
jesteśmy w połowie kadencji. Przed nami nie tylko realizacja 
programu wyborczego z 2018 roku, ale też nowe wyzwania. 
Podejmujemy działania, które przyspieszą rozwój naszego 
miasta i gminy. Ostrożna polityka niezadłużania gminy (oraz 
spłata zadłużenia zaciągniętego przez Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka”) otwiera nowe perspektywy poprawy jako-
ści życia mieszkańców.

W sierpniu br. złożyliśmy 3 wnioski do programu Polski Ład, 
w ramach którego można uzyskać 95 proc. dofinansowania na 
zaplanowane inwestycje. Przygotowane przez urząd wnioski 
dotyczą następujących realizacji:

 ▪ przebudowa ulicy Przemysłowej (wniosek na 3 500 000 zł);
 ▪ budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty  
(wniosek na 8 500 000 zł);

 ▪ budowa ulic w rejonie ul. Mściszewskiej (Cicha, Żurawia, 
Łabędzia, Łąkowa) oraz Mickiewicza (Konopnickiej, Prusa, 
Żeromskiego), (wniosek na 7 000 000 zł).

Wkład gminy dla wymienionych realizacji stanowić będzie 5 
proc. Złożyliśmy wnioski na inwestycje, dla których mamy już 
przygotowane projekty, a także uzyskaliśmy lub w najbliższych 
tygodniach otrzymamy pozwolenia na budowę. Czekamy na 
promesy. Jeśli któryś z wniosków nie zostanie uwzględniony, 
to z pewnością ponowimy starania we wrześniu, gdy rozpocz-
nie się drugi nabór. Wówczas będziemy składać wnioski także 
na kolejne drogi, które mają gotowe projekty wykonawcze lub 
są obecnie w trakcie projektowania. Są to:

 ▪ ul. Dworcowa i Graszyńskiego,
 ▪ ul. Jodłowa (koncepcja),
 ▪ Pogodna II etap,
 ▪ ul. Na stoku,
 ▪ ul. Ogrodowa,
 ▪ ul. Przemysłowa II etap.

Drogi, które będą remontowane, to:
 ▪ ul. Długa i Wodna,
 ▪ droga do Kamińska oraz z Wojnowa do Wojnówka,
 ▪ w Przebędowie w kierunku Obornik.

W trakcie przygotowania do realizacji są: droga w Boduszewie, 
Cechowa i Kuźnicza w Przebędowie. Pracujemy także nad 
kolejnymi projektami, aby w najbliższych latach mogły zostać 
zrealizowane budowy ulic (Norwida, Spokojna, Wiosenna, 
Górka) i mostów (w ulicach Łąkowej i Podgórnej).W przyszłym 

roku, jeśli zajdzie taka potrzeba, weźmiemy kredyt na wkład 
własny, aby realizować inwestycje drogowe. Warto skorzystać 
z takiej opcji, ponieważ oprocentowanie jest obecnie niskie.

Złożyliśmy także wykaz potencjalnych zadań inwestycyjnych zgło-
szonych przez naszą gminę do Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka” do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. 
W ramach tego dofinasowania zamierzamy realizować budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w następujących lokalizacjach:

 ▪ Rakownia (etap I i II),
 ▪ Murowana Goślina ul. Łąkowa,
 ▪ Murowana Goślina ul. Cześnika,
 ▪ Białężyn etap II,
 ▪ Nieszawa,
 ▪ Głębocko,
 ▪ Długa Goślina al. Czereśniowa,
 ▪ Mściszewo ul. Radzimska,
 ▪ Boduszewo dz. 109 (droga na Sasankę),
 ▪ Murowana Goślina ul. Starczanowska,
 ▪ Mściszewo (kolejny etap),
 ▪ Murowana Goślina ul. Śliwkowa,
 ▪ Rakownia dz. 38/13.

W tym roku zaczniemy inwestycję  w zakresie budowy oświe-
tlenia i modernizacji płyty boiska na stadionie miejskim (inwe-
stycja będzie realizowana w 2021 i 2022 roku ze względu na 
konieczność uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia). 
W 2022 roku mieszkańcy doczekają się bieżni tartanowej. 
Również w przyszłym roku planujemy wybudować w Murowa-
nej Goślinie skatepark z prawdziwego zdarzenia.

W przyszłym roku dokonamy rewitalizacji boisk przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. 

Obecnie domykamy sprawę przekazania gruntów, aby można 
było rozpocząć budowę drogi do Zielonki. Koszt realizacji tej 
inwestycji to 3,5 mln zł. Już niebawem w kierunku Rakowni 
będziemy mogli pojechać nową ścieżką rowerową, wykonana 
zostanie także nowa nawierzchnia jezdni.

W najbliższym czasie będziemy także budować ul. Rogozińską. 
Dokończymy budowę świetlicy w Przebędowie. W nowym roz-
daniu środków unijnych zrewitalizujemy dworce w Murowanej 
Goślinie i Łopuchowie.

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
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TERMIN IMPREZA MIEJSCE

LU
TY

3 lutego Turniej brydża sportowego Sala OSP Boduszewo

3-7 lutego Półkolonie zimowe Hala sportowo-widowiskowa, 
ul. Mściszewska 10

15 lutego XVI Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

15-16 lutego Piłkarska Liga Mistrzów Hala sportowo-widowiskowa, 
ul. Mściszewska 10

16 lutego V Bieg Walentynkowy Stadion Murowana Goślina

22 lutego Charytatywny bal karnawałowy „Podróż dookoła świata” Sala OSP Murowana Goślina

23 lutego Aktywna zima - � t maraton Hala sportowo-widowiskowa, 
ul. Mściszewska 10

28 lutego V Marszobieg Przestępny SP nr 2, ul. Kutrzeby

29 lutego-1 marca  Piłkarska Liga Mistrzów Hala sportowo-widowiskowa, 
ul. Mściszewska 10

M
A
RZ

EC

pierwszy i ostatni 
poniedziałek marca Turniej brydża sportowego Sala OSP Boduszewo

4 marca Drzwi otwarte dla przedszkolaków-przyszłych uczniów 
i ich rodziców „Przyjdź, zobacz, zostań Naszym Uczniem” SP nr 1, ul. Szkolna

7 marca Koncert z okazji Dnia Kobiet Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

8 marca XXIII Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach Sala Ośrodka Kultury, 
ul. Mściszewska 10

8 marca VI Bieg z okazji Dnia Kobiet Stadion Murowana Goślina

10 marca Targi edukacyjne Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

14 marca Koncert „Muzykujące rodziny i przyjaciele” SP nr 2

14-15 marca Piłkarska Liga Mistrzów Hala sportowo-widowiskowa, 
ul. Mściszewska 10

20 marca Muzyczny stand-up Czesława Mozila – impreza biletowana Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

22 marca Akcja Poboru Krwi HDK PCK Gośliniacy Klub Osiedlowy

27 marca XVI Teatralia – Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

29 marca Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w Puszczy Zielonce Winnica Skoki

29 marca Aktywna zima - � t maraton Hala sportowo-widowiskowa, 
ul. Mściszewska 10

K
W
IE
CI
EŃ kwiecień Noc Kościołów Drewnianych Skoki, Węglewo

kwiecień Obrączkowanie ptaków Murowana Goślina

IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH 
I TURYSTYCZNYCH W 2020 R.



www.murowana-goslina.pl2

Analizujemy także kolejne potrzeby mieszkańców. Warto się przy-
mierzyć do budowy parkingu przy stacji PKP Zielone Wzgórza 
i aplikować o środki zewnętrzne.

Staram się w kolejnych biuletynach, a także podczas wielu spo-
tkań z mieszkańcami np. podczas imprez plenerowych, przed-
stawiać Państwu najważniejsze inwestycje, a także projekty 
realizowane przeze mnie oraz pracowników urzędu. Szczególnie 
te, które mają największy wpływ na zamiany w gminie. Tym 
razem chciałbym jeszcze podsumować działania i sukcesy rad-
nych, którzy we współpracy ze mną realizują zadania, które 
zdecydowanie poprawiają jakość życia mieszkańców. Już 
w kadencji 2014-2018, mimo iż miałem w Radzie Miejskiej 
opozycję 12 radnych, wiele projektów i inicjatyw zostało przez 
radnych zrealizowanych. Oto najważniejsze, najświeższe, cza-
sem tylko przykładowe działania radnych, z którymi współpra-
cuję. Za każdą realizacją inwestycji w Państwa otoczeniu stoją 
dziesiątki spotkań, ustaleń, konsultacji. Także do radnych 
spływa mnóstwo apeli o rozmaite interwencje.

LESZEK SOMERFELD  
(RADNY I SOŁTYS)

Łopuchowo:
 ▪ budowa przystanku PKP przy osiedlu Łopuchowo,
 ▪ nowe oświetlenie na skrzyżowaniu przy wjeździe na osiedle,
 ▪ nawierzchnia asfaltowa od drogi 196, przez tory, do wjazdu 
na osiedle,

 ▪ chodnik umożliwiający dojście do przystanku PKP,
 ▪ nowa siłownia zewnętrzna,
 ▪ zamontowanie płyt betonowych przy zjazdach z dróg asfaltowych,
 ▪ zamontowanie 5 ławek wraz z koszami przy drogach,
 ▪ remont wiaty w Łopuchowie,
 ▪ kanalizacja sanitarna w Łopuchowie,
 ▪ remont nawierzchni asfaltowej,
 ▪ chodnik od drogi 196 w kierunku szkoły podstawowej,
 ▪ droga asfaltowa i chodniki po obu stronach jezdni wraz 
z wjazdami na posesje na drodze w kierunku szkoły,

 ▪ oznakowanie i numeracja posesji,
 ▪ namalowanie na jezdni znaków informujących o kierunku 
dojazdu do szkoły,

 ▪ światłowód,
 ▪ zamontowanie 25 nowych lamp,
 ▪ zakup kosiarki samojezdnej oraz podkaszarki (przy czym 
warto zaznaczyć, że wykaszanie wykonuje właśnie sołtys),

 ▪ zamontowany spowalniacz przy placu zabaw.

Łopuchówko:
 ▪ nowy chodnik wzdłuż bloków przy współpracy Radnego Po-
wiatu Poznańskiego Jarosława Dobrowolskiego oraz sołtys 
Łopuchówka Urszuli Gendery-Zielińskiej. 

 ▪ nowa wiata rekreacyjna,
 ▪ oświetlenie.

Głębocko:
 ▪ nowa linia oświetlenia oraz uzupełnianie istniejących linii,
 ▪ przystanek przy drodze 196 dla dzieci dojeżdżających 
do szkoły.

Wojnowo:
 ▪ chodnik przy drodze dojazdowej w kierunku starej szkoły,
 ▪ uzupełnienie oświetlenia.

Wojnówko:
 ▪ przebudowa starego budynku i urządzenie w nim świetlicy.
 ▪ Inne działania:

 ▪ prezes OSP Łopuchowo, 
 ▪ zakup nowego samochodu ford transit na potrzeby OSP 
z budżetu gminy,

 ▪ pozyskanie sponsorów na doposażenie OSP (sprzęt w su-
mie za ok 40 tys. zł).

BOGUSŁAW FRĄCKOWIAK  
(TAKŻE WE WSPÓŁPRACY Z SOŁTYSAMI)

Długa Goślina:
 ▪ budowa chodnika i ścieżki rowerowej (w tym roku projekt, 
realizacja w roku 2022),

 ▪ sieć wodociągowa w al. Czereśniowej (projekt w trakcie 
realizacji, podłączenie w 2022 roku),

 ▪ sieć wodociągowa kierunek Gozdowiec,
 ▪  doposażenie placów zabaw,
 ▪ rozbudowa oświetlenia ulicznego,
 ▪ pomoc finansowa gminy przy remoncie kościoła.

Łoskoń Stary:
 ▪ droga asfaltowa i wiata przystankowa,
 ▪ przekazanie działki gminnej dla sołectwa pod plac zabaw. 

Białężyn:
 ▪ kanalizacja sanitarna (w trakcie realizacji),
 ▪ utwardzenie drogi gruntowej płytami przy szkole,
 ▪ pomoc dla straży pożarnej w zakupie pompy i piły motorowej 
oraz pomoc przy rozbudowie remizy,

 ▪ budowa wiaty.

Nieszawa:
 ▪ przekazanie gruntu pod plac zabaw i rekreację,
 ▪ oświetlenie,
 ▪ budowa kanalizacji sanitarnej.

Kąty:
 ▪ budowa nowej wiaty i doposażenie placu zabaw,
 ▪ ograniczenie tonażowe na drodze powiatowej (do 12 ton),
 ▪ wycinka drzew,
 ▪ wiata na przystanek autobusowy.

Trojanowo:
 ▪ poszerzenie i utwardzenie drogi wjazdowej z obwodnicy 
w kierunku wsi, wzmocnienie pobocza,

 ▪ załatanie dziur w jezdni.

ANDRZEJ KUŹNIEWSKI

 ▪ budowa i oddanie do użytku ulic:
- Słoneczna, 
- Tęczowa, 
- Promienista, 

 ▪ do realizacji: budowa ul. Kwiatowej, górnej Rogozińskiej,
 ▪ dokończenie budowy ul. Okrężnej, Pogodnej,
 ▪ zagospodarowanie skweru przy ul. Okrężnej,
 ▪ wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe,
 ▪ doposażenie placu zabaw,
 ▪ zamontowanie kamery w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
na placu zabaw przy ul. Promienistej.

JACEK ZARANEK 
(WSPÓŁPRACA Z SOŁTYSAMI)

 ▪ budowa kanalizacji wodociągowej przy ul. Radzimskiej, 
Mściszewo – osiedle,

 ▪ skuteczne zablokowanie budowy świniarni w Mściszewie,
 ▪ rewitalizacja świetlicy w Uchorowie,
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 ▪ utwardzenie płytami drogi w Starczanowie,
 ▪ budowa chodnika w Uchorowie i remont nawierzchni wzdłuż 
drogi wojewódzkiej, 

 ▪ doposażenie placów zabaw,
 ▪ nowe oświetlenie ledowe,
 ▪ doprowadzenie wody do boiska w Uchorowie.

PRZEMYSŁAW POPIAK

 ▪ budowa ulic:
- Chabrowa,
- Narcyzowa,
- Wiśniowa,
- Przemysłowa (I etap rozpocznie się w roku bieżącym),
- ułożenie płyt betonowych na ulicy Przemysłowej za torami 
oraz od mostku do ul. Za mostem,

 ▪ montaż oświetlenia ulicznego na ul. Soplicy,
 ▪ montaż koszy przy nowo budowanych ulicach oraz w miej-
scach, w których jest to potrzebne,

 ▪ oznakowanie drogowe na osiedlu 600-lecia,
 ▪ montaż barierek zabezpieczających na mostku  
w ul. Przemysłowej,

 ▪ wiata przystankowa przy ul. Gnieźnieńskiej, z której  
korzystają przede wszystkim uczniowie jeżdżący autobusem 
do szkoły,

 ▪ ponadto obecnie prowadzę liczne rozmowy na temat remon-
tu/budowy ul. Ogrodowej, Przemysłowej, projektu oświetlenia 
w kolejnym odcinku ul. Soplicy, utworzenia parkingu przy przy-
stanku PKP Zielone Wzgórza, udrożnienia lub powiększenia 
kanalizacji deszczowej od ul. Brzoskwiniowej od Oliwkowej.

GRAŻYNA NAWROCKA 
(RADNA I SOŁTYS)

 ▪ budowa ulicy Rzemieślniczej i Szklarskiej,
 ▪ budowa świetlicy wiejskiej,
 ▪ pozyskanie dofinasowania z budżetu gminy na projekt  
ul. Cechowej. W kolejnym etapie starania będą dotyczyły 
projektu ul. Kuźniczej; 

 ▪ płyty betonowe przy pętli autobusowej oraz na odcinku drogi od 
mostku. Utwardzenie będzie sukcesywnie uzupełniane. Wybra-
na w tych miejscach ziemia z gruzem została wykorzystana do 
wyrównania dróg w 4 innych miejscach na terenie Przebędowa,

 ▪ utwardzenie kruszcem drogi: za pętlą autobusową, a także 
na odcinku przy budynkach nr 20 – 28 oraz przy bloku 20A,

 ▪ sukcesywne budowanie i uzupełnianie oświetlenia; w naj-
bliższym czasie zostanie wykonane oświetlenie od budynku 
20 do 28,

 ▪ zamontowanie 9 ławek oraz 7 koszy na śmieci,
 ▪ zamontowanie tablicy informacyjnej przy placu zabaw,
 ▪ ustawienie dodatkowych pojemników z GOAP przy blokach 
20 A i B, 

 ▪ działania interwencyjne w sprawach: „muld” na drodze 187, 
zalewania ul. Przewozowej i Szewskiej (zrealizowano inwe-
stycję kanalizacyjną wzdłuż drogi 196, wymiana rur o więk-
szej przepustowości, doposażenie studzienek); usunięcie 
trzciny na zbiorniku retencyjnym, usunięcie suchych drzew 
w pobliżu sklepu; przycinka drzew przy ul. Stolarskiej  
i w innych miejscach przy słupach oświetleniowych; zgłosze-
nie braku oświetlenia: przy rondzie, na terenie wsi,  
na przystanku PKP, na głównym skrzyżowaniu dróg,

 ▪ działania związane ze sprawami porządkowymi, jak np. po-
rzucone śmieci, zgłoszenia padłych zwierząt do usunięcia, 
wykaszanie terenów przy ścieżce pieszo-rowerowej, placu 
zabaw, siłowni i w innych miejscach,

 ▪ działania społeczne: współorganizowanie wraz z radą sołec-
ką Dnia Dziecka, akcja Sprzątanie Przebędowa oraz udział 
w sprzątaniu otoczenia zbiornika retencyjnego (organizo-
wane przez koło wędkarskie), prowadzenie 12-Godzinnego 
Biegu Charytatywnego wraz z licytacjami, udział w wielu 
akcjach charytatywnych m.in. dla Lenki, Mikołaja, 

 ▪ w najbliższych planach założenie koła gospodyń wiejskich, 
co daje możliwość składania wniosków o środki zewnętrzne 
przy współpracy z LGD Kraina Trzech Rzek. 

ELŻBIETA DZIEL 
(RADNA I SOŁTYS)

 ▪ budowa światłowodu w Kamińsku,
 ▪ budowa chodnika w Boduszewie we współpracy ze Starostą 
Poznańskim (plan),

 ▪ przebudowa drogi do Zielonki (w trakcie realizacji),
 ▪ trwałe utwardzenie poboczy drogi przez Kamińsko do Pławna,
 ▪ rozbudowa oświetlenia drogowego,
 ▪ remont świetlicy wiejskiej,
 ▪ boisko w Pławnie oraz budowa oświetlenia boiska,
 ▪ w najbliższych planach: rewitalizacja plaży w Kamińsku, 
a także nowa nawierzchnia do Kamińska (w trakcie regula-
cje dot. własności gruntów). 

ROBERT MOLSKI

 ▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Raduszyńskiej,
 ▪ rozbudowa oświetlenia ulicznego,
 ▪ budowa i remonty chodników, wymiana nawierzchni asfal-
towych,

 ▪ doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych. 

DANUTA SZCZEPANIAK

 ▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Raduszyńskiej,
 ▪ rozbudowa oświetlenia ulicznego,
 ▪ budowa dróg lokalnych, wymiana nawierzchni ul. Kręta, 
Długa oraz Za Bramą, 

 ▪ wykonanie chodników wzdłuż ulicy Krętej, Długiej oraz  
„zatoczka” parkingowa,

 ▪ usunięcie suchych drzew oraz nasadzenie w to miejsce 
młodych, zdrowych drzewek,

 ▪ rozbudowa monitoringu przy placu zabaw w celu popra-
wy bezpieczeństwa,

 ▪ opieka zdrowotna: liczne spotkania z przedstawicielami 
opieki zdrowotnej w Murowanej Goślinie, w tym debaty 
na komisjach.

PIOTR TECŁAW 
(WSPÓŁPRACA Z SOŁTYSAMI)

 ▪ budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Gnieź-
nieńskiej do Rakowni wzdłuż ul. Goślińskiej (projekt w trak-
cie realizacji),

 ▪ budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Ra-
kowni,

 ▪ budowa remizy OSP w Rakowni,
 ▪ utwardzanie dróg gruntowych, m.in. trwałe utwardzenie 
płytami betonowymi znacznego odcinka ul. Dolnej,

 ▪ uzupełnianie oświetlenia ulicznego,
 ▪ doposażenie przedszkola w Rakowni,
 ▪ inne działania: do roku 2021 prezes OSP Rakownia.

Również radni opozycyjni wyróżniają się spośród wszystkich rad-
nych, ale nie współpracą, a wnioskami o dostęp do informacji 
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publicznej kierowanymi do urzędu. Każde takie zapytanie wiąże 
się z dodatkową pracą i odrywaniem pracowników od codzien-
nych obowiązków służbowych. Przy czym należy zaznaczyć, że 
oczywiście samo prawo dające wgląd w dokumenty urzędowe 
jest niezbędne. Gorzej, gdy jest wykorzystywane np. do nęka-
nia, paraliżowania pracy, szukania na oślep pretekstów do 
„przyczepiania się”.

Najbardziej aktywną radną pod względem składania wniosków 
o dostęp do informacji publicznej jest Magdalena Binięda-Grze-
byta. Rekord padł 17 października 2019 roku, kiedy to wpły-
nęło do urzędu tego samego dnia 5 wniosków od ww. radnej 
zawierających w sumie kilkanaście pytań. Niektóre z  zapytań 
dotyczyły udostępnienia wykazu stowarzyszeń lub klubów spor-
towych, które otrzymały pomoc publiczną (z lat 2014-2019 
wraz z podaniem kwot). Inny wniosek dotyczył pozyskania kopii 
faktur z jednej klasyfikacji budżetowej za okres sześciu lat! Te 
pytania oraz stawiane w pozostałych wnioskach były prawdo-
podobnie próbą znalezienia jakiegokolwiek „haka” na oponen-
tów politycznych, inne zwyczajnie można by, moim zdaniem, 
uznać za nękanie, skoro pani radna pyta o zarobki burmistrza, 
które są dostępne w oświadczeniach majątkowych.

Kamil Grzebyta stara się być równie dociekliwy i… w jego wnio-
sku o dostęp do informacji publicznej ponownie pada pytanie 
o zarobki burmistrza, mimo iż wiedzę na ten temat mógłby 
zaczerpnąć z moich oświadczeń majątkowych lub częściowo 
z dokumentacji, o którą wnioskowała wcześniej jego żona. 
Ponadto, dla przykładu, interesują go aktualne statuty organiza-
cji współpracujących z urzędem i zarobki prezesów tychże orga-
nizacji (i ciężko czasami się domyślać, na jakiej podstawie 
uznał, że urząd takie informacje posiada i że mógłby je udostęp-
nić), albo docieka w sprawie wpisu na facebooku, który był, 
a następnie został usunięty. To są ważne sprawy z punktu 
widzenia radnego, który ma działać na rzecz mieszkańców. Jed-
nym z najbardziej kuriozalnych jego wniosków, moim zdaniem, 
był ten z 25.02.2021 roku, w którym wnosi o „przedstawienie 
wszystkich dokumentów księgowych związanych z jednostkami 
organizacyjnymi gminy Murowana Goślina” – wszystkie faktury 
sołectw i osiedli za okres ponad sześciu lat! W tym samym 
wniosku w kolejnym punkcie zamieszcza wniosek o przedsta-
wienie protokołów z zebrań sołeckich i osiedli  – również za 

okres ponad sześciu lat. Wniosek wycofał, ale dopiero po mie-
siącu, prawdopodobnie po zapoznaniu się z pismem, jakie skie-
rowali do niego i do urzędu oburzeni sołtysi. 

W innym wniosku radny Grzebyta żąda informacji na temat 
tego, jak kształtował się udział wydatków majątkowych gminy 
Murowana Goślina od roku – uwaga – 2006 do 2020 (wniosek 
z zaznaczeniem, że chodzi zarówno o udział procentowy, w sto-
sunku do budżetu, jak i wartości nominalne). Podpowiem panu 
radnemu, takie informacje można znaleźć w uchwałach budże-
towych, które wszystkie dostępne są w Internecie (BIP) i wypa-
dało by do nich dotrzeć samodzielnie.

Do tego jeszcze kilka wniosków radnej Justyny Radomskiej  
i w sumie mamy dziesiątki pytań, wiele dni i tygodni pracy 
wykonywanej przez urzędników często tylko dlatego, że radny 
opozycyjny szuka haka na burmistrza.

Totalna opozycja nie ma żadnych zahamowań. Radna E. Wal-
czak zasłynęła tym, że podczas kontroli w ramach Komisji Rewi-
zyjnej sprzedała Thermomix rodzinie kontrolowanego przedsię-
biorcy. Z moralnego punktu widzenia rzecz niedopuszczalna.

Państwu pozostawiam ocenę jakie działania są wykonywane 
na rzecz lokalnej społeczności.

Dziękuję radnym, a także sołtysom, którzy dla dobra społecz-
ności współpracują ze mną oraz urzędem i całą swoją energię 
angażują w działania dla dobra mieszkańców, analizowania ich 
potrzeb i odpowiadania na te potrzeby.
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muszę się odnieść do treści artykułów zamieszczonych przez 
Stowarzyszenie Wspólna Przyszłość w „gazetce wstydu” (tytuł 
taki nadali sami mieszkańcy od pierwszego jej wydania).

Właśnie poznaliśmy przyczyny wywołania awantury politycznej 
w gminie. Od początku wiadomo było, że grupa inicjująca refe-
rendum nie działa samodzielnie. Tam nie ma osób, które mogą 
pretendować do jakichkolwiek stanowisk. Nie umieli skutecznie 
zebrać wymaganej liczby podpisów – komisarz wyborczy dwu-
krotnie okazał się łaskawy i zwracał się o uzupełnienie listy. 
Nie potrafili zrealizować wymagań określonych w ustawie dot. 
informowania mieszkańców, a tym samym nie zrealizowali 
wszystkich procedur. Uratował ich Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Poznaniu, który podejmując taką decyzję, w mojej oce-
nie, nie trzymał się wytycznych PKW z 2012 roku – absurd, 
którego nie da się wytłumaczyć. Przy czym wniosek o referen-
dum został złożony w kwietniu br. Wiele osób zwróciło z kolei 
uwagę, że główny inicjator referendum stosuje bardzo prymi-
tywne metody działania, na przykład na zdjęciu profilowym 
w mediach społecznościowych miał umieszczony wizerunek 
burmistrza na taczce. To w pełni pokazuje jego poziom. 
Ponadto grupa referendalna nie potrafi odróżnić słowa rewitali-
zacja od rewaloryzacja. Takie przykłady można by mnożyć. 

Aby podburzyć mieszkańców przeciwko wybranemu w demo-
kratycznych wyborach burmistrzowi, wymyślane są od wielu 
miesięcy kolejne pseudoafery, które okazują się być zwykłymi 
oszczerstwami. Przykładem pseudoafera z drukowaniem bile-
tów. Zjawisko to nie miało nigdy miejsca w naszej gminie. 
Nawet, gdyby coś takiego się zdarzyło, to jako burmistrz miasta 
nie miałbym z tym nic wspólnego. Jednak przy pomocy TVP-PIS 
można bezkarnie próbować wpływać na opinie ludzi.  
Do takiego stopnia, żeby 38 mln Polaków wprowadzić w błąd 
i w reportażu za urzędnika gminy podstawić własną żonę.  
Tak właśnie działał Jakub Ćwirlej z telewizji publicznej. Pozosta-
wiam to bez komentarza, szkoda czasu i uwagi na takich 
pseudodziennikarzy. 

Na marginesie, K. Grzebyta i jego żona M. Binięda-Grzebyta 
nie wygrali jeszcze żadnej sprawy o naruszenie dóbr osobistych 
zakończonej prawomocnym wyrokiem. Widocznie wybitna 
prawniczka nie jest w tym zakresie douczona, że istnieje dwu-
instancyjność. 

Natomiast ja czekam blisko rok na wyznaczenie daty rozprawy, 
w sprawie, którą wytoczyłem naszemu lokalnemu przedsię-
biorcy, biznesmenowi i rzemieślnikowi, który w roku 2020 
w swojej budce fotograficznej osiągnął mniejsze zarobki, niż 
otrzymuje z naszych podatków w postaci diety radnego. 
Sprawa dotyczy bezprawnego nagrania naszej prywatnej roz-
mowy i przekazywania jej treści osobom trzecim, w tym wspo-
mnianemu „redaktorowi” Ćwirlejowi. Ten rozmowę wykorzystał 
i ujawnił w swoim tendencyjnym reportażu. Czekam na roz-
strzygnięcie w sądzie ze stoickim spokojem i przechodzę do 
tematu wspomnianego we wstępie. 

Z „gazetki wstydu” dowiedziałem się, że kandydatem na burmi-
strza pewnej grupy osób i zapewne owego stowarzyszenia 
będzie Marcin Buliński. Skąd taka deklaracja? Już oficjalnie 
postawiono zarzuty wójtowi Suchego Lasu. Od lat prowadzone 

było śledztwo przez CBA. To podobno wierzchołek góry lodowej, 
ale nie zamierzam rozwijać tego wątku, to sprawa mieszkań-
ców Suchego Lasu i ich wójta. Podziwiam kulturę mieszkań-
ców. Na szczęście nie mają najbardziej rozpoznawalnego mał-
żeństwa Grzebytów, bo wówczas wójt Suchego Lasu miałby na 
głowie telewizję, radio i reporterów nie tylko z całej Polski, ale 
z całego świata. 

Teraz trzeba zadać pytanie radnej Radomskiej, czy nie wstyd 
jej pracować w gminie, gdzie wójt ma postawione tak poważne 
zarzuty i grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

Natomiast warto się zastanowić jaką rolę odegrał w tejże spra-
wie zastępca wójta Marcin Buliński, że tak nagle zapałał miło-
ścią do Murowanej Gośliny i chciałby powrotu do tutejszego 
urzędu oraz starego układu z 2014 roku. 

Uczynię wszystko, co w mojej mocy, aby nie nastąpił powrót do 
takiej sytuacji, jaką mieliśmy w 2014 roku. Mieszkańcy dobrze 
pamiętają, jak się gmina rozwijała. Moim zdaniem cel był 
jeden, czyli utworzenie parku historycznego. 

Może przypomnimy mieszkańcom sołectw, jak się wówczas 
rozwinęły obszary wiejskie. Oto przykład.

Rakownia. Świetlica wiejska wybudowana na terenie gminnym, 
z wkładem własnym gminy, przez Stowarzyszenie Przyjaciół 
Rakowni. Zamysł był taki, aby pozyskać środki na dofinansowa-
nie, a po wybudowaniu świetlicy oraz po upłynięciu okresu 
karencyjnego obiekt przekazać gminie. Tymczasem dzisiaj 
dzieci z przedszkola w Rakowni i miejscowa młodzież oraz 
mieszkańcy nie mogą korzystać z tego miejsca. Znalazłem 
w archiwum projekt umowy o przekazanie świetlicy, ale T. Łęcki 
nie sfinalizował tej umowy, a w związku z tym nie mamy świe-
tlicy wiejskiej, a jedynie budynek do utrzymania i okazjonal-
nego wykorzystania. 

To jedyne co zrobiono z takich większych inwestycji dla obsza-
rów wiejskich przez 16 lat urzędowania duetu Łęcki-Buliński. 
Ponadto maksymalne zadłużenie gminy, setki tysięcy złotych 
zmarnowane na fanaberię I ligi siatkówki. Do tego jeszcze strefa 
przemysłowa po stronie przeciwnej niż zaplanowana obwodnica.

Ze śmiechem i niedowierzaniem przeczytałem artykuł byłego 
kandydata na burmistrza i byłego przewodniczącego Komisji 
Gospodarczej Rady Miejskiej, że mam zaproponować inną loka-
lizację strefy przemysłowej.

Szczęście, że dzięki moim staraniom strefę przemysłową uzu-
pełniamy o nowych inwestorów. Przypominam także, że T. Łęcki 
pozwolił na powstanie w tej lokalizacji galwanizerni.

To co najlepiej zapamiętałem z pracy Szymona Pędzińskiego 
jako przewodniczącego Komisji Gospodarczej, to głosowanie za 
możliwie niskim wynagrodzeniem dla burmistrza. Myślę, że 
mógłby pan uniknąć dalszej kompromitacji, jeśli zaniecha pan 
publikowania kolejnych artykułów. 

Co do poruszanej w gazetce kwestii dworców. To Tomasz Łęcki 
podjął decyzję o przejęciu budynków dworcowych w Murowanej 

Szanowni Mieszkaúcy,
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Goślinie oraz Łopuchowie wraz z ich lokatorami od PKP. To błąd, 
na jaki nikt inny by sobie nie pozwolił. Ponadto miał dużo czasu 
na przeprowadzenie remontów tychże budynków. W małych miej-
scowościach nie ma zapotrzebowania na funkcjonowanie 
dużych dworców, jak zresztą widać w okolicznych miejscowo-
ściach po wykonaniu remontów budynki uzyskują inne funkcje. 
Lokalnym mieszkańcom potrzebny jest przystanek/peron, 
osłona przed złymi warunkami atmosferycznymi i kasa biletowa.

Oczywiście łatwo jest zrobić efektowne wizualizacje i się nimi 
chwalić, a była to częsta praktyka poprzedniej ekipy, szczegól-
nie tuż przed wyborami. Ale trzeba jeszcze mieć środki własne, 
jeśli się aplikuje o środki zewnętrzne.

Rewitalizacja pałacu wymaga ogromnych środków finanso-
wych, w dodatku mieszkają tam lokatorzy. Przy wysokości 
budżetu naszej gminy musiałem podjąć decyzję o kolejności 
inwestycji. Z sugestii mieszkańców wynikało jasno, że najważ-
niejsza jest infrastruktura pozwalająca łatwo przemieszczać 
się do pracy czy szkoły. Stąd najpierw skupiłem się na ulicach, 
oświetleniu i bezpieczeństwie, chodnikach i ścieżkach pieszo-
-rowerowych, a potem przyjdzie czas na dworce i pałace.

Dopiero od 6,5 roku jestem burmistrzem, ale już widać wyraź-
nie, że sołectwa przechodzą renesans. Stawiamy świetlice, 
remizy, wiaty, kupujemy nowe samochody bojowe i doposa-
żamy OSP z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, rewitalizu-
jemy świetlice i remizy (Mściszewo, Białężyn, Uchorowo).

Powstała nowa świetlica w Nieszawie, niebawem kończymy 
obiekt w Przebędowie, powstają kolejne wiaty (Złotoryjsko, 
Łopuchówko, Raduszyn, a niebawem także w Wojnowie), dopo-
sażamy place zabaw, montujemy oświetlenie.

W przyszłym roku będziemy budować chodnik ze ścieżką rowe-
rową w Długiej Goślinie. W trakcie projektowania jest kolejny 
etap ścieżki do Rakowni.

Złożyliśmy wniosek o zaprojektowanie chodnika w Boduszewie. 
Będzie budowana droga do Zielonki. W tym roku zamierzamy 

uregulować sprawy własnościowe drogi do Kamińska i w przy-
szłym roku rozpoczniemy remont nawierzchni. Przewidujemy 
wybudowanie drogi w Boduszewie do remizy.

Starczanowo doczeka się wzmocnienia drogi płytami betono-
wymi, a w przyszłym roku powstanie tam również nowa wiata 
rekreacyjna. W Łopuchowie z pewnością należy zadbać o wybu-
dowanie świetlicy, ale szybciej, w przyszłym roku, powstanie 
tam szatnia modułowa przy boisku sportowym, jak robi to 
obecnie wiele obiektów sportowych, w specjalnie przystosowa-
nych kontenerach. Uchorowo i Wojnowo pozyskały nowe chod-
niki. Kąty w przyszłym roku otrzymają nową wiatę. W Długiej 
Goślinie zaplanowaliśmy gruntowny remont boiska. Łoskoń 
Stary jest tuż po wybudowaniu nowej drogi oraz zainstalowaniu 
wiaty przystankowej, a niebawem otrzyma również nową wiatę 
rekreacyjną oraz wydzielone nowe miejsce na plac zabaw. 
W Kamińsku, poza remontem nawierzchni drogi, zamierzamy 
zrewitalizować plażę i kąpielisko.

Jednymi z najważniejszych realizacji w ciągu ostatniej 1,5 
kadencji są: rozbudowa sieci wodociągowej w obszarach wiej-
skich, przede wszystkim Rakownia i Mściszewo, a także 
budowa sieci kanalizacyjnej w Białężynie – pominięta przez 
ekipę Łęcki-Buliński.

To, co najlepiej zapamiętałem z rządów wspomnianego duetu, 
to umowa z sołtysami, która pozbawiała wsie funduszu sołec-
kiego, jeśli na danym terenie była realizowana inna inwestycja 
z udziałem środków unijnych. Umowa obowiązywała do 
momentu, gdy ja zostałem wybrany na burmistrza.

6,5 roku zarządzania gminą przeze mnie, to także czas stabili-
zacji finansowej, bez zwiększania zadłużenia gminy, ze spłatą 
długów zaciągniętych przez Związek Międzygminny Puszcza 
Zielonka oraz spółkę MG Sport (obecnie MG Sport i Nierucho-
mości). W ciągu 1,5 kadencji zainwestowano w gminie, łącznie 
ze środkami z budżetu, ponad 150 000 000 zł.

Nie wyobrażam sobie, żeby Marcin Buliński, przyszły kandydat 
na burmistrza, pojawił się na obszarach wiejskich i rozliczył się 
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z zaniedbań 16 lat. Co miałby do zaoferowania mieszkańcom? 
Zapewne bilety na widowisko historyczne.

Teraz zapewne rozumiecie Państwo, dlaczego nastąpił tak zma-
sowany atak na moją osobę i wysyp oszczerstw oraz pseudo-
afer, wzmacnianych manipulacjami TVP. Bo prawda sama się 
obroni. Tych inwestycji nikt gumką nie wymaże.

Nie jestem cudotwórcą, tylko osobą, która swoje doświadcze-
nia w zarządzaniu przeniosła na gminę.

Zawsze uważałem, że dla dobra gminy i mieszkańców warto 
współpracować, dlatego podjąłem współpracę z moim rywalem 
w ostatnich wyborach samorządowych. Zgodziłem się na 
współdziałanie, aby na terenie gminy można było rozwijać, 
także ze wsparciem urzędu, stworzony na naszym terenie przez 
Radosława Szpota Bank Żywności. Mój obecny zastępca był 
także inicjatorem powstania w Murowanej Goślinie Centrum 
Wsparcia dla Osób Potrzebujących i Ich Opiekunów wraz 
z Dziennym Domem Pomocy, na który, dzięki szerokiej współ-
pracy, otrzymaliśmy ponad 1 800 000 zł z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Radosław Szpot jest człowiekiem ambit-
nym, bardzo pracowitym, z nowymi pomysłami.

Co może Państwu zaoferować ekipa panów Łęckiego i Buliń-
skiego? Maksymalne zadłużenie gminy, pustą strefę przemy-
słową, obwodnicę bez gruntów na inwestycje obok niej, pozo-
stawić sołectwa bez bieżącej wody i sieci wodociągowej, ulice 
bez lamp, wioski bez świetlic i miejsc rekreacji.

Gdybym nie został burmistrzem, nie byłoby wiaduktu przy ul. 
Gnieźnieńskiej, rozbudowy szkoły średniej przy ul. Szkolnej, nie 
byłoby remontu nawierzchni na drodze od ronda do stacji Orlen 
czy z Przebędowa do Obwodnicy w kierunku Długiej Gośliny (sta-
ram się obecnie także o remont odcinka drogi od Przebędowa 
do obwodnicy w kierunku Obornik). Natomiast mielibyśmy z pew-
nością rozpoczętą budowę gigantycznego parku rozrywki, na 
którego sam projekt gmina wydała 500 000 zł. Warto zauważyć, 
że od 2015 roku ekipa Łęckiego nie pozyskała na park histo-
ryczny żadnych poważnych środków na inwestycje. Gdyby utrzy-
mali się u władzy, łatwo byłoby sięgnąć po środki gminne.

Teraz znam powody awantury politycznej i już wiem, kto za tym 
wszystkim stoi. Dlaczego jestem tak mocno atakowany i oczer-
niany? Ponieważ wspomniana wyżej ekipa nie znalazła argu-
mentów merytorycznych przeciwko mnie, a moje działania 
w gminie zjednały mi przychylność mieszkańców. Dlatego 
potrzebne były pseudoafery. 

Jestem dumny z naszych osiągnięć, z planów, które udało się 
zrealizować do tej pory. One dają ogromną satysfakcję z pełnie-
nia funkcji burmistrza. Zawsze proszę mieszkańców o cierpli-
wość. Skala zaniedbań ekipy Łęcki-Buliński była tak ogromna, 
że w 2014 roku zaskoczyła mnie samego. Dzisiaj jeszcze bar-
dziej jestem zdeterminowany do tego, aby działać i pracować 
na rzecz mieszkańców tej gminy. Zmiany widoczne są na każ-
dym kroku. Robimy wszystko, co jest możliwe na miarę możli-
wości finansowych gminy.

Zawsze wierzyłem i wierzę w mądrość naszych mieszkańców. 
Wiem, że dokonają właściwego wyboru. Mimo hejtu, nienawi-
ści, oszczerstw i pomówień, nie żałuję, że zrezygnowałem 
z wygodnego życia na rzecz pracy dla mieszkańców.

Nie dziwi mnie, że ekipa Tomasza Łęckiego oraz Marcina Buliń-
skiego nie bierze pod uwagę wystawienia w wyborach jako 
swoich kandydatów na burmistrza kogoś z najbardziej znanego 
w gminie małżeństwa Grzebytów. Łatwo jest składać donosy 
i pozwy, mścić się i hejtować godzinami z budki fotograficznej. 
Gorzej jest coś zaproponować i zdziałać.

Konsekwentnie realizuję program wyborczy, który przedstawi-
łem w 2018 roku. Przed nami ostatnie dwa lata tej kadencji. 
Poza planami na realizacje wcześniej zamierzonych celów poja-
wiły się też nowe perspektywy i możliwości, z których z pewno-
ścią skorzystamy dla dobra lokalnej społeczności, dla rozwoju 
miasta i gminy. Krok po kroku zrealizujemy plany, aby poprawić 
jakość życia mieszkańców.

Na koniec jeszcze muszę się odnieść do polityki senioralnej pro-
wadzonej przez ekipę Łęcki-Buliński. Zwykle ograniczała się ona 
do przyniesienia przez kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
2 kg cukierków, raz w roku na spotkanie z okazji Dnia Seniora, 
a także zachęcania przez T. Łęckiego do wystąpienia w widowi-
sku lub zakupu biletów na nie. Gdy zaproponowałem darmowe 
bilety dla seniorów, w zamian za wsparcie widowiska przez 
gminę w kwocie 50 tys. zł, otrzymałem odpowiedź odmowną. 
Na tym skończyła się opieka senioralna wspomnianej ekipy.

Mieszkańcy sami zdecydują podczas wyborów w 2023 r., czy 
chcą powrotu do tego, jak zarządzano gminą do roku 2014. 
Moim zdaniem powrotu nie będzie, ludzie mają bardzo dobrą 
pamięć, a wynik wyborczy z 2014 roku był świetnym podsumo-
waniem i oceną mieszkańców dla tamtych rządów.

Na koniec jeszcze raz chciałbym się odnieść do często poru-
szanej kwestii dworców. Decyzja ekipy Łęcki-Buliński o przeję-
ciu od PKP budynków dworców w Murowanej Goślinie 
i Łopuchowie – wraz z lokatorami, w dodatku w fatalnym stanie 
technicznym była absurdalna. W 2018 roku uzyskaliśmy dofi-
nansowanie na poziomie 33,3% na rewitalizację dworca 
w Murowanej Goślinie. Umowa została podpisana! Po przeana-
lizowaniu kosztów inwestycji doszedłem do wniosku, że to jed-
nak zbyt duże obciążenie dla gminy i czekamy na nowe rozda-
nie unijne.

Dzięki temu z budżetu gminy wybudowano kilka dróg osiedlo-
wych. PKP ma ok. 2500 budynków pod swoim zarządem 
i sama remontuje dworce. Ten błąd dotyczący przejęcia dwor-
ców jest niewybaczalny! Do 2014 roku absurd gonił absurd 
decyzyjny i inwestycyjny. Tymczasem trzeba rozsądnie wybierać 
czas na realizację inwestycji. Na przykład dostaliśmy dofinan-
sowanie na ścieżkę pieszo-rowerową od Uchorowa do Murowa-
nej Gośliny. Jednak koszt wykonawstwa był ogromny i tymcza-
sowo zrezygnowaliśmy z realizacji. Ale w najbliższym rozdaniu 
unijnym pozyskamy środki, aby rozsądnie, krok po kroku wyko-
nać tę inwestycję: najpierw od Uchorowa do Białężyna, następ-
nie dalej do Murowanej Gośliny.
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