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Pomówmy o dotychczasowych dokonaniach. Co w ciągu tych  
dni udało się osiągnąć, a co uznałby Pan za porażkę?

Zdecydowanie największym sukcesem było rozwiązanie umowy ze 
spółką Lider, na działanie której mocno skarżyli się użytkownicy 
mieszkań komunalnych. Podjąłem stanowcze kroki, które doprowa-
dziły do polubownego rozwiązania. Dzięki temu gmina zyskała 
miliony. Kolejnym sukcesem była likwidacja opłaty adiacenckiej - 
udało mi się przekonać Radę Miejską, że naliczanie opłat z tytułu 
budowy kanalizacji jest niestosowne i nie leży w interesie naszej 
gminy.

Dla posiadaczy czworonogów istotna jest także obiecywana przeze 
mnie likwidacja podatku od psa. Okazało się, że gmina zakupiła swego 
czasu bardzo dużą liczbę chipów, które pozostały niewykorzystane. 
Wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej Konradem Strykowskim 
podjęliśmy decyzję, że najlepszym wyjściem będzie uchwała, która 
zwolni z opłaty za posiadanie psa wszystkich mieszkańców, którzy 
swoje psy zachipują lub przygarną pieska ze schroniska Azorek w Obor-
nikach. Oprócz tego zostaną przeprowadzone bezpłatne akcje chipo-
wania psów. Takie rozwiązanie nie tylko zwolni mieszkańców z płacenia 
za swoje czworonogi, ale także pomoże częściowo rozwiązać problem 
zgubionych, bezdomnych psów.

Niemiłym zaskoczeniem była sytuacja fi nansowa spółki MG Sport, 
której zadłużenie w grudniu  r. wyniosło ponad  tysięcy zł. 
Udało się jednak znaleźć idealne rozwiązanie, które spełnia jednora-
zowo  najważniejsze punkty mojego programu. Na ostatniej sesji 
została odrzucona z porządku obrad uchwała mojego autorstwa, 
która proponuje przekształcenie spółki MG Sport w spółkę mienia 
komunalnego o nazwie MG Sport i Nieruchomości. Miałaby ona 
zarządzać halą, ale też mieniem komunalnym. Jedna spółka zamiast 

Kamil Grzebyta:  marca minie  dni od momentu, gdy został Pan 
nowym Burmistrzem naszego Miasta i Gminy. Jak Pan odnajduje się 
w nowej roli, czy dziś podjąłby Pan decyzję o kandydowaniu jeszcze 
raz?

Dariusz Urbański: Prowadząc prywatne przedsiębiorstwo, nauczy-
łem się d wóch rzeczy: skrupulatności oraz rozwagi przy wydaniu 
każdej złotówki. Taka postawa wymaga pełnego zaangażowania 
i absorbuje ogromną ilość czasu wolnego, często także w soboty i nie-
dziele. Nie żałuję jednak decyzji, leży mi na sercu dobro gminy i jej 
mieszkańców, a nową rolę traktuję jako wyzwanie. Chciałbym 
w przyszłości, gdy już przejdę na emeryturę, przejść się po naszym 
mieście i mieć świadomość, że udało mi się coś zrobić dla naszych 
mieszkańców. Już dziś udało mi się spełnić część postulatów i to 
właśnie motywuje mnie do dalszej pracy. Dlatego odpowiedź na dru-
gie pytanie brzmi TAK, zdecydowanie podjąłbym decyzję o ponow-
nym kandydowaniu.

Jak Pan widzi przyszłość gminy, co chciałby Pan zrobić w tej kaden-
cji?

Jak zapewne mieszkańcy dobrze wiedzą, na kilka dni przed wybo-
rami przez mojego poprzednika została podpisana umowa na rewi-
talizację rynku o wartości ok. ,  mln. Jest to wielkie obciążenie dla 
budżetu naszej gminy i ogromne wyzwanie logistyczne, któremu 
muszę sprostać. Jestem jednak dobrej myśli i zrobię wszystko, by 
przebudowa nie była uciążliwa dla naszych mieszkańców.

Nie zapomnimy także o tym, by umilić mieszkańcom życie poprzez 
rozrywkę. W tym numerze biuletynu znajdziecie Państwo kalen-
darz imprez, które odbędą się na terenie naszej gminy. Po raz 
pierwszy zorganizujemy duży festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, 
który odbędzie się . maja na stadionie miejskim. Motywem prze-
wodnim będą wikingowie. Ponadto latem dla mieszkańców zosta-
nie otwarte kino letnie, które prawdopodobnie zostanie zorgani-
zowane na otwartym terenie w pobliżu pomieszczeń domu kultury. 
Obiema imprezami zajmuje się, we współpracy z Ośrodkiem Kul-
tury mój asystent. Mieszkańców, którzy lubią być na bieżąco 
z informacjami o życiu naszej gminy, zapewne ucieszy fakt, że już 
w tym roku planujemy uruchomienie telewizji internetowej, w któ-
rej obejrzeć będzie można profesjonalne relacje z imprez sporto-
wych i kulturalnych.

ZDECYDOWANIE NAJWIĘKSZYM SUKCE‐
SEM BYŁO ROZWIĄZANIE UMOWY ZE 
SPÓŁKĄ LIDER, NA DZIAŁANIE KTÓREJ 
MOCNO SKARŻYLI SIĘ UŻYTKOWNICY 
MIESZKAŃ KOMUNALNYCH.
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ważniejsze wydatki. Tylko na tegoroczne widowisko mój poprzednik 
planował wydać  tysięcy złotych. Sprzeciwiłem się temu i na sesji 
została złożona poprawka do budżetu, dzięki której zamiast na 
widowisko przekażemy więcej pieniędzy na budowę infrastruktury 
w sołectwach. Jeśli Stowarzyszenie Dzieje znajdzie środki na realiza-
cję, tego przedsięwzięcia, to jestem skłonny udostępnić im bezpłat-
nie pomieszczenia domu kultury w celu przeprowadzania prób. 
Warto tutaj wspomnieć, że na samą dokumentację techniczną, czyli 
kilkadziesiąt kilogramów papieru w postaci projektów, które z całą 
pewnością nie zostaną wykorzystane, mamy wydać ponad  
tysięcy. Uważam, że można byłoby lepiej zagospodarować te pienią-
dze np. poprzez budowę chodników, ale trzeba iść na przód i dbać 
o to, by takich błędów nikt już nie popełniał.

Wiele się mówi o usprawnieniu pracy urzędu. Czy coś w tym zakre-
sie się zmieniło?

Po pierwsze wprowadzamy normalność w pracy urzędu. Mieszkańcy 
są przyjmowani przez urzędników od godz. . . Wprowadzono 
jasne i przejrzyste procedury składania ofert. To, co się działo do tej 
pory, to patologia – wybór ofert w urzędzie był fi kcją. Podam prosty 
przykład: najpierw zlecono zrobienie projektu konkretnemu projek-
tantowi, a dopiero potem dokonano fi kcyjnego wyboru spośród 
ofert i podpisywano umowę. Takie metody w urzędzie były na 
porządku dziennym. Wprowadzamy w urzędzie normalność. 

Czyli może Pan zagwarantować, że sytuacja chodników i dróg 
w naszej gminie ulegnie poprawie?

Jak już opisałem w poprzednim biuletynie, wykryłem że mój 
poprzednik nie pobierał należycie opłat za zajęcie pasa drogowego. 
Z tego powodu mogliśmy jako mieszkańcy stracić od kilku do kilku-
nastu milionów. Zaraz po zapoznaniu się z raportem dotyczącym 
opisanego wyżej problemu, poleciłem konsorcjum Mostostal-Cestar 
odtworzyć wszystkie drogi po kanalizacji, przykładem jest tutaj ulica 
Rogozińska. Ponadto rozpoczęła się już budowa ulicy Krokusowej, 
w maju oddana zostanie ulica Kolejowa. W tym roku planujemy także 
budowę chodnika na nieutwardzonej części ulicy Łąkowej. Zajmiemy 
się także utrzymaniem porządku w parku miejskim, a niedługo 
zostanie rozebrany szpecący mur, który go otacza. W samym mie-
ście kilkadziesiąt ulic czeka na nowe drogi i chodniki, to jest przedsię-
wzięcie kilkunastoletnie i będziemy je realizować sukcesywnie.

Generalnie zadań do wykonania i planów mamy mnóstwo. Ale to, co 
udało się zrealizować w ciągu zaledwie  dni, moim zdaniem jest 
dobrą zapowiedzią na kolejne ponad , czyli na całą kadencję.

dwóch oznacza mniejsze wydatki na pensję prezesa, Radę Nadzor-
czą czy księgowość. Liczę, że uda mi się przekonać radnych do 
takiego rozwiązania na następnej sesji. 

Niestety nie udało mi się przekonać większości Radnych do pomysłu 
likwidacji Straży Miejskiej, więc będzie trzeba skupić się na poprawie 
jakości ich pracy. Śmiało jednak mogę powiedzieć, że jestem dumny 
z tego, co już udało mi się zrealizować. W ciągu tych  dni, które 
minęły niezwykle szybko, udało mi się spełnić większość najważniej-
szych obietnic wyborczych.

Jaka więc jest przyszłość Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie?

Już zanim uchwała o likwidacji trzy osobowej formacji straży została 
poddana pod głosowanie, podjąłem pewne kroki. Jednym z ich głów-
nych zadań na dzień dzisiejszy jest kontrola prędkości na ul. Rogoziń-
skiej, na której kilka miesięcy temu, niedługo przed wyborami doszło 
do tragicznego wypadku. Nie nastawiamy się na wystawianie manda-
tów dla mieszkańców naszej gminy, dlatego straż informuje o kontro-
lach na stronie internetowej. Ponadto od niedawna o parkowaniu 
w miejscu niedozwolonym mieszkańcy w pierwszej kolejności infor-
mowani są żółtą kartką, a dopiero później mandatem. Rzeczą, z której 
się bardzo cieszę, jest likwidacja dzikiego wysypiska w okolicach Bodu-
szewa. Sprawą po krytyce mieszkańców zajął się mój asystent Kamil 
Grzebyta, który przekazał informacje do Komendanta Mirosława 
Stróżyńskiego. Do podobnych akcji związanych z uprzątnięciem bała-
ganu Straż Miejska będzie wykorzystywać osoby skazane na prace 
społeczne (kara ograniczenia wolności). Decyzję o pozostawieniu 
Straży Miejskiej podjęła Rada Miejska, ja w tym przypadku muszę 
uszanować ich decyzję i zadbać o to, by służyli oni bezpieczeństwu, 
a także poprawiali komfort życia mieszkańców naszej gminy.

Niedawno zapowiedział Pan przeprowadzkę do Ratusza i zmiany 
organizacyjne. Z czego wynika ta decyzja?

W obecnej siedzibie nie ma infrastruktury umożliwiającej poruszanie 
się osób niepełnosprawnych czy matek z wózkami dziecięcymi i to 
zaważyło na decyzji. Ale atutów jest więcej. Biuro burmistrza, to 
wizytówka naszej gminy. W nim przyjmuje się zarówno mieszkań-
ców, jak i inwestorów. Wieloletnie doświadczenie biznesowe 
nauczyło mnie, że aby podpisać korzystną umowę, należy się jak naj-
korzystniej zaprezentować. Dotychczasowa sytuacja, w której 
odwiedzający muszą się przeciskać między pracownikami urzędu 
jest wyrazem braku szacunku dla gości. 

Koszt przeprowadzki i adaptacji pomieszczeń to  tysięcy złotych. 
Jest to zaledwie połowa honorarium, jakie miało zostać przezna-
czone na napisanie książki według Koncepcji Tomasza Łęckiego 
o „najnowszych dziejach Murowanej Gośliny”. W kwietniu sprze-
damy auto służbowe i zostanie zlikwidowany etat kierowcy i konser-
watora. Najważniejszą zmianą jest jednak zlikwidowanie etatu 
sekretarza. W ramach swojej pracy /  tego etatu przejmie mój 
zastępca p. Krzysztof Oczkowski i dzięki temu w ciągu  lat na tej 
zmianie zaoszczędzimy niemal czterysta tysięcy złotych, które 
zostaną przeznaczone na potrzeby mieszkańców.

Bardzo gorący temat, to temat widowisk, których jest Pan przeciw-
nikiem. Wielu mieszkańców, zarówno zwolenników, jak i przeciwni-
ków tych imprez pyta o ich przyszłość?

To błąd. Nie jestem przeciwnikiem widowisk, tylko wydawania 
ogromnych sum pieniędzy na te widowiska, zwłaszcza że mamy 

KOLEJNYM SUKCESEM BYŁA LIKWIDACJA 
OPŁATY ADIACENCKIEJ ‐ UDAŁO MI SIĘ 
PRZEKONAĆ RADĘ MIEJSKĄ, ŻE NALI‐
CZANIE OPŁAT Z TYTUŁU BUDOWY 
KANALIZACJI JEST NIESTOSOWNE I NIE 
LEŻY W INTERESIE NASZEJ GMINY.

TO, CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ 
W CIĄGU ZALEDWIE  DNI, MOIM ZDA‐
NIEM JEST DOBRĄ ZAPOWIEDZIĄ NA 
KOLEJNE PONAD , CZYLI NA CAŁĄ 
KADENCJĘ.

Szanowni Mieszkańcy,

życzymy Wam zdrowych, 
spokojnych Świąt Wielkanocnych, 

pełnych miłości oraz nadziei.

Pogodnego nastroju, a także wspa-
niałych spotkań wśród najbliższych, 

rodziny i przyjaciół.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina 
Dariusz Urbański

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Konrad Strykowski
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We wtorek  marca odbyła się V 
Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie.

Sesję rozpoczęto od podziękowań dla ustę-
pujących przewodniczących osiedli. - Dzię-
kuję za Waszą, często trudną pracę spo-
łeczną na rzecz osiedli. Gratuluję nowym 
przewodniczącym i mam nadzieję na dobrą 
współpracę miedzy nami - powiedział bur-
mistrz Dariusz Urbański, wręczając upo-
minki zarówno ustępującym, jak i nowym 
przewodniczącym. Do życzeń dołączył się 
Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Stry-
kowski.

Ustępującymi przewodniczącymi po wybo-
rach, które odbyły się w naszej gminie wła-
śnie najpierw w osiedlach samorządowych 
są: Aleksander Bejma, Przemysław Popiak, 
Sławomir Wieczorek. W gronie szefów jed-
nostek samorządowych powitani zostali 
nowi w tej roli: Tomasz Czarnecki, Jerzy 
Pędziński, Leszek Rewers, a także Ci, którzy 
po raz kolejny zostali wybrani w swoich osie-
dlach: Alicja Kobus i Mikołaj Gałka. 

Następnie Małgorzata Najdek (Prezes LGD 
Kraina Trzech Rzek) i Andrzej Kossakowski 
(reprezentujący gminę Murowana Goślina 
w Zarządzie LGD) zaprezentowali sprawoz-
danie z działania oraz najbliższe plany 
Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech 
Rzek. Wśród najciekawszych projektów 
współpracy warto wymienić: Szlak Ukry-
tych Skarbów (promowanie mniej znanych, 
ale atrakcyjnych miejsc turystycznych, 
które warto zobaczyć, a które w ramach 
projektu zostały wyposażone w wiaty tury-
styczne) lub oznakowanie Wełny i Małej 
Wełny, które służy organizowaniu spływów 
kajakowych na tej rzece. Lekcje turystyczne 
prowadzone w szkołach na terenach trzech 
gmin wchodzących w skład LGD promują 
lokalne atrakcje, aby uświadomić mieszkań-
com jak ciekawie i aktywnie można spędzać 
czas w pobliżu swojego miejsca zamieszka-

nia. Dzieci otrzymały także upominki oraz 
informatory turystyczne. Poza tym mnó-
stwo imprez turystycznych, rajdów, spły-
wów tratwianych i kajakowych, prelekcji, 
szkoleń. Pani prezes Małgorzata Najdek 
przedstawiła także nowe perspektywy 
fi nansowania projektów w ramach LGD Kra-
ina Trzech Rzek.

Po krótkiej przerwie radni powrócili do 
porządku obrad. 

Burmistrz skierował pismo o zmianę 
porządku obrad poprzez wycofanie dwóch 
projektów uchwał. Wycofanie projektu 
w sprawie przyjęcia Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina do Stowarzyszenia „Polskie 
Miasta Cittaslow” spowodowane jest zobo-
wiązaniem, w przypadku przystąpienia do 
Stowarzyszenia, do zapłacenia dodatkowej 
składki w wysokości ,  zł od mieszkańca 
( .  zł rocznie).Natomiast projekt uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utwo-
rzenia Stowarzyszenia Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego „Komunikacja” bur-
mistrz uzasadnił tym, że został wybrany na 
stanowisko Wiceprezesa Zarządu Stowarzy-
szenia, a zatem nie ma konieczności podej-
mowania wskazanej uchwały.

Radni jednogłośnie poparli zmianę 
porządku.

Burmistrz złożył także pismo o wprowadze-
nie do porządku obrad projektu uchwały 
w sprawie zawarcia porozumienia mię-
dzygminnego pomiędzy Gminą Rogoźno 
a Gminą Murowana Goślina w zakresie 

powierzenia Gminie Rogoźno zadania orga-
nizacji publicznego transportu zbiorowego. 
Radni przyjęli zmianę jednogłośnie.

Przewodniczący Klubu Radnych Rozwój 
Ziemi Goślińskiej oraz Przewodniczący 
Klubu Radnych Nowoczesna Gmina złożyli 
pisemny wniosek o wycofanie z porządku 
obrad projektu w sprawie zmiany uchwały 
Nr XXV/ /  z dnia  stycznia  r. 
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością MG Sport i Nierucho-
mości Sp. z o.o. Zdaniem klubów radnym 
nie przedstawiono rozwiązań i danych 
fi nansowych dotyczących rozszerzenia 
zakresu działalności w/w spółki. „Za” 
wycofaniem projektu z porządku obrad 
opowiedziało się  radnych (Klub Radnych 
Rozwój Ziemi Goślińskiej oraz Klub Radnych 
Nowoczesna Gmina), a  „wstrzymało się” 
(Klub Radnych Razem dla Murowanej 
Gośliny).

Radni procedowali następujące uchwały:

. Uchwała w sprawie uchwały budżeto-
wej na  rok.

Dochody budżetu gminy na  rok zmniej-
sza się o kwotę . . ,  zł do kwoty 

. . ,  zł. Kwotę wydatków budżetu 
gminy zmniejsza się o kwotę . . ,  zł 
do kwoty . . ,  zł. Wszyscy radni 
zagłosowali „za”.

. Uchwała w sprawie zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy Muro-
wana Goślina na lata  - .

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Joanna Witkowska
podinspektor ds. samorządowych
Biuro Rady Miejskiej
j.witkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 54

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl 
tel. 61 81 18 848

Burmistrz Dariusz Urbański i Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykowski gratulują przewodniczącym osiedli.
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. Projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLI/ /  Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie z dnia  
listopada  r. w sprawie określenia 
stawek podatków od środków trans-
portowych na rok .

Proponowano obniżenie stawek w podatku 
od środków transportowych w roku , by 
zwiększyć konkurencyjność gminy Muro-
wana Goślina w stosunku do gmin ościen-
nych.  radnych opowiedziało się „za” (Klub 
Razem dla Murowanej Gośliny),  „prze-
ciw” (Klub Rozwój Ziemi Goślińskiej i Nowo-
czesna Gmina),  radny „wstrzymał się” (nie-
zależny). Uchwała nie została przyjęta.

. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 
XL/ /  Rady Miejskiej w Murowa-
nej Goślinie z dnia  września  r. 
w sprawie opłaty od posiadania psów 
na rok .

Stawka roczna opłaty wynosi ,  zł od 
jednego psa posiadanego przez osobę 
fi zyczną. Zwalnia się z opłaty od posiadania 
psów psa nabytego w schronisku dla bez-
domnych zwierząt „Azorek” w Obornikach 
oraz psa, który ma wszczepiony mikropro-
cesor służący do identyfi kacji zwierząt 
(czip). Ulega zmianie termin płatności - 
opłatę należy uiścić do dnia  czerwca. 
Uchwała stanowi realizację jednego z punk-
tów programu wyborczego burmistrza. 
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła 
uchwałę.

. Uchwała w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu opieki nad bezdomnymi zwie-
rzętami oraz zapobiegania bezdomno-

ści zwierząt na terenie Miasta i Gminy 
Murowana Goślina na rok .

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

. Uchwała w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego w Nie-
szawie - część A

Celem sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest 
ustalenie przeznaczenia terenu pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną. Wszy-
scy radni zagłosowali „za”.

. Projekt uchwały w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działki nr  w Trojanowie.

Celem sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego było 
przeznaczenie terenu pod zabudowę pro-
dukcyjną. „Za” zagłosowało  radnych 
(Klub Radnych Razem dla Murowanej 
Gośliny) „przeciw” było  radnych (Klub 
Radnych Rozwój Ziemi Goślińskiej, radny 
niezależny) „wstrzymał się”  radny (Nowo-
czesna Gmina).

. Uchwała w sprawie przyjęcia „Gmin-
nego programu wspierania seniorów 
na lata  - .

Przyjęcie programu stwarza warunki do 
zwiększenia aktywności społecznej na rzecz 
starszych mieszkańców gminy. Uchwała 
została podjęta jednogłośnie.

. Uchwała w sprawie zmiany w statucie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 

i Rekreacji w Murowanej Goślinie.
Zmiana w statucie związana jest z przenie-
sieniem siedziby Domu Kultury do Hali Wido-
wiskowo-Sportowej przy ul. Mściszewskiej 

 w Murowanej Goślinie. Wszyscy radni 
poparli uchwałę.

. Uchwała w sprawie wyodrębnienia 
w budżecie gminy środków stanowią-
cych fundusz sołecki.

Burmistrz do  lipca informuje sołtysów 
o wysokości środków, które będą do wyko-
rzystania przez dane sołectwo w następnym 
roku, a sołtys w terminie do  września 
przekazuje burmistrzowi wniosek zebrania 
wiejskiego, celem uwzględnienia go w pro-
jekcie budżetu gminy. Uchwała została przy-
jęta jednogłośnie.

. Projekt uchwały w sprawie rozwiąza-
nia Straży Miejskiej w Murowanej 
Goślinie.

Rozwiązanie Straży Miejskiej było kolejną 
zapowiedzią wyborczą Burmistrza. Mając na 
celu optymalizację wydatków bieżącego 
budżetu oraz budżetów następnych, a także 
niezadowolenie społeczne dotyczące dzia-
łalności funkcjonariuszy Straży Miejskiej bur-
mistrz skierował projekt uchwały do Rady 
Miejskiej. Radni nie poprali uchwały -  opo-
wiedziało się „za” (Klub Radnych Razem dla 
Murowanej Gośliny,  radnych Nowoczesna 
Gmina) a  „przeciw” (Klub Radnych Roz-
wój Ziemi Goślińskiej,  radny niezależny, 

 radny Nowoczesna Gmina).

dokończenie str.   

V Sesja, w trakcie obrad.
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. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XX/ /  Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie z dnia  września  
roku w sprawie podziału Gminy Muro-
wana Goślina na jednomandatowe 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów.

. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały 
Nr XXXIV/ /  Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dnia  marca 

 roku w sprawie podziału Gminy 
Murowana Goślina na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych.

Obie w/w uchwały dotyczyły zmiany granicy 
okręgu oraz obwodu wyborczego nr  
poprzez dodanie ulicy Nadwarciańskiej.

Obie uchwały zostały przyjęte  głosami 
„za” i  „wstrzymującym się” (niezależny).

. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXVII/ /  Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dnia  
czerwca  roku w sprawie trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla 
przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie 
art. a ust.  ustawy o systemie 
oświaty oraz szkół prowadzonych na 
terenie Gminy Murowana Goślina 
przez podmioty nie należące do sek-
tora fi nansów publicznych.

Przedszkola niepubliczne otrzymują na każ-
dego ucznia z budżetu gminy dotację w wyso-
kości % wydatków bieżących ponoszonych 
na jednego ucznia w przedszkolu publicznym 
prowadzonym przez najbliższą gminę. Nato-
miast niepubliczne inne formy wychowania 
przedszkolnego otrzymują dotację w wyso-
kości % wydatków bieżących. Uchwała 
została podjęta  głosami „za”.  radny nie 
brał udziału w głosowaniu.

. Uchwała w sprawie wyrażania zgody 
na udzielenie dotacji z budżetu Gminy 
Murowana Goślina w wysokości wyż-
szej niż określona w art.  ust.  
ustawy o systemie oświaty dla publicz-

nych przedszkoli prowadzonych przez 
podmioty nie należące do sektora 
fi nansów publicznych.

Miesięczna kwota dotacji zostanie podwyż-
szona do poziomu % na każde dziecko 
wykazane w informacji składanej przez pod-
miot prowadzący placówkę. Radni jednogło-
śnie poparli uchwałę.

. Uchwała w sprawie ustalenia diet dla 
sołtysów sołectw gminy Murowana 
Goślina.

Radni jednogłośnie zagłosowali za podję-
ciem uchwały, ustalając miesięczną dietę 
w wysokości  zł.

. Uchwała w sprawie ustalenia diet dla 
przewodniczących osiedli samorządo-
wych.

Dieta dla przewodniczących osiedli samorzą-
dowych została ustalona na kwotę  zł/
miesiąc. „Za” zagłosowało  radnych, przy 

 głosie „wstrzymującym” (Razem dla Muro-
wanej Gośliny).  radny nie brał udziału 
w głosowaniu.

Obie w/w uchwały były propozycją Klubu 
Radnych Rozwój Ziemi Goślińskiej oraz 
Klubu Radnych Nowoczesna Gmina, z uwagi 
na zwiększenie w ostatnich latach zadań 
sołtysów i przewodniczących osiedli.

. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVIII/ /  Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z dnia  kwiet-
nia  roku w sprawie ustalenia 
wysokości diet radnych gminy Muro-
wana Goślina.

Uchwała została zainicjowana przez Klub 
Radnych Rozwój Ziemi Goślińskiej i Klub Rad-
nych Nowoczesna Gmina. Ze względu na 
wykonywanie mandatu radnego w ciągu 
całego roku kalendarzowego zapropono-
wano wypłacanie diet przez  miesięcy 
w roku. Wszyscy Radni zagłosowali „za”. 

. Uchwała w sprawie zawarcia porozu-
mienia międzygminnego pomiędzy 
Gminą Rogoźno, a Gminą Murowana 
Goślina w zakresie powierzenia Gminie 
Rogoźno zadania organizacji publicz-
nego transportu zbiorowego. 

Na mocy porozumienia zostanie urucho-
miona linia na trasie Rogoźno - Długa 
Goślina, która zapewni mieszkańcom obu 
gmin, będących stronami porozumienia, 
dojazd do szkół i zakładów pracy zlokalizo-
wanych na ich terenie. Rada Miejska jedno-
głośnie przyjęła uchwałę.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
internetowej www.murowana-goslina.pl.

W ramach omawiania uchwał, a także spra-
wozdania z pracy burmistrza oraz kończą-
cych sesję wolnych uwag i wniosków poru-
szone zostały liczne tematy, z których naj-
więcej emocji wywołały pisane poniżej. 

Na pytanie rady, czy zakup nowej centrali 
telefonicznej jest związany z przeprowadzką 
władz do ratusza, burmistrz wyjaśnił, że ten 
zakup nie ma związku z tą sprawą. Obecnie 
różne budynki urzędu (na ul. Poznańskiej 
i w ratuszu na placu Powstańców Wielkopol-
skich) nie są obsługiwane w ramach tej 
samej centrali telefonicznej. To oznacza, że 
pracownicy odbywający służbowe rozmowy 
między poszczególnymi działami generują 
spore koszty za takie połączenia (połącze-
nia zewnętrzne). Zakup jednej centrali 
pozwoli komunikować się im w ramach 
numerów wewnętrznych, dzięki czemu nie 
będą one kosztem dla gminy.

Kluby, które odrzuciły w głosowaniu 
uchwałę obniżającą stawki podatku od środ-
ków transportowych uzasadniały, że taka 
uchwała faworyzowałaby jedną grupę 
przedsiębiorców. Nie przekonały ich przeka-
zywane przez Sesją argumenty o szczegól-
nej roli akurat tej grupy przedsiębiorców 
w transporcie mieszkańców gminy, a także 
większych kosztach prowadzenia działalno-
ści (zarówno od nieruchomości – jak we 
wszystkich typach przedsiębiorstw plus 
dodatkowo właśnie od środków trans-
portu). Uchwała (jak wspomniano wyżej) 
została odrzucona.

W ramach sprawozdania z działalności bur-
mistrza wypytywano o tematy prawie 
wszystkich spotkań, które odbył w ostatnich 

Małgorzata Najdek i Andrzej Kossakowski. W trakcie obrad V Sesji.
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tygodniach. Na niektóre bardzo szczegó-
łowe pytania odpowiedź zostanie udzielona 
z pośrednictwem biura Rady Miejskiej.

Na pytania dotyczące celowości zwiększenia 
składu Komisji ds. Rozwiązywania proble-
mów Alkoholowych pytający uzyskali wyja-
śnienie, że w obecnym składzie (de facto 

-osobowym w związku z nieobecnością sze-
fowej OPS) komisja nie może podejmować 
wystarczających działań. Ponadto już wcze-
śniej w przeszłości komisja posiadała większy 
skład osobowy – do  roku w jej składzie 
znajdowało się  osób. Apoloniusz Twaróg 
(były radny, obecny jako widz podczas V Sesji) 
przy okazji omawiania tego tematu opowie-
dział o doświadczeniu Marii Twaróg w działal-
ności dotyczącej wspierania osób z rodzin 
dotkniętych problemem alkoholizmu. 
Ponadto w czasie sesji radny Andrzej Kuź-
niewski (który już wcześniej był członkiem 
komisji) wypowiedział się w kwestii zakresu 
działań i potrzeb, a także opowiedział o jego 
własnym doświadczeniu i odbytych licznych 
szkoleniach w tym zakresie. 

Kolejnym tematem poruszonym podczas dys-
kusji było rozwiązanie umowy na użyczenie 
gruntu, na którym planowane były widowiska. 
Niektórzy radni wyrazili obawę, że może to 
spowodować utratę dotacji. Burmistrz Dariusz 
Urbański stwierdził, że w momencie podpisy-
wania umowy na dotację nie było umowy na 
użyczenie gruntów. Została ona podpisana 
dopiero jesienią ubiegłego roku. – Ta umowa 
będzie mogła być ponownie podpisana, o ile 
fi rma projektowa wywiąże się z realizacji pro-
jektu – mówił burmistrz. Przypomniał także, 
że wykonanie infrastruktury terenów wido-
wisk zostało oszacowane przez fi rmę projek-
tową na  mln. zł, a i tak kwota nie obejmuje 
wykupu potrzebnych gruntów. Wskazał także 
swoje wątpliwości co do sensu podpisywania 

w  roku umowy na tak krótki termin reali-
zacji bardzo obszernego projektu: - Nie było 
równych szans, aby inne fi rmy mogły w tym 
przetargu uczestniczyć, bo każdy mądry pro-
jektant wie, że w takim terminie nie da się tak 
ogromnego przedsięwzięcia zrealizować. Inną 
wątpliwość co do prawidłowości w całym pro-
cesie pozyskiwania biura projektowego do 
realizacji projektu może stanowić fakt, że ter-
min przetargu był ustalony na  lipca  
roku, natomiast fi rma, która przetarg wygrała 
już  lipca udała się wraz z pracownikami 
urzędu i członkami stowarzyszenia Dzieje do 
Francji, do parku historycznego, na którego 
doświadczeniu opierają się organizatorzy 
widowisk w Murowanej Goślinie.

Ponadto w kontekście widowisk pojawił się 
jeszcze jeden problem. Mianowicie gmina nie 
może przekazać projektu (jeśli w ogóle zosta-
nie ukończony przez fi rmę) żadnemu stowa-
rzyszeniu (taka jest opinia prawnika). Ozna-
czałoby to konieczność wykupienia gruntów 
za kilka milionów złotych pod zaprojektowane 
drogi. - Ja nigdy nie wystąpię z tymi projektami 
do Starostwa. Ale jeśli fi rma projektowa 
wywiąże się jakimś cudem z umowy, to wybie-
rzemy kilka obiektów do realizacji, żeby nie 
tracić dotacji – powiedział burmistrz Urbański.

Radna Alicja Kobus wyraziła oburzenie tym, 
że temat widowisk zajmuje w ogóle w deba-
tach tyle czasu oraz jest w dalszym ciągu sil-
nie eksponowany przez niektórych radnych, 
zwłaszcza przy tak gigantycznych kosztach 
dla gminy, a zapominamy o służbie dla 
mieszkańców. Tymczasem od kilkunastu lat 
wielu mieszkańców, a także ona, zgłaszają 
konieczność wykonania podstawowej dla 
mieszkańców infrastruktury, tj. dróg na osie-
dlach. Z obroną widowisk jako ciekawej 
alternatywy zajęć dla młodzieży, wolonta-
riuszy zgłosił się Tomasz Czarnecki. – Nie 

jestem przeciwna widowiskom. Kiedyś pan 
Pfl anz też robił piękne widowiska we współ-
pracy z wolontariuszami, ale nie zarabiali 
przy tym wybrani, nie było takich kosztów 
dla gminy – argumentowała Alicja Kobus.

Burmistrz Dariusz Urbański odpowiedział 
także na pytanie Przewodniczącej Komi-
sji Społeczno-Oświatowej odnośnie szkoły 
w Łopuchowie. Opowiedział, że postanowił 
powierzyć prowadzenie szkoły Stowarzy-
szeniu Przyjaciele Łopuchowa, które w naj-
bliższym czasie ma ogłosić konkurs na dyrek-
tora szkoły.

Na pytanie o powody wstrzymania prac na 
placu Powstańców Wielkopolskich zastępca 
burmistrza Krzysztof Oczkowski wyjaśnił, że 
jest to związane z tym, iż konserwator 
zabytków wniósł uwagi do badań archeolo-
gicznych na terenie rynku, ale niebawem 
prace będą kontynuowane. 

Burmistrz Dariusz Urbański wyraził także 
zdziwienie, że Radni odrzucili z porządku 
obrad uchwałę dotyczącą przekształcenia 
spółki MG Sport w spółkę mienia komunal-
nego, która miałaby zarządzać halą oraz 
właśnie mieniem komunalnym. W jego opinii 
oszczędności związane z kosztami pensji 
jednego prezesa (zamiast dwóch) i jednej 
Rady Nadzorczej już same pokazują jak racjo-
nalne jest to rozwiązanie. 

Gorąco komentowanym na sesji tematem 
były także liczne podejrzenia o to, że jedna 
z fi rm w strefi e przemysłowej w Murowanej 
Goślinie może zanieczyszczać środowi-
sko. W związku z tym został odczytany raport 
z działań urzędu podjętych w celu wyjaśnie-
nia sprawy (więcej na ten temat na str. ). 

Zdjęcia: Kamil Grzebyta

Nasza gmina zgłosiła swój udział w konkursie pod na-
zwą „Podwórko NIVEA”. Celem konkursu jest wyłonienie 
40 zwycięskich lokalizacji, gdzie zostaną wybudowane 
rodzinne miejsca zabaw, w których dzieci i rodzice będą 
mogli aktywnie spędzić czas. Wskazany przez gminę 
plac mieści się przy ul. Mściszewskiej w sąsiedztwie 
Gimnazjum nr 1. O zwycięstwie zadecydują internauci, 
którzy każdego dnia będą mogli oddać jeden głos na 
stronie www.nivea.pl/podworko. 

Głosowanie będzie się odbywało w dwóch etapach. 
Pierwszy etap będzie trwał w dniach 1-30 kwietnia 2015 
r. Wyłonionych zostanie 20 zwycięskich lokalizacji z naj-
większą liczbą oddanych głosów. Druga tura, podczas 
której wyłonionych zostanie kolejnych 20 lokalizacji roz-
pocznie się 1 maja i potrwa do 31 maja 2015 r.

PROSIMY PAŃSTWA O WSPARCIE. KAŻDY GŁOS 
ZWIĘKSZA SZANSĘ NA BEZPŁATNE ZAGOSPODARO-
WANIE PRZESTRZENI, GDZIE DZIECI WRAZ Z RODZI-

CAMI BĘDĄ MOGŁY RADOŚNIE SPĘDZIĆ CZAS.

POMÓŻ ZBUDOWAĆ RODZINNE MIEJSCE ZABAW!! 
Głosuj na Podwórko NIVEA w Murowanej Goślinie!

www.murowana-goslina.pl



Rozpoczęcie tych prac uwarunkowane jest uzyskaniem zatwier-
dzonej na czas budowy organizacji ruchu. Nadmieniam, że 
Gmina posiada komplet zatwierdzonej dokumentacji czasowej 

organizacji ruchu dla całego zadania, mimo to obowiązkiem Wyko-
nawcy jest każdorazowe zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych 
planowanego odcinka robót wraz z podaniem terminu realizacji oraz 
uzyskanie zgody na wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. Po 
zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu dla wskazanego odcinka 
drogi, Wykonawca rozpocznie przebudowę wschodniej części placu 
(po stronie Ratusza) jest to Etap  i  organizacji ruchu zaznaczony 
na mapie. 

Następnie będą realizowane prace po stronie zachodniej, to jest 
Etap  organizacji ruchu zaznaczony na mapie. Do końca paździer-
nika  roku planujemy zakończenie prac dla tego obszaru. 
Ponadto planujemy przeniesienie pomnika na nowe miejsce wska-
zane na planie przebudowy Placu Powstańców Wlkp. (strona 
zachodnia placu) oraz wykonanie jego renowacji.

Dla tych, którzy nie mieli okazji wcześniej zapoznać się z  zakresem 
przebudowy Placu Powstańców Wlkp. informuję, że w ramach tej 
inwestycji będzie wykonana: 

 ▪ przebudowa nawierzchni przyległych ulic, placu, chodników 
i parkingów,

 ▪ przebudowa oświetlenia ulicznego,
 ▪ przebudowa kanalizacji deszczowej, 
 ▪ budowa zasilana energetycznego imprez masowych i oświetle-

nia iluminacyjnego,
 ▪ budowa elementów małej architektury,
 ▪ likwidacja budynku kwiaciarni, baru, szaletu miejskiego,
 ▪ oraz 
 ▪ rury spustowe wszystkich przyległych budynków zostaną podłą-

czone do kanalizacji deszczowej,
 ▪ zostaną urządzone tereny zielone wraz z nawodnieniem.

W związku z przebudową powstanie:
 ▪  uporządkowanych miejsca parkingowych otoczonych drze-

wami 
 ▪  szt. nowo nasadzonych drzew. Znaczna część będzie posa-

dzona w kratownicach bezpośrednio do ziemi, natomiast wzdłuż 
głównej drogi (dawnej wojewódzkiej) drzewa będą posadzone 
w donicach. Ponadto posadzone będą krzewy okrywowe 
i urządzone trawniki. Dla potrzeb utrzymania zieleni zostanie 
wykonane nawodnienie, obejmujące instalację rozprowadzającą, 
instalację kropkującą, automatyczne sterowanie nawadnianiem, 
wykonanie studzienki z zaworami czerpalnymi.

 ▪  szt. nowych słupów oświetleniowych, wykonane będzie 
oświetlenie iluminacyjne rausza, kościoła i płyty rynku, a także 

 szt. przyłącza energetycznego z przeznaczeniem jako zasilanie 
imprez,

 ▪ źródło wody pitnej (zdrój typu poidełko), jako mała architektura 
zostaną zamontowane nowe ławki z oparciem w liczbie  szt. 
oraz ławki bez oparcia -  szt. Będą również nowe kosze na 
śmieci.

Materiały nawierzchniowe z jakich będą wykonane 
nawierzchnie w obrębie Placu Powstańców Wielkopolskich:

 ▪ chodniki – płyty lastrykowe o wym. x x  cm kolor granit 
szczotkowany – nawierzchnia odpowiednia również dla pań w szpil-
kach,

 ▪ część chodnika przylegająca do budynków - kostka granitowa 
cięto łupana o wymiarach /  cm, kolor szary z górną powierzch-
nią promieniowaną, mały rozmiar zniweluje różnice poziomów 
poszczególnych budynków, 

 ▪ ścieżka rowerowa – płyty lastrykowe o wym. x x  cm kolor 
granit miejski/ zamkowy, szczotkowane,

 ▪ parkingi – kostka granitowa ciemna na przemian z kostką grani-
tową jasną cięto łupaną z górną powierzchnią promieniowaną 
o wym. / ,

 ▪ nawierzchnia placu płyty betonowe granit miejski/zamkowy zbli-
żone fakturą do płyt typu PRESSTONE o wym. x x  cm, 
nawierzchnia odpowiednia również dla pań w szpilkach,

 ▪ jezdnie wokół placu – kostka granitowa ciemna cięto łupana 
z górną powierzchnią promieniowaną / ,

 ▪ część nawierzchni na placu miedzy innymi wokół ławek to 
nawierzchnia TerraWay – wodoprzepuszczalna.

Kolorystyka nawierzchni na placu w barwach od ciemnego do 
jasnego granitu.

Zgodnie z zawartą umową na przebudowę Placu Powstańców Wielkopolskich, Wykonawca robót 
czyli fi rma ZBYLBRUK rozpoczęła prace od wycinki drzew. Kolejnym etapem będą prace rozbiór-
kowe nawierzchni, które prawdopodobnie rozpoczną się na przełomie marca - kwietnia br. 

Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji liniowych
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 15

Przebudowa Placu 
Powstańców Wielkopolskich

kwiecień 2015



Prace na ulicy Kolejowej dobiegają końca. W ostatnich dniach 
zamontowane zostały wiaty rowerowe, wyposażono wiaty 
przystankowe w szklane elementy i zamontowano kosze na 

śmieci. 

W kwietniu fi rma SKANSKA wykona oznakowanie pionowe 
i poziome ulicy Kolejowej zgodnie z zatwierdzonym przez Starostwo 
Powiatowe projektem organizacji ruchu. Następnie dokona popra-
wek i przygotuje inwestycję do odbioru. 

Planowany termin zakończenia i rozliczenia prac na ulicy Kolejowej 
przewidziany jest na  maja  roku.

Po zakończeniu prac i odbiorze inwestycji ulica Kolejowa stanie się 
prawdziwym węzłem komunikacyjnym. 

W ramach inwestycji na długości  mb wykonano:
 ▪ przebudowę kanalizacji deszczowej,
 ▪ przebudowę oświetlenia ulicznego,
 ▪ przebudowę sieci elektroenergetycznej,
 ▪ przebudowę nawierzchni jezdni,
 ▪ przebudowę chodnika,
 ▪ budowę ścieżki rowerowej,
 ▪ budowę  miejsc parkingowych,
 ▪ budowę zatok autobusowych,
 ▪ budowę parkingu dla inwalidów,
 ▪ budowę parkingu dla rowerów,
 ▪ zagospodarowanie terenów zielonych.

Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji liniowych
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 15

Przebudowa ulicy Kolejowej

NR KRS NAZWA ADRES UWAGI

0000140375 Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Murowana Goślina
ul. Mściszewska 10

0000328286 Małe Jest Piękne Długa Goślina 22

0000289111 Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni Rakownia
ul. Goślińska 56

0000268931 Fundacja „Bread of Life Długa Goślina 1

0000056937 Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie Murowana Goślina
ul. poznańska 

0000018046 Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Franciszka  Kamińsko 6

0000195886 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Wypełniając PIT wpisujemy numer KRS, kwotę 1% 
podatku oraz cel szczegółowy - adresata, do któ-
rego przekazana kwota powinna trafi ć lub inny 
cel

0000266321 Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

0000106108 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych 

0000057720 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej  

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

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO 
OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 

ZA ROK 2014 

www.murowana-goslina.pl



Lp Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz według ewidencji gruntów 
i budynków

Cena wywoław-
cza

Wysokość 
wadium

Termin wpłaty 
wadium Termin przetargu

1
obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/2; powierzchnia: 0,2088 ha

KW PO1P/00233702/7; właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

113 500,00 zł 
brutto

11 350,00 zł do 15 kwietnia 
(środa) 2015 r.

20 kwietnia 2015 r.
 godz.10.00

2
obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/3; powierzchnia: 0,2188 ha

KW PO1P/00233702/7; właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

116 100,00 zł 
brutto 11 610,00 zł do 15 kwietnia 

(środa) 2015 r.
20 kwietnia 2015 r.

godz.10.30

3
obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/6; powierzchnia: 0,1982 ha

KW PO1P/00233702/7; właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

116 600,00 zł 
brutto 11 660,00 zł do 15 kwietnia 

(środa) 2015 r.
20 kwietnia 2015 r.

godz.11.00

4
obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/7; powierzchnia: 0,1955 ha

KW PO1P/00233702/7; właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

109 600,00 zł 
brutto 10 960,00 zł do 15 kwietnia 

(środa) 2015 r.
20 kwietnia 2015 r.

godz.11.30

5
obręb: Łoskoń Stary; arkusz: 1; działka nr: 22/8; powierzchnia: 0,2171 ha

KW PO1P/00233702/7; właściciel: Gmina Murowana Goślina
oraz udział 1/6 części w działce nr 22/5 (droga wewnętrzna) KW PO1P/00278381/7

115 600,00 zł 
brutto 11 560,00 zł do 15 kwietnia 

(środa) 2015 r.
20 kwietnia 2015 r.

godz.12.00

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

OPIS NIERUCHOMOŚCI:
położenie nieruchomości – Łoskoń Stary:
właściciel – Gmina Murowana Goślina; 
uzbrojenie – brak, w zasięgu –  energia elektryczna, sieć wodociągowa;
dojazd – droga gruntowa.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA:
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowości Łoskoń Stary – Gmina Murowana 
Goślina zatwierdzonym uchwałą nr /XL/  Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie z dnia  czerwca  r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr , poz. 

 z dnia . .  r.) – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– MJ.

OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI: 
hipoteka – bez obciążeń;
prawa, roszczenia i ograniczenia – brak.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU:
 kwietnia  r., sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Murowana 

Goślina, ul. Poznańska , 

FORMA I TRYB ZBYCIA: sprzedaż prawa własności w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego.

WARUNKI PRZETARGU:
. WADIUM

▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie pie-
niężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie do dnia  
kwietnia  r.,

▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko 
– Goślińskim BS O/Murowana Goślina       

, za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaga-
nej kwoty na wskazany rachunek,

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

▪ pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie-
zwłocznie, w terminie  dni od odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

. PRZETARG
▪ przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno wadium, 
▪ postąpienie nie może wynosić mniej niż % ceny wywoławczej 

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

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

▪ osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu 
i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości 
najpóźniej w ciągu  dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

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

TERMIN PŁATNOŚCI:
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega 
zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieru-
chomości.

NABYWCA PRAWA WŁASNOŚCI ponosi koszty notarialne i sądowe, któ-
rych wysokość określi notariusz.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , nr tel.    , 
e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl.

Murowana Goślina, dnia . .  r.

PP. . .

kwiecień 2015



DYŻURY RADNEGO
Radny Powiatowy Stanisław Woźniak pełni 

dyżury w siedzibie Klubu HDK PCK Gośliniacy 
przy ul.Wiosennej  w następujących termi-

nach:  marca,  kwietnia,  maja,  
czerwca (lipiec - urlop),  sierpnia,  wrze-
śnia,  października,  listopada,  grudnia 

 r. Godz. . - . . W pilnych spra-
wach istnieje możliwość umówienia się na 

spotkanie także poza wymienionymi termi-
nami. Kontakt - tel.   .

ZAPRASZAM!
 kwietnia w Murowanej Goślinie odbędzie 

się koncert Macieja Maleńczuka wraz z zespo-
łem Psychodancing. Z przyjemnością objąłem 
patronatem tę imprezę i zachęcam wszystkich 
mieszkańców naszej gminy do wzięcia w niej 
udziału. Jest to wyjątkowo ważne wydarze-
nie, gdyż jego sukces pozwoli nam w przy-

szłości na organizację podobnych wydarzeń 
kulturalnych w hali sportowej. Jeszcze raz 

zapraszam serdecznie do udziały w koncercie 
i życzę wszystkim dobrej zabawy. Szczegóły 

znajdą państwo na stronie internetowej 
urzędu oraz w „Informatorze Mieszkańca”.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański

Pani Kasylda Przymusińska  marca 
obchodzi okrągłą -tą rocznicę uro-
dzin. Dzisiaj odwiedzili Jubilatkę goście 

z Urzędu – burmistrz Dariusz Urbański, Kie-
rownik USC Aleksandra Pilarczyk oraz asy-
stent burmistrza Kamil Grzebyta. - Jestem 
pod wrażeniem Pani Kasyldy. Pogodna, cie-
sząca się dobrym zdrowiem, sprawna, widząca 
tylko dobre strony swojego życia. Wychować  
dzieci, ciężko pracować i nie narzekać, to jest 
sztuka, która nie wszystkim się udaje - mówił 
Burmistrz. Jubilatka całe życie spędziła 
w Murowanej Goślinie – tu się urodziła, 
wyszła za mąż i pochowała męża. Doczekała 
się  wnuków i  prawnuków, którzy z pew-
nością ją jutro odwiedzą. 

Zdjęcie: Kamil Grzebyta

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina zachęca wszystkich posiada-
czy psów do trwałego elektronicz-

nego oznakowania swoich pupilów. Znako-
wanie psów w całości sfi nansowane jest ze 
środków Urzędu Miasta i Gminy. 

Akcja bezpłatnego czipowania psów prowa-
dzona będzie przez cały rok w gabinecie 
weterynaryjnym dr Tomasza Lutego przy ul. 
Rogozińskiej  w Murowanej Goślinie.

Ponadto w miesiącu kwietniu zostanie zor-
ganizowana akcja czipowania psów na tere-
nie Sołectw i Osiedli Samorządowych. 
Dokładny harmonogram jest dostępny na 
stronie www.murowana-goslina.pl oraz na 
tablicach informacyjnych znajdujących się 
w budynkach urzędu oraz na tablicach infor-
macyjnych Sołectw i Osiedli Samorządo-
wych.

Wszczepienie mikroczipa przypisuje zwierzę 
do właściciela, nadając mu tożsamość 
w postaci -cyfrowego numeru. Pod tym 
numerem w bazie danych znajdują się infor-
macje na temat właściciela i samego zwie-
rzęcia. W przypadku odnalezienia psa ozna-
kowanego mikroczipem ustalenie, kto jest 
jego właścicielem zajmuje zwykle kilka 
minut. Mikroczip zawiera wyłącznie zakodo-
wany  cyfrowy numer, a informacje 

o właścicielu znajdują się w bazie danych, 
a nie w mikroczipie.

Dlaczego warto zaczipować psa?
 ▪ mikroczip nadaje zwierzęciu tożsamość 

przypisując go do właściciela. 
 ▪ Identyfi kacja elektroniczna stanowi naj-

lepszą profi laktykę bezdomności oraz 
przeciwdziała nielegalnemu handlowi 
oraz kradzieżom.

 ▪ oznakowane zwierzę staje się dużo bez-
pieczniejsze. Wszczepiony pod skórę, 
niewidoczny mikroczip w każdej chwili 
umożliwia skontrolowanie tożsamości 
zwierzęcia.

 ▪ oznakowanie mikroczipem jest bez-
pieczne, bezbolesne i trwa parę sekund. 
Odbywa się to w taki sam sposób jak 
zastrzyk (np. szczepienie przeciwko 
wściekliźnie).

 ▪ weterynarz wprowadza do Bazy SAFE-A-
NIMAL dane dotyczące zaczipowanego 
psa.

 ▪ psy zaczipowane są zwolnione z podatku 
od posiadania psa ! (Uchwała Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie z dnia  
marca br.)

Osoba do kontaktu UMiG: 
Joanna Jakubowicz, tel.   , 

e-mail: j.jakubowicz@murowana-goslina.pl

Bezpłatne czipowanie 
psów

Dobre strony 
życia

Aleksandra Pilarczyk
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
e-mail: a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 55 

Konkurs trwa od 4 kwietnia br. do 18 kwietnia br. – do tego dnia można przesyłać zgłosze-
nia na adres e-mail: promocja@murowana-goslina.pl lub pocztą: 

Promocja
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

ul. Poznańska 18
62-095 Murowana Goślina 

z dopiskiem „hasło – konkurs”.

Zgłoszenia można dokonywać z pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej 
urzędu (komunikaty) lub w treści listu, zawierając (koniecznie!): imię i nazwisko osoby 

zgłaszającej, dane kontaktowe (adres, nr. telefonu) oraz proponowane hasło/hasła.
Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.murowana-goslina.pl 

od 4 kwietnia br.

Główną nagrodą w konkursie jest sprzęt sportowy o wartości 300 zł. Komisja 

wyłoni zwycięzcę do 24 kwietnia br. 

Można zgłaszać jednorazowo więcej niż jeden pomysł na hasło promujące miasto i gminę 
Murowana Goślina.

KONKURS NA HASŁO!
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina ogłasza konkurs na 

hasło promujące nasze miasto i gminę. Konkurs polega na 
wymyśleniu i zgłoszeniu hasła lub sloganu związanego 

z gminą Murowana Goślina.

www.murowana-goslina.pl



Ale żeby się naprawdę zintegrować, warto 
także poznać problemy, z jakimi na co dzień 
borykają się osoby niepełnosprawne. Nie 
wszyscy odważyli się sprawdzić, jak trudno 
jest się poruszać na wózku. Spróbowali np. 
Radni Rady Miejskiej: Błażej Kaźmierczak 
i Szymon Pędziński. Nigdy wcześniej nie 
widziałam ich tak skupionych, skoncentro-
wanych, ale też momentami przerażonych. 
Ich twarze mówiły więcej o trudnościach 
w pokonaniu dosłownie kilku stopni, niż 
jakiekolwiek słowa. Ile takich schodów – 
dosłownych i symbolicznych – jest w Muro-
wanej Goślinie? O to oraz o samą imprezę 
zapytałam Krzysztofa Sterna. 

tach? Może! Choć najczęściej pokutuje ste-
reotyp, że niepełnosprawność zamyka w czte-
rech ścianach. Na zawsze, nieodwołalnie. 
Oczywiście tak się zdarza, bo mogą to spra-
wić albo ograniczenia infrastruktury, albo 
taka postawa. Pewnie, że potrzebny jest 
inny sprzęt, silna wola. Ale można! 

Do tego także przekonuje Jedna Chwila, pre-
zentując choćby niesamowicie mocny, dyna-
miczny mecz rugbistów na wózkach czy 
magiczny, porywający taniec z urzekającą 
niepełnosprawną tancerką na wózku. Wła-
śnie na sport osób niepełnosprawnych zbie-
rano podczas imprezy pieniądze.

Dosłownie kilka dni wcześniej obejrza-
łam fi lmik w Internecie. Przed ekra-
nem sadzano kolejno dzieci wraz 

z jednym z rodziców. Rozdzielonych para-
wanem, żeby nie widzieli swoich reakcji. Na 
ekranie pojawiali się ludzie robiący głupie 
miny. Zadanie widzów – naśladować. 
Świetna zabawa, zupełnie bez skrępowania 
udziela się lewa i prawa strona parawanu. 
W pewnym momencie na ekranie pojawia 
się dziewczynka niepełnosprawna. Jest 
uśmiechnięta i chce się bawić podobnie, jak 
poprzednicy. Wykrzywia twarz i wtyka do 
nosa jeden z paluszków. Widz-dziecko 
natychmiast naśladuje. Zabawa trwa. Doro-
słemu tężeje mina, nie wie jak się zacho-
wać. Czy wypada się wygłupiać z osobą nie-
pełnosprawną? Jak się zachować? Co 
powiedzieć dziecku? Ten fi lmik absolutnie 
genialnie pokazuje, że wiele barier two-
rzymy sami, zwłaszcza dorośli. Zupełnie 
niepotrzebnie. Ich tak naprawdę nie ma 
i dowodem na to jest częsta totalna swo-
boda dzieci w kontaktach z osobami niepeł-
nosprawnymi. Z tego warto zdać sobie 
sprawę, a pomóc w tym mogą podobne 
fi lmy, a także imprezy takie, jak festiwal 
Jedna Chwila.

Bariery nie istnieją generalnie także w innej 
dziedzinie. Czego nie może robić osoba nie-
pełnosprawna? Nurkować? Jeździć na nar-

Pierwszy Festiwal Integracyjny 
„Jedna Chwila”. Pierwszy, dla-

tego najtrudniejszy. Tym bar-
dziej zaskoczeni byli wszyscy 

widzowie, uczestnicy, że już przy 
wejściu trudno było przecisnąć 

się przez tłum. W Sali? Uśmiech-
nięte paszcze wypatrujące co też 
będzie się działo. Karolina Stern, 

Krzysztof Stern i Tomasz 
Kaczyński porwali swoim entu-

zjazmem wiele osób, które 
ruszyły, aby udowodnić, że 

można zrobić potężną imprezę 
integracyjną prawie jak czaro-

dzieje – siłą woli.

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl 
tel. 61 81 18 848

Krzystof Stern (po lewej) podczas meczu rugby.
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Monika Paluszkiewicz: Skąd wziął się pomysł 
na tego typu imprezę?
Krzysztof Stern: Przede wszystkim chcieliśmy 
zintegrować ludzi, pokazać, że niepełno-
sprawność to nie choroba. Nie można się nią 
zarazić. 

Ile osób Wam pomagało? Ilu było gości?
Chyba nie jestem w stanie wymienić wszyst-
kich. Gośćmi byli ofi cjele z Poznania i nie tylko, 
np. wice Wojewoda Wielkopolski Dorota 
Kinal, aktor Mieczysław Hryniewicz. Radny 
Powiatowy, a zarazem Rugbysta, wielokrotny 
Mistrz Polski Zdzisław Kulczyński ufundował 
nagrody do loterii. Bardzo pomogli nam nie-
którzy Radni Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie: Alicja Kobus, Błażej Kaźmierczak 
i Szymon Pędziński. Goślińscy Radni Powia-
towi: Jarosław Dobrowolski i Stanisław Woź-
niak. Poza tym fundacje i stowarzyszenia: 
Balian Sport, Bez Ograniczeń, Stowarzysze-
nie Sportowo-Rehabilitacyjne Start z Pozna-
nia, fundacja FAR, wolontariusze Hospicjum 
Palium z Poznania, Warsztaty Terapii Zajęcio-
wej. Pomogli właściwie wszyscy, którzy wzięli 
udział w festiwalu: na scenie, jak Jaromir Tra-
fankowski, solista Teatru Wielkiego, ale też 
każdy, kto pojawił się na widowni. 

Wiele fi rm i instytucji z Murowanej Gośliny 
także włączyło się w organizację.
Rzeczywiście. O zajęcia dla najmłodszych 
zadbało Przedszkole Groszek, ale w hali 
można było także np. zrobić manicure, gośliń-
skie fi rmy fundowały smakołyki do festiwalo-
wej kawiarenki i nagrody do loterii. Zresztą 
do pomocy włączały się nie tylko fi rmy, ale 
też indywidualne osoby, np. organizacją zajęć 
dla dzieci zajmowały się jeszcze Agata Sikor-
ska, Julia Nowak i Natalia Ciećmierowska. 
Wszyscy wkładali w pomoc mnóstwo serca 
i zapału. Dzięki wsparciu fi rm i ludzi, którzy 
przekazali nam swoje pieniądze mogliśmy 
zorganizować ten festiwal.

Ile pieniędzy udało się zebrać?
W sumie  zł z groszami. Wszystkie pienią-
dze zostały zliczone przez komisję, trafi ły już 
na konto stowarzyszenia Jedna Chwila 
i zostaną przeznaczone na cele statutowe. 

Prowadziliście także zajęcia z goślińskimi 
uczniami.
Tak. W drugim dniu festiwalu z trzema roczni-
kami goślińskich gimnazjalistów rozmawiali-
śmy o tym, jakie mogą być przyczyny niepeł-
nosprawności. Uczniowie mieli okazję prze-
konać się, jak trudne jest poruszanie się na 
wózku. Opowiedzieliśmy im także o specjal-
nych typach wózków przeznaczonych do 
uprawiania sportu. 

Festiwal okazał się – zwłaszcza jak na pierw-
szą edycję – niesamowitym sukcesem. Czy 
sądzisz, że te znajomości, które zawarliśmy 
na hali mają szansę przetrwać? Co chciałbyś, 
aby ludzie szczególnie z takiego spotkania 
zapamiętali, wynieśli? 
To prawda, jak na pierwszą edycję festiwal 

przerósł oczekiwania wszystkich, nie spo-
dziewaliśmy się takiego rozmachu. Przybyli 
goście nie tylko z naszej gminy, ale także np. 
z Głogowa, Śląska, Poznania, Łodzi czy Byd-
goszczy. Już sama obecność tak licznej grupy 
mieszkańców naszego miasta i gminy jest 
znakiem tego, że ludzie są bardzo otwarci na 
integrację z osobami niepełnosprawnymi. 
Myślę, że nie trzeba tu mieć wielkich oczeki-
wań, bo każdy miał okazję przekonać się jak 
wygląda życie z perspektywy wózka i to 
chyba pozostanie w pamięci wielu osób.

Zaskoczyliście mnie. Prawdopodobnie nie 
tylko mnie. Okazuje się, że facet, którego cza-
sem widuję w mieście jest dwukrotnym 
Mistrzem Polski. Mało o sobie wiemy, ale to 
dowiadywanie się było świetne! Wasze umie-
jętności w czasie meczu, dokonania Tomka 
Kaczyńskiego…
Rzeczywiście Tomek ma czym się pochwalić. 
Trzy lata grał w reprezentacji Polski w rugby. 
Dwukrotnie z Balianem zdobywał tytuł 
Mistrza Polski. Posmakował także skoków ze 
spadochronem czy nurkowania. 

Wiele osób mogło myśleć, że ta impreza jest 
zrobiona DLA osób niepełnosprawnych. Niby 
tak, bo przecież na sport osób niepełno-
sprawnych zbieraliście środki. Ale ja dość 
przekornie odniosłam wrażenie, że takie spo-
tkanie więcej dało osobnikom na dwóch 
nogach. Trochę egoistycznie: poczucie, że 
zmiana sposobu poruszania się, to nie koniec 
świata, że niezależnie od tego, co się w życiu 
przytrafi , można satysfakcję czerpać gar-
ściami. Altruistycznie: nie jestem pępkiem 
świata. Masz świadomość ile zmieniasz 
w głowach widzów?
To nie ja zmieniam świadomość ludzi, ale oni 
sami, biorąc udział w takich wydarzeniach. 
Często tak bywa, że gdzieś się szufl adkuje 

pewne grupy społeczne, a ja tylko dałem 
swojego rodzaju pomysł na otwarcie tych 
szufl ad. Tak, by każdy mógł zobaczyć, co się 
w nich kryje. 

Na hali najodważniejsi mieli okazję przeko-
nać się, jak trudno jest się poruszać na wózku. 
Impreza imprezą, ale dużo więcej symbolicz-
nych i realnych schodów uprzykrza życie na 
co dzień. Które i jakie bariery w Murowanej 
Goślinie są najtrudniejsze do pokonania dla 
osób na wózkach? 
Z przykrością stwierdzam że Murowana 
Goślina jest twierdzą otoczoną barierami 
architektonicznymi. Ja sam nie mam wiel-
kiego problemu, bo staram się je świadomie 
omijać, ale problem dotyczy głównie 
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, czy 
matek z małymi dziećmi. Od lat używa się 
stwierdzenia, że bariery przeszkadzają 
w życiu osobom niepełnosprawnym. Nic bar-
dziej mylnego. Matka z małym dzieckiem, 
która musi się zmagać z wysokimi krawężni-
kami, czy nawet brakiem dostępu do szkół, 
przedszkoli i urzędów to codzienność naszej 
gminy. Myślę, że nie trzeba specjalnego 
wykształcenia czy uprawnień, by wyjść na 
ulicę i zobaczyć stan chodników, sposoby par-
kowania na nich samochodów. Często sam 
jestem świadkiem, że służby porządkowe 
przechodzą koło tych problemów tak, jak by 
ich nie było.

Życzę zatem, abyśmy wraz z postępującą 
integracją nauczyli się tak wprowadzać 
zmiany w naszym otoczeniu, żeby stawało się 
ono coraz bardziej przyjazne i bezproble-
mowe. Pozwolę sobie w imieniu mieszkań-
ców podziękować za festiwal i dziękuję za 
rozmowę. 

Zdjęcia: Błażej Kaźmierczak

Rozmowa z Krzysztofem Sternem, jednym z organizatorów Pierwszego Festiwalu Integracyj-
nego „Jedna Chwila”.

Radni Szymon Pędziński i Błażej Kaźmierczak.

Uczestnicy festiwalu Jedna Chwila zgromadzeni na trybunach.

www.murowana-goslina.pl



DODATKOWY KURS
 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Muro-

wana Goślina odbyło się spotkanie miesz-
kańców Łopuchówka i Boduszewa z pra-
cownikiem ds. transportu oraz kierowcą 
linii , w sprawie zmiany godzin kurso-
wania pojazdu. Mieszkańcy wnioskowali 
o drobne zmiany.

Na spotkaniu obecny był burmistrz, który 
zgodził się na mój wniosek, aby na razie 
eksperymentalnie, przez jeden miesiąc, 
wprowadzić dodatkowy kurs w okolicy 
godz. . . Burmistrzowi bardzo dzięku-
jemy! Ułatwi to mieszkańcom wcześniej-
szy powrót od lekarza lub z zakupów, bez 
konieczności czekania, tak jak obecnie, do 
godz. . .

ZLOT
 marca delegacja sołtysów gminy Muro-

wana Goślina wzięła udział w zlocie wój-
tów, burmistrzów i sołtysów powiatu 
poznańskiego. W uroczystości wziął udział 
również zastępca starosty poznańskiego 
Marek Łubiński, komendant straży pożar-
nej oraz delegacje podpoznańskich gmin.
Spotkanie odbyło się w hotelu Aleksandra, 
a rozpoczęło się koncertem  kwartetu 
reprezentacyjnego Polskiego Związku 

OSIEDLE NR  
uprawnionych do głosowania  osób, na 
zebraniu  marca  roku w Gimnazjum nr 

 w Murowanej Goślinie obecne były  osoby.

Przewodniczącą Zarządu Osie-
dla Samorządowego nr  
została Alicja Kobus 
(ponowna kadencja).

Brak kontrkandydatów.

Zarząd osiedla: Magdalena Binięda, Grażyna 
Maciejewska, Irena Błachowiak.

OSIEDLE NR  
uprawnionych do głosowania  osób, na 
zebraniu  marca  roku w remizie OSP 
w Murowanej Goślinie obecnych było  osób.

Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Samorządowego nr  
został Jerzy Pędziński. 

Kontrkandydat - Sławomir Wieczorek.

Zarząd osiedla: Zbigniew Furman, Wanda 
Krajna-Solman.

Łowieckiego. Z krótkim recitalem wystąpił 
również włoski wykonawca wprost 
z Neapolu. Po występach rozdano nagrody 
i wręczono podziękowania sponsorom za 
ufundowanie sztandaru sołtysów, 
a następnie zaproszono nas na poczęstu-
nek. Za zaproszenie bardzo dziękujemy 
Radnemu Powiatu Poznańskiego Zbignie-
wowi Tomaszewskiemu.

WYBORY
W niektórych sołectwach i osiedlach 
samorządowych odbyły się już wybory. 
Wszystkim pozostającym na stanowiskach 
lub podejmujących się tego zadania po raz 
pierwszy gratuluję! Życzę dużo wytrwało-
ści, uporu i cierpliwości.

WYPRZEDAŻE GARAŻOWE
 kwietnia w godz. od .  do .  

w Łopuchówku odbędą się wyprzedaże 
garażowe. Sprzedaż, kupno, oddanie, 
wymiana – handlować można wszystkim, 
co zalega w garażach, piwnicach. Opłata 
za stoisko –  zł. Sołectwo oferuje ciasto 
oraz kawę i herbatę, a także miłą atmos-
ferę. Jeśli ktoś nie sprzeda towaru, a nie 
chce go zabierać, może po wyprzedażach 
zostawić na boisku przy koszu na śmieci. 
Wywozem zajmie się sołtys. 

UWAGA!! MIESZKAŃCY SOŁECTW MŚCI‐
SZEWO I DŁUGA GOŚLINA  ‐ KONSULTA‐
CJE W SPRAWIE PODZIAŁU SOŁECTW.
Do Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej 
Goślinie wpłynęły wnioski grup inicjatyw-
nych w sprawie wyodrębnienia dwóch 
nowych sołectw:

 ▪ sołectwa Złotoryjsko (obecnie część 
sołectwa Mściszewo)

 ▪ sołectwa Kąty (obecnie część sołec-
twa Długa Goślina) 

Konsultacje odbędą się podczas spotkań 
z mieszkańcami przy okazji zebrań wybor-
czych w Mściszewie ( . .) i Długiej Gośli-
nie ( . .). Ostateczną decyzję w sprawie 
podziału sołectw podejmie Rada Miejska. 

DZIEŃ SOŁTYSA
Z okazji Dnia Sołtysa, już z jednodniowym 
wyprzedzenie ogromnym tortem z tej oka-
zji poczęstował nas burmistrz Dariusz 
Urbański. Bardzo dziękujemy za poczęstu-
nek i życzenia!
 
WIELKANOC
W imieniu sołtysów naszej gminy wszyst-
kim Czytelnikom Dodatku Sołeckiego skła-
dam serdeczne życzenia z okazji nadcho-
dzących Świąt Wielkanocnych.

Mamy przewodniczących
Sławomir Malec
starszy specjalista 
ds. osiedli i sołectw
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 812 22 44 

W MARCU ZOSTAŁY 
WYBRANE NOWE 
ZARZĄDY OSIEDLI 
SAMORZĄDOWYCH 
KADENCJI ‐ . 
OTO WYNIKI 
WYBORÓW.
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SENIORZY

Cieszę się 
z tego, co mam 

Urszula Gendera-Zielińska: Powiedz nam 
proszę, jak zaczęła się Twoja przygoda 
z pomaganiem innym?
Grażyna Nawrocka: Od najmłodszych lat 
byłam osobą bardzo aktywną, chętną do 
pomocy drugiemu człowiekowi. Później 
coraz częściej skupiałam się na pomocy dzie-
ciom. Moja aktywność pojawiła się jeszcze 
wtedy, kiedy prowadziłam własną działal-
ność gospodarczą i byłam w stanie udzielić 
realnej pomocy rówieśnikom, kolegom. 
Lubiłam być sponsorem wielu przedsięwzięć 
w gminie, a także poza jej granicami.

Jak bardzo angażujesz się w sprawy innych 
ludzi?
Jeśli się angażuję, to robię to od A do Z, całą 
sobą i nieważne wtedy stają się przeszkody, 
nawet, jeśli jest ich naprawdę dużo.

W jakich sprawach, problemach najchętniej 
pomagasz?
Bardzo bliskie są mi problemy osób niepeł-
nosprawnych, np. brak sprzętu rehabilitacyj-
nego, podjazdów, artykułów medycznych 
itp. Brak tych rzeczy jest bardzo często prze-
szkodą w tym, aby ci ludzie mogli wyjść na 
zewnątrz, z  ścian domu, móc przebywać 
wśród ludzi, na świeżym powietrzu, a nie 
być wiecznie skazanymi na ściany własnego 
mieszkania - przeciwko temu się buntuję.

Jak najchętniej wypoczywasz? Czy masz na 
to w ogóle czas?
Najlepiej wypoczywam w gronie osób 
aktywnych, pozytywnie myślących, rado-
snych. Wypoczywam przy dobrej lekturze, 
lubię też kino, teatr, koncerty. Staram się 
zwiedzać ciekawe miejsca, zabytki. Lubię też 
pływać.

Co Cię drażni, denerwuje w Twoim środowi-
sku, w gminie?
Nasza gmina jest może zbyt mało uprzemy-
słowiona, a co za tym idzie ma zbyt małe 
wpływy do budżetu. To z kolei wiąże się 
z tym, że nie można zrealizować wielu pomy-
słów i próśb mieszkańców. Myślę tu przede 
wszystkim o mieszkańcach mojego okręgu: 
Przebędowa i Raduszyna.

Jakie jeszcze obowiązki ma tak aktywna 
radna?
Udzielam się w stowarzyszeniach regional-
nych, np. Dolina Trojanki, w LGD Kraina Trzech 
Rzek w Obornikach. Jestem obecna także 
w Komitecie Społecznym „Pomoc”, gdzie 
wraz z Andrzejem Ludzkowskim (razem na 
zdjęciu) organizujemy -godzinny Bieg Cha-
rytatywny. Jesteśmy w ogóle bardzo zaanga-
żowani w zbiórkę pieniędzy na cele charyta-
tywne, ostatnio dla Grzegorza Klevenhagena, 
który walczy z glejakiem mózgu.

Czy jest coś, czego zazdrościsz innym?
Nigdy nie miałam takich myśli, cieszę się 
z sukcesów innych ludzi

Dokończ takie zdanie: gdybym była bardzo 
bogata...
Cieszę się z tego, co mam. Oby zdrowie dopisy-
wało. Ale marzy mi się duży obiekt na terenie 
gminy, takie jedno wspaniałe miejsce, gdzie 
można by spotkać wszystkich ludzi skrzyw-
dzonych przez los, chorych, niepełnospraw-
nych. Aby dosłownie wyciągać ich z domu, 
zająć się ich rehabilitacją, ale także dostarczyć 
rozrywki, by mogli przebywać wśród innych, 
aby nie byli skazani na samotność, na smutek.

Czego życzysz mieszkańcom na zbliżającą 
się wiosnę i Święta Wielkanocne?
Życzę wszystkim mieszkańcom radości 
i umiejętności cieszenia się tym, co nam wio-
sna niesie. Na Wielkanoc życzę: miłości, 
która jest ważniejsza od wszystkich dóbr; 
zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze 
chwile; pracy, która pomaga nam żyć; uśmie-
chu bliskich i nieznajomych, przy którym lżej 
się oddycha; szczęścia, które często pozwala 
nam ocalić życie

Grażynie Nawrockiej bardzo dziękuję za roz-
mowę. Na jej prośbę podaję namiary: 
nr tel.    , Gra.nawrocka@wp.pl.

Rozmowa 
z GRAŻYNĄ 

NAWROCKĄ, 
Radną Rady 

Miejskiej

OSIEDLE NR  
uprawnionych do głosowania  osoby, na 
zebraniu  marca  roku w sali sesyjnej UMiG 
w Murowanej Goślinie obecnych było  osób.

Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Samorządowego nr  
został Mikołaj Gałka 
(ponowna kadencja)

Brak kontrkandydatów.
Zarząd osiedla: Romuald Kauss, Przemysław 
Soporowski, Karolina Stern, Bogusław Dałek.

OSIEDLE NR  
uprawnionych do głosowania  osoby, na 
zebraniu  marca  roku w Gimnazjum nr  
w Murowanej Goślinie obecne były  osoby.

Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Samorządowego nr  
został Tomasz Czarnecki.

Kontrkandydat - Gracjan Kaźmierczak.
Zarząd osiedla: Michał Bejma, Marek Józef-
czyk.

OSIEDLE NR  
uprawnionych do głosowania  osób, na 
zebraniu  marca  roku w Gimnazjum nr  
w Murowanej Goślinie obecnych było  osób.

Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Samorządowego nr  
został Zbigniew Bitner 
(ponowna kadencja)

Kontrkandydatka - Danuta Szczepaniak.
Zarząd osiedla: Dariusz Paprocki, Agnieszka 
Ogrodnik, Zdzisław Skórzewski, Waldemar 
Krankiewicz.

OSIEDLE NR  
uprawnionych do głosowania  osób, na 
zebraniu  marca  roku w Gimnazjum nr  
w Murowanej Goślinie obecnych było  osób.

Przewodniczącym Zarządu 
Osiedla Samorządowego nr  
został Leszek Rewers.

Kontrkandydat - Przemysław Popiak.
Zarząd osiedla: Przemysław Popiak, Kazi-
mierz Bocheński.

WYBORY SOŁTYSÓW 
I RAD SOŁECKICH

DATA DZIEŃ GODZ. SOŁĘCTWO
MIEJSCE 

SPOTKANIA

31.03.2015 WT 18.00 Raduszyn Salka na stadionie

01.04.2015 ŚR 18.00 Boduszewo
Świetlica wiejska 

Boduszewo

08.04.2015 ŚR 18.00 Zielonka
Ośrodek Dydaktyczno-

-Naukowy AR

09.04.2015 CZ 18.00 Łopuchówko
Sala Nadleśnictwa 

Łopuchówko

09.04.2015 CZ 18.00

Białężyn

powtórne 

wybory

Remiza OSP Białężyn

13.04.2015 PN 17.00 Łoskoń Stary
Świetlica wiejska 

Długa Goślina

13.04.2015 PN 19.00
Długa 

Goślina

Świetlica wiejska 

Długa Goślina

14.04.2015 WT 18.00 Głęboczek
Świetlica wiejska 

Głęboczek

15.04.2015 ŚR 18.00 Wojnowo
Świetlica wiejska 

Wojnowo

17.04.2015 PT 18.00 Łopuchowo Szkoła Podstawowa

22.04.2015 ŚR 18.00 Kamińsko
Świetlica wiejska 

Kamińsko

27.04.2015 PN 18.00 Przebędowo Hol w pałacu

29.04.2015 ŚR 18.00 Wojnówko
Świetlica wiejska 

ul. Jarzębinki

www.murowana-goslina.pl



Ad . Rów TR-

Rów TR- , który zlokalizowany jest 
wzdłuż ulic Polnej i Rogozińskiej nie był 
poddany badaniom dot. jakości wody. Zgod-
nie z ustaleniami z Kierownikiem Działu 
Ochrony Środowiska Aquanet SA, badania 
interwencyjne zostaną wykonane w przy-
padku ponownego zgłoszenia przez Urząd 
o wylewaniu ścieków do rowu. Jeżeli wyniki 
wykonanych badań przekroczą maksy-
malne dopuszczalne wartości, sprawa 
zostanie skierowana do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Pozna-
niu.

Ad . Firma BROS Sp. J. B. P. Mirianowscy

 listopada  r. WIOŚ w Poznaniu podjął 
niezapowiedziane czynności kontrolne przy 
ul. Polnej  w Murowanej Goślinie. Pod-
czas kontroli ustalono, że podmiot posiada 
decyzję Starosty Poznańskiego udzielającą 
pozwolenia wodnoprawnego na odprowa-
dzenie ścieków deszczowych z fi rmy Bros 
Sp. J. B. P. Mirianowscy do ziemi. 

W czasie kontroli pobrano próbki ziemi 
i ścieków. W próbkach ścieków stwierdzono 
obecność metali ciężkich, takich jak: chrom, 
miedź i ołów. Za stwierdzone naruszenia 
prowadzący zakład został ukarany karą 
grzywny. Ustalenia z kontroli zostały prze-
słane do Starosty Poznańskiego – organu 
ochrony środowiska, który wydał pozwole-
nie wodnoprawne oraz do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu 
o wystąpienie szkody środowiska.

 lutego  r. została przeprowadzona 
w obecności pracowników Starosty 
Poznańskiego, pracowników UMiG Muro-
wana Goślina oraz Komendanta Straży 
Miejskiej w Murowanej Goślinie wizja tere-
nowa w sprawie cofnięcia bez odszkodowa-
nia pozwolenia wodnoprawnego dla 
zakładu Bros Sp. J. B. P. Mirianowscy wyda-
nego przez Starostę Poznańskiego, na 
odprowadzanie ścieków deszczowych 
z terenu fi rmy do ziemi. Podczas wizji 
stwierdzono występowanie trzech rowów 
wzdłuż ścian hali magazynowej oraz dołu 
chłonnego przy studni. Podczas oględzin 

rowu zlokalizowanego w tylnej części hali 
magazynowej odczuwalny był zapach zbli-
żony do zapachu osadów ściekowych. 
Ponadto większa część rowu została wysy-
pana świeżą ziemią. 

Dalsze czynności związane z cofnięciem 
bez odszkodowania pozwolenia wodno-
prawnego zostaną podjęte zgodnie z posia-
danymi kompetencjami przez Starostę 
Poznańskiego. 

Ad . Kanalizacja sanitarna przy ulicach 
Polnej i Rogozińskiej

W związku z wcześniejszymi zgłoszeniami 
telefonicznymi mieszkańców ulic Polnej 
i Rogozińskiej dotyczącymi uciążliwości 
związanych z przedostawaniem się oparów 
o nieprzyjemnym zapachu do wnętrz 
domów poprzez kanalizację sanitarną oraz 
podejrzeniem wylewania ścieków przez 
fi rmy znajdujące się w Strefi e Przemysłowej 
do rowu melioracyjnego, Referat Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
powiadomił Straż Miejską. 

Komendant Straży Miejskiej w Murowanej 
Goślinie zawiadomił o problemie odpo-
wiednią jednostkę - Państwową Straż 
Pożarną, która wykluczyła zagrożenie nie-
bezpiecznymi substancjami chemicznymi 
oraz wystąpił pismem z dnia  stycznia 

 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu z prośbą 
o podjęcie czynności kontrolnych zgodnie 
z posiadanymi kompetencjami.  lutego 

 r. Komendant Straży Miejskiej został 
powiadomiony przez WIOŚ w Poznaniu 
o podjęciu działań i o planowanym terminie 
kontroli.

Jednocześnie do Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina wpłynęło pismo fi rmy 
IMA Polska Sp. z o. o., ul. Polna , -  
Murowana Goślina o wyrażenie zgody na 
odprowadzanie wód opadowych do rowu 
melioracyjnego. W związku z powyższym 
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska ponownie zwrócił się z prośbą 
o przeprowadzenie kontroli na terenie 
niniejszego zakładu.

WIOŚ pismem z dnia  marca  r. powia-
domił Urząd o wynikach przeprowadzonej 
kontroli z dnia  lutego  r. Ustalono, że 
ze studzienek znajdujących się przy ul. 
Rogozińskiej nie wydobywa się żaden 
zapach lub odór. „Dyrektor Zarządzający 
w pisemnej informacji oświadczył, że sys-
tem kanalizacji znajdujący się na terenie 
fi rmy IMA POLSKA Sp. z o. o. nie jest połą-
czony z systemem kanalizacji na ul. Rogo-
zińskiej oraz, że żadne ścieki z terenu 
zakładu nie są i nie były w stanie przedo-
stać się do kanalizacji ww. ulicy. Jednocze-
śnie Dyrektor Zarządzający oświadczył, że 
obecnie do rowu TR-  odprowadzane są 
jedynie ścieki z systemu kanalizacji zakłado-
wej tj. z parkingów, placów i dróg, nie jest 
już odprowadzany ściek z procesu odżela-
ziania wody oraz wymiany wody w systemie 
chłodzenia”.

Z pisma Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Poznaniu wynika, 
że zostaną przeprowadzone kolejne kon-
trole na terenie ww. Zakładu i o ich wyni-
kach Urząd zostanie powiadomiony odręb-
nym pismem.

 marca br., Referat Gospodarki Komunal-
nej i Ochrony Środowiska w związku z cią-
głymi skargami mieszkańców ulic Polnej 
i Rogozińskiej dot. wydobywającego się nie-
przyjemnego zapachu z kanalizacji sanitar-
nej wystąpił również do Aquanet Sp. z o .o., 
ul. Dolna Wilda  w Poznaniu z prośbą 
o ustalenie pochodzenia tych uciążliwości 
i podjęcie stosownych działań. Dodatkowo 
pismem z dnia  marca  r. Referat 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska wystąpił do Aquanet Sp. z o. o. o udo-
stępnienie wyników badań ścieków 
powstających na terenie fi rmy IMA Polska 
Sp. z o. o. Wnioskowane dane są niezbędne 
do podjęcia dalszych działań interwencyj-
nych przez Urząd.

KULTURA

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi: . Badań rowu TR- , . Firmy 
BROS Sp. j. B. P. Mirianowscy przy ul. Polnej , . Nieprzyjemnych zapachów wydobywających 
się z kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicach: Polna i Rogozińska, Urząd Miasta i Gminy 
Murowana Goślina informuje:

Joanna Jakubowicz
podinspektor ds. ochrony środowiska 
j.jakubowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 41

Kto zanieczyszcza?

W CZASIE KONTROLI POBRANO PRÓBKI ZIEMI I ŚCIE‐
KÓW. W PRÓBKACH ŚCIEKÓW STWIERDZONO OBEC‐
NOŚĆ METALI CIĘŻKICH, TAKICH JAK: CHROM, MIEDŹ 
I OŁÓW. ZA STWIERDZONE NARUSZENIA PROWADZĄCY 
ZAKŁAD ZOSTAŁ UKARANY KARĄ GRZYWNY.
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KULTURA

 lutego  roku Zarząd Powiatu 
w Poznaniu podjął uchwałę nr 

/  w sprawie zatwierdze-
nia zasad likwidacji wyrobów zawierających 
azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na 
rok . 

W związku z powyższym Referat Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina 
informuje, że osoby zainteresowane mogą 
składać w tut. urzędzie wnioski o udział 
w programie likwidacji wyrobów zawierają-
cych azbest. 

Formularze dostępne są w Urzędzie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, pokój  oraz na 
stronie internetowej 
www.murowana-goslina.pl. 

Jednocześnie informujemy Państwa 
o konieczności zgłaszania administracji 
budowlanej zamiaru wykonania robót 
budowlanych przynajmniej na  dni przed 
planowanym terminem ich rozpoczęcia.

Szukając rozwiązań mających ułatwić 
dostęp mieszkańców do lekarzy rodzin-
nych w naszym mieście i gminie bur-

mistrz Dariusz Urbański podpisał list inten-
cyjny wspierający działalność nowej przy-
chodni.

Od  kwietnia w naszej gminie działać będzie 
Nowa Przychodnia Lekarza Rodzinnego (kon-
trakt NFZ). Jej gabinet będzie mieścił się na 
ul. Źródlanej i będzie członkiem Zespołu Przy-
chodni Specjalistycznych ZDROWIE Sp. z o. o. 
W tym roku mieszkańcy zarejestrowani 
w przychodni będą mogli otrzymać skierowa-
nie do specjalistów refundowanych przez NFZ 
z zakresu ginekologii, chirurgii ogólnej, laryn-
gologii, kardiologii, neurologii, urologii, der-
matologii, przyjmujących na osiedlu Przyjaźni 
w Poznaniu. W przyszłym roku natomiast 
wyżej wymienieni specjaliści będą przyjmo-
wać mieszkańców naszej gminy na miejscu.
www.zdrowiespzoo.com

Z myślą o komforcie mieszkańców Muro-
wanej Gośliny, stworzono warunki do 
powstania Sklepu Medycznego. Nowy 

Sklep Medyczny „MedPoint” działa od 
 marca w budynku ośrodka zdrowia przy 

ul. Dworcowej . Placówka posiada umowę 
z Narodowym Funduszem Zdrowia i reali-
zuje wnioski z zakresu zaopatrzenia ortope-
dycznego oraz środków pomocniczych.

MedPoint w swojej ofercie nie ogranicza się 
wyłącznie do serwisu sprzedażowego. Każdy 
pacjent może liczyć na pomoc w doborze 
odpowiedniego sprzętu medycznego, a także 
na jego dostawę pod wskazany adres. Zamó-
wienia można składać telefonicznie. Sklep 
nieodpłatnie pomaga osobom starszym zała-
twić wszelkie formalności w NFZ dotyczące 
zaopatrzenia medycznego.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do 
piątku: . - . ; ul. Dworcowa , -  
Murowana Goślina (budynek ośrodka zdro-
wia); I piętro, pokój . 
Telefon:   , www.medpoint.pl
e-mail: sklep@medpoint.sklep.pl

Azbest MedPoint
Joanna Jakubowicz
podinspektor ds. ochrony środowiska 
j.jakubowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 41

SZKOŁA TENISA MLW ORGANIZUJE

 BEZPŁATNY 
TRENING 
TENISA

czwartek, 9 kwietnia, godz. 16.30,
sobota 11 kwietnia, godz. 12.00.
w hali tenisowej w Bolechowie,

ul. Wojska Polskiego 6

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ 
I DOROSŁYCH,

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie 

chęci przybycia, tel. 662 789 783

Istnieje możliwość ustalenia 
innego terminu na życzenie

ZAPEWNIAMY SPRZĘT DO GRY, PROSIMY 

O ZABRANIE OBUWIA SPORTOWEGO

fot. freeimages.com

 marca w Długiej Goślinie odbył się 
seans nagrodzonego Oskarem fi lmu 
„Ida” w reżyserii Pawła Pawlikow-

skiego. Został on zorganizowany przez 
Grupę Miłośników Kina Zorza w Murowanej 
Goślinie, w skład której wchodzą Dariusz 
Wojcieszak, Dominik Kowal, Tomasz Mizgier 
oraz moja skromna osoba. 

Gości wchodzących na salę po czerwonym 
dywanie, wśród których znaleźli się m.in. 
burmistrz Dariusz Urbański, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Konrad Strykowski oraz 
Radny Powiatowy Jarosław Dobrowolski 
przywitano herbatą oraz chlebem z cukrem 
(motyw z fi lmu), a w klimat fi lmu wprowa-
dził nas grający wspaniale na saksofonie 
Robert Duszczyk. Adam Morawski zorgani-
zował statuetki Oscarów, które witały 
widzów przy wejściu i przy których goście 
chętnie robili sobie pamiątkowe zdjęcia. 
Przygotowano także niespodziankę dla pań, 
w postaci wyświetlenia Kroniki Filmowej 

dotyczącej Dnia Kobiet z  r.

W imieniu organizatorów serdecznie dzię-
kuję przybyłym gościom oraz wszystkim, 
którzy zaangażowali się w organizację wido-
wiska. Podziękowania kieruję do:

 ▪ Gracjana Kaźmierczaka z fi rmy Gra-Com 
za zasponsorowanie licencji fi lmu;

 ▪ burmistrza Dariusza Urbańskiego 
i p. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dłu-
giej Goślinie Pani Renaty Olszewskiej za 
udostępnienie sali w Długiej Goślinie;

 ▪ Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 
Pani Arlecie Włodarczak za udostępnie-
nie sprzętu audiowizualnego;

 ▪ Robertowi Deszczykowi za muzykę 
wprowadzającą nas w klimat fi lmu;

 ▪ OSP Długa Goślina i Kole Gospodyń Wiej-
skich za pomoc przy organizacji;

W swoim imieniu dziękuję kolegom z grupy: 
Dariuszowi, Dominikowi i Tomkowi za orga-
nizację wspaniałej inicjatywy.

Dodam także, że trwają właśnie prace nad 
organizacją kina letniego dla Mieszkańców 
Murowanej Gośliny. Szczegóły podamy 
wkrótce.

Noc oscarowa 
na czerwonym dywanie

Kamil Grzebyta
asystent burmistrza
e-mail: k.grzebyta@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 05

Burmistrz Dariusz Urbański podczas spotkania 
z przedstawicielami nowego ośrodka.

www.murowana-goslina.pl



Badania wykopaliskowe przeprowa-
dzono w południowo-zachodniej czę-
ści budowanego zbiornika na zachod-

niej krawędzi i stoku doliny Trojanki, gdzie 
odkryto pozostałości osadnictwa z okresu 
schyłkowego neolitu, epoki brązu, późnego 
okresu wpływów rzymskich, średniowiecza 
i nowożytności. Również na wschodnim, 
eksponowanym stoku doliny Trojanki zareje-
strowano relikty osady późnośredniowiecz-
nej, datowanej na XIV-XV w. Wystawę można 
było oglądać do końca marca br. w Biblio-
tece Publicznej w Murowanej Goślinie, Plac 
Powstańców Wielkopolskich. 

OTWARCIE WYSTAWY

 marca  r. Burmistrz Murowanej Gośliny 
Dariusz Urbański dokonał otwarcia wystawy 
– „Niecodzienne odkrycia archeologiczne 
z terenu budowy zbiornika wodnego w doli-
nie Trojanki w Przebędowie” poszerzonej 
o dokumenty, zdjęcia, informacje histo-
ryczne i współczesne o Przebędowie, Troja-
nowie oraz Garganowie. Patronat Hono-
rowy sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Dariusz Urbański.

W otwarciu wystawy wzięło udział około  
osób, wśród których podkreślam obecność 
ks. Sławomira Jessy Proboszcza Parafi i pw. 
św. Jakuba Ap., Jarosława Dobrowolskiego 
Radnego Powiatu Poznańskiego, Konrada 
Strykowskiego Przewodniczącego Rady 
Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej, Organiza-
torów, Sponsorów, Dyrektorów trzech pla-
cówek oświatowych, Apoloniusza Twaroga 
aktywnego społecznie przez wiele lat i wielu 
sympatycznych Gości.

Uznanie wzbudziły wystąpienia progra-
mowe Mikołaja Nowakowskiego, Andrzeja 
Kowalczyka i Norberta Kulse.

Stanisław Bromberek
Stowarzyszenie „Dolina Trojanki”

tel.   

Zdjęcia: 
ze zbiorów: Pracownia Archeologiczno-Kon-

serwatorska Mikołaj Nowakowski, 
fot. M. Gembicki

Zdjęcia z otwarcia wystawy: 
Natalia Kazuś

W czasie budowy zbiornika małej retencji Przebędowo w dolinie rzeki Trojanki, w latach -
 przeprowadzono badania archeologiczne, w związku z zagrożeniem zniszczenia identyfi ko-

wanych stanowisk archeologicznych w czasie prac ziemnych. Wykonawcą ratowniczych badań 
był mgr Mikołaj Nowakowski (Pracowania Archeologiczno-Konserwatorska).

Wystawa archeologiczna
Schyłek neolitu, epoka brązu i późny okres wpływów rzymskich – przedmioty m.in. z tych czasów odnaleziono w Przebędowie

WYSTAWĘ ZORGANIZOWALI:

Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie, Stowarzyszenie „Dolina Trojanki”, Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy, Pracowania Archeologiczno-Konserwatorska Mikołaj Nowakowski z Leszna, 
Hodowla Roślin Smolice Sp. z. o. o. Grupa IHAR Oddział w Przebędowie, przy współpracy Izby Regio-
nalnej Ziemi Goślińskiej i Nastali Kazuś oraz Krzysztofa Malinowskiego. Instytucje i Stowarzyszenie 
reprezentowali: Maria Matelska-Busza, Marek Karasiewicz, Andrzej Kowalczyk, Mikołaj Nowakowski, 
Stanisław Stawiński, Norbert Kulse.

SPONSORAMI SĄ:

Hodowla Roślin Smolice Sp. z. o. o. Grupa IHAR Oddział w Przebędowie, Sołectwo Przebędowo, 
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie.

NIEKTÓRE EKSPONATY ZAPREZENTOWANE NA WYSTAWIE

Srebrny szeląg koronny Zygmunta III Wazy z 1613 r.

Miedziany szeląg Krystyna Waza z poł. XVII w. 

Brązowa fi bula z 2. połowy III - początku IV w.

Naczynie z okresu wpływów rzymskich, II-IV w.

Fragmenty kafl a piecowego z dekoracją roślinną z XVII-XVIII w. 
Fragment noża (XVII-XVIII w.) z drewnianą okładziną trzonka przymocowaną mosiężnymi nitami 
- ostatni ma zakończenie w postać czteropłatkowego kwiatka.

Otwarcie wystawy „Niecodzienne odkrycia archeologiczne z terenu budowy zbiornika wodnego w dolinie Trojanki w Przebędowie”.
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Trasa miała  km i nie sprawiła problemu. 
Kilka osób pierwszy raz pokonywało taki 
dystans, ale z uśmiechem na twarzy 

dotarły do celu. Po pokonaniu trasy, jak zwykle 
czekały na nas słodkości, o które dbamy sami, 
czyli każdy kto potrafi  piec, przynosi swoje 
dzieła. Radna Grażyna Nawrocka jak zawsze 
na posterunku i herbatki oraz kawki nikomu 
nie zabrakło. Bardzo przyjemnym akcentem 
było odśpiewanie „sto lat”, gdyż jedna z młod-
szych uczestniczek tego dnia obchodziła . 
urodziny. Nie zabrakło kwiatów dla naszych 
pięknych pań. Niespodziankę uczestniczkom 
zrobił burmistrz Dariusz Urbański, który na 
mecie czekał na nie z życzeniami i kwiatami. 
Podczas biegu trwała zbiórka pieniędzy na 
leczenie Grzegorza Klewenhagena – w naszej 
dyżurnej puszce wylądowało  zł, więc 
kolejna mała cegiełka do leczenia dołożona. 
Po biegu zaprezentowane zostały też  
obrazy, które namalował Wojciech Wtorkow-
ski, a będą one wystawione na licytację z prze-
znaczeniem na pomoc dla Grzesia.

Jak sami widzicie, że nie potrzeba wiele, aby 
działo się dużo. Bardzo dziękuję wszystkim za 
przyjście i włączenie się do naszego biegania-
-pomagania!

Andrzej „Kudłaty” Ludzkowski
Zdjęcia: Piotr Łakomy i Adam Krajecki

O projekcie „Puszcza Zielonka dla 
Mieszkańców” poinformował mnie 
i naświetlił jego ideę zastępca prze-

wodniczącego Rady Miejskiej Gminy Czer-
wonak p. Wojciech Skrzekut. Projekt ten za 
zadanie stawia sobie przede wszystkim 
zaangażowanie mieszkańców gmin, na któ-
rych terenie rozciąga się Park Krajobrazowy 
Puszcza Zielonka i wykorzystanie poten-
cjału tego pięknego miejsca. 
W środę  marca spotkałem się z panią 
Joanną Lewandowską, wiceprezeską funda-
cji ZAMIASTem, która jest koordynatorką 
tego projektu. W wyniku owocnego spotka-
nia Gmina Murowana Goślina została ofi cjal-
nym partnerem projektu i będziecie Pań-
stwo na bieżąco informowani o spotkaniach 
i debatach, które odbywać się będą w Punk-
cie Konsultacji Społecznych w ośrodku Dzie-
wicza Baza przy parkingu leśnym pod Dzie-
wiczą Górą w Czerwonaku. Najbliższe spo-

tkanie odbędzie się  kwietnia i będzie 
dotyczyło rozwoju fotografi i i fi lmu, a także 
możliwości rozwijania tych zainteresowań 
przy wykorzystaniu zasobów Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka.

NAJBLIŻSZE DEBATY:
 stycznia  r. - Fotografi a w Puszczy
 kwietnia  r. – UWAGA Kleszcze! Jak 

duże jest zagrożenie?
 maja  r. – Dla kogo las? Czy powinny 

obowiązywać zakazy w lesie?
 czerwca  r. – Komunikacja w Puszczy

 sierpnia  r. – Tworzymy w Puszczy – 
potrzeby inicjatyw i wydarzeń kulturalnych

 września  r. – Jak korzystać, żeby nie 
wykorzystać – o sensie eksploatacji Puszczy 
Zielonka (wycinka, łowiectwo, imprezy 
masowe, szkodnictwo leśne), 

 października  r. - Niepełnosprawni 
w Puszczy - potrzeby i możliwości korzysta-
nia z zasobów puszczy przez osoby niepeł-
nosprawne.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 
projektu www.puszczazielonka.org

ZMIANA GODZIN URZĘDOWA-

NIA (OBSŁUGI INTERESANTÓW)
 

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2015 roku 
w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina 

ulegają zmianie godziny urzędowania:
 

PUNKT OBSŁUGI INTERESANTA
KANCELARIA I EWIDENCJA DZIAŁALNO-

ŚCI GOSPODARCZEJ:
poniedziałek 08:00 – 17:30

wtorek - czwartek 08:00 – 15:00
piątek 08:00 – 12:30

 
URZĄD STANU CYWILNEGO

  EWIDENCJA LUDNOŚCI:
poniedziałek 08:00 – 17:30

wtorek - czwartek 08:00 – 15:00
piątek 08:00 – 12:30

 
POZOSTALE REFERATY I BIURA:

poniedziałek 08:00 – 17:30
wtorek - czwartek 08:00 – 15:00

piątek 08:00 – 12:30
 

DYŻUR BURMISTRZA:
poniedziałek 14:00 – 16:00

czwartek 10:00 – 11:00; 15:30 – 15:45
 

DYŻUR ZASTĘPCY BURMISTRZA:
poniedziałek 14:00 – 16:00

czwartek 10:00 – 11:00; 15:30 – 15:45

Wszystko co dobre, szybko się kończy. Kolejne nasze spotkanie biegowo-kijkowo-rowerowe już 
zakończone. Kolejny, według mnie, sukces. Przyszło  osób, aby wspólnie wyruszyć na malow-
niczą trasę, prowadzącą częściowo przez Puszczę Zielonkę. 

I Bieg z okazji Dnia Kobiet

Puszcza Zielonka dla Mieszkańców
Kamil Grzebyta
asystent burmistrza
e-mail: k.grzebyta@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 05

www.murowana-goslina.pl



Zebranych powitała dyrektor szkoły - 
Monika Nowak-Bajer, która zaprezen-
towała placówkę oraz omówiła zasady 

przyjmowania uczniów. Spotkanie uatrakcyj-
niło przedstawienie grupy teatralnej Wierci-
pięty z klasy a.

Po części artystycznej rodzice wraz z dziećmi 
mogli zwiedzać szkołę. Na wszystkich cze-
kała kawiarenka, gdzie od samego rana 
uczniowie z klasy a wypiekali pyszne, zbo-
żowe ciasteczka. Maluchy zapraszane były 
przez nauczycieli do wspólnych zabaw i cie-
kawych eksperymentów, pobudzających 
wyobraźnię dziecka. Można było sprawdzić 
się na torze przeszkód, pooglądać płatki 
cebuli pod mikroskopem, bawić się przy 
tablicy interaktywnej, mieszać farby na kole 
barw, czy wykonywać doświadczenia 
fi zyczne. W świetlicy szkolnej czekały na 
dzieci również gry i zabawy.

Tego dnia zaprezentowała się także szkoła 
tańca Hajdasz, która prowadzi zajęcia 

Jako Stowarzyszenie Przyjaciele 
Łopuchowa cieszymy się, iż Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Dariusz Urbański wyraził chęć współpracy 
z naszym Stowarzyszeniem. Chcemy poin-
formować wszystkich zainteresowanych, że 
zarówno szkoła, jak i przedszkole 
w Łopuchowie będzie funkcjonowało wraz 
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. 
Dowóz dzieci do placówki będzie kontynu-
owany. Już wkrótce odbędzie się zebranie 
informacyjne w tej sprawie. 

Stowarzyszenie Przyjaciele Łopuchowa

w naszej placówce oraz szkoła Karate.

Drzwi otwarte pozwoliły rodzicom i dzie-
ciom poznać szkołę i jej otoczenie, nowe 
boisko szkolne i plac zabaw. Szkoła dołożyła 
wielu starań, aby być przygotowaną na przy-
jęcie sześciolatków. Wszystkie sale przygo-
towane są według zaleceń MEN. Rodzice 
otrzymali wyczerpujące informacje na temat 
funkcjonowania szkoły oraz foldery infor-
mujące o szkole.

Nauczyciele klas I-III szczególnie otaczają 
opieką najmłodszych uczniów i dbają 
o zapewnienie im odpowiedniego okresu 
adaptacji do warunków szkolnych. 

Mamy nadzieję, że spotkanie spełniło ocze-
kiwania przybyłych rodziców, a z przyszłymi 
pierwszakami zobaczymy się w nowym roku 
szkolnym.

Ilona Sikorska

Obecnie trwają rozmowy dotyczące 
organizacji zespołu, jego oferty edu-
kacyjnej i wychowawczej.  Oczeku-

jemy, że zmiana ta poprawi wizerunek pla-
cówki i podniesie jakość nauczania w szkole. 

Szkoła i przedszkole w Łopuchowie powinna 
odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Dla-
tego ważne jest, aby w procesie tworzenia 
oferty, jak również w ocenie pracy placówki 
uczestniczyli rodzice. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty rada 
rodziców posiada uprawnienia zapisane 
w art.  ustawy.   

Przykładowe uprawnienie rady rodziców:

Art. . [Uprawnienia rady rodziców] 
. Rada rodziców może występować do 

dyrektora i innych organów szkoły lub 
placówki, organu prowadzącego szkołę 
lub placówkę oraz organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny z wnioskami i opi-
niami we wszystkich sprawach szkoły 
lub placówki. 

. Do kompetencji rady rodziców, należy: 
a) uchwalanie w porozumieniu z radą 

pedagogiczną: 
 ▪ programu wychowawczego szkoły 

obejmującego wszystkie treści 
i działania o charakterze wycho-
wawczym skierowane do uczniów, 
realizowanego przez nauczycieli,

 ▪ programu profi laktyki dostosowa-
nego do potrzeb rozwojowych 
uczniów oraz potrzeb danego śro-
dowiska, obejmującego wszystkie 
treści i działania o charakterze pro-
fi laktycznym skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców;
b) opiniowanie programu i harmono-

gramu poprawy efektywności kształ-
cenia lub wychowania szkoły lub pla-
cówki, o którym mowa w art.  ust. 

; 
. W szkołach i placówkach publicznych 

prowadzonych przez osoby prawne inne 
niż jednostki samorządu terytorialnego 
lub przez osoby fi zyczne oraz w szkołach 
i placówkach niepublicznych programy, 
o których mowa w ust.  pkt , ustala 
organ wskazany w statucie szkoły lub 
placówki. 

Zapisy dotyczące uprawnień rady rodziców 
powinny też się znaleźć w statucie szkoły 
i przedszkola.

Zachęcam zatem rodziców do pracy na rzecz 
szkoły i przedszkola w Łopuchowie. 

W sobotę  marca nasza szkoła już po raz drugi otworzyła swoje 
drzwi przed rodzicami i ich dziećmi, które w przyszłym roku 
szkolnym rozpoczną edukację w szkole.

Od  września   r. nastąpi zmiana organu prowadzącego Zespół szkolno-przedszkolny 
w Łopuchowie. Prowadzenia szkoły i przedszkola podejmie się lokalne stowarzyszenie 
„Przyjaciele Łopuchowa”. 

Stowarzyszenie Przyjaciele 
Łopuchowa poszukuje osób, 
które byłyby chętne objąć 
stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Łopuchowie. Oferty 
prosimy kierować na podany 
adres poczty elektronicznej: 
przyjacielelopuchowa@wp.pl

Drzwi otwarte w SP Dyrektor 
poszukiwany 

Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa” 
poprowadzi szkołę i Przedszkole w Łopuchowie

Teresa Dutkiewicz
Kierownik referatu oświaty, kultury i sportu 
oraz zdrowia i spraw społecznych
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goślina.pl
tel. 61 892 36 90

OŚWIATA
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Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , -  Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: Monika Paluszkiewicz
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Godziny otwarcia Urzędu: 
Punkt Obsługi Interesanta, 
Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej: 
poniedziałek . - . , wtorek-czwartek . - . , piątek . - .
Ewidencja Ludności, 
Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek . - . ; wtorek-czwartek . - . ; piątek . - .
Pozostałe Referaty i Biura: 
poniedziałek . - . ; wtorek-czwartek . - . ; piątek . - .
Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek . - . ; czwartek . - .  oraz . - .

Adres: ul. Poznańska , -  Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony Centrala:    , fax:    

Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych, 
kierownik Teresa Dutkiewicz.................................................    
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, 
kierownik Bożena Patan........................................................     
Referat Organizacyjny, kierownik Halina Turaj.....................    
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności, 
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................    
Referat Spraw Obywatelskich, kierownik Ewa Poepke.......     
Planowanie Przestrzenne i Gospodarka Nieruchomościami, 
kierownik Magdalena Głowacka...........................................    
Biuro Rady Miejskiej, Joanna Witkowska..............................    
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek...........................    
Komunikacja Społeczna, Monika Paluszkiewicz...................    
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, 
Piotr Hildebrandt, Sławomir Malec.......................................    
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa ....................    
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, 
ul. Mściszewska .................................................................    

Pogotowie Ratunkowe.....    Pogotowie Energetyczne....    
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)..........     lub 
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (  - ).........................    
ZM GOAP, Delegatura Murowana Goślina, Michał Giełdon..    
Straż Miejska....................................kom.:    , tel.:    
Policja...............................................kom.:    , tel.:    
Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego............    

Sekretariat: Marta Mendelewska..........................................    
Burmistrz Dariusz Urbański...................................................    
Zastępca Burmistrza Krzysztof Oczkowski...........................    
Skarbnik Romana Dudek.......................................................    
Asystent Burmistrza  Kamil Grzebyta...................................     
Referat Budowlano-Inwestycyjny i Zarządzania Drogami, 
kierownik Barbara Florys-Kuchnowska.................................    
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa...........................    
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
kierownik Violetta Szałata....................................................    
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Maciej Krysztofi ak..........    

Począwszy od  roku, w kręgach 
związkowych każdego roku obcho-
dzony jest Dzień Inwalidy, aby przybli-

żyć społeczeństwu problemy osób niepeł-
nosprawnych i zwiększyć świadomość 
publiczną w tym zakresie.

Wśród zaproszonych gości był burmistrz 
Dariusz Urbański. Zaproszeni goście oraz 
zarząd złożyli zebranym Seniorom bardzo 
serdeczne okolicznościowe życzenia. Spo-
tkanie uprzyjemnił występ Zespołu Śpiewa-
czego „Goślinianka” pod batutą Alicji Dusz-
czyk. Słodkim upominkiem od burmistrza 
dla zebranych było ciasto, cukierki zaś w pre-
zencie od Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 
Poczty Polskiej w Murowanej Goślinie. Dzię-
kujemy!

W trakcie spotkania przewodnicząca 
zarządu przedstawiła zebranym sprawozda-
nie z działalności związku za  r. oraz 
zapoznała z planem pracy na bieżący rok. 
Z satysfakcją stwierdziła, że nakreślone 
zadania na miniony rok zostały zrealizowane 
w całości. Było to możliwe dzięki zaangażo-

waniu i pracy całego zarządu, a także aktyw-
nie pracujących innych członków związku. 

Wyraziła również swoje zadowolenie 
z faktu, iż członkowie związku chętnie przy-
chodzą na spotkania, uczestniczą w impre-
zach dla nich organizowanych, utwierdzając 
tym samym zarząd w przekonaniu, że podej-
mowane działania mają sens i służą słusznej 
sprawie.

Natomiast poniedziałkowy wieczór  marca 
 roku Seniorzy z Murowanej Gośliny 

spędzili w hali Arena w Poznaniu na koncer-
cie jubileuszowym -lecia „Gali Piosenki 
Biesiadnej” Zbigniewa Górnego. „Gala” 
powróciła, prezentując wspaniały koncert 
oraz szlagiery dobrze znane publiczności 
sprzed  lat. Hala Areny wypełniona po 

brzegi, znajome piosenki, dobra zabawa 
i niesłabnące oklaski zadowolonej publicz-
ności. Zbigniew Górny trafnie dobiera reper-
tuar i artystów, by uzyskać zamierzony 
efekt. Były to trzy godziny wspaniałej 
zabawy z apetytem na więcej.

 marca  roku członkowie PZERiI w Murowanej Goślinie licznie przybyli (  osób) na 
spotkanie zorganizowane przez Zarząd Rejonu z okazji Światowego Dnia Inwalidy oraz 
Dnia Kobiet. 

Światowy Dzień Inwalidy oraz Dzień Kobiet

Jolanta Stern
Przewodnicząca Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie

Spotkanie uprzyjemnił występ Zespołu Śpiewaczego 
„Goślinianka” pod batutą Alicji Duszczyk.

Przewodnicząca zarządu przedstawiła zebranym 
sprawozdanie z działalności Związku.

www.murowana-goslina.pl



W sobotę  marca w Galerii w Pałacu 
odbył się fi nisaż wystawy najlep-
szych fotografi i mobilnych w Pol-

sce. Na zakończenie wystawy Grupa Entu-
zjastów Fotografi i Mobilnej MOBILNI wraz 
z Ośrodkiem Kultury zorganizowali warsz-
taty fotografi i mobilnej. 

W warsztatach mógł wziąć udział każdy 
chętny do tego rodzaju działań artystycznych 
posiadacz telefonu z wbudowanym aparatem 
fotografi cznym. Chętnych nie zabrakło. Przy-
jechali autorzy zdjęć prezentowanych w cza-
sie wystawy z różnych stron Polski i najbliż-
szych okolic. W warsztatach brali udział rów-

nież mieszkańcy Murowanej Gośliny, mło-
dzież szkolna zainteresowana fotografi ą. Na 
warsztatach znawcy zagadnienia dzielili się 
wiedzą techniczną z młodymi adeptami tej 
sztuki i wspólnie wykonali kilkaset zdjęć 
w zaaranżowanym studio oraz w plenerach 
Murowanej Gośliny. Warsztaty poprowadził 
kurator wystawy Krzysztof Górny.

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
naszego kolegi Tomasza Mizgiera, który uży-
czył nam swojego profesjonalnego sprzętu 
do zbudowania studia.

tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Tradycją w naszej gminie są koncerty 
z okazji Dnia Kobiet w wykonaniu Żeń-
skiego Chóru „Canzona Absolwent”, 

pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubiń-
skiej. 

W tym roku,  marca, mimo ładnej pogody, 
publiczność wypełniła aulę Gimnazjum nr . 
Życzenia wszystkim Paniom złożył burmistrz 
Dariusz Urbański. W wykonaniu chóru, soli-
stek i zespołu muzycznego usłyszeliśmy pol-
skie i światowe przeboje muzyki rozrywko-
wej m.in.: „Gdzie ci mężczyźni”, „Są takie dni 
w tygodniu”, „Jej portret”, „New York, New 
York”, „Mamma Mia”. 

Koncert prowadził honorowy przewodni-
czący Rady Rodziców Chóru Dziecięcego 
„Canzona” Marek Karasiewicz. Chórowi 
i solistkom towarzyszył zespół muzyczny 
w składzie: Weronika Jarzyńska – piano, 
Artur Duszczyk – trąbka, Robert Duszczyk – 
saksofon, Alicja Duszczyk - gitara basowa, 
Mateusz Ptak – perkusja.

Po koncercie każda pani została obdaro-
wana przez burmistrza kwiatkiem.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

KULTURA

Być kobietą…

Finisaż wystawy Mobilnych – 
warsztaty fotografi i

Występ żeńskiego Chóru „Canzona Absolwent”, pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej.

Burmistrz Dariusz Urbański wręcza kwiaty chórzystkom... ...oraz najmłodszym uczestniczkom spotkania.

kwiecień 2015



 marca br. w nowo oddanych pomiesz-
czeniach Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i Rekreacji w Murowanej Gośli-

nie odbyły się XVIII Otwarte Mistrzostwa 
Gminy w Szachach. 

W imprezie uczestniczyło  zawodników, 
którzy zostali podzieleni na dwie grupy: 
seniorów (  zawodników) i juniorów (  
zawodników). W tym roku oprócz „miejsco-
wych” szachistów w turnieju uczestniczyli 
również zawodnicy z Poznania, Obornik, 
Czerwonaka i Bolechowa. Grających szachi-
stów odwiedził burmistrz Dariusz Urbański, 
który skierował kilka słów do zawodników, 
a także przyglądał się zmaganiom.

Zawody były rozgrywane systemem szwaj-
carskim, po siedmiu rundach wyłowiono naj-
lepszych zawodników.

W turnieju głównym (seniorzy) mistrzem 
Murowanej Gośliny na rok  r. został 
Marek Maćkowiak z Poznania, drugie miej-
sce przypadło Goślinianinowi - Leszkowi Szy-
mańskiemu, na trzecim miejscu uplasował 
się Tadeusz Krauze z Bolechowa. W kategorii 
do lat  pierwsza trójka przedstawia się 
następująco:
I – Robert Szymkowiak z Kamińska,
II – Bogusz Maćkowiak z Poznania,
III – Maksymin Gałka z Murowanej Gośliny.
Na zakończenie turnieju wszyscy szachiści 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dla najlep-

szych w każdej kategorii wręczono statuetki 
oraz nagrody pieniężne. Zawody sędziowała 
Pani Małgorzata Napierała z Kórnika.

Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie 
organizuje mistrzostwa w szachach od  
r. Lista dotychczasowych Mistrzów Murowa-
nej Gośliny:  r. - Kazimierz Łokaj;  r. 
- Grzegorz Żurowski;  r. - Kazimierz 
Łokaj;  r. - Tadeusz Krauze;  r. - Hen-
ryk Abraham;  r. - Tadeusz Krauze;  
r. - Tadeusz Krauze;  r. - Mieczysław 
Czech;  r. - Maria Cholewa;  r. - 
Łukasz Bardeli;  r. - Piotr Pilarski;  r. 
- Tadeusz Krauze;  r. - Sławomir Zapo-
toczny;  r. - Dawid Bajerlein;  r. - 
Tadeusz Krauze;  r. - Marek Maćkowiak; 

 r. - Marek Maćkowiak.

Do zobaczenia za rok w pierwszą niedzielę 
marca! 

tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier

 marca prof. Leszek Bajon obchodził 
Jubileusz -lecia nieprzerwanej dzia-
łalności w chóralistyce kościelnej. Wła-

śnie pięćdziesiąt lat temu po raz pierwszy 
wystąpił jako dyrygent Chóru Męskiego 
O.O. Franciszkanów przy placu Bernardyń-
skim w Poznaniu. 

Z okazji jubileuszu odbyła się msza św. dzięk-
czynna w kościele pw. Wszystkich Świętych 
w Poznaniu. Liturgię mszy św. wzbogacił 
śpiew trzech chórów (w tym naszego Chóru 
Mieszanego „Vocantes”), których dyrygen-
tem jest prof. Leszek Bajon. Po mszy św. 
odbyło się spotkanie w gronie przyjaciół 
w Naszym Klubie. Życzenia i gratulacje dla 

Jubilata złożyli m.in.: burmistrz Dariusz Urbań-
ski, ks. Sławomir Jessa, delegacja Chóru Mie-
szanego „Vocantes” i Arleta Włodarczak. 

Arleta Włodarczak, Zdjęcie: Kamil Grzebyta

KULTURA

Pełnoletność szachowa czyli 
XVIII Mistrzostwa Gminy w Szachach

Jubileusz prof. Leszka Bajona

W sobotę  marca br. w Klubie Osie-
dlowym Zielone Wzgórza odbył 
się wernisaż wystawy rysunku 

Kamili Krzemińskiej i Magdaleny Milewskiej. 
Obie dziewczyny są uczennicami Gimnazjum 
nr  w Murowanej Goślinie. To bardzo 
skromne i ogromnie wrażliwe osoby. Mają 
swój świat, który można dostrzec w ich pra-
cach. 

Magdalena tworząc, uspakaja się, zbiera 
myśli. Jej prace to przede wszystkim por-
trety, widać precyzję i dbałość o szczegół.

Kamila to wolny ptak, ma mnóstwo pomy-
słów, które od razu realizuje. W jej pracach 
nic do końca nie jest oczywiste.

Magdę pociąga twarz ludzka - stąd portrety, 
a Kamilę świat ze swą wielobarwnością i róż-
norodnością.

Na wystawie prezentowane są głównie 
prace rysunkowe, studyjne z charaktery-
stycznymi tematami: postać, martwa 
natura, pejzaż. Obie nasze goślińskie młode 
artystki mają to szczęście, że ich mistrzem 
jest Beata Springer, która potrafi  wydobyć 
ze swoich uczennic to, co najlepsze. Jedno-
cześnie umiejętnie ukierunkować ich pracę, 
zachowując ich ciekawą osobowość, tak bar-
dzo czytelną w pracach obu artystek.
Dzięki takim osobom nasz świat staje  się cie-
kawszy, większy. Życzę dalszych sukcesów 
naszym młodym artystkom i wierzę ,że jesz-
cze nie raz nas zaskoczą. 

Agnieszka Szymańska – Wojtera
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Kiedy tworzę, 
czuję 
wolność…

Uczniowie zwiedzają wystawę.

Dyrektorka Gimnazjum nr 1 Barbara Celichowska gratuluje 
autorkom prac: Kamili Krzemińskiej i Magdalenie Milewskiej.

www.murowana-goslina.pl



URZĄD MIASTA I GMINY 
MUROWANA GOŚLINA 

OGŁASZA 

KONKURS 

NA HASŁO 

PROMUJĄCE 

NASZE MIASTO 

I GMINĘ

WYMYŚL I ZGŁOŚ HASŁO LUB 
SLOGAN ZWIĄZANY Z NASZĄ 

GMINĄ
Konkurs trwa od 4 kwietnia br. do 18 kwietnia br. – 

do tego dnia można przesyłać zgłoszenia na adres 

e-mail: promocja@murowana-goslina.pl lub pocztą: 

Promocja

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina 

z dopiskiem „hasło – konkurs”.

INFORMACJE: Zgłoszenia można dokonywać z pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej 
urzędu (komunikaty) lub w treści listu, zawierając (koniecznie!): imię i nazwisko osoby zgłaszającej, dane 
kontaktowe (adres, nr. telefonu) oraz proponowane hasło/hasła.

Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.murowana-goslina.pl od 4 kwietnia br.

Główną nagrodą w konkursie jest sprzęt sportowy o wartości 300 zł. Komisja wyłoni zwycięzcę do 
24 kwietnia br. 

Można zgłaszać jednorazowo więcej niż jeden pomysł na hasło promujące miasto i gminę Murowana 
Goślina.


