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wiosną br. znajdziemy się na półmetku mojej drugiej kaden-
cji na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina. W obecnej, drugiej kadencji nie ustają ataki na 
moją osobę, polityczna hucpa trwa bez przerwy. Dlatego 
poza opisywaniem w biuletynie bieżących spraw i naszych 
osiągnięć, z których jestem bardzo dumny, będę się odnosił 
do niektórych dyskutowanych tematów. 

WBREW IDEI SAMORZĄDNOŚCI?

Z zainteresowaniem przeczytałem opinię kilku użytkowników 
forum w mediach społecznościowych (Facebook). Przyjrzeli 
się oni sympatiom politycznym osób chcących zorganizować 
referendum, które miałoby doprowadzić do odwołania rady 
miejskiej oraz mnie z funkcji burmistrza. Podobno lider 
13-osobowej grupy najsilniej zaangażowanych, Błażej Kaź-
mierczak, udostępnia posty Młodzieży 
Wszechpolskiej oraz aktywistów związa-
nych z Januszem Korwinem-Mikke. 
Aktywny w tej grupie jest także radny 
Kamil Grzebyta, który, jak sam napisał, 
był w przeszłości związany z Kongresem 
Nowej Prawicy. Inni najbardziej zaangażo-
wani to – według wiedzy jednej z internau-
tek – działacze PIS, w tym znaczne grono 
współpracowników poprzedniego burmi-
strza Tomasza Łęckiego. Dla mnie nie jest 
to zaskoczeniem, ponieważ Prawo i Spra-
wiedliwość od dawna apeluje do swoich 
działaczy, aby walczyli o przewagę poli-
tyczną także na tym najniższym szczeblu 
władzy w kraju. Z tego zresztą powodu 
w każdej chyba gminie w Polsce PIS miało swojego kandydata 
na wójta czy burmistrza w ostatnich wyborach. Nie dziwi 
także, że „rewelacjami” na mój temat, przekazywanymi przez 
radnego Kamila Grzebytę, szybko zainteresowała się rządowa 
propagandowa telewizja. Co więcej, w celu uwiarygodnienia 
i podkoloryzowania szkalujących mnie historyjek wspomniane 
medium prawdopodobnie nie zawahało się użyć manipulacji. 
W jednym z emitowanych programów wypowiadała się rze-
komo anonimowa pracownica urzędu. W roli „pracownicy 
urzędu” wystąpiła – moim i wielu mieszkańców zdaniem - 
opozycyjna radna Magdalena Binięda-Grzebyta. Czy rządowe 
media powinny wspierać polityczną kampanię przeciwko lokal-
nym samorządowcom? Pozostawiam Państwa ocenie, czy to 
dobrze, że jakakolwiek władza chce dyktować lokalnym spo-
łecznościom, kto powinien zarządzać miejscowym budżetem 
i decydować o naszej przyszłości.

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI?

Mocno odczuwam atmosferę podsycania nienawiści wobec 
mnie. Cel jest wyraźnie polityczny. Natomiast zastanawiam 
się, czy to jest faktycznie odpowiednie grono do obiektywnej 
oceny działań kogokolwiek? Radny Kamil Grzebyta próbuje 
mnie szkalować, a wszelkie działania gminy dyskredytuje, przy 
okazji tworząc negatywny wizerunek gminy na zewnątrz. Tym-
czasem wiąże się we wspólnym politycznym celu ze współpra-
cownikami Tomasza Łęckiego, byłego burmistrza. Zapomniał 
ile pieniędzy wyparowało z budżetu gminy za jego rządów np. 
na wycieczki do Francji do parku rozrywki Puy du Fou? Tylko 
do końca 2014 roku, gdy przejąłem funkcję burmistrza 
i sprawdzaliśmy rozliczenia poprzednika, wydatki poniesione 
na widowiska wyniosły w sumie ponad 600 000 zł z budżetu 
gminy. Grubo ponad pół miliona złotych wydaliśmy z naszej 
kasy! Do tego 15 225 zł wyniosła kara nałożona na gminę za 

nieprawidłowości w dobieraniu wykonaw-
ców projektu parku. Wkład gminy do dota-
cji na projekt parku historycznego to były 
kolejne wydane z budżetu gminy setki 
tysięcy zł, więc nie dajmy sobie wmawiać, 
że to była inicjatywa prywatna bez wkładu 
gminy. Nie mówiąc już o ewentualnej reali-
zacji tego projektu, którego budowę wyce-
niono na 150 mln zł. Więcej o nieprawi-
dłowościach związanych z finansowaniem 
widowisk i projektu parku rozrywki pisa-
łem w styczniowo-lutowym numerze biule-
tynu w 2015 roku. Chętnych zapraszam 
do lektury – wydanie jest dostępne w for-
mie pdf na naszej stronie internetowej. 

To również za rządów Tomasza Łęckiego i za jego zgodą 
pozwolono na podział działek budowlanych w szczerym polu 
w Długiej Goślinie (obok Alei Czereśniowej). Gdy inwestor 
obiecujący urokliwe osiedle zniknął, mieszkańcy zostali bez 
podstawowych mediów. Gmina natomiast musi się liczyć 
z kosztami utrzymania dróg w sporej odległości od istnieją-
cej zabudowy oraz koniecznością zapewnienia mieszkańcom 
dostępu do wody.

W 2016 roku pisałem z kolei o problemach osiedla Łopucho-
wo-Gać. Udało się w tymże roku naprawić niedociągnięcia 
poprzedniej władzy, żeby mieszkańcy w ogóle mogli podpiąć 
swoje domy do instalacji kanalizacyjnej. Jednak wcześniej, 
w wyniku nieudolnej lub celowej działalności byłego burmi-
strza sieć kanalizacji nie została przyjęta przez gminę. Mimo, 
iż tak wskazywała umowa zawarta w czerwcu 2001 roku. 

GMINA
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Pozostawiam Państwa ocenie, 
czy to dobrze, że jakakolwiek 
władza chce dyktować lokalnym 
społecznościom, kto powinien 
zarządzać miejscowym 
budżetem i decydować o naszej 
przyszłości.
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Dziś developer żąda od gminy kilku mln 
zł za wybudowaną sieć kanalizacyjną, 
która powinna być, zgodnie z zawartymi 
umowami, majątkiem gminy!

Także decyzją byłego burmistrza we 
wcześniejszych kadencjach nie były uisz-
czane opłaty za zajęcie pasa drogowego 
przez firmy wykonawcze budujące sieć 
kanalizacji. W 2015 roku obliczyłem, że 
z tytułu zaniechania przez gminę pobie-
rania opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
budżet mógł stracić dochód rzędu kilku 
milionów zł.

Podsumowując. Skład grona toczącego 
polityczną wojnę ze mną i namawiają-
cego do buntu przeciwko lokalnym władzom, w mojej ocenie, 
niepokoi właśnie z powyższych powodów. Nie widzę w tych 
dyskusjach troski o gminę. To wyłącznie chęć powrotu do 
starego układu, który oczywiście byłby na rękę niektórym 
osobom. 

ZEMSTA?

Mam świadomość, że obecna atmosfera jest podgrze-
wana także przez małżeństwo radnych Magdaleny 
Biniędy-Grzebyty i Kamila Grzebyty, a głównym motorem 
ich działania jest zemsta. Po pierwsze pewnie za to, że nie 
ulegałem presji i nie zgadzałem się na ich naciski np. na 
zwolnienie niektórych bardzo doświadczonych pracowni-
ków z urzędu. Drugim powodem wendetty jest prawdopo-
dobnie to, że państwo Grzebytowie nie mogli sobie wybrać 
funkcji w radzie miejskiej według własnego kaprysu. To 
ich po pierwsze bardzo ubodło, po drugie pozbawiło więk-
szych diet. Wówczas nastąpił zwrot o dokładnie 180 
stopni ich politycznych sympatii i nagle ze współpracowni-
ków stali się tymi, którzy poświęcają większość swojego 
życia na znalezienie czegokolwiek, byle móc się doczepić 
do moich działań. W tych poszukiwaniach zalewają urząd 
wnioskami o dostęp do informacji publicznej, zapytaniami, 
interpelacjami, żądaniami przeprosin, groźbami wystąpie-
nia do sądu. To są dziesiątki pism i maili. Trzeba podkre-
ślić, że przygotowanie jednej odpowiedzi na wniosek 
o dostęp do informacji publicznej wymaga przeanalizowa-
nia czasami dziesiątek, albo i setek dokumentów, faktur. 
To nie są minuty, ale godziny, czasem dni pracy dla urzęd-
ników. Dla przykładu, jeden z ostatnio złożonych wnio-
sków dotyczy faktur z jednego obszernego działu z lat 
2015-2021. To są tysiące (!) faktur, które trzeba kolejno 
wyszukiwać w archiwum, następnie skopiować do przeka-
zania. Oczywiście prawo dostępu do informacji publicznej 
jest niezbędne, ale pod warunkiem, że rzeczywiście służy 
dobru wspólnemu, a nie tylko dawaniu upustu nienawiści 
i przeszukiwaniu na oślep dokumentów z wielu lat, 
w nadziei, że może uda się znaleźć „haka na Urbań-
skiego”. Żaden referat nie ma niczego do ukrycia, ale 
w powszechnym przekonaniu jest to patologiczne naduży-
wanie ogólnych przepisów o dostępie do informacji 
publicznej. Bardzo dziękuję 19 sołtysom, którzy zdecydo-
wanie przeciwstawili się absurdalnym zapytaniom kiero-
wanym przez Kamila Grzebytę (ich oświadczenie na 
następnej stronie).

POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Moi polityczni oponenci, aby zdyskredyto-
wać moje działania posługują się czasem 
nieprawdziwymi bądź zmanipulowanymi 
informacjami. Nigdy nie będziemy mogli 
się porównywać – w kwestiach finanso-
wych – z Suchym Lasem, któremu 
wpływy z poligonu dają gigantyczny 
zastrzyk pieniędzy do budżetu, albo 
z Tarnowem Podgórnym, czy innymi gmi-
nami, które wygrywają dogodną lokaliza-
cją dla inwestorów. Przy okazji - wielo-
krotnie zastanawiałem się, kto wiele lat 
temu wpadł na tak fatalny w skutkach 
pomysł, aby strefę przemysłową w Muro-
wanej Goślinie ulokować między mia-

stem a puszczą, która dla napływu mieszkańców jest jed-
nym z największych atutów? Każdy rozsądny człowiek wie, że 
tego typu inwestycje lokuje się na obrzeżach miast tak, aby 
zapewnić dobry transport. W Murowanej Goślinie nieprzemy-
ślana lokalizacja strefy przemysłowej zniechęca potencjal-
nych inwestorów już na starcie.

Natomiast, wracając jeszcze do pozyskiwania dotacji unij-
nych. Są one oczywiście ważne dla rozwoju polskich gmin, 
sam jestem zresztą wielkim entuzjastą Unii Europejskiej. 
Pozyskujemy nie tylko fundusze z UE, ale także innych źró-
deł. Dla mnie, jako burmistrza, ważniejsze jest odpowiadanie 
na potrzeby mieszkańców. Więc jeśli mamy w gminie 
potrzeby, na które odpowiedzią są fundusze unijne, to oczy-
wiście z nich korzystamy. Jeśli całe wioski pozbawione są 
dostępu do wody i kanalizacji, to zdecydowanie będę poszu-
kiwał inwestora, aby zrealizować taką potrzebną inwestycję. 
Ale nie ma większego znaczenia, czy pieniądze uda się pozy-
skać z UE, czy ze spółki Aquanet. A dzięki współpracy z tą 
właśnie spółką udało się zrealizować ostatnio budowę sieci 
w Rakowni za 7 mln zł! W planach następne odcinki w kolej-
nych lokalizacjach. W tym roku budujemy sieć kanalizacyjną 
na terenie gminy za 11 mln zł.

Jak konkretnie wyglądają kwoty pozyskane z nakładów 
zewnętrznych (nie licząc własnych), a służące inwestycjom 
na terenie naszej gminy?

 ▪ 27,81 mln zł w 2015 r.,
 ▪ 22,44 mln zł w 2016 r.,
 ▪ 2,72 mln zł w 2017 r.,
 ▪ 8,68 mln zł w 2018 r.,
 ▪ 26,3 mln zł w 2019 r.,
 ▪ 17,18 mln zł w 2020 r. 

W sumie to daje niemal 105 milionów złotych (środków poza 
budżetem gminy) pozyskanych dla inwestycji gminnych od 
pierwszej mojej kadencji. W dodatku powyższe liczby sumują 
wyłącznie największych partnerów. 

Zachęcam Państwa, aby efekty mojej pracy oceniać nie na 
podstawie zmanipulowanych wykresików, ale realnego 
oglądu, czy inwestycje w gminie odpowiadają na potrzeby 
mieszkańców. Jestem dumny z tego, że w ciągu 1,5 kadencji 
udało się zrealizować takie przedsięwzięcia, które zniwelo-
wały wiele bolączek mieszkańców i podniosły komfort życia. 
Zawsze będę za takimi inwestycjami, a nie pompowaniem 
pieniędzy z budżetu na rozwój prywatnych biznesów. 

GMINA

Skład grona toczącego 
polityczną wojnę ze mną 
i namawiającego do buntu 
przeciwko lokalnym władzom 
niepokoi właśnie z powyższych 
powodów. Nie widzę w tych 
dyskusjach troski o gminę. 
To wyłącznie chęć powrotu 
do starego układu, który 
oczywiście byłby na rękę 
niektórym osobom. 
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Ze względu na spore rozproszenie 
zaludnienia w naszej gminie, nie 
wszystkie niezbędne inwestycje są 
widoczne dla osób, których one bezpo-
średnio nie dotyczą. Dlatego co jakiś 
czas prezentujemy spisy lub grafiki 
przedstawiające najważniejsze realiza-
cje. W tym wydaniu, z okazji przypada-
jącej obecnie połowy drugiej kadencji, 
przygotowaliśmy obszerniejsze zesta-
wienie inwestycji oraz innych przedsię-
wzięć zrealizowanych w latach 2015-
2021. Już niebawem zaprezentujemy Państwu bardziej 
szczegółowe plany na kolejne kwartały roku 2021. 

Z NOWĄ ENERGIĄ

Za nami bardzo trudny rok, który wymagał od 
nas skupienia uwagi na przystosowaniu się do 
nowej, „covidowej” rzeczywistości. Jednak mimo 
wielu utrudnień, udało się zrealizować liczne 
przedsięwzięcia i inwestycje. Teraz, gdy wszyscy 
chyba przyzwyczailiśmy się nieco do nowych 
wymagań, my tym bardziej czujemy energię do 
podejmowania nowych wyzwań. Czynimy to 

z wieloma nowymi pomysłami, a także ze wsparciem Zarządu 
Gminy poprzez mojego nowego zastępcę Radosława Szpota. 
Razem, z nową energią, wdrożymy kolejne ciekawe pomysły, 
o których z pewnością będziemy Państwa informować. 

Jestem dumny z tego, 
że w ciągu 1,5 kadencji 
udało się zrealizować takie 
przedsięwzięcia, które 
zniwelowały wiele bolączek 
mieszkańców i podniosły 
komfort życia. 
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Korzystne zmiany opłat dla 
mieszkańców:
▪ zmniejszenie opłat za odprowadzenie ścieków: o 27% 

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

▪ likwidacja opłaty adiacenckiej od infrastruktury (po 
wybudowaniu kanalizacji właściciele posesji mieli 
płacić dodatkowy podatek związany ze wzrostem 
wartości nieruchomości, udało się doprowadzić do 
likwidacji tej opłaty),

▪ dotacja dla prowadzących żłobki – 300 zł miesięcz-
nie na każde dziecko; dzięki temu mogła rozwinąć 
się sieć żłobków, a tym samym rodzice mają szansę 
skorzystać z opieki nad małymi dziećmi,

▪ niewprowadzenie przez gminę dodatkowego podatku 
od wód opadowych (deszczówka).

Przebudowa:
▪ plac Powstańców Wielkopolskich (w tym: przebudowa 

nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, 
placu, parkingów, kanalizacji deszczowej, oświetle-
nia 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 rewitalizacja pomnika 
i figury, budowa fontanny, stojaki na rowery, znicz przy 
pomniku),

▪ ul. Dworcowa do Przelotowej oraz odcinek do ośrodka 
zdrowia,

▪ ul. Podgórna,
▪ ul. Szkolna,
▪ ul. Nowa.

Przebudowane drogi i ulice, w tym 
z nową nawierzchnią:
▪ ul. Mostowa,
▪ ul. Młyńska,
▪ droga od Orlenu do ronda Zielone Wzgórza.

Plac Powstańców Wielkopolskich.

Fontanna na placu Powstańców Wielkopolskich.

ul. Szkolna.
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Wybudowane ulice i drogi:
▪ droga do szkoły w Łopuchowie,
▪ droga Długa Goślina – Łoskoń Stary,
▪ ul. Chabrowa,
▪ ul. Irysowa,
▪ ul. Krokusowa,
▪ ul. Łąkowa (etapami, w trakcie realizacji),
▪ ul. Narcyzowa,
▪ ul. Promienista,
▪ ul. Różana (rozpoczęta budowa),
▪ ul. Rzemieślnicza w Przebędowie,
▪ ul. Słoneczna, pieszo-jezdnia,
▪ ul. Storczykowa,
▪ ul. Szklarska w Przebędowie,
▪ ul. Tęczowa, pieszo-jezdnia.

ul. Tęczowa.

ul. Narcyzowa. ul. Rzemieślnicza w Przebędowie.

Łoskoń Stary. ul. Szklarska w Przebędowie.
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Parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe:
▪ parking buforowy przy ul. Szkolnej z monitoringiem,
▪ parking buforowy przy ul. Kolejowej z monitoringiem,
▪ parkingi przy ośrodku zdrowia,
▪ ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej,
▪ chodniki i przejścia dla pieszych przy drodze od Orle-

nu do ronda Zielone Wzgórza,
▪ chodniki w historycznej części miasta,
▪ chodniki na os. Zielone Wzgórza,
▪ ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Raduszyńskiej, 
▪ chodnik w Wojnowie,
▪ chodnik przy ul. Storczykowej.

Place zabaw, siłownie itp.:
▪ plac zabaw przy SP2,
▪ skate park na boisku SP2,
▪ plac zabaw przy SP w Łopuchowie,
▪ budowa boiska sportowego przy ul. Wiosennej,
▪ doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych 

w sołectwach i osiedlach.

Rewitalizacja parku miejskiego 
w Murowanej Goślinie:
▪ likwidacja uszkodzonego ogrodzenia,
▪ uporządkowanie zieleni,
▪ otwarcie placu zabaw i siłowni zewnętrznej,
▪ kompleksowy remont chodników,
▪ wymiana oświetlenia na nowe LED. 

Chodnik przy ul. Długiej. Parking buforowy przy ul. Szkolnej.

Parking buforowy przy ul. Kolejowej.

Nowy plac zabaw w Parku Miejskim. 

Parking przy ośrodku zdrowia. 

ul. Rzemieślnicza w Przebędowie.

ul. Szklarska w Przebędowie.
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Inne inwestycje i remonty:
▪ budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi 

w Murowanej Goślinie,
▪ budowa toalety miejskiej,
▪ budowa światłowodu,
▪ dokończenie termomodernizacji budynku Szkoły Pod-

stawowej nr 2,
▪ podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych 

w przedszkolu Słoneczko,
▪ rozbudowa szkoły w Łopuchowie,
▪ rozbudowa monitoringu w mieście,
▪ sukcesywne remonty mieszkań komunalnych,
▪ przebudowa rowu za ratuszem i odwodnienia w Bodu-

szewie i Rakowni, 
▪ odtworzenie zbiornika w Trojanowie.

Oświetlenie:
▪ w ramach umów barterowych z Enea Oświetlenie 

- 325 szt. słupów oświetlenia drogowego za kwotę 
1 614 567 zł,

▪ w ramach modernizacji – wymieniona ponad 1360 
opraw sodowych na LED,

▪ budowa oświetlenia w Przebędowie,
▪ oświetlenie boiska w Pławnie.

Budowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej:
▪ wodociąg w ul. Piaskowej i ul. Żwirowej w Złotoryjsku,
▪ uruchomienie kanalizacji sanitarnej w ul. Piaskowej 

i ul. Żwirowej w Złotoryjsku,
▪ kanalizacja sanitarna w ul. Nadwarciańskiej w Muro-

wanej Goślinie,
▪ wodociąg w Mściszewie (ul. Pszenna, Żytnia, Jęcz-

mienna, Owsiana, Zbożowa, Rolna, Żniwna),
▪ wodociąg w Rakowni (ul. Czyżyka, Gawrona, równole-

gła do Gawrona (dz. 16/7, 17/1, 18/2), Gila, boczna 
od Goślińskiej (dz. 117/11), Jaskółki, Jarząbka, Klino-
wa, Kolibra, Kukułki, Orla, Pawia, Perkoza, Przepiórki, 
boczna od Przepiórki (dz. 20/28, 20/15), Puszczyka, 
Skowronka, Słowika, Sokoła, Sójki, Szpaka, Wróbla, 
przedłużenie Wróbla (dz. 153/13), boczna od Wikli-
nowej (dz. 54/7, 54/8), Zielonczana, Żurawia),

▪ wodociąg w ul. Motylewskiego i Radomskiego w Mu-
rowanej Goślinie, 

▪ budowa kanalizacji sanitarnej w Białężynie,
▪ w dalszym etapie planowane są inwestycje na terenie 

całej gminy (m.in. kanalizacja sanitarna w Kątach, 
Rakowni, Nieszawie, wodociąg w Białężynie, Ucho-
rowie, Rakowni, Trojanowie, Głębocku, Boduszewie, 
w ul. Radzimskiej w Mściszewie, al. Czereśniowej 
w Długiej Goślinie, a także w Murowanej Goślinie: 
ul. Łąkowej, Wołodyjowskiego, Śliwkowej, Cześnika). 

Nowy wiadukt przy ul. Gnieźnieńskiej. 

Nowy wiadukt przy ul. Gnieźnieńskiej. 

Podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych przy przedszkolu Słoneczko.

Rozbudowa szkoły w Łopuchowie.
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Budowa oraz remonty świetlic:
▪ budowa świetlicy w Nieszawie z pełnym wyposaże-

niem,
▪ termomodernizacja i remont świetlicy w Mściszewie,
▪ przebudowa świetlicy w Wojnówku,
▪ przebudowa budynku komunalnego w Uchorowie 

wraz ze świetlicą,
▪ budowa świetlicy w Przebędowie,
▪ budowa wiat rekreacyjnych w Rakowni, Łopuchówku, 

Złotoryjsku i Raduszynie.

OSP i Komisariat Policji:
▪ budowa garażu OSP w Uchorowie,
▪ budowa garażu OSP w Łopuchowie,
▪ termomodernizacja remizy OSP w Białężynie,
▪ rozbudowa remizy OSP w Rakowni,
▪ remont remizy OSP w Murowanej Goślinie wraz z wy-

posażeniem kuchni,
▪ 4 wozy bojowe dla jednostek OSP (Murowana Gośli-

na, Długa Goślina, Białężyn i Boduszewo),
▪ doposażenie jednostek OSP, m.in. aparaty ochrony 

dróg oddechowych (AODO) wraz z sygnalizatorami 
bezruchu, zestawy hydrauliczne, Automatyczne Defi-
brylatory Zewnętrzne (AED), a także bieżące doposa-
żenia w sprzęt ratowniczy, gaśniczy i specjalistyczny, 

▪ remont Komisariatu Policji oraz doposażenie w kom-
putery.

Podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych przy przedszkolu Słoneczko.

Wiata rekreacyjna w Łopuchówku.

Świetlica w Nieszawie.Świetlica w Wojnówku.
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Inicjatywy prospołeczne:
▪ powołanie Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów,
▪ wprowadzenie Goślińskiej Karty Seniora,
▪ otwarcie Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich 

Opiekunów,
▪ zaangażowanie burmistrza w pomoc osobom po-

szkodowanym w pożarze, który nastąpił 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,
▪ remont pomieszczeń dla Goślińskiego Stowarzysze-

nia Seniorów,
▪ dofinansowanie z budżetu gminy na zwiększenie 

liczby połączeń kolejowych,
▪ wprowadzenie funduszy dla stowarzyszeń senioral-

nych.

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

Turystyka:
▪ pierwsze w Polsce Grand Prix – Gmina Przyjazna 

Rowerzystom,
▪ wyznakowanie nowego szlaku pielgrzymkowego 

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

Otwarcie Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów. 

Nowa siedziba Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów.

Sala rehabilitacyjna Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów.

Sala rehabilitacyjna Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów.

Nowa siedziba Goślińskiego Stowarzyszenia Seniorów.
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Spłaty zobowiązań oraz oszczędności 
dla gminy:
▪ spłata zobowiązania wobec Związku Międzygminnego 

Puszcza Zielonka w kwocie ok 4,7 mln zł,
▪ zmniejszenie opłaty za hydranty pozostające w goto-

wości p.poż. – ok 300 tys. zł rocznie.

Wybrane pozyskane dofinansowania:
▪ budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego 

Murowana Goślina (w partnerstwie z Powiatem 
Poznańskim) – przyznana kwota dofinansowania 
4 199 004,01 zł,

▪ Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie 
Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina (projekt 
w partnerstwie w Gminą Czerwonak) - budowa ścieżki 
pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduszyńskiej. Kwota 
dofinansowania to 7 736 651,27 zł w tym ponad 
4,7 mln dla Gminy Murowana Goślina, 

▪ budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie,
▪ budowa strefy rekreacji w parku w Murowanej Go-

ślinie,
▪ przebudowa budynku byłej szkoły w Uchorowie,
▪ budowa oświetlenia i zasilania energetycznego wiej-

skiego placu zabaw i boiska sportowego w miejsco-
wości Pławno.

Pozyskiwanie inwestorów:
▪ pozyskanie inwestora, który z własnych środków wyre-

montował pomieszczenia przy hali oraz otworzył klub 
fitness i siłownię,

▪ pozyskanie kilku nowych firm przyjaznych środowisku 
do strefy przemysłowej,

▪ pozyskanie dewelopera dla terenu po tartaku w Muro-
wanej Goślinie, który realizuje budowę ul. Tartacznej 
w ramach wznoszonej inwestycji – zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych,

▪ udane negocjacje ze spółką będącą właścicielem 
gazociągu; dzięki temu infrastruktura została wymie-
niona na nowoczesny, bezpieczny gazociąg.

Ponadto uzyskano środki w formie 
dotacji oraz częściowo umarzalnych 
pożyczek m.in. na:
▪ usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu miasta 

i gminy,
▪ rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego w Murowa-

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

z wymianą kotła,
▪ termomodernizację budynków szkolnych – dawnego 

gimnazjum, obecnie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mu-
rowanej Goślinie,

▪ zakup ciężkiego zestawu hydraulicznego dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Białężynie,

▪ termomodernizację świetlicy wiejskiej w Mściszewie.

Inwestycje W LICZBACH
▪ W latach 2015-2020 na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina zrealizowane zostały 

inwestycje za łączną kwotę 151 722 352 zł.

▪ W tym inwestycje z budżetu gminy – 41 774 544,95 zł.

▪ Inwestycje na terenie gminy: udział środków unijnych oraz finansowanie przez podmioty 
zewnętrzne – 109 947 807 zł.

Zdjęcia na stronach 5-11 – archiwum UMIG

Wiata rowerowa przy ścieżce pieszo-rowerowej, ul. Raduszyńska.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Raduszyńskiej.

Otwarcie Centrum Wsparcia Osób Potrzebujących i ich Opiekunów. 
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Inicjowanie referendum  
i jego uzasadnienie
Szanowni Państwo,
ze spokojem przyjąłem informację 
o zainicjowaniu przez 13 osób akcji 
przeprowadzenia referendum. Aby mogło 
ono zostać zorganizowane, grupa referen-
dalna musi zebrać 1315 podpisów 
mieszkańców popierających ten pomysł. 
Zgodnie z ustawą liczą się wyłącznie te 
podpisy, które zostają przekazane przez 
mieszkańców wraz z danymi osobowymi, 
w tym z numerem PESEL. Tymczasem 
w ogłoszeniach grupy referendalnej 
wyraźna jest zachęta i sugestia, że 
do zbierania podpisów może się przyłą-
czyć każdy (!), kto chce. Zatem każdy 
z przysłowiowej „ulicy” może zbierać dane 
osobowe… Czy te przypadkowe osoby 
zadbają o ochronę Państwa danych 
i bezpieczeństwo? Pozostawiam to 
Państwa decyzji i odpowiedzialności. 
Do urzędu zgłaszają się mieszkańcy, 
którzy widzieli leżące na ladzie w sklepie 
spożywczym na osiedlu Zielone Wzgórza 
listy poparcia dla referendum. Każdy 
przypadkowy klient mógł zobaczyć 
wrażliwe dane osób podpisanych,  
imię i nazwisko, adres, a także numer 
PESEL. Uważam to za skandal. Zmuszeni 
zostaliśmy do powiadomienia prezesa 
UODO. Za naruszenie ochrony danych 
osobowych przepisy przewidują wysokie 
kary pieniężne.

Najsilniej agitację prowadzą: sympatyk 
Młodzieży Wszechpolskiej oraz radny 
naszego miasta, którego największym 
osiągnięciem życiowym jest – moim 
zdaniem - wyłącznie kreowanie i nagła-
śnianie pseudoafer. Trudno mi zaufać 
rzetelności, skoro już pierwszy kolporto-
wany przez grupę materiał, folder na 
temat referendum, nie został opatrzony 
stosownym podpisem wskazującym 
na pochodzenie informacji/ich autora/
źródło finansowania. Moje wątpliwości 
wzbudził także fakt zbiórki środków  
na kampanię w formie anonimowej 
zrzutki. To najprawdopodobniej nie jest 
dozwolona forma, ale sprawdzenie tego 
wątku leży w kompetencji komisarza 
wyborczego. Jeśli podpisy zostaną 
zebrane, komisarz wyborczy weryfikuje je 
i wówczas może wydać postanowienie 
o terminie przeprowadzenia referendum. 
Wspomniana weryfikacja podpisów 
zwyczajowo przeprowadzana jest z udzia-
łem pracowników urzędu, a także przed-
stawicieli inicjatywy referendalnej. 

Obowiązek zorganizowania referendum 
spoczywa na gminie, zatem koszty rzędu 
dziesiątek tysięcy złotych będą do ponie-
sienia przez nasz budżet. Co ważne,aby 
referendum było ważne, do urn muszą 
pójść 4894 osoby, tj. 2/3 osób biorących 
udział w ostatnich wyborach samorządo-
wych. W wyborach w 2018 roku poparło 
mnie 57 proc. mieszkańców gminy. 
Wygrałem wówczas w I turze, mimo, iż 
miałem aż trzech kontrkandydatów, co 
zwykle mocniej rozkłada głosy i utrudnia 
uzyskanie tak wysokiego wyniku. Zagłoso-
wało na mnie 4601 osób, których nie 
zawiodę i w tej 5-letniej kadencji.

Przyjąłem gminę z maksymalnym zadłuże-
niem po poprzedniku i to co udało 
się osiągnąć w ciągu 1,5 kadencji, 
z pewnością nie może być niezauważalne. 
Zachęcam do zapoznania się z raportem 
zamieszczonym w biuletynie, który 
podsumowuje te najważniejsze inwestycje 
i przedsięwzięcia. 

REFERENDUM
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Ad. 1
Prawdą jest, iż pani Alicja Kobus jest 
zatrudniona w urzędzie. W promowanie 
naszej gminy, pomoc jej mieszkańcom, 
a także życie społeczne zaangażowana 
jest już wiele lat. Dzięki jej staraniom 
wiele inwestycji zostaje zrealizowanych 
lub przyspieszonych. Również dzięki niej 
pozyskujemy środki na rozmaite projekty. 
Na jednej z sesji Rady Miejskiej relacjono-
wałem zakres zadań pani Kobus. Jak 
zareagowali na to niektórzy radni rady? 
Porozsyłali pytania do instytucji z pytania-
mi gdzie, po co i w jakim celu oraz kiedy 
odbywały się spotkania. Oczywiście takich 
relacji nikt zwyczajowo nie przekazuje, 
natomiast  przesłuchiwanie naszych 
partnerów może osiągnąć tylko jeden 
skutek – zmniejszenie zaufania do 
Murowanej Gośliny. 

Inny zarzut grupy referendalnej, to to, że 
komisja alkoholowa ma 10 członków. Za 
mojego poprzednika miewała nawet 
13-osobowy skład, więc 10 osób nie jest 
raczej niczym szczególnie osobliwym. 
Wynagrodzenie dla tych osób nie pocho-
dzi z budżetu gminy. Ponadto absurdem 

jest pomysł, aby w komisji zasiadali 
terapeuci i psycholodzy. Przecież komisja 
nie prowadzi terapii.

Jeśli chodzi o wysyłanie smsów. Akcja 
dotyczyła znanej osoby z naszej gminy, 
a nie moich prywatnych znajomych. 
Ponadto, z drugiej strony, wielokrotnie 
w sprawach służbowych kontaktowałem 
się z ludźmi także za pomocą telefonu 
prywatnego, a nigdy nie podejmowałem 
prób uzyskania z budżetu gminy pienię-
dzy, które mogłyby pokryć takie wydatki. 
Gdybym miał próbować przeliczyć ile 
mniej więcej pieniędzy powinno zostać 
potraktowane, jako prywatne środki 
na komunikację służbową, to byłyby to 
kwoty ok. kilkunastu tysięcy zł. Zresztą, 
często granica między np. rozmową 
służbową a prywatną jest dość płynna. 
Ocena tego typu sytuacji w dużej mierze 
pewnie zależy od intencji/sympatii 
obserwatora, co oczywiście skrzętnie 
wykorzystuje opozycja.

Dziwię się radnemu Grzebycie, że zwraca 
uwagę na tego typu zdarzenia, a sam nie 
miał skrupułów, aby pobierać dodatkowe 
wynagrodzenie w Związku Międzygminnym 
„Puszcza Zielonka”. Od roku 2015 pobierał 
pensję w urzędzie, a dodatkowo wybłagał 

u mnie, aby mianować go koordynatorem 
ds. turystyki, w miejsce zajmującego to 
miejsce do tamtej pory Arkadiusza Bednar-
ka. Grzebyta przez trzy lata, z racji formal-
nego pełnienia tej funkcji, pobrał w sumie 
ponad 30 000 zł. Pełnił tę funkcję nawet, 
gdy nie był już pracownikiem urzędu. 

Obecnie na światło dziennie wychodzą 
aspekty, o których wcześniej nie wiedzia-
łem. Grzebyta, będąc koordynatorem ds. 
turystyki, w dniu 8.12.2015 r. podpisał 
umowę na odnowienie oznakowania 
szlaków turystycznych na terenie Puszczy 
Zielonki, z czego miał się wywiązać 
do 21.12.2015 r. za kwotę 6700 zł. 
30.12.2015 roku w mojej ocenie poświad-
czył nieprawdę i wyłudził pieniądze, mimo 
iż żadne prace do tego terminu nie zostały 
wykonane, choćby ze względu na pogodę.  
W czerwcu 2016 roku Kamil Grzebyta 
osobiście zgłosił się do mnie z prośbą, 
abym jednego z pracowników urzędu 
zadysponował do wykonania prac. Byłem 
wówczas przekonany, że wspomniane 
zlecenie miało być wykonane w zakresie 
jego obowiązków jako koordynatora ds. 
turystyki. Nie wiedziałem, że podpisał 
odrębną umowę i skasował 6700 zł. 
Jeden z pracowników urzędu oraz jego 
żona zgodzili się wykonać to zadanie, 
oczywiście poza godzinami pracy, latem, 
w lipcu i sierpniu. Za to od Grzebyty 
otrzymali – uwaga – 1000 zł. Wobec tych 
okoliczności w dniu 23.02.2021 r. zostało 
złożone zawiadomienie do prokuratury 
Rejonowej Poznań Stare Miasto o możli-
wości popełnienia przestępstwa  z art. 
286 kk w związku z art. 272 kk. 

Ja, dbając o dobro gminy i mieszkańców 
nie uruchamiam telewizji i prasy z  tytułem 
„Donosił na gminę, sam ją okradając”.

Wierzę, że ta sprawa będzie miała finał 
w sądzie, radny Grzebyta zostanie prawo-
mocnie skazany i przestanie pełnić funkcję 
radnego w tej gminie. Skończy się ośmie-
szanie Murowanej Gośliny na całą Polskę. 
Rada Miejska nie będzie terroryzowana 
przez państwa Grzebytów i będzie służyła 
procedowaniu uchwał i dyskusjom, a nie 
jedynie atakom i planowanemu prowoko-
waniu mnie i części radnych. 

Ad. 2
Gdy zostałem burmistrzem, stanąłem 
przed wyzwaniem zarządzania maksy-
malnie zadłużoną gminą. Zobowiązania 
istniały m.in. wobec Związku Międzygmin-
nego „Puszcza Zielonka.” Pozyskaliśmy 
blisko 100 mln zł na inwestycje. Obiera-
jąc kolejne cele w zmienianiu naszej 
gminy oraz poprawianiu infrastruktury, 
każdorazowo analizowaliśmy możliwości 
finansowania. Dla przykładu: mogliśmy 

REFERENDUM
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realizować budowę kanalizacji w Białęży-
nie przez Związek Międzygminny „Pusz-
cza Zielonka” i uzyskać 63 proc. dofinan-
sowania z Unii Europejskiej, a przy okazji 
zadłużyć gminę na brakujące do wykona-
nia tego zadania 37 proc. Wówczas 
radna Justyna Radomska mogłaby 
dopisywać wyższe kwoty do podsumowy-
wanych przez nią dotacji z UE. Jednak, 
jako sprawny menadżer, uznałem, iż dla 
naszego budżetu będzie korzystniej, gdy 
ten projekt na terenie naszej gminy 
zostanie zrealizowany przez spółkę 
Aquanet, z jej całościowym finansowa-
niem. Wykonaliśmy gigantyczną pracę 
związaną z zabieganiem o taką współ-
pracę. Dzięki temu kolejne odcinki 
kanalizacji jesteśmy w stanie budować 
bez udziału środków z budżetu gminy! 
Będziemy zabiegać o wybudowanie sieci 
także w kolejnych obszarach, które do tej 
pory jej nie posiadają. Z pewnością nie 
ma mowy o żadnych straconych szan-
sach! Wystarczy spojrzeć na efekty 
pracy. Prawdą jest, że nie skorzystaliśmy 
z możliwości pozyskania środków na 
budowę tunelu pod torami kolejowymi  
w okolicy stacji Zielone Wzgórza, który 
miał służyć swobodnemu dojazdowi  
na widowiska. To zbyt duży koszt dla 
gminy. Wiem, że co do tego mieszkańcy 
nie mają wątpliwości. 

Od 2015 roku widać zdecydowaną 
poprawę, jeśli chodzi o balans między 
liczbą inwestycji w mieście, a właśnie  
na wsiach, które wcześniej, do roku 2014, 
czuły się mocno zaniedbywane. To także 
ja zdecydowałem o tym, że fundusz 
sołecki nie powinien być odbierany 
sołectwom, w których prowadzone są 
duże inwestycje (wcześniej tak właśnie 
się działo). Wszystkie sołectwa mają 
prawo do decyzji o przeznaczeniu tej puli 
środków. Bardzo się cieszę, że mieszkań-
cy goślińskich wsi widzą poprawę warun-
ków swojego życia, która nastąpiła już 
w trakcie pierwszej mojej kadencji, czemu 
dali wyraz w wyborach w 2018 roku. 

Ad 3. 
Jestem zgorszony tym, jak bardzo zmienił 
się sposób podejścia do pracy radnego 
Grzebyty od czasu, gdy stracił funkcję 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i nie 
został ponownie koordynatorem ds. 
turystyki w ZMPZ, o co usilnie po wygra-
nych wyborach zabiegał. Jak już wspomi-
nałem, w działaniach jego i jego małżonki 
zdecydowanie widać chęć zemsty, ciągłe 
prowokowanie, podjudzanie. 

Natomiast co do treści tego punktu, 
mającego podobno uzasadniać celowość 
przeprowadzenia referendum, to zawiera 
on zwyczajnie stek bzdur. 

Odnośnie smsów została przeprowadzona 
kontrola przez Przewodniczącą Komisji 
Rewizyjnej, za którą głosowali przecież 
państwo Grzebytowie. Jeśli chodzi o rzeko-
me drukowanie biletów, to prowadzona jest 
kontrola Komisji Rewizyjnej, w której 
czynny udział bierze radny Grzebyta. 
Jeszcze raz chcę podkreślić, nie ma żadnej 
afery biletowej. Od 2012 roku, od kiedy 
obowiązuje umowa o transport wewnętrz-
ny, ani razu żaden z mieszkańców nie 
zgłosił nieprawidłowości - ani do pracowni-
ka merytorycznego, kierownika czy 
do mnie. Jeśli, jak twierdzi opozycja i grupa 
referendalna, są dowody, że były drukowa-
ne bilety i zostało złożone zawiadomienie 
do prokuratury, to czekajmy na ocenę tej 
sytuacji i wyrok. Na tym etapie to są 
wyłącznie pomówienia. Gmina nie ma 
z tym nic wspólnego.

Czy wiecie Państwo, dlaczego grupa 
referendalna chciałaby odwołania nie tylko 
burmistrza, ale też Rady Miejskiej? Bo 
wymieniając wyłącznie burmistrza, w mojej 
ocenie, nie mogliby samodzielnie podejmo-
wać decyzji o przeznaczaniu kolejnych 
setek tysięcy złotych na widowiska czy 
takie inwestycje, które projektowane były 
przed rokiem 2014 jako „służące gminie”, 
a tak naprawdę miały wspierać rozwój 
prywatnego biznesu (jak wspomniany tunel 
pod torami kolejowymi prowadzący na 
tereny widowisk). 

Ad. 4
Prawdą jest, że w 6,5-letniej karierze 
samorządowej pozwałem do sądu z oskar-
żenia prywatnego Zbigniewa Bitnera, który 
się ostatnio uaktywnił. Pomówił mnie 
i oczerniał, głównie na Facebooku. Został 
prawomocnie skazany przez sąd za 
naruszenie moich dóbr osobistych. To 
prawda, że czekam z niecierpliwością 
na spotkanie w sądzie z radnym Grzebytą, 
który bezprawnie mnie nagrał, a następnie 
rozpowszechnił prywatną rozmowę. Jakie 
wartości reprezentuje sobą człowiek, który 
nagrywa prywatne rozmowy ze znajomymi 
czy współpracownikami, aby móc je 
w przyszłości wykorzystać? Kto odważy 
się mu zaufać? Dla mnie taki koś jest 
niegodziwym człowiekiem.

Na koniec chcę Państwa zapewnić, że 
mam wiele do zrobienia w tej kadencji  
i mam perspektywę ubiegać się o reelek-
cję na kolejną 5-letnią kadencję. Nie 
zmarnuję tych lat, które poświęciłem 
gminie, żeby do ratusza wrócili ludzie 
z układów sprzed 2014 roku. Obiecuję 
wszystkim mieszkańcom, w tym moim 
wyborcom, że wszystkie obietnice 
zrealizujemy razem. 

Dariusz Urbański 
Burmistrz Miasta i Gminy 

Murowana Goślina
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Gmina Murowana Goślina 
złożyła 3 wnioski w ramach XI 
edycji konkursu „Pięknieje 
Wielkopolska Wieś”. Nowy pro-
gram „Wielkopolska Odnowa 
Wsi 2020+” daje szanse na reali-
zację rozmaitych projektów 
przez społeczności wiejskie. 

Konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” 
umożliwia uzyskanie dofinansowania 
projektów w zakresie zagospodarowania 
przestrzeni publicznej, poprawiania estetyki 
sołectwa oraz zachowania, odtwarzania 
i promowania dziedzictwa kulturowego, 

przyrodniczego lub krajobrazowego oraz 
tradycji społeczności lokalnych.

PROJEKTY ZGŁOSZONE:

Remont nawierzchni boiska sportowe-
go ze sztuczną nawierzchnią w Długiej 
Goślinie – wnioskowana kwota dotacji 
44.399,00 zł (wartość kosztorysowa 
75.399,00 zł), co stanowi 58,89%. 
W ramach zadania zostanie wyrównane 
i zagęszczone podłoże oraz wykonana 
nowa nawierzchnia ze sztucznej trawy 
wysokości 20 mm, zasypana piaskiem 
kwarcowym.

Budowa placu zabaw w Wojnowie – 
wnioskowana kwota dotacji 24.054,00 zł 

(wartość kosztorysowa 35.754,00 zł), co 
stanowi 67,28%. W ramach zadania plac 
zabaw zostanie doposażony w urządzenia 
zabawowe i siłowni zewnętrznej. Przewi-
dziano także wykonanie ogrodzenia.

Doposażenie placu zabaw w Głębocku 
– wnioskowana kwota dotacji 
16.718,00 zł (wartość kosztorysowa 
29.390,85 zł), co stanowi 56,88%. 
W ramach zadania plac zabaw zostanie 
doposażony w urządzenia zabawowe 
i siłowni zewnętrznej.

Przy następnych edycjach będą zgłasza-
ne kolejne sołectwa. Z pewnością 
o żadnym nie zapomnimy.

(SM)

XI edycja konkursu  
„Pięknieje wielkopolska wieś”

• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji przy ul. Mściszewskiej 10 
od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 - 20.00

• Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, 
Nowy Rynek 8
od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 - 20.00

• Wznowienie działalności Izby Regio-
nalnej Ziemi Goślińskiej nastąpi  
6 kwietnia 2021 r.

Nowe godziny otwarcia Ośrodka Kultury,  
Klubu Osiedlowego „Zielone Wzgórza” 

Od dnia 1 marca 2021 r. nasze placówki są czynne:

Z okazji nadchodzących  
Świąt Wielkanocnych  

najlepsze życzenia 
pomyślności i szczęścia 

oraz wiele radości w ciepłe dni 
wyczekiwanej wiosny

Przemysław Popiak
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Murowanej Goślinie 

Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy 

 Murowana Goślina 

składają

GMINA
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− ustalenie planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej w roku 2022.

Uchwała została podjęta 9 głosami „za”, 
5 „przeciw” (Magdalena Binięda-Grzeby-
ta, Kamil Grzebyta, Justyna Radomska, 
Danuta Szczepaniak, Elżbieta Walczak).

12. W sprawie rozpatrzenia petycji Pana 
Piotra Sterkowskiego z dnia 15 grudnia 
2020 r.
Petycja została uznana za bezzasadną.

„Za” podjęciem uchwały opowiedziało 
się 11 radnych, 3 zgłosowało „przeciw” 
(Andrzej Kuźniewski, Justyna Radomska, 
Leszek Sommerfeld).

13. W sprawie rozpatrzenia petycji Pani 
Anny Szmelcer z dnia 15 stycznia 2021 r. 
Petycja została uznana za bezzasadną.

Uchwała została podjęta 12 głosami „za”, 
1 „przeciw” (Leszek Sommerfeld) i 1 
„wstrzymującym się” (Kamil Grzebyta).

14. W sprawie rozpatrzenia wniosku […] 
z dnia 25 stycznia 2021 r.
Wniosek został rozpatrzony pozytywnie 
– Rada Miejska zwraca się do Burmistrza 
Miasta i Gminy o niezwłoczne przeprowa-
dzenie szerokich konsultacji społecznych 
z udziałem radnych oraz sołtysów, 
mających na celu wprowadzenie rozwią-
zań zmierzających do poprawy jakości 
powietrza w gminie Murowana Goślina.

Uchwała została przyjęta 12 głosami „za”, 
1 „przeciw” (Elżbieta Dziel) i 1 „wstrzymu-
jącym się” (Bogusław Frąckowiak).

Wyniki imiennych głosowań: 
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/11700/wiadomosc/558022/
wykaz_imiennych_glosowan_na_xxviii_
sesji_rady_miejskiej_w_murowa

Treść podjętych uchwał:
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej 

Transmisja z obrad:
cz. 1 https://esesja.tv/transmi-
sja/13288/xxviii-sesja-czesc-1-
09022021-r.htm

cz. 2 https://esesja.tv/transmi-
sja/13332/xxviii-sesja-czesc-2-
09022021-r.htm

Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady 

tel. 61 89 23 654 
j.krzyśka@murowana-goslina.pl

działek nr 945, 949/1, 946 i 947 
w Murowanej Goślinie.
Uchwała została podjęta 9 głosami „za”, 
3 „przeciw” (Magdalena Binięda-Grzeby-
ta, Justyna Radomska, Elżbieta Walczak), 
2 „wstrzymującymi się” (Kamil Grzebyta, 
Leszek Sommerfeld).

7. W sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla dz. nr 945, 
949/1, 946 i 947 w Murowanej Goślinie.
Przystąpienie do opracowania zmiany 
studium oraz miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego ma 
na celu umożliwienie realizacji zabudowy 
mieszkaniowej.

„Za” podjęciem uchwały opowiedziało 
się 10 radnych, 3 zagłosowało „przeciw” 
(Magdalena Binięda-Grzebyta, Justyna 
Radomska, Elżbieta Walczak), 1 radny 
„wstrzymał się” od głosu (Kamil Grzebyta).
Kolejne uchwały podejmowane były 
jednogłośnie 14 głosami „za”.

8. W sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Powiatowi Poznańskiemu na dofi-
nansowanie działalności Warsztatu 
Terapii Zajęciowej.
Udziela się w 2021 roku z budżetu Gminy 
pomocy finansowej Powiatowi Poznań-
skiemu z przeznaczeniem na pokrycie 
kosztów dowozu osób niepełnospraw-
nych na Warsztaty Terapii Zajęciowej  
w Murowanej Goślinie.

9. W sprawie przyjęcia „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina na rok 2021”.

10. W sprawie ogłoszenia tekstu jednoli-
tego uchwały w sprawie powołania Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie i nadania jej statutu. 

11. W sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie na 2021 rok.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej obejmuje 
następujące zagadnienia:

− analiza wykonania budżetu Miasta 
i Gminy za 2020 rok,

− kontrola umorzeń i odroczeń podat-
ków w roku 2029,

− analiza kosztów oświetlenia ulicz-
nego na terenie Miasta i Gminy 
Murowana Goślina,

9 lutego br. odbyła się XXVIII 
Sesja Rady Miejskiej, w której 
uczestniczyli wszyscy radni.
Rada podjęła następujące uchwały:

1. W sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej na 2021 rok. 
Łączną kwotę dochodów budżetu gminy 
na 2021 rok zwiększa się o kwotę 
114.911,27 zł do kwoty 77.571.528,86 zł. 
Łączną kwotę wydatków budżetu gminy 
zwiększa się o kwotę 114.911,27 zł 
do 73.567.222,86 zł. 

Uchwała została podjęta 10 głosami „za” 
i 4 „przeciw” (Magdalena Binięda-Grze-
byta, Kamil Grzebyta, Justyna Radom-
ska, Elżbieta Walczak).

2. W sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Murowana 
Goślina na lata 2021-2036.
„Za” podjęciem uchwały zagłosowało 10 
radnych, „przeciw” 3 radnych (Magdale-
na Binięda-Grzebyta, Kamil Grzebyta, 
Justyna Radomska).

Kolejne uchwały rada podejmowała 
jednogłośnie.

3. W sprawie powierzenia Zastępcy Bur-
mistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina reprezentowania Gminy w zgro-
madzeniu Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej”.

4. W sprawie powierzenia Zastępcy Bur-
mistrza reprezentowania Gminy Muro-
wana Goślina w Związku Międzygmin-
nym „Puszcza Zielonka”.
W/w uchwały dot. powierzenia reprezen-
tacji Gminy Murowana Goślina Zastępcy 
Burmistrza Radosławowi Szpotowi.

5. W sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla dz. 
nr 234/3 położonej w obrębie Bodu-
szewo, gmina Murowana Goślina.
Celem opracowania planu jest zmiana 
przeznaczenia, zasad kształtowania 
zabudowy oraz wskaźników zagospodaro-
wania terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.

6. W sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Murowana Goślina dla 

XXVIII Sesja Rady Miejskiej

http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/558022/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxviii_sesji_rady_miejskiej_w_murowa
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/558022/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxviii_sesji_rady_miejskiej_w_murowa
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/558022/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxviii_sesji_rady_miejskiej_w_murowa
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/558022/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxviii_sesji_rady_miejskiej_w_murowa
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
https://esesja.tv/transmisja/13288/xxviii-sesja-czesc-1-09022021-r.htm
https://esesja.tv/transmisja/13288/xxviii-sesja-czesc-1-09022021-r.htm
https://esesja.tv/transmisja/13288/xxviii-sesja-czesc-1-09022021-r.htm
https://esesja.tv/transmisja/13332/xxviii-sesja-czesc-2-09022021-r.htm
https://esesja.tv/transmisja/13332/xxviii-sesja-czesc-2-09022021-r.htm
https://esesja.tv/transmisja/13332/xxviii-sesja-czesc-2-09022021-r.htm
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Rada podjęła następujące uchwały:

1. W sprawie zmiany uchwały budżeto-
wej na 2021 rok. 
Łączną kwotę wydatków budżetu gminy 
zwiększa się o kwotę 254.159,00 zł 
do 79.487.298,93 zł. 

2. W sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Murowana 
Goślina na lata 2021-2036.

3. W sprawie przystąpienia sołectw Długa 
Goślina, Wojnowo, Głębocko do Programu 
„Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
Uchwała upoważnia Burmistrza Miasta  
i Gminy Murowana Goślina 

Gmina Murowana Goślina złożyła 3 
wnioski na inwestycje w miejscowo-
ściach, w których funkcjonowały zlikwido-
wane PGR-y. Projekty, które mogłyby być 
finansowane w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych to: 

 ▪ Budowa wiaty wraz z dojściem do 
terenu sportowo-rekreacyjnego (chod-
nik) oraz jego oświetleniem w miej-

Jak już informowaliśmy, 
osoby poruszające się, ale nie 
mogące samodzielnie dotrzeć 
do punktu szczepień, mogą 
liczyć na pomoc Urzędu Miasta 
i Gminy w Murowanej Goślinie.
Pierwszym seniorem, który skorzystał 
z tej opcji jest pan Henryk. Do punktu 
szczepień został dowieziony przez 
strażaków z OSP Uchorowo. Pan 
Henryk został dziś zaszczepiony już 
drugą dawką szczepionki. Życzymy 
długich lat w zdrowiu.

Szczepienia w Murowanej Goślinie 
przebiegają zgodnie z planem.

do zgłoszenia sołectw do wzięcia 
udziału w konkursie ogłoszonym przez 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego.

4. W sprawie apelu dotyczącego propo-
nowanego podziału Funduszy Europej-
skich dla Wielkopolski w programie 
regionalnym na lata 2021-2027.
Rada Miejska wystosowała apel w związ-
ku z przedstawionym przez Rząd Rzeczy-
pospolitej Polskiej projektem Umowy 
Partnerstwa na lata 2021-2017 i propo-
zycją podziału środków europejskich  
na programy regionalne.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jedno-
głośnie.

scowości Wojnowo – wnioskowana 
kwota 295.000,00 zł.

 ▪ Modernizacja drogi gminnej Wojno-
wo-Wojnówko – wnioskowana kwota 
987.690,00 zł.

 ▪ Utwardzenie terenu z kostki brukowej 
przy wiacie w Raduszynie wraz z wy-
budowaniem zjazdu – wnioskowana 
kwota 160.000,00 zł.

Uwaga na podejrzane SMS-y. Punkty 
szczepień nigdy nie proszą o przesłanie 
numeru PESEL, czy zdjęcia dowodu 
osobistego.

Wyniki imiennych głosowań: 

http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/11700/wiadomosc/560006/
wykaz_imiennych_glosowan_na_xxix_
sesji_rady_miejskiej_w_murowanj

Treść podjętych uchwał:

http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej 

Transmisja z obrad dostępna na kanale 
esesja.tv

Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady

Z naszym nieoficjalnych ustaleń wynika, 
że w samej Wielkopolsce miasta i gminy 
złożyły projekty na ponad 700 mln zł 
(stan na 14.02). 

Rywalizacja będzie trudna, ale wierzymy 
w powodzenie! Trzymajcie kciuki!

(DD)

Zgłaszanie osób schorowanych potrzebu-
jących transportu: 

▪ 784 571 269 czynny w godzinach: 
poniedziałek–czwartek 8.00-13.00, 
piątek 8.00-12.00.

PRZYPOMINAMY:
▪ punktualne przyjście do punktu 

szczepień,
▪ wypełniony kwestionariusz wywiadu,
▪ lista zażywanych leków,
▪ dowód tożsamości.,
▪ odpowiednia, łatwa do zdjęcia odzież.

(DD)
Zdjęcie: Katarzyna Dobrowolska

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Wnioski na inwestycje lokalne

Transport dla potrzebujących

http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/560006/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxix_sesji_rady_miejskiej_w_murowanj
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/560006/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxix_sesji_rady_miejskiej_w_murowanj
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/560006/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxix_sesji_rady_miejskiej_w_murowanj
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/560006/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxix_sesji_rady_miejskiej_w_murowanj
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
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PODSUMOWANIE  
29. FINAŁU WOŚP!

WYDARZENIA

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego, że Najpiękniejsza Orkiestra 
Świata, pomimo pandemii i trudnego 
czasu, zagrała w naszym mieście. 29. 
Finał WOŚP był pod każdym względem 
inny od poprzednich. Oczywiście, 
mieliśmy obawy, jaki on będzie bez 
występów, pokazów, koncertów, licytacji 
i spotkań na żywo. Nie poddaliśmy się, 
postanowiliśmy, że zagramy w nowej 
formie! To, co można było, oczywiście 
przenieśliśmy w świat wirtualny. Ale po 
staremu zostało to, dzięki czemu 
orkiestra ma taki potencjał. To nasi 
wolontariusze, wspaniali, uśmiechnięci 
ludzie o wielkich sercach, którzy potrafią 
zjednoczyć ludzi!

Po ostatecznym podliczeniu Sztab 1149 
w Murowanej Goślinie informuje:

 ▪ Murowana Goślina zebrała 
78.409,30 zł (w tym: z kwesty 
wolontariuszy i puszek sztabo-
wych – 65.363,29 zł; z aukcji Al-
legro – 6.826,01 zł; terminal płat-

Kochani!
Relację z 29. Finału mogliście 
przeczytać w poprzednim 
wydaniu biuletynu. Jednak 
jako szef goślińskiego sztabu, 
chciałbym uzupełnić tamten 
artykuł o podsumowanie 
i podziękowania.

niczy – 3.665,00 zł; eSkarbonka 
– 2.555,00 zł);

 ▪ Klub Honorowych Dawców Krwi HDK 
PCK „Gośliniacy” zebrał 56,28 litrów 
krwi;

 ▪ W puszkach było także: 83,14 euro, 
17,86 funtów brytyjskich, 1 złoty 
pierścionek oraz kilkadziesiąt różnych 
monet.

31 stycznia 2021 r. na ulicach naszego 
miasta kwestowało 46. kolorowych 
wolontariuszy. Dzięki ofiarności darczyń-
ców, przekazujących nam różne, ciekawe 
przedmioty i gadżetom otrzymanym 
z Fundacji WOŚP, nasz sztab zorganizo-
wał 52. aukcje na portalu Allegro.pl 
i licytację on-line w dniu finału, na którą 
wystawił 50. przedmiotów.

W trakcie wszystkich lat naszego 
wspólnego grania Murowana Goślina 
zebrała niesamowitą kwotę  
742.292,55 zł! Podczas naszych finałów 
zbieramy również drogocenny dar, jakim 
jest krew. Od 6. Finału jest z nami Klub 

Honorowych Dawców Krwi „Gośliniacy” 
na czele z prezesem Stanisławem 
Woźniakiem. Przez 24 lata grania Klub 
HDK „Gośliniacy” zebrał 2.131,629 
litrów krwi!

Jeszcze raz wielkie dzięki za 
wspólne granie wyjątkowym 
wolontariuszom i przyjaciołom 
Orkiestry oraz Mieszkańcom. 

Tomek Mizgier  
Szef Goślińskiego Sztabu WOŚP

Zdjęcia: Bartłomiej Stefański
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W marcowych wydaniach 
biuletynu zwykle prezentowa-
liśmy kalendarz wydarzeń 
i imprez zaplanowanych dla 
mieszkańców na dany rok. Tym 
razem, ze względu na trwającą 
epidemię i obowiązujące, a co 
gorsza dość dynamicznie zmie-

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego oraz Soft Power sp. 
z o.o., producent platformy Liga 
Niezwykłych Umysłów, zapraszają 
do uczestnictwa w projekcie Koduj_
Pro. W jego ramach czytelnicy naszej 
biblioteki mogą skorzystać z profesjo-
nalnych kursów programowania i obsłu-
gi baz danych SQL na platformie LNU. 
Każdy zainteresowany czytelnik może 
otrzymać kod dostępu, który jest ważny 
przez 3 tygodnie. Po upływie tego czasu 
bibliotekarz udziela dostępu innemu 
czytelnikowi. W przypadku braku 

Z okazji Walentynek przygotowaliśmy 
dla naszych czytelników „Książkowe 

duety”. 

Każdy z zestawów zawierał dwie książki 
z dwóch różnych gatunków literackich. 

Chór Dziewczęcy „Canzona” 
został zaproszony do udziału w mię-
dzynarodowym przedsięwzięciu. 
Porusza ono temat globalnego pro-
blemu – pandemii, która 
dotknęła nas wszystkich.  

Utwór „Eschatofonia” Romana Drozda to 
rozważanie o końcu. Muzyczny szkielet 
projektu w Bydgoszczy stworzą Orkie-
stra Wojskowa oraz Chór i Tancerze 
Opery Nova. W tym niesamowitym 
projekcie poza „naszą” Canzoną bierze 
udział Chór Męski Homin z Lwowa 
(Ukraina), ResonArt Vocal Ensemble 
z Barcelony (Hiszpania), będzie też 

niające się obostrzenia, publi-
kacja kalendarza raczej nie ma 
większego sensu. 

Część zaplanowanych wydarzeń będzie 
zmieniała swoje daty, inne być może 
będą odwoływane lub zostaną przepro-
wadzone w innej formule. Dlatego 
osoby zainteresowanie zapraszamy 

zainteresowa-
nych, można 
udzielić 
ponownego 
dostępu 
osobie, które 

już korzystała z platformy. Pierwszym 
krokiem jest założenie konta na platfor-
mie LNU https://edukacja.lnu.org.pl/. 
Następnie należy zgłosić się do bibliote-
ki w celu otrzymania kodu dostępu. 
Osoby niepełnoletnie muszą przyjść 
wraz z rodzicem lub opiekunem praw-
nym. Po aktywacji kodu otrzymanego 

Były to nowości wydawnicze. Każdy ze 
specjalnie przygotowanych „duetów” 
można było wypożyczać w dniach od 
08.02 do 12.02. 2021 roku. 

Tekst i zdjęcie: Beata Rozmiarek

zespół z Kanady oraz grupa Masajów 
z Zanzibaru.  

Całym projektem kieruje major dr Dominik 
Sierzputowski – dyrygent Orkiestry 
Wojskowej z Bydgoszczy oraz wykładowca 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.  

Nagranie Chóru Dziewczęcego „Canzo-
na” odbyło się 10 lutego w sali Ośrodka 
Kultury w Murowanej Goślinie, natomiast 
wizja odbyła się 12 lutego w kościele pw. 
św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie.  

Serdeczne podziękowania za pomoc 
w realizacji nagrania dla Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej 

WYDARZENIA I IMPREZY W GMINIE MUROWANA GOŚLINA

do zaglądania na stronę gminy  
(www.murowana-goslina.pl, patrz: 
kalendarz na stronie głównej), a także 
na profile urzędu i ośrodka kultury 
w mediach społecznościowych. Posta-
ramy się informować na bieżąco 
o imprezach organizowanych przez nas, 
jak i przez zaprzyjaźnione stowarzysze-
nia itp.

(MP)

w bibliotece zostajemy dołączeni do 
grupy. Następnie bibliotekarz przydziela 
nam licencję na 3 tygodnie. Przystąpie-
nie do projektu Koduj_Pro, umożliwia 
czytelnikom korzystanie z kursów 
podstaw programowania w języku 
Python oraz podstaw języka SQL. Każdy 
kurs to zestaw lekcji z zadaniami do 
rozwiązania. Uczestnik, rozwiązując 
kolejne zadania, otrzymuje punkty 
i odznaki, dzięki czemu może śledzić 
swoje postępy w rankingu użytkowników 
LNU czy korzystać z podpowiedzi.

Agnieszka Kajdaniak

Goślinie, proboszcza Jana Kwiatkowskiego 
oraz rodziców chórzystek „Canzony”. Projekt 
ma być gotowy w drugiej połowie marca.
Z niecierpliwością czekamy na premierę 
„Eschatofoni”! 

Adrianna Wtorkowska-Kubińska
Dyrygent Chóru Dziewczęcego „Canzona”

zdjęcie: Bartłomiej Stefański

Koduj_Pro z biblioteką 

Z miłości do książek 

„Canzona”- nowy, międzynarodowy projekt

http://www.murowana-goslina.pl
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie 
zaprasza do klasy pierwszej o poszerzo-
nym programie muzycznym. Nauka 
odbywa się w 6-letnim dziale dziecięcym, 
który kończy się Dyplomem Ukończenia 
Ogniska Artystycznego. Zajęcia w ramach 
programu klasy o poszerzonym progra-
mie muzycznym obejmują:

 ▪ umuzykalnienie (1 godzina lekcyjna), 
 ▪ rytmika z elementami choreografii 
(1 godzina lekcyjna),

 ▪ nauka gry na instrumencie (0,5 godzi-
ny lekcyjnej),

 ▪ koncerty (z okazji Międzynarodowego 
Dnia Muzyki, świąteczne, karna-
wałowe, cykl spotkań muzycznych 

Nauka zdalna to nie lada 
wyzwanie. W zasadzie od roku 
uczniowie i nauczyciele, z nie-
wielkimi przerwami, pracują 
w ten sposób. Oznacza to 
spore ograniczenia w kontak-
tach i życiu społeczności szkol-
nej. Jednak w Dwójce wszyscy 
staramy się stworzyć choćby 
namiastkę normalności i spra-
wić, że szkoła, klasa i życie 
szkolne nie będą tylko zjawi-
skiem wirtualnym.

Dlatego nadal wiele się dzieje – i w realu, 
i w przestrzeni online. Odkąd klasy 
młodsze wróciły do szkoły, korytarze 
zapełniły się gwarem i znowu można 
pracować metodą projektu, która daje 
tak wiele satysfakcji. Klasa 3 c w ten 
sposób uczciła Dzień Kota. Uczniowie 
zaprezentowali swoich ulubieńców, 
opowiedzieli o zwyczajach tych niezwy-
kłych zwierząt i wykonali ich podobizny, 
tworząc niesamowitą galerię. 

Klasa 3 b postanowiła więcej dowiedzieć 
się o pomocy i wolontariacie. Zorganizo-
wali spotkanie z psychologiem, warsztaty 
i dyskusje, poznali organizacje, które 
niosą pomoc, a zwieńczeniem tego 
projektu były prace plastyczne – pomoc-

„Muzykujące rodziny i przyjaciele”, na 
zakończenie roku szkolnego). 

Nauka gry na instrumencie odbywa 
się w klasie fortepianu lub skrzypiec, 
wiolonczeli, gitary, ukulele, a w starszych 
klasach również klarnetu. Uczniom klas 
o poszerzonym programie muzycznym 
dedykujemy również ofertę koncertową  
„Muzykoteki młodego człowieka”, czyli 
koncertów organizowanych przez Pro 
Sinfonikę raz w miesiącu w Auli Uniwersy-
teckiej w Poznaniu, na które zapraszamy 
wszystkich młodych melomanów. Kadrę 
pedagogiczną reprezentują absolwenci 
Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskie-
go w Poznaniu z wieloletnim doświadcze-
niem pedagogicznym. 

ne dłonie. Na pewno takie spotkania 
zaowocują w przyszłości młodymi 
wolontariuszami. 

Samorząd uczniowski klas młodszych 
zorganizował również pocztę walentynko-
wą – uczniowie przesyłali sobie kartki, 
ozdobili sercami szkolne korytarze 
i klasy. Tego dnia naprawdę „Miłość była 
w powietrzu”, a uśmiechy na twarzach.

Niestety, uczniowie starszych klas mogą 
jedynie wirtualnie współpracować i podtrzy-
mywać więzi, jednak starają się robić to jak 
najczęściej i jak najlepiej. I tak w klasie 4 b 
zorganizowali wirtualne obchody Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego. Nie tylko 
poznali historię tego święta, nie tylko 
dowiedzieli się wielu ciekawostek o języ-

Klasy Muzyczne wraz ze Szkołą Podsta-
wową nr 2 od wielu lat wystawiają przy 
współpracy z  Miejsko–Gminnym Ośrod-
kiem Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie widowiska słowno-muzyczne  
w ramach Turniejów Muzycznych organi-
zowanych przez Młodzieżowy Ruch 
Muzyczny Pro Sinfonika. Widowiska te 
wielokrotnie zdobyły I miejsca tegoż 
turnieju. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się z naszą ofertą zamieszczoną na 
stronie internetowej szkoły: 
http://sp2.murowana-goslina.pl/aktual-
nosci/rekrutacja/

Rekrutacja od 1 do 31 marca 2021 r.

kach na świecie, ale również rozwiązywali 
zagadki, quizy i grali w gry online. Zwieńcze-
niem były przygotowane przez nich do 
prezentacji niesamowite zdjęcia. 

Życie szkoły w znacznej mierze przeniosło 
się do przestrzeni wirtualnej. Szukamy 
w tym czegoś dobrego… Może najważniej-
sze jest to, że zatęsknilibyśmy za drugim 
człowiekiem, rozmową, spotkaniem 
i zaczęliśmy tworzyć rzeczy, które już 
na zawsze będą pamiątką tych czasów.

Hanna Frelich
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka 

Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
Zdjęcia: archiwum SP 2

Klasa muzyczna w SP2

„Dwójka” w realu i przestrzeni wirtualnej

http://sp2.murowana-goslina.pl/aktualnosci/rekrutacja/
http://sp2.murowana-goslina.pl/aktualnosci/rekrutacja/
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CENTRALA 
61 89 23 600, faks 61 812 21 40

ZgłosZenie wiZyty Z udZiałem tłumacZa jęZyka migowego  
gmina@murowana-goslina.pl

SEKRETARIAT 
61 8923 605

BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Radosław Szpot, 61 8923 605

SEKRETARZ
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 605

SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA
61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
kierownik Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
cZystość, oświetlenie, Zieleń w pasie drogowym

61 8923 611
eksploatacja i utrZymanie dróg - decyZje 
61 8923 612
remonty dróg, 61 8923 616

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 DLA INTERESANTÓW: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA: Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
kierownik Damian Dubina, 61 8923 685
sołectwa, 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  
Anna Weryszko, 61 892 36 49, 506 423 129
mg sport i nieruchomości  
ul. Mściszewska 10, 61 811 23 36

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 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA
kierownik Violetta Szałata, 61 8923 640
rolnictwo, leśnictwo, melioracje, 61 8923 643
transport publicZny, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO
kierownik Piotr Hildebrandt, 61 8923 655
dowody osobiste, ewidencja ludności, 61 8923 656
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
kierownik Ewa Poepke-Kala, 61 8923 650

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
kierownik Monika Kurianowicz, 61 8923 620 

BIURO RADY MIEJSKIEJ
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

Jeśli sport to twoja pasja
I w siatkówkę pragniesz grać
Przyjdź do „Dwójki” po przygodę
Miło z nami spędzisz czas.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza  
w Murowanej Goślinie

ogłasza nabór do klasy czwartej sportowej  
o profilu piłki siatkowej. 

Uczniom klasy zapewniamy: wszechstronny rozwój fizyczny, udział  
w turniejach, zawodach i zgrupowaniach sportowych, opiekę 

wykwalifikowanej i doświadczonej kadry trenerskiej, możliwość 
reprezentowania szkoły w gminie, powiecie, województwie.

Zainteresowanych uczniów obecnych klas trzecich  
serdecznie zapraszamy

do składania wniosków w sekretariacie szkoły
od 1 do 31 marca 2021 r. 

 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 

w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3.  
tel. 61 812 29 77 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

• 7-letnie (rocznik 2014), realizujące obowiązek szkolny,

• 6-letnie (rocznik 2015), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli 
dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim 
roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo 
posiada opinię PPP o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 

podstawowej.

Rekrutacja trwa od 1 – 31 marca 2021 r.

Wnioski do pobrania na stronie: spdlugagoslina.edupage.org 
lub w sekretariacie szkoły

Wypełnione wnioski można przesyłać do nas na adres 
mailowy szkoły: sp_dluga_goslina@op.pl  lub złożyć osobiście 

w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 
od 8.00 do 15.00.

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole: 
https://www.youtube.com/watch?v=vJyxagEtblU

Szkoła Podstawowa  
im. Powstańców Wielkopolskich  

w Długiej Goślinie  
ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok 

szkolny 2021/2022
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Konkurs „Wielkopolskiej pie-
śni i piosenki patriotycznej” 
został zorganizowany przez 
Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego – 
Departament Edukacji i Nauki 
oraz Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu - Biuro 

Nagroda specjalna dla Klasy Muzycznej

Mimo obowiązujących obo-
strzeń i panującej pandemii 
z zachowaniem reżimu sanitar-
nego we wtorek 16 lutego 
2021 r., jak co roku, uroczyście 
upamiętniliśmy patrona Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Długiej 
Goślinie. 

Pracujące stacjonarnie klasy 1-3 spotka-
ły się przed budynkiem szkoły o godzinie 
10.00. Zebranych powitała dyrektor 
Aldona Dałek, a krótką historię Powsta-
nia Wielkopolskiego przedstawiła Renata 
Olszewska. Słowa do zebranych skiero-
wał Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Dariusz Urbański oraz Zastępca 

Pamiętamy o Powstańcach

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Radosław Szpot, który ufundo-
wał tarczę strzelecką o tematyce 
powstańczej do naszej szkolnej kolekcji. 
Uczniowie w klasach poznali rozmaite 
ciekawostki dotyczące naszego patrona 
oraz wykonali różne działania na temat 
Powstania Wielkopolskiego. Zajęcia 
upłynęły przy dźwiękach „Marsylianki 
wielkopolskiej”. Słodką niespodziankę 

Projektu „Cyfrowa Szkoła Wiel-
kopolsk@2020”. Skierowany 
był do uczniów wielkopolskich 
szkół podstawowych. 

W konkursie udział wzięło ponad 150 
wokalistów i grup wokalnych. 

Nasze miasto i gminę reprezentowały 
dwa zespoły wokalne klas muzycznych ze 

dla wszystkich ufundowała Rada Szkoły. 
Uczniowie uczący się zdalnie uczestniczy-
li w różnorodnych zadaniach związanych 
z Powstaniem Wielkopolskim. Mamy 
nadzieję, że już za rok z okazji Dnia 
Patrona będzie mógł odbyć się nasz 
tradycyjny turniej pn. „I ty możesz zostać 
generałem”.

Karolina Magdziarz
Zdjęcia: Katarzyna Dobrowolska

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.

Starsza grupa przygotowana przez 
Adriannę Wtorkowską-Kubińską zdobyła 
Nagrodę Specjalną Dyrektora Projektu 
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020”.

Serdecznie gratulujemy!

Adrianna Wtorkowska-Kubińska 
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KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK

,,GOŚLINIACY”
 w Murowanej Goślinie

 

zaprasza na akcję poboru krwi 
oraz 

rejestrację dawców do banku szpiku

„Dla dzieci chorych na Białaczkę”

28.03.2021 r. (niedziela), godz. 9.00-14.00 
Ambulans, ul. Nowy Rynek 8, Murowana Goślina

 

W dniu akcji poboru krwi kontynuowana będzie zbiórka nakrętek  
dla Kamila Bałażyka na turnus rehabilitacyjny.

DAR kRwI - DAR SERCA

Kontakt tel.: 502 945 920 
Prezes Zarządu klubu 

Stanisław Woźniak

Koperta życia
Wszystkim seniorom oraz osobom z chorobami przewle-
kłymi polecamy „Kopertę życia”. Pakiet jest do odbioru 
u sołtysów oraz w USC w Murowanej Goślinie. W skład 
pakietu wchodzi – koperta życia, naklejka, magnes.
1. Koperta życia – wypełniamy wszystkie rubryczki, jeśli 

nie damy rady sami, można poprosić członka rodziny 
lub sąsiadów. Do karty dołączamy wypisy ze szpitali 
(może być ksero).

2. Kopertę wraz z wypisami umieszczamy w segregato-
rze, teczce lub koszulce foliowej.

3. Na tym segregatorze, teczce itp. naklejamy dołączo-
ną naklejkę. Dzięki niej ratownik medyczny od razu 
będzie wiedział, która teczka dotyczy naszego stanu 
zdrowia. 

4. Na wydzielonym na magnesie białym polu wpisuje-
my miejsce, gdzie odłożymy teczkę z naszymi doku-
mentami. Musi to być miejsce łatwe do odszukania, 
np. na lodówce, pod telewizorem, w 1 szufladzie 
w kuchni.

5. Magnes umieszczamy na drzwiach lodówki.
Ratownicy medyczni proszą, aby wypisy ze szpitali były 
aktualne, po każdej kolejnej wizycie, poradzie dokłada-
my kolejne dokumenty.

AZBEST

NABÓR 2021
wniosków

DO 30 LIPCA

Szczegóły oraz formularze wniosków

www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest
Pisemne wnioski należy składać w urzędach gmin 

właściwych ze względu na położenie nieruchomości 
Datą złożenia wniosku jest dzień jego wpływu do urzędu gminy
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PODPISY DO ZDJĘĆ

Str. 1
1 zdjęcie – fontanna na placu, napis: Raport z 1,5 kadencji 2014-2021
2 zdjęcie – budynek świetlicy
3 zdjęcie – grupa osób, za nimi wóz strażacki
4 zdjęcie – parking, kilka samochodów
5 zdjęcie – chodnik na osiedlu
6 zdjęcie – grupa osób przed budynkiem szkoły
7 zdjęcie – zastępca burmistrza Radosław Szpot, szef goślińskiego sztabu WOŚP Tomasz 
Mizgier, burmistrz Dariusz Urbański na placu, w tle ratusz
8 zdjęcie – grupa dziewcząt, przed nimi dyrygentka Adrianna Wtorkowska-Kubińska

Str. 2
1 zdjęcie – burmistrz Dariusz Urbański

Str. 4
1 zdjęcie – skan dokumentu, oświadczenie sołtysów gminy Murowana Goślina

str. 5
1 zdjęcie – kościół na placu, na pierwszym planie ulica
2 zdjęcie – fontanna na placu
3 zdjęcie – ulica, po lewej domy, po prawej budynek szkoły

Str. 6
1 zdjęcie – ulica, samochody, domy
2 zdjęcie – droga, na poboczach drzewa, dalej pola
3 zdjęcie – ulica, samochody, domy
4 zdjęcie – ulica, domy
5 zdjęcie – ulica, samochody, domy

Str. 7
1 zdjęcie – chodnik na osiedlu
2 zdjęcie – ulica, parking, samochody
3 zdjęcie – pusty parking
4 zdjęcie – parking, samochody
5 zdjęcie – plac zabaw w parku

Str. 8 
1 zdjęcie – podjazd dla wózków, budynek przedszkola
2 zdjęcie – budynek szkoły, dalej część w trakcie rozbudowy
3 zdjęcie – wjazd na wiadukt
4 zdjęcie – wiadukt nad torami kolejowymi

Str. 9 
1 zdjęcie – budynek świetlicy
2 zdjęcie – budynek świetlicy
3 zdjęcie – duża wiata
4 zdjęcie – budynek, na nim napis: Policja
5 zdjęcie – wóz strażacki
6 zdjęcie – 4 zestawy – aparaty ochrony dróg oddechowych dla OSP

Str. 10
1 zdjęcie – korytarz budynku, banery, cztery osoby, przed nimi wstęga
2 zdjęcie – pomieszczenie, stoły, siedzi 5 osób, z prawej burmistrz Dariusz Urbański
3 zdjęcie – urządzenia rehabilitacyjne w pomieszczeniu
4 zdjęcie – kuchnia
5 zdjęcie – pomieszczenie, piłki i inne przedmioty do rehabilitacji

str. 11
1 zdjęcie – wiata przy ścieżce pieszo-rowerowej
2 zdjęcie – ulica i chodnik, na drugim planie zabudowania

Str. 12
1 zdjęcie – wnętrze sklepu, w czerwonym kołku zaznaczone kartki leżące na ladzie
2 zdjęcie – skan dokumentu

Str. 13
1 zdjęcie – skan dokumentu

str. 14
1 zdjęcie – skan dokumentu, tytuł: Uzasadnienie

Str. 15
1 zdjęcie – grafika z życzeniami świątecznymi od burmistrza i przewodniczącego Rady Miej-
skiej

Str. 17
1 zdjęcie – strażak wprowadza starszego mężczyznę po schodach przed budynkiem

Str. 18
1 zdjęcie – trzy wolontariuszki z puszkami WOŚP
2 zdjęcie – wolontariuszka WOŚP przed budynkiem sklepu, przed nią dziecko
3 zdjęcie – grupa osób w pomieszczeniu, jedna stoi, inne siedzą przy komputerach
4 zdjęcie – burmistrz Dariusz Urbański oraz dwoje wolontariuszy WOŚP na placu
5 zdjęcie – pomieszczenie, kilka osób liczy znajdujące się na stołach pieniądze

Str. 19
1 zdjęcie – grafika, dłonie na klawiaturze, napis: KODUJ_PRO
2 zdjęcie – na półkach książki, ułożone parami i owinięte czerwoną wstążką
3 zdjęcie – grupa dziewcząt, przed nimi dyrygentka, za nią mężczyzna przed monitorem 
komputera

Str. 20
1 zdjęcie – na krześle karton z napisem: poczta walentynkowa
2 zdjęcie – na ścianie prace plastyczne – koty
3 zdjęcie – praca plastyczna, kolorowe wycinane z papieru dłonie

Str. 21
1 zdjęcie – plakat informujący o naborze do Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie
2 zdjęcie – plakat informujący o naborze do klasy sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w 
Murowanej Goślinie
3 zdjęcie – grafika informacyjna, numery telefonów do pracowników urzędu

Str. 22
1 zdjęcie – zastępca burmistrza Radosław Szpot, burmistrz Dariusz Urbański oraz dyrektor 
szkoły Aldona Dałek przed budynkiem szkoły
2 zdjęcie – grupa dzieci z nauczycielką
3 zdjęcie - grupa osób dorosłych oraz dzieci przed budynkiem szkoły

Str. 23
1 zdjęcie – plakat informujący o projekcie „Koperta życia”
2 zdjęcie – plakat informujący o spotkaniu stowarzyszenia Fanaberia: „Równowaga w cha-
osie”
3 zdjęcie – plakat informujący o naborze wniosków o likwidację azbestu
4 zdjęcie – plakat informujący o akcji poboru krwi

Str. 24
1 zdjęcie – plakat informujący o spektaklu teatralnym „70”
2 zdjęcie – plakat informujący o Narodowym Spisie Powszechnym: wejdź na spis.gov.pl
3 zdjęcie – plakat informujący o wystawie obrazów Wojciech Wtorkowskiego
4 zdjęcie – plakat informujący o wiosennym happeningu „Ptasie trele”
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