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Widowisko
„Śpiący Rycerze 
Królowej Jadwigi”

 maja ruszyła sprzedaż biletów na tego-
roczne widowisko plenerowe. Zapra-
szamy w letnie wieczory , , ,  i  

lipca.  

Prezydent RP Bronisław Komorowski wyra-
ził wolę objęcia honorowym patronatem 
przedstawienia, które ma być zaprezento-
wane publiczności w  roku, w ramach 
obchodów  rocznicy chrztu Polski.

szczegóły - str. 

GIBAGIBA  
JUŻ WE WRZEŚNIU JUŻ WE WRZEŚNIU 

W MUROWANEJ GOŚLINIE!W MUROWANEJ GOŚLINIE!

Gościem specjalnym Memoriału im. A. 
Gołasia będzie jeden z najlepszych i naj-
bardziej utytułowanych siatkarzy 

świata Gilberto Amauri de Godoy Filho, bar-
dziej znany pod pseudonimem GIBA.

 września Giba poprowadzi warsztaty siat-
karskie dla dzieci i młodzieży, natomiast 

-  września będzie uczestniczył w meczach 
X Jubileuszowego Memoriału A. Gołasia.

szczegóły - str. 



snej działalności gospodarczej, w przeliczeniu 
na stu mieszkańców.

– Tomasz Łęcki 
Burmistrz Murowanej Gośliny

WIELKA ROLA RZEMIOSŁA
Organizacja cechowa zajmuje się przede 
wszystkim pomocą w szkoleniu zawodowym. 
Po pierwsze działamy we współpracy ze szko-
łami – organizujemy objazdy po zakładach rze-
mieślniczych, które mają przybliżyć uczniom 
kończącym gimnazjum zawody, do których 
jesteśmy w stanie dotrzeć. Po drugie, staramy 
się dotrzeć do fi rm i zakładów, które do tej pory 
nie wyrażały zainteresowania szkoleniem 
uczniów w zawodach głównie ślusarskich 
i mechanicznych. Rzemiosło, to głównie zakłady 
usługowe. Obecnie ich sytuacja nie jest dobra. 
Ludność traci zainteresowanie 
korzystaniem z usług. Jest to zjawisko niepoko-
jące i niebezpieczne, mam jednak nadzieję, że 
chwilowe. 

– Jerzy Pędziński 
Starszy Cechu Rzemiosł Różnych 

w Murowanej Goślinie (właściciel fi rmy)

NOWI INWESTORZY PRZY POLNEJ
Przy Polnej instalują się średnie fi rmy. Nową 
fi rmą jest potentat w produkcji automatów do 
napojów, kolejną jest fi rma produkująca stojaki 
do prezentacji produktów. Ponadto jesteśmy 
wśród trzech gmin, z którymi rozmawia inwe-
stor chiński z branży pasz dla zwierząt. Puka do 
nas też inwestor z branży metalowej. Sygnały 
są dobre, cieszymy się. To, co my możemy zro-
bić jako gmina, to być dyspozycyjnym dla inwe-
storów i pomagać w rozwiązaniu ewentualnych 
problemów.

– Tomasz Łęcki 
Burmistrz Murowanej Gośliny

Dłuższy materiał 
na stronie internetowej Gminy. 
Opracowanie: Paweł Napieralski

SYTUACJA NA RYNKU PRACY 
W POWIECIE POZNAŃSKIM
Powiatowy Urząd Pracy dysponuje licznymi 
ofertami, które kierowane są głównie do osób 
z kwalifi kacjami zawodowymi. Obecnie brakuje 
nam np. piekarzy. W zeszłym roku szkołę opu-
ściło  przedstawicieli tego zawodu, a potrzeby 
rynku są i będą znacznie większe. Brakuje rów-
nież ślusarzy, specjalistów obrabiarek, a także 
specjalistów związanych z budownictwem. 
Murarze są, ale w większości to ludzie z wielo-
letnim doświadczenie zawodowym, którzy ze 
względu na wieloletnie funkcjonowanie 
w zawodzie  mają  problemy zdrowotne. Obec-
nie brakuje także około  osób do pracy w ruchu 
kolejowym. To są te potrzeby, na które szybko 
musimy zareagować – przygotować ofertę 
przekwalifi kowań. 

– Dagmara Żuławska 
(Powiatowy Urząd Pracy)

PRACA I ZDROWIE
Statystycznie jest dobrze, nawet na skalę euro-
pejską, ponieważ np. w Hiszpanii bezrobocie 
wśród ludzi młodych wynosi ok.  proc. 
W Murowanej Goślinie co trzy lata przeprowa-
dzamy badania jakości życia. To instrument dia-
gnozy stanu poprzedzającego aktualizację stra-
tegii gminy. Ostatni raz badania przeprowadzali-
śmy  lata temu. Mieszkańcy oczekiwali więcej 
miejsc pracy i poprawienia dostępu do opieki 
zdrowotnej. Opieka zdrowotna to odrębny 
temat. Boimy się o miejsca pracy ponieważ 
z mediów dowiadujemy się o problemach na 
rynku pracy w różnych rejonach kraju. Nasi 
mieszkańcy, do których ten komunikat dociera, 
odczuwają niepokój w myśl zasady: skoro gdzieś 
jest problem, to ja nie powinienem być spokojny. 
Ale przecież, choć u nas poziom bezrobocia jest 
niski, to część osób choć ma pracę nie jest zado-
wolona z warunków aktualnego zatrudnienia.

– Tomasz Łęcki 
Burmistrz Murowanej Gośliny

POSZUKIWANI HANDLOWCY 
‐ INFORMATYCY
Nasza fi rma dostarcza systemy do zarządzania 
przedsiębiorstwami. Poszukujemy handlow-
ców-informatyków znających języki obce, chcą-
cych uczyć się nowych zagadnień i gotowych 
podejmować ciekawe wyzwania. Obecnie zgła-
szamy zapotrzebowanie na dwóch pracowni-
ków, mogą to być absolwenci liceów. Zapew-
niamy dalsze szkolenie zgodne ze specjalizacją 
naszej fi rmy. Firma przez cały czas się rozwija.   

– Andrzej Kurowski (P.U.H. HANT)

PRACOWNICY Z CAŁEJ OKOLICY
Ze znalezieniem wykwalifi kowanych pracowni-
ków zazwyczaj nie mamy dużego kłopotu. Cza-

sami zdarzają się  u nas trudniejsze rekrutacje, 
na przykład do Serwisu w Murowanej Goślinie 
przy ulicy Przemysłowej szukamy obecnie 
mechanika z komunikatywną znajomością 
języka angielskiego. Generalnie jednak nie 
mamy większych problemów z zatrudnieniem 
odpowiednich pracowników. Często jednak 
poszukujemy wysoko wykwalifi kowanych rze-
mieślników: lakierników czy mechaników i elek-
tryków, potocznie nazywanych „złotymi rącz-
kami” i, co  może nie wydawać się takie oczywi-
ste, te nabory należą do bardziej wymagają-
cych.

– Anna Łobaczewska 
SOLARIS BUS and COACH S.A.

BĘDZIE KOLEJNYCH KILKADZIESIĄT 
NOWYCH MIEJSC PRACY
Wybudowaliśmy nowe budynki, testujemy 
technologię, obecnie dopracowujemy urzą-
dzenia, przeprowadziliśmy już częściową 
rekrutację. Wybraliśmy  osób, które wdra-
żamy w naszą branżę. Zajmujemy się obróbką 
powierzchniową, to jest działalność niszowa 
na rynku. Niestety szkoły nie uczą zawodu gal-
wanizera, nawet uczelnie wyższe wycofują się 
z kierunku „elektroliza”. Zmuszeni zostaliśmy 
do tego, aby ciężar edukacji pracowników 
przejąć na siebie. Osoby, które chcą u nas pra-
cować uczymy zawodu od podstaw. Do końca 
tego roku planujemy zatrudnić kolejnych  
osób. 

– Daniel Leśniewski 
Galwano Perfekt (od niedawna przy ul. Polnej)

WALKA O INWESTORÓW
Gminy aglomeracji poznańskiej są najlepiej roz-
wijającymi się gminami w Polsce, dotyczy to 
zwłaszcza gmin z pierwszego pierścienia. Muro-
wana Goślina nie jest tak korzystnie położona, 
jak np. Suchy Las, czy Tarnowo Podgórne, dla-
tego musimy się o każdego inwestora mocno 
starać. W jednej statystyce przez cały czas 
jesteśmy na pierwszym miejscu w powiecie, 
mam na myśli liczbę osób utrzymujących się z wła-

Na terenie Murowanej Gośliny ok.  osób nie ma pracy. Z inicjatywy Burmistrza Tomasza 
Łęckiego,  kwietnia odbyło się spotkanie zatytułowane „Sytuacja na rynku pracy 
w Murowanej Goślinie w oparciu o dane z Klubu Pracy i PUP”. Poświęcone było analizie 
rynku pracy w gminie Murowana Goślina. Poniżej prezentujemy fragmenty wypowiedzi 
osób, które zabrały głos w dyskusji.

Sytuacja na rynku pracy w gminie

maj 2014



Podczas konferencji prasowej, która odbyła 
się w dniu  maja w Hotelu Ilonn w Poznaniu 
organizatorzy, poza ofi cjalnym przedstawie-
niem gościa specjalnego Memoriału, przeka-
zali szczegóły organizacyjne dot. wrześnio-
wej imprezy.

Do udziału w imprezie zaproszono trzy 
zespoły Plus Ligi: Mistrza Polski PGE SKRĘ 
Bełchatów, Transfer Bydgoszcz oraz macie-
rzysty klub A. Gołasia AZS Częstochowa. 
Organizatorzy zwrócili się także z prośbą 
o udział w Memoriale Mistrza Włoch, zespołu 
z którym A. Gołaś podpisał kontrakt, ale 
w którym nigdy nie zagrał: Lube Banca 
Macerata. Liczymy, że włoski klub uświetni 
jubileuszowy Memoriał swoim udziałem.

Ustalono również wstępny 
program Memoriału: 
PIĄTEK,  września  r.
godz. .  - WARSZTATY DLA DZIECI I MŁO-
DZIEŻY 
SOBOTA,  września  r.
godz. .  - mecz półfi nałowy I
ok godz. .  - otwarcie turnieju 
godz. .  - mecz półfi nałowy II
NIEDZIELA,  września  r.
godz. .  - mecz o III miejsce w Memoriale
godz. .  - Finał Memoriału
ok godz. .  - zakończenie Memoriału

Najnowsze informacje dot. Memoriału 
dostępne są na profi lu FB: www.facebook.
com/XMemorialGolasia.

GIBA, brazylijski siatkarz grający na pozy-
cji przyjmującego, wielokrotny repre-
zentant kraju, ośmiokrotnie wygrał ze 

swoją reprezentacją Ligę Światową,  razy 
Mistrzostwa Świata, Puchar Wielkich 
Mistrzów,  razy Puchar świata, a także zdo-
był złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich 
w Atenach  r. Na mistrzostwach świata 
w Japonii w  z reprezentacją Brazylii zdo-
był złoty medal oraz został wybrany MVP 
zawodów. W  roku został wybrany spor-
towcem roku w Brazylii. Po igrzyskach olimpij-
skich w Londynie zakończył karierę reprezen-
tacyjną. Jako dziecko cierpiał na białaczkę, 
dlatego dziś chętnie angażuje się w akcje, 
które łączą propagowanie siatkówki oraz 
pomocy osobom chorym. Memoriałowi im. 
Arkadiusza Gołasia w Murowanej Goślinie 
towarzyszy rejestracja dawców szpiku. 

 września Giba wraz z Marcinem Prusem 
poprowadzi warsztaty siatkarskie dla dzieci 
i młodzieży w Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Murowanej Goślinie oraz spotka się z spo-
łecznością siatkarską. W dniach -  wrze-
śnia będzie uczestniczył w meczach X Jubile-
uszowego Memoriału A. Gołasia. Podczas 
tych spotkań będzie możliwość rozmowy 
z gwiazdą światowej siatkówki, otrzymania 
autografu oraz zrobienia wspólnego zdjęcia.

Arkadiusz Bednarek
Biuro Komunikacji Społecznej
Tel.: 61 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

GIBA w Murowanej Goślinie!
Gościem specjalnym Memoriału im. Arkadiusza Gołasia na zaproszenie Organizatorów - 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasza Łęckiego oraz Anny Sumelki - 
będzie jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych siatkarzy świata Gilberto Amauri de 
Godoy Filho, bardziej znany pod pseudonimem GIBA.

Sprzedaż Biletów na Memoriał A. Gołasia 
rozpocznie się  czerwca i prowadzona 
będzie w kilku punktach w Murowanej 
Goślinie, w Poznaniu oraz poprzez sprze-
daż wysyłkową.

Ceny biletów:
▪ Bilet jednodniowy:  zł normalny,  

zł ulgowy,
▪  Karnet dwudniowy:  zł normalny,  

zł ulgowy,
▪  Bilety VIP (liczba ograniczona):  zł 

Bilety ulgowe przysługują uczniom do 
 roku życia (ur. przed  września 

 r.), posiadającym ważną legity-
mację szkolną. Wstęp dla dzieci do  
roku życia bez zajmowania osobnego 
miejsca – bezpłatny. Weryfi kacja bile-
tów ulgowych będzie następować przy 
wejściu na halę w dniu imprezy. Osoby 
nie posiadające zniżek będą  zobowią-
zane do stosownej dopłaty. 
Zakup biletów ulgowych przysługuje 
również posiadaczom Karty Dużej 
Rodziny w Murowanej Goślinie. Wejście 
na halę po okazaniu karty oraz potwier-
dzeniu tożsamości uczestnika.
Szczegóły miejsc sprzedaży zostaną 
podane w połowie czerwca  r.

www.murowana-goslina.pl



URZĄD, RADA MIEJSKA

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
z dnia  kwietnia  roku o numerach i granicach stałych obwo-
dów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych 
oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowa-
nych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych wraz z informa-
cją o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wybor-
ców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu 
Europejskiego, zarządzonych na dzień  maja  roku.

Na podstawie art.  §  -  i art. a §  ustawy z dnia  stycznia 
 roku – Kodeks Wyborczy    (Dz. U. Nr , poz. , ze zmia-

nami) podaje się do publicznej wiadomości informację o nume-
rach i granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych 
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców nie-
pełnosprawnych wraz z informacją o możliwości głosowania 
korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych 
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzo-
nych na dzień  maja  roku.

Nr 
obwodu 

głoso-
wania

GRANICE OBWODU WYBORCZEGO

SIEDZIBA 
OBWODOWEJ 

KOMISJI 
WYBORCZEJ

SOŁECTWA:
Mściszewo, Starczanowo. 

Remiza OSP 
Mściszewo 

SOŁECTWA:
Białęgi, Białężyn, Nieszawa, Troja-
nowo, Uchorowo.

Szkoła Podsta-
wowa    Białężyn 

Sołectwo:
Przebędowo, Raduszyn.

Przedszkole
„Leśne Skrzaty” 
Przebędowo 

SOŁECTWA:
Długa Goślina, Łoskoń Stary, Woj-
nowo, Wojnówko. 

Szkoła Podsta-
wowa   Długa 
Goślina 

/lokal dostosowany 
do potrzeb wybor-
ców niepełno-
sprawnych/

SOŁECTWA:
Głębocko, Głęboczek, Łopuchowo, 
Łopuchówko.

Szkoła Podsta-
wowa   
Łopuchowo 

SOŁECTWA:
Boduszewo, Kamińsko, Rakownia, Zie-
lonka.

Remiza OSP 
Boduszewo b

MIASTO MUROWANA GOŚLINA:
Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, 
Cicha, Górka, Jeziorna, Jodłowa, Juliu-
sza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia, 
Łąkowa, Marii Konopnickiej, Młyńska, 
Mściszewska, Na Stoku, Nowa, Spo-
kojna, Starczanowska, Stefana Żerom-
skiego, Żurawia, Dworcowa do 
numeru , Kochanowskiego, Plac 
Powstańców Wielkopolskich, Pod-
górna, Poznańska numery - , Rogo-
zińska do numeru  oraz nr ,  
i , Strzelecka, Wodna.

Gimnazjum nr 
ul. Mściszewska 
Murowana Goślina

/lokal dostosowany 
do potrzeb wybor-
ców niepełno-
sprawnych/

Załącznik do zarządzenia nr /
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia  kwietnia  roku  

MIASTO MUROWANA GOŚLINA: 
Bonawentury Graszyńskiego, Dwor-
cowa od numeru , Kolejowa, Kwia-
towa, Okrężna, Pogodna, Polna, Pro-
mienista, Przelotowa, Rogozińska nr 

 i  oraz od numeru , Słoneczna, 
Szkolna, Tęczowa, Bernarda Kłosa, 
Bohuna, Bracka, Brzoskwiniowa, Cha-
browa, Czereśniowa, Cześnika, Fioł-
kowa, Gnieźnieńska, Heleny, Irysowa, 
Józefa Milewskiego, Kmicica, Konwa-
liowa, Krokusowa, Krótka, Morelowa, 
Mostowa, Narcyzowa, Ogrodowa, 
Oleńki, Papkina, Podbipięty, Podko-
morzego, Poznańska od numeru 

,Przemysłowa, Rejenta, Różana, 
Soplicy, Stefana Motylewskiego, Stor-
czykowa, Sylwestra Radomskiego, 
Śliwkowa, Telimeny, Wiśniowa, Wojska 
Polskiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, 
Za Mostem.

Miejsko – Gminny 
Ośrodek 
Kultury i Rekreacji,                     
ul. Poznańska , 
Murowana Goślina
/lokal dostosowany 
do potrzeb wybor-
ców niepełno-
sprawnych/
/lokal wyznaczony        
do głosowania 
korespondencyj-
nego/

MIASTO MUROWANA GOŚLINA: 
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, 
Cisowa, Czeremchowa, Gajowa, Jago-
dowa numery - , Jaśminowa, Jeży-
nowa, Kłosowa, Leśna, Łanowa, Mali-
nowa numery - , Miodowa, Rado-
sna,  Sosnowa, Świerkowa, Wiosenna 
od numeru , Źródlana.

Przedszkole „Sło-
neczko”,                
ul. Leśna ,         
Murowana Goślina

MIASTO MUROWANA GOŚLINA: 
Długa numery -  i numery nieparzy-
ste - , Dolina, Grobla, Jagodowa 
numery A- , Kręta numery A- ,  
Malinowa numer , Modrzewiowa, 
Pochyła, Widok, Wiosenna numery 

- , Długa numery parzyste -  
i numery nieparzyste A- B, Jerzego 
Lenartowskiego, Kręta numery - , 

, , Za Bramą.

Szkoła Podsta-
wowa nr , 
ul. Generała Tade-
usza Kutrzeby ,         
Murowana Goślina

MIASTO MUROWANA GOŚLINA: 
Długa numery - , Kręta numery 

, - , - , Nowy Rynek, 
Przesmyk, Rogu Renifera, Generała 
Tadeusza Kutrzeby, Jarzębinowa, 
Hipolita Cegielskiego, Kalinowa, 
Kościelna, Leszczynowa, Plac Kaszta-
nowy, Poziomkowa, Raduszyńska, 
Smolna, Tarninowa, Wrzosowa, Żura-
winowa.

Gimnazjum nr ,            
ul. Generała Tade-
usza Kutrzeby ,         
Murowana Goślina

Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach Obwodo-
wych Komisji Wyborczych w dniu  maja  roku w godzi-
nach od .  do .  bez przerwy. 
Wyborca niepełnosprawny, na swój pisemny wniosek wniesiony 
do Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie najpóźniej do 
dnia  maja  roku, jest dopisywany do spisu wyborców 
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwo-
dów głosowania, w których znajdują się lokale dostosowane do 
potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy wła-
ściwej ze względu na miejsce jego zamieszkania.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności może zgłosić zamiar głosowania 
korespondencyjnego Burmistrzowi Miasta i Gminy najpóźniej do 
dnia  maja  roku.

Murowana Goślina, dnia  kwietnia  roku
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

       /-/ Tomasz Łęcki

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA Z DNIA  KWIETNIA  ROKU

maj 2014



Gmina Murowana Goślina jest klientem Pobie-
dzisko-Goślińskiego Banku Spółdzielczego 
w Pobiedziskach Oddział w Murowanej Gośli-
nie od  roku. 
Długoletnia współpraca między Gminą a Ban-
kiem oraz bliskie sąsiedztwo wpływają pozy-
tywnie na wzajemne relacje. 
Gmina należy do wiarygodnych i solidnych 
Partnerów.

W Polsce obowiązuje limit zadłużenia samo-
rządów, który jest granicą pełnego bezpie-
czeństwa, a nie ryzyka. Finansowanie inwesty-
cji z wykorzystaniem kredytów przynosi wiele 
korzyści: proces inwestycyjny można zrealizo-
wać szybciej, a to oznacza zawsze poważne 
oszczędności. Można też zrealizować zadania, 
których bez kredytu nie można by wykonać. 

To dzięki odważnemu korzystaniu ze środków 
unijnych i z pożyczek, gminy, które mają wizję 
rozwoju, zmieniły Polskę w ciągu ostatnich  
lat.

opr.: Paweł Napieralski

Regionalna Izba Obrachunkowa każdego roku 
opiniuje prawidłowość planowanej kwoty 
długu. W wieloletniej prognozie fi nansowej 
gminy na lata -  uwzględniono zobo-
wiązania zaciągnięte oraz zobowiązania, 
które gmina planuje zaciągnąć. Po dokonaniu 
analizy wieloletniej prognozy fi nansowej 
gminy na lata -  oraz uchwały budże-
towej na  rok Regionalna Izba Obrachun-
kowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię 
o prawidłowości planowanej kwoty długu 
Gminy Murowana Goślina.

Od czasu do czasu otrzymuję prośby o to, aby 
wyjaśnić sprawy związane z funkcjonowaniem 
gminy. Wśród pytań słyszę też takie: – Czy to 
prawda, że gmina jest niebezpiecznie zadłu-
żona?
Odpowiadając na to pytanie, chciałbym pod-
kreślić, że gmina nie może być niebezpiecznie 
zadłużona. Każda pożyczka i kredyt przed ich 
zaciągnięciem oceniane są przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Aby mieć możliwość 
korzystania ze środków europejskich, swoje 
zadłużenie zwiększyły niemal wszystkie samo-
rządy w Polsce. 
Dług gminy Murowana Goślina wynosi obec-
nie    zł. Warto jego wysokość porów-
nać z wysokością wykorzystanych środków 
unijnych, których wartość wynosi prawie  
mln zł. Uważam, że aby mieć możliwość reali-
zowania wielkich, kosztownych projektów, 
warto skorzystać z kredytu, który stanowi ,  
proc. wartości inwestycji.
W obecnej kadencji obydwa kluby radnych 
(Rozwój Ziemi Goślińskiej i Nowoczesna 
Gmina) były przeciwne redukcji zadłużenia, 
które by się wiązało z rezygnacją z realizacji 
ważnych inwestycji (szkoły, świetlice wiejskie, 
drogi, itd.).
Gmina uzyskuje kredyty i pożyczki na bardzo 
dogodnych warunkach, niektóre pożyczki są 
częściowo umarzane.
Jestem przekonany, że tak, jak z kredytów 
korzysta rodzina budująca własny dom, 
a przedsiębiorca przy rozwijaniu swojej fi rmy, 
tak gmina powinna korzystać z kredytów 
i łączyć je z własnymi środkami i dotacjami.  

Zadłużenie gminy Murowana Goślina
JAK JEST RZECZYWIŚCIE?

Tomasz Łęcki, 
Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina

Romana Dudek, 
Skarbnik Gminy

Andrzej Porawski, 
Dyrektor Biura 
Związku Miast Polskich

Ewa Przydróżna, 
Wiceprezes Zarządu Pobiedzi-
sko-Goślińskiego Banku Spół-
dzielczego w Pobiedziskach, 
Oddział Murowana Goślina

Wartość inwestycji 
na terenie Gminy Murowana Goślina 
z udziałem środków UE a zadłużenie

w 

Jak poznać potrzeby mieszkańców gminy 
związane z transportem?

Począwszy od  stycznia  r. sposób 
organizowania autobusowego trans-
portu  publicznego do Poznania musi 

być oparty na nowych zasadach, które szcze-
gółowo określa ustawa o publicznym trans-
porcie zbiorowym z dnia  grudnia  r. 
Powyższe spowodowane jest kończącym się 
z dniem  grudnia  r. okresem obowią-
zywania umowy, na podstawie której reali-
zowane są obecnie kursy linii nr  i .

Joanna Gliwka
Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska
tel. 61 89 23 644
j.gliwka@murowana-goslina.pl

Jednym z podstawowych wymogów, jakie 
narzuca wyżej cytowana ustawa, jest zawar-
cie porozumień międzygminnych, pomiędzy: 
Gminą Murowana Goślina, Gminą Czerwo-
nak, Gminą Suchy Las i Miastem Poznań oraz 
wyznaczenie spośród nich organizatora 
publicznego transportu zbiorowego dla ww. 
linii autobusowych. 

Powyższe jest bardzo istotne pod względem 
prawnym. Jednak oprócz uwarunkowań 
prawnych równie ważne są Państwa 
potrzeby i oczekiwania w stosunku do funk-
cjonowania komunikacji publicznej. Aby je 
poznać, w dniach -  maja  r. w auto-
busach linii nr  i  oraz na dworcu 
PKP i przystanku kolejowym Zielone Wzgó-
rza w Murowanej Goślinie pracownicy 

Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina 
będą przeprowadzali wśród pasażerów 
autobusów i pociągu krótką ankietę. Będzie 
także możliwość rozmowy o transporcie 
z burmistrzem Tomaszem Łęckim. Odpowie-
dzi na pytania zawarte w ankiecie pomogą 
określić, które kwestie są najistotniejsze 
z punktu widzenia pasażera korzystającego 
z dojazdów do Poznania komunikacją 
publiczną. Gorąco zachęcam do wzięcia 
udziału w ankiecie. Jej wyniki zostaną opu-
blikowane w jednym z kolejnych wydań „Biu-
letynu Samorządowego”. 

Ankietę można wypełnić również w wersji 
on-line. Formularz ankiety zostanie umiesz-
czony  maja pod adresem: 
http://ankiety.murowana-goslina.pl.

Ankieta dotycząca komunikacji

www.murowana-goslina.pl



słowach zwrócił się do strażaków, przytacza-
jąc przykład niedawnych dramatycznych 
wydarzeń w naszym mieście, pożaru domu, 
ich odwagi i poświęcenia w akcji ratowania 
ludzkiego życia. Delegacje złożyły kwiaty pod 
pomnikiem, a uczestnicy uroczystości wpisy-
wali się do pamiątkowej księgi Konstytucji 

 Maja. Harcerze z Goślińskiego Szczepu ZHR 
„Wzgórza” wspólnie z Orkiestrą Dętą OSP 

Święci wyjednywali światu Bożą Łaskę i nie-
ustannie ubogacali nas swoją doczesną spu-
ścizną. Dziś, porządkując pielgrzymkowe 
wspomnienia, przed oczyma ciągle widzę 
Ojca Świętego Franciszka i papieża emeryta 
Benedykta XVI wspólnie modlących się 
o owoce tej niezwykłej kanonizacji. Oby dane 
było nam wszystkim jak najszybciej tych owo-
ców doświadczyć! 

Maciej Sterczała

I jeszcze trzy inne świadectwa Goślinian 
z naszego pielgrzymowania: 
Ks. Jakub z Parafi i pw. Najświętszego Arcyka-
płana Jezusa Chrystusa: „  godzin spędzo-
nych w autokarze i  godzin na stojąco w ścisku 
kilkuset tysięcy ludzi, jest niczym w porówna-
niu z potęgą doświadczenia duchowego, jakim 
był udział we Mszy kanonizacyjnej Jana Pawła II 
i Jana XXIII.”

Barbara: „Po powrocie do Polski, w głowie 
pozostała jedna, bardzo konkretna myśl - świę-

zainicjowali śpiew pieśni patriotycznych. 
Następnie odbył się pokaz akcji ratowania 
ofi ar wypadku drogowego przygotowany 
przez JRG nr  i OSP Murowana Goślina. Trady-
cyjnie już w dniu  maja Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie zorganizowało Strzelanie Obywa-
telskie. 

Bartłomiej Stefański

tość naprawdę nie jest czymś wydumanym 
i niedostępnym; wystarczy być autentycznym 
oraz bezkompromisowym i co dzień wykony-
wać najlepiej, jak się potrafi  zadania, do których 
powołuje nas Pan Bóg - tak, jak czynili to św. 
Jan XXIII i św. Jan Paweł II. Proste?”

Ryszard: „Gdy modliłem się po kanonizacji 
w bazylice św. Piotra u grobu św. Jana Pawła II, 
mimo wielości składanych tam wówczas próśb, 
towarzyszyło mi niezwykle poruszające prze-
świadczenie mocy ich wysłuchania.”

„Wolność jaką się dzisiaj cieszymy, jest krucha 
i trzeba ją cały czas pielęgnować”
 

Po raz czwarty w naszej gminie odbyły się 
połączone uroczystości z okazji Święta 
Uchwalenia  Konstytucji  maja i Dnia 

Strażaka. 

Msza św. w intencji Ojczyzny i Strażaków 
w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana 
Jezusa Chrystusa odprawiona przez ks. Marka 
Chmarę zainicjowała tradycyjnie obchody 
majowego święta. W homilii ks. Jakub Kapelak 
podkreślił znaczenie słowa i pojęcia „Ojczy-
zna”. Tradycyjnie przed kościołem uformował 
się barwny korowód, który tworzyli: Orkiestra 
Dęta OSP, poczty sztandarowe, kompania 
honorowa OSP, radni, władze samorządowe, 
przedstawiciele organizacji, szkół i instytucji 
oraz mieszkańcy naszego miasta. Wszyscy 
przeszli na plac Powstańców Wlkp. Korowód 
zamykała kolumna strażackich samochodów 
bojowych z JRG nr  w Bolechowie i jednostek 
OSP z gminy Murowana Goślina. Przemarsz 
świąteczny prowadził tradycyjnie autobus 
londyński, na pokładzie którego grała Orkie-
stra Dęta. Uroczystości na placu tradycyjnie 
rozpoczęto odegraniem przez Orkiestrę Dętą 
pod kierunkiem Mateusza Sibilskiego hymnu 
państwowego. Tomasz Łęcki, Burmistrz Mia-
sta i Gminy w uroczystym wystąpieniu zazna-
czył trzy aktualne ważne wydarzenia: . 
Rocznicę przystąpienia Polski do UE, kanoni-
zację Jana Pawła II, oraz sytuację na Ukrainie. 
W świetle tych wydarzeń i w ich historycznym 
kontekście ojczyzna i, szerzej, wolność jaką się 
dzisiaj cieszymy, jest krucha i trzeba ją cały 
czas pielęgnować. Burmistrz w szczególnych 

Te świętości każdy chrześcijanin, prze-
żywa trochę inaczej. Święty Jan 
XXIII, który odnowił i przygotował 

Kościół do wyzwań nowych czasów, dla 
Włochów był po prostu „dobrym papie-
żem” – ukochanym „proboszczem Waty-
kanu”. Z kolei Ojciec Święty Jan Paweł II, 
dla wielu Polaków, to nie tylko Wielki 
Papież wprowadzający wierzących w XXI 
wiek, ale także prowadzący ku wolności 
duchowy przywódca narodu oraz bliski 
powiernik codziennych radości i trosk. Dla-
tego, gdy utrudzeni, staliśmy tam, w Waty-
kanie i w Rzymie, czekając wiele godzin na 
ogłoszenie Go świętym, w naszych myślach 
była nie tylko radość, wdzięczność 
i nadzieja, ale także piękne i ważne wspo-
mnienia z naszych spotkań z Jego Osobą 
i Jego Słowem. 

Zanieśliśmy ze sobą tam do Watykanu wiele 
intencji. W tłumie setek tysięcy pielgrzymów, 
kilkunastu Goślinian stało się cząstką zjedno-
czonej wspólnoty modlących się o to, by nowi 

Uroczystości  maja

Goślinianie na pielgrzymce kanonizacyjnej

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA POMOC PRZY ORGANIZACJI OBCHODÓW: Proboszczowi Parafii pw. 
Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa ks. Markowi Chmarze, Prezesowi Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP RP w Murowanej Goślinie  Eugeniuszowi Tomickiemu, wszystkim jednostkom OSP w gminie 
Murowana Goślina, Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr  w Bolechowie, Komisariatowi Policji w Murowa-
nej Goślinie, Straży Miejskiej, Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mateusza Sibilskiego, Goślińskiemu Szczepowi 
„Wzgórze” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Kurkowemu Bractwu Strzeleckiemu.

Zuchenki i zuchy biorący udział w uroczystościach.

Delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Kolumna samochodów strażackich.

Flaga Murowanej Gośliny powiewała na placu św. Piotra.

maj 2014



Trzeba powiedzieć, że Pan Norbert miał 
w tym dniu podwójne święto, bowiem 
obchodził również . rocznicę swych uro-
dzin (przypadała dokładnie  maja). Z oka-
zji tego pięknego jubileuszu posypały się 
życzenia, podarunki i kwiaty. 

Miłym zwieńczeniem uroczystości był poczę-
stunek. Można było spróbować… trzech tor-
tów! Dwa na okoliczność -lecia Izby Regio-
nalnej ufundował Burmistrz Miasta i Gminy 
oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Gośliń-
skiej, trzeci zaś panu Norbertowi z okazji uro-
dzin podarowała Biblioteka Publiczna. 

Magdalena Grzechowiak-Urbańczyk
Biblioteka Publiczna

PIELĘGNOWANIE HISTORII

Spotkanie poprowadził pracownik Izby 
Dariusz Paprocki, ale chyba można 
śmiało powiedzieć, iż honory gospoda-

rza pełnił Norbert Kulse. Pan Norbert ćwierć 
wieku temu uczestniczył w zakładaniu pla-
cówki i został pierwszym jej kustoszem. 
Pełni zresztą tę funkcję do dziś, choć pozo-
staje już na emeryturze. Nadal dzieli się 
swoją wiedzą i pasją.

Jako wieloletni opiekun Izby, pan Norbert 
przybliżył gościom jej historię. Mogliśmy 
usłyszeć o jej początkach, o pieczołowitym 
gromadzeniu eksponatów, o pożarze w  
roku, czy kolejnych przeprowadzkach. Prze-
wijały się też nazwiska osób, które w szcze-
gólny sposób wsparły Izbę.

Następnie burmistrz Tomasz Łęcki wygłosił 
przemówienie, chwaląc wielki zapał kusto-
sza, gratulując pani dyrektor Biblioteki 
Marii Matelskiej-Busza i uczulając, jak 
ważna jest działalność Izby Regionalnej. 
Zwrócił przy tej okazji uwagę, że wszelkie 
pomysły, by wyprowadzić bibliotekę i Izbę 
Regionalną z budynku ratusza, są nietra-
fi one. Mało tego, poinformował zgroma-
dzonych, że Miasto jest w trakcie działań 
zmierzających do zakupu budynku przy ul. 
Poznańskiej, przed siedzibą urzędu. W ten 
sposób urzędnicy zajmujący biura w ratuszu 
mogliby w przyszłości przenieść się na ul. 
Poznańską, a Biblioteka Publiczna wraz Izbą 
Regionalną zyskałyby przestrzeń dla swo-
ich działań. 

Oprócz pana burmistrza, Izbie Regionalnej 
oraz Norbertowi Kulse pogratulowali rów-
nież inni goście. I tak, list gratulacyjny od 
prof. Andrzeja M. Wyrwy, dyrektora 
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, 
które od kilku już lat ma swoją pracownię 
archeologiczną  w Murowanej Goślinie, 
odczytał dr Andrzej Kowalczyk, archeolog  
zajmujący się Ostrowem Radzimskim. List 
gratulacyjny odczytali też dyrektorzy szkół 
gminnych. Ponadto gratulacje oraz kwiaty 
złożyli przedstawiciele Rady Miejskiej, Towa-
rzystwa Miłośników Ziemi Goślińskiej, któ-
rego członkami są obaj pracownicy Izby, 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Banku 
Spółdzielczego, Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zielone Wzgórza” i inni. 

Pan Norbert był wyraźnie poruszony i szczę-
śliwy. Nie zabrakło wszakże słów uznania 
dla jego pracy i zaangażowania, a jubileusz 
Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej to z pew-
nością również jego osobisty sukces i powód 
do dumy. 

 lat Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej
Dzień  maja był dniem bardzo wyjątkowym i uroczystym dla Izby Regionalnej Ziemi Gośliń-
skiej, która podlega Bibliotece Publicznej. W ratuszu, siedzibie biblioteki, zebrali się zapro-
szeni goście, by celebrować . rocznicę powstania Izby. 

Życzenia dla pana Norberta Kulse od pracowników biblioteki.

Uczestnicy uroczystości, zaproszeni goście.

Gratulacje dla pani 
dyrektor Biblioteki 
Marii Matelskiej-Busza.

List gratulacyjny odczytali też dyrektorzy szkół gminnych. Burmistrz Tomasz Łęcki oraz pan Norbert Kulse.

www.murowana-goslina.pl



W dniu  kwietnia  roku został 
przekazany wykonawcy, fi rmie 
SKANSKA, plac budowy ulicy 

Kolejowej. W przekazaniu uczestniczyli 
inspektorzy nadzoru wszystkich branż, 
przedstawiciel gminy oraz kierownik 
budowy fi rmy SKANSKA - Pan Leszek Minc. 
Obecnie prowadzone są roboty związane 
z budową kanalizacji deszczowej na odcinku 
od ul. Polnej do budynku dworca PKP. 

W związku z powyższym ww. odcinek ulicy 
Kolejowej został zamknięty dla ruchu pojaz-
dów oraz dla ruchu pieszo – rowerowego. 
Dopuszczony został jedynie ruch do skupu 
złomu i metali kolorowych od strony ul. 
Polnej.
Przypominam, że roboty budowlane będą 
trwały do:
I  ETAP REALIZACJI:

 ▪ budowa kanalizacji deszczowej,
 ▪ budowa oświetlenia ulicznego i przebu-

dowa sieci elektroenergetycznej, 
 ▪ budowa jezdni: krawężniki, podbudowa, 

warstwa wiążąca, warstwa ścieralna, 
 ▪ budowa chodników, ścieżki rowerowej, 
ścieżki pieszo-rowerowej, miejsc
postojowych dla rowerów,

 ▪ zagospodarowanie terenów – wiaty 
przystankowe, rowerowe 
do dnia . .  roku

II  ETAP REALIZACJI:
 ▪ zagospodarowanie terenów zielonych,
 ▪ organizacja ruchu, oznakowanie pio-

nowe i poziome
do dnia . .  roku

Informuję również, że w okresie czerwiec - 
sierpień  roku w ulicy Kolejowej na 
odcinku ok.  mb od ul. Wojska Polskiego 
zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna 
oraz sieć wodociągowa umożliwiająca pod-
łączenie budynku dworca.

W związku z przebudową ulicy Kolejowej od 
kwietnia do listopada r. mogą wystąpić 
utrudnienia w ruchu drogowym.
Zwracamy się zatem do wszystkich kierow-
ców z apelem o cierpliwość i wyrozumiałość 
dla drogowców oraz do stosowania nowej 
organizacji ruchu.

Ulica Kolejowa – 
przekazanie placu budowy

NIERUCHOMOŚCI

Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji drogowych 
i sieciowych
tel. 61 811 88 28
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

WOJNÓWKO, ozn.geodezyjne: obręb Wojnowo, ark. mapy , 
KW PO P/ / , działka nr /  o pow. ,  ha,

Cena wywoławcza . ,  zł;
(pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) 

Przetarg odbędzie się  czerwca  r. o godz. . .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w wys. . ,  zł.

Działki zabudowane budynkami rekreacyjnymi o pow. ,  m , 
zagospodarowane na cele wypoczynkowo-rekreacyjne. Zgodnie 
z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego, teren oznaczony symbolem  Mri – teren rekreacji 
indywidualnej. 

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

Uzbrojenie: energia elektryczna i sieć wodociągowa. 

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu . .  r. 
Drugi przetarg przeprowadzony został w dniu . .  r. Trzeci 
przetarg przeprowadzony został w dniu . .  r. Wyżej 
wymienione nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń i nie 
są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Miejsce przetargów: sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina, ul. Poznańska . 

Wadium na wybraną działkę należy wnieść w formie pieniężnej 
na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko – Goślińskim BS O/
Murowana Goślina      , do dnia 

. .  r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu 
wymaganej kwoty na wskazany rachunek. Wadium wniesione 
przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na 
poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się 
tej osoby od zawarcia umowy bez usprawiedliwienia, wadium 
przepada na rzecz sprzedającego. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad 
określonych art. . ust.  uogn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, nr tel.    , 

e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl 

NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA 

O WYWIESZONYCH WYKAZACH

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
informuje, że na tablicach ogłoszeń 
w  Urzędzie Miasta i Gminy  Murowana Goślina 
ul. Poznańska  i , oraz na stronie interne-
towej Urzędu Miasta i Gminy Murowana 
Goślina pod adresem www.murowana-gos-
lina.pl, BIP, AKTY PRAWNE, w zakładce Zarzą-
dzenia Burmistrza  –  (zarządzenia nr 

 z dnia . . ) dostępny jest wykaz nie-
ruchomości położonej w Murowanej Goślinie 
przeznaczonej do sprzedaży przetargowej. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w UMiG, ul. Poznańska , pokój nr .

Monika Tomaszewska
inspektor ds. gospodarki gruntami

tel.    
e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl

fot. freeimages.com

NIERUCHOMOŚCI
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Prace na ul. Lipowej

Odtworzenia 
ulic

Rewitalizacja pałacu

Budowa drogi 
Długa Goślina – 
Łoskoń Stary

Przebudowa ulicy Lipowej, to wymiana 
części kanalizacji deszczowej oraz 
budowa chodnika i przebudowa 

nawierzchni jezdni na długości  m. Chod-
nik zostanie wybudowany z kostki pozbru-
kowej, a jezdnia wykonana zostanie 
z nawierzchni bitumicznej. 

Prace realizowane są w istniejącej zabudo-
wie mieszkaniowej przy wybudowanych, 
w latach minionych, wejściach i wjazdach na 
posesje. Szerokość pasa drogowego poniżej 

 m oraz ww. warunki spowodowały, że 
chodnik w ulicy Lipowej będzie lokalizowany 
wyłącznie po stronie południowej.

W kwietniu br. odtworzone zostały 
nawierzchnie gruntowe ulic: 
Gołębiej, Zięby i Szczygła 

w Rakowni. Roboty realizowano również na 
ulicy Jaśminowej i Jagodowej w Wojnówku. 
Na ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Gośli-
nie, fi rma Cestar, równolegle z robotami 
sieciowymi, prowadziła prace polegające 
na ustawianiu nowych krawężników. Tak 
jak informowano wcześniej, pełen zakres 
odtworzeń ul. Gnieźnieńskiej zakończy się 
w maju.

Ponadto odtworzona zostanie ul. 
Pliszki w Rakowni. Do końca maja trwać 
będą prace odtworzeniowe drogi powiato-
wej w kierunku Starczanowa i Uchorowa, 
ulic: Rejenta, Zagłoby i Kmicica w Murowa-
nej Goślinie oraz chodnika przy ul. Rogoziń-
skiej. W następnej kolejności rozpoczną się 
roboty związane z utwardzaniem ul. Wikli-
nowej w Rakowni, wykonaniem nawierzchni 
na drodze Wojnowo-Wojnówko oraz na dro-
gach bitumicznych w Długiej Goślinie.

W  roku niepowodzeniem 
zostało zakończone ogłaszane 
dwukrotnie postępowanie o wyło-

nienie partnera prywatnego na rewitalizację 
pałacu przy ul. Kochanowskiego . Tym 
samym gmina straciła możliwość pozyskania 
pożyczki w ramach Inicjatywy JEESSICA, 
która pomogłaby sfi nansować generalny 
remont tego zabytkowego obiektu.

Kryzys na rynku nieruchomości, który 
w znacznym stopniu przyczynił się do wspo-
mnianej wyżej sytuacji, nie stanął na prze-
szkodzie szukania środków na rewitalizację 
pałacu oraz w staraniach mających na celu 
zachowanie go w możliwie jak najlepszym 
stanie.

W marcu  roku w pałacu odbyła się kon-
trola Powiatowego Konserwatora Zabyt-
ków, w efekcie której gmina została zobo-
wiązana do przeprowadzenia m.in. eksper-
tyz konstrukcyjnych podziemi oraz badań 
architektonicznych, które dały pogląd nie 

tylko na stan techniczny budynku, ale 
potwierdziły, że budynek ten jest unikatowy 
w skali naszego regionu. Badania eksperta 
dowiodły, że przed przebudową pałac ten 
był budowlą obronną typu kasztel, charakte-
rystyczną dla rejonu Małopolski, rzadko spo-
tykaną na naszych terenach. Obecnie opra-
cowane zostały projekty wraz z wnioskami 
o wszelkie niezbędne pozwolenia na wyko-
nanie prac interwencyjnych wskazanych 
w ekspertyzach, dotyczące m.in. przepro-
wadzenia drenażu wokół pałacu oraz odpro-
wadzenia wody z tarasu. Następnym kro-
kiem będzie pozyskanie środków na wyko-
nanie wspomnianych prac z dotacji 
zewnętrznej lub z budżetu gminy.

Wszystkie opisane powyżej czynności zwią-
zane są z przygotowaniem obiektu do gene-
ralnego remontu. Będzie on możliwy, jeśli 
uda się pozyskać dotacje ze środków unij-
nych na ten cel.

W postępowaniu przetargowym 
został wyłoniony wykonawca 
budowy pierwszego odcinka  

drogi w Łoskoniu Starym.
Realizacji wymienionej drogi podejmie się 
„Badera” Firma Produkcyjno Handlowo 
Usługowa Tadeusz Badera. Wykonawca wej-
dzie na plac budowy w połowie maja br.
Zgodnie z umową prace wykonawcze 
odcinka drogi mają zostać ukończone do  
czerwca  r. Budowa będzie współfi nan-
sowana ze środków Gminy oraz środków 
Województw a Wielkopolskiego przeznaczo-
nych na prace związane z ochroną, rekulty-
wacją i poprawą jakości gruntów rolnych.

Wykonawcą robót wyłonionym w postępo-
waniu przetargowym jest Zakład Drogowo-
-Transportowy Sławomir Begier z Nekli. 

Planowany termin zakończenia prac to czer-
wiec  r.

Andrzej Klepka
inspektor ds. inwestycji
tel. 61 89 23 612
e-mail: a.klepka@murowana-goslina.pl

Stefan Ogorzałek, inspektor ds. regulacji 
i gospodarowania mieniem komunalnym 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
tel. 61 811 41 42,
e-mail: s.ogorzalek@puszcza-zielonka.pl

Daria Niemier
podinspektor ds. rewitalizacji
tel. 61 811 88 28
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl 

Andrzej Klepka
inspektor ds. inwestycji
tel. 61 89 23 612
e-mail: a.klepka@murowana-goslina.pl

Trwają prace drogowe na ulicy Lipowej w Murowanej Goślinie, 
jednej z głównych ulic osiedla przy ulicy Mściszewskiej.

Kolejne odcinki dróg napra-
wione po zakończeniu prac 
związanych z układaniem sieci 
kanalizacyjnej.

Gmina podejmuje starania, aby pałac przy ul. Kochanowskiego 
utrzymać w jak najlepszym stanie, mimo kryzysu na rynku nie-
ruchomości oraz trudności w pozyskaniu partnera prywatnego 
na rewitalizację obiektu.

INWESTYCJE

Ul. Lipowa.

INWESTYCJE

www.murowana-goslina.pl



Regulamin:

. W dziewięciu pierwszych numerach Biuletynu Samorządo-

wego wydawanych w  roku ukazywać się będą 

 pytania dotyczące naszej gminy. 

. Odpowiedzi na pytania można dostarczać na kuponach 

osobiście do Czytelni Biblioteki Publicznej, przy 

pl. Powstańców Wlkp.  w Murowanej Goślinie, od ponie-

działku do piątku w godz. :  – : . Odpowiedzi można 

przesyłać także drogą elektroniczną na adres: biblioteka.

czytelnia@murowana-goslina.pl. 

. Odpowiedzi można dostarczać/przesyłać każdorazowo po 

opublikowaniu w Biuletynie Samorządowym lub na zakoń-

czenie konkursu, jednak nie później niż do  grudnia  

roku.

. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w ostatnim (grudniowym) 

numerze tegorocznego Biuletynu Samorządowego. 

Nagrody wręczone zostaną podczas grudniowej sesji Rady 

Miejskiej.

. Nagrodami w konkursie są: atrakcyjne nagrody ufundo-

wane przez Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębior-

ców oraz upominki promocyjne gminy.

. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Dariusz 

Paprocki z Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej, tel.   

  wew. , e-mail: darek@murowana-goslina.pl. 

W tym roku przypada -lecie Murowanej Gośliny. 

Obchody rocznicowe zainaugurowane zostaną podczas 

uroczystej sesji Rady Miejskiej  marca. My zachęcamy 

do udziału w rocznicowym konkursie dotyczącym naszej 

gminy

KUPON NR  ‐ ODPOWIEDZI: 

Pytanie nr :………………………………………………………………………

Pytanie nr :………………………………………………………………………

Pytanie nr :………………………………………………………………………

Imię i nazwisko:..........…………………………………………………………

Telefon:………………………… Adres e-mail: ………………………….

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla celów 

powyższego konkursu zgodnie z art.  ustawy z dnia . .  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

Z  r. Nr  poz. ).

Podpis: ……………………………………………….

CZY WIESZ, ŻE…?

PYTANIA: IV MAJ

. Przełom w historii Murowanej Gośliny stanowi rok . 

Wówczas to, w gorącej atmosferze po obaleniu reform 

Sejmu Wielkiego (Konstytucja  maja) i upadku powstania 

kościuszkowskiego, miał miejsce II rozbiór Polski. Wśród 

wielu innych miast, także Murowana Goślina trafi ła w gra-

nice jednego z zaborców. Do jakiego państwa została 

przyłączona Murowana Goślina w trakcie II rozbioru Pol-

ski?

. W trakcie wojen napoleońskich okolice Murowanej Gośliny 

były areną potyczki pomiędzy wojskami francuskimi 

i rosyjskimi. Obie strony poniosły straty, a poległych 

pochowano w szczerym polu, gdzie następnie posta-

wiono krzyż. W jakiej miejscowości znajduje się to miej-

sce?

. Pamiątką po wojnach napoleońskich stał się nowy podział 

terytorialny ziem polskich. Na terenie Wielkopolski wpro-

wadzono administrację powiatową z urzędującym Landra-

tem (starostą). Podział ten okazał się niezwykle trwały, 

utworzone w pierwszej dekadzie XIX stulecia powiaty prze-

trwały (ze zmianami w układzie granic) okres zaborczy, 

czasy II Rzeczypospolitej, okupacje hitlerowską i sporą 

część epoki powojennej, by ulec likwidacji dopiero podczas 

reform administracyjnych Gierka w latach siedemdziesią-

tych XX wieku. Także nasze miasto przez cały ten okres 

znajdowało się w składzie jednego powiatu. Gdzie znajdo-

wała się jego siedziba?

Co wiesz 
o naszej gminie?

KONKURS 
Z OKAZJI ‐LECIA 

MUROWANEJ GOŚLINY

  fot. freeimages.com

SZANOWNI MIESZKAŃCY! ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 
NAGRODY GŁÓWNE FUNDUJE CECH RZEMIEŚLNIKÓW, KUPCÓW 
I PRZEDSIĘBIORCÓW O RÓWNOWARTOŚCI  TYS. ZŁOTYCH. 

W historii Murowanej Gośliny ważną cezurę stanowi wielki pożar 

miasta z pierwszej połowy XIX stulecia. Wydarzenie to wpłynęło 

na dalszy rozwój ośrodka miejskiego w Murowanej Goślinie, na 

zabudowę miejską oraz na zamieszkujące je społeczeństwo. 

Pożar zniszczył, jak się dziś oblicza, około  budynków miesz-

kalnych, przynosząc straty niemożliwe do oszacowania. W jego 

rezultacie przyspieszeniu uległ proces dobrowolnej emigracji 

z Murowanej Gośliny społeczności żydowskiej, skuszonej możli-

wością swobodnego przemieszczania się uzyskaną zaledwie 

kilka lat wcześniej. Jednocześnie wymusił nową formę zabu-

dowy miasta, w którym odtąd dominować miały piętrowe 

budynki murowane, w sporej części zachowane do dziś na pl. 

Powstańców Wielkopolskich, oraz ulicach Poznańskiej, Rogoziń-

skiej i Podgórnej. Jest rzeczą ciekawą, że z powodu zwykłej 

omyłki redakcyjnej funkcjonują dziś dwie daty owego pamięt-

nego pożaru! Obok  roku, przyjmowanego dziś jako rzeczy-

wista data pożogi, w źródłach funkcjonuje także zapis o pożarze 

w roku . Omyłka, wynikająca z błędnego przepisania 

„czwórki” jako „jedynki” sprawiła, iż nawet w „Dziejach Murowa-

nej Gośliny” w różnych rozdziałach można spotkać obie te daty.

Dariusz Paprocki

Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

tel.    , wew. 

e-mail: darek@murowana-goslina.pl 



WIDOWISKO PLENEROWE  R.

Śpiący rycerze i rycerze waleczni, zjawy 
święte i nieświęte, zakochany żołnierz i jego 
nieszczęśliwa ukochana, królowa Jadwiga 
i król Jagiełło, pogromca Krzyżaków, bajeczna 
przeszłość Murowanej Gośliny, Owińsk, Kicina 
i Dziewiczej Góry - ukażą się w lipcowe wie-
czory publiczności w Murowanej Goślinie, 
podczas widowiska plenerowego „Śpiący 
Rycerze Królowej Jadwigi”. Autorem scenariu-
sza jest Jacek Kowalski, a reżyserem i autorem 
muzyki - Marcin Matuszewski.

W tym roku mija  lat od pojawienia się 
pierwszej wzmianki o Murowanej Goślinie. 
Postanowiono zatem wykorzystać tę datę 
i przybliżyć społeczności lokalnej oraz 
gościom baśnie i legendy o podpoznańskich 
miejscowościach, wśród których, jak mówią 
historycy, zawsze jest jakieś ziarno prawdy. 
W widowisko zaangażowanych będzie około 

 osób - w tym aktorzy i statyści. - Naszym 
celem jest stworzenie wspólnoty ludzi życzli-
wych - twierdzi Marcin Matuszewski. I tak jest 
już od  r., kiedy przygotowano pierwsze 
widowisko - „Żywot Św. Jakuba”. Sukces zwią-
zany z organizacją tych imprez jest wymierny, 
odzwierciedla go systematyczny wzrost liczby 
widzów (w  r. -  osób).Wzorem dla 
Goślinian jest francuski Park Historyczny Puy 
du Fou, gdzie podobne widowiska organizo-
wane są od ponad trzydziestu pięciu lat. Miej-
sce to cieszy się niezwykłą popularnością 
wśród tysięcy turystów z Francji i ze świata.

Zapraszamy na tegoroczne widowisko „Śpiący 
Rycerze Królowej Jadwigi, czyli legenda 
o powstaniu Murowanej Gośliny”, w letnie 
wieczory , , ,  i  lipca w Murowanej 
Goślinie na terenie „Starego Probostwa”.

Marek Klupś 
Stowarzyszenie Dzieje

KONFERENCJA PRASOWA 
I SPRZEDAŻ BILETÓW

 maja w Rogalowym Muzeum 
przy Starym Rynku w Pozna-
niu, w kamienicy, której 
współwłaścicielami są miesz-
kańcy Murowanej Goślinie 
Iwona i Mariusz Robaszkiewi-
czowie, odbyła się konferen-
cja prasowa dotycząca wido-
wiska plenerowego „Śpiący 
Rycerze Królowej Jadwigi”. 
O idei widowisk historycznych 
w Murowanej Goślinie, scena-
riuszu oraz przygotowaniach do tegorocz-
nego spektaklu opowiadali dziennikarzom: 
Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goslina, Jacek Kowalski - autor 
scenariusza oraz Waldemar Krankiewicz - 
prezes Stowarzyszenia Dzieje. Swoje 
doświadczenia ze współpracy relacjonowali 
także aktorzy. Słodki poczęstunek dla dzien-
nikarzy ufundowała cukiernia Pawła Piętki 
z Murowanej Gośliny.

Termin konferencji został wybrany nieprzy-
padkowo.  maja ruszyła sprzedaż biletów 
na spektakle.  Bilety w cenie  i  zł będą 
do nabycia w punktach CIM przy Pl. Wolno-
ści i na Starym Rynku w Poznaniu, w serwisie 
Bilety .pl oraz w Bibliotece w Murowanej 
Goślinie. Bilety ulgowe przysługują dzieciom 
i młodzieży uczącej się, seniorom powyżej 

 roku życia oraz posiadaczom Karty 
Rodziny Dużej z terenu Aglomeracji Poznań-
skiej.

Idea i inicjatywa tworzenia widowiska plene-
rowego są coraz bardziej zauważane oraz 
doceniane. Na tegoroczny spektakl gmina 
otrzyma dofi nansowanie m.in. z Urzędu Mar-
szałkowskiego ( . tys. zł), a także z Powiatu 
(  tys. zł).

Prezydent RP Bronisław Komorowski wyraził 
wolę objęcia honorowym patronatem przed-
stawienia, które ma być zaprezentowane 
publiczności w  roku, w ramach obcho-
dów  rocznicy chrztu Polski.

Monika Paluszkiewicz

PRÓBY 
Ruszyły próby do widowiska plenerowego 
„Śpiący rycerze królowej Jadwigi”.

Osoby, które chciałaby wziąć udział w wido-
wisku i zasilić szeregi aktorów/statystów 
mogą zgłaszać się do p. Arlety Włodarczak, 
Dyrektor Ośrodka Kultury, tel.    , 
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl.

Harmonogram prób
 maja (piątek) – godz. . - .
 maja (sobota) – godz. . - .
 maja (piątek) – godz. . - .
 maja (sobota) – godz. . - .

 czerwca (piątek) – godz. . - .
 czerwca (sobota) – godz. . - .

 lipca (poniedziałek) – godz. . - .
 lipca (wtorek) – godz. . - .
 lipca (środa) – godz. . - .
 lipca (czwartek) – godz. . - .

WIDOWISKO

Próby do widowiska 2013 r.

Konferencja prasowa w Rogalowym Muzeum Poznania.

WIDOWISKO

www.murowana-goslina.pl



Puszcza Zielonka i okolice Murowanej 
Gośliny idealnie sprawdzają się w roli 
pleneru dla tego typu zawodów rowe-

rowych. Nie trzeba się przemieszczać bar-
dziej na południe naszego kraju, żeby łączne 
przewyższenia trasy wynosiły nawet  
metrów.

W tym roku zawodnicy mieli do wyboru trzy 
trasy o łącznym dystansie  km (GIGA –  
km, MEGA – , , MINI –  km). To jedyne tego 
typu zawody rozgrywane na nizinach, które 
już po raz dziewiąty rozpoczęły sezon MTB 
i pozwoliły zawodnikom, a także amatorom, 
sprawdzić kondycję po zimowej przerwie.

 zawodników wystartowało w sobotę  kwietnia w IX POWE-
RADE VOLVO MTB MARATHON , aby zmierzyć się z wyma-
gającymi trasami, hektolitrami błota i Dziewiczą Górą.

tekst: Monika Paluszkiewicz, inspektor ds. komunikacji społecznej
zdjęcia: Tomasz Mizgier i Tomasz Szwajkowski

maj 2014



Biegowce, hulajnogi, rowery na ,  i  
kółkach. W towarzyszącym „dorosłym” 
wyścigom II MINI MARATONIE DLA 

DZIECI sumie wystartowało  zawodników, 
od  do kilkunastu lat.  metrów dla bojo-
wego przedszkolaka,  metrów dla trochę 
starszych bikerów. 

 A teraz czytelniku zamknij oczy. Wyobraź 
sobie, że masz , , a może  lat. Ledwo się 

powstrzymałeś, żeby nie wyprzedzić w trak-
cie przejazdu prowadzących stawkę doro-
słych. Zasłużyłeś na posiłek regeneracyjny. 
A teraz czekasz na dekorację. Wyczytany 
przez mikrofon, wchodzisz na podium, 
medal, dyplom, gratulacje i oklaski… Tak, 
każde dziecko zostało nagrodzone za poko-
nanie często pierwszej w swoim życiu trasy 
małego maratonu. Z wyrazu ich twarzy wnio-
skuję, że to był jeden z wielu startów. 

Szczegółowe wyniki na stronie: http://mtbmarathon.pl/mtbm1-murowana-goslina-26-04-2014

GIGA
JANOWSKI BARTOSZ 
(ROMET MTB TEAM)
czas: 03:25:37,69
średnia prędkość 28,3 km/h

MEGA 

JURKOWLANIEC MIKOŁAJ 
(IM-MOTION MAGAZYN ROWEROWY)
czas: 02:14:16,64
średnia prędkość: 28,9 km/h

MINI
WIKTOR WOJCIECH
czas: 00:57:54,74
średnia prędkość 28 km/h

Na trasie maratonu burmistrz Tomasz Łęcki.

www.murowana-goslina.pl



DZIEŃ DZIECKA W SOŁECTWACH
W tym roku wszystkie  sołectw otrzymało 
z UMiG Murowana Goślina fundusz na zorga-
nizowanie Dnia Dziecka. Jego wysokość 
będzie zależała od liczby dzieci zamieszkują-
cych dane sołectwo.

WIATA NAPRAWIONA
W moim sołectwie została naprawiona 
wiata, na której remont zagwarantowane 
zostały środki z funduszu sołeckiego na 

 rok. 
Prace przeprowadzono sprawnie i szybko, 
a wykonawca okazał się prawdziwym 
fachowcem.

WYCIECZKA DO BERLINA
 maja wyruszamy do Berlina! Zorganizo-

wałam -dniową wycieczkę, za niewielkie 
pieniądze. Bardzo szybko zapełniła się lista 
chętnych. Liczymy na niezapomniane wraże-
nia, które opiszę w następnym numerze 
„Dodatku Sołeckiego”.

SOŁTYSI NA SZKOLENIU
Dwa dni,  i  maja, sołtysi spędzą 
w ośrodku szkoleniowym w Sierakowie. Szko-
lenie jak zawsze organizowane jest z funduszy 
Starostwa Powiatowego i za zaproszenia pięk-
nie dziękujemy staroście J. Grabkowskiemu, 
a także J. Dobrowolskiemu i M. Palce.

W skrócie...

DESZCZ I GRAD
 kwietnia, po dłuższym okresie suszy, 

pojawił się wyczekiwany deszcz. Niestety, 
nad sołectwami w kierunku Obornik - Białę-
żyn, Uchorowo, Nieszawa - pojawiły się 
także opady gradu z silnym wiatrem, które 
spowodowały liczne zniszczenia. Uszko-
dzone dachy garaży i wybite okna naraziły 
mieszkańców na straty. Nie po raz pierwszy 
zresztą - właśnie te rejony w ciągu wiosny 
i lata nawiedzają największe kataklizmy.

KONGRES LIDEREK WIEJSKICH
 marca br., pod pieczą LGD Oborniki, 

odbył się Kongres Liderek Wiejskich, w któ-
rym wzięłyśmy udział wraz z sołtys Kamiń-
ska, p. Elżbietą Dziel.
Kongres udał się wspaniale za sprawą 
uczestniczek, przedstawicielek Stowarzy-
szeń i Fundacji, które opowiedziały o swojej 
działalności, pochwaliły się osiągnięciami. 
W trakcie kongresu odbywał się także mini 
festiwal wyrobów rękodzielniczych, na któ-
rym zaprezentowano m.in.: wyroby wielka-
nocne, koszyczki, ptaki, kwiaty z fi lcu, 
drewna. Aż oczy bolały od kolorów i kształ-
tów. Ja ze swej stronie bardzo dziękuję 
Aktywnym Babkom z Rakowni za piękne 
papucie z fi lcu, które uratowały moje obo-
lałe nogi, zaś  p. Justynie Clark z Długiej 
Gośliny dziękuję za pomoc w dotarciu na 
miejsce. Na zakończenie kongresu nastą-
piła niespodzianka - krótki koncert Orkie-

stry Dętej z Obornik, w składzie z Piotrem 
Michalskim, sołtysem wsi Białęgi.

PODWYŻKI DIET SOŁECKICH
W dniu  kwietnia br. Zarząd Stowarzysze-
nia Sołtysów złożył na ręce Burmistrza 
Tomasza Łęckiego wniosek o podwyżki diet 
sołeckich. Wniosek został umotywowany 
wzrastającymi kosztami naszych podróży 
sołeckich, cen paliwa, rozmów telefonicz-
nych itp.

ZAWODY JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
 kwietnia w hali widowiskowo-sportowej 

MG Sport, odbyły się kolejne zawody 
w piłce nożnej jednostek pomocniczych 
naszej gminy. Niektóre sołectwa, w tym 
Łopuchówko, wycofały się z rozgrywek 
z powodu braku osób chętnych do gry. Nie 
mamy, niestety, młodzieży, która miałaby 
ambicje pokazać jak wygrywa się w turnie-
jach; choć wiem, że jest grupa osób, która, 
gdyby tylko zechciała, mogłaby zrobić 
naprawdę wiele!
Następne zawody już  czerwca i już dziś 
zapraszam starszą „młodzież” do zmagań 
– tym razem lekkoatletycznych.

DZIEŃ MATKI
Wszystkim Mamom, mamusiom, tym obec-
nym i oczekującym, składamy najserdecz-
niejsze wyrazy wdzięczności i podziękowa-
nia w dniu Ich święta.

NAPRAWY DRÓG
Trwa wiosenne profi lowanie i utwardzanie 
dróg gminnych. Przerywane jedynie kapry-
sami pogody prace trwają, jednak trudno 
mówić o „trwałości dróg”. Nawet te, które 
utwardzaliśmy w przeciągu ostatnich lat, 
zaczynają z wolna zaznaczać się kolejnymi 
dziurami, które powstają głównie po 
wywózkach drewna ciężkim sprzętem.
Nikogo jakoś specjalnie nie martwi to, że na 
drogi gminne każdego roku z budżetu 
gminy wydawane są „ciężkie pieniądze”, że 
kosztuje to mnóstwo uwagi i naszych sta-
rań. Przecież każdej wiosny od nowa skła-
damy kolejne wnioski do UMiG Murowana 
Goślina, następnie sami przeprowadzamy 
przetargi, wysyłając zapytania ofertowe, 
wybieramy wykonawcę, sprawdzamy, 
doglądamy, potem odbiór, nierzadko 
poprawki i cała „zabawa” zaczyna się od 
nowa.
W fatalnym stanie jest droga na trasie 
Worowo - Łopuchówko, od lat zaledwie 
„łatana” drobnymi środkami. Zdecydowa-
nie lepiej wygląda droga od Worowa do 
trasy nr , aczkolwiek i tam już  pojawiły 
się dziury. Drogę do Łopuchówka spróbu-
jemy naprawić tego roku. Mamy  ton 
gruzu z tzw. gruzowania wiosennego, 
a następnie czekać będziemy na obrady 
naszej szanownej komisji, przyznającej każ-
dego roku fundusze dla  stowarzyszeń 
w naszych sołectwach  na naprawę dróg.

SPROSTOWANIE

W poprzednim wydaniu „Biuletynu 
Samorządowego” błędnie przedstawili-
śmy osoby zaprezentowane na zdjęciu. 
Na str.  wraz z Burmistrzem Tomaszem 
Łęckim na fotografi i znajdują się: jubilat 
Leon Maćkowiak oraz jego syn Jerzy 
Maćkowiak. 

Za błąd przepraszamy.

Redakcja „Biuletynu Samorządowego”

maj 2014



SENIORZY

Jestem potrzebny 
na tym świecie

Pan Mateusz, mimo iż nie znał miejscowości 
Worowo, trafi ł tu bezbłędnie, wraz z uroczą 
córeczką Misią.

Urszula Gendera-Zielińska: Panie Mateuszu, 
proszę opowiedzieć, jak trafi ł pan do naszej 
gminy i dlaczego akurat Murowaną Goślinę 
wybrał pan na miejsce do życia?
Mateusz Sibilski: To długa historia. Najpierw 
na Zielonych Wzgórzach posiadałem rodzinę, 
zaś wcześniej, w latach -  mieszkałem 
w Wągrowcu i bardzo często moje drogi wio-
dły właśnie przez Murowaną Goślinę do 
Poznania. Po urodzeniu się naszej córeczki, 
postanowiliśmy zamieszkać w tej gminie, 
przy czym szalenie spodobał nam się dom, 
który obecnie zamieszkujemy. Najpierw mieli-
śmy zamiar potraktować go jako „sypialnię” - 
tu mieć tylko miejsce nocowania, zaś praco-
wać w Poznaniu. Jednak życie zweryfi kowało 
te plany. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że 
jestem z tego wyboru bardzo zadowolony.

Dlaczego akurat muzyka stała się tak waż-
nym elementem Pana życia?
To tradycja rodzinna. Muzykiem był mój dzia-
dek, a także moja mama, stąd muzyka była 
od najmłodszych lat ważnym elementem 
mojego życia.

Ma pan jeszcze inne pasje, hobby?
Jestem ogrodnikiem-amatorem i, nie chwa-
ląc się, potrafi ę niejedno naprawić, pomaj-
sterkować. Moim dziełem jest np. altanka 

w ogrodzie, wiata garażowa. Takie prace 
sprawiają mi sporo przyjemności.
Jestem też fanem motoryzacji, choć wiele 
pozostaje w sferze marzeń. Na akwarystykę 
mam, czego żałuję, za mało czasu. Ponadto 
kocham koty i zawsze jakiś zamieszkuje 
w naszym domu.

Jak widać także mąż i wspaniały ojciec.
Tak się składa, że obecnie mam więcej obo-
wiązków z tym związanych, ale wraz z Misią 
jakoś sobie radzimy i nie narzekamy.

Jak by Pan opisał swoje zalety?
Jestem pracowity i zdeterminowany, mam 
duży dystans do siebie, co, jak widzę, bardzo 
odpowiada moim studentom.

W jaki sposób Pan odpoczywa?
Powiedzmy, że moją pasją codzienną jest... 
kawa, najlepiej w ogrodzie, wśród bliskich, 
przytulenie dziecka. Czasem jest to wysiłek 
fi zyczny, a czasem po prostu lubię zostać 
sam i pomilczeć.

Co byłoby dla Pana nieszczęściem?
Gdybym musiał podjąć radykalne decyzje, 
np. o opuszczeniu Murowanej Gośliny.

Czy jest coś, czego Pan zazdrości innym?
Uczucie zazdrości, jeśli się pojawia, dotyczy 
tego, że zazdroszczę innym: spokoju i umie-
jętności wyciszenia się. Tego, że niektórzy 
potrafi ą ze spokojem patrzeć w przyszłość, 

biorąc pod uwagę rzeczy bliskie i dalekie, 
a także całkiem przyziemne, jak np. płacenie 
rachunków, tego, że mają unormowaną 
sytuację na rynku pracy, nie martwią się 
o przyszłość.
Mam jednak też poczucie, że jestem 
potrzebny na tym świecie, mam sporo do 
zrobienia i naprawdę potrafi ę cieszyć się z suk-
cesów innych.

Jakie marzenie ma Mateusz Sibilski?
Mam marzenie dotyczące motoryzacyjnego 
hobby – ale to tajemnica. Poza tym bardzo, 
naprawdę bardzo chciałbym pojechać do 
Salzburga i tam zapalić znicz na grobie wiel-
kiego dla mnie mistrza batuty, Herberta von 
Karajana.

Co powie Pan mieszkańcom gminy na progu 
wiosny, świąt Wielkanocnych?
Chcę powiedzieć, że dla mnie hasło „adres 
marzeń” jest naprawdę dobrym, słusznym 
i prawdziwym. Odbieram je bardzo pozy-
tywnie. Uważam, że mamy mnóstwo rzeczy, 
którymi możemy się pochwalić, z których 
możemy być dumni. Miło się tu mieszka, 
atmosfera jest przyjazna i chciałbym, aby 
ludzie takie dobre wrażenie pielęgnowali. 
Wszelkie spory są bez sensu. Dziś, gdybym 
miał nawet możliwość zamienić się na apar-
tament w Poznaniu, nie zamieniłbym go na 
naszą Murowaną Goślinę.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Rozmowa 
z MATEUSZEM 

SIBILSKIM, 
dyrygentem 

Orkiestry Dętej 
w Murowanej Goślinie

ROZMOWA Z JASIEM SYGNECKIM, BYŁYM 
SOŁTYSEM ŁOPUCHOWA.

Urszula Gendera-Zielińska: Stopniowo rezy-
gnowałeś najpierw z sołectwa, potem 
z funkcji prezesa klubu sportowego. Co jest 
tego przyczyną? 
Jan Sygnecki: Głównym powodem jest 
pogarszający się stan zdrowia, częste pobyty 
w szpitalu, a także coraz większe kłopoty ze 
wzrokiem.

Miałeś wiele sukcesów i liczne osiągnięcia 
w swoich działaniach. Nie brak Ci tego?
Oczywiście, że brakuje i to bardzo. Niestety, 
niektórych rzeczy w życiu – mówiąc potocz-
nie – nie przeskoczymy. Brakuje mi życia 

w ciągłym ruchu, biegu. Tego, że ciągle coś 
się działo. 

Co teraz dzieje się w Twoim życiu?
Mam więcej czasu na zajęcie się wnuczką i jej 
poświęcam sporo czasu. Ale zajmuję się rów-
nież stadionem i to jedyne moje zajęcie 
obecnie.

Jednak kontaktu z ludźmi masz obecnie 
mniej?
Zawsze zwracałem uwagę na ludzi i ich 
sprawy, dlatego kontaktu właśnie z innymi 
ludźmi także bardzo mi brakowało, szczegól-
nie na początku.

Jak wspominasz czasy, gdy byłeś z nami, soł-
tysami?
To były wspaniałe, naprawdę piękne czasy. 
Powiem krótko, że takiej ekipy, jaka była 
wtedy, już nie będzie. Bardzo miło wspomi-
nam zarówno naszą współpracę, jak i chwile 
rozrywki, szkoleń, wycieczek. Ta radość 
z życia, wesołe spotkania, bardzo za tym 
tęsknię.  

Obserwujesz jak działa sołectwo? Jak radzi 
sobie obecny sołtys? Włączasz się w jakieś 
działania?
Jeśli pozwolisz, nie będę komentował tego 
pytania.

Co powiesz nam, sołtysom, na koniec roz-
mowy?
Wiem, że w tej kadencji zrezygnowało aż  
sołtysów. Kilka innych osób czeka tylko do 
końca kadencji, aby także zrezygnować 
z pełnionej funkcji. Dlatego warto podkre-
ślić, że jeśli ktoś się podejmuje takiego zada-
nia, to powinien się tym zająć z pełną odpo-
wiedzialnością. Bo jeśli liczy tylko na dodat-
kowy zarobek czy inne zyski, to nie jest do 
końca uczciwy, moim zdaniem nie nadaje się 
na takie stanowisko.  Trzeba żyć i być 
z ludźmi, uważnie ich słuchać i służyć im, nie 
licząc na zyski. 

Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Ci Jasiu 
dużo zdrowia. Zawsze miło Cię wspomi-
namy.    

Z CYKLU:
CO SŁYCHAĆ 
U BYŁEGO SOŁTYSA? 

www.murowana-goslina.pl



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , -  Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: Monika Paluszkiewicz
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligrafi czny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel.:    , e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

Godziny otwarcia Urzędu: 
Punkt Obsługi Interesanta, 
Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej: 
poniedziałek .  – . , wtorek-piątek .  – .

Ewidencja Ludności, 
Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek, czwartek .  – . ; wtorek, środa, piątek .  – .
przedłużone weekendy pod numerem:    w godz. . - .

Pozostałe Referaty i Biura: 
poniedziałek .  – . ; wtorek-czwartek .  – .
piątek .  – .

Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek .  – . ; czwartek .  - .

Adres: ul. Poznańska , 
-  Murowana Goślina

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; 
www.murowana-goslina.pl
Telefony Centrala:    , fax:    

Referat Programowania Rozwoju, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................    
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
kierownik Violetta Szałata....................................................    
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa...................................    
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................    
Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych, 
kierownik Teresa Dutkiewicz.................................................    
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....     
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności, 
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................    
Referat Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Poepke...........................................................    
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka..    
Biuro Rady Miejskiej, Tomasz Staniszewski...........................    
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji, 
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................    
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................    
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................    
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................    
Straż Miejska....................................kom.:    , tel.:    
Policja...............................................kom.:    , tel.:    
Pogotowie Ratunkowe..........      Pogotowie Energetyczne.......    
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........     lub 
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (  - ).........................    
ZM GOAP, Delegatura Murowana Goślina, Michał Giełdon.......    

Burmistrz Tomasz Łęcki.........................................................    
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński....................................    
Skarbnik Romana Dudek.......................................................    
Sekretarz Maciej Kaczmarek.................................................     

W związku z planowanym przygoto-
waniem programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 

na  rok, informuję o możliwości przeka-
zywania propozycji współpracy.

Proszę o przekazywanie informacji dotyczą-
cych zadań publicznych, których realizacja 
w  roku planowana jest we współpracy 
z gminą Murowana Goślina. 

Informacja powinna zawierać: nazwę orga-
nizacji, nazwę planowanego zadania, krótki 
opis zadania, planowany termin realizacji, 
koszt całkowity zadania i proponowaną 
kwotę dofi nansowania.

Na propozycje oczekujemy do  sierpnia 
 roku.

Adres do korespondencji:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
ul. Poznańska 

-  Murowana Goślina
lub
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Z pomieszczeń należących do MG Sport 
w Murowanej Goślinie skorzystają 
osoby niepełnosprawne

 kwietnia  r. Goślińskie Stowarzysze-
nie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych zło-
żyło wniosek do Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu o utworzenie w Murowanej 
Goślinie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 

 osób niepełnosprawnych. 

Wspomniane Warsztaty Terapii Zajęciowej 
będą się mieściły w pomieszczeniach należą-
cych do MG Sportu. Cała społeczność zwią-
zana ze środowiskiem osób niepełnospraw-
nych w naszej gminie serdecznie dziękuje 
Zarządowi MG Sportu oraz Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Murowana Goślina za zrozu-
mienie potrzeb osób niepełnosprawnych 
i pomoc. 

Obecnie czekamy na decyzję Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu i Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu, któ-
rym dziękujemy za konsultacje dotyczące 
kompletowanej dokumentacji.  

Ewa Pomin
Prezes GSPON

Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej 
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 61 811 28 45
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Informacja dla 

organizacji 

pozarządowych

Warsztaty 
Terapii 
Zajęciowej

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie

serdecznie zaprasza na

KONCERT 
Z OKAZJI 

DNIA MATKI
25 maja 2014 r., (niedziela), godz. 18.00 

aula Gimnazjum nr 1 
w Murowanej Goślinie

WYSTĄPIĄ:

Chór Dziecięcy „Canzona”
Dyrygent Adrianna Wtorkowska-Kubińska

akompaniament Weronika Jarzyńska

oraz soliści:

Antonina Bulińska – fortepian

Magdalena Dolińska – fortepian

Filip Jarzyński – fortepian

Klaudia Lewicka – fortepian

Agata Strzelczenia – fortepian

Aleksandra Walkiewicz – fortepian

WSTĘP WOLNY!

maj 2014



Zarząd Rejonowy PZERiI w Murowanej Goślinie 

serdecznie zaprasza Członków Związku na 

SPOTKANIE PRZY KAWIE 
Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA 

które odbędzie się  maja  roku 
(środa) o godz. .  w sali konferencyjnej 

Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie 
przy ul. Poznańskiej .

 ▪ Pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego 
w Licheniu

CZERWIEC
 ▪ Wycieczka do Lublina i na Roztocze
 ▪ Piknik integracyjny na Dziewiczej Górze 

z ogniskiem oraz z atrakcją oglądania 
panoramy z wieży widokowej

LIPIEC
 ▪ Zwiedzanie Traktu Królewskiego 

w Poznaniu
SIERPIEŃ

 ▪ Pobyt wypoczynkowy w ośrodku wcza-
sowym w Mrzeżynie

WRZESIEŃ
 ▪ Pielgrzymka Seniorów do Częstochowy

PAŹDZIERNIK
 ▪ Turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie

korzystania omówimy w kolejnym wydaniu 
i na stronie internetowej. Staramy się, aby 
cały proces rejestracji przebiegał jak najbar-
dziej płynnie, a pacjenci potrzebujący 
pomocy lekarskiej mogli ją otrzymać, dla-
tego też Przychodnia Lekarza Rodzinnego 
wraz z Koordynatorem sukcesywnie będzie 
wprowadzać regulacje ułatwiające kontakt 
z pacjentem.

Z poważaniem

Maria Czaińska, 
Kierownik Przychodni Lekarza Rodzinnego

Przemysław Pater, koordynator

Sezon turystyczny Seniorzy rozpoczęli już 
w marcu wiosenną wycieczką do Pozna-
nia, a także dwoma wyjazdami do Teatru 

Wielkiego na „Skrzypka na dachu” oraz 
„Nabucco”. A co dalej? Jakie mamy inne pro-
pozycje wycieczkowe na bieżący rok? Zarząd 
Rejonowy PZERiI w Murowanej Goślinie przy-
gotował  następujący program turystyczny:

MAJ
 ▪ Wyjazd do Opery na „Cyganerię” Gia-

como Pucciniego

W związku ze zgłaszanymi potrze-
bami, docelowo planujemy wpro-
wadzenie jednoczesnej rejestracji 

osobistej, przez telefon i za pośrednictwem 
Internetu. Obecnie jesteśmy w trakcie wpro-
wadzania zaplanowanych usprawnień.

Przypominamy, że w celu przepisania leków 
stosowanych przewlekle, dla pacjentów 
przy ul. Dworcowej , został uruchomiony 
dodatkowy numer telefonu czynny po godz. 

. , tylko dla porad recepturowych.

Tel.   
Wkrótce uruchomiony zostanie system 
internetowej rejestracji pacjentów. Zasady 

Organizator XVIII Mistrzostw Polski 
Weteranów w Półmaratonie 
w Murowanej Goślinie zaprasza bie-

gaczy w dniu  czerwca  r. do skorzysta-
nia z badań:

. Badania mammografi czne dla kobiet – 
koszt  zł
- mammobus w godz. . - .  będzie 

stał na pl. Powstańców Wielkopolskich,
- z badania będą mogły skorzystać 

kobiety w wieku -  lat oraz powyżej 
 lat.

- dla kobiet z przedziału wiekowego 
-  lat badania mammografi czne 

wykonane będą bezpłatnie, pod 
warunkiem, że pacjentka nie korzy-
stała z mammografi i fi nansowanej 
przez NFZ w okresie ostatnich  lat. 

. Profi laktyczne badanie prostaty PSA dla 
mężczyzn – koszt  zł
- badania odbędą się w Szkole Podsta-

wowej nr , ul. Szkolna , w godz. . -
. ,

- krew można oddawać po posiłku.

Badania zostaną przeprowadzone przez 
Ośrodek Profi laktyki i Epidemiologii Nowo-
tworów im. Aliny Pienkowskiej w Poznaniu.
Na badania należy zgłaszać się z dowodem 
osobistym.

Faktyczne koszty badań wynoszą: mammo-
grafi a –  zł, PSA –  zł. Różnica między 
faktycznym kosztem, a kosztem poniesio-
nym przez zawodnika zostanie pokryta 
przez indywidualnego darczyńcę. 

Zarząd Rejonowy PZERiI w Murowanej Goślinie przygotował dla Seniorów na  rok 
bogaty program turystyczny.

Zapraszamy zainteresowanych. Informacji 
udzielamy i zapisy przyjmujemy w każdą 
środę w biurze PZERiI w Murowanej Goślinie 
w Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej  
w godzinach od .  do . . 

Propozycje dla Seniorów 

Informacja Przychodni 
Lekarza Rodzinnego 
w Murowanej Goślinie

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

www.murowana-goslina.pl



Nabór do przedszkoli w gminie Umiem pływać

Od  września  r. do przedszkoli na 
terenie gminy będzie uczęszczało 

 dzieci w rocznikach  (dzieci 
urodzone w II połowie roku), , , 

 i  (dzieci, które ukończyły ,  roku).

Ogółem w przedszkolach jest jeszcze  wol-
nych miejsc:

 ▪ Rocznik  – wolne miejsca w przed-
szkolach: Leśne Skrzaty w Przebędowie  
i Klub Przedszkolaka (os. Z. Wzgórza),

 ▪ Rocznik  – wolne miejsca w przed-
szkolach: w Łopuchowie  i Klub Przed-
szkolaka,

 ▪ Rocznik  – wolne miejsca w przed-
szkolach: Leśne Skrzaty w Przebędowie,  
w Łopuchowie, Groszek i Smocze Wzgó-
rze,

 ▪ Rocznik  – wolne miejsca w przed-
szkolach: w Łopuchowie i Groszek.

Zainteresowanych rodziców odsyłamy bez-
pośrednio do przedszkoli.

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS 
PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Zakończyła się również rekrutacja do klas 
pierwszych szkół podstawowych. W tym 
roku szkoły podstawowe, chcąc utworzyć 
klasę, muszą się kierować wymogiem MEN 
dotyczącym liczebności w oddziale, która nie 
powinna przekroczyć  dzieci. Już wiemy, że 
szkoły, zwłaszcza miejskie, z uwagi na brak 
wiedzy dotyczącej decyzji rodziców dzieci 
sześcioletnich o odroczeniu dziecka, mają 
duży problem z przyjęciem dzieci. Do szkół 
nie zostały dostarczone jeszcze stosowne 
dokumenty potwierdzające ten fakt.

Prosimy zatem rodziców, którzy jeszcze nie 
podjęli decyzji o posłaniu dziecka do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej, o jak naj-
szybsze poinformowanie szkoły obwodo-
wej, czy dziecko będzie uczęszczało do 
szkoły czy pozostaje w przedszkolu.

Uczniowie klas III 
szkół podsta-
w o w y c h 

w naszej gminie 
rozpoczęli naukę 
pływania. Zajęcia 
odbywają się 
w ramach programu 
Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki, które realizuje w  roku 
projekt powszechnej nauki pływania 
„Umiem Pływać”. Skierowany jest on do 
uczniów klas III szkół podstawowych 
w całej Polsce. 

Operatorem Wojewódzkim programu jest 
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu. 
Projekt dofi nansowany jest ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

W całości projekt fi nansowany jest ze środ-
ków:

 ▪ Ministerstwa Sportu i Turystyki w War-
szawie

 ▪ Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS 
w Poznaniu

 ▪ Samorządu Województwa Wielkopol-
skiego

 ▪ Samorządu Gminnego w Murowanej 
Goślinie

Rada Szkoły i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr  im. Henryka Sienkiewicza 

serdecznie zapraszają na 

FESTYN PIKNIK Z DWÓJKĄ 

który odbędzie się w sobotę,  czerwca  r. w godz. :  – :  
na boiskach szkolnych.

W programie: piłka nożna, siatkówka, tory przeszkód, pokazy teatralne i taneczne, 
kawiarenka, dmuchany zamek, kąciki tematyczne, scrabble, szachy, „Bramki - niespo-

dzianki” oraz inne atrakcje.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I DOROSŁYCH!

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

Do  marca br. trwał nabór do przedszkoli funkcjonujących na 
terenie gminy Murowana Goślina.

NIERUCHOMOŚCI

III 
-

u 
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WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 
Mirosław Stróżyński tel.    ,    

POLICJA 
dyżur Komendanta Komisariatu 
Waldemara Kmiecika: 
pon. : - : , telefony:
sekretariat     (w godz. : - : )

Komendant     (w godz. : - : )

tel. alarmowy (radiowóz)   

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji 
w Poznaniu 

DZIELNICOWI
Rejon I: starsza część Murowanej Gośliny

asp. Dariusz Sikora, kom.   

Rejon II: os. Zielone Wzgórza
st. sierż. Andrzej Futro, tel.    

Rejon III: tereny wiejskie gminy
mł. asp. Damian Futro, kom.   

STRAŻ MIEJSKA
dyżur Komendanta Mirosława Stróżyńskiego: 
pon. : - : , telefony:

tel.    

telefon alarmowy (radiowóz)   

Pogotowie Ratunkowe 

Straż Pożarna 

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ 
NA STRONIE 

www.murowana-goslina.pl

OŚWIATA
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muzyki w fi lmie. 

Podziękowania składamy pani reżyser Jadwi-
dze Maćkowiak, a także wszystkim osobom, 
które zaangażowały się w zorganizowanie 
imprezy. To dzięki tym wszystkim realizato-
rom świętować mogła licznie zgromadzona 
publiczność, która nagrodziła wykonawców 
gromkimi brawami i owacją.

Hanna Frelich, Jadwiga Maćkowiak

Dawno, dawno temu, a dokładnie  grudnia  roku, bracia Lumiere zmienili świat udo-
wadniając, że każda chwila naszego życia może na zawsze zostać uwieczniona w ruchomych 
obrazach. Chyba nie zdawali sobie sprawy z tego, że właśnie powołali do życia dziesiątą Muzę.

Wiele lat później, a dokładnie  
kwietnia  roku, widzowie 
zgromadzeni w Auli Gimnazjum nr 

 w Murowanej Goślinie na przedstawieniu 
pt. „Zatrzymane w kadrze czyli dzieje 
muzyki fi lmowej” mieli okazję przekonać się, 
co sprawiło, że X Muza obraziła się i w świe-
cie fi lmu zapanowała kompletna cisza. 
Widowisko słowno-muzyczne przygoto-
wane przez Koło Młodych Melomanów 
Klasa Muzyczna przy Szkole Podstawowej nr 

 im. Henryka Sienkiewicza oraz  Gimnazjum 
nr  im. Jana Kochanowskiego w Murowanej 
Goślinie było próbą odnalezienia tej kapry-
śnej Muzy i przekonania jej, a właściwie 
publiczności, że muzyka fi lmowa to absolut-
nie niezbędny element tej dziedziny sztuki. 

Gdy na scenie pojawił się szalony Archiwista 
w rozpaczy szukający zaginionych dźwię-
ków, z pomocą pospieszyło mu dwoje nie-
sfornych uczniów „skazanych” przez 
nauczyciela na dodatkową pracę społeczną 
za nierozważne słowa o znikomej roli muzyki 
w fi lmie. Jednak  zanim skompletowali całą 
taśmę fi lmową, na scenie pojawiały się 
kolejne grupy młodzieży, prezentujące 
wspaniałe układy choreografi czne, ożywia-
jące znaną z fi lmów muzykę. Był więc rewe-
lacyjny Charlie Chaplin,  „Wiesiołyje rebiata” 
z fi lmu „Świat się śmieje” i „Doktor Żywago” 
w wykonaniu najmłodszych Prosinfonikow-
ców z kl. I, byli amerykańscy żołnierze 
z „Mostu na rzece Kwai”, oraz tajemniczy 
faceci w czerni czyli Blues Brothers z kl. IV. 
Była walka o zwycięstwo w „Rydwanach 
ognia” wspaniale przedstawionych przez kl. 
V, przygoda w „Piratach z Karaibów” wytań-
czona przez kl. II oraz prawdziwie baśniowy 
świat w interpretacji muzyki z fi lmu „Harry 
Potter” w wykonaniu kl . III. 

Wielu wzruszeń dostarczyli soliści, dzięki 
którym usłyszeliśmy „Deszczową piosenkę” 
oraz  utwory z fi lmów: „Król Lew”, „Love 
story”, „Żądło”, „Shrek” oraz „Titanic”. 
Uczniowie Gimnazjum nr  wprowadzili nas 
w nastrój prawdziwie przebojowy, prezentu-
jąc układy taneczne  do muzyki z fi lmów 
„Step up” oraz „ Mamma Mia”. 

Muzyka z fi lmów „Siedmiu wspaniałych” 
i „Dobry, zły, brzydki” przeniosła nas na 
Dziki Zachód z kowbojkami z kl. IV i India-
nami z kl. III. Bywało też nieco strasznie, gdy 
na scenie pojawiły się postaci z fi lmu „Upiór 
w operze” – demonicznie ucharakteryzo-
wane szóstoklasistki. Dodatkowym atutem 

były bez wątpienia piosenki w wykonaniu 
chóru Canzona pod dyrekcją pani Adrianny 
Wtorkowskiej-Kubińskiej ilustrujące takie 
fi lmy jak: „Mary Poppins”, „Robin Hood” czy 
„Alicja w Krainie Czarów”.

Młodym Melomanom udała się tego dnia 
rzecz niezwykła - w tym niesamowitym, peł-
nym energii i młodzieńczego zapału widowi-
sku wskrzesili w widzach prawdziwą miłość 
do kina, udowodnili, że rozumieją wartość i siłę 

UCZNIOWIE WSKRZESILI 
W WIDZACH PRAWDZI-
WĄ MIŁOŚĆ DO KINA.

Święto muzyki i filmu, czyli… 
    46. turniej Pro Sinfoniki

www.murowana-goslina.pl



Dobiegł końca . siatkarski sezon z udziałem goślińskich drużyn. 
Uczestniczyły w nim drużyny: młodziczek, młodzików, kade-
tów, III ligi mężczyzn, II ligi kobiet i I ligi kobiet oraz zespoły bio-

rące udział w rozgrywkach minisiatkówki dziewcząt i chłopców. 

Rozgrywki ligowe, mecze poszczególnych drużyn z udziałem kibiców, 
to jest widoczny dla publiczności element gry w siatkówkę. Poprze-
dzone były one systematycznymi, odbywającymi się kilka razy w tygo-
dniu, treningami. Wymagało to od zawodników, uczniów i trenerów 
organizacji dnia w taki sposób, żeby umiejętnie pogodzić naukę, pracę 
zawodową oraz obowiązki rodzinne z ulubioną dyscypliną sportową. 
Dla wielu zawodniczek i zawodników siatkówka to pasja, sposób na 
rozwój organizmu. Taki styl sportowej aktywności w środowisku przy-
sparza im wiele satysfakcji. Kibice cieszą się natomiast, gdy ich drużyna 
wygrywa, gdy widzą, że zawodnicy zacięcie walczą o każdą piłkę, choć 
czasami mecz jest przegrany. 

Każdy sezon jest przyczynkiem do rozwoju indywidualnego i zespoło-
wego drużyny. W konkretnych uwarunkowaniach minionego sezonu 
należy każdemu zespołowi startującemu w rozgrywkach zgłoszonych 
przez UKS „Zielone Wzgórza” pogratulować końcowego wyniku, choć 
czasami na początku sezonu apetyty były na osiągnięcie lepszego miej-
sca, np. chłopaków z III ligi. Trenerzy minionego sezonu, to: Marzena 
Chmielecka, Ewa Miciul, Andrzej Miciul, Maciej Przybylski, Piotr Sobo-
lewski, Marek Tuszyński i Bartłomiej Wojnowski, masażystą był Grze-
gorz Klimczyk, a w drugiej połowie sezonu Bartosz Żbik. 

Podczas ostatniego meczu I ligi kobiet w plebiscycie na najlepszą 
zawodniczkę naszej drużyny KS Murowana Goślina wybrana została 
Natalia Wałęsiak, drugie miejsce zajęła Żaneta Baran, a trzecie Beata 
Pawlicka. Klub dziękuje wszystkim kibicom, rodzicom, mopersom, 
obsłudze technicznej meczów i sponsorom za bycie razem z druży-
nami, za każdą okazaną życzliwość i pomoc, w tym Radzie Miejskiej 
i Burmistrzowi Murowanej Gośliny Tomaszowi Łęckiemu.

Ryszard Pomin

Goślińska siatkówka 
w sezonie 2013/2014

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA MUROWANEJ GOŚLINY  

MIEJSCE: boiska do siatkówki plażowej przy Gimnazjum nr.  im. Jana 
Kochanowskiego w Murowanej Goślinie ul. Gen. T. Kutrzeby 
I TURNIEJ: - . .  r.: sobota – mixty oraz trójki mieszane; nie-

dziela – pary żeńskie i pary męskie
II TURNIEJ: - . .  r.: sobota – mixty oraz trójki mieszane; nie-

dziela – pary żeńskie i pary męskie
III TURNIEJ: - . .  r.: sobota – mixty oraz trójki mieszane; nie-

dziela – pary żeńskie i pary męskie
IV TURNIEJ: - . .  r.: sobota – mixty oraz trójki mieszane; nie-

dziela – pary żeńskie i pary męskie
V TURNIEJ FINAŁOWY - .   r.: sobota – mixty oraz trójki mie-
szane; niedziela – pary żeńskie i pary męskie

Do każdego turnieju mogą zgłaszać się zespoły męskie, 
żeńskie i mieszane (podając nazwę zespołu, imiona 
i nazwiska, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu, 
adres e-mail oraz kategorie w której chcą wystąpić) 
do dnia poprzedzającego dzień rozgrywania turnieju do 
godz. : , drogą elektroniczną na adres 

maciej@onet.eu lub telefonicznie pod numerem 
   do p. Macieja Przybylskiego.

Do turnieju kwalifi kuje się  najwcześniej zgłoszonych 
zespołów; dotyczy każdej kategorii rozgrywkowej.
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SPORT

Już  lipca kolejny na terenie Gminy Murowana Goślina maraton rowerowy. Tym razem podczas imprezy w ramach cyklu 
BIKECROSS MARATON GOGOL MTB  w Maratonach MTB spotykamy się na Bindudze. TERMIN MARATONU:  lipca 

 r., godz. . . MIEJSCE MARATONU: Przystań Kajakowa Binduga w Mściszewie. TRASY: Mini (ok  km) i Mega (ok 
 km) po terenie Gminy Murowana Goślina 

Zgłoszenia (formularz) należy przesłać mailowo na adres e-mail: promocja@murowana-goslina.pl lub dostarczyć w godzi-
nach działania do Gminnego Centrum Informacji w Ratuszu na placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Gośli-
nie (I piętro) do dnia  czerwca br. włącznie. Losowanie nagród odbędzie się  czerwca br.

ZASADY UCZESTNICTWA:

. Posiadanie stałego meldunku w Gminie Murowana Goślina.

. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres e-mail: promocja@murowana-goslina.pl lub 
dostarczenie w godzinach działania do Gminnego Centrum Informacji w Ratuszu na Placu Powstańców Wiel-
kopolskich w Murowanej Goślinie do dnia  czerwca br.

. Podanie danych kontaktowych (uczestnicząc w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb tego konkursu i wyraża zgodę na publikację informacji o zwycięstwie w konkursie).

. Z udziału w konkursie wykluczone są osoby, które w danym roku kalendarzowym wygrały już pakiety star-
towe w maratonach rowerowych w konkursach ogłaszanych przez Gminę.

. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfi kowane pod względem zameldowania w Gminie Murowana Goślina, 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Murowanej Goślinie. 

. Zwycięzcy konkursu wybiorą trasę maratonu oraz podadzą wszystkie niezbędne do rejestracji dane.
. Wręczenie pakietów startowych nastąpi w dniu maratonu  lipca br. o godz. .  przed sceną na Bindudze. 

Kolejny konkurs zostanie przeprowadzony we wrześniu  r. z pakietami na maraton w Łopuchowie.

KONKURSDLA ZAMELDOWANYCH NA STAŁE MIESZKAŃCÓW - ROWERZYSTÓW 

GMINY MUROWANA GOŚLINA – PAKIETY STARTOWE W MARATONIE ROWEROWYM BINDUGA 2014!

Zapraszamy wszystkich rowerzystów zameldowanych na stałe w gminie Murowana Goślina, którzy w 2014 roku nie wygrali 
jeszcze pakietu startowego do wzięcia udziału w konkursie. Zgłoś się i wygraj jeden z trzech pakietów startowych 
w BIKECROSS MARATONIE GOGOL MTB 2014.
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KULTURA

w Murowanej Goślinie, zachwyciła nas 
swoją recytacją „Listu w sprawie poloni-
stów” Andrzeja Waligórskiego oraz frag-
mentem prozy „A jeśli zostanę” B. Ciwo-
niuka. Monika potrafi ła nawiązać kon-
takt z publicznością i skupić ją na sobie - 
a to prawdziwa sztuka.

Wyróżnienia jury przyznało: 
 ▪ w grupie najmłodszej: Franciszkowi Bła-

chowiakowi (SP nr  w Murowanej Gośli-
nie), Weronice Hilszer (SP nr  w Muro-
wanej Goślinie), Julicie Jóźwiak (SP 
w Białężynie);

 ▪ w grupie młodszej: Zofi i Błachowiak (SP 
nr  w Murowanej Goślinie), Igorowi 
Bromberkowi (SP nr  w Murowanej 
Goślinie), Natanowi Hilszer (SP nr  
w Murowanej Goślinie), Mai Spychalska 
(SP nr  w Murowanej Goślinie), Joannie 
Prętka (SP w Białężynie);

 ▪ w grupie starszej: Joannie Golankiewicz 
(Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie).

Chciałabym podziękować wszystkim recyta-
torom i opiekunom za ogromny wkład pracy. 
Dzięki Wam świat staje sie piękniejszy 
i łagodniejszy. Słowa uznania należą się 
naszej przewodniczącej jury Doni Boch, 
która potrafi  tak jak nikt mądrze słuchać, 
zaskakiwać i być źródłem inspiracji dla mło-
dych recytatorów.

Agnieszka Szymańska - Wojtera 

  Finał „Wiosennego Przebudzenia”

Konkurs Recytatorski „Wiosenne Przebu-
dzenie” to najstarsza impreza cykliczna 
Powiatu Poznańskiego. W dniu  kwietnia 

 r. w ośrodku kultury spotkali się repre-
zentanci ośmiu gmin Powiatu Poznańskiego 
aby walczyć o tytuły najlepszych w powie-
cie. Imprezę zorganizował Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie. Projekt zrealizowany przy pomocy 
fi nansowej Gminy Murowana Goślina.

Obowiązki jury pełniły: Elżbieta Drygas i Dio-
niza Boch. Uczestników konkursu bardzo 
ciepło powitał Burmistrz Murowanej Gośliny 
Tomasz Łęcki. Z zimowego snu, pomogła 
wybudzić się uczestnikom pełna przejęcia 
atmosfera oraz wiosenna scenografi a. Jak 
co roku, największym zainteresowaniem cie-
szyły się wiersze czołowych polskich 

poetów tj. Tuwima, Brzechwy, Herberta, 
Gałczyńskiego, Kerna. 

Po obradach jury wyłoniło laureatów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Finał konkursu zaszczycili swoją obecnością 
radni powiatowi: Jarosław Dobrowolski 
i Ryszard Pomin. Właśnie przedstawiciele 
władz powiatu wspólnie z jury mieli przy-
jemność obdarować nagrodzonych laure-
atów: książkami, gadżetami, dyplomami 
i nagrodami rzeczowymi. Oto laureaci 
naszego konkursu:

 ▪ grupa najmłodsza:
. Stanisław Miszkiewicz z gm. Suchy 

Las
. Piotr Szymiec z gm. Pobiedziska
. Gaja Bromberek z gm. Murowana 

Goślina
wyróżnienie Maja Kilian z gm. Mosina

 ▪ grupa młodsza
. Anna Pietrzak z gm. Tarnowo Pod-

górne
. Mateusz Stachowiak z gm. Suchy Las
. Zuzanna Długaszewska z gm. 

Dopiewo
wyróżnienie: Wiktoria Wolna z gm. Stę-
szew

 ▪ grupa starsza
. Kamila Janas z gm. Tarnowo Pod-

górne
. Urszula Zawadzka z gm. Suchy Las
. Monika Puk z gm. Murowana Goślina

wyróżnienie Izabela Witkowska z gm. 
Mosina

Wszystkim gratulujemy! Dziękujemy ośrod-
kom kultury z powiatu poznańskiego za 
przygotowanie eliminacji gminnych, dzięku-
jemy młodym recytatorom, ich instruktorom 
i rodzicom za przygotowanie do konkursu. 

Arleta Włodarczak

  Podróż absurdu

Scena Cegiełka, teatralna impreza cykliczna 
zgromadziła w Klubie Osiedlowym  i  
kwietnia wierną już publiczność teatru Mar-
cina Matuszewskiego. Widzowie mogli zoba-
czyć  odświeżony „Przedział”. Przypo-
mnijmy: przedstawienie utrzymane w for-
mie teatru absurdu prezentowane było 
w listopadzie  r. podczas IV Jesiennego 
Konkursu Teatrów Młodzieżowych „Melpo-
mena ” w Środzie Wlkp. Za spektakl 
grupa otrzymała wtedy kilka nagród: dla 
dwóch aktorów za kreacje aktorskie i za sce-
nariusz. W rezultacie w końcowym werdyk-
cie Gang Marcina otrzymał III miejsce. 
W  r. ponownie z „Przedziałem” grupa 
zaprezentowała się  na Spotkaniach Teatral-
nych Młodych w Warszawie. 

  Canzona w Konkursie Dyrygentów

W dniu  kwietniu  roku Chór Dziecięcy 
Canzona uczestniczył jako zespół wykonaw-
czy podczas XV. Ogólnopolskiego Konkursu 
Dyrygentów Chóralnych im. prof. Stanisława 
Kulczyńskiego w Akademii Muzycznej im. I. 
J. Paderewskiego w Poznaniu. Jest to jedyny 
taki konkurs w Polsce, jego pomysłodawcą 
był prof. Stanisław Kulczyński. W przesłu-
chaniach konkursowych udział wzięło  
uczestników z Akademii Muzycznych z całej 
Polski. Oprócz naszej Canzony zespołami 
warsztatowymi podczas konkursu byli: 
Zespół Wokalny Studiów Magisterskich 
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji 
Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii 
Muzycznej w Poznaniu, Chór Feichti-
num Akademii Muzycznej we Wrocławiu 
oraz Chór Kameralny Akademii Muzycznej 
w Poznaniu. Dla chórzystów Canzony było to 
pierwsze tego rodzaju doświadczenie.

  Poetycko o Wiosennym Przebudzeniu... 

W Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”  
kwietnia br. odbyły się Eliminacje Gminne XV 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Wiosenne Przebudzenie”.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział, 
tak jak w ubiegłym roku,  uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
naszej gminy. Od lat konkurs przeprowa-
dzany jest w trzech etapach (eliminacje 
szkolne, gminne i powiatowe) i w trzech 
kategoriach wiekowych. Zadaniem jury było 
wyłonienie -osobowej reprezentacji naszej 
gminy, która będzie reprezentować nas 
w eliminacjach powiatowych. Jako organiza-
torzy konkursu jesteśmy ogromnie zadowo-
leni, że młodzi adepci władania słowem sta-
wiają sobie i jury coraz wyższe wymagania. 

Nasza fi nałowa trójka to:
 ▪ Gaja Bromberek ze Szkoły Podstawowej 

nr  w Murowanej Goślinie, która rewela-
cyjnie opowiedziała, a może bardziej zre-
lacjonowała „Kłótnię zabawek” Jana 
Brzechwy. Gaja będzie reprezentować 
nas w kategorii najmłodszej (kl. - ).

 ▪ Lidia Borońska ze Szkoły Podstawowej 
nr  w Murowanej Goślinie, będzie repre-
zentować nas w kategorii młodszej (kl. 

- ). Lidia fantastycznie przedstawiła 
„Teorię Wielkanocnego Zajączka” 
Andrzeja Waligórskiego, wywołując 
salwy śmiechu publiczności i jury.

 ▪ Monika Puk uczennica Gimnazjum nr  

Uczestnicy eliminacji.

Dzięki Wam świat staje sie piękniejszy.

ciąg dalszy str.  

www.murowana-goslina.pl
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TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH 
WYDARZEŃ KULTURALNYCH

TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE

 maja 
-  czerwca VII Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. ks. E. Szymańskiego Aula Gimnazjum nr 

Kościół pw. NAJCh

 maja IX Wystawa twórczości amatorskiej – Goślińska Inwentura Artystyczna Galeria w Pałacu

 maja Koncert z okazji Dnia Matki Aula Gimnazjum nr 

 czerwca XXXIII  Mały Gośliński  Maraton Weteranów;  XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie pl. Powstańców Wlkp.

  czerwca XIV Targ Wiejski 
Przegląd Orkiestr Dętych Powiatu Poznańskiego Boduszewo

czerwca XV wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki pt. „O czym marzę? O czym śnię? Co lubię i co 
kocham?” Galeria w pałacu

 czerwca Wianki nad Wartą Binduga, Mściszewo

 czerwca XII Festiwal Muzyczny „MUSICA SACRA MUSICA PROFANA” im. prof. Stefana Stuligrosza Długa Goślina

 lipca IV Gośliński Przegląd Zespołów Śpiewaczych Aula Gimnazjum nr 

 lipca X Światowy Zjazd Gośliniaków Aula Gimnazjum nr 

 lipca XII Największy w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba, czyli  „  lat  - św. Jakub zaprasza na urodziny 
Murowanej Gośliny” pl. Powstańców Wlkp.

komisja konkursowa w składzie: Danuta 
Śliwa, Arleta Włodarczak wyłoniła zwycięz-
ców:

 ▪ w kat. klas I-III:
. Mikołaj Kubisiak (SP Długa Goślina)
. Aleksander Rudny (SP nr )
. Aleksandra Nowak (SP Białężyn)

 ▪ w kat. klas IV-VI:
. Weronika Kulik (SP nr )
. Helena Kulik (SP nr )
. Mikołaj Głowski (SP Długa Goślina)
. Maja Spychalska (SP nr )

Wiedza dzieci została uhonorowana pięk-
nymi albumami przyrodniczymi i nagrodami 
rzeczowymi. Gratulujemy laureatom, dzięku-
jemy nauczycielom za przygotowanie dzieci 
do konkursu.

Arleta Włodarczak

  Taniec jest pasją Gośliniaków

Od układów tańca nowoczesnego, przez kla-
syczny i baletowy po aerobik grupowy.  
tancerzy z  zespołów wystąpiło podczas 
Pokazów Tanecznych, jakie miały miejsce  
kwietnia w sali Gimnazjum nr  w Murowa-
nej Goślinie.

Każdy ma dość jasne wyobrażenie o tym, 
czym jest taniec, potrafi , jeśli nawet nie opi-
sać, to przynajmniej go rozpoznać i prawdo-
podobnie sam kiedyś tańczył. Taniec to swo-
ista forma komunikacji niewerbalnej. W tym 

sensie ktoś powiedział (o tańcu religijnym), 
że „Taniec jest modlitwą nóg”. Aby docenić 
talent i pasję twórczą naszych tancerzy, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie po raz dziesiąty 
zaprosił na Pokazy Taneczne z okazji Między-
narodowego Dnia Tańca, które odbyły się 
w auli Gimnazjum nr  -  kwietnia br. 
Wszystkich wykonawców i publiczność ser-
decznie powitał Tomasz Łęcki Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowanej Gośliny. Na tego-
rocznych pokazach mogliśmy zobaczyć min. 
układy tańca nowoczesnego, klasycznego, 
baletowego czy aerobiku grupowego.

Niespodzianką tegorocznego pokazu był 
występ profesjonalnej pary tanecznej 
mistrzowskiej klasy „S”. Monika Pyś - Akade-
micka Mistrzyni Polski w tańcach latynoame-
rykańskich i Bartłomiej Steinke - Mistrz Wiel-
kopolski w tańcach latynoamerykańskich. 
Para zaprezentowała zmysłową, kubańską 
rumbę i żywiołową cha-chę.

Agnieszka Szymańska- Wojtera 

Scenariusz napisali Izabela Metler-Matu-
szewska i Marcin Matuszewski. Tegoroczna 
odsłona spektaklu w reżyserii Lynn Kuchar-
czyk i Marcina Matuszewskiego została zre-
alizowana przez grupę teatralną Karamba. 
W przedstawieniu udział wzięli: J. Brońska, 
M. Christian, M. Bartczak, K. Gajowska, L. 
Kucharczyk, K. Karpisiak, E. Walkowiak, C. 
Szornak, K. Izert i M. Matuszewski. Czym 
jest tytułowy przedział? Co robią w nim sza-
leni pasażerowie? Kim jest budzący grozę 
konduktor? Przedstawienie daje nam więcej 
pytań niż odpowiedzi, nie bez powodu. 
Chcemy zasiać trochę zwątpienia i odrobinę 
namieszać. A publiczność? Publiczność 
wsiada… I prosto przed siebie! 

Lynn Kucharczyk

  Dzień Ziemi

Dokładnie w Dzień Ziemi, czyli  kwietnia 
 r. odbył się . Gminny Konkurs Wiedzy 

Przyrodniczo-Leśnej. Od lat organizują go 
wspólnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji oraz Zespół Parków Krajobrazo-
wych Województwa Wielkopolskiego.

Celem konkursu jest pobudzenie dzieci do 
aktywnego budowania szeroko pojętej 
wrażliwości człowieka na otaczającą go 
przyrodę. Konkurs ma m.in. przybliżyć 
uczniom podstawowe pojęcia z zakresu 
nauki o środowisku przyrodniczo-leśnym. 

Uczestnicy – uczniowie  szkół podstawo-
wych z gminy Murowana Goślina - podobnie 
jak w ubiegłym roku, pisemnie odpowiadali 
na dwadzieścia pytań testowych. Wraz 
z opiekunami mieli okazję zwiedzić wystawę 
pt. „STOP zaśmiecaniu lasów” zorganizo-
waną przez Stowarzyszenie Polskich Arty-
stów Karykatury pod honorowym patrona-
tem Dyrektora Generalnego Lasów Pań-
stwowych. Po sprawdzeniu odpowiedzi 

Zespół z SP w Białężynie.

Grupa baletowa ze studia tańca Patrycji Masłowskiej.

Zespół VI klasy SP nr 2.

maj 2014
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wtorek 27 maja 2014 r., godz. 20.00
sala koncertowa Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

Koncert Zespołu wokalnego „XCOR” z Meridy (Wenezuela)

Kierownik Alejandro Level Briceño

środa 28 maja 2014 r., godz. 11.00
sala koncertowa Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

Koncert Zespołu wokalnego „XCOR” z Meridy (Wenezuela) dla młodzieży

Kierownik Alejandro Level Briceño

sobota 7 czerwca 2014 r. , godz. 19.00
sala koncertowa Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

Koncert Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy 

Dowódca – Kapelmistrz mjr Krzysztof Matraszek z udziałem Żeńskiego 

Chóru „Canzona – Absolwent”

przygotowanie chóru Adrianna Wtorkowska - Kubińska

niedziela 8 czerwca 2014 r., godz. 20.00
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Koncert Chóru Kameralnego „Musica Viva” z Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu - Dyrygent Marek Gandecki

ZAPRASZAJĄ: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowa-

nej Goślinie, Chóry: Dziecięcy, Kameralny, Żeński „Canzona” z Murowanej 

Gośliny, Elżbieta Wtorkowska – Dyrektor Festiwalu

sobota 21 czerwca 2014 r., godz. 19.00 
sala koncertowa Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Młodzieżowego „Luscinia” z Opavy (Czechy) 

Dyrygent Jiří Slovík

niedziela 22 czerwca 2014 r., godz. 20.00 
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

„Przez kontynenty z Janem Pawłem II” - Koncert Chóru Dziecięcego „Turliki” 

z Zakopanego - Dyrygent Ewa Sterczyńska

poniedziałek 30 czerwca 2014 r., godz. 19.00
sala koncertowa Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Novo Concertante z Manili (Filipiny)

Dyrygent Arwin Tan

WSTĘP WOLNY

15 MAJA – 30 CZERWCA 2014 r.

fot. freeimages.com

Kapituła wybierająca 

OSOBOWOŚĆ ŻYCIA 
KULTURALNEGO 
MIASTA I GMINY 

MUROWANA GOŚLINA  

informuje, że do dnia  czerwca br. 
można zgłaszać  kandydatów do 
Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina za:
-   całokształt działalności kulturalnej,
- wybitne osiągnięcie kulturalne roku 

(od  czerwca ubiegłego roku do  
maja br.).

Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem należy 
składać w formie pisemnej do Przewodni-
czącej Komisji Oświatowo-Społecznej, ul. 
Poznańska ,  -  Murowana Goślina 
lub e-mail: 
sekretariat@murowana-goslina.pl

Tradycyjnie, jak co roku zapraszamy 
artystów z terenu miasta i gminy 
Murowana Goślina do udziału 

w wystawie twórczości amatorskiej - Gośliń-
ska Inwentura Artystyczna. 

Podpisane prace prosimy dostarczyć do 
biura ośrodka kultury przy ul. Poznańskiej  
do poniedziałku  maja br. włącznie. 

Wystawa odbędzie się w dniach od  maja 
do  maja  roku w Galerii w Pałacu przy 
ulicy Kochanowskiego  w Murowanej 
Goślinie. Otwarcie wystawy nastąpi  maja 

 r. w Galerii w Pałacu przy ul. Kochanow-
skiego , o godzinie . .  Szczegółowe 
informacje pod nr telefonu    . Ser-
decznie zapraszamy.

Goślińska 
Inwentura 
Artystyczna

Sołectwo Mściszewo

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają na 
imprezę plenerową

WIANKI NAD 
WARTĄ

21 czerwca 2014 r., (sobota) 
Przystań Binduga w Mściszewie

koncert zespołu Rere

występy zespołów tanecznych

gwiazda wieczoru JRM - Jig 
Reel Maniacs (muzyka celtycka 
– irlandzka i szkocka)

Obrzęd Nocy Świętojańskiej 
w wykonaniu zespołu folklory-
stycznego „Goślinianie"

Wspólna zabawa z duetem 
muzycznym B&T Beata i Tomek

17.30 

19.00 

19.30

21.00

22.00-1.00

www.murowana-goslina.pl



Regulaminy imprez dostępne na 

www.domkultury@mur owana-goslina.pl

XXXIII Gośliński Mały Maraton WeteranówXXXIII Gośliński Mały Maraton Weteranów

XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów 
w Półmaratoniew Półmaratonie

XIV TARG WIEJSKI W BODUSZEWIEXIV TARG WIEJSKI W BODUSZEWIE
PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYPRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH H 

POWIATU POZNAŃSKIEGOPOWIATU POZNAŃSKIEGO
sobota  czerwca  r.

godz. .

.

.  - .

.  - .  

- sprzedaż wyrobów rękodzielniczych i produktów rol-
nych z możliwością degustacji

- ofi cjalne otwarcie XIV Targu Wiejskiego w Bodusze-
wie oraz Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Poznań-
skiego 

- prezentacje Orkiestr Dętych Powiatu Poznańskiego:  
• Rokietnicka Orkiestra Dęta
•  Stowarzyszenie Orkiestra Dęta z Chludowa 
•  Harcerska Orkiestra Dęta z Pobiedzisk
•  Orkiestra Dęta „Da Capo” z Tarnowa Podgórnego
•  Stowarzyszenie Muzyczne Orkiestra Dęta im. hm 

Antoniego Jerzaka z Mosiny
•  Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta ze Swa-

rzędza 
•  Orkiestra Dęta OSP z Murowanej Gośliny

- zabawa taneczna

W programie także: konkurs strzelecki do tarczy z broni pneumatycznej, pokazy 
Gnieźnieńskiego Klubu Sportów Lotniczych, wystawa Opel Szpot oraz motocykli 

Harley Davidson, pokazy - technika drukarska w D, wystawa Służb Celnych oraz 
wystawa Cites, punkt pomiaru ciśnienia, kawiarenka „Boduszewianka” - lokalne 

wypieki, ognisko, atrakcje dla dzieci.

zapraszają:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Sołectwo, Pałac i OSP Boduszewo

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu

Murowana Goślina, 1 czerwca 2014 r.Murowana Goślina, 1 czerwca 2014 r.
BIEG BIERZE UDZIAŁ W CYKLU GRAND PRIX WIELKOPOLSKI BIEG BIERZE UDZIAŁ W CYKLU GRAND PRIX WIELKOPOLSKI 

W PÓŁMARATONIEW PÓŁMARATONIE

Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Tomasza Łęckiego Bieg odbywa się pod honorowym patronatem Tomasza Łęckiego 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana GoślinaBurmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Program XVIII Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie:Program XVIII Mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie:
9.50 Ofi cjalne otwarcie XVIII Mistrzostw Polski 9.50 Ofi cjalne otwarcie XVIII Mistrzostw Polski 

Weteranów w PółmaratonieWeteranów w Półmaratonie
10.00 START do półmaratonu 10.00 START do półmaratonu 
10.05 Start biegów młodzieży szkolnej10.05 Start biegów młodzieży szkolnej
11.05 Spodziewany zwycięzca półmaratonu11.05 Spodziewany zwycięzca półmaratonu
12.00 koncert zespołu BLUE VOICE12.00 koncert zespołu BLUE VOICE
13.30 Uroczysta dekoracja zwycięzców13.30 Uroczysta dekoracja zwycięzców

Regulamin biegu: www.domkultury.murowana-goslina.pl. Zgłoszenia elektro-Regulamin biegu: www.domkultury.murowana-goslina.pl. Zgłoszenia elektro-
niczne: www.polmaraton.murowana.pl. Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek niczne: www.polmaraton.murowana.pl. Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie;  Społeczny Komitet OrganizacyjnyKultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie;  Społeczny Komitet Organizacyjny

UWAGA OBJAZDY!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie infor-
muje, że w dniu 1 czerwca 2014 r. (niedziela) w godz. 10.00-13.00 organi-
zuje XVIII Mistrzostwa Polski Weteranów w Półmaratonie.

TRASA BIEGU: ul. Poznańska, ul. Wojska Polskiego, ul. Gnieźnieńska, 
Rakownia - w kierunku Kamińska.
START I META: ul. Poznańska (na wysokości sklepu Nasza Chata).

OBJAZDY:
Objazd do Kamińska – ul. Przemysłowa (Mur. Goślina), ul. Dolna (Rakow-
nia), Okoniec.
Objazd z Kamińska do Murowanej Gośliny – Okoniec, ul. Dolna (Rakow-
nia), ul. Przemysłowa (Murowana Goślina).
Objazd do Boduszewa i z Boduszewa – ul. Polna.
Objazd do Rakowni - ul. Przemysłowa, z Rakowni - ul. Dolna

W godz. 7.00 - 15.00 zamknięta będzie ul. Poznańska (od kościoła do ul. 
Mostowej włącznie).
Objazd do Poznania: plac Powstańców Wlkp. – Kochanowskiego – Mści-
szewska.
Objazd do Wągrowca: Mściszewska – Kochanowskiego – plac Powstań-
ców Wlkp.
Przystanek PKS przeniesiony zostanie na pl. Powstańców Wlkp. (naprze-
ciwko Probostwa).
W godz.7.00-15.00 ul. Szkolna na odcinku od ul. Rogozińskiej do Szkoły 
Podstawowej nr 1 włącznie będzie ulicą dwukierunkową.

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

PROSIMY O OSTROŻNOŚĆ I ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI 

NA ZAWODNIKÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 
zaprasza na wystawę prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki pt.

„O czym marzę? 

O czym śnię?

Co lubię i co kocham?”

wernisaż 11 czerwca 2014 r. (środa), godz.17.00
Galeria w Pałacu w Murowanej Goślinie, ul. Kochanowskiego 23

wystawa  czynna w dniach 13-27 czerwca 2014 r.

XII Letni Festiwal Muzyczny
MUSICA SACRA 

MUSICA PROFANA
im. prof. Stefana Stuligrosza

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie
Koncert Inauguracyjny

28 czerwca 2014 r. (sobota) godz. 20.15

Koncert Finałowy

2 sierpnia 2014 r. (sobota) godz. 20.15

W programie: Koncert Chóru Męskiego „Kompania Braci Druha 
Stuligrosza”, Koncert Zespołu AUDIOFEELS

W programie: Koncert Orkiestry Kameralnej „Mixtura” pod 
dyrekcją Pauliny Rogowskiej, „Niemen mniej znany” - koncert 
Natalii Niemen z zespołem 

fot: michaelaw/freeimages.com (tło) & zvon/freeimages.com (instrument)

ZAPRASZAJĄ: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Tomasz Łęcki, Proboszcz 
Parafi i pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie - ks. Piotr Skoczylas, Sołtys Sołectwa 
Długa Goślina - Marek Strykowski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekre-
acji - Arleta Włodarczak, Dyrektor Festiwalu - Agnieszka Szymańska - Wojtera
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