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URZĄD

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

kolejną kadencję już zaplanowaliśmy wraz z pracownikami 
urzędu oraz przedstawicielami jednostek pomocniczych. Będą 
one realizowane, jeśli tylko po raz drugi obdarzą mnie Państwo 
swoim zaufaniem. 

Pozyskaliśmy dofi nansowanie i niebawem rozpoczniemy rewita-
lizację dworca w Murowanej Goślinie, a kolejnymi punktami 
przesiadkowymi, o które zadbamy, będą dworzec w Łopuchowie 
i przystanek Zielone Wzgórza. Dzięki już pozyskanym środkom 
będziemy kontynuować rozbudowę sieci wodocią gowej i kanali-
zacyjnej w całej gminie. Priorytetem ma być w dalszym ciągu 
budowa dróg lokalnych, ś cież ek rowerowych i chodników, 
a nowym elementem trwałe utwardzenie dróg gruntowych pły-
tami betonowymi. Rozpoczniemy budowę ścieżek pieszo-rowe-
rowych wzdłuż ul. Raduszyńskeij i od Przebędowa do Uchorowa

Dramatyczne doświadczenia bieżącego roku pokazały, że inwe-
stycja w bezpieczeństwo służy nam wszystkim, dlatego 
będziemy z pewnością rozbudowywać, remontować remizy OSP 
i je doposażać.

Chciałbym, aby mieszkańcy mieli możliwość integracji, ciekawej 
współpracy w swoich środowiskach lokalnych. Moim zadaniem 
jest zapewnienie ku temu potrzebnych miejsc, stąd w programie 
na najbliższe lata budowa świetlicy w Przebę dowie, Łopuchowie 
i Trojanowie, wiat w Raduszynie, Łopuchówku, Złotoryjsku, 
a także rewitalizacja ś wietlicy w Wojnowie i Wojnówku. Zwię k-
szymy nakłady na programy senioralne o 200% oraz utworzymy 
dom dziennego pobytu dla seniorów.

Poza kontynuacją projektów znanych już Państwu z obecnej 
kadencji, chcemy inwestować również w zupełnie nowe przed-
sięwzięcia. Analiza lokalnych potrzeb i postulatów mieszkańców 
skłoniła nas do zaplanowania: utworzenia przedszkola samorzą-
dowego, zrewitalizowania Stadionu Miejskiego (wykonany został 
projekt) oraz budowy basenu letniego, utworzenia zielonej strefy 
rekreacji przy oś rodku zdrowia wraz ze zbiornikiem małej reten-
cji, utworzenia programu dofi nansowania do wymiany przesta-
rzałych kotłów c.o.

Ponadto zwiększymy fundusz sołecki i osiedlowy, aby miesz-
kańcy mogli samodzielnie decydować o przeznaczeniu środków 
z budżetu na ich najbliższe otoczenie.

Wszystkie projekty i plany opieramy na potrzebach wskazywa-
nych przez mieszkańców. Tylko taki model współpracy gwaran-
tuje, że pieniądze z budżetu będą wydane rzeczywiście na 
potrzeby Mieszkańców. Dziękuję Państwu serdecznie za zaufa-
nie, współpracę i wskazywanie Waszych potrzeb w obecnej 
kadencji. 

Dobiega koń ca kadencja, w której dzię ki Wam miałem zaszczyt 
pełnić  funkcję  burmistrza. W tym krótkim czasie udało się zreali-
zować wiele przedsięwzięć.

Projekty rozpoczęte wcześniej starłem się fi nalizować tak, aby 
zyskali przede wszystkim mieszkańcy. Po zakończeniu inwesty-
cji kanalizacyjnej w ramach projektu „Puszcza Zielonka”, zabie-
gałem, z powodzeniem, o likwidację opłaty adiacenckiej oraz 
o obniżenie stawek opłat za odprowadzenie ścieków. W trosce 
o środowisko i komfort ludzi rozbudowaliśmy sieć wodociągową 
i kanalizacyjną, a także już pozyskaliśmy środki na dalsze inwe-
stycje.

Stan lokalnych dróg mieszkańcy wymieniali, jako jedną z naj-
większych bolączek, dlatego skupiliśmy się na takich inwesty-
cjach. W ciągu zaledwie kilku lat zakończyła się przebudowa pl. 
Powstań ców Wielkopolskich, a także wielu ulic, m.in. Szkolnej, 
Dworcowej, Słonecznej i Tęczowej. Ukończony został remont 
nawierzchni na drodze od stacji Orlen do ronda Zielone Wzgórza 
oraz drogi do Białę ż yna. Wybudowaliśmy parkingi buforowe, 
naprawiliśmy wiele chodników. 

Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców doposażyliśmy 
jednostki OSP i Komisariat Policji, dbamy o rozbudowę oświetle-
nia ulicznego. Instaluje my monitoring, wprowadziliśmy system 
szybkiego powiadamiania SMS.

Chciałbym, aby mieszkańcy naszej gminy mieli pełny dostęp do 
dóbr XXI wieku, podobnie jak mieszkańcy dużych aglomeracji, 
dlatego rozpoczęliśmy realizację światłowodu. 

W obecnej kadencji dbaliśmy nie tylko o niezbędną infrastruk-
turę, ale też wprost o mieszkańców, niezależnie od ich wieku. 
Wprowadzono dopłaty dla każdego dziecka korzystającego ze 
żłobka. Seniorów aktywizuje Goś liń skie Stowarzyszenie Senio-
rów. Doposażamy place zabaw, siłownie zewnętrzne, budujemy 
i remontujemy wiejskie świetlice, rozpoczęliśmy rewitalizację 
Parku Miejskiego, aby stał się przyjaznym miejscem odpo-
czynku i spotkań.

To zaledwie bardzo skrótowy przegląd najważniejszych zrealizo-
wanych zadań, które dały mi i pracownikom urzędu wiele satys-
fakcji. Mam nadzieję, że dotychczasowa skuteczność i dyna-
mika zmian podobają się mieszkańcom. Starałem się być nie 
tylko menadżerem, ale też człowiekiem, który personalnie anga-
żuje się w pomoc potrzebującym.

Planów na skuteczne i efektywne zarządzanie gminą nie da się 
stworzyć w kilka tygodni, dlatego wiele projektów i inwestycji na 

Szanowni Mies zkańcy,
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Dla bezpieczeństwa mieszkańców dopra-
cowujemy m.p.z.p. tak, żeby nie mogły 
powstać małe zakłady chemiczne w stre-
fi e przemysłowej i na mój wniosek 
w 27.08.2018 r. odbyła się sesja nadzwy-
czajna i podjęto uchwałę o m.p.z.p. dla 
strefy przemysłowej. Mieszkańcy mogą 
spać spokojnie.

28 września zapadł wyrok Sądu Okręgo-
wego w Poznaniu (tryb wyborczy) w spra-
wie, którą skierowałem przeciwko Rado-
sławowi Szpotowi. Sąd zobowiązał R. 
Szpota do opublikowania w telewizji 
WTK przeprosin o treści: 
„Przepraszam Pana Dariusza Urbań-
skiego za podanie nieprawdziwych infor-
macji w mojej wypowiedzi w programie 
Otwarta Antena w dniu 26 września 
2018 r. odnoszącej się do tego, że Bur-
mistrz Urbański już od ponad roku wie-
dział o inwestycji na ulicy Polnej i nie 
poinformował o tym mieszkańców. 
Informacje te nie zostały przez mnie 
wcześniej prawidłowo zweryfi kowane 
i są niezgodne z prawdą. Za powyższe 
przepraszam.”
Sąd zobowiązał także R. Szpota do 
zapłaty 500 zł na rzecz fundacji WOŚP.

informacji przekazanych dziennikarzowi 
i zamieszczonych w poście. 

- Wyrok mnie satysfakcjonuje. Absolutnie 
niedopuszczalne jest budowanie swojego 
wizerunku w kampanii wyborczej w taki 
sposób, że kandydat stwierdza nieprawdę 
i oczernia konkurentów. – powiedział po 
rozprawie burmistrz Dariusz Urbański – 
Ponadto mam nadzieję, że dzięki temu 
wyrokowi mieszkańcy zyskają przekona-
nie, że Urząd Miasta i Gminy działa zgod-
nie z prawem i nikogo nie faworyzuje. 
Przecież tu wystarczyły proste zabiegi, 
aby wszystko przebiegło legalnie. Jeśli od 
przysłowiowego Kowalskiego i Nowaka 
egzekwujemy prawo, to będziemy je egze-
kwować od każdego, a już tym bardziej 
kandydat na takie stanowisko nie powi-
nien wymagać, aby jego traktowano ina-
czej - .

(MP)

URZĄD

Wokół powstania w Goślińskiej Strefi e 
Przemysłowej nowego zakładu pro-

dukcyjno-magazynowego i groźby 
wypłaty gigantycznego odszkodowania 
narosło sporo mitów i legend.

Dementuję kłamstwa, jakoby burmistrz czy 
urząd miasta kiedykolwiek chcieli, żeby na 
terenie gminy powstała fi rma produkująca 
chemikalia. Goślińska Strefa Przemysłowa 
została utworzona w obecnej lokalizacji 
w 2003 roku z inicjatywy poprzedniego 
burmistrza i ówczesnych radnych. Najwięk-
szym błędem było to, że nie uchwalono 
wówczas od razu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w tejże stre-
fi e, w zasadzie mogła się tu pojawić każda 
fi rma, niezależnie od profi lu działalności 
i wpływu na otoczenie. Dopiero w 2013 
roku, po groźbie wybudowania w Bolecho-
wie fi rmy przetwarzającej odpady 
w sąsiedztwie osiedla Zielone Wzgórza, 
przystąpiono do uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 
gdzie wprowadzono obostrzenia, które 
zabezpieczają gminę przed zlokalizowa-
niem na jej terenie:
▪ wszystkich inwestycji związanych 

z odpadami,
▪ nowych inwestycji stwarzających zagro-
żenie wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych, 

Dnia 24 września Sąd Okręgowy 
w Poznaniu wydał wyrok w sprawie, 

którą rozpatrywano w tzw. trybie wybor-
czym. Dotyczyła ona wniosku burmistrza 
Dariusz Urbańskiego przeciwko Radosła-
wowi Szpotowi w związku z opublikowa-
niem przez niego nieprawdziwych infor-
macji w wypowiedziach do „Głosu Wiel-
kopolskiego” oraz na jego profi lu na face-
booku. 

Sąd uznał rację Dariusza Urbańskiego 
i zobowiązał kandydata na burmistrza do 
przeproszenia Dariusza Urbańskiego 
poprzez opublikowanie w ciągu 48 godzin 
w dzienniku „Głos Wielkopolski” oraz na 
facebooku przeprosin następującej treści:
„Przepraszam Pana Dariusza Urbańskiego 
za zamieszczenie w moim wpisie na por-
talu facebook.com nieprawdziwych infor-
macji o tym, że wykorzystuje on Urząd 
i straż miejską do obserwacji rozmawiają-
cych mieszkańców naszej gminy oraz, że 

▪ inwestycji, dla których wymagane by-
łoby tworzenie obszaru ograniczonego 
oddziaływania.

Każda fi rma ma prawo wystąpić do gminy 
z wnioskiem o wydanie decyzji środowi-
skowej i urząd jest zobowiązany do prze-
prowadzenia procedury zgodnie z pra-
wem. Gmina wystąpiła do instytucji 
z zapytaniem, czy do danej inwestycji jest 
potrzebny raport oddziaływania na środo-
wisko. Jeden z mieszkańców, jako jeden 
z 14 uczestników postępowania, otrzymał 
opinię RDOŚ w sprawie planowanej inwe-
stycji. Dokument ten został udostępniony 
przez Stowarzyszenie Rozwój Ziemi 
Goślińskiej – popierające byłego burmi-
strza i obecnego kandydata. Tymczasem 
to właśnie stowarzyszenie RZG, które 
według naszych informacji działa od 2003 
roku, nie protestowało przeciwko utworze-
niu strefy przemysłowej w tak niekorzyst-
nej dla mieszkańców lokalizacji, ani nie 
protestowało, że utworzono strefę bez 
m.p.z.p. Co więcej, nie protestowało, kiedy 
były burmistrz sprowadził do gminy fi rmę 
BROS. 

Ponieważ miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego z 2013 r. skutecznie 
blokuje tego typu nowe inwestycje, nie ma 
mowy o żadnym odszkodowaniu dla fi rmy, 
która wystąpiła o decyzję środowiskową. 

tylko jego osoba budzi nadzwyczajne zain-
teresowanie Urzędu w związku z przeby-
waniem na placu Powstańców Wielkopol-
skich.”

Radosław Szpot złożył zażalenie na ten 
wyrok, jednak dnia 26 września Sąd Ape-
lacyjny w Poznaniu (3 sędziów w składzie) 
oddalił zażalenie, a tym samym utrzymał 
w mocy wyrok z dnia 24 września.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że „urzęd-
nicy działali apolitycznie i w ramach swo-
ich kompetencji”. Ponadto „Ocena wypo-
wiedzi stron stanowiła naturalną konse-
kwencję oceny pozostałego zebranego 
w tej sprawie materiału. Z ani jednego 
jego fragmentu nie wynikało, by informa-
cje uczestnika postępowania zawarte na 
portalu społecznościowym były rzeczywi-
ste.” Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko 
Sądu pierwszej instancji, że uczestnik 
postępowania nie wykazał prawdziwości 

Goślińska strefa przemysłowa

Sąd przyznał rację burmistrzowi!
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URZĄD

Korzystne zmiany opłat dla mieszkań-

ców
▪ zmniejszenie opłat za odprowadzenie ścieków: o 27% dla 

nowo podłączonych gospodarstw, o 11% dla tzw. starych 
odbiorców,

▪ likwidacja opłaty adiacenckiej od infrastruktury,
▪ dopłaty do każdego dziecka w żłobku – 200 zł.

Oświetlenie

▪ w ramach umowy barterowej z Enea Oświetlenie - 325 szt. 
słupów oświetlenia drogowego za kwotę 1 614 567 zł,
▪ w ramach modernizacji - wymieniona ponad 1360 opraw 

sodowych na ledowe.

Budowa i remonty świetlic i remiz

▪ budowa świetlicy w Nieszawie z pełnym wyposażeniem,
▪ budowa garażu OSP w Uchorowie,
▪ budowa remizy w Łopuchowie,
▪ remont remizy w Mściszewie,
▪ remont remizy w Białężynie. 
▪ remont remizy w Murowanej Goślinie wraz z wyposażeniem 

kuchni,
▪ częściowy remont świetlicy w Wojnówku (w trakcie realizacji),
▪ remont świetlicy w budynku komunalnym w Uchorowie 

(w trakcie realizacji).

Place zabaw, siłownie itp.

▪ plac zabaw przy SP2,
▪ skatepark na boisku SP2,
▪ plac zabaw przy SP w Łopuchowie (w trakcie realizacji)
▪ doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych w sołec-

twach i osiedlach za łączną kwotę ok. 570 000 zł.

OSP i Komisariat Policji

▪ 3 wozy strażackie dla OSP,
▪ remont Komisariatu Policji.

Przebudowane drogi i ulice, w tym 

z nową nawierzchnią

▪ ul. Mostowa,
▪ droga od Orlenu do ronda Zielone Wzgórza.

Przebudowa

▪ plac Powstańców Wielkopolskich (w tym: przebudowa 
nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, placu, 
parkingów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, 
iluminacji placu i kościoła, wykonanie małej architektury: 
ławki – 33 szt., kosze na śmieci – 18 szt., zdrój uliczny – 1 szt. 
oraz nasadzenia 80 drzew i 780 krzewów, a także rewitaliza-
cja dwóch pomników, budowa fontanny),
▪ ul. Dworcowa do Przelotowej, ul. Podgórna, ul. Szkolna, 

ul. Nowa, ul. Młyńska.

Parkingi, chodniki

▪ parking buforowy przy ul. Szkolnej z monitoringiem,
▪ parking buforowy przy ul. Kolejowej z monitoringiem,
▪ chodnik wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej,
▪ chodniki i przejścia dla pieszych przy drodze od Orlenu do 

ronda Zielone Wzgórza,
▪ chodniki w historycznej części miasta,
▪ chodniki na os. Zielone Wzgórza.

Inne inwestycje i remonty

▪ budowa światłowodu,
▪ dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawo-

wej nr 2,
▪ podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych w przed-

szkolu Słoneczko, 
▪ rozbudowa monitoringu,
▪ sukcesywne remonty mieszkań komunalnych,
▪ zwiększenie liczby połączeń kolejowych (dofi nansowanie 

zadania z budżetu gminy).

Wybudowane ulice i drogi

▪ ul. Tęczowa, pieszo-jezdnia,
▪ ul. Słoneczna, pieszo-jezdnia,
▪ droga do szkoły w Łopuchowie,
▪ ul. Łąkowa – w trakcie realizacji,
▪ ul. Irysowa - w trakcie realizacji,
▪ ul. Storczykowa - w trakcie realizacji,
▪ ul. Dworcowa od ośrodka zdrowia,
▪ ul. Krokusowa – zakończenie,
▪ droga Długa Goślina – Łoskoń Stary.
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URZĄD

Sport, nowe imprezy
▪ Zielonka Cross Duathlon,
▪ Binduga Cross Duathlon,
▪ Murowana Dycha,
▪ cykl Murowana Goślina biega nocą,
▪ projekt „Aktywne wakacje w Murowanej Goślinie”.

Turystyka

▪ pierwsze w Polsce Grand Prix – Gmina Przyjazna Rowerzy-
stom,

▪ wyznakowanie nowego szlaku pielgrzymkowego do Dąbrów-
ki Kościelnej,

▪ rewitalizacja systemu szlaków rowerowych,
▪ nowe wiaty i stojaki rowerowe.

Spłaty zobowiązań oraz oszczędności 

dla gminy
▪ spłata zobowiązania wobec Związku Międzygminnego Pusz-

cza Zielonka w kwocie ok 4,7 mln zł,
▪ zmniejszenie opłaty za hydranty pozostające w gotowości 

p.poż. - ok 300.000 zł rocznie.

Pozyskiwanie inwestorów
▪ pozyskanie inwestora, który ukończył budowę hali sportowo-

-widowiskowej oraz utworzył klub fi tness i siłownię,
▪ pozyskanie kilku nowych fi rm przyjaznych środowisku do 

strefy przemysłowej,
▪ pozyskanie dewelopera dla terenu po tartaku w Murowanej 

Goślinie, który realizuje budowę ul. Tartacznej w ramach 
wznoszonej inwestycji – zespołu budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych.

Pozyskane dofi nansowania
▪ budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Murowana 

Goślina ( w partnerstwie z Powiatem Poznańskim) - przyznana 
kwota dofi nansowania 4 199 004,01 zł;

▪ rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej 
Goślinie - przyznana kwota dofi nansowania 1 240 246,75 zł;

▪ Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwo-
nak oraz w gminie Murowana Goślina - projekt w partnerstwie 
w Gminą Czerwonak, wniosek jest na etapie oceny mery-
torycznej i znajduje się na pierwszym miejscu w rankingu 
i prawdopodobnie uzyska dofi nansowanie. Planowana kwota 
dofi nansowania to 7 736 651,27 zł w tym ponad 4,7 mln dla 
Gminy Murowana Goślina;

▪ budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie - 381 901,00 zł;
▪ budowa strefy rekreacji w Parku w Murowanej Goślinie - 

73 171,00 zł;
▪ remont budynku byłej szkoły w Uchorowie – projekt znalazł 

się na liście zatwierdzonej do dofi nansowania, prawdopo-
dobnie jeszcze w październiku zostanie podpisana umowa 
o dofi nansowanie - 500 000,00 zł;

▪ budowa oświetlenia i zasilania energetycznego wiejskiego 
placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Pławno – 
umowa nie została jeszcze podpisana.

Ponadto uzyskano środki w formie 

dotacji oraz częściowo umarzalnych 

pożyczek m.in. na
▪ usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Miasta i Gminy 

Murowana Goślina,
▪ rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej 

Goślinie – dwukrotnie – łącznie ponad prawie 100 tys zł.,
▪ termomodernizację remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą 

kotła,
▪ termomodernizację budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2, 

ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie,
▪ zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Białężynie,
▪ termomodernizację świetlicy wiejskiej w Mściszewie.

Pozyskane środki, największe sukcesy
▪ ok 70 mln z budżetu Aquanetu i UE na rozbudowę sieci wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej

Dokończone inwestycje z wcześniej-

szej kadencji
▪ kanalizacja w ramach projektu „Puszcza Zielonka”

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocią-

gowej
▪ wodociąg w ul. Piaskowej i ul. Żwirowej w Złotoryjsku,
▪ uruchomienie kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej i ul. Żwiro-

wej w Złotoryjsku,
▪ kanalizacja sanitarna w ul. Nadwarciańskiej w Murowanej 

Goślinie,
▪ wodociąg w Mściszewie (ul. Pszenna, Żytnia, Jęczmienna, 

Owsiana, Zbożowa, Rolna, Żniwna),
▪ wodociąg w Rakowni (w trakcie realizacji),
▪ wodociąg w ul. Motylewskiego i Radomskiego w Murowanej 

Goślinie, 
▪ w dalszym etapie planowane są inwestycje na terenie całej 

gminy (m.in. kanalizacja sanitarna w Kątach, Białężynie, Ra-
kowni, Nieszawie, wodociąg w ul. Radzimskiej w Mściszewie, 
al. Czereśniowej w Długiej Goślinie).

Rewitalizacja parku miejskiego w Mu-

rowanej Goślinie
▪ likwidacja uszkodzonego ogrodzenia,
▪ uporządkowanie zieleni,
▪ otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej.

Inicjatywy prospołeczne
▪ powołanie Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów,
▪ wprowadzenie Goślińskiej Karty Seniora,
▪ silne zaangażowanie burmistrza oraz pracowników urzędu 

w pomoc osobom poszkodowanym w pożarze, który wystąpił 
na skutek rozszczelnienia gazociągu w styczniu 2018 r.,

▪ zmiana warunków udzielania stypendiów sportowych (nie 
tylko dla dyscyplin olimpijskich, aby wspierać wszystkie 
uzdolnione sportowo dzieci i młodzież),

▪ uruchomienie systemu powiadamiania SMS,
▪ powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej (z inicjatywy młodzie-

ży).
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GMINA

Do życia powołano Goślińskie Stowa-
rzyszenie Seniorów, pracujemy nad 

zorganizowaniem domu dziennego 
pobytu dla seniorów, a projektem, nad 
którym w tej chwili pracujemy najinten-
sywniej, jest program Goślińsk a Karta 
Seniora.

Firmy będące partnerami programu ofe-
rują użytkownikom specjalnych kart 
zniżki 
na zakupy i usługi. Ich listę wraz z adre-
sem oraz ofertą publikujemy na stałe na 
stronie www urzędu (zakładka Goślińska 
Karta Seniora), okazjonalnie w biulety-
nie i materiałach promocyjnych pro-
gramu, a siedziby partnera oznakowane 
są specjalnym symbolem programu. 

Seniorzy mogą korzystać z promocji i zni-

Mieszkańcy, zwłaszcza w starszym 
wieku, nie mają świadomości, że leka-

rze rodzinni działający w Przychodniach 
Lekarza Rodzinnego prowadzą własną 
działalność gospodarczą. Gmina tylko 
wynajmuje pomieszczenia Ośrodka Zdro-
wia. To pacjent decyduje, do którego leka-
rza i do której przychodni się zapisuje.

W gminie Murowana Goślina mamy 2 Przy-
chodnie Lekarza Rodzinnego, działające 
przy ul. Dworcowej i Krętej oraz Przychod-
nię Zdrowie, działającą przy ul. Źródlanej, 
która cieszy się bardzo dobrą opinią. 

Skargi mieszkańców dotyczą przede 
wszystkim działalności Przychodni Lekarza 
Rodzinnego przy ul. Dworcowej. Dlatego 
kilkakrotnie spotykałem się z osobami pro-
wadzącymi tę przychodnię. W celu uspraw-
nienia jej działalności w dniu 26.09.2018 
roku odbyło się kolejne spotkanie z leka-
rzami rodzinnymi, a jednocześnie właści-
cielkami Przychodni Lekarza Rodzinnego: 
panią dr Czerniawską, Walkowiak i Czaiń-
ską. Zostałem poinformowany, że dnia 
26.09.2018 roku zatrudniono lekarza-sta-
żystę, a od 01.10.2018 roku kolejnego 
lekarza, który będzie przyjmować pacjen-
tów przy ul. Dworcowej. Łącznie te przy-
chodnie będą zatrudniać 6 lekarzy i 2 
pediatrów. Ponadto został już zakupiony 
nowy serwer i do końca października br. 
zostanie uruchomiony system wypisywa-
nia recept po zgłoszeniu telefonicznym, co 
spowoduje zmniejszenie kolejek. Uspraw-
niona ma być rejestracja telefoniczna. 
W dalszym ciągu działa rejestracja interne-
towa do lekarza rodzinnego, więcej infor-
macji i formularz zgłoszenia pod adresem 
http://www.lekarzrodzinnymgoslina.pl/
rejestracja.html.

 Dariusz Urbański

TRANSPORT WYBORCÓW DO LOKALI WYBORCZYCH 
ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW

Urząd Miasta i Gminy zapewnia mieszkańcom wsi dojazd do lokali wyborczych 21 października 
2018 r. W tabeli znajduje się rozkład jazdy autobusów, które w większości wsi kursować będą 
dwukrotnie w ciągu dnia.

GODZINY ODJAZDU MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE ODJAZDU

8.00 15.00 Wojnówko przystanek przy krzyżu 

8.05 15.00 Wojnowo przy sklepie p. Sygneckiej

9.00 15.00 Trojanowo przystanek autobusowy szkolny

9.10 15.10 Kąty przystanek autobusowy szkolny

9.45 16.45 Głębocko przystanek autobusowy - pętla autobusowa

9.55 16.55 Łopuchówko przystanek autobusowy

10.20 Białęgi przystanek autobusowy 

10.40 16.30 Nieszawa przystanek autobusowy

11.10 Głęboczek przystanek autobusowy

11.50 17.30 Uchorowo przystanek autobusowy szkolny

12.10 17.55 Raduszyn przystanek autobusowy szkolny

12.15 Złotoryjsko przystanek autobusowy szkolny - pętla autobusowa

12.30 18.15 Pławno przystanek autobusowy

12.40 18.25 Kamińsko przystanek autobusowy

13.05 Zielonka przystanek autobusowy szkolny

18.10 Starczanowo przystanek autobusowy szkolny

żek w ofertach fi rm, sklepów i instytucji 
różnych branż: medycznych i zdrowot-
nych, transportowych, fotografi cznych, 
budowlano-remontowych, podróżniczych, 
wędkarskich, agroturystycznych i gastro-
nomicznych oraz kulturalnych.

Zachęcamy Państwa do udziału. Wnioski 
o wydanie Goślińskiej Karty Seniora 
można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy 
Murowana Goślina (kancelaria: ratusz, pl. 
Powstańców Wlkp. 9 lub pokój nr 14 
w budynku urzędu, ul. Poznańska 18), jak 
również pobrać ze strony internetowej.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą 
zawartą na ulotce dołączonej do biule-
tynu.

Dariusz Urbański

Goślińska Karta 
Seniora

Służba 
zdrowia

Jak Państwo z pewnością zauważyli, Gmina Murowana Goślina 

w ostatnich latach wzmaga działania, które mają na celu zwięk-

szyć aktywność społeczną oraz poprawić jakość życia seniorów 

po 60 roku życia.

SPROSTOWANIE
Szanowni Czytelnicy. W poprzednim 
wydaniu „Goślińskiego Biuletynu Mieszkań-
ców” podaliśmy błędną informację, jakoby 
chodniki w Białężynie zostały wykonane 
w obecnej kadencji. Tam w obecnej kadencji 
została oczywiście wymieniona nawierzch-
nia jezdni. Przepraszamy za pomyłkę. 

Redakcja 
„Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców” 
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NR OBWODU 

GŁOSOWANIA
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

SIEDZIBA 

OBWODOWEJ KOMISJI 

WYBORCZEJ

1 Sołectwo Mściszewo, Sołectwo Raduszyn, Sołectwo Starczanowo, Sołectwo Uchorowo, Sołectwo Złotoryjsko Świetlica wiejska, Mściszewo 31, 
Murowana Goślina

2 Sołectwo Białęgi, Sołectwo Białężyn, Sołectwo Nieszawa Szkoła Podstawowa, Białężyn 11

3 Sołectwo Długa Goślina, Sołectwo Kąty, Sołectwo Łoskoń Stary, Sołectwo Trojanowo
Szkoła Podstawowa, Długa Goślina 22

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

4 Sołectwo Rakownia

Świetlica wiejska,  Rakownia 
ul. Goślińska 56/3

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

5 Sołectwo Przebędowo Przedszkole "Leśne Skrzaty", Przebędowo 1

6 Sołectwo Głębocko, Sołectwo Łopuchowo, Sołectwo Łopuchówko, Sołectwo Wojnowo, Sołectwo Wojnówko Szkoła Podstawowa,  Łopuchowo 15

7 Sołectwo Boduszewo, Sołectwo Głęboczek, Sołectwo Kamińsko, Sołectwo Zielonka
Świetlica wiejska, Boduszewo 19B

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

8

Miasto Murowana Goślina: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cypriana Kamila Norwida, Cicha, Górka, Jeziorna, 
Jodłowa, Juliusza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa, Marii Konopnickiej, Młyńska, Mściszewska od numeru 
15 do końca, Nadwarciańska, Na Stoku, Nowa, Spokojna, Starczanowska, Stefana Żeromskiego, Żurawia, Dwor-
cowa do numeru 9, Kochanowskiego, Mściszewska do numeru 14, Plac Powstańców Wielkopolskich, Podgórna, 
Poznańska numery 1 - 48, Rogozińska do numeru 52 oraz nr 54, 56 i 58, Strzelecka, Wodna.

Szkoła Podstawowa nr 1, 
ul. Mściszewska 10, 
Murowana Goślina

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

9

Miasto Murowana Goślina: Bonawentury Graszyńskiego, Dworcowa od numeru 10, Kolejowa, Kwiatowa, Okrężna, 
Pogodna, Polna, Poranek, Promienista, Promyk, Przelotowa, Rogozińska nr 53 i 55 oraz od numeru 57, Słoneczna, 
Szkolna, Tartaczna, Tęczowa, Bernarda Kłosa, Bohuna, Bracka, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Czereśniowa, Cześnika, 
Fiołkowa, Gnieźnieńska, Heleny, Irysowa, Józefa Milewskiego, Kmicica, Konwaliowa, Krokusowa, Krótka, Meta-
lowa, Morelowa, Mostowa, Narcyzowa, Ogrodowa, Oleńki, Oliwkowa, 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 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

10
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, Świer-
kowa, Wiosenna od numeru 16, Źródlana.

Przedszkole "Słoneczko", ul. Leśna 9, 
Murowana Goślina 

Lokal dostosowany do potrzeb 

wyborców niepełnosprawnych

11

Miasto Murowana Goślina: Długa numery 1 - 9 i numery nieparzyste 11 - 23, Dolina, Grobla, Jagodowa numery 
36A - 42, Kręta numery 1A - 4, Malinowa numer 40, Modrzewiowa, Pochyła, Widok, Wiosenna numery 1 - 15, Długa 
numery parzyste 10 - 24 i numery nieparzyste 25A - 25B, Jerzego Lenartowskiego, Kręta numery 6 - 29, 31, 42, Za 
Bramą.

Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3, 

Murowana Goślina

12
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, Księdza Romana Kostec-
kiego, Leszczynowa, Plac Kasztanowy, Poziomkowa, Raduszyńska, Smolna, Tarninowa, Wrzosowa, Żurawinowa.

Szkoła Podstawowa nr 2, 
ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3, 

Murowana Goślina

WYBORY

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

/-/ Dariusz Urbański  

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2018 ROKU

w sprawie informacji Komisarza Wyborczego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (t.j Dz. U. z 2018 r., poz. 754, ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację Komisarza 
Wyborczego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnospraw-
nych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika w celu przeprowadzenia głosowania 
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Poznaniu I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiada-
jący orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
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zanie go gospodarzom: Dariuszowi Urbań-
skiemu, Piotrowi Michalskiemu i ks. dzie-
kanowi Sławomirowi Jessie. Następnie 
delegacje sołectw z terenu naszej gminy 
obdarzyły gospodarzy wieńcami. Po raz 
pierwszy w historii dożynek gminnych 
wieńce przygotowały wszystkie sołectwa 
(23).

Kolejną częścią obrzędu było wręczenie 
chleba przez starostów dożynek Dorotę 
Michałowską i Piotra Michalskiego gospo-
darzom i tradycyjne podzielenie się nim 
z wszystkimi uczestnikami dożynek.

Pod koniec części ofi cjalnej głos zabrał 
gospodarz burmistrz Dariusz Urbański, 
który podziękował rolnikom za ich trud 
i ciężką pracę oraz podkreślił, jak ważny 
jest chleb i inne płody rolne, które 
powstają dzięki ciężkiej pracy. Burmistrz 
zwrócił uwagę, że poprawa życia miesz-
kańców wsi leży mu szczególnie na sercu; 

duchowej i tej mierzonej trudami pracy 
człowieka, w pięknych prostych słowach 
opowiedział ks. Przemysław Malawy, pro-
boszcz parafi i pw. św. Tymoteusza w Bia-
łężynie. Wygłosił piękne, uniwersalne 
prawdy. Chleb z ziemi i chleb z nieba. 
Homilia na długo zapadnie w pamięci. 
Może warto wrócić do pięknej tradycji kre-
ślenia krzyżyka przed pokrojeniem 
bochenka chleba?

Po mszy świętej Zespół Folklorystyczny 
Goślinianie pod kierunkiem Marzenny 
Karbowskiej i kapela ludowa Tomasza 
Kaniewskiego rozpoczęli obrzęd dożyn-
kowy. Gospodarz dożynek burmistrz 
Dariusz Urbański przeciął sierpem powróz 
ze zboża i uroczyście otworzył goślińskie 
święto plonów.

W trakcie obrzędu nastąpiło ośpiewanie 
i obtańczenie wieńca głównego, przygoto-
wanego przez Sołectwo Białęgi i przeka-

Lato w tym roku było słoneczne, 
upalne i suche, niesprzyjające obfi to-

ści płodów rolnych, wiele gospodarstw 
zostało postawionych w trudnej sytuacji.
1 września br. po raz pierwszy dożynki 
gminne odbyły się w Białęgach, malowni-
czo położonej, niewielkiej wsi zamieszka-
łej przez niespełna dziewięćdziesiąt osób. 
Przy posesji sołtysa zebrał się barwny 
korowód dożynkowy, który, na czele 
z Obornicką Orkiestrą Dętą, przeszedł na 
plac. Należy podkreślić, że Białęgi nie 
posiadają boiska, impreza odbyła się na 
polu, które mieszkańcy po zbiorze plonów 
specjalnie przygotowali.

Po hymnie narodowym rozpoczęła się 
msza dziękczynna za tegoroczne zbiory. 
Homilia, jak przystało na dożynki, doty-
czyła rolników i owoców pracy ich rąk. 
Niby taki banalny temat, a uświadomił 
nam najprostszą prawdę. Do życia 
potrzebny nam chleb. O cenie chleba, tej 

Święto plonów w Białęgach
Święto plonów jest symbolicznym zakończeniem ciężkiej pracy rolników i mieszkańców wsi, ale 

także świętem od stuleci wpisanym w naszą polską tradycję.

GMINA

ks. Przemysław Malawy, proboszcz parafi i pw. św. Tymoteusza 
w Białężynie.

Wręczenie chleba przez starostów dożynek Dorotę Michałowską 
i Piotra Michalskiego gospodarzom...

... i tradycyjne podzielenie się nim z wszystkimi uczestnikami dożynek.
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są budowane drogi, chodniki, kanalizacja, 
wodociągi, a także remizy i świetlice. Nie 
zabrakło również podziękowań dla organi-
zatorów dożynek: sołectwa Białęgi 
i Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie. 
W ramach podziękowań burmistrz wręczył 
sołtysowi statuetkę, którą otrzymuje 
każde sołectwo organizujące dożynki.

Tradycyjnie burmistrz wręczył upominki 
sołtysom i przewodniczącym osiedli 
samorządowych. Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście: Piotr Florek – Senator 
RP, Bartłomiej Wróblewski – Poseł na 
Sejm RP, Jan Grabkowski – Starosta 
Poznański. Jako ostatni zwrócił się do 
uczestników święta plonów sołtys Białęg 
i jednocześnie starosta dożynek Piotr 
Michalski. W swoim wystąpieniu przypo-
mniał długą drogę sołectwa do poprawy 
warunków życia i wyraził zadowolenie ze 
zmian, które nastąpiły w ostatnich kilku-
nastu latach. Zaznaczył, że uciążliwością 
dla mieszkańców jest wysypisko śmieci, 
stwierdził, że dzięki walce i protestom 
mieszkańców kilka lat temu udało się 
uniknąć powstania spalarni, kolejnej tego 
typu inwestycji.

Jak co roku Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Trzech Rzek” zorganizowała kon-
kurs na najpiękniej przystrojone obejście, 
wzięły w nim udział trzy gospodarstwa. 
Komisję konkursową zachwyciły dekora-
cje przygotowane przez dzieci sołtysa Pio-
tra Michalskiego, które udekorowały nie 
tylko obejście, ale także na polu ustawiły 
słomiany traktor i rodzinę minionków. 
Autorzy tego obejścia otrzymali I nagrodę 
oraz bon o wartości 500 zł. Druga 
nagroda oraz 300 zł do trafi ła do Ber-
narda Misterskiego, a trzecia nagroda 
i 200 zł do państwa Marciniak. Nagrody 
w konkursie wręczyli członkowie komisji 
konkursowej – Andrzej Kosakowski 
i Magda Przystałowska, wiceprezesi LGD.

Po zakończonym obrzędzie goście i dele-
gacje udali się na poczęstunek przygoto-
wany przez Sołectwo Białęgi, a pozosta-
łych uczestników gospodarz dożynek 
zaprosił na grochówkę i kiełbaskę.

Na scenie trwał bogaty program arty-
styczny. Mieliśmy okazję podziwiać: Obor-
nicką Orkiestrę Dętą pod batutą Krzysz-
tofa Warguły wraz z majoretkami, zapre-
zentował się zespół młodzieżowy Young 
Generation, działający przy goślińskim 
ośrodku kultury. Publiczność znakomicie 
bawiła się przy utworach Czerwonych 
Gitar i Trzech Koron zagranych przez 
znany już u nas zespół Trzy Gitary. Praw-
dziwą euforię wśród fanów wywołał 
swoim występem Czadoman, gwiazda 
wieczoru dożynek w Białęgach. Imprezę 
zakończono zabawą dożynkową z zespo-
łem Bugaj Band Plus.

Warto jeszcze na koniec wspomnieć 
o innych atrakcjach tegorocznych doży-
nek: wystawie płodów rolnych, wystawie 
zabytkowych ciągników Mikołaja Gałki, 
stoisku Gaz-Systemu, przejażdżkach 
bryczką, wystawie sprzętu rolniczego Pio-
tra Michalskiego, konkursie dojenia krowy 
i ujeżdżania byka oraz animacjach dla 
dzieci.

Składamy serdeczne podziękowania dla 
Rady Sołeckiej na czele z sołtysem Pio-
trem Michalskim oraz dla mieszkańców 
Białęg zaangażowanych w organizację 
dożynek gminnych. Dziękujemy również 
Komisariatowi 
Policji, Straży Miejskiej w Murowanej 
Goślinie, Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Białężynie.

Arleta Włodarczak, 
Bartłomiej Stefański

Zdjęcia: Tomasz Mizgier, 
Bartłomiej Stefański

Przedstawiciele władz miasta i goście dożynek.

Stoisko fi rmy Gaz-System.

Prawdziwą euforię wśród fanów wywołał swoim występem Czadoman.

ORGANIZATORZY DOŻYNEK OTRZYMALI 

LISTY GRATULACYJNE OD: Marka Woźniaka, 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego; 
Zbigniewa Hoff mana, Wojewody Wielkopol-
skiego; Waldemara Witkowskiego, Wiceprze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Wiel-
kopolskiego. 

Dożynki zrealizowano ze środków fi nansowych 
Sołectwa Białęgi oraz Gminy Murowana 
Goślina.

GMINA

Po mszy świętej Zespół Folklorystyczny Goślinianie 
pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej i kapela 
ludowa Tomasza Kaniewskiego rozpoczęli obrzęd 
dożynkowy.
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WYDARZENIA

W sumie było nas co najmniej 836 
osób (tyle ludzi wpisało się na listę). 

8 320 km – tyle w sumie pokonaliśmy 
kilometrów (prawie 3 tys. więcej niż w bie-
głym roku!). Andrzej Ludzkowski pokonał 
77 km, a na trasie dzielnie towarzyszyli 
mu także inni twardziele, m.in.: Eryk 
Różański (100 km bieg), Anna Pytel (60 
km kije), Monika Gierszendorf (40 km 
kije), Piotr Gos (82,4 km bieg), Mariusz 
Kaźmierczak (70 km bieg), Maciej Przy-
bysz (210 km rower) i wielu, wielu innych. 

Urosły też, co najważniejsze, nasze serca! 
W sumie na pomoc małemu Gracjanowi 
zebrano ponad 15 tys. zł. Podczas akcji 
krwiodawców zebrano 20,072 litra krwi, 
a 4 osoby zapisały się do banku dawców 
szpiku. Pozyskano również kilkanaście 
worków nakrętek. A Wesoły Rower wraz 
z Komisariatem Policji w Murowanej Gośli-
nie oznakował 40 rowerów.

Fantastyczna charytatywna akcja, 

w której razem pokonaliśmy tyle 

kilometrów, że w sztafecie dotarli-

byśmy do… Indii! 

I to dalej niż New Delhi, dalej niż 

Bombaj, na południe kraju, np. do 

Bangalore.

www.murowana-goslina.pl10



Tyle liczb. Nie da się natomiast policzyć 
misek zjedzonej grochówki, porcji ryb 
i mięsa z grilla,  pysznych, upieczonych 
przez wolontariuszy ciast. Nie da się poli-
czyć ile razy oblizywaliśmy się na okolicz-
nościowy tort, ile pochłonięto kawałków 
arbuza, ile było uśmiechów. Do tego 
zabawy dla dzieci, warsztaty ze skakanką 
i kijkami nordic walking, kursy pierwszej 
pomocy, przejażdżki autem terenowym 
oraz spotkania ze strażakami i policjan-
tami, a także licytacje, świetny DJ oraz 
koncerty.

Fantastyczna charytatywna akcja, w któ-
rej razem pokonaliśmy tyle kilometrów, że 
w sztafecie dotarlibyśmy do… Indii! I to 
dalej niż New Delhi, dalej niż Bombaj, na 
południe kraju, np. do Bangalore. Mega 
wynik! Gratulacje dla wszystkich, którzy 
się do tego przyczynili!

Tekst: Monika Paluszkiewicz
Zdjęcia: Kamil Grzebyta, Dawid Ludzkowski, 

Krzysztof Ludzkowski, Monika Paluszkie-
wicz, Sandra Stachowiak, Czesław Zaręba

W ZORGANIZOWANIU TEJ FANTASTYCZNEJ AKCJI POMOGLI ANDRZEJOWI LUDZKOWSKIEMU (NIE LICZĄC RODZINY I PRZYJACIÓŁ!): Gaz-System 
– główny sponsor tegorocznej edycji; Burmistrz Dariusz Urbański oraz Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina; Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji Murowana Goślina; PRESSEKO; INLINE; PZW koło nr 29 Murowana Goślina; Zespół Śpiewaczy PZERiI "Goślinianka"; Szymon Pędziński; Rado-
sław Szpot; Tadeusz Kłos; AT-DROG Sp. z o.o. Sp. k.; Ran-Synchron; Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik; Cukiernia Paweł Piętka; Gracjan Kaźmier-
czak; HDK PCK Gośliniacy; Hurtownia Opakowań Jednorazowych A.G.A.T; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie; 
Marek Mikuła; Klub 4x4 Murowana Goślina; Studio Fotografi czne Kamil Grzebyta; Czesław Zaręba Fotograf; Orkiestra Dęta OSP Murowana Goślina 
pod dyrekcją MJ Sibilskiego; OSP Boduszewo; Wypiekarnia; PZU Rafał Schulz; Zakład Energetyczny; Wesoły Rower; Komisariat Policji w Murowanej 
Goślinie.

WYDARZENIA

LICZBA OSÓB, 

KTÓRE WPISAŁY SIE NA LISTĘ

ŁĄCZNA LICZBA KILOMETRÓW 

POKONANYCH PRZEZ 

UCZESTNIKÓW 

LICZBA KILOMETRÓW 

POKONANYCH PRZEZ 

ANDRZEJA LUDZKOWSKIEGO 

Gracjan - bohater imprezy.

Klub 4x4 zorganizował przejażdżki.

Mario Mermela.

Andrzej Ludzkowski.

W imprezie wzięło udział ponad 800 osób.

Na bieżni z roku na rok coraz tłoczniej.
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Ostatnia sesja Rady Miejskiej 
w kadencji 2014-2018

RADA MIEJSKA

Wielkopolskiego konieczna jest zmiana 
uchwały poprzez zwiększenie kwot dota-
cji w celu dalszej realizacji zadania.

6. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej Powiatowi 
Poznańskiemu w zakresie współfi -
nansowania zadania pn.: „Projekt 
koncepcyjny budowy chodnika 
i ścieżek rowerowych na drodze 
2029P granica powiatu – Muro-
wana Goślina w m. Długa Goślina. 

Jednostką realizującą zadanie będzie 
Powiat Poznański, a Gmina Murowana 
Goślina przekaże na wykonanie projektu 
zadania środki fi nansowe w wysokości 
10.000,00 zł.

7. Uchwała w sprawie udzielenia 
pomocy fi nansowej Gminie Ochot-
nica Dolna dotkniętej klęską 
żywiołową z przeznaczeniem na 
odtworzenie infrastruktury drogo-
wej zniszczonej podczas powodzi 
w dniu 19 lipca 2018 r.

Pomoc fi nansowa zostanie udzielona 
w formie dotacji celowej ze środków 
budżetu Gminy Murowana Goślina 
w wysokości 10.000,00 zł. 

8. Uchwała w sprawie opłaty targowej 
na rok 2019, poboru opłaty targo-
wej w drodze inkasa oraz wyzna-

pożyczki z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Poznaniu na reali-
zację przedsięwzięcia pod nazwą 
„Modernizacja systemu wczesnego 
ostrzegania i alarmowania ludno-
ści w gminie Murowana Goślina”.

Postanawia się zaciągnąć pożyczkę na 
realizację przedsięwzięcia do kwoty 
118.180,00 zł. Uruchomienie pożyczki 
nastąpi w 2018 r. Gmina wnioskuje 
o spłatę rat pożyczki na lata 2019-2022. 
Po spełnieniu warunków określonych 
w umowie pożyczki i złożeniu wniosku 
przez pożyczkobiorcę pożyczka może 
zostać umorzona do wysokości 40%.

5. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały 
nr XLII/407/2018 Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dnia 19 
kwietnia 2018 r. w sprawie udziele-
nia pomocy fi nansowej Wojewódz-
twu Wielkopolskiemu z przeznacze-
niem na realizację zadania pn. 
„Wzmocnienie wojewódzkich kole-
jowych przewozów pasażerskich na 
obszarze oddziaływania Aglomera-
cji Poznańskiej poprzez zwiększenie 
ilości połączeń kolejowych – dofi -
nansowanie Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej (PKM)”.

W związku z otrzymaniem pisma od 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Sesja rozpoczęła się od złożenia 
podziękowań radnym oraz burmi-

strzowi i pracownikom urzędu za cztero-
letnią współpracę. 

Rada podjęła następujące uchwały:

1. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2018 rok.

Kwota dochodów budżetu gminy na 
2018 rok zwiększa się o kwotę 
398.355,14 zł do kwoty 69.750.421,99 
zł. Kwota wydatków budżetu gminy na 
2018 rok zwiększa się o kwotę 
535.316,75 zł do kwoty 72.851.749,02 
zł. „Za” podjęciem uchwały zagłosowało 
14 radnych, „przeciw” był 1 radny 
(NRZG).

2. Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana Goślina na lata 2018-
2036.

Uchwała została podjęta 14 głosami „za” 
przy 1 głosie „przeciw” (NRZG).
Pozostałe uchwały zostały przyjęte jedno-
głośnie. 

3. Uchwała w sprawie przeznaczenia 
części umorzonej pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Poznaniu. 

Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu umorzył 
Gminie Murowana Goślina 10% pożyczki 
zaciągniętej na realizację przedsięwzię-
cia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej 
w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzo-
wej, Poznańskiej i Storczykowej w Muro-
wanej Goślinie”. Kwota umorzonej części 
pożyczki powinna być wykorzystana na 
przedsięwzięcie proekologiczne. Przezna-
cza się kwotę 21.963,11 zł na realizację 
przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Iryso-
wej i Storczykowej, wykonanie kanalizacji 
deszczowej i nawierzchni”.

4. Uchwała w sprawie zaciągnięcia 

18 września br. odbyła się ostatnia planowana sesja w bieżącej kadencji samorządowej, w której 

uczestniczyli wszyscy radni.
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RADA MIEJSKA

14. Uchwała w sprawie przyznania 
dotacji celowej na prace konserwa-
torskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane, przy zabytku wpisa-
nym do rejestru zabytków położo-
nym w Długiej Goślinie w gminie 
Murowana Goślina.

Dotacja 30.000,00 zł dla Parafi i Rzym-
sko Katolickiej pw. św. Marii Magdaleny 
w Długiej Goślinie na wzmocnienie ścian 
zakrystii kościoła.

15. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały nr XLI/399/2018 z dnia 
20 marca 2018 roku dotyczącej 
podjęcia działań mających na celu 
wspieranie seniorów zamieszka-
łych na terenie Gminy Murowana 
Goślina poprzez realizację Pro-
gramu „Goślińska Karta Seniora”.

W związku z RODO dokonuje się aktuali-
zacji Załącznika nr 1 do Uchwały (Wnio-
sek o wydanie Goślińskiej Karty Seniora).

16. Uchwała w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta i Gminy Murowana 
Goślina.

Zachodzi konieczność dostosowania Sta-
tutu do zmian przepisów w ustawie 
o samorządzie gminnym. Największa 
zmiana dotyczy powołania nowej komisji 
- Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sta-
tut wchodzi w życie z pierwszym dniem 
kadencji organów Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina, następującej po kadencji, 
w czasie której uchwała została podjęta.

17. Uchwała w sprawie obywatelskiej 
inicjatywy uchwałodawczej.

Od następnej kadencji Rady Miejskiej 
grupa mieszkańców gminy (co najmniej 
200 osób) będzie mogła wystąpić z oby-
watelską inicjatywą uchwałodawczą. 
Uchwała określa zasady wnoszenia ini-
cjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 
zasady promocji tych inicjatyw oraz for-
malne wymogi, jakim będą musiały odpo-
wiadać składane projekty. 

Tym samym Rada Miejska w mijającej 
kadencji podjęła 450 uchwał.

Treść uchwał dostępna j est w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie bip.muro-
wana-goslina.pl

czenia inkasenta i określenia 
wynagrodzenia za inkaso.

Stawki: 15,00 zł dziennie - od sprzedaży 
wyłącznie artykułów rolnych, 33,00 zł 
dziennie - od sprzedaży artykułów pozo-
stałych.

9. Uchwała w sprawie opłaty od 
posiadania psów na rok 2019.

Opłata od posiadania psów wynosi rocz-
nie 52,00 zł od jednego psa posiadanego 
przez osobę fi zyczną.

Radny Leszek Sommerfeld nie brał 
udziału w głosowaniu”.

10. Uchwała w sprawie zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gmina Murowana Goślina dla dzia-
łek nr 464/4 i 465/3 przy ul. Star-
czanowskiej oraz dla działek nr 
727 przy ul. Przemysłowej w Muro-
wanej Goślinie.

Cel - zmiana użytków rolnych na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.

11. Uchwała w sprawie zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
dla działki nr 103/3 i części działki 
151 w Długiej Goślinie.

Opracowanie zmiany studium ma na celu 
umożliwienie lokalizacji ogniw fotowolta-
icznych, a także poszerzenie pasa 
obszaru zabudowy zagrodowej na działce 
151 do 170 m od drogi powiatowej.

12. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego dla działek nr 936/1 
i 936/3 w Murowanej Goślinie.

Cel - umożliwienie dalszego rozwoju 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

13. Uchwała w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Wojnowie – część A.

Cel - wprowadzenie nowej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i wieloro-
dzinnej oraz zabudowy usługowej 
w ramach rewitalizacji założenia fol-
warcznego oraz wyznaczenie nowych 
terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

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

„Powiał wiatr historii w Białężynie” – 
tymi słowami Genowefa Wasiak, wizy-

tator reprezentująca Kuratorium Oświaty 
w Poznaniu podsumowała sympozjum 
naukowe „Wiejskość Powstania Wielko-
polskiego 1918-1919”, które miało miej-
sce 20 września br. w Szkole Podstawo-
wej im. Leona Masiakowskiego.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
syna patrona szkoły – prof. Jerzego Masia-
kowskiego oraz dyrektor szkoły – Małgo-
rzatę Warzechę. Można było wysłuchać 
wielu ciekawych referatów, jak również 
wziąć udział w ożywionej dyskusji. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się profesoro-
wie wyższych uczelni, przedstawiciele 
lokalnych władz, nauczyciele, dyrektorzy 
okolicznych szkół, muzealnicy, zawodowi 
historycy oraz osoby hobbystycznie zajmu-
jące się historią, patrioci i potomkowie 
Powstańców. Szczególnie cieszyła obec-
ność najmłodszego pokolenia – uczniów 
klasy ósmej SP w Białężynie pełniących 
rolę gospodarzy, uczniów klasy wojskowej 
LO w Bolechowie oraz uczniów technikum 
w Murowanej Goślinie, którzy zaprezento-
wali podczas spotkania swoje umiejętno-
ści kulinarne.

Po powitaniu gości przez pełniącą w tym 
roku funkcję dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Białężynie, Ewelinę Niewolak-Dru-
chlińską, sympozjum otworzyła dyrektor 
Małgorzata Warzecha. „Patriotami jeste-
śmy wszyscy i nasza dzisiejsza tutaj obec-
ność o t ym świadczy” – powiedziała 
z przekonaniem, po czym odczytała pierw-
szy z referatów. Następnie głos zabrał 
prof. Michał Umbreit reprezentujący Towa-
rzystwo Pamięci Powstania Wielkopol-
skiego, który do wygłoszenia kolejnego 
referatu zaprosił prof. Jerzego Masiakow-
skiego. Profesor do Powstania odniósł się 
m.in. w następujących słowach: „Była to 
akcja samorzutna, chwilami miejscowa, 
ale moralnie przygotowana i bardzo 
udana”. Przemawiali także: Zbigniew Woj-
czak, Stefan Psik, Marian Pfl anz, Apolo-
niusz Twaróg, ks. dr Jan Maria Musielak. 
Wiceburmistrz MiG Murowana Goślina 
Krzysztof Oczkowski podkreślił natomiast 
prawdziwość motta widniejącego na ścia-
nie białężyńskiej szkoły: „Aby człowiek 
wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd 
przychodzi. Naród bez historii błądzi jak 
człowiek bez pamięci.”

BK

Naukowo 
w Białężynie
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Decyzję o rozbudowie szkoły w Muro-
wanej Goślinie podjęto listopadzie 

2016 r., dzięki inicjatywie Starosty 
Poznańskiego Jana Grabowskiego. 

Nowoczesny obiekt o powierzchni użytko-
wej 2.126 m2 uzupełni istniejący charak-
terystyczny budynek szkoły z czerwonej 
cegły o nowoczesne pomieszczenia admi-
nistracyjne, dwie pracownie językowe 
i informatyczne, bibliotekę, czytelnię 
i pokój nauczycielski, a także pracownię 
gastronomiczną z zapleczem i salę 
obsługi klienta. 

Stworzy to m.in. możliwości: nauki języ-
ków obcych z wykorzystaniem nowych 
technologii, ekspozycji dań przygotowa-
nych w pracowni gastronomicznej i orga-
nizacji konkursów gastronomicznych 

16 września 2013 r. został powołany 
do życia Klub Seniora „Zacisze” przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej. Właśnie 
hucznie świętowaliśmy 5-lecie.

Na początku seniorzy spokojnie mieścili 
się w naszej skromnej Sali w Ośrodku 
Pomocy Społecznej – mieliśmy wtedy 20 
członków. Aktualnie już 120 mieszkańców 
naszej gminy to uczestnicy spotkań Zaci-
sza. Liczby pokazują, że warto było stwo-
rzyć takie miejsce, gdzie można nie tylko 
spotkać się, porozmawiać i wypić dobrą 
kawę. Nasz klub to przede wszystkim miej-
sce, gdzie seniorzy rozwijają swoje pasje 
i zainteresowania. W ciągu 5 lat zwiedzili-
śmy też kawałek naszego kraju (m.in. Wro-
cław, Zielona Góra, Częstochowa, Toruń, 
Gniezno, Elbląg) oraz odbyło się mnóstwo 
spotkań i prelekcji, głównie na temat zdro-
wego i aktywnego życia oraz zapobiegania 
chorobom. Od początku też stawiamy na 
aktywność, seniorzy korzystają z gimna-
styki oraz z zajęć tanecznych. Mieliśmy też 
2 edycje kursu komputerowego.
Jednak najważniejsi w tym wszystkim są 
ludzie – Seniorzy, z którymi wspólnie two-
rzymy plan działania;) „Nic o Was bez Was” 
- to zdanie przyświeca nam w Zaciszu.

Pamiętajcie, jesień życia nie musi być 
smutna i szara! 

Hanna Herman

Pierwszy quest o Murowanej Goślinie 
– to metoda poznawania miejsca, 

okolicy, miejscowości lub dzielnicy, 
która polega na wędrowaniu przez nią, 
kierując się informacjami zawartymi 
w wierszowanych wskazówkach. 

Znajdziecie tu Państwo zarówno ele-
menty historii, jak i zabawy połączonej 
z edukacją, spędzicie czas na świeżym 
powietrzu, wczytując się w treść i uzupeł-
niając brakujące informacje. Będzie 
trzeba wytężyć wzrok, policzyć, pospraw-
dzać, poszukać … żeby na samym końcu 
odnaleźć skarb. 

Autorkami gry są: Monika Kozłowska (SP 
1), Karolina Betka-Śliwińska (SP 1), 
Karina Hałas (SP 2). Plik do wydruku jest 
dostępny na stronie gminy www.muro-
wana-goslina.pl z zakładce „dla turysty”. 

w komfortowych warunkach oraz realiza-
cji uroczystości szkolnych. Najbardziej 
oczekiwana jest jednak pełnowymiarowa 
sala gimnastyczna (powierzchnia 589 
m2) z siłownią (powierzchnia 55 m2). 
Nowy obiekt będzie połączony z istnieją-
cym budynkiem, tworząc jeden kompleks 
edukacyjny najwyższej klasy. Budowę roz-
poczęto w lutym 2018 roku, a już 
w lutym następnego roku uczniowie będą 
mogli korzystać z nowych pomieszczeń.

 Zapraszamy do naszej szkoły, aby 
w rodzinnej atmosferze zdobywać wie-
dzę, umiejętności, kompetencje i przyja-
ciół!

Beata Strama, Dyrektor Zespołu Szkół
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 

w Bolechowie

Trwa rozbudowa szkoły 
w Murowanej Goślinie

5 lat razem

Murowana Goślina z historią w tle

Wizualizacja budynku szkoły.

OŚWIATA
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8 września 2018 r. w słoneczny, 
sobotni poranek zgromadziliśmy się 

przed Szkołą im. Powstańców Wielko-
polskich w Długiej Goślinie podczas uro-
czystości Narodowego Czytania pod 
Patronatem Honorowym Pary Prezy-
denckiej. 

Lekturą, nad którą pochyliliśmy się, było 
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 
Koordynatorem akcji w naszej szkole 
była Agata Glapiak. Wśród czytających 
znaleźli się burmistrz Dariusz Urbański, 
przewodniczący Konrad Strykowski, ks. 

W czerwcu zakończyliśmy metamor-
fozę holu biblioteki, która została 

przeprowadzona w ramach projektu 
Gośliński Azyl, dofi nansowanego w kwo-
cie 10 955 zł przez Fundację BGK 
w ramach pilotażowego programu „Moja 
mała ojczyzna”. 

Na naszych gości czekają nowe kompu-
tery z bezpłatnym dostępem do Inter-
netu, wygodna sofa, fotele oraz kolorowe 
pufki dla dzieci. Na ścianie zawisł 
wyświetlacz, na którym prezentujemy 
informacje o nadchodzących wydarze-

Miło nam poinformować, że Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy Muro-

wana Goślina zakwalifi kowała się do 
pilotażowego projektu dla trzylatków 
realizowanego w ramach ogólnopolskiej 
kampanii „Mała książka - wielki czło-
wiek”. 

Akcja rozpocznie się we wrześniu 2018 
roku i ma zachęcić rodziców do odwie-
dzania bibliotek i codziennego czytania 
z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyj-
dzie do biblioteki, otrzyma w prezencie 
wyprawkę czytelniczą, a w niej: książkę 

proboszcz Jan Kwiatkowski, sołtys 
Monika Ewert, dyrektor Renata Olszew-
ska, zaproszeni goście, nauczyciele, 
rodzice i uczniowie. Przeczytane frag-
menty stały się okazją do wspomnień 
i rozważań na temat literatury i dawnych 
losów Polski. Ze względu na to, że trwa 
rok stulecia odzyskania niepodległości, 
wszyscy obecni złożyli pamiątkowe pod-
pisy w szkolnej Księdze Stulecia. 

Karolina Magdziarz 
Nauczyci el SP w Długiej Goślinie

niach i relacje z naszej działalności. 

Chcielibyśmy podziękować Strażakom 
OSP Rakownia, którzy pomogli nam przy 
malowaniu ścian oraz montażu wyświe-
tlacza. Fotogaleria na stronie www.biblio-
teka.murowana-goslina.pl 

Agnieszka Kajdaniak
koordynator projektu

„Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę 
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece zakończoną wypożyczeniem 
minimum jednej książki z księgozbioru 
dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu, zosta-
nie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainte-
resowania. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w bibliotece lub na stro-
nie www.biblioteka.murowana-goslina.pl 

Beata Rozmiarek

Narodowe Czytanie 2018 w Długiej 
Goślinie

Gośliński Azyl

Mała książka - wielki człowiek

Wśród czytających znalazł się burmistrz Dariusz Urbański.

OŚWIATA
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27 września zakończył się cykl 29 
spotkań z mieszkańcami sołectw 

o osiedli samorządowych. W ich trakcie 
mieszkańcy decydowali o przeznaczeniu 
środków fi nansowych na własne działa-
nia i inwestycje z funduszu miejskiego 
i sołeckiego. 

Wzięli w nich udział burmistrz Krzysztof 
Oczkowski - na terenie miasta oraz bur-
mistrz Dariusz Urbański - na terenach 
wiejskich. 

Z uwagi na potwierdzony udział w tychże 
spotkaniach (w dniu 26.09.2018 r 
z mieszkańcami sołectw Nieszawa i Bia-
łężyn) burmistrz nie wziął udziału 
w przedwyborczych debatach telewizyj-
nych. – Oczywiście taki występ byłby 
świetn ą promocją, jednak bezpośredni 
kontakt w mieszkańcami w sprawach 
ważnych dla nich inwestycji jest dla mnie 
priorytetem. – skomentował burmistrz 
Dariusz Urbański - Zaproszenie do dwóch 
programów otrzymałem z niewielkim, 
zaledwie jedno czy dwudniowym wyprze-
dzeniem. Nie było możliwości skutecznie 
powiadomić wszystkich mieszkańców 
sołectw o ewentualnej zmianie, zatem 
decyzja o udziale w spotkaniach z miesz-
kańcami była dla mnie oczywista - .

(MP)

23 września 2018 roku na strzelnicy 
przy ulicy Brackiej w Murowanej Gośli-

nie odbył się turniej strzelecki sołectw 
i osiedli samorządowych w ramach XI 
mistrzostw w strzelectwie sportowym 
Rad Sołeckich gminy Murowana Goślina.

W turnieju udział wzięło 20 jednostek 
pomocniczych gminy Murowana Goślina 
(16 sołectw, 4 osiedla samorządowe). 
Konkurencja strzelecka odbywała się 
z karabinka sportowego kbks na dystan-
sie około 25 m.

Klasyfi kacja końcowa turnieju strzelec-
kiego (w przypadku jednakowego wyniku 
w punktacji, o wyższej lokacie decydowała 
liczba lepszych przestrzelin. W przypadku 
identycznej liczby przestrzelin jednostki 
pomocnicze zajmowały miejsca ex aequo 
i nie przyznawało się kolejnego miejsca):
I msc. (86 pkt) – Sołectwo Białężyn
II msc. (82 pkt) – Osiedle Samorządowe 
nr 6

Suma zdobytych punktów w poszczegól-
nych rozgrywkach wyłoni najlepszą jed-
nostkę pomocniczą Gminy Murowana 
Goślina w 2018 roku. W ramach całego 
cyklu 10 najlepszych jednostek pomocni-
czych otrzyma nagrody fi nansowe, które 
zostaną przeznaczone na zadania inwe-
stycyjne w 2019 roku.

Zakończenie rozgrywek (turniej siatkarski) 
odbędzie się 07 października 2018 roku 
(niedziela) o godz. 10.00 w hali widowisko-

KLASYFIKACJA OGÓLNA (po 3 turniejach):

miejsce sołectwo/osiedle tenis stołowy turniej sprawnościowy turniej strzelecki punkty

1 Złotoryjsko 6 8 10 24

2 Osiedle nr 1 5 10 6 21

3 Rakownia 10 4 0 14

4 Osiedle nr 4 9 0 5 14

5 Białężyn 2 9 2 13

6 Uchorowo 8 5 0 13

7 Długa Goślina 0 2 8 10

8 Nieszawa 0 6 4 10

9 Osiedle nr 6 0 - 9 9

10 Głębocko 0 7 0 7

11 Boduszewo 7 - 0 7

12 Kąty - - 7 7

13 Kamińsko 0 3 3 6

14 Osiedle nr 5 5 - 0 5

15 Łopuchowo 2 2 0 4

16 Przebędowo 3 0 0 3

17 Wojnowo 0 - 1 1

18 Raduszyn 0 0 0 0

19 Osiedle nr 2 0 0 - 0

20 Zielonka - - 0 0

Łopuchówko - - 0 0

Wszystkich chętnych, zarówno spor-
towo zaprawionych, ale i tych, którzy 

chcą dopiero u nas spróbować swych sił, 
serdecznie zapraszam do Łopuchówka 
20 października br. na koleje biegi imie-
ninowe sołtysowej – Urszulki 2018.

Biegamy po lesie, spacerujemy z kijkami, 
a potem wracamy na boisko sportowe na 
tradycyjną, imieninową wyżerkę. 

Zapraszam na pyrę z gzikiem i gastrono-
miczne 
niespodzianki.  Domowe ciasto i napoje.

Start godz. 14.30 w Łopuchówku. 

Urszula Gendera-Zielińska

III msc. (79 pkt) – Sołectwo Długa 
Goślina
IV msc. (79 pkt) – Sołectwo Kąty
V msc. (72 pkt) – Osiedle Samorządowe 
nr 1
VI msc. (72 pkt) – Osiedle Samorządowe 
nr 4
VII msc. (71 pkt) – Sołectwo Nieszawa
VIII msc. (71 pkt) – Sołectwo Kamińsko
IX msc. (69 pkt) – Sołectwo Białężyn
X msc. (68 pkt) – Sołectwo Wojnowo
XI msc. (66 pkt) – Osiedle Samorządowe 
nr 5
XII msc. (63 pkt) – Sołectwo Zielonka
XIII msc. (63 pkt) – Sołectwo Rakownia
XIV msc. (62 pkt) – Sołectwo Boduszewo 
XV msc. (59 pkt) – Sołectwo Przebędowo
XVI msc. (59 pkt) – Sołectwo Raduszyn
XVII msc. (53 pkt) – Sołectwo Łopu-
chówko
XVIII msc. (53 pkt) – Sołectwo Uchorowo
XIX msc. (46 pkt) – Sołectwo Łopuchowo
XX msc. (39 pkt) – Sołectwo Głębocko

wo-sportowej przy ulicy Mściszewskiej.
Dziękuję za pomoc w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu turnieju Kurkowemu 
Bractwu Strzeleckiemu w Murowanej 
Goślinie w szczególności Michałowi Wtor-
kowskiemu, Jarosławowi Dobrowolskiemu 
oraz Katarzynie Dobrowolskiej i Wirginii 
Perczyńskiej.

Spotkania 
sołeckie

Turniej strzelecki

Urszulki!

SOŁECTWA

Sławomir Malec
Główny specjalista ds. osiedli i sołectw
s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 687

www.murowana-goslina.pl16



Ileż to razy zdarzało się każdemu 
z nas błądzić w poszukiwaniu miej-

sca, w którym umówiliśmy się z przyja-
ciółmi, kurierem lub czekaliśmy na przy-
jazd wezwanych służ, jak karetka pogo-
towia, policja. Najczęstszym problemem 
w odnalezieniu danej lokalizacji jest 
brak odpowiedniego oznakowania 
numerem budynków i lokali.

Zgodnie z obowiązującym prawem to wła-
ściciele nieruchomości lub inne podmioty 
uwidocznione w ewidencji gruntów 
i budynków, które takimi nieruchomo-
ściami władają, mają obowiązek umiesz-
czenia w widocznym miejscu tabliczki 
z numerem porządkowym w terminie 30 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o ustaleniu tego numeru.
Oznakowanie posesji wyraźnym i widocz-

nym numerem jest na pewno mniej kosz-
towne, niż mandat za brak realizacji tego 
obowiązku.

Art. 64 §1. Kto, będąc właścicielem, 
administratorem, dozorcą lub użytkowni-
kiem nieruchomości, nie dopełnia obo-
wiązku umieszczenia w odpowiednim 
miejscu albo utrzymania w należytym sta-
nie tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości, podlega karze grzywny do 
250 złotych albo karze nagany.

W związku z powyższym przypominamy 
o tym obowiązku. Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w naszej gminie będą to kontro-
lować dla Państwa bezpieczeństwa.

Straż Miejska, Murowana Goślina

Pamiętajmy o numerkach 
na posesjach

STRAŻ MIEJSKA

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW

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

REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz

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

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

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

TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

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

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

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

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

GODZINY OTWARCIA URZĘDU: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

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

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
SOŁECTWA I OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Sławomir Malec, 61 8923 687

WYBRANE INSTYTUCJE

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

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE,  991
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ) 

61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

TRANSPORT PUBLICZNY

Agnieszka Bukowska, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK Piotr Hildebrandt, 61 8923 655
DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Agnieszka Dziel, 61 8923 656

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke-Kala, 61 8923 650

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU 

PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Dorota Brajewska, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630
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GMINA

1 września 1939 wybuchła II Wojna 
Światowa, najtragiczniejszy konfl ikt 

w historii ludzkości. Jak pamiętamy 
z wiersza „Lato było piękne tego roku...” 
i w ten piękny, słoneczny, pierwszy dzień 
września wracamy myślami do tragicz-
nej daty. 

Pamiętając o bohaterach tamtego czasu, 
wierzymy, że zło nie może zwyciężyć 
dobra, choć cena, jaką przyszło zapłacić 
za to światu, jest ogromna. Obchody 
rocznicy w Murowanej Goślinie odbywają 
się z inicjatywy burmistrza Dariusza 
Urbańskiego, który przejął ten honor od 
Koła Związku Kombatantów. 

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęto mszą 
św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. 
Jakuba Apostoła koncelebrowaną przez 
proboszczów goślińskich parafi i ks. dzie-
kana Sławomira Jessę i ks. Piotra Szym-
kowiaka. Na mszy św. obecni byli przed-
stawiciele władz samorządowych, poczty 
sztandarowe, delegacje i mieszkańcy 
naszej gminy. Po mszy św. uczestnicy 
uroczystości udali się na plac Powstań-
ców Wlkp. Orkiestra Dęta OSP pod kie-
runkiem Mateusza Sibilskiego odegrała 
hymn państwowy, trębacze zagrali hejnał 
naszego miasta. 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 

Po raz kolejny burmistrz Dariusz 
Urbański zaprosił mieszkańców 

naszej gminy na obchody Dnia Solidarno-
ści i Wolności w dniu 31 sierpnia br., 
w rocznicę porozumień sierpniowych. 
Gminne obchody rozpoczęto uroczystą 
mszą świętą w intencji solidarności i wol-
ności, która odbyła się w kościele pw. 
Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chry-
stusa. W homilii proboszcz parafi i ks. 
Piotr Szymkowiak nawiązał do pamięt-
nych wydarzeń z sierpnia 1980 roku.

Po mszy odbył się koncert zatytułowany 
„Piękna Niepodległa” przypominający 
przełomowe momenty naszej współcze-

Goślina Dariusz Urbański w uroczystym 
przemówieniu przypomniał drogę bojową, 
jaką przeszli żołnierze polscy na frontach 
całego świata. Przypomniał trudną sytu-
ację polityczną i gospodarczą, w jakiej 
Polska znalazła się po II Wojnie Świato-
wej, w której tkwiła do 1989 roku. Dele-
gacje szkół, stowarzyszeń, organizacji 
i instytucji złożyły wiązanki pod pomni-
kiem na placu Powstańców Wielkopol-
skich. W imieniu Koła Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej i Byłych Więź-
niów Politycznych w Murowanej Goślinie 
głos zabrał prezes  Apoloniusz Twaróg. 
W tym dniu postanowiono uhonorować 
odznaczeniami za zasługi dla kombatan-
tów, nadanymi przez Zarząd Główny: 
Rafała Persa, Reginę Wojtyńską 
i Andrzeja Kuźniewskiego. Burmistrz 
Dariusz Urbański w uznaniu zasług dla 

snej historii. Dzięki utworom m.in. Jacka 
Kaczmarskiego i Przemysława Gintrow-
skiego wspominaliśmy Solidarność, która 
stała się przykładem, jak bez stosowania 
przemocy, działając w warunkach sys-
temu totalitarnego, można zmieniać 
świat i realizować marzenia milionów. 
Wspominaliśmy jak słowa „solidarność”, 
„wolność” - były ważne i wielkie, nie dzie-
liły tylko jednoczyły. Znakomity koncert, 
pełen refl eksji, zadumy i uniesień. 
Szkoda, że tak niewielu mieszkańców 
skorzystało z zaproszenia. Żal, że tak nie-
wielu pamięta… Wystąpili artyści z Kra-
kowa: Marzena Michalczyk (wokal), 
Krzysztof Bigaj (wokal) i Mateusz 

związku otrzymał Kombatancki Certyfi kat 
Pamięci, nadany przez Wielkopolski 
Zarząd Wojewódzki. Wyróżnionych hono-
rował Mariusz Mikołajewski, Sekretarz 
WZW ZKRiBWP.

Zdjęcia i tekst: Bartłomiej Stefański

Zastawny (fortepian).

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański 

79. rocznica wybuchu 
II Wojny Światowej

Piękna Niepodległa

Po mszy odbył się koncert zatytułowany „Piękna Niepodległa”.

Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się na 
plac Powstańców Wlkp.

Orkiestra Dęta OSP pod kierunkiem Mateusza Sibilskiego odegrała 
hymn państwowy.

Burmistrz Dariusz Urbański w uznaniu zasług dla związku otrzymał 
Kombatancki Certyfi kat Pamięci.

www.murowana-goslina.pl18
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