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TERMIN IMPREZA MIEJSCE

L
U

T
Y

13 lutego II Bieg Walentynkowy - KB Katorżnik Stadion miejski, ul. Mściszewska

13 lutego Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Karate WKF Hala widowiskowo-sportowa, 
ul. Mściszewska 10

25 lutego Międzyszkolny Konkurs z wiedzy o Hipolicie Cegielskim Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska

26 lutego Kabaret Marcina Dańca Hala widowiskowo-sportowa, 
ul. Mściszewska 10

28 lutego  Zimowe MTB - Winter Cross Bike Challenge 2016 Stadion miejski, ul. Mściszewska

28 lutego Tropem Wilczym - bieg Murowana Goślina

M
A

R
Z

E
C

1 marca Drzwi Otwarte dla Szóstoklasistów Gimnazjum nr. 1, ul. Mściszewska

5 marca Drzwi Otwarte dla przedszkolaków – przyszłych uczniów i ich 
rodziców: „Przyjdź, zobacz, zostań naszym uczniem” Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna

6 marca II Bieg z okazji Dnia Kobiet – KB Katorżnik Stadion miejski, ul. Mściszewska

6 marca Koncert z okazji Dnia Kobiet – MGOKiR - Żeński Chór „Canzona-
-Absolwent” oraz  Zespół muzyczny „3D-J” Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

6 marca XIX Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie, 
ul. Mściszewska10 (hala MG SPORT, I piętro) 

12 marca Gala MMA – Slugfest 6 Hala widowiskowo-sportowa, 
ul. Mściszewska 10

12 marca Koncert pt. „Cztery pory roku z Vivaldim w tle” w wykonaniu 
zespołu Una Canto, Gość specjalny - Marika Nazarewicz (balet)

Aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej 
Goślinie, ul. Mściszewska 10

13 marca Turniej piłki nożnej jednostek pomocniczych 
gminy Murowana Goślina

Hala widowiskowo-sportowa, 
ul. Mściszewska 10

13 marca Akcja poboru krwi – HDK PCK Gośliniacy Klub Osiedlowy Zielone Wzgórza

18 marca Otwarcie wystawy czasowej: 
„Ostrów Tumski miejsce Chrztu Polski”

Biblioteka Publiczna w Murowanej 
Goślinie, ul. Poznańska 16

5 czerwca XX Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie 
XXXV Gośliński Mały Maraton Weteranów

Murowana Goślina
UWAGA! Rozpoczęły się zapisy.

PŁACĘ PODATKI TAM, 
GDZIE MIESZKAM!

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH TO JEDNO Z NAJWAŻNIEJSZYCH 

ŹRÓDEŁ DOCHODÓW GMINY. PŁACĄC GO ZGODNIE Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA, 

ZWIĘKSZASZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE GMINY MUROWANA GOŚLINA.

szczegóły - str. 17
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STRAŻ MIEJSKA

Rozbawił mnie w gazetce zarzut, że nie zlikwidowałem Straży 
Miejskiej. Na początku 2015 roku wniosłem projekt takiej 
uchwały do Rady Miejskiej. Jednak w Radzie Miejskiej mam 3 
radnych na 15, a moja uchwała o likwidacji Straży Miejskiej 
została odrzucona głosami radnych klubu Rozwój Ziemi 
Goślińskiej. Oto przykład, jak autorzy próbują manipulować 
opinią publiczną.

LIKWIDACJA SPÓŁKI MG SPORT

Ten postulat został zrealizowany w menedżerski sposób, jed-
nak autorom tego artykułu jest to pojęcie obce. Otóż stwierdzi-
łem, że nie ma potrzeby likwidować już istniejącej spółki, tylko 
należy rozszerzyć jej działanie o zarządzanie mieniem komu-
nalnym. Powoływanie odrębnej spółki do zarządzania halą 
sportową było absurdem. Chyba, że chodziło o wydawanie 
publicznych pieniędzy na wyjazdy organizatorów widowisk do 
Francji, to wtedy Spółka MG Sport spełniła swoją rolę. Gdyby 
wyjazdy były opłacane przez urząd, to Regionalna Izba Obra-
chunkowa by to zakwestionowała.

Połączenie w jednej spółce dwóch funkcji (zarządzania halą 
sportową i mieniem komunalnym) generuje mniejsze koszty, 
np. jeden prezes i jedna rada nadzorcza. Za powyższym roz-
szerzeniem kompetencji spółki głosowało tylko 2 radnych 
z Rozwoju Ziemi Goślińskiej i 3 moich radnych, choć gołym 
okiem widać, że to korzystne rozwiązanie dla gminy. 

Muszę jeszcze poinformować moich oponentów, że 
osoby, które na mnie głosowały czy uczestniczyły 
w mojej merytorycznej kampanii wyborczej nie mają 
zakazu, żeby ubiegać się o zatrudnienie w urzędzie. Co 
do powołanego przez Radę Nadzorczą Prezesa Spółki 
MG Sport i Nieruchomości, pragnę poinformować, że 
do konkursu stanął tylko jeden kandydat, zatem wszel-
kie insynuacje są nie na miejscu.

Jako sponsor młodzików Concordii byłem zbulwerso-
wany, że dzieci z zespołu w okresie zimowym muszą pła-

cić za wynajem hali. Za wynajęcie tańszej sali gimnastycznej 
w SP nr 1 płacili rodzice. Dzisiaj hala jest bezpłatna dla wszyst-
kich zespołów sportowych działających na terenie gminy. Wyna-
jęcie hali dla mieszkańców to kwota 50 zł za jeden segment. 
Nie jest zawyżoną stawką i wyłącznie pokrywa koszty. 

Gimnazjum nr 1 ma pierwszeństwo do korzystania z hali na 
lekcjach wychowania fi zycznego. Siatkarki nie trenują w czasie 
przeznaczonym na lekcje w-f. Jeżeli odbywają się treningi 
sołectw i osiedli samorządowych, to pieniądze za wynajem hali 
sportowej można zapłacić z funduszy osiedlowych i sołeckich. 

WIDOWISKA HISTORYCZNE

Ponieważ autorzy tekstu „Rok burmistrza Urbańskiego” tj. 
Aleksandra Henclewska, Marcin Buliński, Wiesław Kaniecki 
i Krzysztof Malinowski nie doszukali się prawdziwych podstaw 
do krytyki moich rządów, to spróbowali przypisać mi zarzut 
dofi nansowania w 2015 r. widowiska historycznego, czyli 
współorganizowanego przez nich przedsięwzięcia. Nie dość, że 
to już paradoks, to jeszcze należy zaznaczyć, że kwota 80 000 
zł została niejako wymuszona. 

obiecałem przed wyborami, że skończy się w gminie propa-
ganda sukcesu i wprowadzanie mieszkańców w błąd. Na bie-
żąco jesteście i będziecie Państwo informowani o wszystkim, 
co się dzieje i co realizujemy w gminie. 

Czuję się zobowiązany odnieść do informacji zawartych 
w periodyku wydawanym przez R ozwój Ziemi Goślińskiej, 
ponieważ pojawiło się tam sporo kłamliwych informacji.

ZADŁUŻENIE GMINY

Podczas mojej kadencji nie powiększyło się zadłużenie gminy. 
Zadłużenie w wysokości 25 074 004,28 zł powstało za rządów 
mojego poprzednika, przy zgodzie i aprobacie klubu radnych 
Rozwój Ziemi Goślińskiej. Obecnie pozostaje na tym samym 
poziomie.

Prawdą jest, że w 2015 roku zaplanowano zwiększenie obliga-
cji o 400 000 zł (aby szybciej realizować inwestycje, zamiast 
czekać na zwolnienie tzw. wolnych środków). Jednak na sesji 
Rady Miejskiej w grudniu 2015 roku podjęto uchwałę o nieza-
dłużaniu gminy. Autorzy artykułu jeszcze przed publikacją 
gazetki wiedzieli, że skierowałem taką uchwałę do Rady Miej-
skiej.

To szczyt hipokryzji i obłudy, jeżeli były zastępca burmistrza 
Marcin Buliński wypowiada się na temat mojego postulatu, 
dotyczącego wystąpienia ze Związku Międzygminnego GOAP. 
Gdy zostałem burmistrzem, dowiedziałem się, że GOAP jest 
zadłużony na 40 mln zł. Zadłużenie to powstało, gdy we wła-
dzach GOAP-u był nie kto inny, jak właśnie Marcin Buliński 
oraz grupa burmistrzów i wójtów. Nie mogliśmy wystąpić ze 
związku, bo gmina musiałaby spłacić część – przypadają-
cego na nas – zadłużenia. To obecnie moje i mojego 
zastępcy działanie spowodowało, że nie zgodziliśmy się na 
zwiększenie zadłużenia lub częściową jego spłatę przez 
gminy. Udało się zredukować koszty funkcjonowania związku 
i na koniec 2016 roku GOAP powinien wyjść na prostą, zni-
welować dług. 

Podczas mojej kadencji nie powiększyło się 
zadłużenie gminy. Zadłużenie w wysokości 
25 074 004,28 zł powstało za rządów mojego 
poprzednika. Obecnie pozostaje na tym 
samym poziomie.

Szanowni Mies zkańcy,

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina
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OŚRODEK ZDROWIA CZEKA NA REMONT

Muszę się odnieść także do artykułu Pawła Napieralskiego 
dotyczącego remontu ośrodka zdrowia. Odbyłem dwa spotka-
nia: z panem Galbasem oraz innym przedstawicielem spółki 
Medicus-Bonus. Zaproponowałem zwolnienie z części czynszu 
po wykonaniu modernizacji gabinetów lekarskich, aby zrekom-
pensować poniesione koszty. W adaptacji pomieszczeń przy 
hali sportowej sprawdziło się ono świetnie, dzięki temu mogła 
powstać siłownia na miarę XXI wieku. Otrzymałem odpowiedź, 
że spółka pana Galbasa wybudowała szpital w Środzie Wlkp. 
i nie ma obecnie środków na modernizację, przygotowanie 
wynajmowanych gabinetów do wymogów komputerowej 
obsługi pacjentów w naszym mieście. Podczas drugiego spo-
tkania przedstawiłem możliwość zorganizowania rejestracji na 
wynajmowanym przez spółkę piętrze. Od lat odpada wariant 
wspólnej rejestracji, gdyż lekarze rodzinni nie są zaintereso-
wani takim rozwiązaniem. Do dzisiaj nie otrzymałem odpowie-
dzi na moją propozycję. Warto dodać, że budynek ośrodka 
zdrowia jest ocieplany, a w tym roku spółka MG Sport i Nieru-
chomości przebuduje parking przed ośrodkiem zdrowia. Nato-
miast dostosowanie gabinetów do wymogów Narodowego Fun-

duszu Zdrowia nie należy do zadań własnych 
gminy. To tak, jak by piekarz wynajął pomiesz-
czenia gminne, a następnie wymagał, aby 
zafundować mu wyposażenie. 

Szanowni Państwo, czułem się w obowiązku 
obnażyć kłamstwa publikowane na temat pracy 
mojej i urzędu. Powyższe wyjaśnienia pokazują, 
ile bzdur na temat decyzji i pracy urzędu publi-
kują oponenci. Nie jestem w stanie za każdym 
razem prostować podobnych publikacji. Dysku-
tować będziemy podczas kampanii wyborczej, 
jednak gdyby ktoś z mieszkańców miał jakiekol-

wiek wątpliwości i pytania, to na pewno je wyjaśnię. Poza tym 
skupię się w dalszym ciągu na pracy. Rok 2015 był bardzo 
pracowitym i udanym rokiem. Wierzę, że gminę uda się 
wyprowadzić na prostą. Najważniejsze osiągniecia przedstawi-
liśmy we wstępniaku do poprzedniego wydania biuletynu. 

Zapraszam też do lektury mojego przemówienia noworocznego 
na str. 8.

URZĄD, RADA

To właśnie radny Wiesław Kaniecki przy podziale tzw. wolnych 
środków wniósł poprawkę, którą przegłosował jego klub Roz-
wój Ziemi Goślińskiej, będący także wydawcą gazetki. Wprowa-
dzono w ten sposób dofi nansowanie widowiska, zdejmując jed-
nocześnie środki z wynagrodzeń dla urzędników. Dokonano tu 
swoistego szantażu. To cała prawda o dofi nansowaniu wido-
wisk w 2015 roku.

Przy tej okazji warto wspomnieć o rozliczeniu tej dotacji. Oka-
zało się, że na 4 dni przed pierwszym widowiskiem w 2015 roku 
sprzedano biletów za zaledwie 30 tys. zł. Przynajmniej taką 
kwotę wykazuje stowarzyszenie. Gdzie się podziały wpływy 
z biletów, skoro organizatorzy zapewniają, że trybuny były 
pełne? W gminie poprzez dom kultury i bibliotekę sprzedano 
niewielką liczbę biletów. Być może znowu na siłę ściągano 
mieszkańców, oferując im bilety bezpłatne lub po zaniżonych 
cenach, aby za wszelką cenę wykazać zainteresowanie widowi-
skami. Najważniejsze jednak, że skończyły się wycieczki do 
Francji na koszt mieszkańców (w poprzednich latach na wyjazdy 
urzędników, statystów i radnych do Puy Du Fou gmina wydała 
w sumie ponad 159 tys. zł). 

MUROWANA GOŚLINA W CITTASLOW

Autorzy tekstu zarzucili mi ponadto, że mimo zapowiedzi nie 
wystąpiliśmy ze związku Cittaslow. Tymczasem taki projekt 
uchwały wniosłem pod obrady Rady Miejskiej. Wycofałem go 
jednak na prośbę rękodzielników i lokalnych producentów, któ-
rzy przekonali mnie, że Cittaslow jest pomocne w ich działal-
ności. Czynienie z tego pretekstu do krytyki pozostawiam Pań-
stwa ocenie. 

MIESZKANIA KOMUNALNE

Kolejny temat opisany we wspominanej gazetce to mieszkania 
komunalne. Uważam, że moim ogromnym sukcesem było roz-
wiązanie niekorzystnej dla gminy umowy ze spółką Lider, a po 
zmianie nazwy MG Zarządzanie. To prawda, że za nasze pie-
niądze spółka wybudowała 20 mieszkań i wyremontowała 
wskazane przez gminę mieszkania komunalne. Jednak, kiedy 
zostałem burmistrzem, okazało się, że w 2014 roku spółka 
przestała remontować kolejne lokale i nie przygotowała się do 
budowy mieszkań. Mój poprzednik podpisywał kolejne aneksy 
dotyczące przesunięcia terminów realizacji budów i remontów 
bez żadnego uzasadnienia. Podjąłem decyzję, że nie będzie 
kolejnych aneksów, tylko zaczniemy wyciągać konsekwencje 
i nakładać kary umowne za nierealizowanie treści umowy. 
Poza tym, wobec niejasnych w większości zapisów umowy, 
gmina bezpowrotnie straciła 1,4 mln zł z tytułu niezapłaco-
nych czynszów za mieszkania komunalne, w związku z prze-
dawnieniem spraw.

Budynek ośrodka zdrowia jest ocieplany, a w tym 
roku spółka MG Sport i Nieruchomości przebuduje 
parking przed ośrodkiem zdrowia. Natomiast 
dostosowanie gabinetów do wymogów 
Narodowego Funduszu Zdrowia nie należy do 
zadań własnych gminy.
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URZĄD, RADA

Podczas wspólnego śpiewania hymnu 
państwowego kibice Lecha Poznań 

odpalili race. Następnie wieniec od spo-
łeczeństwa miasta i gminy złożyli: Bur-
mistrz Dariusz Urbański, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Konrad Strykowski, Wice-
burmistrz Krzysztof Oczkowski, Przewod-
niczący Komisji Gospodarczej Szymon 
Pędziński i syn Powstańca Wielkopol-
skiego Jan Kasseja. Kwiaty złożyli też 
kibice Lecha Poznań. Potomkowie 
powstańca Leona Szafrańskiego zapalili 
znicze.

Dalsza część obchodów miała miejsce 
w Białężynie. W kościele pw. św. Tymote-
usza odbyła się uroczysta msza św. 
w intencji Powstańców Wielkopolskich 
koncelebrowana przez proboszcza ks. 
Tomasza Nawrockiego i proboszcza Dłu-
giej Gośliny ks. Jana Kwiatkowskiego. Na 
mszę przybyli także przedstawiciele 
gminy Oborniki: Adam Olejnik – Starosta 
Powiatu Obornickiego Roman Białachow-
ski Prezes Koła Towarzystwa Pamięci 
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 
w Obornikach. 

Mszę wokalnie uświetnił Chór Mieszany 
„Vocantes” pod kierunkiem prof. Leszka 
Bajona. W homilii ks. Jan Kwiatkowski 
przytoczył słowa kardynała Stefana 
Wyszyńskiego: Tylko orły szybują nad 
graniami i nie lękają się przepaści, 
wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś 
z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przy-
szłości. Musicie ducha hartować i wzno-
sić, aby móc jak orły przelatywać nad 
graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. 
Będziecie wtedy mogli jak orły przebić 
się przez wszystkie dziejowe przełomy, 
wichry i burze nie dając się spętać żadną 
niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne 
ptaki, bo szybują wysoko.” 

Słowa tego cytatu pojawiały się podczas 
całej homilii. Ks. Jan Kwiatkowski pod-
kreślił rolę rodziny. Ubolewał nad stosun-
kami we współczesnej rodzinie, jako wzór 

do naśladowania dla nas dał Maryję, 
Józefa i ich dziecko Jezusa.

Po mszy świętej uczestnicy uroczystości 
udali się do Szkoły Podstawowej im. Leona 
Masiakowskiego w Białężynie. W swoim 
wystąpieniu burmistrz Dariusz Urbański 
nawiązał do historii Powstania Wielkopol-
skiego na Ziemi Goślińskiej. Następnie 
Katarzyna Jankowiak przedstawiła prezen-
tację o genezie i przebiegu powstania. Na 
zakończenie Jan Kasseja, syn powstańca 
zaintonował pieśni patriotyczne, które 
publiczność śpiewała wraz z nim.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Czcimy pamięć 
o Powstańcach Wielkopolskich
W niedzielę 27 grudnia 2015 r. w naszej gminie odbyły się obchody 97. rocznicy wybuchu Powsta-

nia Wielkopolskiego. Rozpoczęły się uroczystością na placu Powstańców Wielkopolskich z udzia-

łem władz samorządowych, potomków powstańców, przedstawicieli szkół, stowarzyszeń, straża-

ków, harcerzy, pocztów sztandarowych i mieszkańców.

CHYLIMY CZOŁO PRZED POWSTAŃCAMI WIELKOPOLSKIMI, PODAJEMY NAZWISKA 

POWSTAŃCÓW Z ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ UMIESZCZONE NA PAMIĄTKOWEJ TABLICY, UFUN-

DOWANEJ W 2014 ROKU PRZEZ CECH RZEMIEŚLNIKÓW KUPCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW 

ORAZ KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE:

Adamski Franciszek, Baszczyński Tomasz, Brocki Jan, Bromberek Jan, Bromberek Tomasz, Bromberek Walenty, Bubacz Józef, 

Buchholdz Andrzej, Budnik Andrzej, Burzyński Józef, Burzyński Wiktor, Cholewicki Piotr, Chudzicki Antoni, Cieślik Stanisław, 

Ciężki Witold, Cwojdziński Mikołaj, Cwojdziński Wojciech, Dera Tomasz, Dera Władysław, Dobrowolski Józef, Dolata Wojciech, 

Dudek Jan, Felerski Andrzej, Filipiak Andrzej, Gajewy Piotr, Gorzejewski Józef, Górzny Stanisław, Grajek Feliks, Grawenda Antoni, 

Jakubowicz Józef,  Jakubowicz Stanisław, Jankowski Roman, Jankowski Wincenty, Janowiak Stanisław, Jędryczka Władysław, 

Kamiński Józef, Kanonik Stanisław, Karasiewicz Jan, Karasiewicz Kazimierz, Karpiński Franciszek, Kaseja Jan, Kaseja Wojciech, 

Kazuś Jan, Klainert Kazimierz, Klaszczyński Jan, Klaszczyński Marcin, Kłos Bernard, Knypiński Kazimierz, Kołpowski Tadeusz, 

Konitz Jan, Kosmowski Stefan, Kowalczyk Stanisław, Krygier Władysław, Kuczkowski Leopold, Kulus Karol, Lis Józef, Łech Franci-

szek, Majchrzak Franciszek, Maluśki Antoni, Małyszczak Michał, Małyszczak Szczepan, Marszał Franciszek, Michalak Ignacy, 

Michalak Stanisław, Milewski Jakub, Musioł Stefan, Niewolny Michał, Nowacki Romuald, Nowicki Stanisław, Orliński Franciszek, 

Pacholski Stanisław, Pawłowski Edward, Piątek Czesław, Polus Jan, Prusinowski Józef, Rakocy Zygmunt, Rolirad Stanisław, 

Rychlewski Jan, Rzadkiewicz Stanisław, Sawicki Franciszek, Skowroński Józef, Skubel Franciszek, Sobkowiak Stefan, Sroka Ste-

fan, Styszyński Franciszek, Sura Wojciech, Surma Franciszek, Surma Stanisław, Szafrański Leon, Thiem Józef, Tomalka Jan, Toma-

szewski Mieczysław, Tulecki Kazimierz, Tulecki Stanisław, Twardowski Stefan, Walkowiak Władysław, Wasiak Jan, Wawrzyniak 

Sczepan, Wojciechowski Ignacy, Woźny Piotr, Wujewski Stanisław, Zmyślony Adam.

Wieniec od społeczeństwa pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz samorządowych oraz Jan Kasseja, syn Powstańca Wielkopolskiego.

Podczas śpiewania hymnu kibice Lecha Poznań odpalili race.
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Rozpoczęliśmy krótkim fi lmowym tele-
dyskiem z najważniejszych wydarzeń 

2015 roku w takich dziedzinach jak: kul-
tura, sport, inwestycje, rekreacja. Miło 
przypomnieć sobie ile fantastycznych spo-
tkań odbyło się w ciągu roku w Murowanej 
Goślinie i żal, że nie da rady w krótkiej pre-
zentacji przedstawić wszystkich: wówczas 
– jak żartowaliśmy w trakcie przygotowy-
wania materiałów – musiałby powstać fi lm 
pełnometrażowy.

Tradycyjnie na Spotkanie Noworoczne 
w Murowanej Goślinie zapraszani są 
goście nie tylko z terenu miasta, ale też 
przedstawiciele władz w Poznaniu i gmi-
nach ościennych, a także reprezentanci 
rozmaitych instytucji i przedsiębiorstw. 
W tym roku w gronie gości specjalnych 
zasiedli: Andrey Yakovlev – Konsul Gene-
ralny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, Zyg-
munt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu 
Poznańskiego, Dorota Nowacka – Bur-
mistrz Gminy Pobiedziska, Zbigniew 
Zastrożny - Zastępca Burmistrza Gminy 
Pobiedziska oraz Przewodniczący Zarządu 
Związku Międzygminnego „Puszcza Zie-
lonka”, Janina Feldmann - Sekretarz 
Gminy Ryczywół, Henryk Brodniewicz – 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Obornikach, Stanisław Marczak – 
Zastępca Prezesa Wielkopolskiej Izby Rze-
mieślniczej w Poznaniu, Marek Baumgart 
- Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Maciej Musiał – Dyrektor Biura 
Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Zbi-
gniew Tomaszewski – Prezes Stowarzy-
szenia Sołtysów Powiatu Poznańskiego. 
Wśród ważnych gości z terenu naszej 
gminy prowadzący uroczystość Arkadiusz 
Bednarek powitał w imieniu burmistrza 
m.in.: Jerzego Pędzińskiego – Starszego 
Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsię-
biorców w Murowanej Goślinie, Tomasza 
Sobalaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Łopuchówko, Radnych Powiatowych, Rad-
nych Rady Miejskiej wraz z Przewodniczą-
cym Konradem Strykowskim, Sołtysów, 
Przewodniczących Osiedli Samorządo-

wych oraz Członków Zarządu Fundacji 
Edukacyjnej im. św. Jana Pawła II.
Po przedstawieniu gości głos zabrał Bur-
mistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
(pełna treść przemówienia na stronie 8). 
Następnie przemówił Zygmunt Jeżewski – 
Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego, 
a także odczytany został list skierowany 
do burmistrza Urbańskiego i mieszkańców 
gminy Murowana Goślina przez Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego Marka 
Woźniaka. Obaj życzyli naszemu włoda-
rzowi dalszej owocnej i skutecznej pracy 
na rzecz gminy i jej mieszkańców. 

Przedsiębiorca Roku 2015
Taki właśnie tytuł przyznawany jest 
corocznie przedsiębiorcom, których spo-
śród nadesłanych nominacji wybiera Kapi-
tuła w składzie: burmistrz Dariusz, Konrad 
Strykowski – Przewodniczący Rady Miej-
skiej, Jerzy Pędziński - Starszy Cechu oraz 
Przedsiębiorca Roku 2012 w kategorii 
„całokształt”, Szymon Pędziński – Prze-
wodniczący Komisji Gospodarczej Rady 
Miejskiej. Wraz z nimi nagrody wręczał 
Stanisław Marczak – Zastępca Prezesa 
Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej 
w Poznaniu

Tytuł Przedsiębiorcy Roku w kategorii 
„Mały Przedsiębiorca” (do 10 osób 
zatrudnionych) otrzymał: Zygmunt Mular-

ski. Firma ZYGMET początkowo zajmo-
wała się świadczeniem usług ślusarskich. 
Następnie rozszerzyła działalność 
o budowę konstrukcji wielkogabaryto-
wych. Firma może poszczycić się realiza-
cjami m.in. w takich fi rmach jak Solaris 
Bus & Coach, Stomil Poznań, Agrobex, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgó-
rza” w Murowanej Goślinie.

Tytuł Przedsiębiorcy Roku w kategorii 
„Średni Przedsiębiorca” (11 do 30 osób 
zatrudnionych) otrzymali: 
Aleksandra i Florian Warzybok - właści-
ciele Zakładu Cukierniczego Radosna 
w Murowanej Goślinie. W przeciągu 
10-lecia znacznie rozwinęli swoją fi rmę, 
unowocześniając park maszynowy, anga-
żując się w rozwój goślińskiej przedsię-
biorczości. Mistrz Warzybok to wymaga-
jący i konsekwentny, bardzo dobry nauczy-
ciel zawodu, za co m.in. został odznaczony 
Srebrną, Złotą i Honorową Odznaką Rze-
miosła. Słodki poczęstunek podczas Spo-
tkania Noworocznego pochodził właśnie 
z cukierni Radosna.

Tytuł Przedsiębiorcy Roku w kategorii 
„Duży Przedsiębiorca” (powyżej 30 osób 
zatrudnionych) otrzymała fi rma GALWANO 
PERFEKT Joanna Leśniewska sp.j. Firma 
zlokalizowana w strefi e AG przy ul. Polnej. 
Zatrudnia osoby z gminy Murowana 

WYDARZENIA

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
BURMISTRZA 2016 R.
Tradycyjnie w styczniu każdego roku w Murowanej Goślinie odbywa się, podobnie jak w innych 

miastach, Spotkanie Noworoczne. W tym roku odbyło się ono 14 stycznia, a uroczystość miała 

miejsce w auli Gimnazjum nr 1.

Wyróżnieni przedsiębiorcy wraz z wręczającymi nagrody.
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WYDARZENIA

Goślina. Chętnie wspiera gośliński sport. 
Zawsze można liczyć na pomoc właścicieli 
w sprawach gminy (np. wizyty inwestorów).

Tytuł Przedsiębiorcy Roku za Całokształt 
Działalności otrzymał Benedykt Basz-
czyński, który prowadzi zakład instalacji 
elektrycznej od 1984 roku. Jego prace są 
wzorem dla młodego pokolenia, które 
szkoli od początku swojej działalności. Za 
postawę etyczno-moralną oraz 30-letnią 
nienaganną pracę zawodową został 
wyróżniony odznaczeniami i medalami.

Po wręczeniu symbolicznych 
dyplomów i nagród na dla przedsiębior-
ców przez członków Kapituły, zabrał głos 
Stanisław Marczak. Wyraził on słowa 
uznania dla nagrodzonych przedsiębior-
ców i ich działalności na rzecz gminy 
Murowana Goślina. Docenił także dotych-
czasowe dokonania na stanowisku burmi-
strza Dariusza Urbańskiego, podkreślając, 
że po wyborach w 2014 roku Murowana 
Goślina zyskała dobrego gospodarza.

Stypendia Edukacyjne
Po raz pierwszy także na Spotkaniu Nowo-
rocznym wręczone zostały stypendia Fun-
dacji Edykacyjnej im. św. Jana Pawła II. 
W tym roku stypendia otrzymali: Anna 
Angelika Dębińska, Karolina Joanna Nagór-
ska, Rozalia Maria Żak, Sylwia Grzebyta.

Stypendia Sportowe
Wnioski spływające do Rady Sportu poka-
zują, że goślińska młodzież ma fanta-
styczne osiągnięcia w wielu dyscyplinach 
sportowych, zarówno tych olimpijskich, jak 
i spoza tej listy. W tym roku pięcioro mło-
dych ludzi otrzymało stypendia, które 
pomogą im realizować pasję i dobrze przy-
gotowywać się do startów w kolejnych 
sportowych zmaganiach: Nadia Szornak 
(taniec towarzyski), Kamila Busse (judo), 
Mariusz Baszczyński (lekkoatletyka), Mar-
cin Wrotyński (lekkoatletyka), Mikołaj 
Bąkowski (pływanie).

Następnie pod sceną pojawiła się kilkuna-
stoosobowa Orkiestra Dęta OSP w Muro-
wanej Goślinie wraz z dyrygentem Mate-
uszem J. Sibilskim. Rozrywkowy repertuar 
tak bardzo spodobał się publiczności, że 
po koncercie wiele osób wypytywało o naj-
bliższe koncerty orkiestry.

Koncertem zakończyliśmy ofi cjalną część 
spotkania. Publiczność miała możliwość 
wsparcia fi nansowego Fundacji Edukacyj-
nej im. św. Jana Pawła II, a następnie 
wszyscy udali się do holu Gimnazjum nr 1, 
w którym czekał poczęstunek. Można było 
skosztować wypieków laureata tytułu 
Przedsiębiorca Roku cukierni Radosna, 
który ufundował z tej okazji okoliczno-
ściowy tort. Zaprosiliśmy także do stołu 
regionalnego Cittaslow, gdzie przygotowa-
liśmy degustację lokalnych wyrobów: 
wędlin pana Mariana Nogaja, jabłek 
z sadu pana Mikołaja Marczaka, jaj 
z gospodarstwa sołtysa wsi Białęgi Piotra 
Michalskiego, garmażerki fi rmy cateringo-
wej Bemi. Całość udekorowali i podali dla 
nas jak zwykle niezawodni nauczyciele 
i uczniowie Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych w Murowanej Goślinie, 
którzy w tym roku przygotowali także nie-

spodziankę: pokaz wykonania i degusta-
cję sushi.

Goście jednogłośnie byli pod wrażeniem 
uroczystości, atmosfery, atrakcji, tym bar-
dziej, że właściwie w całości została ona 
przygotowana przy wsparciu lokalnych 
producentów, fi rm i instytucji. 

Za pomoc w zorganizowaniu tegorocznego 
Spotkania Noworocznego serdecznie dzię-
kujemy: Dyrekcji Gimnazjum nr 1, Techni-
kum Żywienia i Usług Gastronomicznych, 
Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
i Rekreacji, Mateuszowi J. Sibilskiemu 
i Orkiestrze Dętej OSP, a także dostawcom 
poczęstunku: cukierni Radosna, Marianowi 
Nogajowi, Piotrowi Michalskiemu, Micha-
łowi Bejmie, Mikołajowi Marczakowi. 

Serdecznie dziękujemy wszystkich 
gościom, którzy wraz z samorządowcami 
postanowili podsumować 2015 r.

Zdjęcia: Kamil Grzebyta

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

Stypendyści Fundacji im. św. Jana Pawła II.

Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie.

Rozmowy kuluarowe uczestników spotkania.Pokaz sushi.

Stypendyści sportowi.
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serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyjęły moje 
zaproszenie na Spotkanie Noworoczne. Cieszę się, że to właśnie 
z Państwem mogę dziś podsumować pierwszy rok mojego urzę-
dowania - rok dobrych zmian dla Murowanej Gośliny.

Pozwolą Państwo, że na wstępie naszego spotkania podziękuję 
mojemu zastępcy Krzysztofowi Oczkowskiemu, za fachową i rze-
telną pracę na rzecz gminy. Chcę również podziękować Pani 
Skarbnik Romanie Dudek, która stoi na straży fi nansów i budżetu 
gminy. Dziękuję kierownikom referatów i wszystkim pracownikom 
urzędu, pani dyrektor biblioteki i pracownikom tej placówki. Biblio-
teka Publiczna wróciła na swoje dawne miejsce i możemy się 
pochwalić pięknym i funkcjonalnym ośrodkiem czytelniczym. 

Dziękuję pani dyrektor domu kultury i jej pracownikom. Dzięki 
Waszej pracy Murowana Goślina jest liderem w organizowaniu 
imprez i wydarzeń kulturalnych. Dziękuję pracownikom Ośrodka 
Pomocy Społecznej, prezesowi i pracownikom Spółki Mg Sport 
i Nieruchomości. Dziękuję dyrektorom, nauczycielom i persone-
lowi szkół, przedszkoli, sołtysom i przewodniczącym osiedli 
samorządowych. 

Dziękuję komendantowi i policjantom z naszego komisariatu 
policji oraz strażnikom miejskim. Wasza służba zwiększa poczu-
cie bezpieczeństwa. Wszyscy wymienieni przyczyniają się do 
polepszania jakości życia mieszkańców, wszakże to mieszkańcy 
są najważniejsi.

Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Konradowi 
Strykowskiemu i tym radnym, którzy potrafi ą wznieść się ponad 
podziałami i współpracować dla dobra gminy. 

Dziękuję Prezydentowi Miasta Poznania, Staroście Poznań-
skiemu, a także wszystkim włodarzom sąsiednich gmin za 
dobrą współpracę. Dziękuję zastępcy prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska Markowi Baumgartowi – pro-
jekty realizowane przy współudziale funduszu zdecydowanie 
przyczyniają się do poprawy życia mieszkańców naszego mia-
sta.

Dziękuję developerom, w tym spółce Linea, która nie tylko 
buduje nowe mieszkania w Przebędowie, ale na własny koszt 
na swoim terenie wybudowała dojście do przystanku kolei 
w Przebędowie. Dziękuję rzemieślnikom, przedsiębiorcom, 
obecnym i tym, którzy zakupili i zamierzają zakupić nowe 
tereny w strefi e przemysłowej i zaczynają budować lub rozbu-
dowywać swoje zakłady. Pobudzenie gospodarki i tworzenie 
nowych miejsc pracy jest niezmiernie istotne dla rozwoju 
gminy.

Dziękuję wszystkim organizacjom, stowarzyszeniom, związkom 
współpracującym z gminą i tym działającym na terenie gminy, 
księżom proboszczom i wszystkim, którzy pracują dla dobra 
naszych mieszkańców. 

Dziękuję wreszcie mieszkańcom, którzy wspierają moje działa-
nia. Przepraszam za utrudnienia, które powstają przy realizacji 
inwestycji i dziękuję za cierpliwość w oczekiwaniu na nowe inwe-
stycje.

Jak Państwo wiecie, od roku jestem burmistrzem. Gdy rok temu 
odbywało się Spotkanie Noworoczne, zapowiedziałem publicz-
nie plany i zamierzenia. Są one realizowane. Powiedzenie 
„z pustego i Salomon nie naleje” jest już nieaktualne. My 
musimy nalać z pustego – jeżeli chodzi o Murowaną Goślinę.

Gdy przejmowałem rządy w gminie, mieliśmy i mamy blisko 25 
milionów zadłużenia gminy i ponad 28 milionów zobowiązań 
wobec Związku Międzygminnym „Puszcza Zielonka” spowodo-
wane realizacją projektu kanalizacji. To daje ponad 100 proc. 
zadłużenia w stosunku do budżetu gminy. Ale warto ten dług, 
który mamy w związku międzygminnym spłacić, żeby kolejna 
część mieszkańców mogła podłączyć swoje domy do kanaliza-
cji. To standard w cywilizowanym świecie – musi być także stan-
dardem w naszej gminie.

Tylko dzięki zmianom w zarządzie związku w grudniu 2014 roku 
projekt kanalizacji zostanie zrealizowany i rozliczony. W tym 
miejscu chciałbym w sposób szczególny podziękować Przewod-
niczącemu Zarządu ZMPZ, a jednocześnie zastępcy burmistrza 
Pobiedzisk Zbigniewowi Zastrożnemu, że dzięki jego fachowo-
ści, doświadczeniu i determinacji w 2015 roku wykonano więk-
szość prac, które miały być skończone w 2013 i 2014 roku. 
Bezczynność poprzedniego Zarządu w stosunku do wykonaw-
ców niewykonujących w terminie robót kanalizacyjnych spowo-
dowało niczym nieusprawiedliwione opóźnienie w realizacji pro-
jektu. Dodatkowo przy tym projekcie nasi rodzimi przedsiębiorcy 
nie otrzymali wynagrodzenia za pracę na rzecz nieuczciwych 
podwykonawców.

W grudniu 2015 roku przedstawiciele Związku Międzygminnego 
Puszcza Zielonka, łącznie ze mną, nie podjęli uchwały o zatwier-
dzeniu nowych stawek dla dostawców nieczystości. Murowana 
Goślina stoi na stanowisku, że stawki dla tzw. starych dostaw-
ców ścieków i tych podłączonych w ramach projektu Puszcza 

Przemówienie burmistrza
podczas Spotkania Noworocznego 2016

Szanowni Mies zkańcy,

Burmistrz Dariusz Urbański podczas przemówienia w czasie Spotkania Noworocznego.
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Te menadżerskie działania powodują, że bezkosztowo popra-
wiamy jakość życia mieszkańców. To nie wszystko…

Udało się rozwiązać bardzo niekorzystną umowę ze spółką MG 
Zarządzanie, wcześniej Lider, która na podstawie umowy miała 
wybudować blisko 50 mieszkań komunalnych, remontować 
lokale będące w zasobie komunalnym oraz zarządzać mieniem 
komunalnym. Jednak bardzo niejasne i nieprecyzyjne zapisy 
umowy partnerskiej spowodowały, że spółka nie realizowała 
postanowień umowy. Brak ustalenia również jasnych reguł win-
dykacyjnych doprowadziło do powstania zadłużenia na ponad 1 
milion 400 tys. zł przez najemców mieszkań komunalnych. 
Większość roszczeń się przedawniła, a spółka jednocześnie 
przestała budować kolejne mieszkania komunalne i remonto-
wać pozostałe zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W wyniku moich skutecznych negocjacji udało się nam rozwią-
zać tę niekorzystną umowę. Gmina zyskała ok. 2,5 mln. zł, bo 
nie zwróci nakładów poniesionych przez spółkę za wybudowane 
20 mieszkań. Zarządzaniem mieniem komunalnym zajmuje się 
Spółka MG Sport i Nieruchomości, której 100-procentowym 
udziałowcem jest gmina.

Hala sportowa (…) została wybudowana w całości na kredyt za 
sprzedane obligacje o wartości 12 milionów zł, bez udziału środ-
ków unijnych. To najbardziej nieprzemyślana inwestycja gminna. 
Stało się, choć na potrzeby naszej gminy wystarczyłaby hala tej 
wielkości, co obiekty w Skokach czy Kiszkowie. Skoro już jednak 

jest, uznałem, że osobna spółka z prezesem do zarządza-
nia halą była absurdem, generowała spore koszty. Stąd 
też rozszerzenie głównej działalności spółki i jej kompe-
tencji do zarządzania mieniem komunalnym: jedna rada 
nadzorcza i jeden prezes. Dodatkowo wynagrodzenie za 
zarządzanie mieniem komunalnym zasila budżet spółki, 
a nie podmiotu zewnętrznego. Ponadto w 2015 roku 
udało się znaleźć inwestora, który dokończył na swój 
koszt na parterze pomieszczenia o powierzchni blisko 
500 m2. Dzięki temu mamy nowoczesną siłownię z praw-

dziwego zdarzenia pod nazwą Zakład Energetyczny – zapraszam 
do korzystania z tego obiektu. Tak widzę partnerstwo publiczno-
-prywatne. Przez zainwestowane środki partner zapłaci mniejszy 
czynsz do czasu zrekompensowania poniesionych kosztów inwe-
stycji. Są to jasne i proste zasady z korzyścią dla obu partnerów. 
Dziękuję prezesowi Karolowi Bąkowskiemu za współpracę. 

Gdy wybudowano obwodnicę, droga wojewódzka stała się 
gminną. Mimo zapowiedzi mojego poprzednika, że dopilnuje, 
aby przed wybudowaniem obwodnicy WZDW dokonano remontu 
odcinka od stacji paliw do skrzyżowania z kolejną drogą woje-
wódzką na Wągrowiec, czy do ronda obwodnicy w kierunku 
Obornik – nic takiego się nie stało. Stan tych dróg jest tak 
fatalny, że nie miałem wyjścia i zmuszony byłem przekazać te 
odcinki z powrotem pod zarząd województwa. Gmina nie 
posiada i nie będzie w najbliższym czasie posiadać wolnych 
środków na jej remont i utrzymanie. Będziemy zabiegać o pilne 
przeprowadzenie remontu i położenie nowej nawierzchni.

Ponadto w ciągu roku udało się uporządkować sprawę bezmyśl-
nego projektowania przyszłych inwestycji, które nie mają szans 
na realizację w najbliższych latach i ich wielokrotnego przepro-
jektowywania czasami na podstawie kilku niespójnych koncep-
cji opracowanych w różnych okresach. Ten kosztowny i niewytłu-
maczalny chaos projektowy, który trwał przez kilkanaście lat 
został, mam nadzieję, na zawsze powstrzymany. 

Zielonka muszą mieć tę samą cenę w jednej zlewni. Mam 
nadzieję, że od 2017 roku tak się stanie. Liczymy na przychyl-
ność w tej kwestii Pana Prezydenta Miasta Poznania i Zarządu 
Aquanetu.

Przy tym projekcie zniosłem, za zgodą radnych, opłatę adia-
cencką, żeby nowych dostawców ścieków podłączonych do sieci 
kanalizacyjnej nie obciążać dodatkowymi kosztami i zachęcić 
jednocześnie do podłączania się do sieci kanalizacyjnej.

Przy takim tempie prac, mimo trudnej współpracy z wykonawcą, 
do czerwca 2016 roku wszyscy mieszkańcy biorący udział w pro-
jekcie będą podłączeni do sieci kanalizacyjnej. Dodatkowo 
w 2015 roku mieszkańcy ul. Podgórnej, Spokojnej i Młyńskiej 
w ramach inwestycji Aquanetu mają wybudowaną nową sieć 
kanalizacyjną i w najbliższym czasie zostaną podłączeni do sieci. 
W tym roku również wybudujemy sieć kanalizacyjną w ul. Nadwar-
ciańskiej – będziemy inwestorem zastępczym i zrobimy to na 
koszt Aquanetu. Będzie przebudowa sieci wodociągowej w ul. 
Mostowej i przy okazji wykorzystamy sytuację i spowodujemy, że 
będzie położona nowa nawierzchnia na całej szerokości drogi. 
Udało się nam to zrobić na ul. Nowej. Mamy nową nawierzchnię. 
Z pustego naprawdę nalewamy. Gmina w tym przypadku wydała 
tylko środki na przełożenie i odbudowę chodnika. Zrezygnowali-
śmy z odtworzenia ul. Podgórnej po wybudowaniu sieci kanaliza-
cyjnej, bo i tak będzie wybudowana na nowo ulica i nowe chod-
niki. W zamian za to zrewitalizujemy ul. Młyńską. Tak należy dzia-
łać, jeżeli nie mamy wystarczających środków własnych.

Z przykrością muszę jednak stwierdzić, że w Murowanej Gośli-
nie nie wszyscy mają dostęp do sieci wodociągowej. I znów 
okazało się, że – nawiązując do powiedzenia – nalejemy 
z pustego. Zostaliśmy i w tym przypadku inwestorem zastęp-
czym za Aquanet, żeby na koszt tej spółki przygotować doku-
mentację i budować brakującą sieć wodociągową w Rakowni 
(większość obszaru nowej zabudowy), w Mściszewie i Złotoryj-
sku. Przygotowana będzie również dokumentacja projektowa 
dotycząca budowy sieci kanalizacyjnej w Białężynie i Niesza-
wie. To samo można naprawdę było zrobić kilkanaście lat 
temu.

Trzymając się ponownie konwencji „z pustego i Salomon nie 
naleje”: podpisaliśmy umowę barterową ze spółką Enea Oświe-
tlenie. W wyniku zawartej umowy spółka ta wybuduje kilkaset 
nowych lamp w zamian za to, że przekażemy im latarnie, które 
dotąd były w posiadaniu gminy.

W 2015 roku za przekazane mienie związane z oświetleniem 
przy przebudowywanym pl. Powstańców Wielkopolskich otrzy-
maliśmy 49 nowych lamp – nie tracąc ani jednej złotówki. Niech 
przykładem będą nowe ledowe lampy przy ul. Raduszyńskiej.

Przygotowujemy się do wymiany opraw na ledowe na terenie 
całej gminy. W tym miejscu chciałbym podziękować dyrektorowi 
p. Marcinowi Woźniakowi za dobrą i owocną współpracę.

KULTURA

Skuteczne zarządzanie w zakresie 
prowadzonych inwestycji sprawia, że niemal 
bezkosztowo poprawiamy jakość życia 
mieszkańców. 
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Rozpoczęliśmy dodatkowo działania związane z regulacją 
prawną sieci wodno-kanalizacyjnych spółki Aquanet S.A. znajdu-
jących się na gruntach gminnych. W tym celu zostaną ustano-
wione odpłatne służebności przesyłu. Podobne działania podej-
miemy w stosunku do innych gestorów sieci. Nie znam racjonal-
nej przyczyny kilkunastoletnich zaniedbań w tym temacie. Przy 
okazji znacząco zmniejszymy opłaty za pozostawienie w gotowo-
ści w gminie hydrantów, których nadmiar jest niczym nieuzasad-
niony. 

W 2015 roku rozpoczęliśmy przebudowę placu Powstańców 
Wielkopolskich. Na mnie i zastępcy spoczął ciężar zarzadzania 
inwestycją dotyczącą przebudowy centralnej części miasta. 
Musimy nanosić poprawki za projektantów i zmieniamy to, co 
należy zmienić i naprawiamy to, co trzeba naprawić. Dziś miesz-
kańcy widzą już różnicę: jak my przebudujemy rynek, a jak 
została zrewitalizowana ul. Poznańska. Udało mi się ocalić 
pomnik Powstańców Wielkopolskich – dar od 
rzemieślników i społeczeństwa goślińskiego - i przenieść na 
nowe godne miejsce na placu. Powstrzymałem bezsensowną 
decyzję o budowie kosztownego nowego pomnika.

Gmina ze względu na swoje zadłużenie i potrzeby inwestycyjne 
oraz rozpoczęte inwestycje nie jest w stanie spłacić natychmiast 
zadłużenia. Dlatego powstał odrębny referat Gospodarki Nieru-
chomościami. W sprzedaży gruntów gminnych, których ku 
mojemu rozczarowaniu jest bardzo niewiele, widzę jednak 
szansę na dodatkowe przychody do budżetu. Wpływy ze sprze-
daży pozwoliłyby nie tylko spłacić zadłużenie, ale też ożywić 
budownictwo mieszkań jedno i wielorodzinnych, zwiększyć 
liczbę mieszkańców w naszej gminie. Jest zainteresowanie jed-
nego z nowych deweloperów, który chciałby zakupić tereny 
gminne i rozpocząć budowę mieszkań wielorodzinnych w okoli-
cach ul. Szkolnej.

Czekamy na programy unijne w celu pozyskania środków na 
realizację nowych inwestycji. Mam na myśli przebudowę dworca 
głównego w Murowanej Goślinie. Czekamy na środki unijne 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W 2015 
roku podpisaliśmy umowę na termomodernizację, z udziałem 
środków z WFOŚ, budynku remizy OSP w Białężynie. W tym roku 
zamierzamy rozpocząć dalszy etap termomodernizacji gmachu 
gimnazjum nr 2 i sali sportowej. Dokonaliśmy też zakupu lek-

kiego wozu bojowego dla OSP Długa Goślina przy dofi nansowa-
niu Urzędu Marszałkowskiego na poziomie 75 proc. Podobne 
inwestycje będą kontynuowane.

Rok 2016 to rok dalszej przebudowy placu Powstańców Wielko-
polskich i ul. Podgórnej. To także dalsza rewitalizacja Parku 
Miejskiego, który będzie miejscem wypoczynku.

Poza inwestycjami w infrastrukturę miejską i wiejską zależało 
mi na zwiększeniu budżetu na szkoły. Muszą na przyzwoitym 
poziomie uczyć i przygotowywać dzieci do dalszych etapów edu-
kacji. Udało się i po raz pierwszy od kilkunastu lat szkoły otrzy-
mały większe środki z budżetu gminy. Inwestycja w przyszłość 
naszych młodych mieszkańców jest niezmiernie ważna, bo to 
właśnie od młodzieży w dużej mierze zależy przyszłość naszego 
miasta i gminy. Na szkolnictwie nie możemy oszczędzać.

Dofi nansowujemy, na mój wniosek, od 2015 roku także żłobki 
prywatne, aby wspierać młodych rodziców, pokazać im, że 
Murowana Goślina dba o swoich mieszkańców.

Był to dla mnie jeden z najbardziej pracowitych okresów w pracy 
zawodowej. Rok temu obiecałem, że zmienię gminę, jeśli chodzi 
o racjonalne i menedżerskie zarządzanie. To w 2015 roku już 
się dokonało. Myślę, że przedstawione przykłady moich decyzji 
i działań nie budzą wątpliwości, że tak jest. Jest to początek 
drogi, ale widzę światełko w tunelu na lepszą przyszłość dla 
mieszkańców gminy. Do tej pory gmina dryfowała, ale proszę mi 
wierzyć wypłyniemy na pełne morze.

Służba na rzecz społeczności lokalnej, w której mam zaszczyt 
być burmistrzem, jest bardzo absorbująca, ale przynosi 
ogromną satysfakcję. Wszystkiego, co zaplanowałem na 
obecną kadencję, nie uda mi się zrealizować, kiedy na 15 rad-
nych mam tylko 3. Jednak w ramach kompromisu i konsensusu 
uda się zrealizować to, co przy naszych skromnych środkach 
budżetowych jest w naszym zasięgu. 

Kończąc, życzę, aby ten nowy rok był dla nas wyjątkowo udany 
i szczęśliwy i żebyśmy zrealizowali swoje plany i postanowienia. 

Dariusz Urbański

Uczestnicy Spotkania Noworocznego. Zygmunt Jeżewski – Członek Zarządu Powiatu Poznańskiego.
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14 stycznia 2016 r. odbyła się XV 
Sesja Rady Miejskiej zwołana 

w trybie nadzwyczajnym, na którą sta-
wili się wszyscy radni. 

Pod obrady skierowano projekt uchwały 
w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej Gminy Murowana 
Goślina”. Dokument ma na celu określe-
nie takich kierunków gospodarki nisko-
emisyjnej, aby osiągnąć w gminie korzy-
ści środowiskowe, społeczne i ekono-
miczne. Plan jest niezbędnym dokumen-
tem do ubiegania się o środki pomocowe 
z budżetu Unii Europejskiej. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie.
Treść uchwały dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady 
Miejskiej.

Szanowni Państwo, chcielibyśmy, 
aby „Gośliński Biuletyn Mieszkań-

ców” trafi ał do wszystkich osób, 
które mieszkają w naszej gminie. Jedy-
nym warunkiem jego otrzymywania jest 
właśnie mieszkanie na terenie miasta 
lub gminy Murowana Goślina oraz posia-
danie skrzynki pocztowej. 

Jeśli ktokolwiek z Państwa każdorazowo 
pobiera egzemplarz przy okazji wizyty 

Redakcja „Goślińskiego Biuletynu 
Mieszkańców” z satysfakcją 

informuje, że jest wyłącznym dysponen-
tem ww. tytułu. Po skardze wniesionej 
do Sądu Okręgowego, która miała na 
celu ostateczne rozstrzygnięcie czy 
prawo do posługiwania się tytułem 
posiada Gmina czy Agencja Reklamo-
wo-Wydawnicza (Maria Borowicz) otrzy-
maliśmy postanowienie. 

W ostatnim czasie pojawiły się 
dyskusje dotyczące oświetlenia 

ulicznego w rejonie skrzyżowania ulicy 
Kolejowej, Polnej i przejazdu kolejowego. 
W związku z powyższym pragnę wyja-
śnić, że Gmina w ramach przebudowy 
ulicy Kolejowej wykonała oświetlenie 
uliczne w pasie drogowym ulicy Kolejo-
wej po stronie zachodniej. 

Inwestycja ta została zakończona w pierw-
szym kwartale 2015 roku, natomiast 
oświetlenie ulicy Polnej było wykonywane 
w 2009 roku. Dodatkowa lampa, która 
pojawiła się w obrębie przejazdu kolejo-
wego jest zasługą PKP. 
Pod koniec 2015 roku PKP Polskie Linie 
Kolejowe przystąpiły do zmiany kategorii 
przejazdu kolejowego z niestrzeżonego 
kategorii D na przejazd strzeżony kategorii 
B. W wyniku tych prac na terenie należą-
cym do PKP postawiony został dodatkowy 
słup oświetleniowy (prawdopodobnie 
takie są wymogi przy zmianie kategorii 
przejazdu). Nadmieniam, że teren PKP 

w urzędzie i nie otrzymuje biuletynu do 
domu, to bardzo proszę o zgłaszanie 
takiej sytuacji, abyśmy mogli poprawić 
dystrybucję. Adresy można zgłaszać 
mailowo (m.paluszkiewicz@murowana-
goslina.pl) lub telefonicznie (61 892 36 
86), a także osobiście przy okazji wizyty 
w urzędzie  (ul. Poznańska 18, pok. 5). 

Redakcja 
„Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców”

Przypomnijmy, iż wniosek o zmianę tytułu 
biuletynu gmina złożyła na początku 
ubiegłego roku, a zamiana tytułu w reje-
strze czasopism nastąpiła postanowie-
niem z marca 2015 r (zamiast „Biuletynu 
Samorządowego” pojawił się „Gośliński 
Biuletyn Mieszkańców”). Tymczasem już 
po ukazaniu się biuletynu z nowym tytu-
łem redaktor naczelna „Murowanej 
Prawdy” złożyła w sądzie Okręgowym 

w Poznaniu wniosek o zarejestrowanie – 
nieprzypadkowo - identycznego tytułu. 
W dodatku wezwała urząd pismem, które 
 wpłynęło do nas 1 września, do zaprze-
stania naruszeń prawa własności. 

Po skardze wniesionej przez gminę, sąd 
oddalił wniosek Marii Borowicz o zareje-
strowanie tytułu, uznając, że udzielenie 
rejestracji na jej rzecz stanowiłoby naru-
szenie prawa do ochrony nazwy już istnie-
jącego, identycznego tytułu prasowego.

(MP)

jest tzw. terenem zamkniętym i wszystkie 
uzgodnienia i decyzje wydawane są przez 
Wojewodę Wielkopolskiego bez informo-
wania gminy o zamierzeniach i bez uzgad-
niania z urzędem. 

Wszelkie opłaty z tytułu zużycia energii za 
urządzenia znajdujące się na terenie PKP 
ponosi właściciel tego terenu.

Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Sesja 
Nadzwyczajna

Biuletyn 
dla wszystkich mieszkańców

Tytuł należy do gminy

Lampy na kolejowej

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

Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji liniowych
w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 615 

UWAGA!
ZMIANA ADRESU SIEDZIBY URZĘDU MIASTA 

I GMINY OD 1 STYCZNIA 2016 R. 

Z dniem 1 stycznia 2016 roku zmianie ulega adres 
siedziby Urzędu Miasta i Gminy Murowana 

Goślina na

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

plac Powstańców Wielkopolskich 9 

62-095 Murowana Goślina

Pod powyższy adres prosimy kierować wszelką 
korespondencję.

DANE DO FAKTUR OD 1 stycznia 2016 r.

Gmina Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 

62-095 Murowana Goślina

NIP: 777-31-59-427, REGON: 631258595

Pozostałe dane kontaktowe (w tym numery telefonów) 

nie ulegają zmianie.

Opisywane lampy: przy znaku „stop” oraz po prawej stronie na zdjęciu.
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OŚWIATA

15 grudnia 2015 r odbyła się 
ostatnia sesja Rady Miejskiej 

w bieżącym roku. Na sesji obecni byli 
wszyscy radni.

Obrady rozpoczęły się złożeniem gratula-
cji przez burmistrza, wiceburmistrza 
i przewodniczącego rady Jakubowi Nie-
wińskiemu za otrzymanie nagrody im. 
Ireny Sendlerowej „Za naprawianie 
świata” przyznawanej przez Stowarzysze-
nie „Dzieci Holocaustu w Polsce” oraz 
Fundację „Centrum Edukacji Obywatel-
skiej”. Pan Jakub powiedział: Dziękuję za 
wyróżnienie. Jestem szczęśliwy, że mogę 
pracować w gminie, która daje szansę 
nauczycielom. (…) Polacy nie są gorsze-
go-lepszego sortu. Tworzymy wspólnotę 
różnorodną. Nasza gmina od 2008 roku 
jest tego dowodem - określił to Cmentarz 
Żydowski, Cmentarz Ewangelicki (…) 
i Cmentarz Katolicki. Ucząc o wielokultu-
rowości trzeba pamiętać o trzech różnych 
kulturach w Murowanej Goślinie.

W dalszej części sesji Rada Miejska pod-
jęła następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Muro-
wana Goślina na lata 2016 - 2036.

Skarbnik Gminy Romana Dudek przed-
stawiła projekt uchwały, opinię Regional-
nej Izby Obrachunkowej (opinia pozy-
tywna) oraz autopoprawkę. Prognozę 
pozytywnie zaopiniowały Komisje Gospo-
darcza i Komisja Oświatowo-Społeczna.
Uchwałę podjęto 14 głosami „za” przy 1 
głosie „przeciw” (Wiesław Kaniecki).

2. Uchwała w sprawie uchwały budże-
towej na 2016 rok.

Pani Romana Dudek omówiła najważniej-
sze kwoty budżetu. Odczytała opinię RIO 
(pozytywna) oraz autopoprawkę. Komisje 
rady również pozytywnie zaopiniowały 
projekt budżetu. Dochody budżetu na 
2016 rok ustala się w wysokości 
48.844.783,00 zł. Łączna kwota wydat-
ków na 2016 rok to 54.268.296,00 zł. 

„Za” przyjęciem budżetu zagłosowało 13 
radnych, 1 radny był „przeciw” (Wiesław 
Kaniecki), 1 radny „wstrzymał się” od 
głosu (Mikołaj Gałka).

3. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2015 rok.

Łączną kwotę dochodów budżetu gminy 
zwiększa się o kwotę 212.339,00 zł do 
kwoty 50.697.367,14 zł. Łączną kwotę 
wydatków zmniejsza się o kwotę 
178.061,00 zł do kwoty 53.536.373,14 zł.

Uchwała została podjęta 14 głosami „za” 
przy jednym głosie „przeciw” (Wiesław 
Kaniecki).

4. Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana Goślina na lata 2015 - 
2036.

14 radnych zagłosowało „za” podjęciem 
uchwały. 1 radny był „przeciw” (Wiesław 
Kaniecki).

5. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr X/65/2015 Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie z dnia 
16 czerwca 2015 r, w sprawie emi-
sji obligacji komunalnych oraz 
określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu.

Zmniejsza się ilość emitowanych obligacji 
o 400 sztuk do 2100 sztuk tj. zmniejsze-
nie łącznej kwoty emisji obligacji o kwotę 
400.000,00 zł do kwoty 2.100.000,00 zł. 

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu na reali-
zację przedsięwzięcia pod nazwą 
„Termomodernizacja remizy OSP 
w Białężynie wraz z wymianą 
kotła”.

Zmiana uchwały związana jest ze zmianą 
warunków pozyskania pożyczki i koniecz-
nością uruchomienia pierwszej transzy 
pożyczki w 2015 roku.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

7. Uchwała w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego MG Sport 
i Nieruchomości Sp. z.o.o.

Podnosi się kapitał zakładowy spółki MG 
Sport i Nieruchomości Sp. z.o.o. o kwotę 
275.000,00 zł.

Uchwała została przyjęta 14 głosami 
„za” i 1 „przeciw” (Wiesław Kaniecki).

Pozostałe uchwały zostały podjęte jedno-
głośnie.

8. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIII/107/2015 Rady 
Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dnia 3 
listopada w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości na rok 2016.

9. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XIII/112/2015 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 3 listopada w sprawie okre-
ślenia wzorów formularzy informa-
cji i deklaracji podatkowych dla 
podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku 
leśnego.

Zmiany uchwał podatkowych wiążą się 
zapisami w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji, na mocy których 
została wprowadzona nowa stawka 
podatku od nieruchomości - grunty nieza-
budowane objęte obszarem rewitalizacji. 
Stawka wynosi 3 zł od 1m² powierzchni.

10. Uchwała w sprawie zawarcia poro-
zumienia międzygminnego 
z Gminą Oborniki dotyczącego 
realizacji zadania w zakresie 
zapewnienia opieki nad bezdom-
nymi zwierzętami oraz zapobiega-
nia bezdomności na rok 2016.

11. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały nr XXIII/226/2012 
w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych i dworców, któ-
rych właścicielem lub zarządzają-
cym jest Gmina Murowana Goślina 
oraz warunków i zasad korzystania 
z tych obiektów.

W związku z rozbudową drogi wojewódz-
kiej nr 196 Poznań - Murowana Goślina - 
Wągrowiec na terenie Gminy Murowana 

XIV Zwyczajna 
Sesja Rady Miejskiej

www.murowana-goslina.pl12
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W niedzielę 20 grudnia 2015 roku 
na placu Powstańców Wielkopol-

skich w Murowanej Goślinie odbył się III 
Jarmark Bożonarodzeniowy zorganizowany 
przez Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.

Tegoroczny jarmark był rekordowy pod 
względem liczby wystawców (ponad 35) 
oraz mieszkańców gminy, którzy nie zawie-
dli i licznie uczestniczyli w wydarzeniu.
Na jarmarku można było zakupić ozdoby 
na choinkę i świąteczny stół, biżuterię, 
wyroby rękodzielne, miód, a także trady-
cyjne potrawy i wypieki świąteczne m.in. 
kapustę z grzybami, barszcz, pierogi, pier-
niki i wiele innych. Była też „żywa szopka” 
oraz możliwość wykonania zdjęcia z Miko-
łajem, który obdarowywał dzieci słodkim 
upominkiem. O godzinie 14:30 nastąpiło 
ofi cjalne otwarcie jarmarku oraz zaprosze-
nie na XII Goślińskie Kolędowanie, którego 
dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina Dariusz Urbański. 

Program artystyczny rozpoczął występ chó-
rów Canzona pod dyrygenturą pani 
Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. Bardzo 
miłą niespodziankę uczestnikom Jarmarku 
Bożonarodzeniowego sprawiła pani profe-
sor Elżbieta Wtorkowska, która dała 
mistrzowski pokazał swoich umiejętności 
dyrygenckich. Jako drugi wystąpił zespół 
wokalny Goślińskie Chabry pod dyrygen-
turą pana Marcina Matuszewskiego. 
Następnie wystąpił zespół folklorystyczny 
„Goślinianie” pod kierunkiem Marzeny Kar-
bowskiej. Zespół wokalny Una Canto pod 

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY 

dyrygenturą pani Ewy Kandulskiej-Jakub-
czyk. Zespół śpiewaczy PZEiR „Gośli-
nianka” pod dyrygenturą pani Alicji Dusz-
czyk przy akompaniamencie pana Artura 
Duszczyk. Na zakończenie wystąpił chór 
mieszany Vocantes pod dyrygenturą Pana 
Leszka Bajona.

Jarmark Bożonarodzeniowy nie odbyłby się 
gdyby nie zaangażowanie i bezinteresowna 
pomoc wielu osób, za które bardzo dzię-
kuję w szczególności współorganizatorowi 
MGOKiR, kwiaciarni Państwa Kruk za udo-
stępnienie przyłącza prądowego, straży 
pożarnej OSP Murowana Goślina za uży-
czenie agregatu prądotwórczego, sołtysom 
Przebędowa – Markowi Karasiewiczowi 
i Łopuchowa – Leszkowi Sommerfeldowi 
za udostępnienie namiotów. Dziękuję 
wszystkim chórom, zespołom muzycznym 
oraz ich dyrygentom za stworzenie wspa-
niałej atmosfery świątecznej, wystawcom 
oraz uczestnikom jarmarku. 

 Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Goślina powstały nowe przystanki komu-
nikacyjne.  Ponadto z wykazu przystan-
ków zostały usunięte dwie pary przystan-
ków zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 
oraz ul. Rogozińskiej.

12. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego - rejon gimnazjum im. 
Hipolita Cegielskiego w Murowanej 
Goślinie, gmina Murowana Goślina.

Celem sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest 
zmiana przeznaczenia terenu z dotych-
czasowej funkcji oświaty na funkcję 
mieszkalnictwa jednorodzinnego.

13. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie węzłów prze-
siadkowych Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej na obszarze gminy 
Murowana Goślina.

Potrzeba opracowania planu miejsco-
wego wynika z konieczności stworzenia 
niezbędnych podstaw planistycznych dla 
realizacji programu „Master Plan dla 
Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”.

14. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej Powiatowi 
Poznańskiemu w zakresie działal-
ności Filii Wydziału Komunikacji 
i Transportu w Murowanej Goślinie.

Udziela się pomocy fi nansowej w wysoko-
ści 13.671,12 zł.

15. Uchwała w sprawie przyjęcia Gmin-
nego Programu Wspierania 
Rodziny Miasta i Gminy Murowana 
Goślina na lata 2016 - 2018.

16. Uchwała w sprawie przyjęcia Stra-
tegii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Miasta i Gminy 
Murowana Goślina na lata 2016 - 
2020.

17. Uchwała w sprawie przekazania 
skargi według właściwości.

Przekazuje się skargę na działalność 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiej 
Goślinie Wielkopolskiemu Kuratorowi 
Oświaty, jako organowi właściwemu do 
rozpatrzenia skargi.

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

Sławomir Malec
Starszy specjalista ds. osiedli i sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 687
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10 stycznia br. odbył się 24. fi nał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Akcja zbiórki krwi przyniosła 
96,376 litra. Do banku szpiku kostnego 
zgłosiło się 5 osób. Zebraliśmy 48 
566,80 zł, kwota została wpłacona na 
konto fundacji. W puszkach wolontariu-
szy były też 2 medaliki i obca waluta: 
39,18 euro, 7,44 funty, 1,06 dolara, 
72.840 rubli białoruskich, 6 franków 
szwajcarskich i 88 monet trudnych do 
identyfi kacji.

Hasło tegorocznej zbiórki brzmiało „Mie-
rzymy wysoko! Na zakup urządzeń 
medycznych dla oddziałów pediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów”.

Już od wczesnych godzin rannych na 
terenie naszej całej gminy kwestowało 

40 wolontariuszy. Mieszkańcy gminy 
Murowana Goślina rokrocznie chętnie 
włączają się w akcję, wrzucając pienią-
dze do puszek oraz biorąc udział w orga-
nizowanych licytacjach i imprezach. Tra-
dycyjnie już w kilku miejscach naszej 
gminy dużo się działo, oto kilka relacji 
z tych miejsc:

Łopuchowo
WOŚP zagrała w Łopuchowie już 
w sobotę 9 stycznia. Koordynatorem 
imprezy, która odbyła się w Szkole Pod-
stawowej w Łopuchowie był organ prowa-
dzący tę placówkę – Stowarzyszenie 
Przyjaciele Łopuchowa Na scenie wystę-
powali głównie uczniowie szkoły oraz jej 
absolwenci, pojawili się również zapro-
szeni goście, nie zabrakło występu 
samych nauczycieli, którzy swoim śpie-
wem wzruszyli zebranych na widowni. 

Szkoła przygotowała też kawiarenkę. 
W sobotę zebrano w Łopuchowie łącznie 
1814,00 zł (470 zł z licytacji oraz 1344 
zł z samej imprezy, w tym z kawiarenki). 
W niedzielę kwestowały w Łopuchowie 
wolontariuszki – uczennice klasy szóstej, 
w ich puszkach było 491,97 zł.

Białężyn
Remiza w Białężynie, to miejsce, w którym 
program artystyczny przedstawili ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Leona Masia-
kowskiego. Przygotowano przedstawienia 
teatralne, popisy recytatorskie, koncert 
fl ażoletowo-wokalny, pokazy taneczne, 
koncert na fl ecie. Na scenie wystąpiły 
także dzieci z białężyńskiego przedszkola 
„Koniki Polne”. Dochód z licytacji orkie-
strowych gadżetów i ofi arowanych przed-
miotów wyniósł 460,50 zł. Wolontariuszki 
z tej szkoły zebrały 1141,36 zł.

Po raz kolejny gościliśmy naszych wspaniałych recytatorów w ramach Eliminacji Gminnych do XXI 

Powiatowego Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna Zaduma”, którego głównym organizato-

rem jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół” w Czerwonaku. 

Mierzymy wysoko!
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Długa Goślina
Po raz kolejny w fi nale WOŚP wzięła też 
udział Szkoła Podstawowa im. Powstań-
ców Wlkp. W sali widowiskowo-sportowej 
uczniowie szkoły prezentowali publiczno-
ści swoje umiejętności taneczne 
i teatralne. W przedstawieniu mikołajko-
wym wystąpiły dzieci z miejscowego 
przedszkola Koniki Polne. Licytacja orkie-
strowych gadżetów i ofi arowanych przed-
miotów przyniosła 1800 zł. W puszcze 
wolontariusza, ucznia tej szkoły było 
1055,15 zł.

Akcja honorowego oddawania krwi 
i rejestru do banku dawców szpiku
Po raz 19. ważną i bardzo potrzebną 
akcję zorganizowali „Gośliniacy”, czyli 
Klub Honorowych Dawców Krwi na czele 
z prezesem Stanisławem Woźniakiem – 
współorganizatorem działań orkiestry 
w naszej gminie oraz Regionalne Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Poznaniu. W Szkole Podstawowej nr 2 
od godziny 8.30 do 18.00 trwała akcja 
poboru krwi i rejestru do banku szpiku 
osób niespokrewnionych oraz zbiórka 
pieniędzy. Krew - ten drogocenny dar 
oddało 215 osób, zgłosiły się 263 osoby. 

Akcja zbiórki krwi przyniosła 96,376 litra. 
Do banku szpiku kostnego zarejestro-
wało się 5 osób.
OSP Mściszewo przygotowało zajęcia 
z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
były konkursy z nagrodami, a także 
zbiórka nakrętek dla Kamila Bałażyka.

Jeździmy z WOŚP
O godz.10.00 na placu przy ul. gen. Tade-
usza Kutrzeby zebrali się pasjonaci samo-
chodów terenowych. Po otrzymaniu map 
oraz zasilenia skarbonek WOŚP wyruszyli 
w trasę. To po raz kolejny zorganizowana 
akcja przez Off Road Klub 4x4 Murowana 
Goślina, czyli miłośników jazdy w terenie.

Szkoła Podstawowa nr 2
Szkoła Podstawowa nr 2 w Murowanej 
Goślinie bierze udział w fi nale WOŚP od 
wielu lat. Tym razem przygotowano kilka 
przedstawień teatralnych, fl etowy kon-
cert kolęd, a uczniowie Gimnazjum nr 2 
zaprezentowali pokazy taneczne. Czynna 
była kawiarenka z domowymi wypiekami, 
zorganizowany został też kiermasz prac 
uczniów. Dochód z kawiarenki i sprze-
daży prac to 2527,50 zł dla WOŚP. Prze-
prowadzono też licytację orkiestrowych 

gadżetów i podarowanych przedmiotów, 
dochód z licytacji wyniósł 870 zł. 
W sali gimnastycznej szkoły podstawowej 
odbył się po raz czwarty Orkiestrowy 
Maraton – Zumba Fitness, prowadzony 
przez Magdalenę Lamentowicz.

Gimnazjum nr 1
Od kilku lat na program artystyczny przy-
gotowany przez Szkołę Podstawową nr 1 
im. Karola Marcinkowskiego, Gimnazjum 
nr 1 im. Hipolita Cegielskiego oraz Ośro-
dek Kultury zapraszamy do auli Gimna-
zjum nr 1. W tym roku dominował taniec, 
prezentowały się: zespoły taneczne, soli-
ści, para taneczna i grupy taneczne ze 
Szkoły Tańca Moniki Pyś (z Murowanej 
Gośliny i Czerwonaka). Z gminy Czerwo-
nak zawitał do nas zespół dziecięcy 
„Igraszki – Potaszki”, śpiewano także 
kolędy. Dochód z licytacji orkiestrowych 
gadżetów wyniósł 1840 zł.
Artyści z gminy Czerwonak wystąpili 
w Murowanej Goślinie, ponieważ w ich 
gminie fi nał WOŚP nie był organizowany.

Światełko do nieba
O godz. 20.00, dzięki hojności sponsorów 
mogliśmy podziwiać piękne światełko do 

Szef sztabu Tomasz Mizgier podczas licytacji w Gimnazjum nr 1.

Występy w Łopuchowie.

Burmistrz podczas akcji oddawania krwi.

Zajęcia dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2.
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nieba. Po raz pierwszy zabłysło nad Muro-
waną Gośliną w 11. fi nale WOŚP, czyli 
w 2003 roku. Od początku pokaz sztucz-
nych ogni przygotowuje Stefan Baszczyń-
ski. Na placu przed biblioteką odbyła się 
też ostatnia w tym dniu licytacja. Przynio-
sła ona rekordową kwotę: 3990 zł, najdro-
żej sprzedano licytowaną dwukrotnie 
torbę 24. fi nału WOŚP (800 zł).

Sponsorzy „Światełka do nieba” 2016
 ▪ Hans-Jörg Otto
 ▪ Tadeusz Olszewski Zakład Kamieniar-
ski

 ▪ Roman Gronowski Elektromechanika 
Pojazdowa 

 ▪ Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdziel-
czy O/Murowana Goślina

 ▪ Cech Rzemieślników, Kupców i Przed-
siębiorców Murowana Goślina

 ▪ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
LZD Murowana Goślina

 ▪ Księgarnia „Grześ”

Sztab
Do goślińskiego sztabu, który mieścił się 
w bibliotece, wolontariusze mogli wstąpić 
na herbatę i ciastko. Bieżące informa-
cje z przebiegu fi nału zamieszczane były 
w mediach społecznościowych przez 
naszych informatyków: Dominika Kowala, 
Dominika Radziejewskiego i Maksymi-
liana Szczepaniaka. Oni też wysyłali 
komunikaty do Fundacji WOŚP i mediów 
o ilości zebranych pieniędzy i oddanej 
krwi. Od godziny 16.00 rozpoczęło się 
rozliczanie wolontariuszy, które zakończy-
liśmy o godz. 1.00 następnego dnia. Jak 
co roku rozliczały wolontariuszy i przeli-
czały wszystkie pieniądze panie: Ewa 
Nowak, Elżbieta Pawlak, Agata Zawor-
ska, Zdzisława Trojanowska, Agnieszka 
Szymańska–Wojtera i Dorota Stencel.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, 
wolontariuszom i ich rodzicom, honoro-
wym dawcom krwi, nauczycielom 
i uczniom za piękne występy oraz wszyst-
kim przyjaciołom naszego sztabu i WOŚP, 
którzy przyczynili się do organizacji 24. 
Finału. 

Dziękujemy także uczestnikom licznych 
wydarzeń na terenie całej gminy, do naj-
bardziej aktywnych należeli Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański i Przewodniczący Rady 
Miejskiej Konrad Strykowski (odwiedzili 
kilka miejsc).

Więcej zdjęć na naszej stronie interneto-
wej: www.wosp.kdr.pl

W Murowanej Goslinie gramy do końca 
świata i jeden dzień dłużej! Siema!

Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu 

24. Finału WOŚP

Zdjęcia: Tomasz Mizgier, Dominik Kowal, 
Kamil Grzebyta, Bartłomiej Stefański, 

Maksymilian Szczepaniak, 
Maciej Woroch, Milena Załachowska

PRZYJACIELE GOŚLIŃSKIEGO SZTABU 

XXIV FINAŁU WOŚP
Klub HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Pizzeria ITALIA, - Urząd Miasta 
i Gminy w Murowanej Goślinie, Biblioteka Publiczna Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, Stefan Baszczyński, Dominik Kowal, 
Dominik Radziejewski, Maksymilian Szczepaniak, Ewa Nowak, 
Agata Zaworska, Elżbieta Pawlak, Dorota Stencel, Wojciech Gogo-
lewski, Marek Derbich, Grupa Realizacyjna BETON, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa nr 2 
w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa w Białężynie, Szkoła 
Podstawowa w Długiej Goślinie, Szkoła Podstawowa w Łopucho-
wie, Stowarzyszenie Przyjaciele Łopuchowa, Gimnazjum nr 2 
w Murowanej Goślinie, Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, 
Klub Off   Road 4x4, Magdalena Lamentowicz, Stefan Wysocki , 
Justyna Gronek, Mikołaj Gałka, Ewa Kujawa, Komisariat Policji 
w Murowanej Goślinie, OSP Mściszewo, OSP Murowana Goślina, 
Cukiernia Paweł Piętka w Murowanej Goślinie, pracownicy 
Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie

ORKIESTRA W MUROWANEJ

„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest i będzie organizowana 
w Murowanej Goślinie. Zaangażowali się w nią pracownicy lokal-
nego Domu Kultury, a także niektórzy pracownicy urzędu.

Żaden poseł, żadnego ugrupowania nie powinien podkopywać 
najcenniejszych imprez, które najsilniej integrują ludzi w dobrej 
sprawie. Będę na Orkiestrze, zachęcam do tego wszystkich. Jako 
funkcjonariusz publiczny tym bardziej chcę się angażować w ini-
cjatywy, które przynoszą korzyści, te wymierne i te w sferze emo-
cji – społeczeństwu. Podejrzewam, że WOŚP pobije w styczniu 
2016 r. – na przekór obawom – wszelkie rekordy: frekwencyjne 
i fi nansowe. Trzymam kciuki!”

Dariusz Urbański

Powyższe oświadczenie opublikował 21.12.2015 r. na swoim profi lu na Facebooku 

Dariusz Urbański Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina. Miało ono związek 

z wypowiedzią jednego z posłów PIS na temat potencjalnych konsekwencji udziału 

urzędników w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. 

Zumba fi tness - maraton dla WOŚP.

4x4 Off  Road podczas WOŚP. W Szkole Podstawowej nr 2.
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Zgodnie z ustawą z 10 marca 2006 
r. producent rolny może składać do 

wójta, burmistrza (prezydenta miasta) 
właściwego ze względu na miejsce położe-
nia gruntów wnioski o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystanego do produkcji rolnej 
do wysokości limitu zwrotu określonego 
na 2016 r., w dwóch terminach, tj. 

a) od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 
2016 r. producent składa wnio-
sek o zwrot podatku akcyzowego 
wraz z fakturami VAT dokumentują-
cymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 sierp-
nia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,

b) od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 
2016 r. producent składa wnio-
sek o zwrot podatku akcyzowego 
wraz z fakturami VAT potwierdzają-
cymi zakup oleju napędowego do 
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 
2016 r. do 31 lipca 2016 r. 

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa 
rolnego stanowią przedmiot współposia-

Nr KRS Nazwa Adres Uwagi

0000140375 Goślińskie Stowarzyszenie Przyja-
ciół Osób Niepełnosprawnych

ul. Mściszewska 10 
62-095 Murowana Goślina

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

0000289111 Stowarzyszenie Przyjaciół 
Rakowni

Rakownia ul. Goślińska 56 
62-095 Murowana Goślina

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

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

Murowana Goślina 
Pl. Powstańców Wlkp. 9

0000018046 Fundacja Hospicjum Onkologicz-
ne św. Franciszka

Kamińsko 6 
62-095 Murowana Goślina

0000195886 Caritas Archidiecezji Gnieźnień-
skiej

os. Orła Białego 20 
62-200 Gniezno Wypełniając PIT wpisujemy numer 

KRS, kwotę 1% podatku oraz cel 
szczegółowy - adresata, do którego 
przekazana kwota powinna trafi ć 
lub inny cel

0000266321 Związek Harcerstwa Polskiego – 
Chorągiew Wielkopolska

ul. Św. Marcin 80/82 
61-809 Poznań

0000106108
Związek Kombatantów Rzeczypo-
spolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych

Al. Ujazdowskie 6a 
60-461 Warszawa

0000116212 Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej

ul. Oboźna 1 
00-340 Warszawa

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

0000241411
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
ze Złożoną Niepełnosprawnością 
„Potrafi ę więcej”

z dopiskiem 
„dla Bronka Chajdackiego”

Niestety, wiele osób faktycznie 
mieszkających w Gminie Muro-

wana Goślina, nie rozlicza się w Pierw-
szym Urzędzie Skarbowym w Pozna-
niu (właściwym dla Gminy Murowana 
Goślina) w związku z tym ich podatek 
zasila budżet innej gminy.

MASZ SZANSĘ, ABY ZROBIĆ COŚ 
DLA SIEBIE I SWOJEJ GMINY!

Wystarczy w formularzu ZAP–3 wpi-
sać Gminę Murowana Goślina, jako 
miejsce zamieszkania. ZAP-3 można 
złożyć razem z rocznym zeznaniem 
podatkowym PIT. Dzięki temu nasze 
podatki będą wpływały tam, gdzie rze-
czywiście mieszkamy i nie musimy 
przy tym zmieniać meldunku!

W ten sposób zwiększamy pulę środ-
ków fi nansowych na dalsze inwestycje, 
czyli drogi, chodniki, place zabaw itp.

37,79 % Z PŁACONYCH PRZEZ 
PAŃSTWA PODATKÓW WRÓCI 

DO GMINY MUROWANA GOŚLINA!

Wypełniony i podpisany (przez składa-
jącego lub osobę reprezentującą skła-
dającego) formularz ZAP-3 należy zło-
żyć bezpośrednio do Naczelnika 
Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Poznaniu lub przesłać za pośrednic-
twem poczty na adres:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, 
ul. Chłapowskiego 17/18, 
60-965 Poznań

dania, zwrot podatku akcyzowego przy-
sługuje temu współposiadaczowi, co do 
którego pozostali współposiadacze wyra-
zili pisemną zgodę (zgoda wyrażana we 
wniosku i nie dotyczy współmałżonków). 
Limit zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej w 2016 
roku wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków 
rolnych. Natomiast stawkę zwrotu usta-
lono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Wypłata producentom rolnym zwrotu 
podatku akcyzowego nastąpi w terminie: 

a) 1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku 
złożenia wniosku w pierwszym termi-
nie, 

b) 1 - 31 października 2016 r. w przy-
padku złożenia wniosku w drugim 
terminie, przelewem na rachunek 
bankowy podany we wniosku.

Akcyza 2016

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO, 
KTÓRYM PODATNICY MOGĄ PRZEKAZAĆ 1% PODATKU 

PRZY ROZLICZENIACH ZA 2015 R.

PŁACĘ 
PODATKI TAM, 

GDZIE 
MIESZKAM!

Anna Kubiak
starszy specjalista
ds. windykacji należności podatkowych
a.kubiak@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 78

Honorata Dziel
Kierownik Referatu Podatków 
i Opłat Lokalnych
h.dziel@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 75

Przypominamy, że od 1 lutego można składać wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2016 roku.

Podatek dochodowy od osób 

fi zycznych to jedno z najważniej-

szych źródeł dochodów gminy. 

Płacąc go zgodnie z miejscem 

zamieszkania, zwiększasz możli-

wości inwestycyjne Gminy 

Murowana Goślina. 
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Nabór do przedszkoli

OŚWIATA

Od  1 do 31 marca będzie trwał 
nabór do przedszkoli funkcjonują-

cych na terenie gminy Murowana 
Goślina:

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
▪ Promyk w Murowanej Goślinie, 

ul. Poznańska 20, 
▪ Słoneczko w Murowanej Goślinie, 

ul. Leśna 9, 
▪ Leśne Skrzaty w Przebędowie, 
▪ Przedszkole w Łopuchowie, 
▪ Przedszkole Publiczne Koniki Polne 

w Białężynie, Długiej Goślinie.

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE
▪ Klub Przedszkolaka, ul. T. Kutrzeby 3, 

Murowana Goślina,
▪ Groszek, ul. Gnieźnieńska 7, 

Murowana Goślina, 
▪ Smocze Wzgórze, ul. Mściszewska 10, 
▪ Raczek, ul. Goślińska 56, Rakownia.

NIEPUBLICZNE 
OGNISKA PRZEDSZKOLNE
▪ Mściszewo.

Wszystkie przedszkola w gminie prowa-
dzone są przez inne niż samorząd pod-
mioty, dlatego zainteresowanych rodzi-
ców odsyłamy bezpośrednio do przed-
szkoli, gdzie uzyskacie Państwo informa-
cję dotyczącą regulaminu naboru. 

Niestety, rodzice dzieci trzyletnich mogą 
mieć w tym roku problem ze znalezie-
niem wolnych miejsc w przedszkolu bli-
sko miejsca zamieszkania. Obowiązek 

objęcia wychowaniem przedszkolnym 
dzieci sześcioletnich i pięcioletnich może 
spowodować problemy z przyjęciem 
dzieci młodszych. Obecnie na terenie 
gminy jest w przedszkolach przygotowa-
nych 693 miejsc, natomiast dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat zameldowanych 
jest w gminie 760.  

NABÓR DO SZKÓŁ

Od 1 do 31 marca będzie trwał nabór do 
szkół funkcjonujących na terenie gminy 
Murowana Goślina. Do klasy pierwszej 
szkoły podstawowej i gimnazjum przyj-
muje się uczniów z danego obwodu na 
podstawie zgłoszenia rodziców. Nabór do 
klasy pierwszej szkoły podstawowej 
i gimnazjum dla dzieci spoza obwodu pro-
wadzony będzie również od 1 do 31 
marca 2016 r.

W tym samym czasie będzie trwał nabór 
do klasy o poszerzonym programie 
muzycznym w Szkole Podstawowej nr 2 
oraz do oddziału sportowego klasy IV 
w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Pod-
stawowej nr 1 (w przypadku ogłoszenia 
naboru przez szkołę).

Dokładniejsze informacje dotyczące 
naboru uzyskacie Państwo bezpośred-
nio w szkołach oraz na stronach interne-
towych szkół i gminy.

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 
oraz Zdrowia i Spraw Społecznych
t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 90

DELEGATURA GOAP

Związek Międzygminny „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 

informuje, iż od 1 lutego 2016 r.
Delegatura Związku Międzygminnego 

w Murowanej Goślinie
będzie czynna:

poniedziałek w godz.  8.00 - 17.30

wtorek – środa w godz.  8.00 - 15.00

W czwartki i piątki prowadzone będą 
przez pracownika delegatury 

czynności kontrolne na terenie gminy.

Wszystkie niezbędne informacje będą 
mogli Państwo uzyskać

 od poniedziałku do piątku 

pod numerem telefonu 506 423 129

w godzinach pracy d elegatury.

ODBIÓR PRZETERMINOWANYCH 

LEKÓW - APTEKI

POD ZEGAREM, ul. Poznańska 17
VITA-FARM, pl. Powstańców Wlkp. 19

PRZYJAZNA, ul. Długa 25
SZAFIROWA , ul. Graszyńskiego 1

POD ZŁOTYM LWEM, ul. Nowy Rynek 14
CENTRALNA, ul. Wojska Polskiego 1

DATA GODZ. MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA

2
3

 S
T

Y
C

Z
N

IA

7.00-7.30 Przebędowo przy posesji Sołtysa

7.45-8.15 Murowana Goślina Plac Powstańców Wielkopolskich, parking 
przy kościele

8.30-9.00 Murowana Goślina ul. Długa, przy ul. Modrzewiowej (plac przy 
sklepie)

9.15-9.45 Raduszyn między blokami, przy tablicy ogłoszeń

10.00-10.30 Mściszewo przy posesji Sołtysa

10.45-11.15 Starczanowo przy posesji Sołtysa

11.30-12.00 Uchorowo przy świetlicy wiejskiej

12.15-12.45 Nieszawa ul. Nieszawa 21, przy posesji Sołtysa

13.00-13.30 Białężyn przy boisku sportowym koło cmentarza

13.45-14.15 Kąty przy blokach

14.30-15.00 Białęgi przy posesji Sołtysa 

DATA GODZ. MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA

2
3

 K
W

IE
T

N
IA

7.00-7.30 Trojanowo przy bloku Trojanowo 22

7.50-8.20 Boduszewo przystanek autobusowy przy sklepie Tęcza

8.35-9.05 Rakownia ul. Goślińska, remiza strażacka

9.30-10.00 Potasze ul. Lipowa, przy domu sołtysa

10.15-10.45 Pławno przy posesji sołtysa

7.00-7.30 Łoskoń Stary przy posesji sołtysa

7.45-8.15 Długa Goślina parking przy szkole podstawowej

8.30-9.00 Wojnówko przy kontenerach na odpady, obok sadu

9.15-9.45 Wojnowo przy Pałacyku, obok sklepu

10.00-10.30 Łopuchowo przy blokach nr 23 i 24 (obok pojemników 
na odpady)

10.45-11.15 Głębocko przy posesji Sołtysa

11.35-12.05 Łopuchówko zatoczka przy boisku sportowym 

12.20-12.50 Głęboczek przy moście na placu

13.05-13.35 Zielonka przy sklepie na parkingu (drewniany 
przystanek)

HARMONOGRAM NA 2016 ROK DLA POSTOJU MOBILNYCH PUNKTÓW SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ZORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ ALKOM

Niełatwo żegnać bliskich…
Strata niezmierna, gdy odchodzi młoda osoba, 

która ledwo wkroczyła w dorosłość
 i która miała wciąż więcej marzeń i planów 

niż wspomnień.

Najszczersze wyrazy współczucia 
rodzinie i bliskim

Marty Chmielewskiej,

która zginęła tragicznie na początku br. w Tatrach

składa
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Dariusz Urbański
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Nieodpłatna pomoc prawna
BIBLIOTEKA

Od stycznia br. Powiat Poznański 
realizuje zadanie z zakresu admi-

nistracji rządowej polegające na udziela-
niu nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden 
z 14 ustalonych punktów tejże pomocy 
znajduje się w Murowanej Goślinie, na 
parterze budynku Biblioteki Publicznej, 
ul. Poznańska 16: poniedziałek, środa 
i piątek w godz. 10.00 – 14.00; wtorek 
i czwartek w godz. 14.00 – 18.00.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana 
jest osobiście przez adwokata lub radcę 
prawnego, a w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach przez działającego 
z ich upoważnienia aplikanta adwokac-
kiego lub radcowskiego.

Darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymają:

 ▪ młodzież do 26. roku życia,
 ▪ osoby fi zyczne, którym w okresie roku 
poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na 
podstawie ustawy o pomocy społecz-
nej,

 ▪ osoby, które ukończyły 65 lat,
 ▪ osoby posiadające ważną Kartę Dużej 
Rodziny,

 ▪ kombatanci,
 ▪ weterani,
 ▪ zagrożeni lub poszkodowani katastro-
fą naturalną, klęską żywiołową lub 
awarią techniczną.

 Uprawnieni będą mogli uzyskać infor-
macje w zakresie: przygotowania do roz-
poczęcia działalności gospodarczej, 
prawa: pracy, cywilnego, podatkowego 
z wyłączeniem spraw podatkowych zwią-
zanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, spraw: karnych, admini-
stracyjnych, rodzinnych oraz ubezpiecze-
nia społecznego,

POMOC NIE BĘDZIE OBEJMOWAŁA 
SPRAW Z ZAKRESU PRAWA CELNEGO, 
DEWIZOWEGO, HANDLOWEGO I DZIA-
ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, Z WYJĄT-
KIEM PRZYGOTOWYWANIA DO JEJ ROZ-
POCZĘCIA.

Znów nadejdzie świt
Anna J. Szepielak

Anna J. Szepielak snuje opowieść o kilku pokoleniach rodziny, dla której bezwa-
runkowa miłość i wsparcie w trudnych sytuacjach zawsze były najważniejsze. 

Elwira zawsze twierdziła, że w przeszłości jej chłopskiej rodziny nie kryją się żadne 
tajemnice i skandale. Nigdy więc nie słuchała uważnie licznych opowieści pra-
babci Basi. Radosna i żywiołowa, otoczona przyjaciółmi kobieta woli żyć teraźniej-
szością w spokojnym miasteczku nad Czarnym Potokiem. Jednak na losach kolej-
nych pokoleń jej bliskich cieniem położyło się tragiczne wydarzenie sprzed pra-
wie 150 lat. W skomplikowanej historii przodków Elwiry jest miejsce zarówno na 
prawdziwą miłość, jak i cierpienie oraz troski. Czy wyrządzona krzywda zostanie 
odkupiona, a winy wybaczone? Jak postąpi Elwira, gdy życie postawi przed nią 
zadanie podobne do tego, jakie było udziałem babek?

Wszystkie wojny Lary
Wojciech Jagielski

Wojciech Jagielski w błędnym kole świętej wojny. Podróż z Gruzji przez europejski 
raj do pogrążonej w wojnie domowej Syrii. Niezwykły reportaż o palących proble-
mach XXI wieku.

Kurier ze Stambułu
Waldemar Bednaruk

„Kurier ze Stambułu” to opowiedziana z epickim rozmachem powieść historyczna, 
w której pełna napięcia i zwrotów akcja przeplata się z barwnym opisem dworów 
monarszych Francji, Rosji i Turcji i autentycznymi opowieściami ilustrującymi życie 
wyższych sfer końca XVIII wieku.

Filipek i wakacje
Małgorzata Strękowska-Zaremba

Kipiąca humorem, trochę niepoprawna książka dla wszystkich, którzy lubią boha-
terów w typie słynnego Mikołajka. Filipek to istny wulkan energii, a jego głowa to 
prawdziwa skarbnica niepoprawnych (zdaniem dorosłych) pomysłów. Nic dziw-
nego, że nadchodzące wakacje spędzają jego rodzicom sen z powiek…

Pierwsze koty
Ewa Nowak

Kolejna książka z serii Miętowej opowiadająca o życiu codziennym polskiej mło-
dzieży i dorosłych. Poruszająca ich problemy i radości, tematy ważne i trudne, 
z którymi, na co dzień, muszą się zmagać. Tym razem przeczytamy o losach szes-
nastolatki, która chodzi do trzeciej klasy gimnazjum, jest bardzo uzdolniona pla-
stycznie. Dziewczyna nie ma też wsparcia w swoim chłopaku, Konradzie, który 
nagle, po wakacjach, zaczął jej się wydawać smarkaczem. Przed Adą trudne zada-
nie – jak poradzić sobie z własnymi uczuciami, jakie decyzje podjąć, żeby nikogo 
nie zranić, a także, co zrobić, żeby zrealizować marzenia o malarstwie.

Żakiet żaby 
opowiadania logopedyczne
Katarzyna Michalec

„Żakiet żaby” to zbiór opowiadań przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkol-
nym oraz wczesnoszkolnym. Zawierają one mnóstwo wyrazów z daną głoską. 
Dzięki temu można ćwiczyć wymowę każdej z nich - c, b, p, ch, h, s, w, ci, ć, si, ś, cz, 
sz, z, dzi, dź, r, rz, ż. Oprócz doskonalenia prawidłowej wymowy dzieci mogą roz-
wijać wyobraźnię, wzbogacać słownictwo, a kolorowe ilustracje z pewnością 
zachęcą maluchów do sięgnięcia po książkę i umilą im czytanie.
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Dwie uczennice otrzymały wyróżnienie 
w konkursie recytatorskim „Jesienna 

zaduma”. Trzecioklasistka brała udział 
w Międzyszkolnym Konkursie Recytator-
skim w Zespole Szkół w Bolechowie „Her-
bert mniej znany”. Tam też odbył się kon-
kurs, w którym dwie uczennice zdobyły 
pierwsze miejsce za recytację w językach 
angielskim oraz rosyjskim.

W szkole podczas długich przerw nauczy-
ciele, wykorzystując radiowęzeł, przepro-
wadzili akcję głośnego czytania „Małego 
Księcia”. Pod koniec października kadra 
pedagogiczna uczestniczyła w warszta-
tach prowadzonych przez edukatorów 
z Fundacji Dom Pokoju we Wrocławiu 
w ramach projektu „100 lat dla pokoju 
w Europie”. Na uznanie zasługują działa-
nia w ramach doradztwa zawodowego 
oraz projektu „Bądź jak Hipolit”. We 
wszystkich klasach przeprowadzono lek-
cje wychowawcze w oparciu o program 
„Rozwiń skrzydła” oraz w klasach trze-
cich zajęcia dotyczące kariery zawodo-
wej. Młodzież uczestniczyła także 
w nagraniu programu w cukierni pt. 
„Fach w ręku”. W klasach pierwszych 
odbył się szkolny konkurs o życiu i dzia-
łalności patrona szkoły oraz spotkanie 
z jego prawnuczką. Uczniowie wysłuchali 
także wykładu dr. Marka Reztera „Dzieło 
Hipolita wiecznie żywe”. A już za miesiąc 
odbędzie się Międzyszkolny Konkurs 
o Hipolicie Cegielskim. 

W listopadzie w ramach Międzynarodo-
wego Dnia Tolerancji odbył się happe-
ning polegający na stworzeniu przez 
uczniów wszystkich klas olbrzymiej tęczy 
– symbolu tolerancji oraz przymierza 
Boga z człowiekiem. W I okresie pojawiło 
się wiele inicjatyw językowych. W ramach 
tzw. „Poniedziałków Językowych” odbyły 
konkursy: „Popkultura- sobowtór”, 
muzyczny, wiedzy o krajach anglojęzycz-
nych i niemieckojęzycznych, plakatów 
o stolicach krajów europejskich, Mini 
Playback Show oraz fi nał przedsięwzięcia 
w trakcie wigilii szkolnej. 

Klasa interdyscyplinarna „Hipolit” wraz 
z uczennicami klasy 3b znalazła się 
wśród zwycięzców w konkursie Minister-

stwa Spraw Zagranicznych „Polska dla 
Wszystkich”. Nagrodę wraz z dyplomem 
gratulacyjnym wręczył nam przedstawi-
ciel Ministra Spraw Zagranicznych Pan 
Sebastian Rejak, który odwiedził naszą 
szkołę.

Odbyły się także wyjazdy do kina, na 
wykłady otwarte z chemii na UAM 
w Poznaniu, do poznańskich redakcji 
„Gazety Wyborczej”, „Głosu Wielkopol-
skiego” oraz do oczyszczalni ścieków 

AQUANET.  Na początku listopada 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach nt. 
Unii Europejskiej przeprowadzonych 
przez pracowników Punktu Informacyj-
nego Unii Europejskiej w Warszawie. Pod 
koniec października gimnazjaliści oraz 
absolwenci włączyli się w ogólnopolską 
akcję Zapal Znicz Pamięci. Młodzież 
powędrowała także ze świeczkami na 
goślińskie cmentarze: żydowski, katolicki 
oraz ewangelicki. Na początku grudnia 
razem ze Szkołą Podstawową w Długiej 
Goślinie organizowaliśmy bieg Mikołaj-
kowy w ramach Grand Prix pt. „Biegamy 
dla siebie”. 

Uczniowie gimnazjum uczestniczą 
w międzynarodowym projekcie „Krokus” 
realizowanym przez Żydowskie Muzeum 
Galicja oraz Irlandzkie Towarzystwo Edu-
kacji o Holokauście. Od lipca tego roku 
razem z Komitetem Partnerskim Ziemi 
Goślińskiej realizujemy także projekt 
„Nakręćmito”-MUROWANA (re) AKTYWA-
CJA w ramach programu „Równać 
Szanse 2015” Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży fi nasowanego przez Polsko - 
Amerykańską Fundację Wolności. 
Zachęcamy do lektury naszej strony 
internetowej, na której pojawiają się 
aktualne informacje o działaniach 
naszych uczniów i nauczycieli: 
www.g1mg.szkolnastrona.pl

Jakub Niewiński

Pracowity semestr w Gimnazjum nr 1

OŚWIATA

Od początku września aż do końca grudnia 2015 roku nasza szkoła realizowała wiele projektów. 

Młodzież uczestniczyła w szkolnych etapach wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Najlepsi 

aktualnie przygotowują się do etapów rejonowych.

Dawna mała sala gimnastyczna w gimnazjum – obecnie miejsce dyskusji i realizowania projektów na temat tolerancji i równania szans.

UCZNIOWIE 

GIMNAZJUM 

UCZESTNICZĄ W

MIĘDZYNARODOWYM 

PROJEKCIE „KROKUS” 

REALIZOWANYM 

PRZEZ ŻYDOWSKIE 

MUZEUM GALICJA 

ORAZ IRLANDZKIE 

TOWARZYSTWO 

EDUKACJI 

O HOLOKAUŚCIE.
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Sala gimnastyczna została zmie-
niona w świąteczny jarmark 

z pięknie udekorowaną sceną. Na sto-
iskach przygotowanych przez poszcze-
gólne klasy można było zakupić świą-
teczne ozdoby, kartki, pierniki, choinki 
wykonane różną techniką oraz wiele 
innych wyrobów. Stoisko charytatywne 
zorganizowane przez uczestników pro-
jektu BONO - na pomoc Podhalanom 
w potrzebie oferowało rękodzieło z wełny, 
prace plastyczne wykonane w czasie 
zajęć świetlicowych. 

Po dokonaniu zakupów goście mogli 
skosztować pysznych dań wigilijnych: pie-
rogów, kapusty z grzybami, śledzi, sałatki 
rybnej, łososia w galarecie. Ponadto 
można było zjeść pieczone jabłka z przy-
prawami i bakaliami. 

Tak, jak w poprzednich latach, najwięk-
szą popularnością cieszyła się kawia-
renka, do której rodzice upiekli ciasta 
świąteczne: makowce, pierniki, serniki. 

Wielką atrakcją kiermaszu były występy 
uczniów, którzy zaprezentowali krótkie 
przedstawienia oraz wykonali kolędy pol-
skie i angielskie. Po raz pierwszy odbył 
sie konkurs wspólnego śpiewania kolęd 
przez rodziców ze swoimi dziećmi lub 
dziadków z wnukami. Największe uznanie 
jury zdobyli pan Tomasz Wawrzyniak 
z wnuczką Liwią. 

Dyrekcja, Rada Szkoły, Nauczyciele 
i Uczniowie serdecznie dziękują wszyst-
kim tym osobom, które włączyły się 
w przygotowanie kiermaszu i tym, które 
zechciały w nim uczestniczyć!

Krzysztof Radke
Zdjęcie: Monika Paluszkiewicz

IV Kiermasz Świąteczny

OŚWIATA

5 grudnia br. odbył się w SP 1 IV Kiermasz Świąteczny. W przygotowania do kiermaszu włączyła się 

cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Przybyłych tłumnie gości tradycyjnie 

witano kubkiem gorącego barszczu.

Właśnie taki był pierwszy semestr w Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie. Odbyły się cztery 

wycieczki do: Centrum Bezpieczeństwa Skoda Auto-Lab, Parku Orientacji Przestrzennej 

w Owińskach, teatru i fabryki bombek w Gnieźnie, Domu Dziecka w Wągrowcu.

Dbaliśmy o miejsca pamięci narodo-
wej na cmentarzu parafi alnym. 

Przygotowaliśmy osiem imprez okolicz-
nościowych, od rozpoczęcia roku szkol-
nego po jasełka, a także wzięliśmy udział 
w rekolekcjach szkolnych. Uczestniczyli-
śmy w ośmiu konkursach sprawdzających 
poziom wiedzy oraz artystycznych. 

Wsparliśmy Dom Dziecka w Wągrowcu 
i XXIV Finał WOŚP. Uczyliśmy i bawiliśmy 
się na kółkach: języka angielskiego, 
teatralno-tanecznym, dziennikarskim, 
plastycznym i SKS. Opiekowaliśmy się 
królikiem Eustachym. Ze szkolnej biblio-
teki wypożyczyliśmy 124 książki. Ucznio-
wie klasy II i III uczestniczyli w projekcie 
nauki pływania. Kontynuowaliśmy naukę 

gry na pianie, gitarze i fl ażoletach. Bawili-
śmy się też na dyskotece andrzejkowej. 
Reprezentowaliśmy szkołę z pocztem 
sztandarowym w obchodach: 76. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej i napaści 
ZSSR na Polskę, otwarcia Izby Regional-
nej w Murowanej Goślinie, Święta 11 
Listopada, 97. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego.

Odnieśliśmy sporo sukcesów, m.in.:                    
 ▪ konkurs recytatorski „Jesienna 
zaduma” - I miejsce w kat. klas IV-VI 
i nominacja do etapu powiatowego: 
Dagmara Kasprzak;

 ▪ gminny konkurs „Moja mała ojczyzna” 
II miejsce Nadia Ewert, III miejsce 
Mikołaj Wyrwas;

 ▪ Gminne Biegi Przełajowe - I miejsce 
Daria Brzęcka;

 ▪ Bieg Niepodległościowy: wśród chłop-
ców I miejsce Bartek Mihilewicz, III 
miejsce Piotrek Owczarzak; wśród 
dziewcząt I miejsce Daria Brzęcka, III 
miejsce Ania Bernard.

Uczniowie szkoły wzięli udział w biegach, 
turniejach piłki siatkowej i nożnej oraz 
warsztatach siatkarskich dla dzieci pod-
czas Memoriału A. Gołasia. Z nauką 
bywało różnie, jednak za celujące i bar-
dzo dobre wyniki w nauce mogliśmy 
wyróżnić 23 uczniów. 

Aldona Dałek
nauczycielka SP w Długiej Goślinie

Pracowity i ciekawy

Występy przygotowały klasy 1-3.
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IMPREZY

W Boduszewie
„Hej kolęda, kolęda” to temat prze-

wodni tegorocznych rozśpiewanych Jase-
łek, które odbyły się 9 stycznia br. w Bodu-
szewie. Do przygotowania tradycyjnego 
przedstawienia przyczyniło się około 20 
mieszkańców wsi. Paroletnia praktyka 
sprawiła, że scenografi a i kostiumy były 
na poziomie profesjonalnym. Tekst, 
bogato przeplatany polskimi kolędami, 
bazował w tym roku na Ewangeliach Św. 
Łukasza i Św. Mateusza. Wizyta gwiaz-
dora, słodki poczęstunek i łamanie się 
opłatkiem dopełniły rodzinnej i ciepłej 
atmosfery spotkania, na które miesz-
kańcy Boduszewa czekają cały rok. Sołtys 
Elżbieta Winogrodzka składa wszystkim 
serdeczne podziękowania za wysiłek, trud 
i poświęcenie w organizacji i tworzeniu 
przedstawienia jasełkowego.

Elżbieta Winogrodzka
Zdjęcie: Karol Cichoński

W Trojanowie
W ubiegłą sobotę, 9 stycznia br., w Troja-
nowie odbyły się jasełka z udziałem miej-
scowych dzieci. Wśród widzów znaleźli 
się mieszkańcy sołectwa Trojanowo, 
a także Radny Rady Miejskiej Tomasz 
Pawlak, Radny Rady Powiatu Stanisław 
Woźniak. Po uroczo odegranym przedsta-
wieniu na ręce sołtys Trojanowa 
Agnieszki Somerfeld upominki dla dzieci 

W czerwcu ubiegłego roku 20 
zawodników rozgrzało do czer-

woności halę widowiskowo-sportową 
w Murowanej Goślinie. Taki sam poziom 
emocji organizatorzy gal Slugfest zapo-
wiadają na 12 marca br.

MMA – czyli mieszane sztuki walki – to 
pełnokontaktowy sport, który łączy 
w sobie takie dyscypliny, jak między 
innymi: boks, kickboxing, zapasy, judo 
i jiu-jitsu. To jednocześnie najbardziej 
dynamicznie rozwijająca się dyscyplina 
sportu na świecie, która przed telewizo-
rami gromadzi miliony widzów. 
12 marca w hali MG Sport organizatorzy 
szóstej już gali spod szyldu Slugfest znów 
planują zakontraktowanie 10 pojedynków. 
– Karta walk ponownie będzie podzielona 
na dwie części – mówi Łukasz Bosacki, 
który w przedsięwzięciu jest odpowie-

przekazali radny Tomasz Pawlak i w imie-
niu burmistrza pracownik urzędu Kamil 
Grzebyta. Na zakończenie pani sołtys 
zaproponowała wszystkim widzom sym-
boliczne podzielenie się opłatkiem oraz 
zaprosiła do stołu na kawę i ciasto.

(MP), Zdjęcie: Kamil Grzebyta

W Uchorowie
29 grudnia odbyły się Jasełka przygoto-
wane przez sołtys Krystynę Nowak oraz 
dzieci z Uchorowa. W takim też składzie 

dzialny za zestawienia zawodników. - 
W pierwszej chcemy zaprezentować kibi-
com przede wszystkim lokalnych zawodni-
ków. Dla wielu będzie to pierwszy krok do 
zawodowych pojedynków i chcemy ich do 
tego jak najlepiej przygotować. Sami rów-
nież chętnie będziemy sięgać po reprezen-
tantów Murowanej Gośliny i oferować im 
już zawodowe kontrakty.

Druga połowa wieczoru będzie obfi tować 
w pojedynki, gdzie nie będzie już ochrania-
czy i tu organizatorzy szykują – jak mówią 
– dużą niespodziankę. – W walce wie-
czoru pojawi się bardzo dobrze znany 
w świecie sportów walki zawodnik z Muro-
wanej Gośliny. W MMA będzie to jego 
debiut, ale w grapplingowych formułach 
(walka na zapaśnicze chwyty – przyp. red.) 
to jest absolutna czołówka Polski i nazwi-
sko znane z najbardziej prestiżowych 

zostały zaprezentowane. Dzieci wykazały 
się zdolnościami aktorskimi i wokalnymi, 
występowały z wielkim przejęciem. Gości 
przybyło sporo, wśród nich także bur-
mistrz Dariusz Urbański. Nie wszyscy 
zmieścili się na miejscach siedzących, 
a kolejne rzędy stojących ustawiały się aż 
do drzwi wejściowych. Starania dzieci 
występujących w Jasełkach zostały 
nagrodzone słodkimi upominkami.

(MP), Zdjęcie: organizatorzy

zawodów na świecie, więc spodziewamy 
się pojedynku, który odbije się szerokim 
echem w całej Polsce – dodaje Bosacki.

- W ubiegłym roku, pomimo bardzo trud-
nego terminu, gdzie nałożył nam się m.in. 
długi weekend i fi nałowy mecz Ligi 
Mistrzów, galę MMA w Murowanej Gośli-
nie obejrzało kilkaset osób. Teraz mamy 
nadzieję, że halę przy ul. Mściszewskiej 
wypełnimy do ostatniego miejsca.
Pierwsze nazwiska zawodników już poja-
wiają się na facebookowym profi lu gali 
i stronie www.slugfest.pl. Najważniejsze 
nazwiska gali poznamy na konferencji pra-
sowej, która odbędzie się w Urzędzie Mia-
sta. Ponownie, jak rok temu, honorowym 
patronem gali będzie burmistrz Murowa-
nej Gośliny – Dariusz Urbański.

Krzysztof Skrzypek, Slugfest

Jasełka w Sołectwach

Najtwardszy sport wraca do Murowanej Gośliny

Jasełka z dziećmi z Uchorowa przygotowała sołtys Krystyna Nowak. Widzowie jasełek w Uchorowie nie mogli pomieści się w sali.

W jasełkach w Boduszewie udział wzięło ok. 20 mieszkańców.Aktorzy jasełek w Trojanowie.
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Nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania - pierwszą 
kolędę zaintonował burmistrz, który sprezentował też 

seniorom ogromny tort. Z kolei Alicja Kobus uraczyła nas nie-
zwykłymi historiami m.in. z wizyty u prezydenta Andrzeja Dudy 
oraz u Angeli Merkel Kanclerz Niemiec. Takie spotkania skła-
niają do refl eksji, pokazują jak szybko upłynął ten rok. Jednak 
wspomnienia miłych chwil pozostaną w nas i w Nowy Rok 
wchodzimy z nowymi nadziejami oraz nowymi pomysłami.

Ponadto seniorki z Zacisza dołączyły do „Akcji Włóczkersi”, 
którą wspiera Fundacja Redemptoris Missio. Wszystkie dzieła 
Włóczkersów, czyli czapki, szaliki, skarpetki, rękawiczki i swe-
terki trafi ały do najbiedniejszych dzieci w Afganistanie. Po 
wycofaniu się z tego terenu polskich wojsk, uwaga skupiła się 
na syryjskich uchodźcach w Libanie. Włóczkersi chcą w ten 
sposób zwrócić uwagę na problem ubóstwa powstały w tej 
społeczności. Do tej pory z pośrednictwem Redemptoris Mis-
sio zaopatrzono w czapki ponad 25 tysięcy dzieci. Brawo dla 
seniorek!

Zapraszamy Seniorów z terenu Gminy Murowana Goślina do 
naszego Klubu – dla członków Klubu m.in. cotygodniowa gim-
nastyka pod czujnym okiem rehabilitanta.

Hania Herman, Klub Seniora Zacisze

Zarząd Rejonowy PZERiI w Murowanej Goślinie zawiada-
mia, że w 2016 roku organizuje n/w imprezy:

WYJAZDOWE
 ▪ do Sarbinowa na turnus rehabilitacyjny 14-28.04.2016 r.; 
 ▪ do Wrocławia 23-24.05.2016 r. ze zwiedzaniem miasta;
 ▪ do Dziwnowa 18-25.06.2016 r. – pobyt wypoczynkowy ze 
zwiedzaniem okolicy;

 ▪ do Augustowa i Wilna 03-09.09.2016 r. ze zwiedzaniem 
regionu Podlasia;

 ▪ pielgrzymka do Częstochowy 19-20.09.2016 r. 

IMPREZY NA MIEJSCU
 ▪ spotkanie przy kawie z okazji Dnia Inwalidy oraz Dnia Ko-
biet - 09.03.2016 r. (środa), godz. 15.00;

 ▪ spotkanie przy kawie z okazji Dnia Matki i Ojca - 
08.06.2016 r. (środa), godz. 15.00;

 ▪ spotkanie przy kawie z okazji Dnia Seniora - 09.11.2016 r. 
(środa), godz. 15.00;

 ▪ wieczór przy muzyce, pożegnanie karnawału - 07.02.2016 
r. (niedziela), godz. 17.00;

 ▪ wieczór Andrzejkowy przy muzyce - 26.11.2016 r. (sobota), 
godz. 17.00.

WYJAZDY NA PŁYWALNIĘ DO OBORNIK: ZIMOWE 
I JESIENNE. 

Biuro PZERiI w Murowanej Goślinie przy ul. Poznańskiej 16 
(budynek Biblioteki) czynne jest w każdą środę w godz. od 
10.00 do 13.00. Do biura zapraszamy członków związku, jak 
również inne osoby, które mają zamiar uczestniczyć w impre-
zach wyjazdowych przez nas organizowanych. Natomiast na 
spotkania przy kawie zapraszamy wyłącznie członków związku.
Zachęcamy też osoby, które posiadają status emeryta lub ren-
cisty, a nie są jeszcze członkami PZERiI, aby wstąpili w szeregi 
naszej organizacji. Jestem przekonana, że w naszym gronie 
nie będą czuli się osamotnieni i w dodatku mogą coś pozytyw-
nego dla siebie zrobić. Zapraszamy!

Jolanta Stern
Przewodnicząca PZERiI w Murowanej Goślinie

WIGILIA SENIORÓW

Imprezy PZERiI

SENIORZY

Jak co roku członkowie Klubu Seniora Zacisze spotkali się przy wigilijnym stole. W tym roku 

wigilia zgromadziła łącznie z gośćmi 52 osoby. Przy tradycyjnym karpiu i zupie grzybowej czas 

upłynął bardzo miło i szybko. 

W spotkaniu wzięli udział m.in. Alicja Kobus, burmistrz Dariusz Urbański i ks. Sławomir Jessa.

W tym roku wigilia zgromadziła łącznie z gośćmi 52 osoby.
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W niedzielę17 stycznia 2016 
w kościele pw. św. Jakuba Apo-

stoła wieczorną mszę św. swoim śpie-
wem uświetniły chóry „Canzona”, przy 
organach zasiadł Tomasz Mizerny. Po 
mszy św. rozpoczął się niezwykły kon-
cert kolęd w wykonaniu: Chóru Dziecię-
cego „Canzona”, Chóru Kameralnego 
„Canzona”, Żeńskiego Chóru „Canzona-
-Absolwent”. Dyrygowały prof. Elżbieta 
Wtorkowska i Adrianna Wtorkowska-Ku-
bińska, na pianinie akompaniowała 
Weronika Jarzyńska. 

Śpiew rozlegał się z empory i z nawy przy 
prezbiterium, w niektórych utworach jedno-
cześnie. Było to wyjątkowe przeżycie dla 

W grudniowy weekend Chór Dzie-
cięcy „Canzona” wybrał się do 

Sopotu na 1. Międzynarodowy Festiwal 
Chóralny Muzyki Adwentowej i Świątecz-
nej.

Przegląd połączony był z konkursem 
kolęd. W konkursie udział wzięły: Chór 
Dziecięcy „Canzona” z Murowanej 
Gośliny, Młodzieżowy Chór z Gniewu, 
chóry akademickie z Wilna oraz chóry 
dorosłe z Łotwy i Finlandii z Chełmna, 
Warlubia i Polic. Zespoły oceniało profe-
sjonalne jury. Chór Dziecięcy „Canzona” 
zdobył brązowy dyplom w kategorii chóry 
dziecięce do lat 16. Gratulacje! 

Przy okazji pobytu na wybrzeżu młodzi 
chórzyści zwiedzili starówkę gdańską, 
Muzeum Żuraw, odwiedzili jarmark bożo-
narodzeniowy w Gdańsku, pospacerowali 
po sopockim molo, a także zwiedzili 
Akwarium Gdyńskie.

Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Joanna Przymusińska

Chór Kameralny „Canzona” pod dyrekcją 
Adriany Wtorkowskiej-Kubińskiej wziął 
udział w XVI Powiatowym Kolędowaniu 
w Buku, które odbyło 6 stycznia 2016 r. 
w tamtejszej farze. Wraz ze starostą 
poznańskim Janem Grabkowskim, współ-
organizatorami Powiatowego Kolędowa-
nia są burmistrz Buku Stanisław Filipiak 
oraz proboszcz parafi i ks. kanonik 
Andrzej Szczepaniak. Honorowy patronat 
nad imprezą sprawuje Metropolita 
Poznański. W kolędowaniu wzięły udział: 
chór Bel Canto z Dopiewa, chór Amici 
Canti z Buku oraz Kasia Rościńska.

W niedzielę 10 stycznia 2016 r. Chór 
Mieszany „Vocantes” pod dyrekcją prof. 
Leszka Bajona zaśpiewał kolędy 
w poznańskiej Katedrze. Podczas kon-
certu kolęd wystąpiły poznańskie chóry 

Rotondo, Sołacki Chór Kameralny oraz 
Maria Victoria, a także Francesco z para-
fi i w Wirach. Zabrzmiały najpiękniejsze 
i najbardziej popularne kolędy.

Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” pod 
kierunkiem Marcina Matuszewskiego 16 
stycznia br. wziął udział w czwartym spo-
tkaniu zespołów śpiewaczych seniorów 
„Hej kolęda, kolęda…” w Lubaszu. Orga-
nizatorzy: Towarzystwo Seniorów „Sło-
neczko”, zespół Borówczanki i Gminny 
Ośrodek Kultury w Lubaszu. Patronat 
nad całością objęli: Marcin Filoda - Wójt 
Gminy Lubasz oraz ks. Mirosław Wawrzy-
niak - proboszcz Lubaskiej Parafi i. W spo-
tkaniu wzięło udział 17 zespołów z róż-
nych stron Wielkopolski.

Arleta Włodarczak

W kościele pw. Najwyższego Arcy-
kapłana Jezusa Chrystusa na 

Zielonych Wzgórzach w niedzielę 20 grud-
nia 2015 r. odbył się koncert adwentowy 
w wykonaniu: Chóru Dziecięcego „Can-
zona”, Chóru Kameralnego „Canzona”, 
Żeńskiego Chóru „Canzona-Absolwent” 
pod dyrekcją prof. Elżbiety Wtorkowskiej 
i Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. 

W ten szary, mroczny czas ze światłem 
wyrażonym w pieśni czekamy na nadej-
ście świąt. Program koncertu zakładał 
występ połączonych chórów w duchu kon-

templacji i modlitwy. Mogliśmy usłyszeć 
pieśni adwentowe, maryjne, przeplecione 
słowem zadumy i poezji nad tym szczegól-
nym czasem, w oczekiwaniu najpiękniej-
szych świąt. Chórzystom akompaniowała 
Weronika Jarzyńska, a w występie solo-
wym na pianinie grał Filip Jarzyński. Jak 
wiadomo, „kto śpiewa, modli się podwój-
nie”, zatem czujemy się dobrze przygoto-
wani do świąt i nie myślę tu o zakupach, 
prezentach, o całym tym konsumpcyjnym 
zgiełku, tylko o malutkim światełku jesz-
cze tlącym się w duszy, o dobroci i miłości. 
Dziękujemy chórom za tę piękną tradycję.

Bartłomiej Stefański

publiczności i wyzwanie dla dyrygentek. 
Zabrzmiały kolędy z całego świata: czeska, 
francuska, niemiecka, rosyjska i amerykań-
ska. Chóry zaśpiewały też najpiękniejsze 
polskie kolędy, w tym fragmenty „Mszy 
Pasterskiej” Romana Maciejewskiego 
z akompaniamentem na organach Toma-
sza Mizernego. Pani E. Wtorkowska wspo-
mniała, że w 1995 r. Chór Dziewczęcy „Can-
zona” wykonał „Mszę Pasterską” w Filhar-
monii Poznańskiej. Koncert kolę1d w nie-
dzielny wieczór dostarczył widowni moc 
wzruszeń, był niezwykłą ucztą duchową dla 
melomanów. Ponadto dowiódł, że muzyka 
chóralna uprawiana z pasją przez chórzy-
stów może śmiało konkurować z najnow-
szymi trendami muzycznymi.

Serdecznie dziękujemy Proboszczowi ks. 
Sławomirowi Jessie za życzliwość, ciepłe 
przyjęcie, dobre słowo i tradycyjne już 
michałki.

Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Niezwykły koncert kolęd

Canzona 
w Sopocie

Światło pieśni

KOLĘDOWE PODRÓŻE NASZYCH ZESPOŁÓW

KULTURA

Prof. Elżbieta Wtorkowska.

Podczas występu festiwalowego.
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W sobotę 23 stycznia br. w Galerii 
na Wzgórzach w Klubie Osie-

dlowym „Zielone Wzgórza” w Murowanej 
Goślinie odbyła się trzecia edycja 
wystawy fotografi i mobilnej. Wystawa, 
jak co roku, jest ogólnopolskim przeglą-
dem fotografi i wykonanych telefonem 
komórkowym. 

Kilkudziesięciu autorów zdjęć z całej Pol-
ski zaprezentowało ponownie swoje 
prace. Kuratorem tegorocznej edycji 
wystawy jest Krzysztof Górny, jeden z ini-
cjatorów i animatorów ruchu fotografi i 
mobilnej w Polsce. Wystawę uświetnił 
pokaz tradycyjnego stroju Bamberki 
w wykonaniu specjalnego gościa 
wystawy Dominiki Marciniak z Poznania. 
Do zwiedzania wystawy zapraszamy od 
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 
-20.00 do 19 lutego 2016 r.

Bartłomiej Stefański

Słowo Kuratora
Na wystawie zostało pokazanych 120 
wyróżnionych fotografi i z Mobilnego Tygo-
dnia 2015, oraz 46 fotografi i członków 
Grupy Mobilnej. Murowaną Goślinę odwie-
dzili mobilni fotografowie z całej Polski (m. 
in. z Gdańska, Wrocławia, Warszawy i Kra-
kowa), dla których wernisaż wystawy był 
doskonałą okazją do poznania się i dysku-
sji o fotografi i komórkowej przy przepysz-
nych pączkach i lampce wina. Wystawę 
w ratuszu ma szansę zobaczyć kilka 
tysięcy osób. Następnie wystawa powę-
druje do galerii w Gdańsku oraz Włocławku.
Dziękujemy Klubowi Osiedlowemu „Zielone 
Wzgórza” za możliwość ekspozycji fotogra-
fi i, fi rmie Blue Canvas za wydruki fotografi i, 
fi rmie CamLot za fi lmową relację 
z wystawy, kawiarni Tubajka za gościnę po 
wernisażu, Nataszy Perzak za udostępnie-
nie fotografi i na plakat promujący wystawę. 
Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć 
wystawy, serdecznie zapraszamy.

Krzysztof Górny, kurator wystawy
Zdjęcia: Dorota Piechowiak, 

Bartłomiej Stefański

Wystawa Mobilnych na Wzgórzach

KULTURA
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TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Marta Mendelewska, 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 
Ewa Marchlewska, 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

TRANSPORT PUBLICZNY

Joanna Gliwka, 61 8923 644

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

KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630

URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY 

OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Kamil Grzebyta, 61 8923 634
SOŁECTWA

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,  61 812 21 41
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 

styczeń-luty 2016 25



Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej 
Goślinie pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego zachwyciła 
uczestników kolędowania. Każdą kolędę poprzedzało 

słowne wprowadzenie, wypowiadali je: kapelmistrz, członkowie 
orkiestry, organista i burmistrz. 

Przed ostatnią kolędą w kościele pojawili się Trzej Królowie: 
Kasper, Melchior i Baltazar. Powitali wszystkich zgromadzo-
nych, wywołując ogólną radość, następnie przeczytali wprowa-
dzenie do kolędy „Bóg się rodzi”. Tą, ostatnią kolędę publicz-
ność zaśpiewała na stojąco.

W rolę królów wcielili się: Proboszcz ks Sławomir Jessa, ks. 
Łukasz Abram i Małgorzata Łuczak-Sibilska. Zgrali śpiewająco. 
Atmosfera, jaka wytworzyła się w kościele, rozgrzała nawet 
najbardziej zmarzniętych uczestników. Proboszcz w bardzo cie-
płych słowach podziękował kapelmistrzowi, orkiestrze 
i publiczności za to wspólne kolędowe granie i śpiewanie. 

Arleta Włodarczak, Zdjęcia: Tomasz Mizgier

W Nowy Rok 2016 weszliśmy na falach przebojów operetki wiedeńskiej. W Koncercie Noworocz-

nym, który odbył się w auli Gimnazjum nr 1, wystąpili artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu: 

Anna Bajerska-Witczak, Agnieszka Wawrzyniak, Jarosław Patycki i Bartosz Kuczyk. 

Już szósty raz Parafi a św. Jakuba Apostoła i Ośrodek Kultury zaprosili mieszkańców w święto Obja-

wienia Pańskiego na wspólne kolędowanie „Kolędujmy Małemu...”. Orkiestra Dęta uświetniła 

muzycznie wieczorną mszę św., po niej przy licznie zgromadzonej publiczności w kościele św. 

Jakuba grano i śpiewano piękne kolędy.

Koncert tradycyjnie rozpoczął się od 
wzniesienia toastu lampką szampana 

i złożenia życzeń przez Dariusza Urbań-
skiego, Burmistrza Miasta i Gminy Muro-
wana Gośliny. Artyści uraczyli bardzo licz-
nie zgromadzoną publiczność znanymi 
ariami popularnych i lubianych operetek 
i walców kompozytorów, którzy tworzyli 
na terenie Austrii i Niemiec. Usłyszeliśmy 
przeboje przenosząc się nad brzeg 
Dunaju do starego Wiednia. Koncerty 
noworoczne w Murowanej Goślinie cieszą 
się ogromnym uznaniem publiczności już 
od lat. I tym razem nie było inaczej. Kon-
cert okazał się prawdziwą ucztą dla 
melomanów. Do siego roku!

Bartłomiej Stefański
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Na falach Dunaju

Trzech Króli

KULTURA
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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Dariusz Urbański 

zaprasza na 

KONCERT Z OKAZJI 
DNIA KOBIET

6 marca 2016 r. (niedziela), godz. 17.00, 
aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie

WYSTĄPIĄ
Żeński Chór „Canzona-Absolwent”

Dyrygent Adrianna Wtorkowska-Kubińska
akompaniament Weronika Jarzyńska

Zespół muzyczny”3D-J”

WSTĘP WOLNY!
Dla wszystkich Pań miła niespodzianka

Andrzej „Kudłaty” Ludzkowski i KB Katorżnik 

zapraszają na 

II BIEG 
WALENTYNKOWY

13 lutego 2016 r., godz. 12.00-14.00

II BIEG 
Z OKAZJI DNIA KOBIET

6 marca, godz. 11.00-14.00

Start biegu tradycyjnie ze stadionu miejskiego, ul. Mściszewska
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Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 

zaprasza na 

w wykonaniu zespołu „UNA CANTO”
pod dyrekcją Ewy Kandulskiej-Jakóbczyk

Gość specjalny 

Marika Nazarewicz (balet)

12 marca 2016 r. (sobota), godz. 17.00
Aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, 

ul. Mściszewska 10

WSTĘP WOLNY!

KONCEKONCERTRT
„Cztery pory roku „Cztery pory roku 
z Vivaldim w tle”z Vivaldim w tle”
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