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5-30 października Wystawa prac Marka Derbicha Galeria na Wzgórzu 
Ośrodek Kultury, ul. Mściszewska 10

12 października Spotkanie z pisarką Agnieszką Gadzińską Biblioteka Publiczna, ul. Poznańska 16

13 października Spotkanie z pisarzem i muzykiem Tomaszem Kruczkiem Biblioteka Publiczna, ul. Poznańska 16

17 października Jubileusz 45-lecia zespołu wokalnego Goślińskie Chabry Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

17 października Mecz KS 1999 Łopuchowo – Jurand Koziegłowy Stadion w Łopuchowie

18 października Koncert zespołu Nocna Zmiana Bluesa – impreza biletowana Aula Gimnazjum nr 1

18 października Akcja poboru krwi i rejestr do banku szpiku osób niespokrewnionych – 
HDK PCK Gośliniacy Klub Osiedlowy Zielone Wzgórza

18 października KS Uchorowo – Orły Plewiska Boisko w Uchorowie

24 października Mecz Concordia Murowana Goślina – Wiara Lecha Poznań Stadion Miejski, ul. Mściszewska

24-25 października XI Memoriał A. Gołasia Hala widowiskowo-sportowa ul. Mściszewska 10

25 października Zakończenie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonka Dziewicza Góra
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6 listopada Wieczornica – Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej Szkoła Podstawowa nr 1

7 listopada XI Mur Off  Rock Piwnica Pub II

7 listopada Mecz Concordia Murowana Goślina – OTPS Winogrady Poznań Stadion Miejski, ul. Mściszewska

7 listopada Mecz KS 1999 Łopuchowo – Zawisza Dolsk Stadion w Łopuchowie

7 listopada Strzelanie Niepodległościowe, Bractwo Kurkowe Ul. Bracka 1

8 listopada Spacer śladami historii po Murowanej Goślinie MGOKiR i Biblioteka Publiczna

11 listopada Obchody Święta Niepodległości Kościół św. Jakuba
pl. Powstańców Wlkp. 

13 listopada Eliminacje Gminne do XXI Konkursu Młodych Recytatorów 
„Jesienna Zaduma”

Sala imprezowa Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

13 listopada Akcja poboru krwi i rejestr do banku szpiku osób niespokrewnionych – 
HDK PCK Gośliniacy Zespół Szkół w Bolechowie 

14 listopada Koncert „Cztery pory roku” w wykonaniu zespołu Una Canto Aula Gimnazjum nr 1

14 listopada Mecz: KS 1999 Łopuchowo – Przemysław Poznań Stadion w Łopuchowie 

15 listopada Turniej piłki siatkowej sołectw i osiedli Hala widowiskowo-sportowa ul. Mściszewska 10

15 listopada Mecz: KS Uchorowo – Złoci Złotkowo Boisko w Uchorowie

17 listopada Spotkanie z podróżnikiem Krzysztofem Kryzą Biblioteka Publiczna, ul. Poznańska 16
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poprawę bezpieczeństwa w gminie. Z kolei z nowym komen-
dantem Posterunku Policji w Murowanej Goślinie ustaliliśmy, 
że częstsze będą patrole mieszane funkcjonariuszy Policji 
i Straży Miejskiej. 

- Czy uda się zlikwidować zadłużenie gminy?

Ze względu na niskie dochody gminy oraz rozpoczęte inwesty-
cje, jak np. rynek miasta, a także duże oczekiwania mieszkań-
ców co do inwestycji, na dzień dzisiejszy nie ma możliwości 
spłaty długu. Został wyodrębniony w urzędzie nowy referat 
Gospodarki Nieruchomościami, który przygotuje bank informa-
cji o gruntach na sprzedaż. W tym upatruję szansy na dodat-
kowe wpływy i częściową spłatę zadłużenia, a przy okazji na 
przyciągnięcie nowych inwestorów. 

Należy także pamiętać, że nawet do inwestycji, na które pozy-
skujemy dofi nansowanie, gmina musi zapewnić wkład własny. 

W tym roku nastąpiło zwiększenie zadłużenia o 400 tys. zł. Ma 
to ścisły związek z tym, że musieliśmy dokonać zwrotu dotacji 
uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego na dokumentację tech-
niczną dot. budowy parku historycznego (kilkaset tysięcy 
wyrzucone w błoto). 

Ponadto radni zdecydowali o współfi nansowaniu I ligi siat-
kówki w sezonie 2015/2016, a w bieżącym budżecie nie 
zabezpieczono środków na ten cel. 

- Co z pierwszą ligą siatkówki?

Przed wyborami jasno się wypowiadałem, że 
jeżeli nie znajdzie się sponsor tytularny dla 
I ligi siatkówki, to gmina nie będzie jej fi nan-
sować. Obecnie jest sponsor tytularny. 
Ponownie powraca w tej roli Piecobiogaz, 
który wspólnie ze mną stawia warunki klu-
bowi. W ciągu dwóch lat wejście do Orlen Ligi 
i utworzenie spółki sponsorskiej. W przeciw-
nym razie nie będzie w gminie I ligi fi nanso-
wanej z budżetu. 

- Ostatnio pojawiła się informacja o zakończeniu przepro-
wadzki urzędu do ratusza. Czy to była słuszna decyzja? 

Przeniesienie znacznej części urzędu do ratusza (bo wcześniej 
2 referaty się tu mieściły) uważam za słuszną decyzję. Po 
pierwsze – po 5 latach od kapitalnego remontu minął okres 
karencji, potrzebne były już prace remontowe: np. przeciekał 
dach, a niedostateczna izolacja ścian i dachu utrudniała korzy-
stanie z niektórych pomieszczeń. Po drugie, to miejsce repre-
zentacyjne i budynkowi została przywrócona taka funkcja użyt-
kowa. Poza tym biblioteka powróciła do budynku wybudowa-
nego w znacznej części przez gośliński Cech Rzemieślników, 
Kupców i Przedsiębiorców z ich środków. Kto nie był przeko-
nany do tego pomysłu warto, aby odwiedził bibliotekę – całe 
piętro stanowi obecnie dobrze zorganizowany kompleks. 
Zapraszam do korzystania z biblioteki.

w słowie wstępnym do „Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców” 
kontynuujemy poruszanie tematów, które Państwo wywołali 
w pytaniach nadsyłanych bezpośrednio do mnie lub do urzędu.

- Kiedy w końcu powstanie ścieżka pieszo-rowerowa na 
ul. Raduszyńskiej łączący osiedle Zielone Wzgórza z Radu-
szynem i historyczną częścią miasta?

Taka inwestycja jest przewidywana na najbliższą kadenc ję. 
Jednak realizacja jest uzależniona od kilku spraw.  Podpisane 
zostało porozumienie między gminami Czerwonak, Oborniki 
i Murowana Goślina dotyczące przeprowadzenia wspólnych 
inwestycji budowy chodników i ścieżek pieszo-rowerowych. 
Z pewnością chodnik na ul. Raduszyńskiej będzie wpisany 
w WPI, czyli listę inwestycji do realizacji.

Mamy także ambitny plan poprowadzenia ścieżki pieszo-rowe-
rowej do obornik wzdłuż drogi wojewódzkiej. 

W najbliższym czasie złożymy wnioski o dofi nansowanie róż-
nych projektów z nowego „rozdania” środków unijnych 2014-
2020, dlatego jeszcze nie potrafi ę wskazać, które projekty 
uda się zrealizować najszybciej. 

- Co z goślińskim dworcem? Wokół zadbany teren, a sam 
budynek straszy.

Mamy spore szanse na pozyskanie dofi nansowania unijnego 
na rewitalizację dworca w Murowanej Goślinie. 

- Co ze Strażą Miejską, która miała być zlikwidowana?

Mieszkańcy muszą wiedzieć, że w tej kadencji mam 3 na 15 
radnych w Radzie Miejskiej i to radni zdecydowali, że Straż 
Miejska pozostała w składzie 3-osobowym. Trudno, aby 
w takim składzie zapewnić bezpieczeństwo, ale wprowadzone 
ostatnio zmiany w trybie pracy strażników już wpływają na 

Szanowni Mieszkańcy, zwracam się do Was 
z apelem, abyśmy dekorowali fl agami domy 
podczas świąt państwowych. Liczę, że pokażemy 
swój patriotyzm 11 listopada.

Szanowni Mies zkańcy,

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina
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URZĄD, RADA

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 53a i 54 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
ze zm.) - podaje się do publicznej wiadomości informację dla wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Nr obwodu 

głosowania
Granice Obwodu

Siedziba obwodowej 

komisji wyborczej

1  Sołectwa: 

Mściszewo, Starczanowo.
Remiza OSP 

Mściszewo 31

2  Sołectwa: 

Białęgi, Białężyn, Nieszawa, Trojanowo, Uchorowo.
Szkoła Podstawowa    

Białężyn 11

3  Sołectwa: 

Przebędowo, Raduszyn.
Przedszkole „Leśne 

Skrzaty” Przebędowo 1

4  
Sołectwa: 

Długa Goślina, Kąty, Łoskoń Stary, Wojnowo, Wojnówko.
Szkoła Podstawowa   

Długa Goślina 22

5 Sołectwa: 
Głębocko, Głęboczek, Łopuchowo, Łopuchówko.

Szkoła Podstawowa   
Łopuchowo 15

6  Sołectwa: 

Boduszewo, Kamińsko, Rakownia, Zielonka.
Remiza OSP 

Boduszewo 19b

7  

Miasto Murowana Goślina: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Górka, Jeziorna, Jodłowa, Ju-
liusza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa, Marii Konopnickiej, Młyńska, Mściszewska, Nadwarciańska, 
Na Stoku, Nowa, Spokojna, Starczanowska, Stefana Żeromskiego, Żurawia, Dworcowa do numeru 9, Kocha-
nowskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, Podgórna, Poznańska numery 1-48, Rogozińska do numeru 
52 oraz nr 54, 56 i 58, Strzelecka, Wodna.

Gimnazjum nr 1
ul. Mściszewska 10
Murowana Goślina

8  

Miasto Murowana Goślina:  Bonawentury Graszyńskiego, Dworcowa od numeru 10, Kolejowa, Kwiatowa, 
Okrężna, Pogodna, Polna, Promienista, Przelotowa, Rogozińska nr 53 i 55 oraz od numeru 57, Słoneczna, 
Szkolna, Tęczowa, Bernarda Kłosa, Bohuna, Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Cześnika, 
Fiołkowa, Gnieźnieńska, Heleny, Irysowa, Józefa Milewskiego, Kmicica, Konwaliowa, Krokusowa, Krótka, 
Morelowa, Mostowa, Narcyzowa, Ogrodowa, Oleńki, Papkina, Podbipięty, Podkomorzego, Poznańska 
od numeru 51, Przemysłowa, Rejenta, Różana, Soplicy, Stefana Motylewskiego, Storczykowa, Sylwestra 
Radomskiego, Śliwkowa, Telimeny, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Za Mostem.

Biblioteka Publiczna, 
ul. Poznańska 16, 

Murowana Goślina

9  
Miasto Murowana Goślina:  Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Czeremchowa, Gajowa, Jagodowa 
numery 1-35, Jaśminowa, Jeżynowa, Kłosowa, Leśna, Łanowa, Malinowa numery 1-32, Miodowa, Radosna,  
Sosnowa, Świerkowa, Wiosenna od numeru 16, Źródlana.

Przedszkole „Słoneczko”,                
ul. Leśna 9,    

Murowana Goślina

10  

Miasto Murowana Goślina: Długa numery 1-9 i numery nieparzyste11-23, Dolina, Grobla, Jagodowa nu-
mery 36A-42, Kręta numery 1A-4,  Malinowa numer 40, Modrzewiowa, Pochyła, Widok, Wiosenna numery 
1-15, Długa numery parzyste 10-24 i numery 25A, 25B, Jerzego Lenartowskiego, Kręta numery 6-29, 31, 42, 
Za Bramą.

Szkoła Podstawowa 
nr 2, ul. Generała Tade-

usza Kutrzeby 3,         
Murowana Goślina

11  
Miasto Murowana Goślina: Długa numery 26-38, Kręta numery 30, 33-41, 43-60, Nowy Rynek, Przesmyk, 
Rogu Renifera, Generała Tadeusza Kutrzeby, Jarzębinowa, Hipolita Cegielskiego, Kalinowa, Kościelna, 
Leszczynowa, Plac Kasztanowy, Poziomkowa, Raduszyńska, Smolna, Tarninowa, Wrzosowa, Żurawinowa.

Gimnazjum nr 2,            
ul. Generała Tadeusza 

Kutrzeby 3,         
Murowana Goślina

Obwody oznaczone tym symbolem, posiadają lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 

Obwód oznaczony tym symbolem został wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 
roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 217, poz. 721 ze zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu 
głosowania kończą 75 lat mogą w terminie do 16 października 2015 r. złożyć wniosek do Burmistrza o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głoso-
wania w jego imieniu w wyborach.

Każdy wyborca może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a, wyborca powinien zgłosić Burmistrzowi Miasta i Gminy w terminie do dnia 10 października 2015 r.

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika oraz na 

podstawie zaświadczenia jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie 
Miasta i Gminy, Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pok. nr 1, tel.61 892 36 56 lub 61 892 36 55. 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 październka 2015 r. w godzinach od  7.00 do 21.00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny doku-

ment ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie tożsamości. 

Burmistrz Miasta i Gminy
Murowana Goślina

    (-) Dariusz Urbański

o numerach i granicach obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, 
o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości 

głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2015 ROKU
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Trasa dojazdu prowadziła przez Wilno 
na Litwie, gdzie burmistrz odwiedził 

cmentarze na Antokolu i Rossie, zapala-
jąc znicz na grobie matki Józefa Piłsud-
skiego, gdzie pochowane jest również 
serce  marszałka. Burmistrz pochylił się 
nad grobami Polaków, którzy zginęli m.in. 
podczas wojny polsko-bolszewickiej 
w latach 1919-1920 oraz podczas II 
wojny światowej w 1939 r. Odwiedził rów-
nież zaprzyjaźnione z Murowaną Gośliną 
jedyne na Litwie hospicjum prowadzone 
przez Siostrę Michaelę Rak ze Zgroma-
dzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Dwudniowe spotkanie w Oszmianie było 
niezwykle intensywne. Gospodarz poka-
zał gościom nie tylko Oszmianę, ale rów-
nież Holszany, Boruny, Grałżyszki. Oglą-
daliśmy piękną kaplicę w Polanach, 
w początkach renowacji której Murowana 
Goślina ma swój wkład. W Horodnikach 
burmistrz zapalił znicz na grobie Jędrzeja 
Śniadeckiego, którego renowacja została 
dokonana dzięki wkładowi naszej gminy 
oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Odwiedziliśmy także szkołę 
w Kolczunach, gdzie znajduje się sala 
poświęcona pamięci Jędrzeja Śniadec-
kiego.

Gmina Murowana Goślina została 
laureatem konkursu dla samorzą-

dowców, organizowanego przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji w Warszawie, pn. 
„Zarządzamy w oparciu o fakty”. 

Konkurs został ogłoszony w ramach pro-
jektu „Doskonalenie strategii zarządza-
nia oświatą na poziomie regionalnym 
i lokalnym” II etap realizowanego przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pozostali lau-
reaci to: Miasto Bydgoszcz, Gmina Gole-
niów, Gmina Masłów, Powiat Poznań, 
Miasto i gmina Krosno.
Konkurs adresowany był do jednostek 
samorządu terytorialnego, tj. gmin 
i powiatów, a jego celem było wyróżnienie 

samorządów, które podejmowane decy-
zje zarządcze poprzedzają wnikliwą ana-
lizą danych, badaniami oraz wykorzysty-
waniem wyników prognoz społeczno-eko-
nomicznych dotyczących oświaty. 

Nagroda w postaci laptopa wraz ze spe-
cjalistycznym oprogramowaniem została 
odebrana podczas uroczystej konferencji 
w Warszawie w dniu 29 września 2015 r. 
Dodatkową nagrodą będzie fi lm reklamu-
jący goślińską oświatę. 

Wieczorem burmistrz uczestniczył we 
Mszy Świętej w kościele pw. św. Michała 
Archanioła w Oszmianie, w którym trwa 
kapitalny remont. Gospodarz zaprosił 
także grupę Gośliniaków do Mińska. Uda-
liśmy się też na Kuropaty – miejsce 
masowych zbrodni komunistycznych pod 
Mińskiem, gdzie w latach 1937-1941 
mordowani byli m.in. Polacy. Po drodze 
obejrzeliśmy także zamek w Krewie, 
gdzie w 1385 roku została podpisana 
unia polsko-litewska. W drodze powrotnej 
do Polski mieliśmy okazję zobaczyć dom, 
w którym urodził się i przez 19 lat żył 
Czesław Niemen w Starych Wasyliszkach 
oraz Grodno.

Wizyta, choć krótka, była niezwykłą lek-
cją patriotyzmu, a także okazją do pozna-
nia ogromnej gościnności i otwartości 
żyjących tam Polaków. Duże wrażenie na 
wszystkich zrobił porządek i dbałość  nie 
tylko o własny dom czy podwórze, ale 
także ulice, pobocza, chodniki. Białoruś 
to bardzo czysty i zadbany kraj.

Spotkanie było nie tylko okazją do zwie-
dzania, ale przede wszystkim do podsu-
mowania dotychczasowej współpracy 
i omówienia planów na przyszłość.

Ksiądz Proboszcz szczere i gorąco zapra-
sza w przyszłym roku mieszkańców naszej 
gminy do Oszmiany - zarówno tych mło-
dych, jak i nieco starszych. Jednocześnie 
Burmistrz ponownie zaprosił do Murowa-
nej Gośliny grupę dzieci, które już od 5 lat 
spędzają w Murowanej Goślinie wakacje, 
ucząc się języka polskiego i poznając pol-
ską kulturę. Zaproszenie do odwiedzenia 
naszego miasta otrzymali też dorośli 
mieszkańcy Oszmiany. Omówiona została 
również forma współpracy dotycząca dal-
szej renowacji kaplicy w Polanach.
Wielu mieszkańców naszej gminy miało 
już okazję być w Oszmianie lub gościć jej 
mieszkańców w swoich domach.

Do kontaktu z urzędem zachęcamy 
osoby, które chciałyby w przyszłym roku 
przyjąć pod swój dach mieszkańców Osz-
miany podczas ich przyszłorocznej wizyty 
u nas, a w zamian za to mieć okazję 
do rewizyty na Białorusi.

Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Ewa Poepke
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich
e.poepke@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 650

Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu
oraz zdrowia i spraw społecznych
t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 690

URZĄD, RADA

Piękna Białoruś

„Zarządzamy w oparciu o fakty”

W dniach od 9 do 12 września 2015 r. burmistrz Dariusz Urbański 

wraz z zastępcą oraz pracownikami urzędu  odwiedził Oszmianę 

na Białorusi. Zaproszenie ze strony Księdza Proboszcza Jana 

Puzyny wpłynęło jeszcze zimą. Delegacja w Kuropatach pod Mińskiem.
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Dożynki Gminne rozpoczęły się Mszą 
św. na placu przy kościele pw. św. 

Marii Magdaleny w Długiej Goślinie, której 
przewodniczył ks. Proboszcz Jan Kwiat-
kowski, a koncelebrowali  ks. Sławomir 
Jessa i ks. Tomasz Nawrocki.

Po dziękczynieniu za tegoroczne plony 
wszyscy mogliśmy podziwiać bardzo efek-
towny przejazd przez wieś maszyn rolni-
czych, a następnie barwny korowód, który 
stworzyli: gospodarze i starostowie doży-
nek w asyście zespołu Goślinianie, dele-
gacje z wieńcami oraz goście. Cały koro-
wód przeszedł przez pięknie przystrojoną 
wieś, przy akompaniamencie Orkiestry 
Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Muro-
wanej Gośliny. Na miejscu głównych uro-
czystości dożynkowych, czyli boisku spor-
towym, ze sceny powitała korowód Sylwia 
Prętka-Galas, następnie burmistrz Dariusz 
Urbański dokonał ofi cjalnego otwarcia 
dożynek i poprosił o rozpoczęcie obrzę-
dów dożynkowych. 

Zespół Folklorystyczny Goślinianie pod 
kierunkiem Marzenny Karbowskiej zaśpie-
wał pieśni, wykonał tańce, a także zapre-
zentował przysłowia związane z chlebem 
i darami ziemi. W trakcie obrzędu nastą-
piło przekazanie i obtańczenie wieńca 
głównego, przygotowanego przez wieś 
Długa Goślina. Następnie przedstawiciele 
sołectw z terenu naszej gminy przekazali 
przygotowane przez siebie wieńce gospo-
darzom dożynek: burmistrzowi Dariuszowi 

Urbańskiemu, sołtys Długiej Gośliny 
Monice Ewert, księdzu proboszczowi 
Janowi Kwiatkowskiemu. W tym roku padł 
rekord delegacji z wieńcami - przekazało 
je aż 20 (nie licząc Długiej Gośliny) 
sołectw z terenu naszej gminy: Białęgi, 
Białężyn, Boduszewo, Głębocko, Kamiń-
sko, Kąty, Łopuchowo, Łopuchówko, 
Łoskoń Stary, Mściszewo, Nieszawa, Prze-
będowo, Raduszyn, Rakownia, Starcza-
nowo, Trojanowo, Uchorowo, Wojnowo, 
Wojnówko, Złotoryjsko. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem było wrę-
czenie chleba dożynkowego przez staro-
stów dożynek: Eleonorę Konitz (reprezen-
towała ją córka Klaudia) i Adama Łecha 
gospodarzom dożynek i tradycyjne podzie-
lenie się nim z wszystkimi uczestnikami 
dożynek. 

Pod koniec części ofi cjalnej głos zabrał 
gospodarz dożynek - burmistrz Dariusz 
Urbański, który podziękował wszystkim 
rolnikom za ich trud i ciężką pracę oraz 
podkreślił, jak ważny jest chleb i inne 
płody rolne, które powstają dzięki ciężkiej 
pracy wszystkich rolników. Wspomniał 
również, że przez kilka miesięcy swojej 
kadencji dostrzegł, jak bardzo aktywne są 
sołectwa na terenie naszej gminy. Nie 
zabrakło również podziękowań dla organi-
zatorów dożynek: sołectwa Długa Goślina 
i Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie. 
W ramach podziękowań burmistrz wręczył 
pani sołtys statuetkę, którą zapoczątko-

wał zwyczaj obdarowywania każdego 
sołectwa, które będzie organizowało 
dożynki. Następnie burmistrz razem 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej Konra-
dem Strykowskim wręczyli sołtysom 
i przewodniczącym osiedli samorządo-
wych prezenty w postaci koszulki polo 
oraz bluzy polarowej. W dalszej części głos 
zabrali goście, którzy pojawili się tego dnia 
na święcie plonów: Marek Niedbała - 
Poseł na Sejm RP, Tomasz Łubiński - 
Wicestarosta Poznański oraz Bartłomiej 
Wróblewski - Radny Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego. 

Ostatnim akcentem części ofi cjalnej było 
krótkie wystąpienie Moniki Ewert, która 
podziękowała wszystkim zaangażowanym 
w organizację święta plonów w jej sołec-
twie.

Około godziny 17.30 nastąpiło ogłoszenie 
zwycięzców konkursu dożynkowego, orga-
nizowanego przez Lokalną Grupę Działania 
„Kraina Trzech Rzek” na najpiękniej przy-
strojone obejście przydomowe w sołectwie 
Długa Goślina. Oto wyniki konkursu:
Komisja w składzie: Andrzej Kosakowski 
(wiceprezes zarządu LGD), Jadwiga Micha-
lak (członek Stowarzyszenia LGD), Karo-
lina Skowrońska (pracownik biura LGD), 
podjęła decyzję o przyznaniu następują-
cych miejsc:

I miejsce: Magdalena Matoga
II miejsce: Wojciech Bernard
III miejsce: Agnieszka Nowicka

Dożynki, to jedno z największych świąt na polskiej wsi. Po ścięciu ostatnich kłosów zboża rolnicy 

obchodzą uroczyste święto dziękczynienia za dary Ziemi. W sobotę 5 września br. rolnicy z terenu 

gminy Murowana Goślina mogli podziękować za tegoroczne plony podczas Dożynek Gminnych, 

które odbyły się we wsi Długa Goślina. 
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Wyróżnienia:
▪ Lucyna Bernard 
▪ Ewa Górska
▪ Anna Strykowska 
▪ Elżbieta Krysztofi ak 
▪ Czesław Jastrzębski 
▪ Anna Ewert
▪ Jakub Łech 
▪ Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie

Laureaci otrzymali od LGD „Kraina Trzech 
Rzek” atrakcyjne nagrody rzeczowe, 
a wyróżnieni drobne upominki.

W programie artystycznym jako pierwsza 
zaprezentowała się Orkiestra Dęta OSP 
pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego, 
a następnie duet dobrze znany szerszej 
publiczności Justyna i Piotr, w znanych 
przebojach muzyki włoskiej. Już po kilku 
minutach koncertu na parkiecie pojawiły 
się pierwsze pary. Jako gwiazda wieczoru 
wystąpił Arek Witkowski - „polski Elvis”, 
artysta wyjątkowy, który swoim głosem 
i ruchem scenicznym przypomina do złu-
dzenia legendarnego Elvisa Presley’a. 

Po występie ok. godz. 21.00 przed sceną 
zjawili się wszyscy, którzy tego dnia kupili 
losy i nadszedł czas na długo oczekiwane 
losowanie nagród głównych. Licytację wraz 
z prowadzącą przeprowadził najmłodszy 
uczestnik imprezy Daniel Wociński.

Nagród losowanych na zakończenie było 
kilkanaście. Nagrodę losowaną na końcu 
(telewizor) wygrała mieszkanka Mściszewa 

Edyta Gruszczyńska, nie kryjąc ogromnej 
radości, odbierając go z rąk głównych spon-
sorów Jarosława Dobrowolskiego i Konrada 
Strykowskiego. Ze względu na fatalną 
pogodę organizatorzy podjęli decyzję 
o odwołaniu zabawy tanecznej. 

Warto jeszcze na koniec wspomnieć 
o pięknej wystawie płodów rolnych, przy-
gotowanej przez mieszkańców Długiej 
Gośliny i dużej ilości wystawców, którzy 
prezentowali swoje wyroby na pięknych 
straganach, sponsorowanych przez LGD 
„Kraina Trzech Rzek”. Nie zabrakło rów-
nież dmuchańców, dużym zainteresowa-
niem smakoszy słodkich wypieków cie-
szyła się kawiarenka.

Podczas tegorocznych dożynek niewątpli-
wie ciekawym wydarzeniem był Konkurs 
na najsmaczniejszą zupę podczas I Festi-
walu Zupy w Długiej Goślinie. Oto krótkie 
podsumowanie Dariusza Wojcieszaka, ini-
cjatora festiwalu:
„I Festiwal Zupy za nami. Do konkursu 
zgłosiło się 12 ekip, podzielonych na 3 
kategorie. W kategorii restauratorzy 
wygrała zupa gulaszowa z lanymi kluskami 
serwowana przez Pizzerię Mefi sto. Zupa 
porowo-serowa, przygotowana przez 
Aktywne Babki oraz niezrzeszone gospody-
nie z Sołectwa Rakownia zdobyła 1 miej-
sce w kategorii sołectw. Natomiast zupa 
Cioci Joli, przygotowana przez mieszkankę 
Długiej Gośliny Jolantę Przybylak zwycię-
żyła w kategorii osób fi zycznych. Zwycięzcy 

w poszczególnych kategoriach otrzymali 
piękne statuetki - Złote Chochle - ufundo-
wane przez Ośrodek Kultury. Publiczność 
zdecydowaną większością głosów wybrała 
zupę węgierską, przygotowaną przez 
Sołectwo Łopuchowo. Dziękujemy jury 
i obsłudze za pomoc, uczestnikom za 
udział, a sponsorom fi rmie MP Gastro i pro-
ducentowi przypraw Cykoria za wspaniałe 
nagrody. Organizatorem Festiwalu była 
Rada Sołecka wsi Długa Goślina.”

Składam serdeczne podziękowania dla 
Rady Sołeckiej na czele z sołtysem 
Moniką Ewert oraz mieszkańcom Długiej 
Gośliny, zaangażowanym w organizację 
dożynek gminnych. Dziękuję również 
dyrekcji Szkoły Podstawowej w Długiej 
Goślinie Renacie Olszewskiej oraz pracow-
nikom szkoły, Komisariatowi Policji, Straży 
Miejskiej w Murowanej Goślinie, OSP 
w Długiej Goślinie oraz wszystkim sponso-
rom i darczyńcom.

Tomasz Mizgier
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

ORGANIZATORZY DOŻYNEK: Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie; Sołectwo Długa 
Goślina

Organizatorzy dożynek otrzymali listy gratula-
cyjne od: Andrzeja Grzyba, posła do Parla-
mentu Europejskiego; Piotra Florka, Wojewody 
Wielkopolskiego; Marka Woźniaka, Marszałka 
Województwa Wielkopolskiego;.

DOŻYNKI ZREALIZOWANO ZE 
ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

GMINY MUROWANA GOŚLINA. 

SPONSORZY DOŻYNEK: Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Trzech Rzek”; LZD Muro-
wana Goślina Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu; Pobiedzisko-Gośliński Bank 
Spółdzielczy Oddział Murowana Goślina; 
Ferma Norek NORTEX sp. z o.o. Szyman-
kowo; Kruszgeo Wielkopolskie Kopalnie sp. 
z o.o.; SKOK Jaworzno; Spółdzielnia Rolniczo-
-Handlowa „ROLNIK”

SPONSORZY GŁÓWNI LOTERII FANTO-

WEJ: Jarosław Dobrowolski i Konrad Stry-
kowski; Starostowie Dożynek Eleonora 
Konitz i Adam Łech; Kombajniści i Prasiarze 
z Długiej Gośliny

POZOSTALI SPONSORZY LOTERII FAN-

TOWEJ: Szkółka Roślin Ozdobnych Bolesław 
Niedźwiedź; Jarosław Łytka; Biuro Rachun-
kowe Hanna Wójcik; Monika i Robert Kowal-
scy; Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transpor-
towe Tadeusz i Zdzisława Kłos Spółka Jawna; 
Firma YORK Bolechowo; Biuro Rachunkowe 
Barbara Szturmińska; Deeler Stihl Murowana 
Goślina; Tomasz Napieralczyk; Księgarnia 
GRZEŚ; Firma TELE BUS Bogusław Frącko-
wiak; Przemysław Czarnecki (obsługa linii 
autobusowej 399); SST Serwis Samochodów 
Terenowych Justyna Clark

Poświęcenie wieńca sołectwa Długa Goślina.

Polski Elvis.Sołtysi gminy Murowana Goślina.

Starostowie dożynek oraz burmistrz Dariusz Urbański.
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9. Uchwała w sprawie uchylenia 
uchwały Rady Miejskiej w Murowa-
nej Goślinie nr V/28/2011 z dnia 
18 lutego 2011 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Boduszewie.

Decyzje odmowne Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi odnośnie wyrażenia zgody 
na przeznaczenie gruntów rolnych klas 
I-III na cele nierolnicze uniemożliwiają 
uchwalenie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

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

11. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów aktywiza-
cji gospodarczej przy ul. Polnej 
w Murowanej Goślinie.

Celem sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
jest zmiana ustaleń odnośnie minimal-
nych powierzchni działek budowlanych, 
ustalonych dla poszczególnych terenów 
przemysłowych.

12. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego usług oświaty przy ul. 
Szkolnej w Murowanej Goślinie.

Celem sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego usług 
oświaty przy ul. Szkolnej było umożliwie-
nie rozbudowy szkoły.

13. Uchwała w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXX/128/2011 Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dnia 19 
grudnia 2011 roku w sprawie okre-
ślenia obwodów publicz-
nych szkół podstawowych i gimna-
zjów prowadzonych przez gminę.

Zmiana uchwały spowodowana jest wnio-
skiem Stowarzyszenia „Przyjaciele 
Łopuchowa” o ustalenie obwodu szkoły 
podstawowej w Łopuchowie.

14. Uchwała w sprawie określenia 
zasad, trybu przyznawania i pozba-
wiania oraz wysokości stypendiów 
sportowych dla zawodników za 
osiągnięte wyniki sportowe.

22 września 2015 r. odbyła się XII 
Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, na 

której obecnych było 14 radnych (nie-
obecna radna Alicja Kobus). 

Na początku sesji wiceburmistrz Krzysztof 
Oczkowski, przewodniczący Konrad Stry-
kowski, dyrektor MGOKiR Arleta Włodar-
czak oraz Przewodnicząca Kapituły Kry-
styna Przygońska wręczyli Profesorowi 
Leszkowi Bajonowi Statuetkę Osobowości 
Życia Kulturalnego Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina za całokształt działalności. 
Prof. Leszek Bajon: „W 2003 roku popro-
szono mnie o jednorazową przysługę 
w reaktywowaniu uśpionego wówczas 
Chóru Vocantes. Przyjechałem na jedną 
imprezę przygotować chór i to już trwa lat 
12.” W imieniu parafi an i sympatyków 
chóru podziękowania złożył ksiądz pro-
boszcz Sławomir Jessa.

Przewodniczący rady, wiceburmistrz oraz 
wiceprzewodniczący rady złożyli także 
gratulacje Marcinowi Wrotyńskiemu za 
zdobycie srebrnego medalu w pchnięciu 
kulą juniorów oraz brązowego medalu 
w rzucie dyskiem juniorów podczas 
Mistrzostw Krajowego Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe w Lekkiej Atle-
tyce w Słubicach, a także za wywalczenie 
brązowego medalu w pchnięciu kulą na 
Mistrzostwach Polski Juniorów w Białej 
Podlaskiej. Marcin dziękując za wyróżnie-
nie, wspomniał, że daje mu ono kopa do 
dalszej pracy i motywację. 

Na sesji powitano także nowego sołtysa 
Trojanowa Agnieszkę Somerfeld, życząc 
jej miłej pracy.

W dalszej części sesji rada procedowała 
następujące uchwały:

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

Dochody budżetu gminy na 2015 rok 
zwiększa się o kwotę 207.289,27 zł do 
kwoty 49.169.345,74 zł. Kwotę wydatków 
budżetu gminy zwiększa się o kwotę 
607.289,27 zł do kwoty 52.398.751,74 zł. 
Uchwała została podjęta 13 głosami „za” 
i jednym „wstrzymującym” (Klub RZG).

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

13 radnych głosowało „za” podjęciem 
uchwały, 1 radny „wstrzymał się” od 
głosu (Klub RZG).

3. 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.

Dokonuje się zwiększenia ilości emitowa-
nych obligacji o 400 sztuk do 2500 sztuk 
tj. zwiększenie łącznej kwoty emisji obli-
gacji o kwotę 400 000 zł do kwoty 
2 500 000 zł.

Uchwała została podjęta 13 głosami „za” 
i jednym „wstrzymującym” (Klub RZG).

Pozostałe uchwały Rada Miejska podej-
mowała jednogłośnie.

4. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały Nr X/66/2015 Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie z dnia 
16 czerwca 2015 r. w sprawie 
podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego 
w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagro-
dzenia za inkaso.

Zmiana uchwały spowodowana jest 
zmianą sołtysa w sołectwie Trojanowo.

5. Uchwała w sprawie pozbawienia 
dróg na terenie gminy Murowana 
Goślina kategorii drogi publicznej 
gminnej.

6. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ulicy Wiosen-
nej w Murowanej Goślinie.

Celem sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Wiosennej w Murowanej 
Goślinie jest uporządkowanie obsługi 
komunikacyjnej istniejących terenów 
mieszkaniowych, wyznaczenie nowych 
terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz usankcjonowanie terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych.

7. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów aktywizacji 
gospodarczej w Boduszewie oraz 
Murowanej Goślinie.

8. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Długiej Goślinie 
- część B - dla terenu 1RM.

XII Sesja Rady Miejskiej

URZĄD, RADA
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15. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr VII/69/2011 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 20 czerwca 2011 roku 
w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofi ar 
Przemocy w Rodzinie na lata 
2011-2016 dla Miasta i Gminy 
Murowana Goślina.

16. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XLI/415/2014 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 4 listopada 2014 roku 
w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profi laktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina na 
2015 rok.

17. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXX/309/2013 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 29 października 2013 roku 
w sprawie w sprawie Przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii w Murowanej 
Goślinie na lata 2014-2019.

18. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XXII/230/2012 Rady 
Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie z dnia 18 grudnia 2012 roku 
w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Wspierania Rodziny Miasta 
i Gminy Murowana Goślina na lata 
2013-2015.

W/w uchwały są wynikiem zmiany 
w Ustawie o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej (wyodrębnienie 
klubów i świetlic jako samodzielnych jed-
nostek z odrębną osobowością prawną).

19. Uchwała w sprawie wyboru ławni-
ków.

Do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Mia-
sto na ławników wybrano Joannę Kaź-
mierczak oraz Halinę Marię Paprocką.
Ławnikiem w Sądzie Rejonowym Poznań 
- Grunwald i Jeżyce do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy została 
Anna Turska.
Do Sądu Okręgowego w Poznaniu na ław-
ników wybrano Marię Popielską-Rusz-
kowską oraz Andrzeja Marcina Raźniaka.

Uchwały dostępne są w Biuletynie Infor-
macji Publicznej.

 17 września 1939 roku Związek 
Socjalistycznych Republik Radziec-

kich dopuścił się zbrojnej napaści na 
Polskę, będącą wówczas (od 1 września) 
w stanie wojny z III Rzeszą. 

– Nie widzę dla nas innego wyjścia, ani-
żeli czwarty rozbiór Polski – tak powie-
dział ambasadorowi francuskiemu Władi-
mir Potiomkin, wiceminister spraw zagra-
nicznych ZSRR w kilka dni po podpisaniu 
traktatu monachijskiego. 

17 września w rocznicę napaści ZSRR na 
Polskę burmistrz Dariusz Urbański oraz 
jego zastępca Krzysztof Oczkowski, 
a także Przewodniczący Rady Miejskiej 

UWAGA!
 

DELEGATURA GOAP 

CZYNNA CAŁY TYDZIEŃ

ZM GOAP Delegatura 
Murowana Goślina
Dagmara Patelska, 
tel. 61 892 36 49, 

506 423 129

OBSŁUGA KLIENTÓW

poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-czwartek: 8.00-15.00

piątek: 8.00-12.30

Konrad Strykowski złożyli kwiaty pod 
pomnikiem na Placu Powstańców Wielko-
polskich. 

(KG)
Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Stronami umowy podpisanej 
25 września br. byli: WZ OSP RP Woje-

wództwa Wielkopolskiego, reprezento-
wana przez Andrzeja Jankowskiego 
i Tomasza Porębę, Stowarzyszenie 
„Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej 
Goślinie”, reprezentowane przez Konrada 
Strykowskiego i Dariusza Węgrzyna, 
Gmina Murowana Goślina, w imieniu któ-
rej umowę podpisał zastępca burmistrza 
Krzysztof Oczkowski.

Koszt zakupu takiego wozu, to 170 tys. 
zł. W ramach „Programu Rozwoju Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce 

na lata 2012-2020” przyznana została 
dotacja na zakup lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego w wysokości 
127 500 zł ze środków Samorządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Gmina prze-
każe OSP środki fi nansowe w wysokości 
42 500 zł na dofi nansowanie ww zakupu. 
Wóz, który zostanie zakupiony będzie 
wyposażony w agregat wysokociśnie-
niowy i zbiornik wody typu kontener. Prze-
kazanie pojazdu OSP nastąpi najpóźniej 
do dnia 30 listopada 2015 r. 

(MP) 

Długa Goślina będzie miała 
nowy wóz ratowniczo-gaśniczy

Rocznica napaści

KULTURA

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

Złożenie kwiatów pod pomnikiem.

ZAPROSZENIE

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów 
w Murowanej Goślinie organizuje 

dla członków związku

SPOTKANIE PRZY KAWIE

Z OKAZJI DNIA SENIORA

4 listopada 2015 r. (środa)
godz. 15.00

Spotkanie odbędzie się w Sali sesyjnej 
(budynek biblioteki) przy ul. Poznańskiej 
16 w Murowanej Goślinie. Serdecznie 
zapraszamy członków związku. 

Zarząd PZERiI
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Ponad 540 osób wpisało się na 
pamiątkową listę uczestników. Poko-

nane kilometry robią wrażenie nie tylko 
w tym sumarycznym wyniku. Kilkanaście 
osób pokonało w biegu półmaraton! Bie-
gaczom dzielnie towarzyszyli śmigający 
rowerzyści: najdłuższy dystans pokonał 
na rowerze Michał Lewandowski 
(170 km), a tuż za nim Sebastian Dudziak 
(150 km). Franek Morawski (11 lat) zrobił 
na rowerze 150 kółek wokół stadionu, 
a 7-letni Kajtek Wojciechowski przebiegł 
ich 10. Zresztą nie o rekordy chodziło, ale 
o gest, o wsparcie dla Andrzeja, o obec-
ność, na ile długo kto może, na bieżni. 
Ledwo tuptające maluszki pokonywały 
przynajmniej 100 metrów, ale były! Wielu 
biegaczy wracało kilkukrotnie. Także bur-
mistrz, który rano biegał, później kolejne 
kółeczka pokonał z wózkiem z synkiem, 
a wieczorem jeszcze przyjechał i masze-
rował w grupie wsparcia dla Andrzeja, gdy 
jego zmęczenie było naprawdę potężne. 
Symbolicznych kilka kółek przemaszero-
wali lub przebiegli także Radni Rady Miej-
skiej: Alicja Kobus, Mikołaj Gałka, Błażej 
Kaźmierczak, Dawid Krauze i S zymon 
Pędziński, a także Radny Powiatowy Sta-
nisław Woźniak. Radna Grażyna 
Nawrocka, współorganizator akcji od jej 
pierwszej edycji, dwoiła się i troiła, żeby 
zachęcać do aktywności i hojności pod-
czas aukcji. Przybyli też „odblaskowi” „kij-

karze” z Rakowni, Wesoły Rower wykręcił 
w sumie ponad 300 kółek, nie poddawali 
się uczniowie z Zespołu Szkół z Bole-
chowa. 

Andrzeja dzielnie wspierał cały klub (KB 
Katorżnik, Andrzej jest jego prezesem). 
Nie tylko na bieżni. Tylu ciast, ile napiekły 
dziewczyny, to ja nie widziałam na żad-
nym weselu. Z kolei kilkuletnia Agatka 
postanowiła sprzedać na stadionie swoje 
maskotki, żeby także w ten sposób wes-
przeć zbiórkę dla Martynki. Do jej puszki 
trafi ło ponad 1200 zł. Była też tradycyj-
nie grochówka, grill, tańce. Orkiestra 
Mateusza MJ Sibilskiego, także tradycyj-
nie, przebiegła symboliczne kółeczko 
dzierżąc instrumenty, a potem umilali 
graniem ostatnie kilka kółek przed fi na-
łem imprezy. Pomagała OSP (cały dzień!), 
koło PZW. Mnóstwo ludzi, mnóstwo 
dobrej energii! 

A jak Andrzej to zniósł? Jak sam mówi: 
było bardzo ciężko. Ale dał radę. My już 
wiemy jak go podtrzymywać na duchu, 
gdy ma kryzys… Ktoś mu musi towarzy-
szyć na bieżni i podpytywać o sportowe 
dokonania, pierwsze sportowe fascyna-
cje. Wtedy Andrzej przestaje myśleć 
o bólu i po prostu opowiada i biegnie. 
Andrzeju, przepraszam, że Cię tak pod-
chodzimy wrednie, ale to w dobrej wierze!

Próbowałam znaleźć jakiś punkt odnie-
sienia, żeby zobaczyć dokąd „geografi cz-
nie” dobiegliśmy, pokonując wspólnie 
4185,36 km. Gibraltar? Za mało, bo tam 
„tylko” 3240 km z Murowanej Gośliny. 
Nordkapp? Może, ale pod warunkiem, że 
przez Moskwę. Albo Kair. Kair pasuje, bo 
to 4122 km. 

Jeśli ktoś nie mógł być na biegu, a bar-
dzo by chciał jeszcze się przyłączyć, to 
pieniążki można wpłacać na konto pro-
wadzone przez Stowarzyszenie Doliny 
Trojanki – nr 49 9044 0001 0020 0240 
4882 0001 z dopiskiem: „dla Martynki 
Raczyńskiej”. 

Zdjęcia: Monika Paluszkiewicz

Dobiegliśmy do Kairu!

OŚWIATA

4185,36 – tyle kilometrów pokonali w sumie uczestnicy IV 12-Godzinnego Biegu Charytatywnego. 

Andrzej Ludzkowski, który zobowiązał się biegać przez tytułowe 12 godzin, pokonał ponad 71 km. 

Udało się zebrać ponad 11 tys. zł. Dzięki tym funduszom będzie można opłacić rehabilitację Mar-

tynki, niepełnosprawnej dziewczynki z naszej gminy.

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

Przed startem minutą ciszy uczczono pamięć 
Macieja Kramarka, zmarłego w tym roku biegacza.

W biegu wzięło udział ponad 500 biegaczy.





Radna Alicja Kobus i burmistrz Dariusz Urbański.

www.murowana-goslina.pl10



SPORT

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

Na trasie MINI najszybsi byli: Patryk Kra-
jewski wśród panów i Marta Gogolewska 
wśród kobiet. Trasę MEGA zdominowali 
Bartosz Kołodziejczyk i Magdalena Hałaj-
czak. Medalami dekorowali zwycięzców: 
zastępca burmistrza Krzysztof Oczkow-
ski, radny powiatowy Stanisław Woźniak 
oraz sołtys Łopuchowa Leszek Sommer-
feld.

Nie było lekko: susza zamieniła drogi 
w puszczy w pustynne grzęzawiska, a do 
tego najbardziej ciekawskimi i uciążli-
wymi widzami wyścigu okazały się… szer-
szenie. 

Nie obyło się też bez kilku wywrotek i – 
w związku z nimi – koniecznej pomocy 
medycznej. 

Wielu zawodników popisało się doskona-
łym przygotowaniem – w efekcie o miej-
scu na pudle decydował sam fi nisz 
i dosłownie metry. Natomiast debiutanci 
poczuli zew krwi – już się odgrażają, że 
wiosną pojawią się na starcie Bike Cross 
Maraton 2016. Do zobaczenia!

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Początkowo drużyny toczyły walkę w czte-
rech grupach, z których awans miały 
zapewnione trzy drużyny. Dwie pierwsze 
z nich grały dalej o miejsca 1-8, natomiast 
drużyny z miejsca trzeciego o miejsca 
9-12. Duże brawa należą się wszystkim 
uczestnikom. Zawodnicy toczyli bój 
o każdą piłkę, a bramki padały niekiedy 
jedna za drugą. Wypada tylko wspomnieć, 
że w fazie grupowej strzelono aż 142 
bramki (nie licząc trzech walkowerów) co 
daje prawie 7 goli na mecz. W pojedyn-
kach półfi nałowych spotkały się drużyny 

Łopuchowa z Kamińskiem oraz Przebę-
dowa z Długą Gośliną. Awans do fi nału 
wywalczyło Kamińsko, pokonując 5:2 
Łopuchowo, a także Przebędowo, wygry-
wając swój mecz 2:0. W wielkim fi nale po 
zaciętym meczu Kamińsko pokonało Prze-
będowo 4:2, natomiast w meczu o 3 miej-
sce górą była Długa Goślina, która 
wygrała z Łopuchowem 3:1.

Po zakończeniu turnieju puchary za zdo-
bycie pierwszych czterech miejsc wręczył 
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 

Goślina Dariusz Urbański.

Adam Habrych, Zdjęcia: Kamil Grzebyta 

ŁOPUCHOWO 
Bike Cross Maraton 2015

Kamińsko bezkonkurencyjne w piłce nożnej

Łopuchowo to trasa najszybsza spośród edycji danego roku, zamykająca sezon. W tym roku 

postanowiło się zmierzyć z nią i na niej aż 688 zawodników. To rekord frekwencji.

W sobotę 19 września w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej 10 odbył się trzeci 

z czterech turniejów Jednostek Pomocniczych Gminy Murowana Goślina. Tym razem rywalizo-

wano w piłce nożnej. W rozgrywkach udział wzięło 13 sołectw oraz 2 osiedla samorządowe.

Także burmistrz zawitał do naszej stajni i wręczył nagrody.

WYNIKI

KOBIETY

1. Marta Gogolewska 1:05:24
2. Dominika Borkowska 1:07:10
3. Joanna Adamska 1:07:29

MĘŻCZYŹNI

1. Patryk Krajewski 0:56:50
2. Błażej Surowiec 0:56:50
3. Hubert Semczuk 0:56:51

KOBIETY

1. Magdalena Hałajczak 2:04:54
2. Małgorzata Zellner 2:07:49
3. Klaudia Janik 2:18:57

MĘŻCZYŹNI

1. Bartosz Kołodziejczyk 1:54:17
2. Paweł Bober 1:54:17
3. Rafał Szturo 1:54:17 

Pełne wyniki dostępne na stronie: 

http://gpmtb.pl/news/index

TRASA MINI 30 KM

TRASA MEGA 60 KM

Mieszkańcy Murowanej Gośliny na mecie.

Tadeusz Kłos na trasie.

Natalia Kazuś na mecie.

październik 2015 11



DZIEŃ 

TYGODNIA
GODZ. NAZWA INSTRUKTOR

PO
N

IE
D

ZI
A

ŁE
K

16.00 – 17.30 Kółko szachowe Tomasz Mizgier

15.00 – 18.00 Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze dla młodzieży 
prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Agnieszka Dolata-Maciejewska, 
Marcelina Cieślik, Łukasz Nowak

17.00 – 18.00 Akademia ruchu dla dzieci Tomasz Papajewski

18.00 – 19.00 Akademia dla dorosłych Tomasz Papajewski

18.00 – 20.00 Klub Murowane Foto Tomasz Mizgier

19.00 – 20.00 Zumba Fitness Natalia Kędziora

W
TO

RE
K

16.00 – 19.00 Pracownia malarska Bartłomiej Stefański

16.45 – 18.15 Chór Dziecięcy „Canzona” (próby głosowe) Adrianna Wtorkowska-Kubińska

18.15 – 19.45 Żeński Chór „Canzona-Absolwent” Elżbieta Wtorkowska; 
Adrianna Wtorkowska-Kubińska

19.45 – 21.15 Chór „Canzona Kameralna” Adrianna Wtorkowska-Kubińska

ŚR
O

D
A 15.00 – 18.00 Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze dla młodzieży 

prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej”
Agnieszka Dolata-Maciejewska; 
Marcelina Cieślik; Łukasz Nowak

16.00 – 18.00 Studio Piosenki Artur Pokorzyński

18.00 – 19.00 Zajęcia plastyczne dla najmłodszych dzieci Joanna Przymusińska

19.00 – 20.00 Zumba Fitness Natalia Kędziora

CZ
W

A
RT

EK

15.00 – 20.30 Nauka gry na gitarze, skrzypcach i pianinie Alicja Duszczyk

17.00 – 18.00 Zespół taneczny OSP Monika Pyś

17.30 – 20.00 Klub Rękodzieła Artystycznego Alina Strugarek

18.00 – 18.45 Taniec dla dzieci 8 – 14 lat Monika Pyś

19.00 – 20.00 Latino & fi tness dance solo Monika Pyś

20.00 – 21.00 Taniec dla par Monika Pyś

PI
ĄT

EK

14.30 – 19.00 Nauka gry na gitarze, skrzypcach i pianinie Alicja Duszczyk

16.30 – 18.40 Zabawa, nauka i przygoda z klockami Lego Centrum BRICKS 4 KIDZ ®

18.00 – 19.30 Chór Dziecięcy „Canzona” Adrianna Wtorkowska-Kubińska

ROZKŁAD ZAJĘĆ MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA 

KULTURY I REKREACJI W MUROWANEJ GOŚLINIE 

W SEZONIE KULTURALNYM 2015/2016

61 81 22 120, 61 81 13 088 www.domkultury.murowana-goslina.pl dom.kultury@murowana-goslina.pl
DOM KULTURY, UL. MŚCISZEWSKA 10

ZAPISY NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZI DOM KULTURY

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY, UL. POZNAŃSKA 16

 SZKOŁA PODSTAWOWA W DŁUGIEJ GOŚLINIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W MUROWANEJ GOŚLINIE

DZIEŃ 

TYGODNIA
GODZ. NAZWA INSTRUKTOR

PON. 18.00 – 20.00 Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” Marcin Matuszewski

ŚRODA
16.00 – 17.30 Zespół śpiewaczy PZERiI Alicja Duszczyk

18.15 – 20.15 Chór Mieszany „Vocantes” Leszek Bajon

DZIEŃ 

TYGODNIA
GODZ. NAZWA INSTRUKTOR

ŚRODA 18.00 – 20.00 Zespół wokalny Una Canto Ewa Kandulska-Jakóbczyk

DZIEŃ 

TYGODNIA
GODZ. NAZWA INSTRUKTOR

PON. 15.00 – 18.30 Nauka gry na instrumentach drewnianych Jerzy Gronowski
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ZAJĘCIA SPORTOWE OFEROWANE PRZEZ KLUBY I STOWARZYSZENIA

61 81 23 629 www.domkultury.murowana-goslina.pl klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl
KLUB OSIEDLOWY „ZIELONE WZGÓRZA”, NOWY RYNEK 8

SALA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ, UL. ROGOZIŃSKA 15

SPORT

DZIEŃ 

TYGODNIA
GODZ. NAZWA INSTRUKTOR

PO
N

IE
D

ZI
A

ŁE
K 16.00 – 17.30 Teatrzyk Dziecięcy „Zielona Goś” Marcin Matuszewski, 

Lynn Kucharczyk

18.00 – 19.00 Zabawy plastyczne dla dzieci Joanna Przymusińska

18.00 – 19.00 Zumba Fitness grupa I Magdalena Lamentowicz

19.10 – 20.10 Zumba Fitness grupa II Magdalena Lamentowicz

20.30 – 22.00 Joga Łukasz Molski
Łukasz Molski

W
TO

RE
K

17.00 – 19.00 Pracownia Rzeźby i Ceramiki dla dorosłych Grażyna Szymała-Wołyńska

17.00 – 18.00 Zajęcia baletowe grupa I Klaudia Koralewska

18.00 – 19.00 Zajęcia baletowe grupa II Klaudia Koralewska

19.30 – 20.30 Aerobik Dorota Schraube

ŚR
O

D
A

14.00 – 17.30 Pracownia Rzeźby i Ceramiki (dzieci i młodzież szkolna) Grażyna Szymała-Wołyńska

16.00 – 17.30 Teatrzyk Dziecięcy „Zielona Goś” Marcin Matuszewski, 
Lynn Kucharczyk

17.45 – 19.00 Teatr Małych Form Marcin Matuszewski

19.00 – 20.15 Teatr Młodzieżowy „Gang Marcina” Marcin Matuszewski

20.30 – 22.00 Joga Łukasz Molski
Łukasz Molski

CZ
W

A
RT

EK

11.00 – 11.45 Rytmika dla dzieci Marzenna Karbowska

15.50 – 19.50 Nauka języka angielskiego Ewa Laskowska

17.45 – 19.00 Teatr Małych Form Marcin Matuszewski

19.00 – 20.15 Teatr Młodzieżowy „Gang Marcina” Marcin Matuszewski

20.00 – 21.00 Aerobik Dorota Schraube

PI
ĄT

EK

16.15 – 17.00 Zespół folklorystyczny „Goślinianie” grupa młodsza Marzenna Karbowska

16.00 – 20.00 Warsztaty fi lcowania Mariola Roszak

18.00 – 20.00 Zespół folklorystyczny „Goślinianie” grupa starsza Marzenna Karbowska

SOBOTA 8.00 – 16.00 Nauka języka angielskiego Ewa Laskowska

DZIEŃ 

TYGODNIA
GODZ. NAZWA INSTRUKTOR

PO
N

IE
-

D
ZI

A
ŁE

K 17.00 – 19.00 Nauka gry na instrumentach dętych blaszanych Wiktor Bąk

18.00 – 19.00 Nauka gry na instrumentach perkusyjnych Przemysław Malec

19.00 – 21.00 Orkiestra Dęta OSP Mateusz Sibilski
Łukasz Molski

ŚR
O

D
A 18.00 – 19.00 Nauka gry na instrumentach perkusyjnych Przemysław Malec

17.00 – 19.00 Nauka gry na fl ecie Agata Swatko

19.00 – 21.00 Orkiestra Dęta OSP Mateusz Sibilski

KARATE SHOTOKAN

Grupa początkująca:

wtorek i środa, godz. 17.30-18.30

Grupa średnio zaawansowana:

wtorek godz. 18.30-19.30 
czwartek godz. 17.30-18.30

Grupa zaawansowana: 
wtorek godz. 19.30-20.30 
czwartek godz. 18.30-19.30

Grupa dla dorosłych:

wtorek godz. 20.30-21.30 
czwartek godz. 20.30-21.30

Zajęcia: Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Kutrzeby 3, Murowana Goślina

Trener: Grzegorz Śliwiński, tel. 512 352 067

KARATE GANKAKU

Grupa początkująca 

poniedziałek i środa godz. 17.00 - 18.00

Grupa zaawansowana 

poniedziałek i środa godz. 18.00 - 19.00. 

Zajęcia: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 
1, Murowana Goślina

Zapisy: Marek Sławiński, tel. 512 635 781

AKADEMIA JUDO

Dzieci (5-9 lat): poniedziałek i środa 16.30-17.15

Dzieci starsze (+ 10 lat): 
poniedziałek i środa 17.15-18.15

Zajęcia: SP2, ul. Kutrzeby 3, Murowana Goślina

Trenerka: Kamila Busse, tel. 668 255 440

TAEKWONDO

Przedszkolaki (4-6lat): 
wtorki 16.00-16.45, czwartki 17.00-17.45

Dzieci (7-12 lat): 
wtorki 16.45-17.45, czwartki 17.45-18.45

Młodzież i dorośli (+12 lat): 
wtorki 17.45-19.00, czwartki 18.45-20.00 

Zajęcia: SP 1, ul. Szkolna 1, Murowana Goślina

Prowadzący: Filip Humelt, tel. 534 661 387
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SUSZA
Niestety, susza dotknęła także nasz 
region. Brak opadów, przy bardzo wyso-
kich temperaturach, spowodował 
znaczne straty w rolnictwie, ogrodnic-
twie, a nierzadko pojawił się problem 
braku wody. Obecnie sytuacja uległa 
poprawie, jednak skutki suszy będą 
z pewnością odczuwane jeszcze długo. 
Wątpliwe jest również, żebyśmy tej 
jesieni wybrali się na grzybobranie.

15-LECIE SOŁECTWA ŁOPUCHÓWKO

12 września odbyła się w sołectwie 
Łopuchówko zabawa taneczna z okazji 
15-lecia powstania sołectwa. Przybyła 
delegacja OSP Boduszewo z życzeniami 
i gratulacjami oraz z pamiątkowym 

Uroczystości przy kościele odbyły się 
przy udziale władz gminnych i powia-

towych, a następnie przed kościołem 
przedefi lowała parada ciągników 
i maszyn rolniczych. Korowód dożynkowy 
ruszył na boisko szkolne, gdzie delegacje 
wręczyły swoje wieńce dożynkowe gospo-
darzowi gminy, burmistrzowi Dariuszowi 

Dożynki

Urbańskiemu, księdzu proboszczowi J. 
Kwiatkowskiemu oraz sołtys Monice 
Ewert.

Po obrzędach dożynkowych i występach 
naszych rodzimych zespołów w tany 
ruszył burmistrz, pani sołtys, oraz... 
ksiądz proboszcz. Aż powiewała sutanna, 

a publiczność nagrodziła gromkimi bra-
wami dynamiczny występ. Ogłoszono 
wyniki konkursu na najlepszą zupę oraz 
za udekorowanie obejść gospodarskich. 
Niestety, wieczorem pogoda 
dała znać o sobie i dożynki trzeba było 
zakończyć nieco przed czasem.

„medalionem”. Na imprezie można było 
dobrze zjeść, posmakować ciast 
wypieku naszych mieszkanek oraz 
bawić się do północy przy akompania-
mencie zespołu muzycznego Piotra 
Fidlera z Bolechowa.

FUNDUSZ SOŁECKI
Kończą się w sołectwach powoli cykle 
spotkań związanych z zagospodarowa-
niem przyszłorocznego funduszu sołec-
kiego, który przyczyni się do powstania 
kolejnych inwestycji. Wielkie wzięcie 
mają siłownie zewnętrzne, w sołectwie 
Łopuchówko przegłosowano takie 
kolejne, trzecie już urządzenie.

PLENER RZEŹBIARSKI

W nowym miejscu odbył się IX Między-
narodowy Plener Rzeźbiarski Puszcza 
Zielonka 2015. Fundacja Ramus Artis 
wybrała Centrum Konferencyjne Novel 
House Kamińsko 24. 

Wernisaż wystawy poplenerowej 15 
września zaszczycił burmistrz Dariusz 
Urbański. Artyści wykonali wspaniałe 
dzieła pod wspólnym tematem „Dotyk 
przeszłości”. Większość uczestników 
pleneru to stali bywalcy, ale nie zabra-
kło też nowych, a łącznie było ich 10. 

Goście wernisażu mogli w otoczeniu 
przyrody podziwiać wielką sztukę. 
Wyjątkowy urok miejsca sprzyja organi-
zacji takich przedsięwzięć.

Sołtys 
Elżbieta Dziel

URSZULKI 2015
Integracyjny bieg odbędzie się 24 paź-
dziernika. Meta w Łopuchówku. Szcze-
góły niebawem na stronie internetowej 
gminy. 

5 września odbyły się kolejne dożynki gminne, a ciężar ich przygotowania wzięło w tym roku na 

siebie sołectwo Długa Goślina.
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Na zdrowie!
Urszula Gendera-Zielińska: Skąd pomysł, 
aby właśnie w Murowanej Goślinie otwo-
rzyć nową przychodnię?
Bogumiła Rubach: Obecnie spółka 
posiada już jedną przychodnię w Pozna-
niu na os. Przyjaźni, gdzie funkcjonuje 
w ramach umowy z  NFZ. Chcąc się roz-
wijać, szukaliśmy nowej lokalizacji. Oferu-
jemy opiekę nie tylko lekarza rodzinnego, 
ale też  lekarzy różnych specjalizacji, ter-
miny oczekiwania są naprawdę krótkie. 
Dodatkowo Murowana Goślina położona 
jest niedaleko od Piątkowa - można tu 
szybko i sprawnie dojechać zarówno 
samochodem, jak i innymi środkami 
transportu. Sama czuję się już częścią tej 
gminy, goślinianką, obecnie jestem na 
etapie wykańczania dom, który pozwoli 
mi tu zakotwiczy.

Jakie były początki?
Na pewno nie łatwe. Wiadomo, że to, co 
nowe, budzi obawę, ale i zainteresowanie: 
jak długo to potrwa? Czy na pewno się 

uda? Ale jestem dobrej myśli. Choć jeste-
śmy tu stosunkowo krótko, czujemy się 
częścią tutejszej społeczności i uczestni-
czenie w imprezach lokalnych było dla nas 
czymś oczywistym; np. Murowana Dycha, 
Dożynki Gminne, 12-Godzinny Bieg Chary-
tatywny. Naszym atutem jest to, że obec-
nie na miejscu posiadamy wyposażone 
gabinety lekarzy rodzinnych, pediatry oraz 
punkt, w którym można wykonać badania 
laboratoryjne, dodatkowo gabinety, toa-
leta oraz podjazd przystosowane są dla 
osób niepełnosprawnych.

Dla pacjentów najtrudniejsze jest dosta-
nie się do specjalisty. Jak to wygląda 
w przypadku poradni Zdrowie?
Wszyscy specjaliści dostępni w naszej 
przychodni w Poznaniu są do dyspozycji 
pacjentów i można z pewnością jeszcze 
w tym roku umówić się na wizytę, bo 
doskonale zdajemy sobie sprawę, że przy-
chodzi do nas chory człowiek, który ocze-
kuje od nas konkretnej pomocy.

Zbliża się tzw. „sezon grypowy”. Czy przy-
chodnia jest na to przygotowana?
Tak, jesteśmy przygotowani na okres 
zwiększonej zachorowalności na choroby 
grypo-podobne, zajmujemy się nie tylko 
profi laktyką, ale też posiadamy szcze-
pionki przeciwko grypie, które możemy 
podać na miejscu.

W jakim kierunku Państwo zamierzają 
rozwijać przychodnię na ul. Źródlanej?
W przyszłym roku wystąpimy do NFZ o roz-
szerzenie o kolejne specjalizacje, takie jak 
gabinet psychoterapii i psychologii, diabe-
tologii. Chcielibyśmy także, aby specjaliza-
cje posiadane obecnie (na os. Przyjaźni – 
przyp. red.) były również dostępne w przy-
chodni w Murowanej Goślinie. 

Dziękując bardzo serdecznie za chwile 
poświęcone na rozmowę, zapraszam 
w imieniu pani Bogumiły do pięknej, 
funkcjonalnej kliniki, gdzie aż miło wejść, 
w czyściutkie, przytulne wnętrza.

Rozmowa 
z BOGUMIŁĄ 

RUBACH 
właścicielką 

Zespołu Przychodni 
Specjalistycznych 

„Zdrowie” na ul. 
Źródlanej 13 .

Zapraszamy do Biblioteki Publicznej 
w Murowanej Goślinie w nowej siedzi-

bie – ul. Poznańska 16. Zlokalizowane 
obok siebie oddziały dla dzieci i doro-
słych ułatwią odwiedziny rodzicom 
z dziećmi, dla czytelników prasy wygodna 
kanapa w holu. Jasno i nowocześnie. 
Na czytelnicze bestsellery tradycyjnie 
zapisy, ale księgozbiór regularnie jest 
odświeżany o nowości wydawnicze (przy-
kładowe tytuły na zdjęciu). W bibliotece 
dostępne usługi: faks, ksero, wydruk, 
laminowanie, bindowanie, skanowanie, 
prowadzona jest także sprzedaż wydaw-
nictw regionalnych. Zapraszamy!

(MP), Zdjęcia: Natalia Kazuś

Biblioteka na Poznańskiej
GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI: 
poniedziałek 10.00-19.00; wtorek 10.00-18.00; środa 
08.00-15.00; czwartek 10.00-18.00; piątek 8.00-14.00

TELEFONY I ADRESY:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Bonawentury 
Graszyńskiego w Murowanej Goślinie
ul.Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina, 
tel. 61 892 36 27, Fax 61 892 36 29

DYREKTOR

Maria Matelska-Busza, tel. 61 892 36 28, 
e-mail: m.busza@murowana-goslina.pl

DZIAŁ GROMADZENIA

tel. 61 892 36 27, 
e-mail: biblioteka@murowana-goslina.pl 

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH 
tel. 61 892 36 17, kom. 782 540 004, 
e-mail: biblioteka.dorosli@murowa-goslina.pl

ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
tel. 61 892 36 18, 
e-mail: biblioteka.dzieci@murowana-goslina.pl

CZYTELNIA

tel. 61 892 36 19, 
e-mail: biblioteka.czytelnia@murowana-goslina.pl

FILIA ZIELONE WZGÓRZA

ul. Smolna 8, 62-095 Murowana Goślina
Tel. 61 811 45 30, kom. 721 206 603
biblioteka.fi lia@murowana-goslina.pl
godziny otwarcia:
poniedziałek 11.00-19.00, wtorek 09.00-18.00
środa 09.00-18.00, czwartek 09.00-18.00
piątek 09.00-16.00
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OŚWIATA

LP
OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI WEDŁUG 

KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG 
EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA 
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ 
WADIUM

TERMIN WPŁATY 
WADIUM

TERMIN 
PRZETARGU

1

obręb: Murowana Goślina; arkusz: 4; działka nr: 197/37
powierzchnia: 0,3213 ha; 
KW PO1P/00287792/7

właściciel: Gmina Murowana Goślina

223 000,00 zł 
brutto

22 300,00 zł
do 29 października 

2015 r.
(czwartek)

3 listopada 
2015 r.

 godz.10.00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

GN.6840.19.2015

Opis nieruchomości:
położenie nieruchomości – Murowana Goślina ulica Polna;
właściciel – Gmina Murowana Goślina; 
uzbrojenie –  pełne w zasięgu –  energia elektryczna, kanalizacja 
sanitarna, sieć wodociągowa, gaz;
dojazd – droga urządzona.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej 
przy ulicy Polnej w Murowanej Goślinie, zatwierdzonym uchwałą nr 
XXXIII/325/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 
17.12.2013 r.  – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazy-
nów (5P).

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości: 
hipoteka - bez obciążeń;
prawa, roszczenia i ograniczenia - nieodpłatna służebność grun-
towa na czas nieokreślony, polegająca na prawie swobodnego 
przejazdu i przechodu przez działkę nr 197/18 na rzecz każdocze-
snych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 197/37 
w celu zapewnienia im dostępu do drogi publicznej (ulicy Polnej).

Termin i miejsce przetargu:
3 listopad 2015 r., Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, 
sala nr 13, ul. Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina.

Forma i tryb zbycia: 
sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego.

Warunki przetargu:
1. WADIUM

▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie 
pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie 
do dnia 29 października 2015 r.,

▪  wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobie-
dzisko – Goślińskim BS O/Murowana Goślina 05 9044 0001 
0020 0200 0156 0007, za datę wniesienia wadium uznaje 
się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany rachunek,

SPROSTOWANIE

W „Goślińskim Biuletynie Mieszkańców” nr 
9/2015 (108) błędnie podaliśmy godziny w ter-
minach przetargów na sprzedaż działek  
w Łoskoniu Starym (str. 18). Dla kolejnych dzia-
łek poprawne terminy to: 1 – godz. 11.00, 2 – 
godz. 11.30, 3 – godz. 12.00, 4 – godz. 12.30, 5 
– godz. 13.00. Za pomyłkę i utrudnienia prze-
praszamy.

Redakcja 
„Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców”

▪  wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, 
a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez 
usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego,

▪  pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone 
niezwłocznie, w terminie 3 dni od odwołania, zamknięcia, unie-
ważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym..

2. PRZETARG
▪  przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno 

wadium, 
▪  postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej 

z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,
▪  przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 

przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

▪  osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miej-
scu i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieru-
chomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu,

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

Termin płatności:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu 
podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo 
własności nieruchomości.

Nabywca prawa własności ponosi koszty notarialne i sądowe, któ-
rych wysokość określi notariusz.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, 
Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, 
nr tel. 61 8 923 622, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

Murowana Goślina, dnia 29 września 2015 r.

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 
Murowana Goślina ul. Poznańska 18, pl. Powstańców Wielkopolskich 9 oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia 
Burmistrza 2014 – 2018 - zarządzenie nr 181/2015 z dnia 5 października 2015 r., dostępny jest wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej:
- Kamińsko dz. nr ewid. 12/5 – działka pod tereny zabudowy letniskowej w zieleni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, pokój nr 14. 

Murowana Goślina, dnia 6 października 2015 r.

Monika Kurianowicz, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel. 61 8923 622, e-mail: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
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OŚWIATA

Podczas sesji zostały podjęte uchwały 
dotyczące zarówno wysokości cen 

biletów jak i ulg i zniżek na bilety:
▪ Uchwała nr XVI/176/VII/2015 w spra-

wie wysokości opłat za przejazdy 
lokalnym transportem zbiorowym 

▪ Uchwała nr XVI/177/VII/2015 w spra-
wie ustanowienia zwolnień i ulg 
w opłatach za przejazdy lokalnym 
transportem zbiorowym.

Przyjęcie ww. uchwał niesie za sobą 
wprowadzenie zmian w obecnie obowią-
zującym systemie opłat oraz ulg i zwol-
nień w transporcie publicznym organizo-
wanym przez ZTM Poznań – w tym linie 
autobusowe nr 341, 342 i 348.

Zmiany będą wprowadzane dwuetapowo:

OD 1 LISTOPADA 2015 R. WCHODZĄ 
W ŻYCIE ZMIANY DOTYCZĄCE

1. Wprowadzenia Biletu Seniora w cenie 
50 zł ważnego w strefi e A - do korzy-
stania z tego typu biletu uprawnione 
będą osoby po 65 roku życia 
zamieszkałe na terenie miasta 
Poznania lub gminy objętej porozu-
mieniami międzygminnym, posiada-
jące imienną kartę PEKA z zapisaną 
informacją o uprawnieniu. Informacja 
o uprawnieniu jest zapisywana na 
karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klien-
tów ZTM po okazaniu ważnego doku-
mentu tożsamości potwierdzającego 
wiek.

2. Zmiany wysokości opłat pobieranych 
z Portmonetki za przejazd – koszt 
przejazdu szóstego i siódmego przy-
stanku obniża się z 0,26 zł na 0,16 zł; 
ósmego i dziewiątego z 0,12 zł na 
0,08 zł ponadto od 21. przystanku 
będzie pobierana opłata w wysokości 
0,06 zł, a nie jak dotychczas 0,08 zł.

3. Wprowadzenia zasady, że dwa nor-
malne bilety 24-godzinne upoważ-
niają do przejazdu 2 osoby dorosłe 
i do 3 dzieci.

4. Uproszczenia zapisów dotyczących 
osób po 70 roku życia – jeden punkt 
w treści uchwały zamiast dwóch 
odrębnych uwzględniających podział 
na osoby objęte i nieobjęte porozu-
mieniami międzygminnymi.

5. Wydłużenia okresu uprawnienia do 
przejazdów bezpłatnych dla dzieci – 

z 31 sierpnia roku, w którym kończą 
6 lat na 30 września roku, w którym 
kończą 6 lat.

6. Doprecyzowania zapisów dotyczą-
cych uprawnienia metropolitalnego 
dla dzieci i młodzieży do 23 roku 
życia – został dodany warunek, że 
musi to być osoba ucząca się.

7. Zmiany zapisów o uprawnieniu dla 
pracowników MPK i ich rodzin.

OD 1 STYCZNIA 2016 R. WEJDĄ 
W ŻYCIE ZMIANY DOTYCZĄCE

1. Wprowadzenia biletu 7-dobowego 
w cenie 47 zł.

2. Likwidacji biletów okresowych na 
okaziciela.

3. Korekty cen biletów okresowych 
imiennych. Cena biletu wyznaczona 
według stawek zawartych w uchwale 
nr XVI/176/VII/2015 (ceny na takim 
samym poziomie jak dotychczas) 
podlegać będzie zaokrągleniu do peł-
nych 10 groszy – cena z końcówką 5 
gr i mniej zaokrąglana będzie w dół, 
cena z końcówką powyżej 5 gr 
zaokrąglana będzie w górę.

Na koniec parę słów wyjaśnienia na 
temat wprowadzenia Biletu Seniora 
tylko w strefi e A. 
W lipcu br. w siedzibie Urzędu Miasta 
Poznania odbyło się spotkanie przedsta-
wicieli gmin Powiatu Poznańskiego, na 
którym została przedstawiona między 
innymi propozycja wprowadzenia właśnie 
takiej formy biletu tj. Bilet Seniora 
w cenie 50 zł na strefę A.

Propozycja wywołała burzliwą dyskusję 
na temat zasięgu obowiązywania Biletu 
Seniora. W jej efekcie do gmin uczestni-
czących w ww. konsultacjach została 
skierowana prośba o pisemne opowie-
dzenie się za jednym z niżej przedstawio-
nych wariantów:

 ▪ Biletu Seniora na strefę A+B+C w ce-
nie 100 zł za 366 dni.

 ▪ Biletu Seniora na strefę A+B+C w ce-
nie 50 zł za 366 dni.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina pomimo, że wprowadzenie tej 
opcji będzie generować dodatkowe 
koszty dla Gminy, opowiedział się za 
wprowadzeniem Biletu Seniora na strefę 
A+B+C w cenie 50 zł. Jednak warunkiem 
wprowadzenia w życie jednego z ww. 
wariantów miała być jednomyślność  
wszystkich Partnerów (gmin). Jak widać 
zgody nie udało się osiągnąć. Sprawa 
jednak nie jest jeszcze zamknięta. Nadal 
trwają rozmowy z przedstawicielami 
gmin, które były przeciwne wprowadzeniu 
Biletu Seniora na strefę A+B+C.

O ostatecznej decyzji  w ww. sprawie 
zostaniecie Państwo poinformowani za 
pomocą strony internetowej Urzędu Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina:  http://
www.murowana-goslina.pl/

Bilety - zmiany w systemie opłat
Rada Miasta Poznania 8 września 2015 r. przyjęła dwie uchwały, które dotyczą również mieszkań-

ców Murowanej Gośliny, szczególnie tych, którzy korzystają z komunikacji autobusowej na trasie 

Przebędowo – Poznań.

Joanna Gliwka
inspektor ds. infrastruktury technicznej
j.gliwka@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 644

POZYSKAJ ŚRODKI NA DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNĄ I GOSPODARCZĄ

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA ROZWÓJ SWOJEGO OTOCZENIA I DECYDOWAĆ O TYM, 

NA CO WYDAWANE BĘDĄ FUNDUSZE UNIJNE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI LGD?

Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”, której gmina Murowana Goślina jest członkiem, zaprasza do wspólnej 
pracy nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), która określi kierunek działań LGD w nowym okresie programo-
wania 2014-2020. Wydatki zaplanowane na realizację LSR na terenie naszej LGD, zgodnie z przyjętymi zasadami 
podziału środków, wyniosą ok. 9.000.000 zł (licząc łącznie planowane do wydatkowania środki publiczne) na 4 

gminy członkowskie tj. Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół i Suchy Las. Nabór grantowy realizowany będzie 

raz w roku - nabór wniosków na przedsięwzięcia o wartości łącznej od 5 do 50 tys. złotych.

Rodzaje wspieranych działań i inne informacje na stronie internetowej 
www.murowana-goslina.pl oraz www.kraina3rzek.pl

Odwiedź PUNKT KONSULTACYJNY w Urzędzie Miasta i Gminy!  Każdy czwartek od 17 września do 22 paź-

dziernika w godz. 10.00-12.00 w sali konferencyjnej w ratuszu przy Placu Powstańców Wlkp. 9 (I piętro)

Biuro LGD Kraina Trzech Rzek 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki

Małgorzata Najdek tel. 883 777 918
www.kraina3rzek.pl
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Nowy ośrodek

Informacja dla mieszkańców

GOŚLINIANIE 
Z SERCA DZIECIOM

SPORT

Właścicielami tej placówki jest mał-
żeństwo lekarzy, Marzanna i Krzysztof 

Galbas, którzy chcąc podzielić się wła-
snymi doświadczeniami z procesu rehabi-
litacji syna, aktualnie nastolatka, zainwe-
stowali w budowę ośrodka oferującego 
turnusy szkoleniowo-motywacyjne dla 
rodzin z podobnymi problemami. Ich 
głównym celem jest zapewnienie wspar-
cia rodzicom oraz wdrożenie najlepszych 
metod rehabilitacji.
Na uroczystości inauguracji pojawiło się 
wielu znakomitych gości, wśród nich: prof. 
Bogumiła Stoińska - neonatolog, zastępca 
burmistrza Krzysztof Oczkowski, Piotr 
Barełkowski - autor projektu budowla-
nego, Joanna Jędraszak - autor projektu 
aranżacji wnętrz, a także lekarze, rehabili-
tanci, partnerzy oraz członkowie zespołu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną 
ofertą ośrodka na stronie www.mcrmak.pl

Marzanna Tomicka-Galbas
Zdjęcia: materiały prasowe MCR MAK

Wspólnie dbajmy o naszą Gminę
 Każdy Mieszkaniec powinien pamię-

tać o tym aby:
 ▪ Złożyć deklarację o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

 ▪ Podłączyć nieruchomość do sieci 
kanalizacji lub

 ▪ podpisać umowę z przedsiębiorcą 
odbierającym nieczystości ciekłe.

 ▪ W przypadku przeprowadzania prac 
budowlanych lub remontowych zadbać 
o to, aby odpady powstałe podczas 
remontu (np. gruz) zostały zutylizowa-
ne zgodnie z przepisami prawa. Usługę 
tą należy zlecić fi rmie zajmującej się 
odbiorem i utylizacją odpadów. W przy-
padku ewentualnej kontroli Straży 
Miejskiej należy przedstawić potwier-
dzenie wykonania w/w usługi.

 ▪ Nie spalać śmieci (tj. wszystkich 
odpadów gospodarczo-bytowych 
produkowanych przez gospodarstwo 

domowe) w tradycyjnych kotłowniach 
przydomowych.

Uwaga! Podczas spalania odpadów 
z kominów wydobywają się toksyczne 
związki chemiczne, takie jak: dioksyny, 
chlorowodór, cyjanowodór, fenole, benzen, 
formaldehyd oraz metale ciężkie, które 
nieodwracalnie niszczą nasze zdrowie.

 ▪ Nie spalać odpadów zielonych na 
terenie swoich posesji. Odpady zielone 
w okresie wegetacyjnym powinny być 
gromadzone w workach lub pojem-
nikach i odbierane przez podmioty 
uprawnione.

 ▪ Utrzymywać czystość i porządek na 
chodnikach przylegających bezpośred-
nio do nieruchomości (tj. uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu, chwastów i innych 
zanieczyszczeń).

 ▪ Osoby będące właścicielami lub opieku-
nami psów są zobowiązane do usu-
wania zanieczyszczeń pozostawianych 
przez zwierzęta na chodnikach, jezd-

niach, placach, parkingach, terenach 
zielonych oraz na obiektach i terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego.

Wszystkie zasady określa Uchwała nr 
XXV/260/2013 Rady Miejskiej w Murowa-
nej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy. 
Powyższa uchwała dostępna jest na stro-
nie internetowej www.bip.murowana-gos-
lina.pl w zakładce akty prawne. 

Przestrzeganie „Regulaminu czystości 
i porządku w gminach” powinno leżeć we 
wspólnym interesie wszystkich mieszkań-
ców Gminy Murowana Goślina. Za nieprze-
strzeganie w/w postanowień mieszkaniec 
może zostać ukarany mandatem w wyso-
kości nawet 500 zł.

Do oddania krwi zgłosiły się 33 osoby, 
po badaniu lekarskim  oddały 23 osoby, 

w tym jedna osoba po raz pierwszy.

Zarząd klubu serdecznie dziękuje za 
wsparcie w dotacji Urzędowi Miasta 
i Gminy Murowana Goślina oraz Tade-
uszowi i Elżbiecie Kopczyńskim, Karolowi 
Schulzowi - Agencja PZU, Firmie Nortex 
Szymankowo, Solaris Bus&Coach Bole-
chowo i przyjaciołom klubu. 

Do tej pory w ramach wyjazdowych akcji 
krwiodawców adresowanych do klinik 
dziecięcych oddaliśmy w sumie 135 
litrów krwi. 

Stanisław Woźniak
koordynator akcji

prezes Zarządu klubu 
HDK PCK Gośliniacy 

25 września 2015r., w Rakowni, otwarty został nowatorski ośro-

dek szkoleniowo-motywacyjny dla rodziców nowo narodzonych 

dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

19 września odbyła się dzie-

siąta wyjazdowa akcja poboru 

krwi do Międzylesia /k War-

szawy w celu oddania krwi pod 

hasłem „Goślinianie z Serca 

dzieciom”.

Joanna Jakubowicz
podinspektor ds. ochrony środowiska 
j.jakubowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 641
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Wycinka drzew

Turniej krwiodawców

SPORT

W związku z nowelizacją przepisów 
dotyczących wycinki drzew, przedsta-

wiam najważniejsze informacje.

ZASADY CIĘCIA DRZEW

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą 
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymia-
rze przekraczającym 30 proc. korony, 
która rozwinęła się w całym okresie roz-
woju drzewa, chyba że mają na celu:

 ▪ usunięcie gałęzi obumarłych lub 
nadłamanych;

 ▪ utrzymywanie uformowanego kształtu 
korony drzewa;

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekracza-
jącym 30 proc. korony, która rozwinęła 
się w całym okresie rozwoju drzewa, 
w celu innym niż określony powyżej, sta-
nowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekracza-
jącym 50 proc. korony, która rozwinęła 
się w całym okresie rozwoju drzewa, 
w celu innym niż określony powyżej, sta-
nowi zniszczenie drzewa.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie prze-
pisami uzyskania zezwolenia na usunię-
cie drzew lub krzewów nie wymaga:

 ▪ wycinka krzewów, których wiek nie 
przekracza 10 lat;

 ▪ wycinka drzew, których obwód pnia 
na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm – w przypadku topoli, 

wierzb, kasztanowca zwyczajnego, 
klonu jesionolistnego, klonu sre-
brzystego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,

26 września br. w Tarnowie Podgór-
nym Stanisław Woźniak, Radny 

Powiatu Poznańskiego, wraz z Zarzą-
dem Klubu HDK PCK Gośliniacy zorgani-
zowali I Ogólnopolski Turniej Kręglarski 
dla Honorowych Dawców krwi PCK. 

Uczestniczyło w nim siedem drużyn. 
I miejsce zdobył klub HDK PCK Gośli-
niacy, II miejsce Klub HDK PCK im. Mie-
dzianej Kropli Krwi Polkowice, III miejsce 
Grupa „Wielkopolscy Krwiodawcy”. 

Ponadto wyróżniono trzech najlepszych 
uczestników turnieju. Dziękujemy uczest-

nikom i zapraszamy za rok.

Współorganizatorami turnieju byli Barbara 
i Leszek Gandeccy - Kręgielnia Vektor 
z Tarnowa Podgórnego, Anna i Mariusz 
Jerzykowscy, Piotr Nowak, Paweł Ławiak,  
Maciej Grzybczyński, Łukasz Walachowski 
i Magdalena Stelmaszyk. 

Zarząd klubu serdecznie dziękuje współ-
organizatorom za ich nieocenioną  
pomoc. 

Zarząd Klubu 
HDK PCK Gośliniacy

b) 25 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew;

 ▪ wycinka drzew lub krzewów na plan-
tacjach lub w lasach w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach;

 ▪ wycinka drzew lub krzewów owoco-
wych, z wyłączeniem rosnących na 
terenie nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków lub na terenach 
zieleni;

 ▪ wycinka drzew lub krzewów stanowią-
cych złomy lub wywroty usuwanych 
przez:
a)  jednostki ochrony przeciwpożaro-

wej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej, właścicieli urzą-
dzeń, o których mowa w art. 49 § 
1 Kodeksu cywilnego, zarządców 
dróg, zarządców infrastruktury 
kolejowej, gminne lub powiatowe 
jednostki oczyszczania lub inne 
podmioty działające w tym zakre-
sie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po prze-
prowadzeniu oględzin przez organ 
właściwy do wydania zezwolenia 
na usunięcie drzewa lub krzewu, 
potwierdzających, że drzewa lub 
krzewy stanowią złom lub wywrot;

Z oględzin, o których mowa w pkt b) spo-
rządza się protokół. W protokole podaje 
się w szczególności informacje o terminie, 
miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub 
krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni 
usuniętych krzewów oraz dołącza się 
dokumentację fotografi czną przedstawia-
jącą usunięte drzewo lub krzew.

Wywrot - drzewo lub krzew wywrócone 
w wyniku działania czynników natural-
nych, wypadku lub katastrofy w ruchu 
lądowym, wodnym lub powietrznym, 
a także katastrofy budowlanej.

Złom - drzewo, którego pień uległ złama-
niu, lub krzew, którego pędy uległy zła-
maniu w wyniku działania czynników 
naturalnych, wypadku lub katastrofy 
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrz-
nym, lub katastrofy budowlanej.

OCHRONA DRZEW I KRZEWÓW W PRO-
CESIE INWESTYCYJNYM

Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub 
krzewu jest realizacja inwestycji wymaga-
jącej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 
lub pozwolenia na budowę, drzewa 
i krzewy można będzie usunąć tylko 
w dalszym etapie przedsięwzięcia, tj. gdy 
inwestor uzyska w/w pozwolenia. Prze-
pisu nie stosuje się do inwestycji linio-
wych celu publicznego.

Zgodnie z w/w nowelizacją zmienił się 
wniosek na wycinkę. 
Szczegółowe informacje, zasady wycinki 
drzew i krzewów znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina, w zakładce BIP, przy 
wnioskach online dot. usunięcia drzew 
i krzewów.

Maciej Krysztofi ak
Podinspektor ds. leśnictwa i melioracji
m.krysztofi ak@murowana-goslina.pl 
tel. 61 89 23 643 

październik 2015 19



Klasa liczy 14 uczniów. Tym samym 
kolejne osoby dołączyły do grona 

kształcących się w zawodzie monter 
mechatronik. Na najlepszych czekają 
oferty pracy u podpoznańskiego produ-
centa.
W ceremonii wzięli udział rodzice 
uczniów, dyrektorzy pobliskich gimna-

zjów, starosta poznański – Jan Grabkow-
ski, wicestarosta poznański – Tomasz 
Łubiński, Burmistrz MiG Murowana 
Goślina – Dariusz Urbański, wójt Gminy 
Czerwonak – Jacek Sommerfeld i inni 
zaproszeni goście.
Równocześnie z inauguracją nowego 
roku szkolnego dziewięcioro absolwen-

tów klasy patronackiej dostało umowy 
o pracę w Solarisie. Uczniów w klasie 
patronackiej fi rmy Solaris przybywa 
z roku na rok.

Wychowawca klasy
Ewelina Niewolak-Druchlińska

Eksperci Polskiej Fundacji Dzieci 
i Młodzieży wybrali naszą diagnozę 

spośród 250 zgłoszonych do konkursu. 
Znaleźliśmy się w gronie 66 szczęśliw-
ców. Teraz czas na realizację.

Zaplanowane w projekcie fi lmy/reportaże 
staną się pretekstem do różnorodnych 
działań młodych ludzi, którzy rozwiną 
swoje kompetencje współpracy w grupie, 
planowania i organizowania czegoś dla 
innych oraz odkryją swój potencjał twór-
czy, poprawią relacje z innymi i wzmocnią 
poczucie własnej wartości.

Ponadto w ramach projektu w lipcu 
uczestnicy rozpoczęli remont i adaptację 
małej sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 
1 na salę kinową/multimedialną.

W najbliższym czasie kilkuosobowe 
zespoły będą pracować nad materiałem 

SKP jest najstarszą organizacją kuli-
narną w Polsce, założoną w 1997 

roku, zrzeszającą najlepszych kucharzy 
każdego szczebla z całego kraju. Nasza 
szkoła została przez stowarzyszenie 
wybrana, dzięki sukcesom naszych 
uczniów z klas gastronomicznych, dzięki 
świetnie wyposażonej i wciąż pracującej 
pracowni oraz dzięki jakości kształcenia, 
jaką zapewniają nauczyciele przedmio-
tów zawodowych.

Anna Stefańska
ZS Bolechowo

Szkoła w Murowanej Goślinie

reportażowym na temat wybranej organi-
zacji pozarządowej/stowarzyszenia/grupy 
nieformalnej. 

Na zakończenie projektu w trakcie uro-
czystej gali zostanie wyłoniony najlepszy 
reportaż i otrzyma statuetkę Anioła, znaj-
dującego się w herbie miasta, ufundo-
waną przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina.

Projekt „Nakręćmito!” – MUROWANA (re) 
AKTYWACJA jest realizowany w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego 
Programu „Równać Szanse 2015” fi nan-
sowanego przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności realizowanego przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

koordynator projektu
 Jakub Niewiński

Inauguracja 
roku szkolnego 

Ruszyła MUROWANA 
(re) AKTYWACJA!

Jedyna 
w Wielkopolsce

OŚWIATA

Młodzież z Murowanej Gośliny już od wielu miesięcy przygoto-

wywała się do projektu „Nakręćmito!” – MUROWANA (re) AKTY-

WACJA.

Szóstą szkołą w Polsce, 

a pierwszą w Wielkopolsce, 

z Certyfi katem Kuźni Talentów 

Kulinarnych jest Szkoła 

w Murowanej Goślinie. Wyróż-

nienie to przyznawane przez 

Stowarzyszenie Kucharzy Pol-

skich, zostało wręczone 1 

września, podczas uroczystości 

rozpoczęcia roku szkolnego 

2015/2016.

17 września 2015 r. uroczystą 

inauguracją roku szkolnego 

2015/2016 rozpoczęła naukę 

w Zespole Szkół w Bolechowie 

klasa patronacka producenta 

autobusów z Bolechowa Sola-

ris Bus&Coach. Uczniowie oraz goście biorący udział w inauguracji roku szkolnego.
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URZĄD

W sobotę 12 września miał miejsce 
wernisaż wystawy malarstwa Beaty 

Springer (więcej o tym wydarzeniu 
możemy przeczytać w osobnej relacji). 
Tym bardzo pięknym artystycznym akcen-
tem rozpoczęliśmy dwudniowe święto 
kultury, wspomnień, radości. 

Naszych wszystkich przyjaciół zaprosili-
śmy w niedzielę na uroczystość jubile-
uszu. Koncertem wspaniałej formacji 
muzycznej Wolny Elektron zamknęliśmy 
dwudziestkę i zaczęliśmy nową. Zespół 
Wolny Elektron zainicjował Czarek Bera – 
instrumentalista, wokalista, twórca tek-
stów i muzyki związany również mocno 
historią swojego życia z Ośrodkiem Kul-
tu ry w Murowanej Goślinie. Do współtwo-

rzenia zespołu zaprosił znakomitych 
poznańskich muzyków: Martini D’Arco 
gra na instrumentach klawiszowych oraz 
skrzypcach, na gitarze basowej gra Mar-
cin Fukowski,  na instrumentach perku-
syjnych Maciej Czarnecki.

Wynikiem spotkania tego męskiego 
grona jest muzyka osadzona w klimatach 
poezji śpiewanej, czasami z małą 
domieszką bluesa. Muzyka do wierszy 
poetów polskich (Julian Tuwim, Ewa Lip-
ska, Stanisław Grochowiak, Przemysław 
Berkowski) oraz autorskich tekstów 
Czarka Bery. Goście dali się porwać 
nastrojowej muzyce, pięknym tekstom 
poetyckim. Podsumowania działalności, 
bilansu kulturalnego zysków i strat przez 

te dwadzieścia lat oraz podziękowań 
wszystkim ważnym dla nas osobom, 
dzięki którym to miejsce istnieje, doko-
nała  Agnieszka Szymańska-Wojtera kie-
rownik i sprawczy duch wielu wspania-
łych wydarzeń w klubie. 

Bartłomiej Stefański

Dwadzieścia lat Klubu 
W tym roku przypada dwudziestolecie działalności Klubu Osiedlowego „Zielone Wzgórza” wcho-

dzącego w skład Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie. Klub Osiedlowy świętował swoją dwu-

dziestkę  przez cały weekend.
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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 
Maciej Krysztofi ak, 61 8923 643

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

ul. Poznańska 18, 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 Bożena Patan, 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
SOŁECTWA, OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Kamil Grzebyta, 61 8923 634
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-czwartek: 8.00-15.00
piątek: 8.00-12.30
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
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 
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Dzięki impulsowi, którym była decyzja 
Agnieszki Wojtery, iż Beata ma poka-

zać swoje prace na 20-lecie Klubu Osie-
dlowego na Zielonych Wzgórzach w Muro-
wanej Goślinie, artystka pokazała nam 
swoje najnowsze prace.

Materiały, które zostały wykorzystane 
w obrazach, były zbierane przez lata 
i mają swoją własną historię. Artystka 
tchnęła w nie nowe życie. Zderzenie 
zniszczonego materiału z wizerunkami na 
nich przedstawionymi potęguje siłę 
wyrazu tych prac.

Artysta tworzy w samotności swój wła-
sny, indywidualny świat i tylko czasem 
zdarza się, że wprowadza do swego 
świata widzów ze świata zewnętrznego. 
Artystka przedstawiając nam swoje 
prace, uchyla przed nami drzwi do swo-
jego świata i zaprasza nas do niego. 
Świata, który wyraża w sposób niejedno-
znaczny i nieoczywisty. Posługuje się 
bowiem językiem sztuki, a ten język to 
symbole i metafory. To właśnie przy ich 
pomocy stara się przed nami odsłonić 
częściowo siebie samą.

Odczytanie owych symbli wymaga od 
odbiorcy pewnego intelektualnego 

W Przeglądzie brało udział ponad 
trzydzieści zespołów wokalnych, soli-

stów, kabaretów, zespołów tanecznych 
z Wielkopolski. Przegląd trwał dwa dni 
19-20 września. Drugiego dnia właśnie 
wystąpiły zespoły z Murowanej Gośliny 
a Goślińskie Chabry miały osobliwą oka-
zję być ostatnim występującym „pod-
miotem” podczas tej imprezy.

Decyzją jury SAS’15 zespół Goślinianka 
pod kierunkiem Alicji Duszczyk zdobył 
I miejsce w kategorii „zespoły śpiewacze” 
a Goślińskie Chabry pod kierunkiem Mar-
cina Matuszewskiego I miejsce w katego-
rii „zespoły wokalne”. 

docierają do nas, podczas oglądania 
wystawy Beaty Springer, szepty.

Sławomir Springer
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Wystawa dostępna do 13 października 
2015 r. od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-20.00.

wysiłku, by przez warstwę zewnętrzną, 
wizualną, dotrzeć do głębszych warstw 
obrazu, pod którymi kryje się Beata jako 
człowiek i artystka. Na wewętrzny świat 
składają się dwa obszary rzeczywistości, 
które się wzajemnie przenikają. Jest to 
rzeczywistość płynąca ze sfery sacrum 
i sfery profanum. Nawiązując do tytułu 
wystawy, właśnie z tych dwóch sfer 

I tak jednym autokarem do Murowanej 
Gośliny wracały dwa zespoły, każdy ze 
swoim pierwszym miejscem. Rzecz 
można autokar pełen radości i chwały 
z pierwszym miejscem w stereo!

Nie da się więc ukryć, że w Wielkopolsce 
najlepsze zespoły śpiewające pieśni, folk-
lor, czy folklor stylizowany, są właśnie 
w Murowanej Goślinie. 

Wielkie Gratulacje!

Marcin Matuszewsk i

Wystawa Beaty Springer jest pewnym artystycznym wydarzeniem. Artystka rzadko wystawia 

swoje prace, gdyż należy do grona tych artystów, którzy niechętnie wpuszczają do swojego 

świata ludzi ze świata zewnętrznego.

Wystawa Beaty Springer pt. „SZEPTY”

Pierwsze miejsce w stereo

Odczytanie symboli wymaga od odbiorcy intelektualnego wysiłku.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej, 
ul. Mściszewska 10 , tel. 722 089 100

zapraszają na wystawy

z okazji rocznicy utworzenia 

Komisji Edukacji Narodowej 

w okresie 10 – 30.10. 2015

z okazji 97. rocznicy powstania 

ZHP w okresie 2 – 20.11. 2015 

Wystawy dostępne 
w godz. otwarcia izby:

poniedziałek, wtorek, środa, 
piątek 9.00 – 14.00; 

czwartek 14.00 – 19.00

KULTURA
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zaprasza na 

KONCERT ANDRZEJKOWY
wystąpi zespół Wolny Elektron

w składzie: Czarek Bera – wokal, gitara; Martini D’Arco – instrumenty 
klawiszowe, skrzypce; Marcin Fukowski – gitara basowa; Maciej Czar-

necki – perkusja

29 listopada 2015 r. (niedziela), godz. 17.00

sala Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10 
(hala MG SPORT, I piętro)

WSTĘP WOLNY!

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański 
zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach

7 LISTOPADA 2015 R. (SOBOTA)

14.00  Strzelanie Niepodległościowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
(strzelnica ul. Bracka)

10 LISTOPADA 2015 R. (WTOREK)

19.00 Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez Gośliński Szczep 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze” – aula Gimnazjum 
nr 1

11 LISTOPADA 2015 R. (ŚRODA)

9.45  Zbiórka pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej OSP
(plac przed kościołem pw. św. Jakuba Apostoła)

10.00 Msza św. za Ojczyznę z udziałem Orkiestry Dętej OSP pod batutą 
Mateusza MJ Sibilskiego 

11.00 Uroczystość przed pomnikiem 
- Hymn Narodowy 
- Hejnał Murowanej Gośliny
- Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Dariusza Urbańskiego
-  złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem

14 LISTOPADA 2015 R. (SOBOTA)

17.00  Koncert „Cztery pory roku” w wykonaniu zespołu „UNA CANTO” pod 
dyrekcją Ewy Kandulskiej-Jakóbczyk – aula Gimnazjum nr 1dyrekcją Ewy Kandulskiej-Jakóbczyk – aula Gimnazjum nr 1

ZAGRAJĄ:
▪ THE BJ’S
▪ FLYING HEADS
▪ PROLETARYAT

7 LISTO
PADA 2015 r., godz. 19.00

Piw
nica Pub II M

urow
ana Goślina, ul. W

ojska Polskiego 2

Bilety w cenie 15 zł w przedsprzedaży, 20 zł w dniu koncertu do 
nabycia:

▪ Ośrodek Kultury ul. Poznańska 16 w godz. 8.00-20.00
▪ Klub Osiedlowy ul. Nowy Rynek 8 w godz. 8.00-20.00
▪ Piwnica Pub II ul. Wojska Polskiego 2 w godz. 14.00-22.00

fot. freeimages.com
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PÓŁFINAŁY, SOBOTA 24.10.2015 R.

ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ 
– JASTRZĘBSKI WĘGIEL

GODZ. 14.00

AZS CZĘSTOCHOWA
           – LOTOS TREFL GDAŃSK

GODZ. 17.00

AŁY, SNPÓŁFIN

GODZ. 14.00

NIEDZIELA 25.10.2015 R.

FINAŁ
GODZ. 16.00

MECZ O 3. MIEJSCE
GODZ. 13.00

▪ jednodniowy sobota: 35 zł normalny, 25 zł ulgowy,
▪ jednodniowy niedziela: 45 zł normalny, 30 zł ulgowy,
▪ Karnet dwudniowy: 70 zł normalny, 50 zł ulgowy,
▪ Bilety VIP (liczba ograniczona): 500 zł 

▪  w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie, ul. Mściszewska 10 w godzinach otwarcia Ośrodka od 
8.00 do 20.00,

▪ w Klubie Osiedlowym, Nowy Rynek 8 w godzinach otwarcia 
Klubu od 8.00 do 20.00

▪ w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. 
Poznańska 16, 62-095 Murowana Goślina w godzinach otwarcia 
Biblioteki (poniedziałek 10.00-19.00, wtorek, czwartek 10.00-
18.00, środa 8.00-15.00, piątek 8.00-14.00),

▪ w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, pokój 23, 
Plac Powstańców Wlkp. 9 (ratusz) w godzinach otwarcia Urzędu 
(pon. 8.00-18.00, wt.-cz. 8.00-15.00, pt. 8.00-12.00),

▪ w Poznaniu w sklepie ORTOŚWIAT, ul. Marcelińska 96/203 w go-
dzinach 9.00 – 17.00,

▪ w sprzedaży wysyłkowej po zamówieniu mailowym memorial@
murowana-goslina.pl


