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NA STADIONIE MIEJSKIM

POKAZY Z OKAZJI 

MIĘDZYNARODOWEGO 

DNIA TAŃCA

OBCHODY ŚWIĘTA 

KONSTYTUCJI 

3 MAJA

INWESTYCJE W GMINIEINWESTYCJE W GMINIE



TERMIN IMPREZA MIEJSCE

M
A

J

27 maja Piknik Sportowo – Rekreacyjny „Zielone Wzgórza” Teren Sportowy, ul. Kutrzeby

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

27 maja Dzień Dziecka i wielka majówka parafi alna z orkiestrą Łopuchówko

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

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

1 czerwca „Z muzyką po kraju” – widowisko słowno-muzyczne Pro Sinfonika Hala widowiskowo-sportowa MG Sport, 
ul. Mściszewska 10

3 czerwca Zawody wędkarskie PZW 29 z okazji Dnia Dziecka Kamińsko

4 czerwca XXXVI  Mały Gośliński  Maraton Weteranów 
XXI Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie START - ul. Poznańska Murowana Goślina 

4 czerwca Strzelanie Królewskie – Kurkowe Bractwo Strzeleckie Strzelnica ul. Bracka

4 czerwca Dzień Dziecka w Kamińsku Novel House

6-20 czerwca Mistrz i uczeń – wystawa prac uczniów Gimnazjum nr 2 
w Murowanej Goślinie Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

8 czerwca X Międzynarodowy Festiwal Chóralny 
– Orkiestra Wojskowa z Bydgoszczy Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

9 czerwca Teatrzyk Zielona Goś przedstawia: „Ciężka i bestia” Klub Osiedlowy Zielone Wzgórza

9-11 czerwca Ogólnopolski zlot skuterów osa Murowana Goslina – Boduszewo

10 czerwca Piknik z „dwójką” Szkoła Podstawowa nr 2, 
Os. Zielone Wzgórza

10 czerwca Piknik w Białężynie SP w Białężynie

10 czerwca XVII Targ Wiejski  „Cudze chwalicie, swego nie znacie” 
Prezentacja gminnych zespołów amatorskich Boduszewo

11 czerwca Aktywne Lato w Krainie Trzech Rzek Oborniki

14 – 30 czerwca XVIII wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki Galeria na Wzgórzu Ośrodek Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

17 czerwca Zielonka Challenge – bieg Puszcza Zielonka

17 czerwca 80-lecie OSP Białężyn OSP Białężyn

24 czerwca X Międzynarodowy Festiwal Chóralny 
– Defrost Yough Choir z Hamar (Norwegia)

Aula Gimnazjum nr 1, 
ul. Mściszewska 10

24 czerwca Wianki nad Wartą Przystań Binduga Mściszewo

25 czerwca Turniej Jednostek Pomocniczych vol 2 Stadion miejski

30 czerwca Noc Kościołów Drewnianych Węglewo, Kiszkowo

9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 
czerwca Widowiska plenerowe Stare Probostwo
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Ponieważ fi rma wywiązała się z umowy, zażądała wykreślenia 
hipoteki kaucyjnej, a gmina  potwierdziła w kolejnych dokumen-
tach spełnienie tego żądania. 

Czy były burmistrz odpowie za niegospodarność i działa-
nie na szkodę gminy? Czy wykryta kilka dni temu afera 

okaże się największą z jego udziałem?

Mieszkańcy osiedla Łopuchowo-Gać i właściciele tamtejszych dzia-
łek zapewne tak jak ja żyli dotąd w przekonaniu, że za problemy 
z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej odpowiada 
wyłącznie developer. Prawda jest jednak zupełnie inna. W wyniku 
nieudolnej lub celowej działalności byłego burmistrza sieć nie 
została, po wybudowaniu, przekazana gminie. Dziś developer żąda 
od gminy 2 500 000 zł za sieć kanalizacyjną, która powinna być 
majątkiem gminy. Grozi nam długotrwały i kosztowny proces.

W dniu 21.06.2001 roku Gmina Murowana Goślina zawarła 
umowę z fi rmą Pro-Farma s.c. Zgodnie z punktem 3 paragraf 2 
tejże umowy sieć kanalizacyjna powinna zostać nieodpłatnie prze-
kazana gminie. 

W piśmie z dnia 5.10.2007 roku fi rma Pro-Farma informuje o wyko-
naniu wszystkich prac zgodnie z zawartą umową.

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Kolejna afera z udziałem byłego 
burmistrza?
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o środki w nowej perspektywie unijnej.

Jeszcze nie został ogłoszony konkurs na przebudowę dworców. 
Będziemy starać się o dofi nansowanie na rewitalizację dworca 
głównego w Murowanej Goślinie. Jako burmistrz nie zgłoszę 
natomiast wniosku o budowę węzła przesiadkowego w Przebę-
dowie czy Łopuchowie-Osiedlu, bo nie ma takiej potrzeby.

Dlaczego poprzedniemu burmistrzowi tak bardzo zależy na 
budowie węzła przesiadkowego na stacji Zielone Wzgórza? Dla 
komfortu mieszkańców? Otóż w projekcie tego węzła uwzględ-
niono elementy, który z komfortem mieszkańców nie mają 
związku. Z funduszy unijnych oraz oczywiście z wkładem 
z naszego budżetu miałby zostać tam wybudowany tunel pod 
torami prowadzacy obecnie… w pole, a docelowo (w przekona-
niu byłego burmistrza) na tereny parku historycznego i służące 
mu miejsca parkingowe na ponad 100 aut oraz dla autokarów. 
Nie wyrażam na to zgody, ponieważ pieniądze publiczne 
powinny być przeznaczane na inwestycje służące ludziom, 
mieszkańcom, a nie prywatnym inicjatywom biznesowym.

Kolejnym kłamstwem jest, że gmina nie złożyła wniosków 
o dofi nansowanie na termomodernizację. Złożyliśmy wniosek 
o dofi nansowanie na termomodernizację budynku Gimna-

Zdarza się, że wnioskodawca nie otrzymuje wnioskowa-
nego dofi nansowania – tak stało się w przypadku naszego 

zgłoszenia o dotację na budowę drogi w Łoskoniu Starym. 
Dlaczego otrzymaliśmy decyzję odmowną? Gmina Murowana 
Goślina ma dochód na jednego mieszkańca wyższy od śred-
niej krajowej i na tle Powiatu Poznańskiego bardzo niskie 
bezrobocie. Dlatego jako gmina nie dostaniemy żadnego dofi -
nansowania z UE na drogi lokalne.

Kłamstwem jest natomiast, że gmina nie stara się o fundu-
sze unijne. To właśnie dzięki moim osobistym staraniom uzy-
skaliśmy dofi nansowanie budowy ulicy Szkolnej. Bez porozu-
mienia ze Starostą Poznańskim gmina nigdy by nie otrzymała 
dofi nansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych. Jeżeli w „Wiadomościach (bzdurach, bredniach) 
Goślińskich” napisano, że ojcem sukcesu uzyskania dofi nan-
sowania jest były burmistrz, to większego absurdu i kłam-
stwa nie słyszałem. Co więcej, w ramach porozumienia ze 
Starostwem Powiatowym będziemy mieli dwa nowe parkingi: 
przy ul. Kolejowej i Szkolnej oraz ścieżkę pieszo-rowerową 
wzdłuż ulicy Gnieźnieńskiej. Jakim cudem poprzednia władza 
przypisuje sobie obecne sukcesy, skoro wnioski na te dotacje 
oraz umowy podpisujemy w mojej kadencji? Dopiero pod 
koniec 2016 roku rozpoczęły się konkursy na aplikowanie 

NIE JESTEM 
chłopcem do bicia

wanymi sprawami zostaniecie Państwo poinformowani. Gdy 
zdecydowałem się kandydować na burmistrza, przez myśl mi 
nie przeszło, że spotkam się z tak rażącą niegospodarnością 
poprzednika, przedstawiającego siebie na zewnątrz, jako kry-
stalicznie czystego.

Tą sprawą zajmowałem się 3 miesiące. Byłem atakowany 
przez mieszkańców, ponieważ nie mogli się podłączyć do 
wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Nieczystości wylewały się 
na posesję, nikt ich nie wywoził. Tylko staranie moje oraz rad-
nego Leszka Somerfelda doprowadziło do tego, że w chwili 
obecnej mieszkańcy osiedla są podłączeni do sieci i mają pod-
pisane umowy z Aquanetem na odbiór ścieków. 

To jednak nie zamyka problemu, za który odpowiada mój 
poprzednik. Co w tamtym czasie robiła Komisja Rewizyjna pod 
przewodnictwem Wiesława Kanieckiego – Państwo zapewne 
znają odpowiedź.

Dariusz Urbański

Niestety, Tomasz Łęcki nie przyjął sieci kanalizacyjnej od fi rmy 
Pro-Farma, mimo, iż ta była gotowa ją nieodpłatnie przekazać. 
Tym powinny się zająć organa ścigania, o ile nie nastąpiło już 
przedawnienie sprawy. 

W opisanym przypadku nie można powiedzieć o zaniedbaniu, 
pomyłce, nieprawidłowości, zdecydowanie mamy do czynienia 
ze świadomym działaniem. Gmina nie przyjęła mienia, za które 
tak naprawdę zapłacili właściciele działek. Zgodnie z aktami 
notarialnymi 165 właścicieli nabytych działek częściowo fi nan-
sowało wybudowanie infrastruktury – zapłacili w sumie ok. 
37 000 zł. 

To jest tylko jeden z bulwersujących przykładów, jak zarzą-
dzana była gmina za mojego poprzednika. Teraz zaistniało 
zagrożenie, że z naszych podatków będziemy pokrywali koszty 
procesu, zamiast budować drogi czy place zabaw. 

Podobne zachowanie mojego poprzednika miało miejsce 
w przypadku osiedla Kolorowego w Długiej Goślinie. Zbieramy 
dokumentację, a o wszelkich działaniach związanych z opisy-

„Wiadomości (bzdury i brednie) Goślińskie”, które wydawane są przez osoby związane z byłym 

burmistrzem, sięgnęły zenitu kłamstwa, manipulacji i nie ma przesady w stwierdzeniu, że wypisy-

wane są tam bzdury i brednie, na które ja, jako burmistrz, muszę zareagować.
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rego chcielibyśmy otrzymać kwotę 715 000 zł, dofi nansowa-
nie 63,63 proc. Z tej kwoty 600 000 zł miałoby zostać prze-
znaczone na budowę świetlicy w Nieszawie, natomiast 
115 000 zł na plac zabaw w parku miejskim. Konkurs 
dopiero zostanie ogłoszony.

Jeżeli chodzi o stracone szanse Murowanej Gośliny, to pełna 
zgoda z redaktorką Henclewską. Tyle, że ta stracona szansa 
dotyczy wyłącznie prywatnych biznesów byłych włodarzy... 
Nie będzie za gminne pieniądze (bo należałoby mieć wkład 
własny gminy do dotacji) budowy tunelu i miejsc parkingo-
wych dla parku historycznego. Nie będzie także budowy 
dojazdu do parku rozrywki od strony gminy Czerwonak. 
Misterny plan, żeby za publiczne pieniądze tworzyć własny 
biznes został powstrzymany.

Po przegranych wyborach prezesem Stowarzysze-
nia Dzieje został były burmistrz, a jego żona 
członkiem zarządu. Każdy inny człowiek, który 
usiłuje założyć własny biznes, ciężko na to pra-
cuje, bierze kredyty, ryzykuje swoim majątkiem. 
Prawdopodobnie każdy mieszkaniec gminny byłby 
chętny na otrzymanie setek tysięcy złotych na 
rozpoczęcie własnej działalności. Warto było 

zostać burmistrzem, żeby zatrzymać wydawanie publicznych 
pieniędzy na stworzenie prywatnego biznesu. 

Muszę się także odnieść do kolejnego artykułu autorstwa 
Aleksandry Henclewskiej „No i stało się…”. Otóż nic się nie 
stało. Za użyte w tym artykule sformułowanie, że urząd 
gminy złamał przepisy, wypłacając pieniądze za niewykonane 
roboty, zażądałem od autorki sprostowania. Urząd miasta 
i gminy nie tylko nie złamał żadnych przepisów, a oceniam 
działanie pracowników za prawidłowe i wzorowe. Również 
właściciele broszury za 2,50 zł fascynują się powyższym 
tematem od kilku wydań. Czekam na umorzenie tej kwestii 
przez prokuraturę i kompromitację Komisji Rewizyjnej oraz 
właścicieli broszury za 2,50.

Przetarg na remont budynku przy ul. Kochanowskiego 8 
został zgodnie z prawem ogłoszony przez spółkę MG Sport 
i Nieruchomości. Z powodu zbyt wysokich cen, pierwszy prze-
targ unieważniono. Do drugiego przetargu, ogłoszonego zgod-
nie z wszelkimi zasadami, przystąpiła Spółdzielnia Wielo-
branżowa z Murowanej Gośliny. Zakres potrzebnego remontu 
został ustalony wcześniej, jeszcze przez zarządcę spółki 
Lider. Po przystąpieniu do remontu okazało się, że budynek 
jest w bardzo złym stanie technicznym i konieczne jest wyko-
nanie także dodatkowych prac, aby mieszkańcy byli bez-
pieczni i mieszkali w godnych warunkach. Wartość prac 
wymagała zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków 
oraz ogłoszenia nowego przetargu i wyłonienia wykonawcy.

Wykonawca remontu – Spółdzielnia Wielobranżowa – była 
gotowa i przygotowana do wykonania prac zgodnie z wygra-
nym przetargiem – zakupiła okna i dachówkę. Miała pod-
stawy do wystawienia faktury, ponieważ (zgodnie z art. 629 
kodeksu cywilnego) „Zamawiający nie może odmówić zapłaty 
wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący 
zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody 
z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku 
takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamó-
wienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła”. W urzędo-
wym protokole przedstawiającym sytuację remontu przy 

zjum nr 2 i tamtejszej sali sportowej, otrzymaliśmy jednak 
decyzję odmowną. Wówczas w tempie ekspresowym złożyli-
śmy wnioski do WFOŚiGW o udzielenie na ten cel pożyczki 
umarzalnej, która pokryłaby 40 proc. wartości inwestycji. 
Dzięki temu zrealizowaliśmy termomodernizację remiz w Bia-
łężynie, Mściszewie, a także budynku Gimnazjum nr 2 wła-
śnie z 40-procentowym dofi nansowaniem.

Szkoda, że w „Wiadomościach (bzdurach i bredniach) Gośliń-
skich” nie zadano sobie trudu, aby podać informację, że mój 
poprzednik też nie uzyskał dofi nansowania na termomoderni-
zację Gimnazjum nr 2. Nie zawsze i nie na wszystko udaje się 
otrzymać pieniądze, o czym jednak obecnie w swojej ocenie 
działalności gminy chyba nie przez przypadek niektórzy zapo-
minają.

Jesteśmy w UE od 2004 roku. Jak to się stało, że przez 13 lat 
pałac w Murowanej Goślinie nie doczekał się rewitalizacji 
i mój poprzednik nie uzyskał na ten cel funduszy? Moje sta-
nowisko w sprawie pałacu jest znane. Nie widzę potrzeby 
rewitalizacji ze środków gminnych pałacu na cele kulturalne, 
skoro Dom Kultury zyskał komfortową i funkcjonalną bazę 
przy Gimnazjum nr 1. Mamy już halę sportową wybudowaną 
na kredyt, który trzeba spłacać i jeszcze ten obiekt utrzymać 
za kilkaset tysięcy zł rocznie. Na szczęście dzięki połączeniu 
w jedno spółki MG Sport i Nieruchomości oszczędzamy 
ponad 300 tysięcy zł rocznie na zarządzaniu mieniem, a która 
to kwota dawniej trafi ała do spółki Lider. Dzięki połączeniu 
kompetencji mniej wydajemy także na utrzymanie samej hali. 
Radny Wiesław Kaniecki z uporem maniaka powtarza, że 
Spółka MG Sport i Nieruchomości przynosi straty. Owszem, 
ale też chyba od początku planowania i projektowania hali 
było wiadomym, że tego typu obiekt nie ma możliwości utrzy-
mania się z własnych dochodów.

Tym bardziej jednak nie jest nam potrzebny kolejny kosztowny 
w remoncie i utrzymaniu obiekt, dlatego należy znaleźć inwe-
stora, który podoła rewitalizacji pałacu. Mógłby realizować w tym 
miejscu np. usługi hotelarskie, ale także powinien zabezpieczyć 
mieszkania dla 7 rodzin, które obecnie mieszkają w pałacu.

Kolejne brednie, które pojawiły się w cytowanej gazetce, to 
że gmina nie stara się o dofi nansowanie w ramach ZIT ście-
żek rowerowych. Środki ZIT na ścieżki zostały podzielone na 
kilka konkursów i to my, burmistrzowie oraz wójtowie, 
w ramach Metropolii Poznańskiej ustaliliśmy, kiedy i w jakim 
terminie złożymy wnioski o dofi nansowanie. Niektóre inwesty-
cje wymagają składania wspólnych wniosków z innymi gmi-
nami, np. Czerwonakiem i Obornikami - na ścieżkę pieszo-ro-
werową od Zespołu Szkół w Bolechowie oraz na drogę woje-
wódzką do Obornik. W przypadku tej drugiej inwestycji cze-
kamy na opinię środowiskową, wówczas zostanie złożony 
wspólny wniosek z Czerwonakiem i Obornikami.

Jeszcze nie rozpisano konkursu na środki unijne z pośrednic-
twem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek”, z któ-

Dzięki pożyczce umarzalnej zrealizowaliśmy 
termomodernizację remiz w Białężynie, Mściszewie, 
a także budynku Gimnazjum nr 2.
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ją poznać, gdyby zapoznał się z uzasadnieniami rozmaitych 
decyzji, które każdorazowo umieszczane są na stronie urzędo-
wej). Przy głosowaniach dotyczących budżetu wstrzymuje się od 
głosu lub jest przeciw. Składa wiele interpelacji, często paraliżu-
jąc prace urzędników. Szkoda, że nie był aktywny za rządów 
mojego poprzednika, gdy projektowano wzdłuż ulicy Raduszyń-
skiej ścieżkę pieszo-rowerową po stronie zabudowań, zamiast 
po drugiej stronie ulicy. Jego rola w Radzie Miejskiej sprowadza 
się głównie do nagonki politycznej.

Prawdą jest, że szafy w urzędzie są pełne projektów, które od 
kilkudziesięciu lat czekają na realizację. Tymczasem projekto-
wanie na wyrost, na zapas, nieadekwatnie do możliwości 
budżetowych gminy i z dużym wyprzedzeniem sprawia, że 
w momencie, w którym dany projekt mógłby zostać zrealizo-
wany jest już nieaktualny lub często niemożliwy do zrealizowa-
nia. Ma niewielki związek z rzeczywistością w terenie. Dla 
porównania i kontrastu przykład współczesny – podjazd do 

przedszkola Słoneczko został zaprojektowany i zre-
alizowany rok po roku. Pani Henclewska może 
w następnym numerze „Wiadomości (bzdur i bredni) 
Goslińskich” napisze, że ojcem sukcesu jest były 
burmistrz, bo zrobiono projekt za czasów jego 
kadencji?

Większość projektów będziemy przed realizacją 
poprawiać, aby efekty prac nie straszyły, jak ul. Kro-
kusowa nadmiarem znaków drogowych, czy Poznań-
ska i Kochanowskiego łupaną kostką brukową, 
która utrudnia poruszanie się osobom niepełno-
sprawnym, a matki z dziećmi w wózkach wybierają 
jezdnię. Przykład przebudowy za mojej kadencji 
Placu Powstańców Wielkopolskich pokazuje, jak 
należy nadzorować inwestycje, aby uniknąć niepo-

trzebnych kosztów na elementy, które są dla ludzi nieprzydatne 
(granitowy przejazd przez plac zamiast asfaltowej drogi), 
a zapewnić mieszkańcom miasta komfort i przyjemne otoczenie 
(fontanna z oczyszczaną wodą). Pani Henclewska niech się nie 
martwi o inwestycję przy przebudowie ul. Szkolnej, na pewno jej 
dopilnujemy. 

Co do budżetu za rok 2016. Na inwestycje z budżetu gminy 
przeznaczyliśmy 9 608 798 zł, a należy podkreślić, że w tym 
roku nie było inwestycji z udziałem środków unijnych, gdyż 
kolejny etap programów unijnych dopiero startuje. To jedna 
z najwyższych kwot przeznaczonych z budżetu gminy na inwe-
stycje. Ponieważ pod koniec 2016 roku sprzedano teren po 
byłym tartaku, a wpływy nastąpiły w roku 2017, wzrosło nie-
znacznie zadłużenie, które zostanie zredukowane w 2018 roku 
do poziomu z roku 2015 (czyli zaplanowanego przez mojego 
poprzednika). Oświadczam i zapewniam mieszkańców, że na 
zakończenie mojej I kadencji zadłużenie gminy nie będzie wyż-
sze niż to, w które nas wprowadził mój poprzednik, a co więcej, 
zamierzam je obniżyć.

ul. Kochanowskiego 8 wyjaśniono, że w związku z powyższym 
przepisem w realiach prowadzonej inwestycji wskazać należy, 
iż wykonawcy, który z przyczyn niezależnych od siebie zmu-
szony był przerwać prace, przysługuje uprawnienie do żąda-
nia zapłaty i to w pełnej wysokości. Powyższe jest związane 
z faktem przerwania wykonywania prac, a ich kontynowanie 
wymagało przeprowadzenia najpierw prac dodatkowych, nie-
przewidzianych z przyczyn oczywistych w zawartej przez 
strony umowie. Prezes spółki MG Sport i Nieruchomości 
przekazał fakturę do zapłaty z protokołem odebrania robót 
bez załącznika do protokołu. Gmina zgodnie z opisem i proto-
kołem wypłaciła wynagrodzenie. Ponieważ przygotowanie 
nowego przetargu i zabezpieczenie dodatkowych środków 
wymaga czasu, część pieniędzy po korekcie faktury została 
zwrócona do urzędu. Po wykonaniu dodatkowych prac przez 
wykonawcę, który wygra przetarg (będzie on jawny i ogólno-
dostępny) Spółdzielnia Wielobranżowa wykona swoje prace 
i otrzyma zwrócone wynagrodzenie.

Oto cała pseudo afera, w której moi oponenci przedstawili tylko 
część faktów, próbując mnie zdyskredytować. Pusty śmiech 
mnie ogarnia, kiedy właściciele broszury za 2,50 wypisują 
bzdury, że CBA zajmuje się sprawą remontu budynku przy ul. 
Kochanowskiego. Postępowanie urzędników gminy w tej spra-
wie uważam za wzorowe.

Zapowiadałem w kampanii, że wszystkie afery, nieprawidłowo-
ści zostaną ujawnione. Przedstawiam więc jedną z afer i nie 
chodzi tutaj o 80 000 zł, które zostały zwrócone do gminy (jak 
w temacie wyżej), a o 2,5 mln zł. i stracone setki tysięcy złotych 
za niepobranie opłaty planistycznej. (więcej informacji na ten 
temat na str. 3)

Radny Wiesław Kaniecki, znany z bezceremonialnych ataków na 
mnie popełnił tekst na temat wykonania budżetu za rok 2016. 
Gdy zostałem burmistrzem, ten były przewodniczący Komisji 
rewizyjnej bardzo się uaktywnił, na sesjach Rady Miejskiej 
zawsze ma mnóstwo pytań do prawie każdego poruszanego 
zagadnienia, mimo iż na większość zna odpowiedź (lub mógłby 

W 2016 roku na inwestycje z budżetu gminy 
przeznaczyliśmy 9 608 798 zł, a należy podkreślić, 
że w tym roku nie było inwestycji z udziałem 
środków unijnych, gdyż kolejny etap programów 
unijnych dopiero startuje. To jedna z najwyższych 
kwot przeznaczonych z budżetu gminy na 
inwestycje.

Zadłużenie częściowo zostało już zmniejszone. W 2016 roku spłaciliśmy 1 mln zł długu, 
które miała ówczesna spółka MG Sport, w roku 2016 spłaciliśmy ponad 300 000 zł 
długu Klubu Sportowego „Zielone Wzgórza”, a w kwietniu 2017 roku zmniejszyliśmy 
zadłużenie o kolejne 900 000 zł – nastąpiła wówczas wpłata za sprzedaż tartaku. 
Dalsza spłata zadłużenia do poziomu 25 074 004, 28 zł nastąpi w 2018 roku.
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BURMISTRZ

zastać burmistrza Urbańskiego w urzędzie. To prawda. W 2015 
roku wykorzystałem 12 dni urlopu, w 2016 roku tylko 3 dni, dla-
tego zgodnie z przepisami na początku tego roku wykorzysta-
łem część zaległego urlopu z dwóch lat – w sumie 27 dni 
urlopu. Dziękuję za troskę.

Rzeczywiście w urzędzie nie ma sekretarza na pełnym etacie, 
prawdą jest też, że się dzielimy jego obowiązkami z zastępcą 
burmistrza. Tym samym oszczędzamy 100 000 zł rocznie na 
pełne wynagrodzenie sekretarza.

Na szczególną uwagę zasługuje tekst radnego Kanieckiego 
„W jedności siła”. Nie wiem jak wyborcy oceniają fakt, że klub 
Nowoczesnej Gminy formalnie połączył się z klubem Rozwój 
Ziemi Goślińskiej wywodzący się z obozu byłego burmistrza. 
Nowoczesna Gmina startowała w wyborach w wyraźnej opozycji 
do rządzącego wówczas burmistrza i na takie ugrupowanie gło-
sowali mieszkańcy, dlatego teraz, gdy doszło do połączenia, 
mogą się czuć oszukani. Gdyby mieszkańcy wiedzieli przed 
wyborami o przyszłej koalicji, zapewne ich wybór, a co za tym 
idzie podział mandatów, byłby inny. 

Rozbawiło mnie uzasadnienie Wiesława Kanieckiego, że kluby 
się połączyły, żeby rozwiązać trudne wyzwania, co do stanowi-
ska w sprawie spłaty długu – to Klub Radnych Rozwój Ziemi 
Goślińskiej doprowadził do takiego zadłużenia m.in. na budowę 
hali sportowej i sam jestem ciekawy, jakie mają propozycje na 
rozwiązanie problemu długu. Kolejne wyzwanie – reforma 
oświaty. Rozwiązanie zostało znalezione, a radni w zasadzie 
wybierali spośród projektów zaproponowanych przez specjali-
stów ds. oświaty w urzędzie. 

Reasumując – to, co udało się zrealizować w tak krótkim czasie, 
to wielki sukces nie tylko mój, mojego zastępcy, kierowników 
referatów i wszystkich pracowników. To wielki sukces wszyst-
kich tych mieszkańców, którzy w listopadzie 2014 roku mi 
zaufali i zagłosowali na mnie. Myślę, że się nie zawiedli. To 
dopiero początek zmiany gminy i wyjście na prostą. Idziemy 
w bardzo dobrym kierunku.

Dzisiaj toczy się bój z Aquanetem o pieniądze na inwestycje 
w gminie Murowana Goślina. Staram się pozyskać 20 mln. zł na 
inwestycje, bez narażania na dodatkowe wydatki z budżetu 
gminy. Będziecie Państwo na bieżąco informowani o podjętych 
działaniach. 

Częściowo zostało ono już zmniejszone. W 2016 roku spłacili-
śmy 1 mln zł długu, które w grudniu 2014 roku miała ówczesna 
spółka MG Sport. Gdy zostałem burmistrzem, okazało się, że 
nie zapłacono za dokończenie budowy części pomieszczeń znaj-
dujących się obecnie do dyspozycji Ośrodka Kultury i Warszta-
tów Terapii Zajęciowej. W budżecie na 2015 rok mój 
poprzednik nie zaplanował żadnych środków i spółka 
zaciągnęła kredyt, żeby zapłacić 1 mln. zł za wysta-
wione faktury. Obecnie dług został spłacony.

W roku 2016 spłaciliśmy ponad 300 000 zł długu 
Klubu Sportowego „Zielone Wzgórza”. Konta klubu 
zablokowane przez Urząd Skarbowy i ZUS doprowadziły 
do upadku klubu i likwidacji I ligi siatkówki. Utrzymywanie klubu 
przez kilka lat to blisko 2 mln zł.

W kwietniu 2017 roku zmniejszyliśmy zadłużenie o 900 000 zł 
– nastąpiła wówczas wpłata za sprzedaż tartaku. Jak wspo-
mniałem wc ześniej, nastąpi dalsza spłata zadłużenia aż do 
poziomu 25 074 004, 28 zł w 2018 roku. Mamy jeszcze zobo-
wiązanie (dług) wobec Związku Międzygminnego „Puszcza Zie-
lonka” – 23 272 830, 01 zł, które musimy spłacić do 2036 
roku. Od 2019 roku, co roku będziemy spłacać 1 mln zadłuże-
nia. Dzisiaj obsługa długu i tak jest mniejsza, po moich osobi-
stych negocjacjach z bankiem. 

Osoby podłączone do kanalizacji w ramach projektu „Puszcza 
Zielonka” płacą mniej (niż było to planowane w 2014 r.) za zrzut 
1m3 ścieków tylko dlatego, że my, obecni burmistrzowie i wójto-
wie, wywalczyliśmy z Aquanetem mniejszą marżę i mam w tym 
swój osobisty udział.

Ponieważ mój poprzednik nie skorygował zaplanowanego efektu 
ekologicznego dla gminy Murowana Goślina, mimo, że był prze-
wodniczącym zarządu, rozliczenie projektu było zagrożone. Tylko 
wsparcie burmistrzów Pobiedzisk i Swarzędza pozwoliło nam na 
rozliczenie projektu - gminy te osiągnęły efekt ekologiczny wyż-
szy od zaplanowanego.

W 2016 roku wszystkie inwestycje, które były przeprowadzane 
na terenie naszej gminy to suma 32 045 165 zł. W tym własne 
9 608 789 zł. Inwestycje Aquanetu 3 382 848 zł, WZDW 
1 113 311 zł – droga wojewódzka Białęgi-Białężyn oraz dokoń-
czenie z wielkim trudem i sukcesem budowy sieci kanalizacyjnej 
na kwotę 17 940 217 zł. 

W 2017 roku będą realizowane inwestycje Aquanetu, Powiatu 
Poznańskiego i inwestycje z budżetu gminy przy udziale środków 
unijnych. Rozbawiło mnie kłamstwo w „Wiadomościach (bzdu-
rach, bredniach) Goślińskich” Wiesława Kanieckiego, iż zasługą 
Tomasza Łęckiego jest to, że w 2016 roku wydano kwotę 
10 335,40 zł na aktualizację dokumentacji w celu uzyskania 
pozwolenia wodno-prawnego i sięgnięcie po środki unijne. Dzię-
kuję też za troskę panu Kanieckiemu, że w 2017 roku nie mógł 

W 2016 roku wszystkie inwestycje, które były 
przeprowadzane na terenie naszej gminy to 

suma 32 045 165 zł. W tym własne 9 608 789 zł. 

Reasumując – to, co udało się zrealizować w tak krótkim czasie, to wielki sukces nie 
tylko mój, mojego zastępcy, kierowników referatów i wszystkich pracowników. To wielki 
sukces wszystkich tych mieszkańców, którzy w listopadzie 2014 roku mi zaufali 
i zagłosowali na mnie. Myślę, że się nie zawiedli. To dopiero początek zmiany gminy 
i wyjście na prostą. Idziemy w bardzo dobrym kierunku.
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RADA MIEJSKA

We wtorek 11 kwietnia 2017 r. odbyła 
się XXXII Nadzwyczajna Sesja Rady 

Miejskiej, w której uczestniczyli wszyscy 
radni. 

Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXI/279/2017 Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 
marca 2017 roku w sprawie dostosowa-
nia sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

25 kwietnia 2017 r. odbyła się XXXIII 
Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, 

w której uczestniczyli wszyscy radni. 
Rada 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 
650.515,98 zł do kwoty 61.599.572,30 
zł. Łączna kwota wydatków budżetu 
gminy na 2017 rok zwiększa się o kwotę 
2.080.240,98 zł do kwoty 
62.983.854,30 zł. Uchwała została przy-
jęta 14 głosami „za” przy 1 głosie 
„wstrzymującym” (Nowoczesny Rozwój 
Ziemi Goślińskiej).

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

„Za” podjęciem uchwały opowiedziało się 
13 radnych, 2 „wstrzymało się” od głosu 
(NRZG).
Kolejne uchwały zostały przyjęte jedno-
głośnie.

3. Uchwała w sprawie określenia 
wysokości stawek opłat za usunię-
cie drzew i krzewów.

Na terenie Miasta i Gminy Murowana 
Goślina wprowadza się zróżnicowane 
stawki opłat za usunięcie drzew i krze-
wów ze względu na rodzaje, gatunki 
i odmiany drzew oraz obwód pnia drzewa 
lub powierzchnię krzewu albo krzewów 
rosnących w skupisku:

prowadzonych przez Gminę Murowana 
Goślina do nowego ustroju szkolnego na 
okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 
31 sierpnia 2019. Zmiany dotyczyły poda-
nia zapisu, że wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina oraz wejścia w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. Uchwała została podjęta 

1) topola, wierzba, kasztanowiec zwy-
czajny, klon jesionolistny, klon klono-
listny - 25 zł za 1 cm obwodu pnia 
drzewa mierzonego na wysokości 
130 cm;

2) brzoza, czeremcha, czereśnia, dagle-
zja, dąb czerwony, glediczia trójcier-
niowa, jesion, jodła - z wyjątkiem jodły 
koreańskiej, kasztan jadalny, kaszta-
nowiec - pozostałe gatunki, klon czer-
wony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, 
metasekwoja chińska, modrzew, 
olcha, orzech, sofora chińska, sosna, 
sumak, świerk, wiąz, wiśnia - z wyjąt-
kiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik 
olbrzymi - 60 zł za 1 cm obwodu pnia 
drzewa mierzonego na wysokości 
130 cm;

3) ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk 
pospolity, choina kanadyjska, cypry-
śnik błotny, dąb - z wyjątkiem dębu 
czerwonego, grab pospolity, grusza, 
jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, 
kłęk amerykański, korkowiec amur-
ski, leszczyna turecka, magnolia, 
miłorząb japoński, morwa, orzesznik, 
rokitnik zwyczajny, surmia, tulipano-
wiec amerykański, wiśnia wonna - 80 
zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mie-
rzonego na wysokości 130 cm.

4. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Słonecz-
nej w Murowanej Goślinie.

Przystąpienie do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-

11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzy-
mujących” (NRZG, radny niezależny).

Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie bip.muro-
wana-goslina.pl.

strzennego ma na celu poprawę możliwo-
ści inwestycyjnych działki nr 120/17 
w Murowanej Goślinie poprzez wskazanie 
możliwości budowy dodatkowych budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych.

5. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 196 
w Długiej Goślinie.

Celem przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest poprawa możliwości 
inwestycyjnych działki nr 196 w Długiej 
Goślinie poprzez dopuszczenie realizacji 
budynków usługowych jednokondygna-
cyjnych.

6. Uchwała w sprawie zasad udziela-
nia dotacji celowych na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków.

Celem opracowania dokumentu jest 
ochrona, poprawa stanu technicznego 
oraz zahamowanie procesu niszczenia 
zasobów dziedzictwa kulturowego na 
terenie gminy Murowana Goślina.

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

XXXII Sesja Nadzwyczajna 

XXXIII Zwyczajna Sesja 

Rady Miejskiej

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

Joanna Witkowska
podinspektor do spraw Biura Rady
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 654
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W eucharystii wzięły udział władze 
samorządowe, poczty sztandarowe, 

przedstawiciele organizacji, instytucji, 
szkół i stowarzyszeń. Oprawę muzyczną 
zapewniła Orkiestra Dęta OSP pod 
batutą Mateusza MJ Sibilskiego. 
W homilii ks. Przemysław Malawy przy-
toczył cytaty naszych narodowych wiesz-
czy, a także papieża Jana Pawła II i kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego mówiące 
o umiłowaniu Ojczyzny i Boga. Zastana-
wiał się, gdzie dzisiaj jest ten kraj, gdzie 
prawie wszystko przypominało o bożej 
obecności i jaki wizerunek Ojczyzny 
przekażemy naszym potomnym.

Dalsza część uroczystości odbyła się na 
placu Powstańców Wielkopolskich. Tra-
dycyjnie rozpoczęto odegraniem przez 
Orkiestrę Dętą pod kierunkiem Mate-
usza Sibilskiego hymnu państwowego. 
Trębacze zagrali hejnał naszego miasta 
skomponowany przez śp. Benedykta 
Majchrzaka.

Konrad Strykowski Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
w uroczystym wystąpieniu nawiązał do 
historycznych aspektów uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Podkreślił, że cho-
ciaż minęło 226 lat, to obowiązkiem 
nas wszystkich – starszych i młodszych 
– jest codzienne pielęgnowanie pamięci 
o ludziach, którzy swoją pracą i zaanga-
żowaniem w tamtych trudnych histo-
rycznie czasach spowodowali, że w ser-
cach i umysłach Polaków nigdy nie zga-
sła iskra wolności. Trzymając w ręku 
obowiązującą dzisiaj Konstytucję zazna-
czył, że właśnie w tym roku mija dwa-
dzieścia lat od referendum konstytucyj-
nego, w którym Polacy wyrazili zgodę na 
wejście w życie nowej ustawy zasadni-
czej. Zaapelował o niepogłębianie ist-
niejących podziałów, aby poprzez 

zgodne współdziałanie i pracę mimo 
występujących różnic, również tu 
w naszej „małej goślińskiej ojczyźnie” 
przyczyniać się do pozytywnego rozwoju 
naszej gminy, dokładając małą cegiełkę 
do budowy pomyślności naszej Ojczy-
zny. W dalszej części wystąpienia Prze-
wodniczący Rady Miejskiej podziękował 
wszystkim druhom ochotnikom i funk-
cjonariuszom PSP za ich ofi arną i pełną 
poświęceń służbę i złożył życzenia 
z okazji Święta św. Floriana, patrona 
strażaków.

Następnie delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem i uczestnicy uroczystości 
wpisywali się do pamiątkowej księgi 
Konstytucji 3 Maja.

Ostatnim akcentem obchodów było 
Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, które odbyło się 
na strzelnicy brackiej. Tarczę Trzecioma-
jową wystrzelił Michał Wtorkowski.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Obchody 3 Maja w Murowanej Goślinie

WYDARZENIA

Uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chry-

stusa w Murowanej Goślinie rozpoczęły się obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Mszę św. koncelebrowali ks. kanonik Marek Chmara i proboszcz parafi i w Długiej Goślinie ks. Jan 

Kwiatkowski.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujmy za pomoc przy organizacji uroczystości: Proboszczowi Parafi i pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa ks. kanonikowi Mar-
kowi Chmarze, Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie, Straży Miejskiej, Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza Sibilskiego, Gośliń-
skiemu Szczepowi „Wzgórze” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Marszałkowi Kurkowego Bractwa Strzeleckiego Michałowi Wtorkowskie-
mu, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu.

Krzysztof Oczkowski, Dariusz Urbański, Konrad Strykowski i Krystyna Przygońska podczas złożenia kwiatów pod pomnikiem.

Msza św. w intencji Ojczyzny. W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe.
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WYDARZENIA

W ostatnią przedświąteczną nie-
dzielę na placu Powstańców Wielko-

polskich odbył się Jarmark Wielkanocny 
i Kiermasz Rękodzieła. 

Na straganach można było zakupić świą-
teczne stroiki, gałązki wierzby oraz malo-
wane, wyklejane i dziergane pisanki. Nie 
zabrakło również stoisk z domowym cia-
stem i zestawami do święconki - baran-
kami, mazurkami, babeczkami, zającz-
kami. Sporym zainteresowaniem cieszyły 
się niepowtarzalne wyroby małych 
manufaktur, takich jak metaloplastyka – 
biżuteria, wyroby drewniane, ręcznie 
szyte maskotki. W ozdobach widać było 
oryginalność i serce włożone w ich wyko-
nanie. Cały asortyment niewątpliwie róż-

nił się od marketowego, co zdecydowanie 
docenili kupujący.

Jarmarki w Murowanej Goślinie cieszą 
się coraz większą popularnością - niektó-
rzy mieszkańcy debiutowali w roli sprze-
dawców, inni są z nami od zawsze, 
a kolejni przyjechali pierwszy raz do 
naszego miasta. Ale wszyscy wyjeżdżali 
od nas z uśmiechem na twarzy i obiecali 
powrócić na kolejne targi. Jarmark zakoń-
czył się ok godzinie 14.00. W sumie 
swoje wyroby zaprezentowało 22 wystaw-
ców.

Natalia Kazuś, Biblioteka Publiczna
Sławomir Malec, UMIG
 Zdjęcia: Natalia Kazuś

Jarmark Wielkanocny

Na początku, o godz. 17.00, zaplano-
wano program dla dzieci „Na królew-

skim dworze” – zabawy z królewskim bła-
znem oraz z królową tańca i muzyki.

Tańce, konkursy, malowanie twarzy, 
bańki mydlane zainteresowały najmłod-
szych, nie brakowało też rodziców bawią-
cych się razem ze swoimi pociechami 
z parasolami w ręku. Po godz. 18.00 na 
scenie pojawiła się dobrze znana gośliń-
skiej publiczności kapela podwórkowa 
„Swoja Wiara” z Murowanej Gośliny. 
Pierwsze dźwięki kapeli odstraszyły 
deszcz i od tego momentu do końca 
imprezy już nie padało. Występ kapeli 
w mocno odmienionym składzie bardzo 
spodobał się goślińskiej publiczności. Po 
godzinie 19.00 na stadionie miejskim 

zaczęło pojawiać się coraz więcej osób, 
a to za sprawą dobrze znanego z telewi-
zyjnych programów muzycznych disco-
-polo Bartka Tecława. Koncert przepla-
tany autorskimi utworami oraz najwięk-
szymi hitami tego gatunku muzyki mocno 
rozgrzał publiczność. Po koncercie usta-
wiła się kolejka po zakup płyt z autogra-
fem artysty. Ostatnim punktem imprezy 
była zabawa z zespołem Focus, trwająca 
do północy. Warto dodać, że strażacy 
z goślińskiej OSP przygotowali stanowi-
ska z grillami i dla wszystkich kocioł pysz-
nej grochówki w prezencie. Choć pogoda 
w tym dniu nie sprzyjała zabawie na 
świeżym powietrzu, imprezę można 
uznać za udaną.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgie r

We wtorek 2 maja 2017 r. na 

stadionie miejskim przy ul. 

Mściszewskiej odbyła się 

pierwsza impreza plenerowa 

w tym roku, tradycyjna 

„Majówka”. To już trzecia 

edycja imprezy, na którą 

wszystkich mieszkańców 

naszej gminy zaprosił 

burmistrz Dariusz Urbański.

Jarmarki w Murowanej Goślinie cieszą się coraz większą popularnością.

Burmistrz Dariusz Urbański życzył uczestnikom dobrej zabawy.

Program dla dzieci „Na królewskim dworze”.

Bartek Tecław znany z telewizyjnych programów muzycznych disco-polo.
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ogromny szacunek i podziw. W imieniu 
rodziny dziękujemy Państwu za przytom-
ność umysłu, empatię i wielką pomoc.
Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczy-
stościach pogrzebowych śp. Marii 
Andrzejewskiej serdeczne podziękowania 
składają mąż i córka z rodzin ą.          (MP)

Aleksandra Pilarczyk
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 655

17 maja br. w Wojnówku odbyły się 
wybory sołtysa. W wyniku głosowa-

nia mieszkańców zwyciężyła Małgorzata 
Ślewczuk. 
Pani Małgorzata otrzymała 17 głosów na 
tak, 5 głosów na nie, 1 głos okazał się 
nieważny. Gratulujemy!

(SM) 

 25 kwietnia 2017 r. równą 90-tą 
rocznicę urodzin obchodził Wojciech 

Pawołek. Cała rodzina spotkała się 
w Skaczącym Młynie w Mściszewie, 
dokąd dojechał również burmistrz 
Dariusz Urbański z urzędowymi życze-
niami.

Dzieciństwo pana Wojciecha przypadło 
na trudny okres wojny – najpierw jako 
12-letnie dziecko pracował na niemiec-
kim gospodarstwie w Białężynie, potem 
zabrano go do pracy do Niemiec. Do Pol-
ski wrócił po wojnie.

Pan Pawołek z zawodu był tokarzem 
i w prywatnym zakładzie produkował pre-
cyzyjne towary na eksport. W życiu pry-

watnym jest szczęśliwym człowiekiem - 
doczekał się 8 dzieci, 14 wnuków oraz 
11 prawnuków. Na emeryturze poświęca 
się z sukcesami swoim zainteresowa-
niom – ogród i wędkarstwo.

25 kwietnia odbyła się wyjazdowa 
190. akcja poboru krwi do Centrum 

Zdrowia Dziecka w Warszawie pod 
hasłem „Wielkopolanie - Goślinianie 
z Serca dzieciom”. 

Do akcji włączyli się uczniowie Zespołu 
Szkół z Bolechowa, Murowanej Gośliny 
oraz z klubu HDK PCK Gośliniacy. Odda-
wanie krwi było przeznaczone dla 3 let-
niej dziewczynki - Aleksandry Kaczmarek 
z gminy Czerwonak, która miała przesz-

W dniu 23 kwietnia br. na ul. Rogo-
zińskiej w Murowanej Goślinie, tuż 

przy wejściu do swojego domu zasłabła 
kobieta. Z natychmiastową pomocą tej 
pani ruszyło małżeństwo, które podczas 
zdarzenia przejeżdżało obok samocho-
dem. 

Nie tylko pomogli wnieść nieprzytomną 
do domu, ale też czekali na przyjazd 
członków rodziny i pogotowia, a w mię-
dzyczasie podjęli się reanimacji. Zdarze-
nie nie miało, niestety, pozytywnego 
zakończenia, jednak taka postawa pary, 
która udzieliła pomocy zasługuje na 

czep nerki w klinice CZD w Warszawie. Po 
zakończonej akcji krwiodawstwa odbyło 
się zwiedzanie Sejmu dzięki uprzejmości 
posłanki Bożeny Szydłowskiej.

Akcję zorganizował i koordynował Stani-
sław Woźniak, Radny Powiatu Poznań-
skiego przy wsparciu opiekunów szkół: 
Natalii Marchewki i Mateusza Pinasa.

Stanisław Woźniak
Prezes HDK PCK Gośliniacy

Nowa sołtys Wojnówka

90 lat pana Wojciecha

Dla Aleksandry

Podziękowania dla anonimowych mieszkańców

GMINA

FIRMY I OSOBY, KTÓRE WSPARŁY WY-

JAZD DO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA:

Nadleśnictwo Łopuchówko, Solaris Bus 
& Coach S.A., Pobiedzisko-Gośliński Bank 
Spółdzielczy, Kruszgeo Wielkopolskie 
Kopalnie Spółka z o.o., Grażyna Rejak 
Handel Wielobranżowy, Karol Schulz 
Agencja Ubezpieczeniowa Grupy PZU, 
Elżbieta i Tadeusz Kopczyńscy fi rma El-
kotur.

Aleksandra Pilarczyk
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 655

Dokładnie 24 kwietnia 2017 r., 
w dzień 100-letnich urodzin Bogny 

Ewert odwiedzili ją przedstawiciele 
urzędu – burmistrz Dariusz Urbański, 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alek-
sandra Pilarczyk oraz Kamil Grzebyta. 

Całe życie Jubilatki związane jest z naszą 
gminą – urodziła się w Białężynie, skąd 
w wieku 11 lat przeprowadziła się do Dłu-
giej Gośliny. Tu wzięła ślub w 1952 r. rów-
nież z mieszkańcem naszej gminy. Docze-
kała się 3 córek i 1 syna. Dzieci uszczęśli-
wiły panią Bognę liczną rodziną: 10 wnuków 
i 8 prawnuków oraz 1 prawnuk w drodze. 
Pani Bognie życzymy jeszcze raz 200 lat!

100 lat 
Bogny Ewert!
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Sztab działający przy Ośrodku Kultury 
w Murowanej Goślinie został uhonoro-

wany kilka dni temu Medalem 25-lecia 
oraz certyfi katem Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy prowadzo-
nej przez Jurka Owsiaka. Jest to wyróż-
nienie dla sztabów za zaangażowanie 
i pracę na rzecz fundacji przez kilkana-
ście lat. Jeszcze raz serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy każdego roku włączają 
się w tą szlachetną inicjatywę. 

Zawodniczki z Raduszyna odniosły 
sukcesy podczas kwietniowych zawo-

dów. Klara Woźnicka na koniu Candy-
man wygrała rundę P w Zawodach 
Regionalnych w Solcu Kujawskim 8-9 
kwietnia 2017 r. 

Halina Kosakowska na Mefi sto zajęła 2 
miejsce w klasie L na tych samych zawo-

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy grała już po raz 25. Ten jubile-
uszowy fi nał ćwierćwiecza cała Polska 
uczciła niesamowitym rekordem, jeżeli cho-
dzi o zebraną kwotę pieniędzy. Dokładnie 
105 570 801, 49 zł uzbierała fundacja na 
całym świecie, dla ratowania życia i zdro-
wia dzieci na oddziałach ogólnopediatry cz-
nych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom. Swoją „cegiełkę” 
dorzuciła również Murowana Goślina, gdzie 

dach. Natomiast podczas weekendu 22-23 
kwietnia Klara Woźnicka na koniu Roger 
zajęła 1 miejsce w klasie P. Zawody odby-
wały się w Jeziorkach/k. Osiecznej i są ele-
mentem Eliminacji do Pucharu Wielkopolski 
w Ujeżdżeniu. W rankingu juniorów nasza 
zawodniczka fi guruje teraz na 1 miejscu.

Andrzej Kosakowski, Stajnia Raduszyn

również padł rekord wszyst-
kich dotychczasowych fi na-
łów, bo na konto WOŚP od 
Goślińskiego sztabu trafi ło 
64 673,16 złotych.

Dziękujemy i… gramy 
dalej! Do końca świata 
i o jeden dzień dłużej!

Tomasz Mizgier

GMINA

KOMUNIKAT

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 516/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina z dnia 30 marca 2017 roku, dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Mu-
rowanej Goślinie ustalono dodatkowe dni wolne od pracy w następujących terminach:

16 czerwca 2017 roku – piątek         14 sierpnia 2017 roku – poniedziałek                    

22 grudnia 2017 roku – piątek

W dniach, o których mowa, Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie będzie nieczyn-
ny dla interesantów. 

Za utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! 
ABSOLWENCI SZKÓŁ ŚREDNICH!

Do 11 września 2017 r. Fundacja 
Edukacyjna im. św. Jana Pawła II przyjmuje 

wnioski o przyznanie stypendium. 
O pomoc fi nansową mogą się ubiegać 
tegoroczni absolwenci szkół średnich, 

rozpoczynający studia wyższe, z rodzin 
wielodzietnych i niezamożnych, będący 

mieszkańcami gminy Murowana Goślina.

Potrzebne wnioski oraz Regulamin 
przyznawania stypendiów dostępne są 
w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 

Murowana Goślina oraz na stronie 
www.fundacjajanapawla.org.pl. 

Dodatkowe informacje 

pod nr tel. 61/8923-605.  

Zarząd Fundacji Edukacyjnej 
im. Św. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie

Informujemy, że na początku 
czerwca rozpoczną się prace zwią-

zane z przebudową ul. Szkolnej 
i budową parkingów buforowych. 

Planowane jest wdrożenie zmiany organi-
zacji ruchu. W pierwszym etapie (plano-
wana realizacja prac do sierpnia br.) 
zamknięty całkowicie zostanie odcinek 
ul. Szkolnej od ul. Graszyńskiego do 
wjazdu na parking Szkoły Podstawowej 
nr 1. Dopuszczony zostanie tylko dojazd 
dla mieszkańców posesji (również z ogra-
niczeniami). 

W związku z powyższym prosimy miesz-
kańców, w tym zwłaszcza rodziców dowo-
żących dzieci do szkół, o zachowanie 
szczególnej ostrożności w tym okresie.  

(BFK)

Zmiana organizacji ruchu w ul. Szkolnej

Medal dla goślińskiego sztabu!

Sukcesy zawodniczek z Raduszyna
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Prace rozpoczną się w drugiej połowie 
maja, a zakończą się do 26 lutego 2018 
r. Kosztować będą 2.988.024 zł, z czego 
dotacja z WRPO wyniesie 85% tj. 
2.539.820 zł.

Równolegle Powiat Poznański rozpoczyna 
realizację swojego zakresu ww. projektu 
w trybie „zaprojektuj i wybuduj” - budowę 
ścieżki wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej w Muro-
wanej Goślinie na odcinku od wiaduktu do 
ul. Motylewskiego. Umowa z wykonawcą - 
fi rmą ANMAK z Rogoźna została podpi-
sana 12 kwietnia 2017 r. Wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać wszystkie konieczne 
zgody do 15 września 2017 r., a następ-
nie wybudować ścieżkę do 31 grudnia 
2017 r. Wartość prac wyniesie 865.000 
zł, z czego 85% pokryje dotacja WRPO.

Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Fontanna na Placu Powstańców Wlkp. 
naprawiona

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik referatu budowlano-inwestycyj-
nego i zarządzania drogami
b.fl orys@murowana-goslina.pl 
tel. 61 892 36 10

Wioletta Wojciechowska
referat budowlano-inwestycyjny 
i zarządzania drogami
w.wojciechowska@murowana-goslina.pl 
tel. 61 892 36 15

28 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina podpisała 

została umowa z wyłonionym w ramach 
postępowania przetargowego wykonawcą 
budowy dwóch parkingów buforowych 
typu P+R przy ulicy Szkolnej i przy ulicy 
Kolejowej w Murowanej Goślinie oraz prze-
budowy ulicy Szkolnej w Murowanej Gośli-
nie w ramach zadania pt. „Budowa Zinte-
growanego Węzła Przesiadkowego Muro-
wana Goślina” - fi rmą Skanska S.A. 

Z ramienia gminy umowę sygnował bur-
mistrz Dariusz Urbański, a ze strony 
wykonawcy - Dyrektor Sprzedaży i Marke-
tingu Skanska S.A. Leszek Gaweł.

Zakres prac obejmuje:
▪ budowę parkingu buforowego typu 

P+R przy ul. Szkolnej w Murowanej 
Goślinie polegającą m.in. na budowie 
zjazdu z ul. Szkolnej na parking, drogi 
manewrowej, miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, chodnika 
wraz ze schodami terenowymi oraz 
odwodnieniem powierzchniowym 
nawierzchni drogowych i oświetle-
niem parkingu, a także organizacją 
ruchu oraz małą architekturą, monito-
ringiem i tablicami edukacyjnymi; 

▪ budowę parkingu buforowego typu 
P+R przy ul. Kolejowej w Murowanej 

Goślinie polegającą na: budowie 
zjazdu z ul. Kolejowej na parking, 
budowie dróg manewrowych, miejsc 
postojowych dla samochodów osobo-
wych, mikrobusów i rowerów, budowie 
chodnika, budowie kanalizacji desz-
czowej wraz z osadnikami i separato-
rem, budowie oświetlenia parkingu, 
a także wykonaniu organizacji ruchu 
oraz małej architektury, monitoringu 
i tablic edukacyjnych;

▪ przebudowę ulicy Szkolnej w Muro-
wanej Goślinie polegającą na przebu-
dowie jezdni, zjazdów, chodników, 
przepustu drogowego, ścieżki rowero-
wej w pasie jezdni oraz zatoki autobu-
sowej dla pojazdów dowożących 
dzieci do szkoły, a także parkingu 
przy szkole podstawowej; równolegle 
przebudowane zostanie oświetlenie.

INWESTYCJE

Umowa na przebudowę ul. Szkolnej i budowę 

parkingów buforowych podpisana

Pod koniec kwietnia br. wykonana 
została naprawa fontanny znajdują-

cej się w płycie Placu Powstańców Wiel-
kopolskich, uszkodzonej w okresie zimo-
wym przez pojazd wykonujący prace 
utrzymaniowe. 

Naprawiona fontanna już umila pobyt na 
rynku mieszkańcom.  Jest bezpieczna dla 
użytkowników, gdyż odpowiednio 
dobrane środki na bieżąco dezynfekują 
wodę. W najbliższym czasie w otoczeniu 

fontanny pojawią się nowe drzewa i inne 
elementy architektury, jak zdrój pitny, 
donice czy ławeczki. Niestety, cały czas 
zauważane są oznaki wandalizmu i nisz-
czenie elementów wyposażenia instala-
cji.

Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Projekt „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina” współfi nansowany przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Fontanna na Placu Powstańców Wielkopolskich.

Podpisanie umowy 28 kwietnia 2017 r.Ul. Szkolna przed przebudową.
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Budowa świetlicy w Nieszawie

Zakup urządzeń audio-wizualnych 
do auli Gimnazjum nr 1

Uchorowo 22 remont

Budowa ul. Starczanowskiej - projekt

Termomodernizacja Gimnazjum nr 2

Termomodernizacja świetlicy w Mściszewie

Remont trybun na stadionie miejskim

Przebudowa ul. Podgórnej

Budowa kanalizacji w Złotoryjsku

Budowa placu zabaw w parku miejskim

Budowa toalety miejskiej

Budowa chodnika w ul. Krętej

Budowa ul. Telimeny - projekt Budowa ul. Ogrodowej - projekt

26

19

29

13

18

25

28

3

21

27

22

9

7 8

LATA REALIZACJI PRAC – 2017-2018
WYDATKI W 2017 – 300 000 zł
WYDATKI RAZEM – 620 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 80 000 zł
WYDATKI RAZEM – 80 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 100 000 zł
WYDATKI RAZEM – 100 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 20 000 zł
WYDATKI RAZEM – 20 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2016-2017
WYDATKI W 2017 – 630 000 zł
WYDATKI RAZEM – 1 183 165 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 100 000 zł
WYDATKI RAZEM – 100 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 40 000 zł
WYDATKI RAZEM – 40 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2016-2017
WYDATKI W 2017 – 750 000 zł
WYDATKI RAZEM – 2 616 772 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 70 000 zł
WYDATKI RAZEM – 70 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 115 000 zł
WYDATKI RAZEM – 115 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2016-2017
WYDATKI W 2017 – 103 240 zł
WYDATKI RAZEM – 118 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 12 000 zł
WYDATKI RAZEM – 12 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 15 540 zł
WYDATKI RAZEM – 15 540 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2016-2017
WYDATKI W 2017 – 21 815 zł
WYDATKI RAZEM – 25 215 zł

3

LEGENDA
▪ DROGI I CHODNIKI
▪ KANALIZACJA
▪ OŚWIATA (SZKOŁY)
▪ ŚWIETLICE I REMIZY
▪ SPORT I REKREACJA

INWESTY

26

26

22

25

29

19
13

28
21

9

18

Budowa ul. Spokojnej - projekt12
LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 20 000 zł
WYDATKI RAZEM – 20 000 zł

12 26

87

16

24
1

2

11
4

6
15



Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary

Termomodernizacja i remont remizy OSP 
w Murowanej Goślinie - projekt

Budowa chodnika w Wojnowie

Budowa ul. Słonecznej

Przebudowa szkoły podstawowej w Łopuchowie

Przebudowa ul. Dworcowej

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej 
- pomoc fi nansowa dla Powiatu Poznańskiego

Budowa garażu OSP w Łopuchowie

Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego 
Murowana Goślina

Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego

Doposażenie i oświetlenie boiska w Kamińsku

Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie

Przebudowa Pl. Powstańców Wlkp.

Budowa wiaty na boisku w RakowniRozbudowa budynku OSP w Rakowni - projekt
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LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 112 000 zł
WYDATKI RAZEM – 112 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 170 000 zł
WYDATKI RAZEM – 170 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 10 000 zł
WYDATKI RAZEM – 10 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 315 000 zł
WYDATKI RAZEM – 315 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 9 649 zł
WYDATKI RAZEM – 9 649 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 510 000 zł
WYDATKI RAZEM – 574 076 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2016
WYDATKI W 2017 – 60 000 zł
WYDATKI RAZEM – 120 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 157 500 zł
WYDATKI RAZEM – 335 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017-2018
WYDATKI W 2017 – 442 484 zł
WYDATKI RAZEM – 4 477 944 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2016-2017
WYDATKI W 2017 – 3 195 zł
WYDATKI RAZEM – 4 500 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 7 500 zł
WYDATKI RAZEM – 7 500 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2016-2017
WYDATKI W 2017 – 14 092 zł
WYDATKI RAZEM – 27 420 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2015-2017
WYDATKI W 2017 – 974 190 zł
WYDATKI RAZEM – 7 796 110 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2016-2017
WYDATKI W 2017– 18 333 zł
WYDATKI RAZEM – 46 033 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017
WYDATKI W 2017 – 15 000 zł
WYDATKI RAZEM – 15 000 zł

OPRACOWANIE I ZDJĘCIA
Barbara Florys-Kuchnowska

YCJE 2017
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Tym razem 16 dat, 8 weekendów, 
czyli niemal dwa miesiące udręki 

z weekendami, w trakcie których trudno 
będzie odpocząć, o wyspaniu się nie 
wspominając. Ciekawe czy także w tym 
roku zwolennicy widowiska, a przede 
wszystkim organizatorzy będą w dysku-
sjach na temat hałasu uderzać w tony „no 
nie przesadzajmy, przecież to tylko kilka 
dni, jakoś wytrzymacie”. 

Dla mieszkańców Murowanej Gośliny 
i Rakowni koszmarem są od kilku lat 
zarówno same widowiska, jak i próby do 
nich, trwające wiele tygodni, z wykorzysta-
niem nagłośnienia. Organizatorzy ignorują 
problem, mimo pełnej świadomości, że 
organizowane przez nich spektakle łamią 
prawo i zakłócają spokój wielu mieszkań-
com. Stowarzyszenie Dzieje w ubiegłym 
roku zleciło (wreszcie!) badanie poziomu 
hałasu, zatem wie, że przekroczenia norm 
są rażące i to nie tylko w momentach 
wystrzałów i efektów pirotechnicznych. 
Nawet w ostatni ubiegłoroczny „widowi-
skowy” weekend, do którego ściszono 
dźwięki o prawie połowę, normy hałasu 
zostały przekroczone o ponad 20 proc. 
(40 proc. w jednej z badanych lokalizacji - 
przyp. red.; badanie po skargach miesz-
kańców zleciła gmina).

Problem dotyczy wielu setek osób. Nie 
tylko tych mieszkających najbliżej, kilkaset 
metrów w linii prostej od terenu Probo-
stwa. O trudnościach ze snem i odpoczyn-
kiem donoszą także mieszkańcy Rakowni, 
a nawet Pławna. To pokazuje dodatkowo, 
jak bardzo widowiska ingerują w Puszczę 
Zielonkę (do kilku kilometrów w linii pro-
stej!).

Zdaniem zwolenników widowisk osoby 
sprzeciwiające się hałasom przesadzają. 
Naprawdę? Proszę sobie wyobrazić, że 
odpoczywając, słyszycie bez przerwy 
powtarzającą się ćwiczoną właśnie 

scenę na próbach do widowiska: np. 
„trupy leżą, konie jadą, uwaga ruszamy!” 
Śmieszne? Tak. Przez pierwsze 5 minut. 
Po godzinie to już tortury. Dźwięki, 
a szczególnie wystrzały z nocnych wido-
wisk budzą zarówno dorosłych, jak 
i dzieci oraz utrudniają im zaśnięcie, 
powodują, że psy i koty szaleją jak w Syl-
westra. Coraz więcej rozsądnych ludzi 
postuluje, aby ograniczyć strzelanie 
w Sylwestra właśnie z szacunku dla zwie-
rząt. Zatem nikogo nie powinno dziwić, że 
można protestować przeciwko kilkunastu 
Sylwestrom w roku. Tego się naprawdę 
nie da wytrzymać, o czym najlepiej wie-
dzą osoby, które czas widowisk spędzają 
niestety ze środkami uspokajającymi lub 
nasennymi, albo w zamkniętej piwnicy 
(bo najciszej) z psem, który wpada 
w panikę. I to NAPRAWDĘ nie jest kolory-
zowanie, mamy bezpośredni kontakt 
z takimi osobami.

W kontekście takich doświadczeń, wielu 
mieszkańców Murowanej Gośliny poważ-
nie obawia się wpływu, jaki na okolicę 
wywarłby planowany gigantyczny park 
rozrywki - Park Dzieje. To jest ten „adres 
marzeń”? – pytają teraz Ci, którzy prze-
prowadzili się do Murowanej Gośliny i jej 
okolic kuszeni bliskością puszczy, kon-
taktem z naturą, ciszą i spokojem. 
Wesołe miasteczko miałoby wyrosnąć 
między miastem a puszczą, która jest 
największym atutem gminy.

Parki rozrywki, które mogą generować 
hałas i inne uciążliwości, na całym świe-
cie lokalizuje się w sporej odległości od 
miast, aby mogły żyć własnym życiem, 
nie dręcząc ludzi. Puy du Fou, na którym 
wzorują się osoby ze Stowarzyszenia 
Dzieje, leży 2 kilometry od miasteczka. 
W dodatku między parkiem a miastecz-
kiem biegnie autostrada, dzięki czemu 
dojazd widzów na widowiska nie generuje 
dodatkowego ruchu w samym mieście. 

Jakim cudem u nas projekt wepchnięto 
na samej granicy miasta, w dodatku 
oddzielając je od puszczy? Dlaczego pod-
czas lokacji parku nikt z ówczesnych 
decydentów nie myślał o dobru miesz-
kańców, a jedynie o własnym interesie?

Jeśli na razie widowiska wydają się 
komukolwiek niegroźne, to proszę sobie 
wyobrazić park za kilka lat. Po pierwsze 
jego usytuowanie odcina mieszkańców 
Zielonych Wzgórz i os. 600-lecia od pro-
stego i najkrótszego dostępu do Puszczy 
Zielonki (bo przecież teren zostanie ogro-
dzony prawda?). Członkowie stowarzysze-
nia zapowiadali, że docelowa trybuna 
miałaby pomieścić jednorazowo ok. 5 
tys. widzów. Tyle osób musi jakoś na 
teren widowiska dojechać. Nawet, jeśli 
część przyjedzie pociągiem, to i tak 
można się spodziewać jeszcze ok. 100 
autokarów! Przeliczać na samochody 
osobowe aż strach. Czy mieszkańcy osie-
dla 600-lecia wyobrażają sobie, jaki ruch 
wygeneruje w ich okolicy taka atrakcja? 
Jak zmieni się powietrze? I proszę sobie 
nie wmawiać, że „kilka weekendów 
wytrzymamy”. Obecny prezes Stowarzy-
szenia Dzieje wielokrotnie zapowiadał, że 
w miarę rosnącego zainteresowania 
widowiska miałyby się odbywać we 
wszystkie weekendy od ok. maja do 
września. To już tysiące autokarów w jed-
nym sezonie. Ciekawe, jaką długość 
będą miały korki na wjeździe do Murowa-
nej Gośliny i ile godzin później dojedzie 
do domu osoba, która właśnie wraca 
z pracy lub zakupów w Poznaniu? A to nie 
wszystko, bo organizatorzy planują przy-
ciągnąć w ciągu tygodnia wycieczki 
szkolne…

Obecny prezes stowarzyszenia przeko-
nuje, iż wszelkie działania i niedogodno-
ści związane z widowiskiem są usprawie-
dliwione piękną ideą oraz faktem, iż jest 
to przedsięwzięcie całkowicie niedocho-

Widowiska koszmarem 
dla mieszkańców

MIESZKAŃCY

Stowarzyszenie Dzieje zapowiedziało już plenerowe widowiska historyczne na rok 2017. 

Podobnie, jak w ubiegłych latach, mają się odbywać na terenie Starego Probostwa, czyli 

zaledwie kilkaset metrów od najbliższych zabudowań. To oznacza kolejny sezon koszmaru dla 

wielu mieszkańców miasta i okolic.

www.murowana-goslina.pl16



dowe. Naszym zdaniem realizacja nawet 
najpiękniejszej idei nie może odbywać 
się kosztem drugiego człowieka. Tymcza-
sem w tej chwili mamy z taką sytuacją 
niewątpliwie do czynienia. Ponadto 
trudno się pogodzić z argumentami braku 
dochodowości przedsięwzięcia w obliczu 
wielomilionowych dotacji otrzymanych 
w ciągu ostatnich lat przez Stowarzysze-
nie Dzieje od Województwa Wielkopol-
skiego, gminy Murowana Goślina oraz 
przychodów z drogich przecież biletów, 
na które wielu rodzin z naszej gminy nie 
było nawet stać. Puy du Fou, na którym 
ofi cjalnie wzoruje się Stowarzyszenie 
Dzieje, jest przedsiębiorstwem nastawio-
nym na zysk i nic nie wskazuje na to, by 
Park Dzieje miał inne plany.

W poznańskim sądzie odbyły się już dwie 
rozprawy przeciwko Stowarzyszeniu Dzieje 
w związku z hałasem, jakim widowiska 
nękały mieszkańców Murowanej Gośliny 
w 2016 roku. W kwietniu i maju zeznawali 
kolejni mieszkańcy miasta, w czerwcu 
przewidywana jest kolejna rozprawa.

Dlaczego piszemy w tej sprawie do 
mediów z prośbą o opublikowanie 
naszego stanowiska? Po pierwsze dla-
tego, żeby mieszkańcy, którzy czują się 
pokrzywdzeni hałasem wiedzieli, że nie 
są sami, że można działać i należy to zro-
bić. Chyba łatwiej na tym etapie znaleźć 
nową lokalizację dla niewybudowanego 
jeszcze parku niż niszczyć największe 
atuty miasta oraz szukać nowego miej-
sca zamieszkania dla setek ludzi? Po 
drugie, dobrze żeby ludzie zaczęli być 
świadomi, co im „pod oknami” wyrasta 
i co to może oznaczać w najbliższej i dal-
szej przyszłości.

Nie zamierzamy nakłaniać do zgłaszania 
się do sądu w celu składania zeznań pod-
czas obecnie trwającej rozprawy – 
liczymy, że głos osób wezwanych przez 
sąd wystarczy, aby naświetlić problem. 
Ta rozprawa dotyczy wyłącznie nękania 
z ubiegłego roku i nie rozwiązuje pro-
blemu, jako takiego. Zachęcamy jednak, 
aby w tym roku zdecydowanie informo-
wali Państwo policję o przypadkach upo-
rczywego nękania hałasem przez widowi-
ska (chyba, że jakimś cudem do tego nie 
dojdzie, czego oczywiście bardzo byśmy 
sobie życzyli! Aczkolwiek, można się oba-
wiać, że jeśli kiedyś w przyszłości „dzie-
jowa” ekipa wróci do władzy, to dotych-
czasowe doświadczenie pokazuje, że nie 
ma co liczyć na szanowanie praw miesz-
kańców w tej kwestii). Dzięki zgłoszeniom 
policja będzie miała podstawy, aby 
w przyszłości interweniować. Liczymy, że 

liczba naszych głosów sprawi, że odpo-
wiednie instytucje w końcu będą musiały 
zająć się tą sprawą i nie pozwolą, aby 
Stowarzyszenie Dzieje łamało prawo 
(normy hałasu), lekceważąc ludzi, których 
nękają.

Liczymy na poparcie także osób, których 
problem bezpośrednio nie dotyka. Tak jak 
mieszkańcy tej części Murowanej Gośliny, 
w której mieszkamy i Rakowni bez mru-
gnięcia okiem poparli protesty mieszkań-
ców Zielonych Wzgórz, gdy ci obawiali się 
planowanej w pobliżu kompostowni. 

Co chcemy osiągnąć? Wiemy już, że 
ekrany dźwiękochłonne nie zabezpieczą 
mieszkańców przed hałasem z widowisk. 
Wiemy, że organizatorzy nie będą w sta-
nie zorganizować widowiska na kilka 
tysięcy widzów (z wieżami z nagłośnie-

niem wysokimi na kilkanaście lub kilka-
dziesiąt metrów) tak, żeby nie naruszyć 
norm hałasu, a tym samym nie dręczyć 
ludzi i zwierząt. Na docelowym dla Parku 
Dzieje miejscu zwiększy się odległość 
sceny od ul. Przemysłowej i Rakowni, ale 
z kolei zmniejszy do os. 600-lecia. Uwa-
żamy, że w takiej sytuacji jedynym roz-
wiązaniem jest znalezienie takiej lokali-
zacji na Park Dzieje, żeby widowiska nie 
miały wpływu na zdrowie ludzi. Za takie 
widowiska trzymamy kciuki z całej siły. 
Podejrzewamy, że również wolontariusze 
woleliby brać udział w takim przedsię-
wzięciu, które nie nęka ludzi i nie dzieli 
goślińskiej społeczności. Realizowanie 
pasji tak, ale nie kosztem innych ludzi.

Społeczny Komitet Ochrony Ciszy
 w Otulinie Puszczy Zielonka

kontakt: ciszawotulinie@wp.pl

MIESZKAŃCY

Zasięg inwestycji planowanych w związku z Parkiem Dzieje.

Wizualizacja położenia parku - na drugim planie po prawej (rozmyte) zabudowania mieszkalne.
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BEZPIECZEŃSTWO

INTERWENCJA STRAŻY

5 maja br. o godzinie 8.00 strażnicy 
otrzymali zgłoszenie od kierowcy odno-
śnie śliskiej jezdni na ul. Gnieźnieńskiej. 
Po udaniu się na miejsce, stwierdzono 
zanieczyszczenie jezdni substancją ropo-
pochodną na odcinku od ul. Mostowej do 
ul. Goślińskiej w Rakowni. Strażnicy wraz 
z policjantami z KP MG natychmiast 
zamknęli niebezpieczny pas ruchu, 
a następnie wezwali na miejsce Straż 
Pożarną z OSP Murowana Goślina. Stra-
żacy zneutralizowali zagrożenie i po około 
godzinie ruch na w/w odcinku drogi 
został wznowiony. Niestety, strażnikom 
nie udało się ustalić sprawcy zanieczysz-
czenia. Serdecznie dziękujemy Druchom 
z OSP Murowana Goślina oraz Policjan-
tom z Komisariatu w Murowanej Goślinie 
za szybką pomoc.

Sprawozdanie z realizacji zadań Straży 
Miejskiej w 2016 r. 

W 2016 roku strażnicy miejscy zrealizo-
wali 622 interwencji: w zakresie czysto-
ści i porządku (211), dotyczące zwierząt 
(132), wykroczenia drogowe (149), zakłó-
canie porządku publicznego (58), awarie 
(37), pozostałe (35). 

Skontrolowano 53 nieruchomości pod 
kątem nielegalnego spalania odpadów. 
Wobec 8 właścicieli zastosowano postę-
powanie mandatowe.

Strażnicy miejscy po przeprowadzeniu 
wstępnego rozpoznania przekazali 181 

spraw i uwag do innych instytucji: 
zarządcy nieruchomości, ZM GOAP, służb 
ratowniczych i technicznych, Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego.

W 2016 roku strażnicy miejscy nałożyli 
116 mandatów karnych: za wykroczenia 
drogowe (48), w zakresie czystości 
i porządku (33), za zakłócanie porządku 
publicznego (17), za spożywanie alkoholu 
(11), za niezachowanie ostrożności przy 
trzymaniu zwierząt (7).

98 sprawców wykroczeń pouczyliśmy za: 
wykroczenia drogowe (59), niezachowa-
nie ostrożności przy trzymaniu zwierząt 
(14), w zakresie czystości i porządku 
(13), zakłócanie porządku publicznego 
(10), spożywanie alkoholu (2).

Strażnicy miejscy przewieźli 42 porzu-
cone psy do schroniska „Azorek” w Obor-
nikach. 17 zagubionych psów przekazano 
właścicielom, dzięki wszczepionym 
mikroczipom.

W 2016 roku ujawniliśmy i doprowadzili-
śmy do usunięcia 19 „dzikich” wysypisk 
śmieci. Dzięki przeprowadzonym czynno-
ściom doprowadzono do ukarania 8 
sprawców.

Strażnicy miejscy przeprowadzili wspólne 
patrole z: funkcjonariuszami Komisariatu 
Policji w Murowanej Goślinie (36), strażni-
kami Społecznej Straży Rybackiej (6), 
funkcjonariuszami Straży Leśnej (6).

Wspólnie z pracownikiem delegatury 
GOAP w Murowanej Goślinie skontrolo-
wano 215 nieruchomości pod kątem pra-
widłowego segregowania śmieci.

Ponadto strażnicy ujęli na „gorącym 
uczynku” sprawcę kradzieży drewna 
w Szymankowie, odnaleźli skradziony 
pojazd w Złotoryjsku, uratowali przed 
zamarznięciem 2 bezdomne osoby, 
doprowadzili do usunięcia 5 pojazdów 
nieużytkowanych.

W 2016 roku zgodnie z decyzją Starosty 
Poznańskiego oraz porozumieniem mię-
dzy Burmistrzem Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina a uprawnionym myśliwym 
przeprowadzono odstrzał redukcyjny 20 
dzików.

W 2016 roku strażnicy miejscy uczestni-
czyli w zabezpieczeniu porządku publicz-
nego w czasie 26 imprez i uroczystości 
odbywających się na terenie miasta 
i gminy Murowana Goślina m. in.: Jar-
marku Św. Jakuba, Memoriału Arkadiu-
sza Gołasia, Gali MMA, widowisk histo-
rycznych oraz innych.

W ubiegłym roku operator monitoringu 
miejskiego podczas służby w godzinach 
nocnych przekazał patrolom Policji lub 
Straży Miejskiej 17 zaobserwowanych 
wykroczeń w zakresie zakłócania 
porządku publicznego. 

Na straży

PÓŁMARATON WETERANÓW OBJAZDY!
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie informuje, że 

4 czerwca 2017 r. (niedziela) w godz. 10.00 – 14.00 organizuje 

XXI Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie.

TRASA BIEGU: ul. Kolejowa, ul. Gnieźnieńska, Rakownia - w kierunku Kamińska.
START I META: ul. Kolejowa (obok dworca PKP).
OBJAZDY:
Objazd do Kamińska – ul. Przemysłowa (Mur. Goślina), ul. Dolna (Rakownia), Okoniec.
Objazd z Kamińska do Murowanej Gośliny – Okoniec, ul. Dolna (Rakownia), ul. Przemysłowa (Murowana Goślina).
Objazd do Boduszewa i z Boduszewa – ul. Polna.
Objazd do Rakowni – ul. Przemysłowa, z Rakowni – ul. Dolna.

W GODZ. 8.00 – 14.00 ZAMKNIĘTA BĘDZIE UL. KOLEJOWA (OD UL. POLNEJ DO UL. MOSTOWEJ WŁĄCZNIE):
▪ tymczasowe przystanki będą ustawione:

- Murowana Goślina/Rynek w kierunku Poznania przy wyjeździe z pl. Powstańców Wlkp., w kierunku Przebędowa 
przy skrzyżowaniu z ul. Wojska Polskiego,

- Murowana Goślina/Jodłowa pomiędzy ulicą Jodłową i Polną.
▪  w godz.7.00 – 15.00 ul .Szkolna na odcinku od ul. Rogozińskiej do Szkoły Podstawowej nr 1 włącznie będzie ulicą 

dwukierunkową, na pozostałym odcinku ul. Szkolna będzie wyłączona z ruchu.
▪  dla mieszkańców ul. Graszyńskiego wyjazd z osiedla drogą gruntową do ul. Wojska Polskiego. Powrót do miejsca 

zamieszkania możliwy po godz.14.00

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ I ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA ZAWODNIKÓW

KONKURS
Zapraszamy czytelników „Goślińskiego 

Biuletynu Mieszkańców” do udziału 
w konkursie. 

DO WYGRANIA DZIKA KARTA 

UCZESTNIKA BIEGU 

ZIELONKA CHALLENGE.

Co należy zrobić? Przysłać na adres 
mailowy biegi@murowana-goslina.pl 
w terminie do 5 czerwca br. włącznie 

odpowiedź na pytanie:

NA JAKICH DYSTANSACH ODBYWAJĄ 

SIĘ TEGOROCZNE ZAWODY ZIELONKA 

CHALLENGE?

Wśród wszystkich prawidłowych 
odpowiedzi przesłanych w terminie 

redakcja wylosuje zwycięzcę konkursu.

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

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685
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

KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655
DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Piotr Hildebrandt, 61 8923 656

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 
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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

SOŁECTWA

PRACOWICIE W GŁĘBOCZKU
Wiosna w pełni, z każdym coraz dłuż-
szym dniem przybywa zieleni wokół 
nas. Prace porządkowe w Głęboczku już 
za nami. Dzięki uprzejmości burmistrza 
tym razem nie musieliśmy zajmować się 
wywozem liści, bo podstawiony pod 
świetlicę kontener ułatwił nam porząd-
kowanie terenu. Dziękujemy!

Pora wiosenna, choć deszczowa, sprzyja 
przeprowadzaniu prac ogrodowych, 
zadbaniu o zieleń i projektowaniu terenów 
w naszej wsi. W najbliższym czasie teren 
przy świetlicy zostanie obsadzony krze-
wami oraz powstanie wykonane w czynie 
społecznym lawendowe pole. Wjazd do 
wsi oprócz pięknego widoku, będzie dzia-
łał na zmysł węchu – przybywających 
powita intensywny zapach lawendy.

Za nami już Dzień Kobiet z projekcją 
fi lmu „Mamma mia” oraz biegi zorgani-

zowane przez Fundację Ludzi Aktyw-
nych Fizycznie (LAF). Teraz czas zapla-
nować Dzień Dziecka, który w Głę-
boczku odbędzie się 3 czerwca.

Justyna Gronek, sołtys Głęboczka

ŚWIĘTO TULIPANÓW
2 maja na zorganizowaną wycieczkę do 
Chrzypska na „święto tulipanów” zapro-
siłam aż 53 osoby, w tym także ze Sko-
ków. 
Świetna zabawa, udany festyn i ponad 
tysiąc przywiezionych przez uczestni-
ków wycieczki tulipanów i innych kwia-
tów. Zachwycające pola tulipanowe, 
których końca nie widać, a przy tym 
ogromne targowisko roślin. Można było 
również smacznie zjeść, kupić kwiaty 
i cebulki lub po prostu nacieszyć oczy 
pięknymi widokami na bezkresne tulipa-
nowe pola. Dziękuję całej grupie za 
uczestnictwo i fajną atmosferę.

WYPRZEDAŻE
27 kwietnia odbyły się kolejne wyprze-
daże garażowe w sołectwie Łopu-
chówko. Mniejsza frekwencja spowodo-
wana była z pewnością fatalną pogodą, 
było mokro i zimno. Mimo to odnotowa-
liśmy przyjazd osób nie tylko z naszej 
gminy, ale także ze Skoków, Rogożna 
i Czerwonaka. Łącznie ustawiono 9 sto-
isk z różnościami: zabawki, książki, 
ciuszki i ozdoby. Chętnie też często-
wano się gorącymi napojami i domo-
wym ciastem.

Z powodu wyjazdów wielu osób na długi 
weekend, zastanawiam się nad przeło-
żeniem wyprzedaży na wrzesień każ-
dego roku, o czym z pewnością poinfor-
muję na łamach biuletynu.

Sołtysowa Łopuchówka
Urszula Gendera-Zielińska
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Obaj panowie, nieszczęśliwie 
doświadczeni przez los, starali się 

w sposób otwarty i niejako dosadny prze-
strzec przed nieodpowiedzialnym podej-
mowaniem decyzji, które w jednej chwili 
(stąd nazwa stowarzyszenia) mogą prze-
kształcić zwykłe życie w codzienny mozół 
zmagania się nawet z prostymi przeszko-
dami, prowadzić do utraty samodzielno-
ści. Na spotkaniu, będącym w założeniu 
przestrogą, uczniowie mogli wysłuchać 
i zobaczyć na ilustracjach, jak wygląda 
codzienna walka osób niepełnospraw-
nych w dążeniu do sprawności, w tym 
mogli doświadczyć, jak wyglądają zwykłe 
wydawałoby się życiowe czynności 
z poziomu wózka inwalidzkiego. Dla 
dzieci była to pouczająca lekcja życia.

Po tym niecodziennym spotkaniu odbyła 
się uroczystość związana z kolejną rocz-
nicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aka-
demia z tej okazji była artystycznym 
oddaniem hołdu twórcom pierwszej 
w Europie, a drugiej na świecie (po ame-
rykańskiej) ustawy zasadniczej, wprowa-
dzającej praworządność Polski, regulują-
cej jej ustrój i relacje społeczne w zagro-
żonym zewnętrzną agresją Państwie. 
Przygotowany przez uczniów klasy IV 
słowno–muzyczny spektakl był przypo-

9 kwietnia br. odbyły się VI Otwarte 
Mistrzostwa Dzieci i Młodzików 

w Judo. Zawody rozgrywały się na pięciu 
matach w Tuliszk owie. W turnieju brało 
udział 240 dzieci i 150 młodzików. 
Pomimo tak licznej i silnej grupy zawod-
ników moi podopieczni spisali się na 
medal! 

Szymon Gryka I miejsce (wygrał 3walki 
przed czasem) Nadia Winkel I miejsce 
(wygrała 3 walki przed czasem, z czego 

mnieniem okoliczności i faktów związa-
nych z tym doniosłym wydarzeniem histo-
rycznym, próbą uświadomienia wagi 
i znaczenia Konstytucji 3 Maja w dziejach 
Polski. 

Na zakończenie dnia przewidziano 
w szkole małe emocje – „Los Roweros” 
to już tradycyjne, doroczne losowanie 
i wręczenie nagrody jednemu z uczniów 
szkoły. Aby  stać się posiadaczem nowiut-
kiego roweru, trzeba mieć przede wszyst-
kim szczęście, ale zasada losowania 
nagrody daje więcej szans uczniom pra-
cowitym. Liczba przyznanych uczniowi 
losów odpowiada liczbie zdobytych przez 
niego podczas zajęć lekcyjnych ocen 
celujących i bardzo dobrych. Główna 
nagroda zasponsorowana przez Radę 
Szkoły, Przemysława Wawrzyniaka, Kata-
rzynę i Jarosława Dobrowolskich i Kon-
rada Strykowskiego wylosowana została 
przez ucznia klasy V Szymona Brzęc-
kiego, zaś nagrody dodatkowe w postaci 
gadżetów poznańskiego Lecha przypadły 
Mikołajowi Wyrwasowi, Oliwii Mordal 
i Zofi i Obst. 

Agata Glapiak
Nauczyciel SP Długa Goślina

dwie z chłopakami!), Hanna Mazurkiewicz 
III miejsce (debiut w walkach w stójce), 
Konrad Żebrowski (zawodnik z Czerwo-
naka) zajął 7. Miejsce, wygrywając dwie 
walki przed czasem i dwie przegrywając 
w najbardziej oblężonej kategorii wagowej 
34kg, w której brało udział 25 zawodników. 

Serdecznie gratuluję i zapraszam na 
zajęcia!

Kamila Busse

W Długiej Goślinie przed Majówką, 

nie tylko o Konstytucji 3 Maja

Mali judocy znów na medal

Kamila Busse z wychowankami.

28 kwietnia z inicjatywy jednego z rodziców, Karoliny Noak–Wyrwas, odbyło się spotkanie dla 

uczniów wszystkich klas z przedstawicielami Stowarzyszenia „Jedna Chwila”- Krzysztofem 

Sternem i Januszem Wyrwasem.

OŚWIATA
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tego roku uczniowie Gimnazjum nr 1 im. 
Hipolita Cegielskiego w Murowanej Gośli-
nie wraz z nauczycielami uczestniczyli 
w nim po raz piąty. Razem z kilkuna-
stoma tysiącami młodych Żydów z całego 
świata oraz młodzieżą z trzydziestu pol-
skich szkół przeszli spod bramy „Arbeit 
macht frei”w byłym niemieckim nazistow-
skim obozie koncentracyjnym Auschwitz 
I na teren byłego obozu Auschwitz II – 
Birkenau, gdzie przy pomniku upamięt-
niającym ofi ary obozu w pobliżu ruin 
komór gazowych i krematoriów II i III 
odbyły się główne uroczystości. Zapło-
nęło tam sześć symbolicznych zniczy 
symbolizujących sześć milionów ofi ar 
Holokaustu. Odczytano również wspólną 
deklarację ministrów edukacji z wielu 
krajów europejskich oraz Izraela, w której 
wszyscy  zobowiązali się m.in. do tego, 
aby pamiętać i upamiętnić miliony żydow-
skich ofi ar Holokaustu, szanować ocala-
łych, oddawać cześć tym, którzy sprzeci-
wiali się złu nazistowskiej tyranii, a także 
zwalczać antysemityzm, uprzedzenia 
w stosunku do Romów i wszystkie formy 
rasizmu i nietolerancji.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Hipolita 
Cegielskiego w Murowanej Goślinie oprócz 
uczestnictwa w Marszu Żywych wzięli 
także udział w spotkaniu z Lidią Maksy-
mowicz, Ocaloną, która jako dziecko 
doświadczyła pseudomedycznych ekspe-
rymentów dr. Josefa Mengele i potem po 
kilkunastu latach od wyzwolenia obozu 
odnalazła swoją mamę w Rosji. Mieli 
także okazję obejrzeć przejmującą 

Kwiecień jest miesiącem i pamięci, 
i życia. Dlatego ważne wydają się dwie 

inicjatywy edukacyjne „Marsz Pamięci” 
oraz „Marsz Żywych”, w których uczestni-
czyli młodzi ludzie z Gimnazjum nr 1 im. 
Hipolita Cegielskiego w Murowanej Gośli-
nie wraz ze swoimi nauczycielami.

Marsz Pamięci jest bardzo ważnym pomy-
słem poznańskiego stowarzyszenia 
Współpracy ze Wschodem Memoramus, 
które już od ponad dziesięciu lat próbuje 
porządkować i przywracać do normalno-
ści relacje polsko-rosyjskie wokół wspól-
nej pamięci, wykorzystując do tego spo-
tkania młodzieży dwóch krajów. W dniach 
8-9 kwietnia wspólnie z gimnazjalistami 
i licealistami z wielkopolskich szkół po raz 
kolejny uczestniczyliśmy w bardzo wzru-
szającej wizycie w Katyniu oraz spotkaniu 
z młodzieżą rosyjską w Smoleńsku. Wspól-
nie podczas XI „Marszu Pamięci” uczcili-
śmy polskich i rosyjskich żołnierzy, 
nauczycieli, ludzi kultury, którzy zostali 
zamordowani przez reżim stalinowski. 
Zapaliliśmy także znicze mieszkańcom 
Murowanej Gośliny, którzy zginęli w lesie 
katyńskim. Warto pamiętać, że wśród 
zamordowanych byli przedstawiciele róż-
nych religii, w tym Żydzi oraz prawosławni 
i grekokatolicy. Wyjazd do Katynia był czę-
ścią projektu edukacyjnego realizowanego 
przez młodzież poznańskich i wielkopol-
skich szkół „Trwała pamięć pokoleń”. 

Marsz Żywych z kolei jest częścią mię-
dzynarodowego projektu edukacyjnego, 
który odbywa się w Polsce i Izraelu. Przez 
prawie tydzień grupy młodzieży z nauczy-
cielami odwiedzają miejsca związane 
z tradycją żydowską oraz Zagładą. Mar-
sze Żywych organizowane są od 1988 r. 
w Dniu Pamięci o Zagładzie (Jom 
HaSzoa), którego data związana jest 
z powstaniem w getcie warszawskim. 
W pierwszym marszu wzięło udział około 
1,5 tysiąca Żydów. Od 1996 r. marsze 
odbywają się corocznie. Największy miał 
miejsce w 2005 r., w 60. rocznicę wyzwo-
lenia Auschwitz, kiedy uczestniczyło 
w nim około 20 tys. osób. 24 kwietnia 

wystawę „Klisze Pamięci. Labirynt” prof. 
Mariana Kołodzieja w Harmężach - więź-
nia Auschwitz, który w swoich pracach dał 
świadectwo cierpienia i traumy związanej 
z obozem. Odwiedzili również Centrum 
Żydowskie w Oświęcimiu, gdzie brali udział 
w warsztacie detektywistycznym „Czym 
był Oszpicin”. Integralnym elementem pro-
gramu była wizyta studyjna w obozach 
macierzystym Auschwitz I oraz Auschwitz 
II - Birkenau zakończona w bloku żydow-
skim nr 27 – w sali refl eksji, w której mło-
dzież zapoznała się z odpowiedziami wielu 
wybitnych postaci świata nauki, kultury 
oraz religii na najważniejsze pytania sta-
wiane po Zagładzie. Warsztaty w Centrum 
Żydowskim w Oświęcimiu oraz wizyta stu-
dyjna w obozach były częścią edukacyj-
nego programu „Przez wspólną przeszłość 
ku teraźniejszości” fi nansowanego przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. 

Nie możemy zapomnieć o tym, co się 
wydarzyło w Katyniu i Oświęcimiu, ale 
musimy o tym mówić, by więcej ludzie nie 
zabijali drugiego człowieka tylko dlatego, 
że jest inny i różny od większości. Możemy 
uczyć się wzajemnie od siebie, z empatią, 
rozmawiając ze sobą, słuchając się z wraż-
liwością. Wizyta w miejscach pamięci, 
spotkanie ze Ocalonymi, młodymi Żydami 
z całego świata w Oświęcimiu oraz mło-
dzieżą rosyjską w Katyniu i Smoleńsku są 
do tego kluczem.

Jakub Niewiński
Zdjęcia: arch. J. Niewińskiego

Marsz żywych.
Katyń, tablice z symbolami przypominają, że wśród zabitych byli 
przedstawiciele różnych religii.

Wiosną wszystko odradza się do życia, zaczyna ponownie istnieć. Powtarzalność świata 

gwarantuje jego istnienie. Esencją życia jest pamięć o tym, co było.

Pamięć i Życie, 
     Katyń i Auschwitz

OŚWIATA
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7 kwietnia 2017 r. w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Rekreacji 

odbył się Finał XVIII Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego Uczniów Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów „Wiosenne 
Przebudzenie”. W niezwykłej wiosennej 
scenografi i przygotowanej przez Bartka 
Stefańskiego, gościliśmy recytatorów 
z gmin: Czerwonak, Dopiewo, Mosina, 
Stęszew, Suchy Las, Tarnowo Podgórne 
i Murowana Goślina.

Głównym celem konkursu jest kształto-
wanie wrażliwości młodego człowieka, 
uczenie przez poezję tego, co najpiękniej-
sze i najwartościowsze w życiu. Konkurs 
był na bardzo wysokim poziomie. Jury 
w składzie: przewodniczący - Cezary 
Bera, Dioniza Boch i Joanna Szalbierz-
Kędzierska nie miało łatwego zadania. 
Zachwycały wszystkie prezentacje, ideal-
nie dobrane teksty, doskonałe interpreta-
cje i mistrzowska technika. W końcu 
gościliśmy najlepszych recytatorów.

Przed ogłoszeniem wyników, konkurs 
podsumował Cezary Bera, który szczerze 
gratulował wszystkim uczestnikom wyso-
kiego poziomu i warsztatu recytator-
skiego. Wyrazy uznania recytatorzy usły-

Po raz osiemnasty w ośrodku kultury 
odbyły się eliminacje gminne do 

Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
Uczniów Szkół Podstawowych i Gimna-
zjów „Wiosenne przebudzenie”. 

Naszych młodych recytatorów powitał 
burmistrz Dariusz Urbański, życząc 
wszystkim powodzenia w eliminacjach. 

Zachwycały teksty, które były idealnie 
dobrane do wieku recytatora, interpreta-
cja i technika wykonania. Królowały jak 
zawsze wiersze Juliana Tuwima i Jana 
Brzechwy, ale cieszyły nas ogromnie 
nowe teksty. Konkurs był na bardzo 
wysokim poziomie, stąd tak wiele wyróż-
nień i podwójna nominacja w kategorii 
klas 4-6. Wielkie brawa dla naszych recy-
tatorów i ich opiekunów! Jedynym minu-
sem tegorocznej edycji konkursu był brak 
reprezentacji uczniów z naszych gimna-
zjów. 

szeli od naszego burmistrza Dariusza 
Urbańskiego i Stanisława Woźniaka, rad-
nego Rady Powiatu Poznańskiego.

LAUREATAMI KONKURSU ZOSTALI:
▪ w kategorii uczniowie klas 0-3 szkół 

podstawowych:
1 miejsce Tymon Kuzemczak 

(gmina Dopiewo)
2 miejsce Jakub Kaczmarek 

(gmina Mosina)
3 miejsce Oleg Jarmużek 

(gmina Stęszew) 
▪ w kategorii uczniowie klas 4-6 szkół 

podstawowych:
1 miejsce Paweł Jakubowicz 

(gmina Tarnowo Podgórne)
2 miejsce Weronika Hilszer 

(gmina Murowana Goślina)
3 miejsce Maja Kilian 

(gmina Mosina)
▪ w kategorii uczniowie gimnazjum

1 miejsce Marcelina Francuz 
(gmina Suchy Las)

2 miejsce Anna Pietrzak 
(gmina Tarnowo Podgórne)

3 miejsce Laura Pietryga 
(gmina Stęszew)

Nagrody i dyplomy nasi laureaci otrzymali 

z rąk Dariusza Urbańskiego i Cezarego 
Bery. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i upominki 
ufundowane przez Powiat Poznański.
W imieniu organizatorów chciałabym ser-
decznie podziękować jury, nauczycielom, 
instruktorom, a przede wszystkim 
uczestnikom konkursu za łączącą ich 
pasję w odkrywaniu nowych obszarów 
i piękna żywego słowa. Było nam nie-
zmiernie miło wszystkich Was gościć 
w Murowanej Goślinie, serdecznie zapra-
szamy za rok.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Jury w składzie: przewodnicząca – Dio-
niza Boch i Agnieszka Szymańska-Woj-
tera po wysłuchaniu 15 prezentacji recy-
tatorskich uczniów z klas podstawowych 
0-3 postanowiło przyznać wyróżnienia: 
Mateuszowi Chwał i Idze Kacprzak ze 
Szkoły Podstawowej w Białężynie, Liwii 
Owsian ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Murowanej Goślinie i Amelii Waneckiej 
ze Szkoły Podstawowej w Łopuchowie; 
a nominację do fi nału Grzegorzowi 
Zawrzykrajowi ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Murowanej Goślinie.

Po wysłuchaniu 18 prezentacji recytator-
skich uc zniów z klas podstawowych 4-6 
postanowiło przyznać wyróżnienia: Aga-
cie Budny ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Murowanej Goślinie, Julicie Jóźwiak ze 
szkoły Podstawowej w Białężynie, Pauli-
nie Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr 
2 w Murowanej Goślinie i Edycie Kądzie-
lawie ze Szkoły Podstawowej w Łopucho-

wie, a nominację do fi nału Weronice Hil-
szer ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Muro-
wanej Goślinie i Dagmarze Kacprzak ze 
Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom!

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Fot. Tomasz Mizgier

Finałowy recytatorski show

Całkiem dorosły konkurs

Zwycięzcy w kategorii klas 0-3.

Uczestnicy eliminacji.

KULTURA
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Ten kolorowy i zabawny kalejdoskop 
zdarzeń można było obejrzeć dzięki 

Teatraliom 2017, które odbyły się 31 
marca br. z okazji Międzynarodowego 
Dnia Teatru. 

Po raz trzynasty Szkoła Podstawowa nr 1 
w Murowanej Goślinie i nasz ośrodek kul-
tury zorganizował Gminny Przegląd Szkol-
nych Zespołów Teatralnych. W tegorocz-
nym przeglądzie udział wzięli:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej 
Goślinie

 ▪ Kabaret „Na jednej nodze ” w spek-
taklu „W Sandomierzu...” w reżyserii 
Grażyny Sommerfeld

Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej 
Goślinie:

 ▪ Grupa Teatralna Klasy 2 F w spek-
taklu „Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków” w reżyserii Kamili 
Jakubowskiej

 ▪ Grupa Teatralna „Muzycy” w spekta-
klu „Jeden dzień czarownicy” w reży-
serii Bożeny Ceranek

Szkoła Podstawowa w Białężynie
 ▪ Kółko Teatralne „Pieguski” w spekta-
klu „Zamieszanie w krainie

  bajek” w reżyserii Mirosławy Mak-Skiby
Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie

 ▪ Grupa Teatralna „Aladon” w spektaklu 
„Kaczka dziwaczka i jej kacza paczka” 
w reżyserii Aldony Dałek

Szkoła Podstawowa w Łopuchowie
 ▪ Zespół Teatralny ze SP w Łopuchowie 
„W oczekiwaniu na wiosnę” w reżyse-
rii Magdaleny Rachmajda

Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie
 ▪ Grupa Teatralna „Hipo-kryci” w spek-
taklu „Lekcja w Akademii Pana 
Kleksa” w reżyserii Karoliny Betka-
Śliwińskiej

Warsztaty Terapii Zajęciowej i Gimna-
zjum nr 2 w Murowanej Goślinie

 ▪ Grupa Teatralna „Ręka w rękę” 
w spektaklu „Zamieszanie w krainie 
bajek” w reżyserii Aleksandry Ro-
gozińskiej i Lecha Mroczkowskiego 
i Justyny Telickiej

Zespół Szkół w Bolechowie, Szkoła 
w Murowanej Goślinie

 ▪ Grupa teatralna w spektaklu „Ba-
śniowy ambaras” w reżyserii Violetty 
Pawlak

Tradycyjnie na zakończenie wszystkie 
grupy i opiekunowie otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, statuetki i słodycze. Nagrody 
wręczali Konrad Strykowski - Przewodni-
czący Rady Miejskiej, Krystyna Przygoń-
ska - Przewodnicząca Komisji Oświatowo-
-Społecznej, Monika Nowak-Bajer - dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 1 i Arleta Wło-
darczak dyrektor ośrodka kultury. 

Jakie było przesłanie tegorocznego prze-
glądu? Niezmienne od lat. Czytajmy bajki 
i baśnie sobie, dzieciom, wnukom. To 
dzięki nim świat jest bardziej kolorowy. 

Dobro zwycięża, a zło można zawsze 
naprawić. Wpuśćmy trochę fantazji do 
naszego życia, a na pewno będzie pięk-
niej i radośniej.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Szczęśliwa „Trzynastka”

Grupa teatralna Aladon.

„Zamieszanie w krainie bajek” w wykonaniu Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Gimnazjum nr 2. Kabaret „Na jednej nodze”.

KULTURA

Zdesperowana, zła czarownica postanowiła używać tylko dobrych zaklęć, Królewna Śnieżka 

przeniesiona do miejskiej dżungli, do tego roztańczona Kaczka dziwaczka zakochana w Kwaku, 

fanie piłki nożnej. Jak by tego było mało wpada Pan Kleks z niesamowitą klasą, gdzie Koziołka 

Matołka goni Rumcajs, Bartolini herbu zielona pietruszka piecze babeczki, Patowi i Matowi 

pomaga zaczarowany ołówek. Baba Jaga zakłada agrobiznes, Jaś z Małgosią nie wiedzą, co mają 

z sobą zrobić. Po prostu teatralne szaleństwo, w którym wszystko jest możliwe.

Wszystkie zespoły teatralne biorące udział w imprezie.
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W dniu 20 kwietnia 2017 r. po raz 
dwudziesty trzeci młodzież szkół 

podstawowych uczestniczyła w Gmin-
nym Konkursie Wiedzy Przyrodniczo-
Leśnej. Konkurs od lat organizują 
wspólnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji i Zespół Parków Krajo-
brazowych Województwa Wielkopol-
skiego, odbywa się zawsze w kwietniu 
z okazji Dnia Ziemi.

Celem konkursu jest pobudzenie dzieci 
do aktywnego budowania szeroko poję-
tej wrażliwości człowieka na otaczającą 
go przyrodę. Konkurs ma m.in. przybli-
żyć uczniom podstawowe pojęcia 
z zakresu nauki o środowisku przyrodni-
czo-leśnym. Ponadto celem konkursu 
jest wyłonienie indywidualnych zwycięz-
ców w grupach wiekowych i najlepszej 
reprezentacji szkolnej, których wiedza 
zostaje uhonorowana nagrodami. Po 
sprawdzeniu odpowiedzi komisja kon-
kursowa w składzie: Danuta Śliwa, 
Arleta Włodarczak przyznała następu-
jące miejsca:

W KAT. UCZNIOWIE KLAS I-III:
1. Ryszard Licznerski (Szkoła Podsta-

wowa nr 2)
2. Zuzanna Kazimor (Szkoła Podsta-

wowa nr 1)
3. Marta Najewska (Szkoła Podstawowa 

nr 1)
3. Tymoteusz Staszak (Szkoła Podsta-

wowa w Białężynie)
W KAT. UCZNIOWIE KLAS IV-VI:
1. Hanna Grzegorzek (Szkoła Podsta-

wowa w Białężynie)
2. Aleksander Rudny (Szkoła Podsta-

wowa nr 1)
3. Ernest Stachowski (Szkoła Podsta-

wowa nr 2)

Najlepszą reprezentacją szkolną okazała 
się Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowa-
nej Goślinie. Wiedza dzieci została uho-
norowana pięknymi albumami przyrodni-
czymi i nagrodami rzeczowymi. Gratulu-
jemy laureatom, dziękujemy nauczycie-
lom i rodzicom za przygotowanie dzieci 
do konkursu.

Arleta Włodarczak

Z okazji świąt Wiel-
kiej Nocy w Klubie 
Osiedlowym Zielone 
Wzgórza można było 
oglądać instalację 
artystyczną pt.: „Iko-
nostas”. Dzieło to 
powstało z ikon 
malowanych i pisa-
nych przez trzy 
artystki zajmujące 
się ikonami. 

Autorkami ikon są Elżbieta Piechowiak 
i Wiesława Drożdż - malarki z Obornik 
(obie panie miały niedawno wystawę 
malarskich prac w Galerii Na Wzgó-
rzach) oraz Galina Lebiedieva, ukraiń-
ska artystka z Tarnopola. Galina Lebie-
dieva zajmuje się malarstwem i grafi ką. 
Ukończyła szkołę malarstwa we Lwowie 
i w Moskwie. Swoje prace wystawiała 
na międzynarodowych i krajowych 
wystawach w Tarnopolu, Bułgarii i w Pol-
sce.

Bartłomiej Stefański

W piątkowy wieczór 7 kwietnia br. 
otworzyliśmy wystawę kolejnej sławy 

goślińskiego środowiska artystycznego. 
Na wystawę prac Jerzego Sobkowiaka 
czekaliśmy aż od roku 1979. Wówczas 
miał pierwszą wystawę indywidualną. 

Co ciekawe, na obecnej wystawie jest 
jeden obraz z tamtej ekspozycji, tworząc 
pomost trzydziestu ośmiu lat. Autor to 
gośliński artysta amator, związany ze śro-
dowiskiem plastyków w Murowanej Gośli-
nie od 1975 r. Brał udział w pierwszych 
wystawach zbiorowych organizowanych 
w Domu Kultury. Uczestniczył w konkur-
sach plastycznych w Poznaniu, w których 
zdobywał nagrody, był wyróżniany 
i wystawiany. Jest uczestnikiem spotkań 
artystów w słynnej sali nr 20 w dawnym 
Domu Kultury przy ul. Poznańskiej.

Zajmuje się malarstwem sztalugowym. 
Jego prace to kompozycje realistycznych 
przedstawień architektury, pejzażu 
i postaci o tematyce antycznej. W pra-

cach pokazuje świat antyku. Kolebkę 
cywilizacji zachodniej, korzenie kultury 
Europy, jej piękno, słabości i zagrożenia 
po jej postapokaliptyczną wizję. Maluje 
na płótnie, desce, kartonie. O swoich 
obrazach mówi: „Architektura, pejzaż 
antyczny z myślą zawartą”. Mówi o sobie, 
że jest na sztukę skazany. Na jego twór-
czość wpływ miała praca w Teatrze Wiel-
kim w Poznaniu, gdzie zetknął się ze 
światem opery i pięknych dekoracji sce-
nicznych. Uważa, że światem rządzi „Ale” 
i zadaje sobie pytanie „Być może tak, być 
może nie”. Tworzy również teksty poetyc-
kie, w których można odszukać wiele 
odniesień do astrofi zyki i fi lozofi i. 
Nastroje utworów poetyckich splatają się 
z przedstawieniami na obrazach. Jest 
artystą nie tylko z racji malarskiej pasji, 
ale także ze sposobu bycia. Na wernisaż 
przybyli krewni, sąsiedzi, znajomi Jerzego 
Sobkowiaka, Burmistrz Miasta i Gminy 
Dariusz Urbański, poprzedni dyrektorzy 
ośrodka kultury Wojciech Garczarek 
i Witold Giersig. Koledzy artyści z daw-

nych lat również nie zawiedli i pojawili się 
na otwarciu. Wśród znajomych znalazł się 
Janusz Szejnig - malarz, kolega z czasów 
teatralnych autora i co ciekawe dawny 
mieszkaniec Murowanej Gośliny.

Wystawę można zwiedzać w ośrodku kul-
tury przy ul. Mściszewskiej 10 do 7 
czerwca 2017 r.

Bartłomiej Stefański
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Skazany na sztukę

23. Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej

DZIEŃ ZIEMI 
Instalacja 
Ikonostas

Jerzy Sobkowiak oraz Arleta Włodarczak.
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Nasze pokazy mają od lat sponta-
niczny charakter. Nie narzucamy stylu 

tańca, muzyki czy formy przekazu. Tance-
rze z uśmiechem na ustach i zapałem do 
tańca wyszli na scenę, by pokazać swoje 
umiejętności.

To duże wyzwanie, któremu z całą pew-
nością sprostali, choć nie brakło stresu 
i chwil zawahania. Publiczności zaprezen-
towano wiele technik tanecznych, m.in.: 
disco dance, hip hop, street dance, 
taniec klasyczny czy ludowy.

Ogromne wrażenie na pu bliczności i tan-
cerzach zrobił występ profesjonalnej 
pary tanecznej mistrzowskiej klasy „S”. 
Wystąpili Monika Pyś - Akademicka 
Mistrzyni Polski w tańcach latynoamery-
kańskich i Bartłomiej Steinke - Mistrz 
Wielkopolski w tańcach latynoamery-
kańskich.

W pokazach udział wzięli: 
 ▪ Grupa taneczna z Przedszkola 
Niepublicznego Klub Przedszkolaka 
w Murowanej Goślinie pod kierunkiem 
Marzenny Karbowskiej;

 ▪ Szkoła Podstawowa z Białężyna re-
prezentowana przez zespół We Dance 
pod kierunkiem Katarzyny Garstkie-
wicz;

 ▪ Szkoła Podstawowa z Długiej Gośliny 
reprezentowana przez zespół Szehe-
rezada pod kierunkiem Aldony Dałek;

 ▪ Szkoła Podstawowa z Łopuchowa re-
prezentowana przez zespół Dance Girl 
pod kierunkiem Mileny Załachowskiej;

 ▪ Szkoła Podstawowa nr 1 w Murowanej 
Goślinie reprezentowana przez:
 - zespół Jedyneczka pod kierunkiem 

Ilony Sikorskiej;
 - zespół Butterfl y pod kierunkiem 

Katarzyny Kaszyńskiej; 
 ▪ Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej 
Goślinie reprezentowana przez:
- zespół IV klasy muzycznej;
- zespół V klasy muzycznej;
- zespół VI klasy muzycznej;

Wszystkie zespoły prowadzi Kata-
rzyna Łukaszewicz.

 ▪ Gimnazjum nr 1 w Murowanej Gośli-
nie reprezentowane przez:
- zespół Młode;

- zespół Beti Team;
Zespoły prowadzi Beata Patycka.

 ▪ Gimnazjum nr 2 w Murowanej Gośli-
nie reprezentowane przez:
- zespół Zakręceni I;
- zespół Zakręceni II;

Zespoły prowadzi Dorota Schraube.
 ▪ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Muro-
wanej Goślinie reprezentowane przez 
zespół WTZ  pod kierunkiem Lecha 
Mroczkowskiego;

 ▪ Cat Clan Dance & Fitness Studio 
reprezentowane przez:
- zespół Balle Danse;
- zespół Demi Point;

Zespoły baletowe prowadzi Klaudia 
Koralewska.

 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie 
reprezentowany przez:
- Szkołę Tańca Moniki Pyś;
- Zespół Folklorystyczny Goślinianie 

prowadzony przez Marzennę Kar-
bowską;

 ▪ zespół Three Girls;

Na zakończenie każdy zespół otrzymał 
dyplom i pamiątkową statuetkę oraz 
słowa uznania od burmistrza Dariusza 
Urbańskiego i dyrektor ośrodka kultury 
Arlety Włodarczak. Wszystkie zespoły 
zasługują na wielkie brawa. Tańczyli 
z wielkim zaangażowaniem, polotem i co 
najważniejsze z radością. Bo taniec to 
radość. A nas organizatorów cieszy fakt, 
że z roku na rok jest coraz więcej zespo-
łów. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Taniec to radość

Grupa taneczna z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Murowanej 
Gośliny Grupa baletowa młodsza z Klubu Osiedlowego „Zielone Wzgórza”.

Grupa Szeherezada ze Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie.

Nasz ośrodek kultury po raz trzynasty zorganizował Pokazy Taneczne z okazji Międzynarodowego 

Dnia Tańca, które odbyły sie 27 kwietnia br. w auli Gimnazjum nr 1. W tym roku pobiliśmy rekord, 

na parkiecie w sumie zatańczyło 293 tancerzy!

Na parkiecie w sumie zatańczyło 293 tancerzy!
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KOŁO MŁODYCH MELOMANÓW KLASA MUZYCZNA

przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza
i Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego

w Murowanej Goślinie

ma zaszczyt zaprosić
na widowisko muzyczno-słowne

 

 „Z MUZYKĄ PO KRAJU”

Spektakl odbędzie się
w czwartek 1.06.2017 r. o godz. 17.00

w hali widowiskowo-sportowej
ul. Mściszewska 10 w Murowanej Goślinie

WSTĘP WOLNY!

fot. freeimages.com

Rada Szkoły i Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 

w Murowanej Goślinie 

serdecznie zapraszają na

 FESTYN
 „Piknik z Dwójką”

sobota 10 czerwca 2017 r.
godz. 10.30 – 14.00 na boiskach szkolnych

W PROGRAMIE: 
piłka nożna, tory przeszkód, pokazy teatralne, 

taneczne, kawiarenka, kiermasz książek, 
gry i zabawy, kąciki tematyczne, 

„Bramki - niespodzianki” oraz inne 
atrakcje.

SERDECZNIE SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY ZAPRASZAMY 

DZIECI DZIECI 
I DOROSŁYCH!I DOROSŁYCH!

22 maja rusza nabór do szkół ponadgimnazjalnych.
Serdecznie zapraszamy 

do składania dokumentów aplikacyjnych. 

12 lipca godz. 10.00 
ogłoszenie listy kandydatów zakwalifi kowanych i niezakwalifi kowanych.

Od 13 lipca do 20 lipca 
poświadczenia potwierdzenie przez kandydata chęci nauki w szkole.

21 lipca godz.13.00 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

DO BUDYNKU SZKOŁY W BOLECHOWIE

*uprzejmie prosimy o dostarczanie oryginałów dokumentów.

DO BUDYNKU SZKOŁY W MUROWANEJ GOŚLINIE

L.p. Termin Godziny Miejsce

1. 22.05.-26.05.2017 r. 8.00 - 15.00 czytelnia

2. 29.05.-02.06.2017 r. 8.00 - 15.00 czytelnia

3. 05.06.- 09.06.2017 r. 8.00 - 15.00 czytelnia

4. 23.06.2017 r.* 8.00 - 15.00 czytelnia

5. 24.06.2017 r.* 8.00 - 13.00 czytelnia

6. 26.06.2017 r.* 8.00 - 15.00 czytelnia

7. 12.07.-14.07.2017 r.* 8.00 - 12.00 czytelnia

8. 17.07.-20.07.2017 r.* 8.00 - 12.00 czytelnia

L.p. Termin Godziny Miejsce

1. 22.05.-26.05.2017 r. 8.00 - 15.00 sekretariat

2. 29.05.-02.06.2017 r. 8.00 - 15.00 sekretariat

3. 05.06.- 09.06.2017 r. 8.00 - 15.00 sekretariat

4. 23.06.2017 r.* 8.00 - 15.00 sala nr 3

5. 24.06.2017 r.* 8.00 - 13.00 sala nr 3

6. 26.06.2017 r.* 8.00 - 15.00 sala nr 3

7. 12.07.-14.07.2017 r.* 8.00 - 12.00 sala nr 3

8. 17.07.-20.07.2017 r.* 8.00 - 12.00 sala nr 3



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




