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BIEG CHARYTATYWNY

W MUROWANEJ GOŚLINIE

ROZPOCZĘCIE ROKU 

SZKOLNEGO 2017/18

W GOŚLIŃSKICH SZKOŁACH

OBCHODY 

ROCZNICY WYBUCHU

II WOJNY ŚWIATOWEJ



1 września 1939 roku rozpoczęła się największa wojna świa-
towa w historii – to właśnie dzień agresji Niemiec na Polskę 
uznawany jest za początek tego światowego konfl iktu. Działa-
nia wojenne objęły prawie całą Europę, wschodnią i południo-
wo-wschodnią Azję, część Afryki, Bliskiego Wschodu, a nawet 
incydentalnie wyspy wszystkich oceanów i Amerykę.

Z lekcji historii znamy najważniejsze wydarzenia i punkty 
zwrotne, wygrane i przegrane bitwy. Każdy z nas pamięta ilu-
stracje z podręczników do historii, fi lmy i reportaże. Pamię-
tamy daty i liczby.

W wojnie tej uczestniczyło w sumie ponad 1,7 miliarda ludzi, 
zginęło ponad 50 milionów osób. Ale liczby, statystyka, rzadko 
przemawiają do nas tak naprawdę mocno. To przerażające 
cyfry, do których się w jakiś sposób przyzwyczailiśmy. Inne 
wrażenie robi wojna, gdy myślimy w jej kontekście o ludziach 
z krwi i kości, o czyjejś matce, czyimś synu. Prawdopodobnie 
wielu z Was pamięta opowieści swoich rodziców i dziadków 
z tamtych lat, o woli walki o niepodległość, ale też chęci prze-
trwania. Także z historii Murowanej Gośliny znamy nieprawdo-
podobne wręcz historie. Niektórym z naszych krajan udało się 
przeżyć, uciec z transportu do obozu koncentracyjnego czy 
miejsca straceń. Inni nie mieli szczęścia i zginęli, na zawsze 
opuszczając swoich bliskich.

Dlatego kiedy myślę o wojnie, targają mną dwa uczucia. Z jed-
nej strony to niesamowity szacunek dla odwagi i poświęcenia 
bohaterów. Należy się im cześć i chwała. O tym zawsze pamię-
tajmy, tego im nigdy nie możemy odebrać. To bardzo wzniosłe 
uczucia.

Ale jest też druga strona wojny. Mniej wzniosła, bardzo przy-
ziemna, nędzna, przerażająca. To niewyobrażalny strach 

o życie np. własnego dziecka. Rozpacz po utracie bliskich 
osób, cierpienie fi zyczne i psychiczne. To koszmar nie tylko dla 
żołnierzy walczących na froncie, ale też ludności cywilnej. 
Kobiet i dzieci. Ludzi, którym wojna odebrała sporą część 
życia, a trauma często uniemożliwiała radość z wolności. 

O tej stronie wojny też musimy pamiętać. Chwała jest na stro-
nach podręczników, ale koszmar i tragedia w życiu. O tym 
powinniśmy również mówić. Wychowujmy nasze dzieci w sza-
cunku dla bohaterów. Ale tłumaczmy im, że największym boha-
terstwem jest nie dopuścić do wojny! No nasza misja, aby nie 
dopuścić do podobnej tragedii w przyszłości. Żeby ta najwyż-
sza ofi ara naszych przodków, którzy ginęli w II wojnie świato-
wej, nie poszła na marne.

Nie dajmy w sobie zaszczepić nienawiści do drugiego czło-
wieka, w żadnej postaci, do nikogo. Żeby nasze dzieci 
i następne pokolenia wojnę znały tylko ze stron podręczników 
do historii. 

Jestem przekonany, że aby spełnić tę misję musi nam być bli-
żej do wspólnoty niż podziałów. Dlatego mam w sobie, szcze-
gólnie w dniach takich rocznic jak dziś, ogromny szacunek do 
polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Zwłaszcza, kiedy 
widzę, jak dzięki tej wspólnocie Polska się rozwija. 

Szanujmy poległych, pomordowanych i tych, którzy przeżyli 
czas II wojny światowej, ale też szanujmy pokój w Europie i na 
całym świecie. Szanując pokój, tak naprawdę uszanujemy 
pamięć o naszych bohaterach.

Szanowni Państwo!

PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA DARIUSZA URBAŃSKIEGO Z OKAZJI ROCZNICY WYBUCHU 

II WOJNY ŚWIATOWEJ.

APEL
Zwracam się do Państwa z apelem, abyśmy wszyscy w Murowanej Goślinie, w całej gminie, uczcili najważniejsze święta, 
poprzez wywieszanie fl agi państwowej. Najbliższa okazja 11 listopada. Gorąco zachęcam, abyśmy w ten sposób, godnie uczcili 
niepodległość!

Dariusz Urbański

Burmistrz Dariusz Urbański podczas obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
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kiem na placu Powstańców Wielkopol-
skich. Wieniec od mieszkańców miasta 
i gminy złożyli: Burmistrz Dariusz Urbań-
ski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Wiesław Kaniecki, Przewodniczący Komi-
sji Gospodarczej Rady Miejskiej Szymon 
Pędziński i członkowie Koła Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych 
Więźniów Politycznych: Daniela Kuś, 
Rafał Pers.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

do podobnej tragedii w przyszłości. Żeby 
ta najwyższa ofi ara naszych przodków, 
którzy ginęli w II wojnie światowej, nie 
poszła na marne. (…) Jestem przekonany, 
że aby spełnić tę misję, musi nam być bli-
żej do wspólnoty niż podziałów. Szanujmy 
poległych, pomordowanych i tych, którzy 
przeżyli czas wojny, ale też szanujmy 
pokój w Europie i na całym świecie.”

Następnie delegacje różnych środowisk 
(szkoły, stowarzyszenia, organizacje 
i instytucje) złożyły wiązanki pod pomni-

Rozpoczęto je mszą św. w intencji 
Ojczyzny w kościele pw. św. Jakuba 

Apostoła, koncelebrowali ją goślińscy 
kapłani: ks. proboszcz Sławomir Jessa, 
ks. Łukasz Abram i ks. Karol Łybek. We 
mszy św. udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych, poczty sztanda-
rowe, delegacje i mieszkańcy. W homilii 
ks. Karol Łybek snuł rozważania i pytał: 
Czy dzisiaj byłbym gotów oddać życie za 
wolność Ojczyzny? Czy wolność jest 
wśród nas, czym jest patriotyzm? Jak 
wykorzystujemy wolność? Podkreślił, że 
słowa św. Jana Pawła II o wolności, która 
jest nam nie tylko dana, ale i zadana.

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się 
pod pomnik. Na placu Powstańców Wlkp. 
Orkiestra Dęta OSP po batutą Mateusza 
Sibilskiego odegrała hymn państwowy, 
następnie trębacze zagrali hejnał 
naszego miasta.

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański, który przypomniał odwagę 
i poświęcenie bohaterów, rozpacz po 
utracie bliskich osób, koszmar nie tylko 
dla żołnierzy walczących na froncie, ale 
też ludności cywilnej. Podkreślił: „Wycho-
wujmy nasze dzieci w szacunku dla boha-
terów. Ale tłumaczmy im, że największym 
bohaterstwem jest nie dopuścić do 
wojny! To nasza misja, aby nie dopuścić 

Poczty sztandarowe podczas uroczystości. Również dzieci złożyły kwiaty pod pomnikiem. Msza św. w intencji Ojczyzny.

Przedstawiciele władz miasta podczas złożenia kwiatów pod pomnikiem na placu Powstańców Wielkopolskich.

78. lat temu rozpoczął się największy konfl ikt zbrojny w dziejach ludzkości. Data 1 września na 

zawsze będzie kojarzyła się nie tylko z punktem zwrotnym w historii świata, ale i z pamięcią kolej-

nych pokoleń o dziesiątkach milionów poległych żołnierzy i cywili. Z inicjatywy burmistrza Dariu-

sza Urbańskiego obchody rocznicy w Murowanej Goślinie miały inny niż dotychczas charakter.

78. rocznica wybuchu 
II Wojny Światowej
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19 września br. odbyła się XXXVI 
Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, 

w której uczestniczyło 14 radnych (nie-
obecny Leszek Sommerfeld). 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Agnieszka Ogrodnik złożyła wniosek for-
malny o zmianę porządku obrad poprzez 
wycofanie projektu uchwały w sprawie 
opłaty targowej na rok 2018, poboru 
opłaty targowej w drodze inkasa oraz 
wyznaczenia inkasenta i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
Przewodnicząca uzasadniła wniosek tym, 
że obniżenie wysokości wynagrodzenia 
za inkaso nie było konsultowane ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Zielone Wzgó-
rza”. Projekt został wycofany z porządku 
obrad 12 głosami „za” przy 2 głosach 
„wstrzymujących się” (Klub Radnych 
Razem dla Murowanej Gośliny). Rada 
podjęła następujące uchwały:

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

Dochody budżetu gminy na 2017 rok 
zwiększa się o kwotę 459.839,22 zł do 
kwoty 63.495.069,60 zł. Kwotę wydat-
ków budżetu gminy zwiększa się o kwotę 
459.839,22 zł do kwoty 64.999.351,60  
zł. „Za” podjęciem uchwały opowiedziało 
się 13 radnych, 1 radny był „przeciw” 
(Klub Radnych Nowoczesny Rozwój Ziemi 
Goślińskiej).

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

Uchwała została podjęta 13 głosami „za” 
przy jednym głosie „przeciw” (Klub Rad-
nych Nowoczesny Rozwój Ziemi Gośliń-
skiej).

Kolejne uchwały zostały podjęte jedno-
głośnie.

3. Uchwała w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na rok 2018.

Uchwalone stawki podatkowe wynoszą:
1. Od gruntów:

 ▪ związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez względu 
na sposób zakwalifi kowania w ewi-

dencji gruntów i budynków od 1m²  
powierzchni - 0,90 zł,

 ▪ pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych od 1 ha powierzchni - 
4,63 zł,

 ▪ pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego od 
1m² powierzchni - 0,47 zł,

2. Od budynków lub ich części:
 ▪ mieszkalnych - od 1m² powierzchni 
użytkowej - 0,76 zł,

 ▪ związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz budynków 
mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1m² powierzchni 
użytkowej - 20,30 zł,

 ▪ zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifi kowanym materiałem siew-
nym od 1m² powierzchni użytkowej 
- 10,80 zł,

 ▪ związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń od 1m² powierzchni 
użytkowej - 4,70 zł,

 ▪ pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 
1m² powierzchni użytkowej:
• od budynków gospodarczych      

- 5,00 zł,
• od garaży wolnostojących 

- 5,00 zł,
• od budynków letniskowych 

- 7,77 zł,
• od innych pozostałych - 7,77 zł.

3. Od budowli - 2% ich wartości określo-
nej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych.

4. Uchwała w sprawie opłaty od 
posiadania psów na rok 2018.

Opłata od posiadania psów wynosi rocz-
nie 52 zł od jednego psa posiadanego 
przez osobę fi zyczną.
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:
1. Właścicieli psa nabytego w schroni-

sku dla bezdomnych zwierząt „Azo-
rek” w Obornikach,

2. Właścicieli psa, który został trwale 
oznaczony elektronicznym systemem 
identyfi kacji (transponderem-chipem).

5. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXXIV/299/2017 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 13 czerwca 2017 r. w spra-
wie przejęcia od Powiatu Poznań-
skiego prowadzenia zadania 
publicznego w zakresie zarządza-
nia drogami powiatowymi w grani-
cach administracyjnych miasta 
Murowana Goślina.

6. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały nr XXII/189/12016 z dnia 
23 maja 2016 r. zmieniającej 
Uchwałę nr XX/186/2016 z dnia 
26 kwietnia 2016 r. zmieniającej 
Uchwałę nr XVIII/162/2016 z dnia 
22 marca 2016 r. zmieniającej 
Uchwałę nr XV/147/2016 Rady 
Miejskiej Murowanej Goślinie 
z dnia 14 stycznia 2016 r. w spra-
wie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Murowana 
Goślina”.

Zaktualizowany Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej otwiera drogę do fi nansowania 
inwestycji obejmujących m.in. budowę 
zintegrowanych węzłów przesiadkowych, 
budowę dróg czy ścieżek rowerowych.

7. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Rakowni, dla działki 
nr 158/12.

Celem opracowania planu jest dopusz-
czenie lokalizacji zbiornika wodnego 
w ramach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

8. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej w rejonie ulicy Pod-
bipięty w Murowanej Goślinie.

Plan opracowuje się w celu ukształtowa-
nia zespołu zabudowy o czytelnej kompo-
zycji urbanistycznej, z uregulowaną 
obsługą komunikacyjną i wyposażeniu 

XXXVI Zwyczajna Sesja 
Rady Miejskiej

URZĄD, RADA
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URZĄD, RADA

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

w niezbędną infrastrukturę techniczną.

9. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działki nr 45/1 
w Łoskoniu Starym.

Przystąpienie do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego ma na celu rozwój zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej.

10. Uchwała w sprawie zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Murowana Goślina dla 
działki nr 313/2 w Długiej Goślinie.

Zmiana dotyczy przeznaczenia terenu rol-
nego na teren zabudowy produkcyjno-
-usługowej, co zgodnie z wnioskiem wła-
ściciela ma umożliwić produkcję wyrobów 
masarskich i prowadzenie sklepu wędli-
niarskiego.

11. Uchwała w sprawie zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Murowana Goślina terenów 
położonych w Mściszewie, Starcza-
nowie, Uchorowie i Łoskoniu Sta-
rym.

Opracowanie zmiany studium dla terenu 
położonego w Mściszewie, Starczanowie 

i Uchorowie związane jest z konieczno-
ścią uwzględnienia obecnego stanu 
prawnego w zakresie ochrony przeciwpo-
wodziowej. Zmiana dla terenu położo-
nego w Łoskoniu Starym ma na celu 
zmniejszenie minimalnej powierzchni 
działki budowlanej.

12. Uchwała w sprawie zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Murowana Goślina dla 
działki nr 686/2 oraz części działki 
nr 472/16 w Murowanej Goślinie, 
dla działki nr 420/12 w Raduszy-
nie (obręb Mściszewo) oraz tere-
nów okolic Jeziora Wojnowskiego 
w Wojnowie.

Opracowanie zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Murowana Goślina, dla 
działki nr 686/2 oraz części działki nr 
472/16 w Murowanej Goślinie ma na celu 
zmianę terenów oświatowych na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Opracowanie zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Murowana Goślina, dla 
działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb 
Mściszewo) ma na celu jej przeznaczenie 
zgodnie z jej stanem faktycznym – pod 
ogrody działkowe. 
Opracowanie zmiany studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Murowana Goślina dla 
terenów 
okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie 
ma na celu wprowadzenie zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej.

13. Uchwała w sprawie uchylenia 
uchwały Nr XXVII/250/2016 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 20 grudnia 2016 r. w spra-
wie udzielenia pomocy fi nansowej 
Gminie Oborniki w zakresie współ-
fi nansowania budowy-modernizacji 
schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt „Azorek” w Obornikach.

Należało uchylić uchwałę Nr 
XXXVII/250/2016 w związku z informa-
cją od Gminy Oborniki, że środki na reali-
zację zadania w zakresie współfi nanso-
wania budowy-modernizacji schroniska 
dla bezdomnych zwierząt „Azo-
rek” w Obornikach nie będą wydatko-
wane w 2017 roku.

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

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

W tym roku 4 września rozpoczęli-
śmy nowy rok szkolny w goślińskich 

szkołach. Dla uczniów i nauczycieli 
będzie on szczególnym wyzwaniem 
w związku z reformą edukacji, która 
przyczyniła się do wielu zmian. Wspomi-
nali o tym dyrektorzy szkół podczas uro-
czystego rozpoczęcia Roku Szkolnego 
2017/18 w prowadzonych przez siebie 
placówkach. 

Burmistrz Dariusz Urbański także odniósł 
się w swoich słowach do reformy. 
Ponadto życzył nauczycielom nieustan-
nego zapału do pracy, pasji, a także cier-
pliwości. Natomiast uczniów zainspirował 
krótką opowieścią o losach szkoły 
w nepalskiej wiosce Bakrang... 

W 2015 roku potężne trzęsienie ziemi 
w Nepalu zmiotło z powierzchni ziemi 
mnóstwo budynków, w tym szkół. Szkoła 
w wiosce Bakrang przestała istnieć. 
Poznański podróżnik Maciej Pastwa 
postanowił ją odbudować. Wiedział, że 

bez nauki przyszłość dzieci w Nepalu nie 
ma szans się poprawić. Przez dwa lata 
wraz z innymi wolontariuszami intensyw-
nie zbierał środki na budowę i załatwiał 
formalności. Sprzedał nawet własne 
mieszkanie, aby te środki także przezna-
czyć na szkołę.

W czerwcu tego roku piękna, nowa, kolo-
rowa szkoła w wiosce Bakrang została 
otwarta. Zbudowano ją tak, aby prze-
trwała ewentualne kolejne trzęsienia 
ziemi.

Polacy, którzy zaangażowali się w ten 
projekt, dali mieszkańcom Nepalu nie 
tylko doraźną pomoc, ale też przyszłość. 
Bo bez wykształcenia nikt z nich nie 
miałby szans na dobrą pracę, na 
poprawę sytuacji swojej rodziny w kraju, 
który należy do najbiedniejszych na świe-
cie.

Miejmy nadzieję, że z tej perspektywy, ze 
świadomością, że szkoła to szansa, 

goślińscy uczniowie przychylniej spojrzeli 
na pierwszy dzień w szkole. Oby ten rok 
szkolny był dla wszystkich szczęśliwy 
i pełen sukcesów.

Szkoła to szansa!

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1, 

ul. Mściszewska 10.
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Jastrzębski Węgiel, GKS Katowice, 
ONICO Warszawa oraz Berlin Recyc-

ling Volleys – te 4 drużyny zmagały się 
w tegorocznym turnieju (trzynastym 
w ogóle). Zdecydowana większość kibi-
ców obstawiała fi nał między zawodni-
kami z Berlina i Jastrzębskim Węglem. 
Tymczasem obie te drużyny zostały poko-
nane w półfi nałach przez konkurentów, 
tym samym w fi nałowym starciu na 
boisku stanęli siatkarze z ONICO War-
szawa i GKS Katowice. W tie-breaku zwy-
ciężyło ONICO Warszawa.

Memoriał A. Gołasia w Murowanej Gośli-
nie przyciąga kibiców nie tylko sporto-

wym widowiskiem na najwyższym pozio-
mie, ale też szczególną atmosferą. Są 
wzruszenia, gdy pojawiają się rodzice 
Arka Gołasia. Są emocje podczas licyta-
cji sportowych pamiątek, z których 
wpływy organizatorzy memoriału prze-
znaczają na pomoc osobom niepełno-
sprawnym w gminie Murowana Goślina. 
Jest też fenomenalna zabawa, ze wspól-
nymi tańcami włącznie.

Tak było i tym razem. Swoje zadowolenie 
z poziomu imprezy wyraził burmistrz 
Urbański. Za zorganizowanie memoriału 
dziękowali rodzice Arka, Danuta i Tomasz 
Gołasiowie. Wśród obecnych na hali byli 

Po raz piąty w Murowanej Goślinie odbył się Memoriał A. Gołasia, czyli turniej siatkarski upamiętniający 

fantastycznego, zmarłego tragicznie siatkarza. Dopisali, jak zwykle, siatkarze, dostarczając niesamowi-

tych emocji, a także kibice, którzy na memoriale w Murowanej Goślinie bawią się zawsze świetnie!

www.murowana-goslina.pl6
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Monika Paluszkiewicz
główny specjalista ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686 

m.in. Anna Sumelka, licencjodawca 
memoriału A. Gołasia, Starosta Powia-
towy Jan Grabkowski, radny powiatowy 
Stanisław Woźniak, radni miejscy w tym 
przewodniczący Konrad Strykowski oraz 
Krystyna Przygońska, a także przedsta-
wiciele sponsorów, fi rm, które wspomogły 
imprezę organizacyjnie, a także patroni 
medialni. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, dzień 
przed rozgrywkami odbyły się warsztaty 
siatkarskie dla dzieci z naszej gminy. 
Setka uczniów szkół podstawowych 
uczestniczyła w treningu prowadzonym 
przez trenerów i siatkarzy Jastrzębskiego 
Węgla.

Nowością tegoroczną były warsztaty foto-
grafi czne (zarówno dla profesjonalistów, 
jak i amatorów), a także Foto Budka. 
Poczęstunek dla publiczności przygoto-
wały fi rmy: Jurajska, PowerDuck oraz 
Poznańska Palarnia Kawy Astra. 

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski
Na zdjęciach: warsztaty siatkarskie 

dla dzieci 22.09.2017 oraz 
dwa dni XIII Memoriału A. Gołasia 

w Murowanej Goślinie
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Wystartowaliśmy wcześniej, niż 
w ubiegłych latach, bo już o 7.00 

rano. Na szczęście rannych ptaszków do 
porannego szykowania stoisk, namiotów, 
ciast itp. nie brakowało. Andrzej podde-
nerwowany, ale też kto by nie był, mając 
przed sobą 12 godzin śmigania w kółko. 
Obietnica – będę biegał powoli, z głową, 
żeby się nie zajechać w pierwszych godzi-
nach. 

Pogoda… no cóż, podobno nie ma złej 
pogody na bieganie. Tylko trzeba dobrać 
strój. I tyle. Deszcz nie wystraszył ani bie-
gaczy, ani obserwatorów, którzy 
12-godzinny Bieg Charytatywny traktują 
jak fajny piknik, na który można po pro-
stu przyjść, zjeść coś pysznego i zostawić 
parę złotych na szczytny cel. Tak 
było i tym razem. Na bieżni sporo osób, 
ale i pod sceną, wokół namiotów z gril-
lem i grochówką (szykowaną przez 29. 
koło wędkarzy) i ciastami, które z wielkim 
sercem piekły ochotniczki i ochotnicy. 
Były występy wokalne i instrumentalne, 
pokazy posłuszeństwa psów, pokazy 
ratownictwa, gra w bule, przejażdżki dżi-
pami. Poradnia Zdrowie zorganizowała 
stoisko z badaniem poziomu cukru we 
krwi, a nieopodal HDK PCK Gośliniacy 
rejestrowali dawców krwi. Strażacy OSP 

Boduszewo czuwali cały dzień, organizu-
jąc dla dzieci mini pokazy, a nawet 
pozwalając przymierzyć elementy stroju 
lub spróbować trafi ć strumieniem wody 
z węża do celu. Do pomocy włączyły się 
fi rmy i sołectwa (m.in. Raduszyn i Ucho-
rowo). Każdy z pomocników wziął na sie-
bie, co mógł i potrafi ł: od przygotowywa-
nia owoców i wody dla biegaczy, przez 
zbieranie wpisów na pamiątkowe listy, po 
pilnowanie Andrzeja, żeby się nie odwod-
nił. Radna Grażyna Nawrocka jak zwykle 
ogarniała licytacje, zapowiedzi, motywo-
wanie biegaczy. Nikt nie wie skąd ona 
bierze energię.  

Na bieżni pojawił się m.in. burmistrz 
Dariusz Urbański, który od lat wspiera 
imprezę, później również przewodniczący 
Konrad Strykowski. Dopisali uczestnicy 
w różnym wieku, nawet… prenatalnym! 
(pozdrawiamy panią w ciąży i przypomi-
namy, że za rok się widzimy z maleń-
stwem na biegu!). Z kolei najstarsza 
uczestniczka, 84-letnia pani Kłos po każ-
dym kolejnym okrążeniu obiecywała, że 
to już ostatnie… ale nie udawało się 
i znów wracała  maszerować na bieżnię! 
Byli rowerzyści (m.in. grupa Wesoły 
Rower), kijkarze (w tym m.in. uśmiech-
nięta drużyna pań z osiedla nr 1), biega-

SPORT

Podczas VI 

12-godzinnego Biegu 

Charytatywnego 703 

osoby przebiegły w sumie 

wspólnie 5547 km. 

Andrzej Ludzkowski 

ponad 80 km, 

w wykonaniu innych 

najbardziej 

zatwardziałych 

uczestników biegu padło 

aż 18 maratonów 

pieszych lub rowerowych. 

Ale najważniejsze, że 

znów zbieraliśmy 

pieniążki dla 

potrzebujących dzieci, 

tym razem dla Krzysia, 

Kacpra i Oliwiera.
www.murowana-goslina.pl8



cze i spacerowicze także z innych miej-
scowości. A na deser był wielki tort, 
tańce oraz radość z rekordu frekwencji 
i rekordu kilometrów.

Dokąd tym razem dobiegliśmy, gdyby 
pokonane kilometry przełożyć na mapę 
poza stadionem? Południe sobie tym 
razem darujmy, bo pogoda nas nie roz-
pieszczała. Zaproponuję zatem 
wycieczkę do Danii, ale bynajmniej nie 
najkrótszą drogą. Najpierw ze stadionu 
na Mściszewskiej przez Litwę i Łotwę do 
Saint Petersburga, stamtąd przez Finlan-
dię do Norwegii na sam czubeczek pół-
nocny półwyspu Skandynawskiego (do 
Skarsvag), a potem w dół przez Szwecję 
(m.in. Sztokholm i Malmo) aż do Danii 
(Kopenhaga). Tak, właśnie tam w tym 
roku dobiegliśmy wspólnie! Brawo Wy! 
Brawo My!

Niełatwo spamiętać wszystkich pomocni-
ków, dlatego jeśli ktokolwiek został w tej 
relacji pominięty, to proszę o wybaczenie! 
10 września udało się zebrać ponad 
10 300 zł, licytacje różnych przedmiotów 
przekazanych przez darczyńców powinny 
wzmocnić tę kwotę.

Zdjęcia: Kamil Grzebyta

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

Uczestnicy VI 
12-Godzinnego 
Biegu Charyta-
tywnego.

SPORT
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WYDARZENIA

Łukasz Lech
podinspektor ds. bezpieczeństwa, OSP i OC
l.lech@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 633

 ▪ Wiktoria Wasielewska na koniu Sadyk 
6 m; 

 ▪ Natalia Perlicjan na koniu Sadyk 9 m;

w kategorii junior:
 ▪ Aleksandra Andrzejewska na Ca Ira 
2 m,

 ▪ Martyna Ratajczak na Mirado 3 m,
 ▪ Julia Żebrowska na koniu Balsam 5 m,
 ▪ Daria Dobak - Madea 6m,
 ▪ Jagoda Henlewska - Barczello 6 m,
 ▪ Nicole Wierzejewska - Belweder 6 m,
 ▪ Lena Lewandowska - Madea 10 m.

Na pewno zorganizujemy kolejne edycje 
imprezy. Dzięki niej gmina jest coraz lepiej 
znana na jeździeckiej mapie Wielkopolski.

Andrzej Kosakowski
Stajnia Raduszyn

Zdjęcia: Zuzanna Mąka

10 września odbyły się w Raduszynie 
II Mistrzostwa Wielkopolski Amato-

rów w Ujeżdżeniu. Impreza się przyjęła. 
Mieliśmy ponad 10 przejazdów więcej, 
niż przed rokiem i była to do tej pory 2. 
największa impreza ujeżdżeniowa 
w Wielkopolsce. Odbyło się łącznie 81 
przejazdów, które trwały prawie bez 
przerwy od godziny 9.00 rano do 19.00.

Najlepszym zawodnikom przekazaliśmy 
atrakcyjne nagrody o łącznej wartości 
ponad 3500 zł, w dużej mierze dzięki 
wsparciu burmistrza Dariusza  Urbań-
skiego. 

Wyniki ostateczne znajdują się na stronie 
www.kosakowscy.pl, ale warto zaznaczyć, 
że najlepiej z mieszkańców i reprezentan-
tów naszej stajni i klubu spisali się:
w kategorii dzieci na kucach:

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Po-
żarnicze z zakresu ratownictwa 

medycznego dla jednostek OSP i PSP.

Praktyczne przygotowanie do działań 
z zakresu kwalifi kowanej pierwszej 
pomocy oraz promocja idei udzielania 
pierwszej pomocy były celem zawodów 
sportowo-pożarniczych dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych i Pań-
stwowej Straży Pożarnej, które odbyły się 
już po raz ósmy. Zawody zorganizowane 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kobyl-
nicy, Oddział Powiatowy ZOSP 
RP w Poznaniu, Komendę Miejską 
PSP w Poznaniu, Starostwo Powiatowe 
w Poznaniu oraz Gminę Swarzędz roze-
grane zostały 2 września 2017 roku na 
terenie Lotniska Sportowego Aeroklubu 
Poznańskiego Ligowiec w Kobylnicy.  

Do rywalizacji zgłosiło się 95 zawodników 
z 19 drużyn reprezentujących Jednostki 
Ratowniczo-Gaśnicze Komendy Miejskiej 
PSP w Poznaniu, Szkołę Aspirantów PSP 
w Poznaniu oraz Jednostki OSP Powiatu 
Poznańskiego i Miasta Poznania. Pod-
czas zawodów sprawdzono wiedzę 
i umiejętności uczestników na pięciu 
specjalnie przygotowanych scenkach, 
symulujących realne warunki wypadków.

Po wielogodzinnej i pełnej emocji rywali-

zacji, zwycięzcami w swoich kategoriach 
zostały JRG nr 4 oraz OSP Puszczykowo. 
Wśród drużyn OSP na wysokim trzecim 
miejscu zawody ukończyła jednostka 
OSP Mściszewo (wsparta druhem z OSP 
Boduszewo) reprezentująca Gminę Muro-
wana Goślina.

Wyniki końcowe zawodów w klasyfi kacji 
Ochotniczych Straży Pożarnych:

 ▪ I miejsce OSP Puszczykowo 
– 870 punkty,

 ▪ II miejsce OSP Plewiska 
– 825 punktów,

 ▪ III miejsce OSP Mściszewo 
– 690 punktów,

 ▪ IV miejsce OSP Swarzędz 
– 670 punktów,

 ▪ V miejsce OSP Poznań- Krzesiny 
– 660 punktów,

 ▪ VI miejsce OSP Kostrzyn 
– 640 punktów,

 ▪ VII miejsce OSP Pobiedziska 
– 630 punktów,

 ▪ VII miejsce OSP Pecna 
– 630 punktów,

 ▪ VIII miejsce OSP Kórnik 
– 600 punktów.

Wyniki końcowe zawodów w klasyfi kacji 
Państwowej Straży Pożarnej:

 ▪ I miejsce – JRG Nr 4 – 855 punktów,
 ▪ II miejsce – JRG Nr 7 – 850 punktów,

 ▪ III miejsce – JRG Nr 1 – 840 punktów,
 ▪ IV miejsce – JRG Nr 2 – 815 punktów,
 ▪ V miejsce – JRG Nr 3 – 760 punktów,
 ▪ VI miejsce – JRG Nr 8 – 740 punktów,
 ▪ VII miejsce – SA PSP Poznań – 700 
punktów,

 ▪ VIII miejsce – JRG Nr 9 – 685 punk-
tów,

 ▪ IX miejsce – JRG Nr 5 – 670 punktów,
 ▪ X miejsce – JRG Nr 6 – 545 punktów.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy, zwłaszcza reprezentantom 
Gminy Murowana Goślina z OSP Mści-
szewo oraz OSP Boduszewo.

OSP Mściszewo ratuje na medal

Zwycięzcy swoich konkurencji.

Podczas zawodów sprawdzono wiedzę i umiejętności uczestników 
na pięciu specjalnie przygotowanych scenkach.

Jagoda Henclewska podczas przejazdu.

Mistrzowskie ujeżdżanie

www.murowana-goslina.pl10
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Jednak ze względu na remont 
kościoła nie mogła być ona od razu 
wyeksponowana. W drugiej połowie 

sierpnia br. znalazła miejsce we wnętrzu 
kościoła (na lewej ścianie – patrząc od 
wejścia – naprzeciwko dwóch przekaza-
nych wcześniej). Przypomnijmy historię 
ich odnalezienia po latach.
 
Trzy barokowe fi gury - Matka Boska, 
papież oraz zakonnik - pochodzące z ok. 
połowy XVII wieku zdobiły w przeszłości 
ołtarz główny w kościele pw. św. Jakuba 
Apostoła w Murowanej Goślinie (zwieńcze-
nie ołtarza, nad Trójcą Świętą). Nie wia-
domo, jakie jest ich pierwotne pochodze-
nie, ale z pewnością sylwetki są widoczne 
np. na pocztówkach z 1966 r. Pod koniec 
lat 80-tych lub na początku 90-tych ołtarz 
został poddany pracom konserwatorskim. 
Ołtarz zdemontowano oraz przewieziono 
do pracowni konserwatorskiej przy 
Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. 
Po zakończeniu prac konserwatorskich 
ołtarza głównego rzeźby nie wróciły na 
swoje pierwotne miejsce, nie powróciły 
nawet do kościoła. Można rzec, że ślad po 
nich zaginął. W 2012 roku grono miesz-
kańców Murowanej Gośliny, wśród nich 
Karol Stern, zainteresowało się losem 
„naszych” rzeźb. Po licznych rozmowach, 
wymianie dokumentów, zmaganiach pod 

koniec 2013 roku, rzeźby powróciły do 
kościoła farnego. Stan fi gur nie pozwalał 
na wyeksponowanie. Zniszczone, 
z widocznymi śladami żerowania owadów, 
pozbawione częściowo pierwotnej 
polichromii oraz złoceń i srebrzeń. Ich 
konserwacji podjęła się Pracownia Kon-
serwacji Zabytków w Murowanej Goślinie. 
Najpierw pracami konserwatorskimi 
objęte zostały rzeźby papieża oraz zakon-
nika. Następnie odtworzono pierwotny 
wygląd rzeźby Matki Boskiej. 

Obiekty m.in. oczyszczono z zabrudzeń 
powierzchniowych i pozostałości przema-
lowań (Matka Boska). Wykonano impre-
gnację wzmacniającą drewno. Zrekon-
struowano brakujące fragmenty rzeźb 
oraz uzupełniono ubytki drewna. Profi lak-
tycznie zaimpregnowano drewno środ-
kiem owadobójczym. Uzupełniono ubytki 
zapraw kitem kredowo-klejowym oraz 
emulsyjnym. Wykonano retusz i rekon-
strukcję polichromii. Zrekonstruowano 
złocenia i srebrzenia. Polichromie zabez-
pieczono werniksem końcowym. 

Prace konserwatorskie były bardzo 
żmudne i czasochłonne. Przywracanie 
świetności goślińskim fi gurom trwało 
w sumie ponad półtora roku. Papież 
i zakonnik powróciły do kościoła pw. św. 

Jakuba Apostoła w grudniu 2014 roku. 
Nie przywrócono ich jednak na ołtarz. 
Zostały umieszczone wewnątrz kościoła, 
na bocznej, południowej (prawej od wej-
ścia) ścianie. Matka Boska została prze-
kazana 18 lutego br. Proboszcz Sławomir 
Jessa i burmistrz Dariusz Urbański zasta-
nawiali się podczas tego spotkania, jakie 
byłoby idealne miejsce na wyeksponowa-
nie fi gury. Wstępnie zasugerowali, że naj-
lepiej byłoby umieścić rzeźbę na północ-
nej ścianie kościoła, naprzeciwko rzeźb 
zakonnika i papieża. Tam też rzeźba 
została umieszczona w sierpniu br., 
a wierni mogą podziwiać wszystkie trzy 
cenne pamiątki.

Oprac. Monika Paluszkiewicz
Zdjęcia: Pracownia Konserwacji Zabytów 

w Murowanej Goślinie oraz Monika 
Paluszkiewicz

Figura wyeksponowana w kościele

Na początku ubiegłego roku ostatnia z trzech odnalezionych, następnie odnowionych fi gur – 

Matka Boska - powróciła do kościoła wp. Św. Jakuba Apostoła. Przekazał ją wówczas osobiście 

burmistrz Dariusz Urbański, który z prywatnych środków sfi nansował konserwację rzeźby.

Przekazanie fi gury Matki Boskiej do kościoła pw. św. Jakuba Apostoła.

RENOWACJA FIGURY MATKI BOSKIEJ

  Twarz Matki Boskiej 
– przed konserwacją, 
w latach 80/90 XX wie-
ku, podczas prac kon-
serwatorskich  została 
całkowicie usunięta 
oryginalna warstwa 
malarska z lica.

Fragment szaty 
Matki Boskiej – przed 
konserwacją, widoczne 
uszkodzenia mecha-
niczne drewna oraz 
osypująca się mączka 
świadcząca o czynnym 
żerowaniu owadów. 

 Fragment rzeźby Matki Boskiej – przed konser-
wacją, próba połączenia dłoni z przedramieniem.

 Matka Boska – w trakcie konserwacji, podczas wykonania 
rekonstrukcji złoceń i srebrzeń w technice na mat i na poler.  Matka Boska – po konserwacji.
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CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

URZĄD

WINOBRANIE I PLANY WYJAZDOWE

W sobotę 9 września aż w 103 osoby (2 
autokary) wyruszyły z Łopuchówka 
i Murowanej Gośliny na zorganizowaną 
przeze mnie wycieczkę na Winobranie 
do Zielonej Góry. Pogoda dopisała, sło-
neczko przygrzewało i w takiej atmosfe-
rze zabawy, festynu, korowodów  spę-
dziliśmy tam cały dzień.

Wzięliśmy udział w wielkim korowodzie 
na cześć króla wina, można było 
posmakować win z zielonogórskich win-
nic, kupić, czego dusza zapragnie, na 
ogromnym targu staroci i zwiedzić zielo-
nogórską Palmiarnię.

Całej ponad 100-osobowej ekipie dzię-
kuję za fajną atmosferę i przyjemne 
chwile.

Już dziś sygnalizuję wyjazd 28 paździer-
nika do Gniezna - fabryka ozdób choin-
kowych z możliwością zakupu ozdób na 
miejscu. Kolejny planowany wyjazd (9 
grudnia br) to 1-dniowy pobyt na Jar-
marku Bożonarodzeniowym w Berlinie.

Wszystkie informacje na temat wyjaz-

dów pod nr tel. 695 998 253.

Urszula Gendera-Zielińska
Sołtys Łopuchówka

URSZULKI

Sołtys Łopuchówka zaprasza na 
kolejne, trzecie już biegi imieninowe - 
Urszulki 2017.

W programie imienin na sportowo jak 
zwykle: biegi, jazda na rowerze, kijki, 
oraz joga (za darmo). Trwają rozmowy 
z Zakładem Energetycznym, więc być 
może do programu dołączy jeszcze wię-
cej atrakcji i aktywności fi zycznych na 
boisku w Łopuchówku.

Na koniec jak zwykle ognisko, kiełbaski 
(prosimy o zabranie z sobą), pyry z gzi-
kiem oraz kulinarna niespodzianka. 
Będzie też kawa, herbata i domowe cia-
cho.

Zapraszam na imieniny na sportowo!

Urszula Gendera-Zielińska
Sołtys Łopuchówka

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

LP
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG KSIĘGI 

WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG EWIDENCJI GRUNTÓW 
I BUDYNKÓW

CENA 
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ 
WADIUM

TERMIN WPŁATY 
WADIUM I ZŁOŻENIA 

OFERTY

TERMIN CZĘŚCI 
JAWNEJ 

PRZETARGU

1

GN.6840.42.2016
obręb: Murowana Goślina, 

arkusz: 3, działka nr: 149/12
powierzchnia: 0,6352 ha, KW PO1P/00215102/9

właściciel: Gmina Murowana Goślina

360 000,00 zł 
brutto

72 000,00 zł
do 2 listopada 2017 r. 

(czwartek)
8 listopada 2017 r.

 godz. 10.00

MIEJSCE PRZETARGU: plac Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA
Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działki o numerze ewidencyjnym 149/12, 149/14 objęta jest miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXIII/200/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. i oznaczone są sym-
bolem – 3P jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, ponadto, na działkach występuje istniejąca napowietrzna linia 
elektroenergetyczna wraz z obszarem oddziaływania.

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

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

Murowana Goślina, dnia 2.10.2017 r.

I przetarg odbył się dnia 14.02.2017 r. kolejno o godz. 10.15 i 10.30; 
II przetarg odbył się dnia 18.04.2017 r. kolejno o godz. 10.00 i 10.15; 
III przetarg odbył się dnia 20.09.2017 r. o godz. 10.00

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Barbara Florys-Kuchnowska
kierownik referatu budowlano-inwestycyjnego 
i zarządzania drogami
b.fl orys@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 610

Trwa realizacja dwóch projektów 
oświetleniowych na terenie gminy. 

W ramach tzw. „umowy barterowej” do 
końca grudnia 2017 r. wybudowane 
zostanie bez żadnych nakładów ze strony 
gminy 290 szt. nowych punktów oświe-
tleniowych za kwotę 1,3 mln zł. Nowo 
wybudowane punk ty będą również do 
końca br. sukcesywnie uruchamiane 
(zaświecane).

Rozpoczęła się też realizacja moderniza-
cji oświetlenia na terenie całej gminy na 
technologię LED. Wymienione zostanie 
1430 szt. opraw wraz z uzupełnieniem 
o dodatkowe 84 oprawy. Wymienione 
zostaną również zegary, dzięki którym 
całe oświetlenie na terenie gminy zapa-
lać się będzie w jednym momencie. War-
tość zadania to niemal 3 mln zł. Oprawy 
wymieniane są sukcesywnie partiami - 
mocami opraw. Zadanie zrealizowane 
zostanie do końca I kwartału 2018 r.

Realizacja projektów 
oświetleniowych

www.murowana-goslina.pl12



Prace odbywały się w okresie wegetacyjnym na przestrzeni 
ostatnich dwóch lat, a było to możliwe, dzięki dotacji uzy-

skanej ze środków pochodzących z WFOŚiGW. 

Gmina Murowana Goślina uzyskała łącznie 15 552,00 zł dota-
cji, po 7776,00 na każdy rok obowiązywania umowy. 

Walka z tą rośliną jest niezwykle trudna, dlatego konieczne 
jest ciągle monitorowanie miejsc jej występowania, zaró wno 
pod kątem pojawiania się nowych stanowisk oraz odrastania 
nowych pędów w miejscach, gdzie została ona wcześniej usu-
nięta. 

Dzięki dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu walka ta jest 
łatwiejsza, dlatego będziemy starać się o dotacje na kolejne 
lata.

W dniu 30 sierpnia zakończyły się prace zwią-

zane z usuwaniem występujących na terenie 

gminy stanowisk niezwykle groźnej rośliny, jaką 

jest barszcz Sosnowskiego. 

URZĄD

SPROSTOWANIE

W „Goślińskim Biuletynie Mieszkańców” nr 9/2017 popełniliśmy błąd w podanych nazwiskach zwycięzców biegu Murowana Dycha. Zamiast 
zwycięzców dystansu na 5 KM spośród mieszkańców Murowanej Gośliny podaliśmy nazwiska zwycięzców klasyfi kacji open na 10 km. Za-
tem jeszcze raz, z gratulacjami i prośbą o wybaczenie, nazwiska najszybszych biegaczy z dystansu na 5 km mieszkańców gminy:

Murowana Dycha, Murowana Goślina, 5 km, panowie: Bartosz Wiśniewski, KB Gepard; Kamil Molenda; Tomasz Modrzejewski, KB Gepard

Z poważaniem
redakcja „Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców”

 W dniach 11 i 19 września br. burmistrz Dariusz Urbański 
w asyście pani skarbnik Romany Dudek w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu podpisał dwie umowy pożyczek na pokrycie kosztów 
związanych z inwestycjami przeprowadzonymi w gminie. 

Pierwsza z pożyczek dotyczy fi nansowania zadania polegają-
cego na zakupie Ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie. Sprzęt został 
zakupiony w lipcu br. i od tego czasu służy jednostce przy 
akcjach ratowniczo-ga śniczych. Pożyczka uzyskana 
z WFOŚiGW pokrywa 100% poniesionych kosztów i wynosi 
69 999,30 zł, z czego gmina ma możliwość umorzenia jej do 
40% wysokości.

Druga z pożyczek dotyczy sfi nansowania kosztów poniesio-
nych na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja świetlicy 
wiejskiej w Mściszewie”; wartość zrealizowanej inwestycji to 
99 652,61 zł. Finansowaniu ze środków funduszu podlega 
wartość netto inwestycji w wysokości 81 018,38 zł, gmina uzy-
skała pożyczkę w wysokości 50 000,00 zł, co stanowi 61,72% 
całkowitych kosztów kwalifi kowalnych. Gmina ma możliwość 
umorzenia pożyczki do 40% jej wysokości.

Barszcz Sosnowskiego 

- zakończenie prac

Kolejne fundusze 

z WFOŚiGW pozyskane

INICJATYWY REALIZOWANE PRZY WSPARCIU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU 

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU 

Daria Niemier
inspektor ds. środków zewnętrznych 
i zamówień publicznych
d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 663

Daria Niemier
inspektor ds. środków zewnętrznych 
i zamówień publicznych
d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 663

W dniach 2-3 września odbył się 
ogólnopolski turniej klasyfi kacyjny 

tenisa ziemnego w Szczawnie Zdroju. 
Wzięło w nim udział 13 zawodników 
z całej Polski. Krzysztof Kowalewski był 
rozstawiony z nr 2 i bronił tytułu sprzed 
roku.

W pierwszej rundzie ze względu na roz-
stawienie Kowalewski miał wolny los. 

W ćwierćfi nale spotkał się z Szymonem 
Nowickim (Spartakus Koźmin WLKP), 
pokonując go po długim i wyrównanym 
meczu 6:4, 3:6, 10:5. W zeszłym roku to 
właśnie z nim grał w fi nale, pokonując go 
wtedy 6:4, 6:3.

W półfi nale odbył się bratobójczy pojedy-
nek KS Warty Poznań, gdyż Kowalewski 
rywalizował z Lechem Jabłońskim w dłu-

gim i wyrównanym meczu. Ostatecznie 
wygrał Krzysztof Kowalewski  6:4, 4:6, 
10:5.

W fi nale Kowalewski rywalizował z Paw-
łem Miętrkiewiczem (IKS Sulechów), ule-
gając mu 3:6 i 2:6, zajmując tym samym 
2 miejsce w turnieju.

 
Krzysztof Kowalewski

Obrona tytułu była o krok
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Spotkaliśmy się 4 września. Ponadto 
po raz pierwszy od 18 lat spotkaliśmy 

się w ośmioletniej szkole podstawowej, 
w dodatku z oddziałami gimnazjalnymi. 
Absolwenci klas szóstych stali się pierw-
szym rocznikiem klas siódmych. Nasz 
budynek znowu stał się  jedną,  wielką 
szkołą: 840 uczniów, 35 oddziałów klaso-
wych, 74 nauczycieli i wychowawców. To 
nie tylko przygoda, to również prawdziwe 
wyzwanie, któremu przyjdzie stawić czoła.

 Jednak pomimo tych wielkich zmian, 
które oznaczają również nowe podstawy 
programowe i podręczniki, jak wskazała 
w swoim powitalnym przemówieniu dyrek-
tor Mirosława Szudera, czeka nas konty-
nuacja wielu wspaniałych tradycji naszej 
szkoły. Z pewnością nie zabraknie chwil 
umilających naukę, takich jak na przykład 
Dzień Patrona, Dzień Ziemi, Dzień Sportu, 
festyn „Piknik z Dwójką” i wielu, wielu 
innych. 

 Postaramy się, by osiemdziesięcioro 
uczniów rozpoczynających naukę w kla-
sach pierwszych bardzo szybko zaczęło 
nazywać Dwójkę swoją szkołą. Starsi kole-
dzy z pewnością pomogą im wkroczyć 
w ten nowy, doroślejszy świat, wspierając 

OŚWIATA

wychowawców. Dla starszych uczniów 
Samorząd Uczniowski również przewiduje 
liczne, atrakcyjne „czasoumilacze”, kon-
kursy, imprezy, wycieczki.

Zatem ten rok jawi się, jako kolejny - pełen 
wyzwań, ale i obietnic. Warto podejmować 
te wyzwania, o czym wspomniał, witając 
wszystkich, burmistrz Dariusz Urbański. 

Hanna Frelich
Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Henryka Sienkiewicza 

18 września Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Wielkopolskich w Długiej 

Goślinie wzięła udział w akcji Sprzątania 
Świata pod hasłem: Nie ma śmieci - są 
surowce. 

Uczniowie i przedszkolaki wraz ze swo-
imi opiekunami zebrali się w sali numer 
2. Tam Angelika Skrzypek opowiedziała 
o historii akcji oraz zwróciła uwagę na 
to, aby robić przemyślane i rozsądne 
zakupy. Wyjaśniła także, dlaczego dba-
nie o środowisko jest ogromnie ważne 
dla przyrody i człowieka. Następnie 

uczniowie obejrzeli fi lm pt. „Wyjdź na 
czysto - ekologia dla szkół”. Potem udali 
się do swoich sal, gdzie wykonywali eko-
logiczne kreacje z surowców, które 
wcześniej przynieśli do szkoły. Poszcze-
gólne klasy musiały przebrać swojego 
przedstawiciela. Uczniowie znakomicie 
poradzili sobie z nadaniem nowego życia 
butelkom, gazetom czy torbom folio-
wym. Podsumowaniem konkursu było 
zaprezentowanie poszczególnych stro-
jów na wybiegu. W jury zasiadała: 
Aldona Dałek, Beata Sójka oraz Sandra 
Sobalak. 

Kreatywność uczniów nie znała granic 
i bardzo ciężko było wybrać zwycięską 
trójkę. Po długiej naradzie jury zdecydo-
wało, że: I miejsce zajmie klasa 6, II 
klasa 3, a III przedszkolaki. Klasy, które 
zajęły miejsca na podium, otrzymały 
słodkie nagrody. Na zakończenie akcji 
uczniowie wraz z opiekunami udali się na 
boisko, by sprzątnąć teren dookoła 
szkoły.

Angelika Skrzypek, Karolina Magdziarz
nauczyciele w Szkole Podstawowej 

w Długiej Goślinie

EkoModa w Długiej Goślinie

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza.

Poczty sztandarowe podczas apelu.

Rok szkolny 2017/2018 
rozpoczęty
Pod każdym względem nowy rok szkolny jawi się on jako wyjątkowy. Zacznijmy od daty. Przyzwy-

czailiśmy się, że rozpoczynamy naukę 1 września, a tu niespodzianka - wakacje dłuższe o trzy dni.
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ności i solidarności bez prawdy, miłości 
i Boga. Ks. proboszcz wspominał bł. księ-
dza Jerzego Popiełuszkę, kapelana Soli-
darności, obrońcę praw człowieka w PRL, 
jego relikwie obecne były na mszy św.

Po mszy świętej w ramach 10. Festiwalu 
Akademia Gitary odbył się koncert - 
zagrali Urszula Stawicka (klawesyn) i Piotr 
Pałac (gitara). Duet zaprezentował nie-
zwykły program, na który złożyły się 
dzieła kompozytorów hiszpańskich, wło-
skich i meksykańskich epoki baroku, 
oświecenia i twórców współczesnych. 
Charakterystyczna barwa gitary i klawe-
synu, ich nietypowe połączenie to bardzo 
oryginalny projekt.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

31 sierpnia br. mszą świętą w inten-
cji Solidarności i Wolności w kościele 

pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa 
Chrystusa rozpoczęły się gminne 
obchody Dnia Solidarności i Wolności. 
Święto państwowe zostało ustanowione 
przez Sejm RP dniu 27 lipca 2005 roku 
w celu upamiętnienia historycznego 
zrywu Polaków do wolności i niepodle-
głości z 1980 roku, który zainicjował 
proces upadku komunizmu i wyzwolenia 
narodów Europy Środkowej i Wschod-
niej.

W homilii ks. proboszcz Piotr Szymkowiak 
podkreślił, jak wezwanie do czujności 
w Ewangelii św. Mateusza i przypadające 
w tym dniu święto państwowe mają wiele 
wspólnego. Za każdym razem, kiedy prze-
stajemy czuwać, wystawiamy się na nie-
bezpieczeństwo. Nie da się budować wol-

KULTURA

To już X Międzynarodowy Plener Rzeź-
biarski Puszcza Zielonka. Przybyło na 

niego 9 zagranicznych artystów: Marko 
Crnobrnja (Serbia), Hans Reijnders 
(Holandia), Alpár Péter (Rumunia), Mar-
celo Díaz García (Hiszpania), Susheila 
Jamieson (Szkocja), Marija Rajśić (Ser-
bia), Hunkar Yilmaz (Turcja), Juan Carlos 
Alvarez (Chile/Francja), Daniel Alvarado 
León (Kolumbia) oraz Dawid Szafrański 
(Polska).  Gościem pleneru jest rzeźbiarka 
Grażyna Szymała-Wołyńska, która zaini-
cjowała to wydarzenie w 2007 roku.

Plener odbywa się w ramach RAMUS 
ARTIS Festival, podczas, którego odbędą 
się warsztaty, spotkania, wystawy zwią-
zane z tematem „Dom”.

Jak interpretują to uniwersalne pojęcie 
artyści, będzie można zobaczyć już wkrótce 
podczas wernisażu, na który serdecznie 
zapraszamy 12 września 2017 o godz. 
18.00 na terenie urokliwej rezydencji Novel 
House w Kamińsku 24 (wstęp wolny).

Projekt jest współfi nansowany ze środ-
ków od Samorządu Województwa Wielko-
polskiego oraz Gminy Murowana Goślina.

Justyna Clark
Zdjęcia: Grażyna Szymała-Wołyńska

Dom

Święto Solidarności i Wolności

Msza święta w intencji Solidarności i Wolności.

Urszula Stawicka (klawesyn) i Piotr Pałac (gitara) podczas koncertu.
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KULTURA

KONKURS
DRODZY CZYTELNICY!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Murowanej Goślinie

bierze udział w konkursie 
„PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE”

Wspólnymi siłami możemy wygrać 
nawet 250 książek, które wzbogacą 

nasz księgozbiór!

Wystarczy wejść na stronę

www.wspolneczytanie.pl/konto

zarejestrować się lub zalogować przez
Facebooka, odszukać naszą bibliotekę

i oddać swój głos.

Głosowanie trwa 
od 2  do 31 października 2017 r.

CODZIENNIE 

MOŻNA ODDAĆ 1 GŁOS

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW

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

REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz

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

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

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

TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

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

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 

PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

Halina Turaj, 61 8923 630

Już ostatni w tym roku Pchli Targ 
i Kiermasz Rękodzieła odbył się na 

placu Powstańców Wielkopolskich. 
W sobotę 16 września, przy zaskakująco 
pięknej pogodzie, rozstawiło się ponad 
dwadzieścia stoisk. 

Oprócz różnych przedmiotów domowych 
– ubrań, książek, puzzli, butów, biżuterii, 
maskotek, doniczek, klatek dla chomi-
ków itd., można było zakupić rękodzieło 
wykonywane z drewna, papierowej 
wikliny oraz witraże, szyte torby czy też 
ręcznie wypalane talerze. Niestety, targ 
nie wzbudził większego zainteresowania 
mieszkańców historycznej części miasta, 
dlatego kolejne będą odbywać się na Zie-
lonym Wzgórzu, gdzie cieszą się ogrom-
nym zainteresowaniem.  

Pełna fotorelacja dostępna na stronie 
internetowej biblioteki. 

Natalia Kazuś
Biblioteka Publiczna 

Zaskoczyła piękna pogoda

Na targu można było kupić m.in. ręcznie wypalane talerze.

www.murowana-goslina.pl16
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OSIĄGNĄŁEŚ 
LUB JESZCZE W TYM ROKU 

OSIĄGNIESZ WIEK EMERYTALNY? 

SKORZYSTAJ Z POMOCY DORADCY 

DO SPRAW EMERYTALNYCH 

W CZYM POMOŻE DORADCA 

DO SPRAW EMERYTALNYCH:

▪ wyjaśni zasady przyznawania emerytury.
▪ wytłumaczy, od czego zależy wysokość emerytury.
▪ przekaże informacje, które mogą być pomocne w wyborze 

najlepszego momentu przejścia na emeryturę.
▪ wyliczy w kalkulatorze emerytalnym wysokość prognozowa-

nej emerytury.

DYŻUR EKSPERTA ZUS W MUROWANEJ GOŚLINIE 

czwartek, 19.10.2017 r. i 16.11.2017 r. w godzinach: 11.00-14.00.
ul. Poznańska 16 (pokój obok Sali sesyjnej)

Zakres tematyczny:
*zmiany w ustawie emerytalnej,

* e-składka - jeden przelew do ZUS.

JEŚLI ZDECYDUJESZ SIĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK 

O EMERYTURĘ, TO DORADCA:

▪ powie, jakie dokumenty musisz przygotować,
▪ pomoże skompletować i wypełnić wniosek.






