodsze spotkały się 
z panią pielęgniarką oraz przygotowały 
baaaardzo zdrowe i jeszcze smaczniejsze 
śniadania wspólnie z rodzicami z fi rmy 
BEMI prowadzącej stołówkę szkolną. 
Cała szkoła była tego dnia niezwykle 
kolorowa - królowały wiosenne barwy, 
wianki i kwiaty we włosach oraz 
zabawne, wesołe stroje. Nie mogło oczy-
wiście zabraknąć pożegnania zimy. 
W klasie 5a odbyła się lekcja poświęcona 
obyczajom powitania wiosny w różnych 
kulturach, a jej ukoronowaniem było 

o sytuacji dzieci w Angoli. Rozprowadzili-
śmy ponad 650 kart pomocy, wielu 
nabywców znalazły również specjalne 
„Dyplomy Wielkiego Uznania”. 

20 lutego nasi uczniowie, wspierani przez 
rodziny, uszyli wspaniałe lalki reprezentu-
jące różne kraje i kontynenty. Wystawili-
śmy je w hallu szkoły, a później wszystkie 
sprzedaliśmy. 

Wielkim przeżyciem dla naszych uczniów 
była zbiórka datków w delikatesach Livio. 
Cały dzień pracy Samorządu Uczniow-
skiego przyniósł prawie 1 100 złotych! 

topienie marzanny. Mamy nadzieję, że 
zabrała ze sobą zimę na dobre…

Natomiast w środę 22 marca w naszej 
szkole odbyły się Drzwi otwarte, w czasie 
których rodzice i przyszli uczniowie mogli 
się zapoznać z ofertą szkoły. Dzieciaki 
wspaniale bawiły się pod opieką nauczy-
cieli, zwiedzając szkołę, poznając zaka-
marki biblioteki, pracowni, oglądając 
pokazy taneczne i występy muzyczne 
naszych uczniów, zajęcia koła deco-
upage. Mogły poczuć się „dorosłe”, sia-
dając w ławkach, przeglądając podręcz-
niki i pomoce naukowe. W tym czasie ich 
rodzice na spotkaniu z panią dyrektor 
mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda 
organizacja nauki w naszej szkole, jakie 
są priorytety, tradycje, osiągnięcia. Była 
to również okazja do rozwiania wszelkich 
wątpliwości, więc pytań pojawiło się 
naprawdę wiele. Najważniejsze, że kiedy 

maluchy opuszczały już szkołę, słychać 
było przede wszystkim to, iż nie mogą się 
doczekać, kiedy już przyjdą do pierwszej 
klasy.

Z kolei w czwartek 23 marca nasza 
szkołę odwiedzili uczniowie Państwowej 
Szkoły Muzycznej z Poznania, z którą 
nasza szkoła współpracuje od kilku lat. 
Zaprezentowali swoje wysokie umiejętno-
ści gry na różnych instrumentach. Nasza 
szkolna publiczność była zachwycona.

A my? Już planujemy następne, ciekawe 
spotkania, wydarzenia integrujące spo-
łeczność, konkursy, pikniki, prezentacje. 
Wszak nauka w naszej szkole to przy-
goda. 

Hanna Frelich
Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Henryka Sienkiewicz

Serdecznie dziękujemy Ewie Klewenha-
gen i pozdrawiamy przemiłą obsługę 
sklepu. 

Efekt naszej akcji charytatywnej to 
w sumie aż 3 tysiące 485 złotych. Cie-
szymy się, że nasi uczniowie, po raz 
kolejny, pokazali wielkie serce i empatię. 
Dziękuję wszystkim darczyńcom, dzię-
kuję Samorządowi Uczniowskiemu za 
świetną pracę, a pani pedagog za współ-
pracę. 

Mirosław Frelich
Szkolny koordynator UNICEF

„Dwójka” pomaga dzieciom z Angoli

Z wiosennym zapałem

Spotkania muzykujących rodzin to już tradycja. Pierwszy dzień wiosny w SP2.

Choć pogoda ciągle jeszcze się waha, choć zimny wiatr i deszcz starają się przesłonić słońce, w powie-

trzu czuć wiosnę. I ta wiosenna atmosfera, nastrój radości, entuzjazmu i poczucie wzbierającej energii 

udzieliły się także naszej szkolnej społeczności, owocując wieloma ciekawymi wydarzeniami. 
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10 marca z okazji przypadającego 
dzień później Dnia Sołtysa, zostali-

śmy zaproszeni do Starostwa Powiato-
wego w Poznaniu na II uroczyste 
obchody tego święta. 

Powitał nas wicestarosta Tomasz Łubiń-
ski, a następnie głos zabrali: kapelan soł-
tysów powiatu poznańskiego, marszałek 
województwa oraz senator Piotr Florek. 
Następnie wręczone zostały wyróżnienia 
dla dziewięciu sołtysów w powiecie 
poznańskim. Ja także otrzymałam taką 
statuetkę z podziękowaniami za kilkana-
ście już lat pełnienia tej funkcji. Bardzo się 
cieszę, że docenioną pr acę, wkład w roz-
wój sołectwa oraz wszystkie starania.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego sukcesu, w tym Radzie Sołeckiej 
oraz koleżance Eli Dziel.

Z kolei 11 marca, tym razem dokładnie 
w Dzień Sołtysa, spotkaliśmy się w Bodu-
szewie u koleżanki Eli w jej pięknym 
zakątku Miód Malina. Każda z pań otrzy-
mała symboliczny kwiatek, z okazji nie-
dawnego Dnia Kobiet od burmistrza 
Dariusza Urbańskiego oraz od naszych 

panów – sołtysów. Burmistrz złożył sołty-
som wyrazy uznania za codzienny trud 
i zaangażowanie w pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnej. W spotkaniu uczestni-
czył także zastępca burmistrza Krzysztof 
Oczkowski.

Zjedliśmy pyszne dania dzieła Eli i jej 
córki, pobiesiadowaliśmy w miłej i weso-
łej atmosferze, do godzin wieczornych. 
Także nasi panowie otrzymali od nas 

symboliczne upominki, jako że tego dnia 
wypadał Dzień Mężczyzny. Wszystkim 
uczestnikom - koleżankom i kolegom 
oraz panom burmistrzom i Sławkowi Mal-
cowi składam podziękowanie za wspólny, 
miły wieczór.

Urszula Gendera-Zielińska 
sołtys Łopuchówka

Zdjęcie: Sławomir Malec

DZIEŃ SOŁTYSA

11 marca, tym razem dokładnie w Dzień Sołtysa, spotkaliśmy się w Boduszewie.

OŚWIATA
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9 marca 2017 r. w Agroturystyce „Miód 
malina” w Boduszewie odbył się osie-

dlowy Dzień Kobiet. Ponad 50 Pań w róż-
nym wieku wzięło udział we wspólnym spo-
tkaniu przy kawie i pysznych słodkościach. 

Impreza ta została zorganizowana ze środ-
ków Osiedla nr 1. Wspólne spotkanie roz-
poczęło się od złożenia wszystkim paniom 
życzeń przez burmistrza Dariusza Urbań-
skiego. Burmistrz wręczył również każdej 
z pań tulipana. Następnie wszystkich zgro-
madzonych p owitała Alicja Kobus. Głos 
zabrała również Magdalena Binięda, która 
po zrelacjonowaniu wydarzeń z życia osie-
dla zaprezentowała wraz z Benigną Biniędą 
(która była przebrana za mężczyznę) 
zabawną scenkę.

Oprócz ww. atrakcji, kawy, herbaty, pysz-
nego ciasta przygotowana była „ścianka”, 
na której można było zapozować do zdjęcia 
z różnymi akcesoriami (w roli fotografa – 
Kamil Grzebyta). Oprócz tego do zgroma-
dzonych w „Miód malinie” przykicał zając 
z koszykiem lizaków. Obdarował każdego, 
pozwolił sobie zrobić zdjęcie i odkicał 
z powrotem do lasu (jako zając – Krystyna 
Szypura). Następnie swój wokal zaprezen-
towała Halina Wiśniewska. Był on swego 
rodzaju przedbiegiem przed ostatnią nie-
spodzianką wieczoru – karaoke. Wszystkie 
panie chętnie uczestniczyły we wspólnym 
śpiewaniu starych, jak i nowych hitów.

Frekwencja dopisała, a panie świetnie się 
bawiły. W przyszłym roku z pewnością osie-
dlowy Dzień Kobiet również się odbędzie.
Bardzo dziękuję Firmie Turystyczno-Trans-
portowej „Elkotur” Państwa Kopczyńskich 
za bezpłatny transport autobusem w obie 
strony.

Magdalena Binięda
Zarząd Osiedla Samorządowego nr 1

www.osiedle1.pl
Zdjęcie: Kamil Grzebyta

CHRZYPSKO WIELKIE

Sołtys Łopuchówka organizuje 
wycieczkę do miejscowości Chrzypsko 
Wielkie w okolicy Pniew – 2 maja, 
wyjazd ok 8-godzinny. 

Jego celem będzie podziwianie pięknych 
pól kwitnących tulipanów. Będzie możli-
wość pozyskania kwiatów i cebulek tulipa-
nowych, odbywa się tam również wielki 
kiermasz roślin ozdobnych, drzewek i krze-
wów; prowadzone są aukcje roślin, 
występy, pokazy i liczne konkursy z nagro-
dami. 

Koszt wycieczki to ok. 40 zł, wyjazd o godz. 
9.00 z Łopuchówka. 

Zapraszam wszystkie chętne osoby! 
Informacje pod nr tel. 695 998 253.

WYPRZEDAŻE GARAŻOWE

Wzorem lat ubiegłych, sołectwo Łopu-
chówko zaprasza na Wyprzedaże Gara-

żowe. Już 29 kwietnia (sobota) w godz. 
10.00-16.00, zapraszamy na nasze 
boisko sportowe. 

Można sprzedać/kupić/wymienić lub 
oddać za darmo wszystko to, co zalega 
nam na strychach, piwnicach, czy w gara-
ż ach. Rzeczy powinny być całe, czyste i nie-
uszkodzone. Na ubrania można zabrać 
wieszaki lub kocyk do ich rozłożenia w celu 
prezentacji.

Cena stoiska 5 zł, a na miejscu za symbo-
liczną złotówkę można będzie zjeść 
domowe ciacho, napić się kawy lub her-
baty. To wszystko, czego nie chcą Państwo 
zabrać z powrotem, można zostawić na 
boisku, przy koszu na śmieci - sołtys zajmie 
się wywozem.

Stoiska można zgłaszać do 26 kwietnia 
pod nr tel. 695 998 253 lub mailowo woro-
wianka@op.pl. Zapraszamy serdecznie!

Urszula Gendera-Zielińska
sołtys Łopuchówka

Zgodnie z regulaminem zgłoszenia 
przyjmowane były do godz. 10.00, 

następnie o 11.00 (po przygotowaniu 
przez organizatorów tabeli rozgrywek) 
ruszyły mecze. Równocześnie na 8 sto-
łach, dlatego co kilka minut znani byli 
zwycięzcy kolejnych potyczek, a tabela 
wypełniała się w zawrotnym tempie.

Najlepszymi wśród pań okazały się: 
1. Rakownia (Dagmara Sikora)
2. Przebędowo (Danuta Baszczyńska)
3. Raduszyn (Andżelika Augustowska) 

Panowie:
1. os. nr 4 (ks. Przemysław Malawy)
2. Łopuchowo (Robert Kałużny)
3. Os. nr 5 (Tymoteusz Pol)

Po pierwszym turnieju w klasyfi kacji łącz-
nej (liczą się w sumie punkty za wyniki 
pań i panów) na pierwszym miejscu znala-
zło się os. nr 4, następnie: os. nr 1, Głę-
bocko, Rakownia, Przebędowo, Uchorowo, 

Łopuchowo, Raduszyn, os. nr 5, Wojnowo. 
Pozostałe jednostki bez punktów. 

Następną okazją do zgromadzenia punk-
tów w rankingu będzie kolejny, majowy 
turniej jednostek pomocniczych. 

(MP) 
Zdjęcie: Arkadiusz Bednarek

Osiedlowy 
Dzień Kobiet

Aktywne sołectwa

Turniej ping-ponga
W niedzielę piątego marca odbył się pierwszy w tym roku turniej 

jednostek pomocniczych, czyli sołectw i osiedli samorządowych. 
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KULTURA

W dniu 5 marca 2017 r. w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekre-

acji odbyły się XX Otwarte Mistrzostwa 
Gminy w Szachach. Do rywalizacji 
o tytuł Mistrza Murowanej Gośliny przy-
stąpiło w grupie seniorów 17 zawodni-
ków, natomiast w grupie juniorów 14 
młodych szachistów. 

W obu grupach zawody zostały rozegrane 
systemem szwajcarskim, po siedmiu run-
dach wyłoniono najlepszych zawodników. 
Mistrzem Murowanej Gośliny w kategorii 
seniorów na rok 2017 został Adrian Kurz 
z Wągrowca (zeszłoroczny zwycięzca tur-
nieju). 

Na kolejnych miejscach uplasowali się:
2. Piotr Pilarski - Rogoźno
3. Tomasz Kazuś - Rakownia
Link do końcowej tabeli:
http://www.chessarbiter.com/tur-
nieje/2017/ti_1609/

W kategorii do lat 16 pierwsza trójka 
przedstawia się następująco:
1. Bogusz Maćkowiak - Poznań
2. Franciszek Kęsy - Suchy Las
3. Adam Kaźmierczak - Poznań
Link do końcowej tabeli:
http://www.chessarbiter.com/tur-
nieje/2017/ti_1610/

Na zakończenie turnieju dyplomy, statu-
etki oraz nagrody pieniężne wręczyli 
wiceburmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Krzysztof Oczkowski i w imieniu 
organizatorów Arleta Włodarczak, dyrek-
tor Ośrodka Kultury. Zawody sędziowała 
bardzo sprawnie Małgorzata Napierała.

Lista dotychczasowych Mistrzów Muro-
wanej Gośliny w kategorii seniorów:
Kazimierz Łokaj (1998); Grzegorz Żurow-
ski (1999); Kazimierz Łokaj (2000); Tade-
usz Krauze (2001); Henryk Abraham 
(2002); Tadeusz Krauze (2003); Tadeusz 

Krauze (2004); Mieczysław Czech (2005); 
Maria Cholewa (2006); Łukasz Bardeli 
(2007); Piotr Pilarski (2008); Tadeusz 
Krauze (2009); Sławomir Zapotoczny 
(2010); Dawid Bajerlein (2011); Tadeusz 
Krauze (2012); Marek Maćkowiak (2013); 
Marek Maćkowiak (2014); Marek Maćko-
wiak (2015); Adrian Kurz (2016).
Do zobaczenia za rok w pierwszą nie-
dzielę marca! 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier

XX Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach

Na początku burmistrz Dariusz Urbań-
ski złożył wszystkim paniom najlepsze 

życzenia z okazji ich święta. Koncert roz-
począł Żeński Chór „Canzona-Absolwent” 
pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Ku-
bińskiej, prezentując piosenki z Kabaretu 
Starszych Panów, opracowane i nagrane 
przez Marcina Matuszewskiego. Warto 
dodać, że oprócz pięknego wykonania 
utworów, panie zaprezentowały się 
w specjalnie przygotowanych kreacjach 
z lat sześćdziesiątych XX w. Po krótkiej 
przerwie na scenie pojawiła się Kata-
rzyna Zawada, studentka Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycz-
nej w Poznaniu. „Pomyśl o mnie”, taki 
tytuł nosił koncert niezapomnianych 
przebojów Anny German, który tego dnia 
przedstawiła goślińskiej publiczności. 

Pani Katarzyna jest laureatką wielu pre-
stiżowych nagród, w tym pierwszego 
miejsca na II Międzynarodowym Festi-
walu Piosenki Anny German w Moskwie 

w 2015 r. W niedzielne popołudnie licz-
nie zgromadzona publiczność była pod 
ogromnym wrażeniem występu Katarzyny 
Zawady. Młoda artystka zaprezentowała 
własną interpretację takich przebojów 
Anny German, jak m.in. „Człowieczy los”, 
„Wróć do Sorrento”, „Tańczące Eurydyki”.

Czas między kolejnymi częściami kon-
certu wypełniły opowieści Krzysztofa 

Zawady, mówiące o życiu i twórczości 
Anny German. Na zakończenie koncertu 
publiczność obdarzyła artystkę bardzo 
gorącymi oklaskami.

Przybyłe na uroczystość Panie kwiatami 
obdarował burmistrz Dariusz Urbański. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier

Tulipany i życzenia
W niedzielne popołudnie, 12 marca br. w auli Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie odbył się 

wyjątkowy koncert, na który burmistrz Dariusz Urbański zaprosił wszystkie panie z okazji ich 

święta. Koncert z okazji Dnia Kobiet od kilkunastu lat na dobre zagościł w kalendarzu imprez 

kulturalnych gminy Murowana Goślina. 

Koncert rozpoczął Żeński Chór „Canzona-Absolwent”.
Przybyłe na uroczystość Panie kwiatami obdarował burmistrz 

Dariusz Urbański.

Uczestnicy zawodów podczas rozgrywania meczu.

www.murowana-goslina.pl18



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. 

TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG 
Tomasz Paradziński, 61 8923 611
Andrzej Klepka, 61 8923 612

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE 
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, 61 8923 643

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

DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
SOŁECTWA I OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Sławomir Malec, 61 8923 687

WYBRANE INSTYTUCJE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY 
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA 
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 
61 8122 352, 61 8923 626

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
(7.00-15.00, alarmowe do 22.00, z wyłączeniem okresów urlopowych)
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

TRANSPORT PUBLICZNY

Benigna Binięda, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY 

OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU 

PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

Halina Turaj, 61 8923 630

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

KULTURA

W środę 8 marca 2017 r. zaczęliśmy nowe zajęcia w Pra-
cowni Sztuki w naszym Ośrodku Kultury. Skryptorium, 

nauka pięknego pisania metodami tradycyjnymi przy użyciu 
obsadek, stalówek i tuszu.

Chociaż początki są trudne i kleks goni kleksa, to udało się faj-
nie zacząć. Było dużo zabawy i nawet powstało kilka niezłych 

literniczych szkiców, ale przed nami wiele pracy. 

Jeżeli chcecie dołączyć, to jeszcze są wolne miejsca! Z apra-
szamy w każdą środę od 16.00 do 19.00 do Pracowni Sztuki 
w Ośrodku Kultury przy ul. Mściszewskiej 10.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

KLEKS, czyli pierwsze koty za płoty

kwiecień 2017 19



Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański 
serdecznie zaprasza mieszkańców do udziału w uroczystościach z okazji

2 MAJA 2017 r.

17.00 - 24.00   Majówka (stadion miejski, ul. Mściszewska 21)

3 MAJA 2017 r.

12.15 Zbiórka pocztów sztandarowych 
(plac przed kościołem pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa 
Chrystusa)

12.30 Msza św. w intencji Ojczyzny z udziałem Orkiestry Dętej OSP 
w Murowanej Goślinie pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego

13.40 Przejazd na pl. Powstańców Wlkp. (autokar przy kościele)

14.00 Uroczystość przed pomnikiem
 (hymn narodowy, hejnał miasta, okolicznościowe wystąpie-

nie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
Konrada Strykowskiego, złożenie wiązanek kwiatów)

15.00 Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego (strzelnica bracka)

15.00 Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego Bractwa 
S l ki ( l i b k )Strzeleckiego (strzelnica bracka)

226. ROCZNICY UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA

fot. freeimages.com

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zaprasza na 

POKAZY TANECZNE
Z OKAZJI 

MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TAŃCA

piątek 27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00, 
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, 

ul. Mściszewska 10 

Wystąpią dziecięce i młodzieżowe amatorskie 
zespoły taneczne z gminy Murowana Goślina.

WSTĘP 
WOLNY!

Burmistrz Miasta i Gmina Murowana Goślina Dariusz Urbański

zaprasza na

FESTYN 
Z OKAZJI 

DNIA DZIECKA 

28 maja 2017 r. (niedziela), 

stadion miejski w Murowanej Goślinie, 

ul. Mściszewska 21; godz.15.00 – 19.00

przedstawienie interaktywne „ZIELONA EUROPA”

oraz animacje plastyczne – samodzielne wykonywanie kukiełek 

z atrybutami wybranego kraju Europy

ATRAKCJE
kącik animacyjny (malowanie twarzy, gigantyczne bańki 

mydlane, kreacje balonowe); zabawy z chustą Klanza; zabawy 
integracyjne, zręcznościowe, tańce animacyjne; ogromne 
pluszowe maskotki; mata do gry – Mega Twister; mata do 

gry w klasy; wielka bramka do gry w piłkę nożną z punktacją; 
darmowe dmuchańce; darmowa wata cukrowa dla dzieci 

podczas całej imprezy; stoiska gastronomiczne



Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański 

zaprasza na

KONCERT KONCERT 
Z OKAZJI DNIA MATKIZ OKAZJI DNIA MATKI

21 maja 2017 r. (niedziela), godz. 18.00
aula Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10 

w Murowanej Goślinie 

WYSTĄPI
Chór Dziecięcy „Canzona”

Dyrygent Adrianna Wtorkowska - Kubińska
akompaniament Weronika Jarzyńska

WSTĘP WOLNY!WSTĘP WOLNY!

fot. rbostwick/freeimages.com





PROGRAM XXI MISTRZOSTW POLSKI 

WETERANÓW W PÓŁMARATONIE

9.30

9.40
9.55

10.00

10.05
10.30
11.05
12.00
13.30

Zbiórka zawodników na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 1, 
ul. Szkolna  1
Przemarsz zawodników na czele z Orkiestrą Dętą OSP na miejsce startu
Ofi cjalne otwarcie XX Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie
START półmaratonu 

Start biegów młodzieży szkolnej
Dekoracja zwycięzców biegów młodzieży szkolnej
Spodziewany zwycięzca półmaratonu
Program artystyczny
Uroczysta dekoracja zwycięzców

Regulamin biegu: www.domkultury.murowana-goslina.pl
Zgłoszenia elektroniczne: www.polmaraton.murowana.pl

XXXVI  
Mały Gośliński  Maraton Weteranów
XXI 
Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie

Murowana Goślina, 4 czerwca 2017
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