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Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, 
by nadzieja i radość 

zastukały do Państwa drzwi, 
a ten świąteczny czas przyniósł

wiele pomyślności, szczęścia 
i rodzinnej atmosfery. 

Alleluja, Alleluja ! 
Wesoły nam dziś dzień nastał, 
Chrystus bowiem zmartwychwstał, 
radujcie się więc 
i z ufnością patrzcie w przyszłość.

Tomasz Łęcki 
Burmistrz Murowanej Gośliny

Konrad Strykowski 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej, Sołtysi, 
Przewodniczący Osiedli Samorządowych

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

ma zaszczyt zaprosić na

 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
CZY MUROWANA GOŚLINA 

WYKORZYSTAŁA SWOJE SZANSE?
które odbędzie się  kwietnia  roku, o godz. .  

w auli Gimnazjum nr , 
przy ul. Mściszewskiej  w Murowanej Goślinie.

Gośćmi specjalnymi będą:

 Marek Woźniak 
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Szymon Bielecki 
Zastępca Burmistrza Murowanej Gośliny w latach - , 

od  r. specjalista w Komisji Europejskiej w Luksemburgu

Burmistrz Murowanej Gośliny  
Tomasz Łęcki

zaprasza na przedsięwzięcie pn.

„PRACA DLA MŁODYCH” 
Targi Pracy i Edukacji

 maja  r. godz. . - .
miejsce: aula Gimnazjum nr , ul. Mściszewska 

Szukasz szkoły, szukasz pracy, 
chcesz podnieść kwalifi kacje zawodowe, 

rozpocząć działalność gospodarczą? 
Te targi są właśnie dla Ciebie. 

PRZYJDŹ KONIECZNIE!
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czy te ideały mają szansę przetrwać we 
współczesnym świecie? 
– Być wiernym ideałom w żadnej epoce, nie 
tylko współcześnie, nie było łatwo. Najczę-
ściej trzeba było płynąć pod prąd. Wartości 
harcerskie rzeczywiście są mi bardzo bliskie, 
ale przecież one nie są zarezerwowane tylko 
dla harcerzy, wśród nich są też ponadcza-
sowe. Ruch harcerski ma już ponad  lat, 
a głoszone wartości istotnie się nie zmieniły. 
I jeżeli z tym ideałami można było uczestni-
czyć w odzyskiwaniu niepodległości po cza-
sach zaborów, później brać odpowiedzialność 
za wolną Polskę w okresie między wojnami, 
następnie bronić niepodległości, uczestniczyć 
w Powstaniu Warszawskim, budować środo-
wiska, które pozwoliły przetrwać okres 
PRL-u to zupełnie nie widzę powodu, dla któ-
rego miałyby się zdezaktualizować w wolnej 
Polsce. 

K. L.: Stefan Mirowski – Porucznik „Szarych 
Szeregów” powiedział, że prawdziwy autory-
tet tworzy tylko osobisty przykład, prawdzi-
wość czynów, odpowiedzialność, porządek 
i konsekwencja. Kto jest dla pana autoryte-
tem w tym, co Pan robi?
– To jest bardzo osobiste pytanie. Jestem 
przekonany, że autorytety istnieją. Jednak 
cała rzesza ludzi kwestionuje autorytety, oni 
są autorytetami sami dla siebie. Jestem osobą 
wierzącą, więc dla mnie ostatecznym autory-
tetem jest Pan Bóg. Patrząc na swoje życie 
przyznaję, że spotykałem wśród ludzi osoby, 
na których się wzorowałem, którymi się fascy-
nowałem, które mnie prowadziły. Nie będę 
z imienia i nazwiska ich wymieniał, ale powiem 
z jakich grup pochodziły. Jedną osobę wymie-
nię. Może to zabrzmi trochę banalnie, ale jest 
nią Jan Paweł II. Moimi autorytetami byli oczy-
wiście też rodzice i to mimo pewnego krytycy-
zmu, który młodzi ludzie zawsze wobec rodzi-
ców prezentują. Autorytetami byli dla mnie 
również niektórzy nauczyciele, ale także cała 
grupa osób duchownych i instruktorów har-
cerskich.   

Michał Noak: Co pan sądzi o gazecie „  gło-
sów”, która krytykuje Pana pracę w naszej 
gminie?
Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowanej Gośliny: 
– Rzadko czytam, np. ostatniego numeru 
nawet nie miałem w ręce.  Nie odpowiada mi 
agresywny ton tekstów, poza tym gazetka 
zawiera zbyt dużo błędów merytorycznych. 
To pisemko jest po prostu nudne.

Hubert Szczepański: Czy może nam Pan zdra-
dzić trochę tajemnic odnośnie pana tegorocz-
nej kampanii wyborczej na burmistrza gminy?
– Nie jestem kandydatem, chcę to jasno 
powiedzieć. Jeżeli się ktoś dzisiaj przedstawia 
jako kandydat w wyborach, które nie zostały 
jeszcze ogłoszone wprowadza mieszkańców 
w błąd, poza tym łamie prawo wyborcze. 
Kandydatem można zostać po zarejestrowa-
niu w gminnej Komisji Wyborczej, a to moż-
liwe będzie dopiero jesienią.

Joanna Golankiewicz: Jak Pan wspomina 
swoje szkolne lata? Chodzi mi o czas, gdy był 
Pan w naszym wieku.
– Kończyłem szkołę podstawową, ośmiokla-
sową. Najpierw w okresie od pierwszej do pią-
tej klasy uczyłem się na Wildzie, w szkole, 
która miała za patrona wspaniałą postać – 
Romualda Traugutta, a kontynuowałem 
naukę w Szkole Podstawowej nr  na Raszy-
nie. Patronem tej szkoły był Kornel Makuszyń-
ski. A potem, gdy byłem już w waszym wieku 
chodziłem do szkoły średniej. Niektórzy może 
będą zaskoczeni, ale kończyłem nie liceum 
ogólnokształcące, a technikum samocho-
dowe. To była szkoła męska, gdzie na  
uczniów były dwie, trzy dziewczyny. Obowią-
zywały w niej twarde reguły. Nie mówię, że 
od razu prawo pięści, ale nie była to szkoła dla 
mięczaków. 

Klaudia Lewicka: Uczył się Pan w technikum. 
Skąd wziął się pomysł, aby jako kierunek stu-
diów obrać historię?
– Fach technika samochodowego był bardzo 
ceniony w tamtych czasach, zresztą to była 
szkoła, do której było trudno się dostać. Gdy 
przystąpiłem do egzaminów wstępnych, 
ponieważ wtedy na studia trzeba było zdawać 
egzaminy, jeden z członków komisji egzamina-
cyjnej powiedział: „panie, z takim zawodem 
tutaj, do nas, na historię?” Ja jednak od czasu 
szkoły podstawowej interesowałem się tą 
dziedziną. Poza tym, były to lata osiemdzie-
siąte, to były takie czasy, że wobec historii Pol-
ski ludzie myślący  nie mogli pozostać obojęt-
nymi. 

M. N.: Co gmina zamierza zrobić z przydroż-

nymi śmieciami, które leżą porozrzucane po 
rowach?
– Wydawać by się mogło, że obecny system, 
gdy każdy ma obowiązek płacić za odpady, 
niezależnie od tego ile ich wyprodukuje, powi-
nien problem śmieciowy rozwiązać. Tak jed-
nak nie jest. Dlatego zwróciliśmy się do 
Związku Międzygminnego Gospodarka Odpa-
dami Aglomeracji Poznańskiej z wnioskiem o to, 
aby zwiększyć częstotliwość odbioru tak zwa-
nych odpadów wielkogabarytowych, czyli sta-
rych szaf, tapczanów itp. oraz problemowych, 
typu opony. Często jest tak, że właśnie te 
sprzęty oraz na przykład poremontowy gruz 
wyrzucany jest do rowów. Zupełnie nie potra-
fi ę zrozumieć ludzi, którzy płacą opłatę za 
wywóz śmieci, a jednak domowe odpady 
gdzieś porzucają. 

R. Sz.: Zdaję sobie sprawę z tego, jak wiele 
Pan zrobił dla naszej gminy. Chciałbym zapy-
tać o projekty, które chciałby Pan jeszcze zre-
alizować, a które by miały na celu upiększenie 
naszej gminy? 
– Na pewno sprawą niezwykle ważną jest 
rewitalizacja centrum miasta. Ono się zmienia, 
a to jak się zmienia najłatwiej zauważają Ci, 
którzy odwiedzają nas co jakiś czas. Jeszcze 
niedawno Rogozińska i Poznańska wyglądały 
inaczej, ratusz wyglądał inaczej, ul. Wojska 
Polskiego itd. Obecnie ruszamy z przebudową 
ul. Kolejowej i otoczenia dworca. W przyszłym 
roku zamierzamy rozpocząć (w tym roku 
będziemy mieli już wybraną fi rmę wykonaw-
czą) przebudowę placu Powstańców Wielko-
polskich. Ta część ma pełnić rolę  salonu mia-
sta, będzie miejscem w które, gdy przyjadą 
znajomi, ich się zaprowadza. Zauważcie pro-
szę, obok już jest gościniec „Kasztel u Gostla” 
– przepiękna restauracyjka z hotelikiem. Tego 
typu obiekty ulokowane wokół rynku na 
pewno będą nadawały mu charakter.

J. G.: Był Pan drużynowym, do tej pory działa 
Pan i pomaga w harcerstwie. Moje pytanie 
dotyczy ideałów harcerskich. Jak Pan uważa, 

Pomysł na wywiad z Tomaszem Łęckim – Burmistrzem naszej gminy, pojawił się w trakcie 
tzw. lekcji samorządowych, które z udziałem Burmistrza odbyły się w marcu tego roku. 
Uzgodniono, że rozmowa zostanie opublikowana w Biuletynie Samorządowym. Pod koniec 
marca w gabinecie Burmistrza pojawili się uczniowie gimnazjów. Z „dwójki”: Joanna Golan-
kiewicz i Klaudia Lewicka, a z „jedynki”: Michał Noak i Michał Szczepański.

Gimnazjaliści rozmawiają z Burmistrzem



m, budowę ścieżki rowerowej o szer. ,  m, 
przebudowę chodnika o szer. ,  m, budowę 
parkingu na  miejsca, budowę dwóch 
zatok autobusowych z wiatami, budowę 
dwóch miejsc parkingowych dla inwalidów 
przy budynku dworca, budowę zadaszonych 
miejsc parkingowych dla rowerów, zatokę 
autobusową w pobliżu skrzyżowania z ulicą 
Polną oraz zagospodarowanie terenów zie-
lonych w pasie drogowym ulicy Kolejowej.

Całkowite zakończenie i rozliczenie inwesty-
cji zgodnie z umową planowane jest na  
maja  roku.

Roboty prowadzone będą etapami. W  
roku planujemy zakończenie przebudowy 
całej nawierzchni jezdni wraz z kanalizacją 
deszczową, oświetleniem drogowym i cią-
gami pieszo-rowerowymi. Natomiast w  
roku wykonane zostaną pozostałe roboty 
wykończeniowe - oznakowanie poziome 
i pionowe oraz zagospodarowanie terenów 
zielonych.

Uczestnicy podpisania umowy na budowę ul. Kolejowej.

Ponadto w ulicy Kolejowej na odcinku ok. 
 mb w  roku zostanie wybudowana 

kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa 
umożliwiająca podłączenie budynku 
dworca.

„W pierwszym etapie inwestycji, tj. od 
połowy kwietnia do połowy czerwca, ul. 
Kolejowa od dworca PKP do ul. Polnej zosta-
nie całkowicie zamknięta dla ruchu. Zapew-
niony będzie jedynie dojazd do fi rm przy ul. 
Polnej. Dojazd do dworca PKP, ośrodka zdro-
wia i okolicznych posesji będzie możliwy od 
ul. Mostowej. O kolejnych zmianach poinfor-
mujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.” – 
informuje Skanska.

Inwestycję ze strony gminy nadzoruje kie-
rownik projektu: Wioletta Wojciechowska - 
inspektor ds. inwestycji drogowych i siecio-
wych, tel.    , e-mail: 
w.wojciechowska@murowana-goslina.pl
Bieżąca informacja na stronie głównej 
www.murowana-goslina.pl 

 kwietnia br. w goślińskim urzędzie 
miało miejsce podpisanie umowy na 
realizację zadania pt. „Budowa ulicy 

Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz 
z budową węzła komunikacyjnego przy 
dworcu kolejowym”. Roboty budowlane 
ruszyły w połowie kwietnia. 

Do przetargu nieograniczonego stanęły  
fi rmy tj.  STRABAG Spółka z o.o. - Poznań, 
EUROVIA Polska S.A - Kobierzyce, SKANSKA 
S.A. - Warszawa, DROGMEL Jerzy Cegłowski 
– Pobiedziska. Najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiła fi rma SKANSKA S.A. z siedzibą 
w Warszawie. Kwota kontraktu brutto 
wynosi   ,  zł.

Podpisania umowy dokonali, ze strony 
gminy Murowana Goślina: Burmistrz Tomasz 
Łęcki, natomiast wykonawcę, fi rmę Skanska, 
reprezentował: Dyrektor Zespołu Projektów 
Jakub Budziałowski. W spotkaniu uczestni-
czyli również: Przewodniczący Rady Miej-
skiej Konrad Strykowski, Przewodnicząca 
Komisji Gospodarczej Elżbieta Winogrodzka, 
radny z tego terenu Szymon Pędziński oraz 
pracownicy urzędu i Kierownik Robót Skan-
ska.

Zakres robót  obejmie: budowę kanalizacji 
deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, 
przebudowę nawierzchni jezdni o szer. ,  

M. N.: Powiedział Pan w czasie lekcji, że 
ścieżki rowerowej nie można przedłużyć. Ale 
czy można ją chociaż oświetlić?
–  Mówimy o ścieżce do Długiej Gośliny, 
prawda? Trzeba pamiętać, że droga do Długiej 
Gośliny jest drogą powiatową i cała infra-
struktura musi być zbudowana przez powiat 
albo z inicjatywy powiatu. My możemy dofi -
nansować projekt, tak jak to było nie raz 
w przypadku współpracy z Województwem 
Wielkopolskim. Chcemy uczestniczyć w pro-
jekcie oświetlenia ścieżki rowerowej – taką 
deklarację składam tutaj i składałem wcze-
śniej – natomiast nie możemy przy nie swojej 
drodze budować czegokolwiek z własnej ini-
cjatywy.

H. Sz.: Czy na terenie naszej gminy planuje się 
budowę mieszkań? 
– Gmina planuje realizację budynków miesz-
kalnych przy ulicy Przemysłowej. To będzie 
propozycja dla osób, które jeszcze nie są 
w stanie kupić własnego mieszkania. Poważ-
nym inwestorem na naszym rynku mieszka-
niowym jest przez cały czas Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”, która ma 

przygotowane tereny pod nowe inwestycje. 
Jest też dwóch inwestorów, którzy będą 
budowali domy albo szeregowe, albo w kom-
pleksach kilkumieszkaniowych w rejonie ulicy 
Okrężnej w Murowanej Goślinie i w Łopucho-
wie.

J. G.: Co pan lubi robić w wolnym czasie? Jakie 
Pan ma hobby? 
– Po wypełnieniu obowiązków domowych, bo 
mam też takie, lubię jeździć na rowerze. Robię 
to z pasją – startuję na naszym terenie w mara-
tonach. Namówiono mnie też na bieganie, 
ukończyłem półmaraton, podobno nawet 
w niezłym, jak na debiutanta, czasie. Jestem 
miłośnikiem gór, najbardziej lubię Pieniny, 
Gorce i Beskid Sądecki. Lubię czytać. Staram 
się ograniczać oglądanie telewizji, nie bardzo 
lubię internet. Jestem zobowiązany z niego 
korzystać, ale to nie jest mój żywioł. 

K. L.: Wracając jeszcze do kwestii związanych 
z pracą. Które z inicjatyw podejmowanych 
przez burmistrza uważa Pan za najważniejsze?
– Trudno mi ocenić własną pracę, uważam, że 
ważniejsze są opinie mieszkańców. Spróbuję 

jednak odpowiedzieć na to pytanie. Ze spraw, 
które udało się przeprowadzić, a są według 
mnie absolutnie najważniejsze dla gminy 
Murowana Goślina z punktu widzenia jej 
mieszkańców, jest obwodnica, której byłem 
inicjatorem oraz rewitalizacja linii kolejowej. 
Byliśmy pierwszą gminą, która na pytanie: 
„czy warto rewitalizować linię kolejową?” 
odpowiedziała: „tak”. Dzisiaj pociągi przez 
Murowaną Goślinę by już nie jeździły, w tak 
fatalnym stanie były tory kolejowe. Bardzo 
ważnym przedsięwzięciem infrastruktural-
nym jest budowa kanalizacji. W ciągu ćwier-
ćwiecza wybudowaliśmy  km sieci kanaliza-
cyjnej, natomiast obecnie budujemy ok.  
km w ciągu ,  roku. To pokazuje ogromny 
skok, którego wykonanie nie było możliwe ani 
wcześniej, obecnie też nie moglibyśmy pro-
jektu rozpocząć. Poza wymienionymi trzema 
projektami, wszystkie inne są może milsze, 
przyjemniejsze, sympatyczniejsze, ale nie tak 
ważne. 

Zapis, redakcja, skrót: Paweł Napieralski
Wywiad w całości można przeczytać na stronie 
internetowej: www.murowana-goslina.pl.

Skanska wykonawcą budowy 
ul. Kolejowej

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl



Sesję prowadził jeden z inicjatorów rozpoczęcia badań Radzimia – 
Ryszard Pomin Radny Powiatu Poznańskiego, Kierownik Referatu 
Programowania Rozwoju, Gospodarki Nieruchomościami i Inwesty-
cji Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

Wśród wygłoszonych tego dnia referatów znalazły się: referat dra 
Andrzeja Kowalczyka z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 
dotyczący stratygrafi i i chronologii Ostrowa Radzimskiego w opar-
ciu o wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 

-  na wyspie radzimskiej oraz referat mgra Dariusza Paproc-
kiego z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Murowana Goślina 
przedstawiający związki Radzimia z Murowaną Gośliną. 

Konferencję zakończyło zaproszenie na zmodernizowaną wystawę 
archeologiczną prezentowaną w budynku Biblioteki Publicznej 
w Murowanej Goślinie.

W podsumowaniu Tomasz Łęcki wyraził zadowolenie z przebiegu 
badań nad dziejami Radzimia, podkreślając jego historyczne związki 
z Murowana Gośliną. Natomiast prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa 
wskazał na konieczność wydania publikacji o Radzimiu, w skład któ-
rej wejdą m.in. materiały z konferencji. 

Andrzej Kowalczyk
Roma Dukat

Pierwsza wzmianka o prawach miejskich Murowanej Gośliny 
pojawiła się w  roku wraz z zapiskiem dotyczącym osoby 
wójta Andrzeja z Gośliny. Wówczas tytuł wójta oznaczał urzęd-

nika miejskiego, stąd pewność, że byliśmy już miastem. Ponieważ nie 
mamy wcześniejszych dowodów na posiadanie praw miejskich, datę 

 przyjmuje się jako ofi cjalnie rocznicową.

Przybyłych gości (wśród których byli m.in. Jan Grabkowski Starosta 
Poznański, Wiesław Biegański Powiatowy Konserwator Zabytków 
w Poznaniu, Zbigniew Szeląg Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopu-
chówko) powitał Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina. 
Następnie otwarcia uroczystej sesji Rady Miejskiej dokonał Konrad 
Strykowski (Przewodniczący Rady Miejskiej). Specjalnie na tę okazję 
przygotowaną uchwałę okolicznościową odczytała Alicja Kobus 
(Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej). Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie przez wszystkich Radnych. Treść uchwały do pobrania 
na stronie www.murowana-goslina.pl.

Burmistrz zapoznał przybyłych z programem tegorocznych obcho-
dów -lecia Murowanej Gośliny, osoby zaangażowane w przygoto-
wanie obchodów oraz ofi cjalne logo. Program obchodów dostępny 
na www. lat.murowana-goslina.pl.

Niespodziankę podczas obrad sesji stanowiło przekazanie przez 
Wiceprzewodniczącą Rady Alicję Kobus zeskanowanego potwier-
dzenia nadania praw miejskich Goślinie Murowanej z roku  r. 

Uroczysta sesja była również okazją do podziękowania i ofi cjalnego 
pożegnania długoletniej pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina, ostatnio sprawującej funkcję Kierownik Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami – Jadwigi Kubińskiej. Pani Jadwiga 
przepracowała w goślińskim magistracie  lat. W pierwszy dzień 
wiosny przeszła na zasłużoną emeryturę. 

Ponadto Burmistrz Tomasz Łęcki i prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa 
Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy poinformowali 
o nowym etapie współpracy Gminy Murowana Goślina i Muzeum 
Pierwszych Piastów na Lednicy dotyczącym organizacji widowisk 
historycznych. Obaj podkreślali w swoich wystąpieniach, że „trzeba 
dbać o zabytki, trzeba dbać o pamięć”. Stąd podejmowane działania 
mające na celu pielęgnowanie historii naszej gminy. Na tym zakoń-
czyła się sesja, stanowiąca jednocześnie pierwszą część konferencji.

W przerwie na gości czekała degustacja produktów pochodzących 
od lokalnych producentów, w ramach promocji ruchu cittaslow, do 
którego należy Murowana Goślina.

Drugą część uroczystości stanowiła konferencja popularnonaukowa 
„Radzim w świetle najnowszych badań”. Jej otwarcia dokonał prof. 
dr hab. Andrzej M. Wyrwa. Dyrektor podkreślił dobrą współpracę 
Gminy Murowane Goślina z Muzeum w celu zapewnienia odpowied-
nich warunków organizacyjnych i fi nansowych do prowadzenia 
badań grodziska na Ostrowie Radzimskim, jak również popularyzo-
wania ich wyników, zarówno wśród naukowców, miłośników histo-
rii, młodzieży, jak i szeroko pojętej lokalnej społeczności.

 marca br. uroczystą sesją Rady Miejskiej oraz konferencją popularnonaukową 
„Radzim w świetle najnowszych badań” zainaugurowaliśmy w Murowanej Goślinie 
tegoroczne obchody . rocznicy posiadania praw miejskich. Organizatorami przedsię-
wzięcia byli: Gmina Murowana Goślina oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Podczas uroczystej sesji burmistrz Tomasz Łęcki przedstawił program tegorocznych 
obchodów 625-lecia miasta.
Podziękowanie i ofi cjalne pożegnanie Jadwigi Kubińskiej, która po 40 latach pracy 
w goślińskim magistracie przeszła na zasłużoną emeryturę.
W przerwie na gości czekała degustacja produktów pochodzących od lokalnych 
producentów, w ramach promocji ruchu cittaslow, do którego należy Murowana Goślina.

Obchody -lecia Murowanej Gośliny 
ofi cjalnie zainaugurowane
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Puszcza Zielonka i okolic”, realizowanego na 
terenie pięciu gmin. Projekt obejmuje 
budowę ok.  km kanalizacji sanitarnej 
oraz wykonanie  przepompowni ście-
ków, w tym  punktów zlewczych. Koszt 
realizacji przedsięwzięcia szacowany jest na 
ok.  mln złotych. Projekt dofi nansowany 
ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu 
Spójności. Wysokość dofi nansowania 
wynosi  milionów złotych, co stanowi 
prawie  proc. kosztów kwalifi kowanych. 

Realizacja projektów kanalizacyjnych na 
terenie Gminy Murowana Goślina spowo-
duje ogromny skok infrastrukturalny na 
naszym terenie. Do rozpoczęcie realizacji 
projektu długość sieci kanalizacyjnej wyno-
siła  km, w ramach projektu „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-
lonka i okolic” powstaje ok.  km, a w eta-
pach PZ II i PZ III kolejne ok.  kilometrów.  

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje: 
Murowana Gośliną, Złotoryjsko, Mściszewo, 

Starczanowo, Uchorowo, Przebędowo, Tro-
janowo, Długą Goślinę (wraz z miejscowo-
ścią Kąty), Wojnówko, Wojnowo, Pławno, 
Kamińsko, Okoniec, Boduszewo, Łopu- 
chowo, Rakownia. Budowanych jest  prze-
pompowni.

Plebiscyt miał na celu wyróżnienie najak-
tywniejszych samorządów, które speł-
niają wszystkie wymogi najlepszej 

marki promującej gospodarcze osiągnięcia. 
Gmina Murowana Goślina otrzymała 
nagrodę w najważniejszej kategorii: infra-
struktura.

Kandydatów do nagrody typowali przedsta-
wiciele Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego oraz Wojewody Wielkopolskiego. 
W nagrodzonej kategorii, czyli infrastruktu-
rze, zgłoszona została inwestycja dotycząca 
budowy kanalizacji na terenie gminy Muro-
wana Goślina. 

Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki 
jest inicjatorem projektu kanalizacyjnego pn.  
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 

 maja  r. w Sali Ziemi Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich odbędzie się 
VII edycja Forum Gospodarczego Metro-

polii Poznań, organizowanego przez Wielko-
polską Izbę Przemysłowo-Handlową. Hasłem 
przewodnim wydarzenia będzie: „Metropo-
lia w sieci międzynarodowej”. 

Do debaty na temat znaczenia, efektów oraz 
perspektyw współpracy międzynarodowej 
organizatorzy zapraszają samorządowców 
oraz przedstawicieli biznesu i nauki. Udział 
w wydarzeniu jest bezpłatny. Więcej informa-
cji, w tym  szczegółowy program oraz formu-
larz rejestracyjny można znaleźć na stronie 
www.forumgospodarcze.com Wydarzenie 
odbędzie się w ramach IV Dni Przedsiębiorczo-
ści Poznań.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Wielkopol-
ska Izba Przemysłowo-Handlowa, Urząd Miasta 
Poznań, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Sto-
warzyszenie Metropolia Poznań oraz Międzyna-
rodowe Targi Poznańskie. 

Prace modernizacyjne na ul. Kolejowej 
będą prowadzone etapowo. I etap roz-
począł się  kwietnia br. jednak zakres 

prac nie wprowadza utrudnień w funkcjono-
waniu transportu gminnego. 

Dopiero rozpoczęcie prac przypisanych do II 
etapu uniemożliwi wjazd ww. autobusów 
pod budynek dworca w Murowanej Goślinie. 

O terminie rozpoczęcia II etapu prac będą 
Państwo informowani na bieżąco odręb-
nymi komunikatami umieszczanymi na stro-
nie internetowej gminy Murowana Goślina, 

Rozpoczęcie prac związanych z przebudową ul. Kolejowej 
w Murowanej Goślinie skutkuje wprowadzeniem zmian w prze-
biegu tras autobusów gminnych nr  Murowana Goślina – 
Uchorowo,  Murowana Goślina – Mściszewo oraz  Muro-
wana Goślina – Długa Goślina.

jak również ogłoszeniami umieszczonymi 
w autobusach.

Wraz z rozpoczęciem II etapu z rozkładów 
jazdy autobusów linii nr ,  i  
zostaną usunięte (do odwołania) obecnie 
funkcjonujące przystanki zlokalizowane 
przy ul. Kolejowej. Końcowym i zarazem 
początkowym przystankiem autobusów 
ww. linii będzie przystanek zlokalizowany 
przy ul. Poznańskiej.  

Nowe - zmienione rozkłady jazdy będą 
z wyprzedzeniem umieszczone na stronie 
internetowej gminy w zakładce „komunika-
cja”, jak również wywieszone na  przystan-
kach zlokalizowanych wzdłuż trasy ww. 
autobusów. 

Zmiana tras autobusów 
wewnątrzgminnych

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W VII FORUM GOSPODARCZYM 

METROPOLII POZNAŃ

 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego odbyła się Gala Fina-
łowa Plebiscytu Euro-Gmina, Euro-Powiat , zorganizowanego przez Fundację Gospodarczą 
Euro Partner. 

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

Ewa Płonka
Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 
tel. 61 892 36 45
e-mail: e.plonka@murowana-goslina.pl

Murowana Goślina liderem infrastruktury 
w konkursie Euro Gmina

Nagrodę odebrał Burmistrz Tomasz Łęcki. 
W uroczystości uczestniczyła również Przewod-
nicząca Komisji Oświatowo-Społecznej Krystyna 
Przygońska.

www.murowana-goslina.pl



URZĄD, RADA MIEJSKA

Dokumentacja techniczna na rewitalizację 
dworców i terenów przydworcowych wzdłuż 
linii kolejowej nr  - Gmina Murowana 
Goślina.

Zakres projektu obejmuje:
. Przebudowę budynków dworców 

w Murowanej Goślinie i w Łopuchowie 
wraz z zabudowaniami przyległymi - 
zakres obejmuje kompleksową przebu-
dowę budynków dworców wraz z zabu-
dowaniami przyległymi m.in.: wymiana 
pokrycia dachu wraz z częściową 
wymianą konstrukcji dachowej 
i wymianą stolarki okiennej, i drzwiowej 
oraz przebudowa elewacji i wnętrz.

W ostatnich dniach marca z dużą 
intensywnością ruszyły prace 
polegające na odtworzeniu dróg 

o nawierzchni bitumicznej. Nowa nawierzch-
nia została ułożona na drogach gminnych 
w Łopuchowie i Mściszewie. Pozostało tam 
do wykonania jedynie uporządkowanie 
i wyrównanie poboczy. W pierwszym tygo-
dniu kwietnia wykonawcy rozpoczęli rów-
nież roboty na drogach bitumicznych w Prze-
będowie oraz w Trojanowie. Ważną informa-
cją jest również przystąpienie do odtworze-
nie ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie. 
Prace rozpoczęły się od wymiany zniszczo-
nych krawężników. Wkrótce roboty obejmą 
również odtworzenie całej nawierzchni. 

Docelowo prace  na tej ulicy zakończą się w ter-
minie do  maja.

Z dużą intensywnością prowadzone są rów-
nież prace związane z utwardzaniem dróg 
gruntowych. Wczesną wiosną odtworzone 
zostały m.in. ul. Wołodyjowskiego i Podpięty 
w Murowanej Goślinie oraz ul. Szklarska 
w Przebędowie. Obecnie dobiegają końca 
prace na większości dróg w Rakowni, w tym 
na ul. Dolnej. Kończona jest również ul. Rze-
mieślnicza w Przebędowie, jak również część 
ulic z osiedla samorządowego nr . 

Postęp prac odtworzeniowych analizowany 
jest na cotygodniowych naradach z udzia-
łem Burmistrza Tomasza Łęckiego, Inżyniera 
Kontraktu, przedstawicieli UMiG Murowana 
Goślina oraz  Wykonawców.  Aktualny tygo-
dniowy harmonogram prac dostępny jest na 
stronie internetowej Murowanej Gośliny.

. Budowę  parkingów buforowych przy 
dworcu w Murowanej Goślinie przy ul. 
Szkolnej i przy ul. Kolejowej (łącznie na 
ok.  miejsc postojo wych).

. Budowę układów komunikacyjnych wraz 
z parkingami i infrastrukturą przy  
dworcach oraz  przystankach kolejo-
wych (przy dworcu w Murowanej Gośli-
nie od strony ul. Podbipięty i Kmicica; 
pomiędzy Dworcem Kolejowym a Ośrod-
kiem Zdrowia w Murowanej Goślinie - ul. 

KD-Da; wokół dworca w Łopuchowie 
i  przystanków kolejowych Łopuchowo-
-Przy Puszczy, Przebędowo i Zielone 
Wzgórza).

. Budowę systemu monitoringu na  
dworcach oraz na  przystankach kolejo-
wych.

. Opracowanie operatów szacunkowych 
gruntów koniecznych do pozyskania dla 
realizacji projektu.

Projekt jest realizowany w okresie od lutego 
 r. do czerwca  r.

Łączna wartość projektu wyniesie  tys. zł, 
z czego dotacja to ,  tys. zł

W marcu br. została podpisana z Samorzą-
dem Województwa umowa o dofi nansowa-
nie projektu Wielkie nocne widowisko o dzie-
jach Polski.

Zakres projektu obejmuje opracowanie kom-
pleksowej dokumentacji dla Wielkiego Noc-
nego Widowiska o Dziejach Polski. 

Projekt jest realizowany w okresie od marca 
 r. do czerwca  r. Dotacja to ,  mln 

zł. W kwietniu br. zostanie podpisana 
z Samorządem Województwa umowa o dofi -
nansowanie projektu.

Mamy dotacje na widowiska 
i dworce kolejowe

Odtworzenia dróg po budowie kanalizacji

Gmina Murowana Goślina wystąpiła w listopadzie  r. o dofi nansowanie projektów dot. 
opracowania dokumentacji technicznych, tj.: „Dokumentacja techniczna na rewitalizację 
dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr  - Gmina Murowana Goślina” 
oraz „Wielkie nocne widowisko o dziejach Polski”. W ostatnich tygodniach zostaliśmy poinfor-
mowani o przyznaniu dofi nansowania.

Nabierają tempa prace odtworzeniowe na drogach, na których zakończone zostały prace 
związane z układaniem sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Kanalizacja obszaru parku 
krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”. 

Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Biura Zarządzania Projektami 
i Rewitalizacji
tel. 61 811 88 28
e-mail: b.fl orys@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

Rekonstrukcja drogi w Łopuchowie.
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Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
Nr XXIX/ /        z dnia  września 

 r. w sprawie ustalenia opłaty od posia-
dania psów na rok  – stawka roczna 
została ustalona w wysokości  zł za jed-
nego psa, a termin płatności do  maja 

 roku.

Wpłaty należy dokonać na rachunek ban-
kowy: Gmina Murowana Goślina, ul. Poznań-
ska , numer konta      

 .

15 maja mija 
termin opłaty 
za psa

NIERUCHOMOŚCI

Anna Kubiak 
specjalista ds. windykacji 
należności podatkowych
tel. 61 892 36 78
e-mail: a.kubiak@murowana-goslina.pl 

WOJNÓWKO, ozn.geodezyjne: obręb Wojnowo, ark. mapy , 
KW PO P/ / , działki nr: 

 /  o pow. ,  ha, 
Cena wywoławcza . ,  zł 

(pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych)
Przetarg odbędzie się  kwietnia  r. o godz. . .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w wys. . ,  zł.

 /  o pow. ,  ha,
Cena wywoławcza . ,  zł;

(pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) 
Przetarg odbędzie się  kwietnia  r. o godz. . .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w wys. . ,  zł.

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

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. 

Uzbrojenie: energia elektryczna i sieć wodociągowa. 

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu . .  r. 
Drugi 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 WYWIESZO‐

NYCH WYKAZACH

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie 
Miasta i Gminy  Murowana Goślina ul. Poznań-
ska  i , wywieszono na okres  dni wykaz 
nr /  nieruchomości położonych w Muro-
wanej Goślinie przeznaczonych do wynajęcia, 
wykaz nr /  nieruchomości położonych 
w Murowanej Goślinie i Łopuchowie przezna-
czonych do oddania w dzierżawę oraz wykaz 
nr /  nieruchomości położonej w Muro-
wanej Goślinie przeznaczonej do oddania 
w dzierżawę.

Monika Tomaszewska
inspektor ds. gospodarki gruntami

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

fot. freeimages.com

TAXI 
W MUROWANEJ GOŚLINIE 

  

W KWIETNIU 
LASY W OKOLICACH 

STARCZANOWA 
ZAMKNIĘTE!

W dniach -  kwietnia br. na terenie 
poligonu Biedrusko odbywają się strzela-
nia i ćwiczenia z użyciem amunicji bojo-
wej. W związku z tym obowiązuje kate-
goryczny zakaz wstępu na teren poligonu 
(w tym na teren Śnieżycowego Jaru), 
zgodnie z ustawą z dnia  czerwca  
r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP 
(Dz. U. z dnia . .  r. nr  poz.  
art. ) a osoby, które zostaną zatrzy-
mane będą podlegać karze grzywny.

Teren poligonu nie jest zamknięty dla 
osób, które posiadają stosowne zezwole-
nia wydane przez Komendanta Centrum.

ppłk Jarosław Muszyński
Dowódca Batalionu 

Zabezpieczenia Szkolenia

www.murowana-goslina.pl



W  r. Straż Miejska w Murowanej 
Goślinie zrealizowała  inter-
wencji, z tego:

 ▪ w zakresie czystości i porządku – , 
 ▪ awarii – , 
 ▪ parkowania pojazdów i bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym – , 
 ▪ interwencji dot. zwierząt (w tym przewóz 

bezdomnych psów do schroniska – , 
 ▪ zakłócania porządku publicznego – .

Po wstępnych czynnościach strażnicy przeka-
zali  uwagi i sprawy do realizacji według 
właściwości: do służb ratunkowych - , do 
służb technicznych - , inspekcji ochrony śro-
dowiska - , zarządców dróg - , pozostałe 
– .

Podczas kontroli nieruchomości, przy wyko-
rzystaniu zadymiarki strażnicy ujawnili  przy-
padków nielegalnego podłączenia zbiornika 
bezodpływowego (szamba) do rowu meliora-
cyjnego lub kanalizacji deszczowej. 
Strażnicy miejscy nałożyli  mandaty karne 
z czego: 

 ▪ za zakłócanie porządku publicznego i spo-
żywanie alkoholu w miejscach publicz-
nych – , 

Straż Miejska przypomina, że zgodnie 
z zapisami ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminie oraz Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w gminie 
Murowana Goślina uchwalonego przez Radę 
Miejską w Murowanej Goślinie, właściciele, 
zarządcy i użytkownicy nieruchomości mają 
obowiązek utrzymania czystości nie tylko na 
posesji, ale również na znajdującym się przed 
posesją chodniku, w sytuacji gdy przylega on 
bezpośrednio do posesji. Właścicielom lokali 
handlowych i gastronomicznych przypomi-
namy o obowiązku wystawienia przed lokalem 
pojemnika do gromadzenia odpadów do dys-
pozycji ich klientów. Dotyczy to szczególnie 
sklepów oferujących artykuły spożywcze. 
Obowiązek taki określa Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na obszarze gmin wcho-
dzących w skład Związku Międzygminnego 
GOAP.

 ▪ w zakresie czystości i porządku , 
 ▪ za wykroczenia drogowe – , 
 ▪ niezachowanie środków ostrożności przy 

trzymaniu zwierząt – .
         
W zakresie współpracy z policją w okresie let-
nim w weekendy strażnicy przeprowadzili  
wspólne patrole piesze w składzie strażnik + 
policjant na terenie Murowanej Gośliny. 
Patrole te nałożyły wspólnie  mandatów 
karnych za zakłócanie porządku publicznego 
i spożywanie alkoholu w miejscach publicz-
nych. 

W omawianym okresie strażnicy przeprowa-
dzili  sesji kontroli prędkości przy wykorzy-
staniu fotoradaru w rejonie ulic: Raduszyń-
ska, Mściszewska, Rogozińska, Polna. Ujaw-
nili  przypadków przekroczenia dozwolonej 
prędkości przez kierujących pojazdami.

Strażnicy miejscy uczestniczyli w zabezpie-
czeniu porządku publicznego w czasie imprez 
i uroczystości odbywających się na terenie 
miasta i gminy: Jarmark Św. Jakuba, widowi-
ska historyczne, Memoriał Arkadiusza Goła-
sia i inne.

W  r. operatorzy monitoringu miejskiego 
podczas służby w godzinach nocnych przeka-
zali  zaobserwowane interwencje do 
patrolu Policji lub Straży Miejskiej w zakresie 
zakłócania porządku publicznego.

 maja od godziny .  do godziny .  
na terenie Murowanej Gośliny zostanie 
wprowadzona zmiana organizacji 

ruchu. W tym dniu będą obowiązywać 
objazdy:

OBJAZD W KIERUNKU WĄGROWCA 
ULICAMI:
Raduszyńską, Mściszewską, Kochanow-
skiego (przy plebanii), Rogozińską. 

OBJAZD W KIERUNKU POZNANIA 
ULICAMI:  
Rogozińską (przy plebanii), Kochanow-
skiego, Mściszewską, Raduszyńską. 

Przystanki autobusowe w obu kierunkach 
zlokalizowane przy pl. Powstańców Wielko-
polskich zostaną przeniesione na ul. Kocha-
nowskiego (okolice plebanii). 

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA 
PRZEPRASZAMY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
ZADAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W  r.

 maja  
OBJAZDY!

Przypominamy o obo-
wiązku utrzymania 
porządku i czystości

BEZPIECZEŃSTWO

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

Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej 
w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 20 10
e-mail: m.strozynski@murowana-goslina.pl 

Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej 
w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 20 10
e-mail: m.strozynski@murowana-goslina.pl 

Ewa Płonka
Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 
tel. 61 892 36 45
e-mail: e.plonka@murowana-goslina.pl

 kwietnia  r. od godziny .  
do godziny .  w związku 
z organizacją Powerade Volvo 

MTB Marathon , którego trasa prze-
biega od Nowego Rynku ulicą Kutrzeby i ul. 
Raduszyńską przecinając obwodnicę, obo-
wiązywać będzie objazd:   
Objazd w kierunku Poznania: ul. Poznańska 
– ul. Mściszewska – ul. Raduszyńska– kieru-
nek Bolechowo.
Objazd w kierunku Przebędowa: Bolechowo 
– ul. Raduszyńska – ul. Mściszewska –
ul. Poznańska.

Przystanki zlokalizowane na osiedlu Zielone 
Wzgórza w ww. terminie zostaną wyłączone 
z użytkowania. Dla podróżujących w kie-
runku: Przebędowo - Poznań oraz Poznań - 
Przebędowo zostanie uruchomiony przysta-
nek przy skrzyżowaniu: ul. Długa z ul. Radu-
szyńską (za piekarnią).

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Uwaga OBJAZDY!
Ewa Płonka
Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 
tel. 61 892 36 45
e-mail: e.plonka@murowana-goslina.pl
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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: ……………………………………………….

W okresie staropolskim Murowana Goślina była miastem pry-

watnym, które co jakiś czas zmieniało właściciela. Szczególne 

zasługi dla miasta położyły trzy rody: Rozdrażewskich, Lesz-

czyńskich i Gurowskich. Dzięki nim Murowana Goślina przez 

cały okres I Rzeczpospolitej utrzymała prawa miejskie, funkcjo-

nując jako ośrodek handlu i drobnej wytwórczości. Jan Rozdra-

żewski nadał miastu herb, obecną nazwę i potwierdzenie 

dotychczasowych przywilejów. Jan Leszczyński po raz kolejny 

potwierdził te prawa, gdy ich oryginały zostały zniszczone pod-

czas potopu szwedzkiego, nadał także pierwsze znane przywi-

leje cechowe dla goślińskich rzemieślników. Szczególnie wiele 

dla miasta uczynili Gurowscy: nadali Murowanej Goslinie kolejne 

przywileje, powołali do życia dalsze cechy, wystarali się także 

o prawo organizacji jarmarków. Dzięki nim w  roku, 

w momencie II rozbioru Polski, gdy Murowana Goślina przeszła 

pod panowanie pruskie, była kwitnącym ośrodkiem miejskim 

z ponad  mieszkańcami.
Dariusz Paprocki

Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

tel.    , wew. 

e-mail: darek@murowana-goslina.pl 

CZY WIESZ, ŻE…?

PYTANIA: III KWIECIEŃ

. Siedziba właścicieli dóbr goślińskich, obejmujących miasto 

Murowana Goślina oraz szereg okolicznych wsi mieściła się 

w umocnionym dworze (zamku, pałacu), który – znacznie 

przebudowany – znajduje się dziś w goślińskim parku. Nieg-

dyś ta część dzisiejszego miasta tworzyła osobną miejsco-

wość, dziś już nie istniejącą. W XX wieku została ona w kilku 

etapach włączona do Murowanej Gośliny. Jak nazywała się 

ta miejscowość?

. W XVIII stuleciu Murowana Goślina stała się miastem trzech 

kultur. Obok ludności polskiej, skupionej wokół katolickiej 

parafi i św. Jakuba, pojawiły się dwie inne społeczności. 

Jakie wyznania reprezentowały?

. XVIII wiek był dla Murowanej Gośliny czasem dobrobytu. 

Miasto zniszczone podczas działań wojennych w trakcie 

wojny północnej, zostało odbudowane i wzmocnione 

nowymi przywilejami. Ówcześni właściciele dóbr goślińs-

kich – rodzina Gurowskich – inwestowali także w tereny wie-

jskie. Powstały liczne nowe osady, często zakładane na 

nieużytkach. Osady te zamieszkiwała wówczas specyfi czna 

grupa ludności: specjalnie sprowadzeni koloniści, mający 

doświadczenia w uprawie terenów zalesionych lub pod-

mokłych. Takich osadników sprowadzano często 

z zagranicy: z Niderlandów, z Pomorza, czasem ze Śląska. 

Grupa ta miała swoją własną specyfi czną nazwę. Jak ona 

brzmiała?

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. 



 KWIETNIA  R. PUSZCZA ZIELONKA
START I META: NOWY RYNEK, MUROWANA GOŚLINA

PROGRAM
godz. .  - .  - zapisy w Biurze Zawodów
godz. .  - wspólne zdjęcie Gośliniaków startujących w maratonie
godz. .  - .  - ustawianie zawodników w sektorach startowych, dystans GIGA
godz. .  - start Maratonu na dystansie GIGA
godz. .  - .  - ustawianie zawodników w sektorach startowych, dystans MEGA
godz. .  - start Maratonu na dystanse MEGA
godz. .  - .  - ustawianie zawodników w sektorach startowych, dystans MINI
godz. .  - start Maratonu na dystansie MINI
godz. :  - start MINI Maratonu dla Dzieci - dystans MINI
godz. :  - start MINI Maratonu dla Dzieci - dystans MEGA
godz. :  - przewidywany przyjazd pierwszego zawodnika z trasy MINI
godz. :  - przewidywany przyjazd pierwszego zawodnika z trasy MEGA
godz. .  - przewidywany przyjazd pierwszego zawodnika z trasy GIGA
godz. :  - dekoracja uczestników MINI Maratonu dla Dzieci
godz. .  - dekoracja dystansu MINI
godz. .  - dekoracja dystansu MEGA i GIGA
ok. godz. .  - losowanie nagród (tombola)

Biuro Komunikacji Społecznej
tel.    , e-mail: promocja@murowana-goslina.pl 

16 maja 2014 roku odbędzie się 
IV Noc Kościołów Drewnianych 

Związek Międzygminny „Puszcza Zie-
lonka” już po raz czwarty zaprasza na 
Noc Kościołów Drewnianych, która 

odbędzie się w piątek  maja. W trzech, 
spośród dwunastu kościołów na szlaku, 
zabrzmi muzyka chrześcijańska, którą wyko-
nają: Monika Kuszyńska, Grzegorz Kloc, 
wysłuchamy również muzyki celtyckiej 
w wykonaniu zespołu JRM. „Noc” rozpocz-
nie się już o godzinie .  i potrwa do pół-
nocy. W trakcie wieczoru zaplanowano pro-
jekcje fi lmu o szlaku kościołów drewnianych 
oraz zwiedzanie świątyń z udziałem księdza 
lub regionalisty.

Szczegółowy program Nocy Kościołów 
Drewnianych :
godz. .  – OTWARCIE NOCY KOŚCIOŁÓW 
DREWNIANYCH - wszystkie trzy kościoły 
otwierają drzwi dla pielgrzymujących i tury-
stów – bicie dzwonów.

Kościół św. Mikołaja Biskupa w Skokach 
godz. .  – Msza Święta,
godz. .  – koncert zespołu JRM,
godz. .  – oprowadzenie po kościele,
godz. .  – projekcja fi lmu o SKD.

Kościół św. Mikołaja w Sławnie
godz. .  – oprowadzenie po kościele – 
spotkanie przed wejściem na cmentarz,
godz. .  – koncert Grzegorza Kloca,
godz. .  – projekcja fi lmu o SKD.

Kościół św. Katarzyny w Węglewie
godz. .  – projekcja fi lmu o SKD,
godz. .  – oprowadzenie po kościele,
godz. .  – koncert Moniki Kuszyńskiej.

Szczegółowych informacji udziela: 
Arkadiusz Bednarek, tel.    , 

a.bednarek@murowana-goslina.pl 

Kościół św. Mikołaja Biskupa 
w Skokach

Kościół św. Katarzyny 
w Węglewie
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Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

i
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Murowana Goślina 
im. Bonawentury Graszyńskiego

Maria Matelska-Busza

serdecznie zapraszają na 

JUBILEUSZ ‐LECIA 
IZBY REGIONALNEJ 
ZIEMI GOŚLIŃSKIEJ

połączony z otwarciem wystawy jubileuszowej 
„  lat Izby Regionalnej”

piątek  maja  r., godz. .
Ratusz, pl. Powstańców Wielkopolskich 

Murowana Goślina

kwiecień 2014



Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie zaprasza na

II SZKOLNĄ MAJÓWKĘ „Szkoła z pasją i ze smakiem”,
która odbędzie się 31 maja 2014 r. na boisku Szkoły w Murowanej Goślinie przy  ul. Szkolnej  1.

W PROGRAMIE: występy młodzieży szkolnej, zbiórka pieniędzy na schronisko AZOREK, występ zespołu tanecznego ROSES ze Skoków, występ 

grupy hip-hopowej z GOK Sokół, kiermasz książek, sklepik gastronomiczny, m.in.  grochówka, kaszanka, kiełbasa z grilla, chleb ze smalcem i ogór-

kiem, kawiarenka, m.in. kawa, herbata, ciasto, sklepik z pracami artystycznymi uczniów, przejazd bryczką konną, atrakcje dla dzieci, m.in. dmuchane 

zjeżdżalnie,  konkurencje sportowe, gry i zabawy, produkty lokalnych rękodzielników działających zgodnie z ideą Cittaslow i wiele innych atrakcji…

START GODZ. 12:00 SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  DO WSPÓLNEJ ZABAWY
Partner imprezy: Miasto i Gmina Murowana Goślina

Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie zaprasza na wyprawę rowerową

ŚLADAMI HISTORII PO PUSZCZY ZIELONKAŚLADAMI HISTORII PO PUSZCZY ZIELONKA
4 maja (niedziela), godz. 11:00

STARTSTART sprzed Ratusza, pl. Powstańców Wlkp. 9, Murowana Goślina.

TRASATRASA: Murowana Goślina-Rakownia-Huciska-Kamińsko-Czernice-

-Zielonka-Głeboczek-Głębocko. Pętla ok. 35 km.

Na trasie odwiedzimy 8 cmentarzy ewangelickich.

ZGŁOSZENIA UDZIAŁUZGŁOSZENIA UDZIAŁU: Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do 

29 kwietnia br. (włącznie) do godziny 18.00

OSOBIŚCIEOSOBIŚCIE: w Murowanej Goślinie – Czytelnia Biblioteki Publicznej plac 

Powstańców Wlkp.9, TELEFONICZNIETELEFONICZNIE: 61 8 122  452 od poniedziałku do 

piątku w godz. 08.00 – 18.00, MAILOWOMAILOWO: rajd@onet.eu 

CIASTO 
▪  g mąki białej, 
▪   g mąki razowej żytniej, 
▪  /  szklanki cukru brązowego, drobnego, 
▪   łyżeczki proszku do pieczenia, 
▪   ml oleju rzepakowego, 
▪   ml wody.

Łączymy i mieszamy suche składniki. Następ-
nie w dużym kubku mieszamy ostro widel-
cem wodę i olej, aż zrobi się jednolita mętna, 
ciecz. Wlewamy do suchych składników i wyra-
biamy ciasto (w razie potrzeby dodajemy 
więcej wody z olejem). 

Płytką blachę przykrywamy papierem do 
pieczenia. Jeśli ciasto jest zbyt mokre, aby je 
potraktować wałkiem, można je rozmazać 
równomiernie na blaszce z pomocą np. 
łopatki do tortu oraz paluchów. 

Pieczemy w temp.  st. C  minut. 
Następnie dosłownie  minut -  st. C, 
ale warując grzecznie pod piekarnikiem 
i obserwując, czy gdzieś na powierzchni nie 
pojawiają się ślady zbytniego przypiecze-
nia. Przez chwilę po wyjęciu ciasto jest 
miękkie i wtedy należy je oddzielić od 
papieru.

MASA CZEKOLADOWA
Tabliczkę,  g, gorzkiej czekolady 
łamiemy na kawałki i podgrzewamy w śmie-
tanie (  ml,  %), mieszając, aż do uzy-
skania gładkiej masy (dosłownie  minut 
i gotowe).

MAZUREK Z MANGO I GRANATEM
Ostudzone ciasto smarujemy miąższem 
z mango (odciśniętym na sitku, aby pozbyć 
się większości soku, inaczej nasz mazurek 
odpłynie), następnie masą z czekolady. 
Dekorujemy lub posypujemy cząstkami gra-
natu.

MAZUREK Z POWIDŁAMI I JAGODAMI GOJI
Ostudzone ciasto smarujemy powidłami 
śliwkowymi, następnie masą z czekolady. 
Dekorujemy jagodami goji. Można też użyć 
innych konfi tur, ale niezbyt wyrazistych, 
żeby nie przyćmiły delikatnego smaku jagód 
goji.

MAZUREK FIT
Zamiast czekolady, dajemy śliwkową 
nutellę. Ja mam zaprawioną w słoikach, ale 
można zrobić także teraz, ze śliwek mrożo-
nych.

Kuchnia urąbana owocowymi 
kleksami z parapetami włącznie, ciasto 
pod paznokciami od rana do wieczora, 

a także jedna pęknięta plomba, wskutek 
nagryzania pierwszej, nieudanej wersji cia-
sta... Kilka dni spędzonych na walce, aby stwo-
rzyć mazurek, który będzie prozdrowotną 
bombą, a jednocześnie rzuci domowników 
i gości na kolana. Wynik? :  dla mnie!

Mazurek wege 
z owocami

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina

zaprasza na

SPACER PO BYŁEJ JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 
W TRZASKOWIE

11 maja (niedziela), godz. 12:00
Udział bezpłatny. Spotykamy się przed bramą jednostki. 
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www.murowana-goslina.pl



 marca, w I Dzień Wiosny,  grupa 
samorządowców naszej gminy 
odwiedziła stolicę. Dla wielu z nas, 

także dla mnie, to była pierwsza wizyta w War-
szawie.

Powiem tak, jak sama to odczułam: War-
szawa mnie… rozczarowała. Na ulicach 
tłumy nie do przebycia, tak samo jak 
w innych wielkich metropoliach ruch, 
pośpiech nie do opisania.

Jak na jeden dzień pobytu udało nam się 
zwiedzić Stadion Narodowy - przyjemne 
miejsce, robiące wrażenie rozmachem 
budowlanym. Potem wizyta najbardziej 
chyba oczekiwana - w Sejmie RP. Spotkali-
śmy się z p. Piechocińskim. Krótka rozmowa, 
wspólna fotografi a. Na ulicy przed gmachem 
sejmu spotkaliśmy p. Niesiołowskiego. Rów-
nież miła pogawędka, a potem podjazd pod 
gmach Pałacu Kultury i Nauki. Wspólne zdję-
cia. Może za mało czasu, aby lepiej poznać 
najpiękniejsze miejsca stolicy, ale na pewno 
pozostanie w naszej pamięci wesoła Nasze lutowe spotkanie przedsesyjne 

odbyło się tym razem z „wizytacją ”. 
Naszym gościem był p. Zbigniew 

Tomaszewski - sołtys, przewodniczący Sto-
warzyszenia Sołtysów, radny Rady Powiatu 
Poznańskiego. 

Nasz gość rozmawiał z nami na  bliskie nam 
tematy „sołeckie”, podpowiedział pewne 
rozwiązania, a potem przysłuchiwał się 
naszym comiesięcznym obradom. Stwierdził 
przy tym, że tylko w naszej gminie odbywają 
się co miesiąc spotkania sołtysów. To jest 
bardzo ważne, aby móc się spotkać w gronie 
sołtysów, z udziałem burmistrza i porozma-
wiać na nurtujące tematy oraz na bieżąco 
rozstrzygnąć problemy.

Jest szansa ,że jeszcze w kwietniu pojawi 
się w sołectwie Łopuchówko oraz Prze-
będowo zestaw dwóch mini-siłowni. 

Ulokowane zostaną na boiskach sporto-
wych. Przypuszczam, że będą się cieszyć 
dużym powodzeniem. W następnym roku 
planujemy doposażenie siłowni w kolejne 
urządzenia. Wszystko zależy, na ile pozwoli 
nam budżet funduszu sołeckiego.

 W marcowym wydaniu „Biuletynu 
Samorządowego”, w „Dodatku 
Sołeckim” na str.  ukazała się 

informacja pt. „Poważne problemy w Orkie-
strze Dętej OSP!”. Tekst informował o roz-
wiązaniu orkiestry z dniem  kwietnia. 

Jak się okazało, wiele osób nie skojarzyło 
daty rozwiązania zespołu z prima apriliso-
wym psikusem, dzwoniąc i wyrażając swoje 
ubolewanie.

Śpieszymy donieść, że Orkiestra Dęta OSP 
w Murowanej Goślinie ma się dobrze i gra 
nadal. Nie musimy się więc obawiać, że nie 
usłyszymy i nie zobaczymy już więcej ich 
przepięknych występów.

Osoby, które poczuły się takowym żartem 
urażone – przepraszamy! Jednakże, warto 
zaznaczyć, że żart uzgodniony został z dyry-

gentem orkiestry p. Mateuszem Sibilskim. 
Wszystko było więc pod kontrolą.

Urszula Gendera-Zielińska
Roma Dukat

wyprawa, na którą zaprosiliśmy także bar-
dzo sympatyczne i rozrywkowe grono samo-
rządowców z Kórnika.

Bardzo dziękuje p. Zbyszkowi Tomaszew-
skiemu, naszemu koledze, sołtysowi z gminy 
Kórnik, za nieocenioną pomoc w załatwie-
niu i rezerwacji pobytu, za życzliwość i uła-
twienie wielu spraw. Wyrażam nadzieję, że 
to nie ostatnia nasza wyprawa z przemiłymi 
ludźmi. Jeszcze raz dziękujemy.

W imieniu sołtysów 
gminy Murowana Goślina 

- Urszula Gendera-Zielińska

Sołtysi w Sejmie

Sołeckie spotkanie 
przedsesyjne

Siłownie 
w sołectwach

 marca br. w auli gimnazjum przy 
ul. Mściszewskiej odbyło się 
coroczne spotkanie rad sołeckich. 

W zebraniu udział wzięli sołtysi i rady sołec-
kie oraz radni, w tym przewodniczący – 
p. Konrad Strykowski. Byli też: burmistrz 
Tomasz Łęcki, pracownicy UMiG i dyrektor 
fi rmy ALTRANS p. Andrzej Lenarczyk, którzy 
odpowiadali na pytania z sali. Najczęściej 
poruszane sprawy dotyczyły wywozu śmieci, 
oświetlenia oraz stanu dróg na terenie gminy. 
Miłą niespodzianką było wręczenie nam soł-
tysom słodkiego upominku. W tym dniu przy-
padał bowiem Dzień Sołtysa.

Doroczne spot-
kanie rad sołeckich

Prima aprilisowy żart w Biuletynie! 
Goślińska orkiestra dęta gra nadal!

Uczestnicy wycieczki do Warszawy.

kwiecień 2014



W sołectwie Kamińsko trwają już 
pierwsze przygotowania do doży-
nek gminnych, które w tym roku 

odbędą się właśnie tam. Koleżance Eli życzę 
wytrwałości i cierpliwości oraz mnóstwa 
sponsorów i ludzi dobrej woli. Mile widziane 
gadżety na loterię fantową.

SKŁADNIKI: zielona sałata, jajka, ogórki, 
rzodkiewka, marchewka, szczypiorek, kope-
rek, ziarna pieprzu, majonez

WYKONANIE: na dużym półmisku układamy 
zieloną sałatę, a na niej połówki jajek, 
odwrócone żółtkiem do dołu, w każdej 
połówce jajka robimy  płytkie nacięcia, 

w które na przemian wkładamy plaster rzod-
kiewki i ogórka. I tak do wyczerpania 
warzyw. W ostatnim jajku robimy nacięcie - 
„pyszczek”, w który wkładamy długi „język” 
z marchewki i oczka z ziaren pieprzu. Węża 
dekorujemy majonezem i wszystkim, co zie-
lone: szczypiorek, koperek. 

Wielkanoc tuż, tuż. A z nią nad-

chodzi apetyt na coś smacz-

nego i niebanalnego. 

WIELKANOCNY 
WĄŻ

Chciałbym, aby takie 
życie, jakie teraz mam 
– trwało i trwało

Urszula Gendera-Zielińska: Powiedz Heniu, 
od kiedy zaczęła się Twoja miłość do 
muzyki?

Heniu Makuch: Od zawsze! Od urodzenia! 
Zawsze pasjonowało mnie słuchanie muzyki, 
gdziekolwiek bym ją słyszał. Na I Komunię 
otrzymałem w prezencie akordeon i wtedy 
już zaczęło się na dobre.

A kiedy pomyślałeś o własnym zespole?

Oj wcześnie. Już w szkole podstawowej 
zaczęło się od zabawy sylwestrowej 
w Rakowni. Dawne to czasy, ale pamiętam, 
że sprzęt muzyczny ciągnęliśmy wtedy san-
kami w śniegu, byle tylko zagrać. No i udało 
się. Podobało się wszystkim. Oczywiście 
ludzie z pewnością nie byli wtedy tak wyma-
gający, jak dziś.

A co na to rodzina? Pewnie nie była zachwy-
cona Twoimi ciągłymi nieobecnościami?

Rodzinka może na początku nie była zachwy-
cona, faktycznie, ale jeśli na takie śpiewanie 
szedł po prostu porządny człowiek, wracał 
a jeszcze przynosił niezłe pieniądze, nie 
wypadało nic innego, jak zaakceptować 
moje koncerty.

Na jakim sprzęcie najchętniej grasz?

Gram w zasadzie na wszystkim. Może być 
akordeon, saksofon, organy - bez  znaczenia. 
Obecnie zakupiłem drogi, ale nieporówny-
walnie lepszy sprzęt, mam fantastyczne 
nagłośnienie.

Od niedawna w Twoim zespole pojawiła się 
nowa twarz, może parę słów na jej temat.

Tak, zgadza się. Od niedawna jest to Patrycja 
Rogacka, dziewczyna z genialnym głosem. 
Wyłoniona została w odpowiedzi na moje 
ogłoszenie i jestem z niej bardzo zadowo-
lony.

A co jeszcze oprócz grania?

Od zawsze również jestem zapalonym węd-
karzem. Mój najlepszy połów to szczupak -  
kg. Nie powiem tylko w jakim akwenie zło-
wiony. Mamy też każdej wiosny super akcje - 
sprzątanie terenów wokół siedmiu jezior 
objętych we władanie PZW. Nie mają Pań-
stwo pojęcia, co można wtedy „wyłowić” 
z wydawałoby się czystego jeziora: stare 
opony, butelki, meble, wszystko to, co 
zalega w domach, a potem w dziwny sposób 
trafi a do jeziora.

A co robisz, jeśli nie grasz i nie łowisz?

Lubię po prostu być w domu, potrafi ę goto-
wać, robię zakupy, porządkuję obejście, bar-
dzo starannie uprawiamy z żoną ogródek 
i mamy własne plony.

A czy jest coś, czego innym zazdrościsz?

Nigdy i nikomu niczego nie zazdrościłem, nie 
znam tego uczucia, tym bardziej, jeśli wiem 
na pewno, że to, co zdobył, jest zarobione 
uczciwą, ciężką pracą.

Ostatnie pytanie - zadawane w zasadzie 
wszystkim - jakie masz marzenie?

Chciałbym, aby takie życie jakie mam teraz 
trwało... i trwało, aby zdrowie dopisywało, 
cieszę się z narodzin wnuka, udzielam się 
w Sądzie Koleżeńskim przy PZW, chciałbym 
dostawać więcej zleceń np. z naszej gminy, 
lub gminnego Ośrodka Kultury na granie 
i inne imprezy. Dysponujemy własną muzyką 
(PZW) oraz własną kuchnią polową więc 
zapraszamy do wspólnego organizowania 
imprez np. z sołtysami nad jeziorem, w ciszy 
i spokoju, przy grochówce czy innych specja-
łach. Jesteśmy otwarci na propozycje. 
Bardzo dziękuję za rozmowę.

HENRYK MAKUCH 
‐ osoba znana w śro-

dowisku sołtysów, 
ale nie tylko... Umila 

często nasze 
imprezy, na których 

gra i śpiewa (tu na 
zdjęciu z Patrycją 

Rogacką).

Delegacja sołtysów gminy Murowana 
Goślina w sile „aż”  osób wzięła 
udział w szkoleniu sołtysów, wójtów 

i burmistrzów w Konarzewie, gm. Dopiewo. 
I ja tam byłam. 

Piękne miejsce, różnorodna tematyka, nowo 
otwarta sala spotkań i urocza pani wójt, 
która pochwaliła się sukcesami gminy, ale i jej 
problemami. Zajęcia zaszczycili swoją obec-
nością starosta Jan Grabkowski oraz jego 
zastępca Tomasz Łubiński.

Po spotkaniu zostaliśmy zaproszeni na 
wystawny obiad -pyszny zresztą - oraz kawę 
i ciasto. Panu Zbigniewowi Tomaszew-
skiemu, wraz z koleżanką Elą Dziel, dzięku-
jemy za zaproszenie i super organizację spo-
tkania, zaś siostrzeńcowi p. Eli dziękuję za 
ułatwienie nam dotarcia do Konarzewa.

Szkolenie dla 
sołtysów 
w Konarzewie

www.murowana-goslina.pl



W związku z komentarzami oraz 
pytaniami dotyczącymi dróg na 
terenie naszej wsi Białęgi pragnę 

wyjaśnić  parę kwestii.

Jesienią  roku droga w kierunku od 
posesji nr , do posesji nr b podczas profi lo-
wania  została uzupełniona kruszywem, 
z czego ponad  ton zostało zakupione 
przeze mnie i czworo moich nowych sąsia-
dów.

W roku  z funduszu sołeckiego została 
zrobiona droga do posesji nr ,  oraz  
ponadto zostały zrobione zjazdy z drogi nr 

, z czego dwa wjazdy wyłożono płytami 
drogowymi. Tu nastąpiła partycypacja 
w kosztach. Środki przekazali: Gmina Muro-
wana Goślina, sołectwo Białęgi, Wielkopol-
ski Zarządu Dróg Wojewódzkich, fi rma 
„ALTRANS” oraz mieszkańców.

W roku  zrekonstruowano drogę do 
posesji nr , a. Środki pochodziły z sołec-
twa oraz z budżetu gminy. Również w  
zrobiono drogę od posesji nr  i . Profi lowa-
nie wiosenne pokryły środki z budżetu 
gminy, kruszywo pozyskano ze źródeł 
zewnętrznych plus składka sąsiedzka. 
Ponadto w awaryjnych sytuacjach otrzymu-
jemy kruszywo od fi rmy „ALTRANS”. Wszyst-
kie prace drogowe robione z funduszu sołec-
kiego oraz tzw. śmieciowego są uzgadniane 
na zebraniach wiejskich. Następną plano-
waną drogą jest droga od posesji  nr  w kie-
runku Starczanowa.

Chciałbym podziękować wszystkim za 
pomoc w utrzymaniu oraz naprawie dróg. 
Kiedyś padło zdanie  na zebraniu sołtysów 
w sprawie dróg, że „Białęgi sobie poradzą”. 
Tak - poradzimy sobie, bo na pierwszym 

WOŚP

Piotr Michalski
sołtys sołectwa Białęgi

Co słychać u byłej sołtys Wojnowa Hani Kra-
mer? 

„Jestem bardzo zajętą osobą i o nudzie nie ma 
mowy. Dużo czasu zajmuje mi bieganie, które 
jest moją pasją - od zawsze. Zaraził mnie tym 
kolega z pracy i tak już kilka ładnych lat trwa. 
Czasem wygrywam spartakiady i zawody, ale 
w sumie nie o wygrywanie chodzi, a o pozy-
tywne nastawienie do świata, o pasję. Działam 
także w naszej Drużynie Szpiku. Daje mi to 
wiele radości i zadowolenia”. 

Zapytana także, dlaczego odeszła z sołectwa 
Hania mówi: „Nie potrafi ę trzymać kilku srok 
za ogon i jeśli coś robię, staram się to robić 
naprawdę dobrze. A tu wykluczały się pewne 
sprawy, do tego rodzina, praca. Byłam czasem 
potwornie zmęczona i na sprawy sołeckie tak 
naprawdę zostawało mi niewiele czasu.”

Nasza koleżanka z sentymentem wspomina, 
że to u niej odbyły się jedne z pierwszych 
dożynek gminnych, ale obecnie nie stara się 
specjalnie włączać w sprawy wsi. Ostatnio 
wystąpiła na turnieju sołectw w tenisie sto-
łowym i zajęła jedno z lepszych miejsc.

Zapytałam jeszcze, czy gdyby dziś przyszło 
jej stanąć do wyborów na sołtysa, czy zdecy-
dowałaby się kandydować? Odpowiedziała 
zdecydowanie - nie! 

Podziwia wszystkich, którzy zostają sołty-
sami, bo wie doskonale, że to trudna i nie-
wdzięczna praca, nie poparta ludzką 
wdzięcznością i zrozumieniem. A jednak 
pamięta, że w pierwszych dniach i tygo-
dniach bez swojego „urzędu” brakowało jej 
kontaktu z ludźmi, spraw wsi, bieganiny. 
Potem zrozumiała, że dobrze wybrała.

Haniu, bardzo Ci dziękuję za tę chwilę roz-
mowy.

U. G.-Z.

Z CYKLU:
Co słychać 
u byłego sołtysa? 

 lutego br. w sali konferencyjnej 
Biblioteki w Murowanej Goślinie 
odbyły się warsztaty dla członków 

Stowarzyszeń w naszej gminie, na temat pisa-
nia wniosków w konkursie na dotacje do Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich.

Obszernie opowiedziano o możliwościach, 
jakie daje pisanie wniosków, podpowiadano 
jak takie wypełnić oraz na jakie cele możemy 
je przeznaczyć. Tym razem na szkoleniu poja-

wiło się „aż” trzech sołtysów: Kamińska, 
Łopuchówka i Mściszewa.

Sołectwo Łopuchówko zdecydowało się 
przystąpić do konkursu. Po długich i żmud-
nych wyliczeniach wysłaliśmy wniosek. Jeśli 
otrzymamy taką dotację (o czym zdecyduje 
komisja), jeszcze w tym roku uroczyście 
będziemy obchodzić XV urodziny naszego 
sołectwa.

U. G.-Z.

miejscu rozmawiamy, jak ktoś nam popsuje, 
to jakoś się dogadujemy. Gdy jedną z dróg 
rozjechały nam quady, to organizatorzy 
rajdu naprawili ją bez problemu, tak samo 
Nadleśnictwo Łopuchówko, czy inni. Po pro-
stu trzeba normalnie rozmawiać, a nie jak 
niektóre osoby, bić pianę pod publikę, robić 
dużo szumu nie wiadomo po co, a potem 
narzekać, że nie mogą się dogadać.

Niestety problemem naszej małej społecz-
ności są niektórzy mieszkańcy zachowujący 
się cokolwiek dziwnie i nieracjonalne. A to 
podorają pługami drogi zrobione kruszy-
wem (raz nawet po takiej orce dziwnym tra-
fem po przejeździe został wyrwany hydrant, 
a winny pewnie wiatr), a to drogę uścielą  
obornikiem, a to droga się przechyliła 
i zaorano ją. Ale to oni uważają się za 
pokrzywdzonych - nie szanują pracy 
i wysiłku  innych.

Tu chciałbym zacytować  prezydenta USA 
J.F. Kennedy’ego, który powiedział: „Nie 
pytaj co Ojczyzna zrobiła dla ciebie, a spytaj 
co ty zrobiłeś dla Ojczyzny”, więc jeśli ktoś 
nie pomaga, to chociaż niech nie przeszka-
dza.  

Na koniec chciałbym podziękować za pomoc 
i przychylność (bo to dzięki niej przy niewiel-
kich środkach udaje się coś zrobić): pracow-
nikom urzędu, pracownikom WZDW rejon 
I baza Murowana Goślina, fi rmie ALTRANS, 
wykonawcom robót, tym z sąsiadów, którzy 
rozumieją, że razem można wiele.

Środki z Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich dla sołectw

Nasze drogi...

 kwietnia br. w godz. :  – :  
zapraszam do Łopuchówka na 
wyprzedaż garażową. Można 

sprzedać „za grosik”, wymienić lub oddać za 
darmo wszystko, co nam zalega w szafach, 
piwnicach, na strychach. Zgłoszenia udziału: 
sołtys Łopuchówka tel.    lub 
mailowo: worowianka@op.pl do  kwiet-
nia. Opłata za stoisko -  zł. W cenie kawa, 
herbata oraz ciacho. Zachęcam też  do doko-
nywania zakupów.

PRZYPOMINAM 
O WYPRZEDAŻY 
GARAŻOWEJ

Jedna z wyremontowanych dróg.
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Burmistrz wybrał się najpierw do miesz-
kanki Trojanowa Pani Janiny Lewan-
dowskiej, urodzonej  marca. Rodzice 

Pani Janiny pochodzili z Przydonicy, położo-
nej w powiecie nowosądeckim. Krótko po 
ślubie przeprowadzili się do Ostrzeszowa, 
gdzie urodziła się Jubilatka. Do Trojanowa 
przybyła wraz z rodzicami. Gdy dorosła roz-
poczęła pracę w tamtejszej spółdzielni, 
którą kontynuowała aż do emerytury. Pani 
Janina wyszła za mąż w roku  i wraz 
z mężem doczekała trzech synów.

Obecnie Jubilatka mieszka sama. Na co dzień 
prowadzi mały przydomowy ogródek, 
hoduje kilka kurek i jak sama mówi, stara się 
codziennie spacerować, dzięki czemu zacho-
wuje niesamowitą kondycję. Podkreśla: „nie 
można siedzieć, trzeba robić”. Takiej kondy-
cji i pogody ducha życzymy na kolejne lata. 

Następnie Burmistrz udał się z życzeniami 
do Pana Leona Maćkowiaka, zamieszkują-
cego w Głębocku, urodzonego  marca. 
Jubilat pochodzi z Chrustowa. Przed wojną 

Urodzinowo u Pani Janiny Lewandowskiej 
oraz Pana Leona Maćkowiaka

Z urodzinowymi życzeniami do miesz-
kanki Białęg udali się  marca br.: Bur-
mistrz Tomasz Łęcki, Kierownik Urzędu 

Stanu Cywilnego Aleksandra Pilarczyk oraz 
sołtys Białęg Piotr Michalski. Pani Maria 
Paprota  marca obchodziła bowiem . 
urodziny, dołączając do grona  innych 

-letnich Jubilatów z terenu gminy Muro-
wana Goślina. 

W spotkaniu uczestniczyły również dzieci 
Pani Marii: Cecylia Modrak oraz Jan Paprota.
Jubilatka całe życie związana jest z Białę-
gami, tu się urodziła i niemal nieprzerwanie 
od narodzin zamieszkuje. Nawet w czasie 

SENIORZY

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

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl 

mieszkał w Sławienku, gdzie jego rodzice 
prowadzili gospodarstwo rolne, skąd tuż po 
rozpoczęciu wojny zostali wysiedleni. Pan 
Leon został zesłany do Rzeszy, w rejon Bran-
denburgii. Tam przebywał do  roku. Po 
powrocie trafi ł do jednostki wojskowej w Sza-
motułach, gdzie służył w . Dywizji Piechoty.

W  roku Pan Leon wrócił do rodziny, 
która w Głębocku prowadziła sporych roz-
miarów gospodarstwo. W trakcie regulacji 
wsi nastąpiła zamiana ziem w efekcie, której 
rodzina Maćkowiaków przeniosła się do 
domu, zamieszkiwanego do dziś. Gospodar-
stwem zajmował się do , kiedy to prze-
kazał je synowi. Pan Leon zawsze był osobą 
aktywną w środowisku nie tylko rolniczym. 
Pełen pasji i zainteresowań, jest założycie-
lem lokalnego koła myśliwskiego, którego 
członkiem pozostaje do dziś. Jak sam mówi - 
nie strzela już, bo oko nie to co kiedyś. Pasję 
do polowania przekazał kolejnym pokole-
niom. Utalentowanymi myśliwymi są syn 
i wnuk Jubilata. Pan Leon doczekał się 
dwóch córek oraz dwóch synów,  wnucząt 
i  prawnucząt, z których najstarsze ma już 
prawie  lat.

Życzymy zdrowia!

wojny udało jej się uniknąć wywiezienia. 
Wiele lat pracowała w lesie i całym sercem 
go ukochała. Podobnie jak męża, który prze-
prowadził się tu z Królestwa Kongresowego. 
Doczekali  dzieci (  córek i  synów). „Mąż 
był duszą towarzystwa, lubiła go cała wieś” 
– wspomina dziś,  lat po jego śmierci Pani 
Maria. Obecnie mieszka sama, ale odwie-
dzają ją wnuki ( ) i prawnuki ( ). Z okazji 

. urodzin rodzina przygotowała dla 
Seniorki Rodu imprezę urodzinową na  
osób w Obornikach. 

Jubilatka, mimo sędziwego wieku, cieszy się 
dobrym zdrowiem, choć jak sama z żalem 
stwierdziła, przez ból w krzyżach i niedoma-
ganie kolan, od  lat nie może „już” jeździć 
rowerem. Poza tym, dobra pamięć i opty-
mizm jej nie opuszczają. To pewnie zasługa 
genów, wszak ojciec żył  lat, mama . 

I czystego wiejskiego powietrza. „Bardzo 
nie lubię miasta. Tu czuję się najlepiej” – 
chwali życie na wsi Pani Maria.

Pani Mario - dużo zdrowia i radości!

„Wsi spokojna” receptą na długie życie 
Pani Marii Paproty

Od lewej: burmistrz Tomasz Łęcki, Jubilat Lean Maćkowiak 
oraz sołtys Głębocka Józef Krugiołka.

Pani Maria Paprota w otoczeniu gości i rodziny.

Burmistrz z Jubilatką Janiną Lewandowską.

 marca br. Burmistrz Tomasz Łęcki odwiedził dwoje mieszkańców naszej gminy 
obchodzących w marcu . urodziny.

www.murowana-goslina.pl



Pomniku Katyńskim i wysłuchać ciekawej 
informacji o Katyniu wypowiedzianej przez 
Pana Norberta Kulsego. W ogrodzie znajduje 
się także ławeczka pomnikowa, na której 
„przysiadł” znany i ceniony polski archeolog 
Józef Kostrzewski – odkrywca Biskupina. 
Przechodząc dalej – do ogrodu różanego 
zobaczyliśmy rzeźby Magdaleny Abakano-
wicz oraz Fontannę Lwów wzorowaną na 
fontannie w Alhambrze w Grenadzie, o czym 
opowiedziała nam Pani Helena Peikow.

Przed wejściem do Zamku obejrzeliśmy jesz-
cze jeden monument poświęcony polskim 
kryptologom, którzy podczas drugiej wojny 
rozpracowali zapisy niemieckiej maszyny 
szyfrującej Enigmy, co miało duże znaczenie 
dla dalszych losów wojny.

Ostatnim etapem naszej wycieczki było 
odwiedzenie Poznańskiej Palmiarni, gdzie 

Pojechaliśmy tam  marca br. by zwie-
dzić Zamek Cesarski, w którym mieści 
się Centrum Kultury. Po wykonanym 

remoncie obiektu i pewnej przebudowie 
jego wnętrza, Zamek udostępniony został 
do zwiedzania. Przewodnik w sposób bar-
dzo interesujący mówił nam o historii tego 
miejsca począwszy od  roku, kiedy  
Zamek został wybudowany, aż do chwili 
obecnej. Przewodnik przedstawił funkcje, 
jakie pełnił  Zamek na przestrzeni stulet-
niego okresu swego istnienia na tle   zacho-
dzących zmian politycznych.

Następnie weszliśmy do ogrodu znajdują-
cego się na tyle Zamku, by zadumać się przy 

Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie 
zaproponował goślińskim Seniorom wiosenną wycieczkę do Poznania. 

ZARZĄD REJONOWY 
PZE,RiI W MUROWANEJ 
GOŚLINIE INFORMUJE

. Posiadamy wolne miejsca na wycieczkę 
do Lublina i na Roztocze w terminie 
od  do  czerwca  roku, na którą 
zapraszamy Członków Związku oraz 
Sympatyków. Informacji udzielamy 
oraz zapisy przyjmujemy w biurze 
PZE,RiI, mieszczącym się w Ośrodku 
Kultury przy ul. Poznańskiej  w każdą 
środę w godzinach od .  do . .

. Zapraszamy Członków Związku na 
spotkanie przy kawie z okazji Dnia 
Matki i Ojca, które odbędzie się w dniu 

 maja  roku (środa), o godz. 
.  w Sali Ośrodka Kultury przy ul. 

Poznańskiej w Murowanej Goślinie. 
W programie występ Zespołu Śpiewa-
czego „Goślinianka”.

Gwarno i radośnie było  kwietnia 
u Pani Aleksandry Klinik, mieszkanki 
Murowanej Gośliny. Tego dnia właśnie 

obchodziła swoje . urodziny. Grono przy-
byłych gości składających się z czterech 
przyjaciółek Jubilatki, zasilił również Bur-
mistrz Tomasz Łęcki oraz Kierownik USC 
Aleksandra Pilarczyk.

Pani Aleksandra to bardzo pogodna osoba. 
Z werwą i poczuciem humoru opowiadała 
o swojej przeszłości. Jedynaczka, urodzona 
w Poznaniu, podczas wojny przeżyła wiele 
perypetii. Wzięta do pracy przymusowej 
w Generalnej Guberni, dzięki wrodzonemu 
sprytowi, zdołała umknąć strażom. Wzięła 
ze sobą przyjaciółkę Sabinę, z którą potem 
tułały się pociągami do Poznania. Tam rów-
nież musiały użyć fortelu, by zbiec niepo-
strzeżenie z wagonów. Zatrudnienie znala-
zła na lotnisku „Ławica”. Znając język nie-
miecki i pracując głównie wśród panów, nie 

Gwarno i radośnie było  kwietnia u Pani Aleksandry Klinik, 
mieszkanki Murowanej Gośliny. Tego dnia właśnie obchodziła 
swoje . urodziny. Grono przybyłych gości składających się 
z czterech przyjaciółek Jubilatki, zasilił również Burmistrz 
Tomasz Łęcki oraz Kierownik USC Aleksandra Pilarczyk.

mogła narzekać na trudy pracy. O tamtych 
czasach mogłaby opowiadać bez końca.

Po wojnie skończyła gimnazjum, dość długo 
i poważnie chorowała. Później podjęła 
pracę. Doczekała  córek,  wnuków i  
wnuczki. „I przyjaciół full” – jak dodały 
obecne na urodzinach przyjaciółki. Panią 
Aleksandrę kojarzą na pewno wierni 
z kościoła na Zielonych Wzgórzach, gdzie 
nazywana jest „Babcią Olą”. Zawsze 
uśmiechnięta i rozgadana. I oby taka pozo-
stała jeszcze długie, długie lata. 

podziwialiśmy roślinność z różnych stref kli-
matycznych. Ciekawostką były żywe motyle 
oraz wystawa motyli żyjących w różnych 
częściach świata. Na koniec  zatrzymaliśmy 
się w kawiarni, by w otoczeniu palm i innych 
roślin relaksować się pijąc kawę.

Zarząd PZE,RiI w Murowanej Goślinie pla-
nuje jeszcze jeden wyjazd do Poznania, by 
zwiedzić drugą część trasy Traktu Królew-
sko-Cesarskiego. Już dziś, Szanowni Senio-
rzy, na tę wycieczkę Was zapraszamy!

Pragnę zachęcić i zmotywować pozosta-
łych, w miarę możliwości, do udziału w orga-
nizowanych imprezach. W każdą środę, 
w godzinach pracy Zarządu PZE,RiI służymy 
informacją. A może są osoby, które chcia-
łyby zostać członkami Związku? Zapraszamy.

SENIORZY ZWIEDZAJĄ POZNAŃ

. urodziny „Babci Oli” Klinik

Pani Aleksandra Klinik z wnuczkiem oraz Burmistrzem 
i Kierownik USC A. Pilarczyk.

SENIORZY

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

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl 
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Mieszkańcy, na spotkaniach lub za pośrednictwem forum 
internetowego, wielokrotnie zgłaszali problemy związane 
z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej na terenie gminy. 

Uwagi dotyczyły w szczególności: godzin przyjęć lekarzy, brakują-
cych numerków, sposobu rejestracji, niejednoznacznego systemu 
przyjęć do lekarzy (wg numerków lub wg kolejki przed gabinetem), 
przyjmowania dzieci zdrowych i chorych w tych samych dniach 
i godzinach itp.

BURMISTRZ zareagował na te uwagi i w  roku podjął decyzję o prze-
prowadzeniu zmian w Ośrodku Zdrowia przy ul. Dworcowej . 
Wstępna koncepcja została zaprezentowana radnym Rady Miejskiej 
i przez nich zaakceptowana.
Najważniejsze założenia to:

 ▪ sprawna rejestracja pacjentów, w tym równorzędne rejestrowa-
nie osobiście i przez telefon,

 ▪ zapewnienie dostępności lekarza rodzinnego od poniedziałku 
do piątku w godz. :  do : ,

 ▪ zapewnienie wyeliminowania kontaktu dzieci chorych ze zdro-
wymi,

 ▪ jednolity system informacji dla pacjentów,
 ▪ możliwość rejestracji pacjentów do lekarza rodzinnego z wyprze-

dzeniem, w tym przez Internet.

W celu sprawnego przeprowadzenia zmian, został powołany KOOR-
DYNATOR, który współpracuje z zarządcą i urzędem. 

Uwagi dotyczące wdrażanych i planowanych zmian organizacyjnych 
w Ośrodku Zdrowia przy ul. Dworcowej , można zgłaszać do koor-
dynatora pod adresem e-mail: koordynator@medicus-bonus.pl lub 

pisemnie w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznań-
ska , -  Murowana Goślina, z dopiskiem „Koordynator 
w Ośrodku Zdrowia”.

*  *  *

W ramach wdrażanych zmian, zostały podpisane umowy z wszyst-
kimi gabinetami i instytucjami funkcjonującymi w Ośrodku Zdrowia, 
zawierające oczekiwania zgłoszone przez mieszkańców. 

Pomimo podpisanych umów, w których zobowiązuje się lekarzy 
rodzinnych do zapewnienia świadczeń od poniedziałku do piątku 
w godz. :  do : , dostęp do lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej w godzinach popołudniowych do godz. :  jest zapew-
niony jedynie w środy, czwartki i piątki. Pozostały do uzupełnienia 
poniedziałki i wtorki.

OD KWIETNIA BR. WPROWADZONO 
NASTĘPUJĄCE ZMIANY:

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO
zapewnienie sprawnej rejestracji przez telefon, poprzez urucho-
mienie dodatkowego numeru telefonu do zgłaszania leków na 
receptę -   , (czynny po godz. : ).

Planuje się, aby od końca kwietnia br. możliwe było ustalenie terminu 
wizyty z wyprzedzeniem, poprzez rejestrację pacjentów przez inter-
net (szczegóły w następnym numerze Biuletynu Samorządowego).

Również w tym roku zostanie przygotowany projekt zmian architek-
tonicznych w Ośrodku Zdrowia, w celu utworzenia kompleksowej 
rejestracji do lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów oraz gabinetu 
masażu fi zykoterapii.

Poniżej podajemy aktualne, ale nie ostateczne godziny pracy lekarzy 
rodzinnych w Ośrodku Zdrowia przy ul. Dworcowej .

AKTUALNY HARMONOGRAM CZASU PRACY LEKARZY RODZINNYCH

ZMIANY W OŚRODKU ZDROWIA 

PRZY UL. DWORCOWEJ 10

Lek. Med. Monika Mazurkiewicz 
w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej

PRZYCHODNIA WIZYTY DOMOWE
Środa 8:00 – 13:00

Lek. Med. Barbara Gębura-Borkowska 
w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej

PRZYCHODNIA WIZYTY DOMOWE
Poniedziałek 8:00 – 13:00 13:00 – 15:30

Wtorek 8:00 – 13:00 13:00 – 15:30
Środa ------- --------

Czwartek 13:00 – 18:00 10:30 – 13:00
Piątek 8:00 – 13:00 13:00 – 15:30

Lek med. Anna Szumna-Frąckowiak  
– specjalista chorób wewnętrznych

PRZYCHODNIA WIZYTY DOMOWE

Poniedziałek 8:00 – 13:00 13:00 – 15:30

Wtorek 8:00 – 13:00 13:00 – 15:30

Środa 13:00 – 18:00 10:30 – 13:00

Czwartek 8:00 – 13:00 13:00 – 15:30

Piątek 8:00 – 13:00 13:00 – 15:30

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO 
ul. Dworcowa 10 – tel. 61 8122 171 

Lek. Med. Elżbieta Machowiak-Gogola 
– internista, specjalista medycyny rodzinnej

PRZYCHODNIA WIZYTY DOMOWE

Poniedziałek 9:00 – 14:00 14:00 – 16:30

Wtorek 9:00 – 14:00 14:00 – 16:30

Środa 9:00 – 14:00
Dzieci zdrowe 13.00-14.00 14:00 – 16:30

Czwartek 9:00 – 14:00 14:00 – 16:30

Piątek 13:00 – 18:00
Dzieci zdrowe 16.00-17.00 10.30- 13:00

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

www.murowana-goslina.pl



Ponadto podajemy harmonogram czasu pracy lekarzy w Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ul. Krętej , w budynku, którego zarządcą 
jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”.

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO 
ul Kręta 58 – tel. 61 8122 931

Lek. med. Wiesława Walkowiak 
– specjalista chorób wewnętrznych

PRZYCHODNIA WIZYTY DOMOWE

Poniedziałek 8:00 - 13:00 13:00 - 15:30
Wtorek 8:00 - 13:00 13:00 - 15:30
Środa 8:00 - 13.00 13:00 – 15.30

Czwartek 13:00 - 18:00 10:30 - 13:00
Piątek 8:00 - 13:00 13:00 - 15:30

Dr nauk medycznych Agnieszka Janowska-Kulińska 
- specjalista chorób wewnętrznych

PRZYCHODNIA WIZYTY DOMOWE

Poniedziałek 13:00 - 18:00 10:30 - 13:00
Wtorek 8:00 - 13:00 13:00 - 15:30
Środa 8:00 - 13:00 13:00 - 15:30

Czwartek 8:00 - 13:00 13:00 - 15:30
Piątek 8:00 - 13:00 13:00 - 15:30

GABINET MASAŻU I FIZYKOTERAPII
uruchomiono nowy bezpośredni nr telefonu –   

LEKARZE SPECJALIŚCI – NZOZ „MEDICUS”
dodatkowy czas pracy PRACOWNI RTG – wtorek :  – :

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
NZOZ „Twoja Przychodnia” – tel.    ,
Poznań, ul. Blacharska 

Informacja o pozostałych placówkach pod nr telefonu    
(z telefonów stacjonarnych) oraz     i     lub 
wykaz placówek 
http://www.nfz-poznan.pl/page.php/ / /show/ /

O dalszych zmianach będziemy informować w Biuletynie Samorzą-
dowym i na stronie internetowej urzędu.

Lek. med. Marta Czerniawska – pediatra

PRZYCHODNIA WIZYTY DOMOWE

Poniedziałek 8:00 - 13:00 13:00 - 15:30

Wtorek 8:00 - 12:30                   
Dzieci zdrowe 11.00-12.00 12:30 - 15:30

Środa 13:00 - 18:00
Dzieci zdrowe 15.00-16.00 10:30 - 13:00

Czwartek 8:00 - 12:30
Dzieci zdrowe 10.00-12.00 12:30 - 15:30

Piątek 8:00 - 12:30 12:30 - 15:30

Lek. med. Maria Czaińska – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej

PRZYCHODNIA WIZYTY DOMOWE

Poniedziałek 8:00 - 13:00 13:00 - 15:30

Wtorek 13:00 - 18:00
Dzieci zdrowe 15.00-16.00 10:30 - 13:00

Środa 8:00 - 12:30 12:30 - 15:30

Czwartek 8:00 - 12:30
Dzieci zdrowe 10.00-12.00 12:30 - 15:30

Piątek 8:00 - 12:30 12:30 - 15:30

Jak sprawić, by uczeń stał się Młodym 
Kreatorem Sztuki Kulinarnej? Tę tajem-
nicę zna z pewnością Izabela Starosta-

-Byczyńska, nauczycielka przedmiotów 
zawodowych w Technikum żywienia i usług 
gastronomicznych w  Murowanej Goślinie, 
należącym do Zespołu Szkół w Bolechowie. 

Już po raz drugi –  zaszczytne miano „Mło-
dego Kreatora Sztuki Kulinarnej”, w konkursie 
organizowanym przez fi rmę  „Unilever Food 
Solutions” przypadło jej wychowankom. Po 
raz pierwszy w  roku – Andżelice Piecho-
wiak, a w  roku – Sandrze Skibińskiej. 

Sandra musiała wykazać się kunsztem kuli-
narnym  w przygotowaniu potraw z królika. 

„Sukces Sandry to składowa jej ciężkiej pracy 
i dużej determinacji” – komentuje nauczy-
cielka Izabela Starosta-Byczyńska. I dodaje 
„Nasza uczennica z małej szkoły, z małego 
miasta pokonała uczniów z dużych aglomera-
cji. Dzięki wygranej, podobnie jak Andżelika 
Piechowiak rok temu, wystartuje w konkursie 
z profesjonalistami, o nazwie Primerba Cup.”

W ramach wygranej Unilever ufundował zwy-
ciężczyni skuter „Junak”, nauczycielce pro-
wadzącej mikser, natomiast szkole piec kon-
wekcyjno-parowy. Ponadto Sandra weźmie 
udział w -tygodniowych praktykach, 
w restauracji Modesta Amaro (jedyna restau-
racja w Polsce posiadająca gwiazdkę Miche-
lina).

Ofi cjalne przekazanie nagród miało miejsce 
 kwietnia w siedzibie szkoły przy ul. Szkol-

nej. Wręczenia dokonał Piotr Wrotyński, 
reprezentujący fi rmę Unilever, prywatnie – 
mieszkaniec naszego miasta. W uroczystości 
udział wziął również Burmistrz Tomasz 
Łęcki. Gmina Murowana Goślina wsparła 
fi nansowo udział Sandry w konkursie, prze-
kazując środki na częściowy zakup produk-
tów.

Gratulujemy, zarówno Sandrze, jak i osobom 
prowadzącym edukację Sandry. Nic dziw-
nego! W Szkole przy ul. Szkolnej panuje 
dobry klimat, by młodzi ludzie mogli się 
kształcić i szlifować swoje talenty.

Sukces Sandry Skibińskiej 
– „Młodego Kreatora Sztuki Kulinarnej”

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO INFORMUJE
▪ pacjentów zapisanych do dr Sławek prosimy o dokonanie zmiany deklaracji,
▪  w ramach akcji „żółty tydzień - cały rok” informuję o możliwości zaszcze-

pienia się przeciw WZW typu B w gabinetach szczepień zwłaszcza pacjen-
tów planujących podróże,

▪  przypominam o godzinach przyjęć dzieci zdrowych: dr Czaińska wt. - , 
czw. - , dr Czerniawska wt. - , śr. - , czw. - , dr Gogola śr. 

- , pt. - ,
▪  prosimy rodziców dzieci -letnich o zgłaszanie się na szczepienia obowiąz-

kowe,
▪  umawianie terminu badania USG (na skierowanie lekarza Przychodni Leka-

rza Rodzinnego) tel.    ,

▪  zwracam się z prośbą do naszych pacjentów, aby powtórki leków zgłaszane 
były osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie po godz.  (ułatwi to 
dodzwonienie się osób chcących zarejestrować się rano). W tym celu uru-
chomiony zostaje dodatkowy nr telefonu dla pacjentów telefonujących na 
ul. Dworcową   ,

▪  proszę również naszych pacjentów, aby kończące się leki zażywane na stałe 
były zgłaszane wcześniej, a nie gdy leku już brakuje. Gdy pacjent przyjmuje 
kilka leków to powtórki leków (oczywiście w miarę możliwości) prosimy 
zgłaszać razem, a nie codziennie inny lek (przyspieszy to wypisywanie 
recept).

Maria Czaińska, Kierownik Przychodni Lekarza Rodzinnego 
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Jak przekazać %
Wystarczy wypełnić standardowy formularz 
rocznego zeznania podatkowego (PIT), 
a w nim rubrykę "Wniosek o przekazanie % 
podatku należnego na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego", gdzie wpisujemy:

 ▪ numer wpisu do KRS, 
 ▪ obliczoną równowartość % podatku 

należnego.
I to wszystko. Resztą zajmie się fi skus, który 
przekaże opp % Państwa podatku. 

Wykaz organizacji mających status OPP obej-
mujących działaniem teren gminy Muro-
wana Goślina:

. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –         
nr KRS 

. Fundacja „Bread of Life” –
nr KRS 

. Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła II 
w Murowanej Goślinie – 
nr KRS 

. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. 
Franciszka – nr KRS 

. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych –                   
nr KRS 

Przekaż % podatku
Do końca kwietnia każdy podatnik ma obowiązek rozliczyć 
się z fi skusem. Przy tej okazji może również obliczyć tzw. % 
od dochodu i przekazać go na wybraną organizację pożytku 
publicznego (opp). Zachęcamy do tej formy wsparcia.

. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni 
– nr KRS 

. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki 
Związku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Poznaniu, Koło w Murowanej 
Goślinie – nr KRS 

. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorą-
giew Wielkopolska – nr KRS 

. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 
nr KRS  

. Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej – 
nr KRS 

% podatku dla potrzebujących Goślinian

Na terenie gminy Murowana Goślina miesz-
kają osoby, którym możemy pomóc przeka-
zując swój %:

. KRS , cel szczegółowy: 
 SKOPEK NIKOLA

. KRS , cel szczegółowy: 
DLA KINGI NOWAK

. KRS , cel szczegółowy: 
DLA AGATY I ALEKSANDRY KUTZNER

. KRS , cel szczegółowy: 
DLA DARIUSZA ROGALSKIEGO

. KRS , cel szczegółowy: 
 KAMIL BAŁAŻYK.

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

 marca br. Klub Honorowych Daw-
ców Krwi „Gośliniacy” wraz 
z PCKiK Poznań zorganizował . 

akcję „Dla dzieci chorych na białaczkę”. 
Równocześnie odbywała się rejestracja 
dawców szpiku pod patronatem Fundacji 
Agaty Mróz-Olszewskiej „Kropla Życia”. 

Tego dnia w ratuszu na Zielonych Wzgórzach 
do oddania krwi zgłosiły się . osoby. Osta-
tecznie krew oddały . W ten sposób pozy-
skano . ml. Ponadto  osób zarejestro-
wało się do banku szpiku kostnego. 

Kolejna akcja  czerwca w Klubie Osiedlo-
wym „Zielone Wzgórza”, połączona 
z obchodami „Dnia Dziecka”. Szczegóły 
wkrótce na www.murowana-goslina.pl 

Stanisław Woźniak 
Prezes HDK PCK „Gośliniacy” 

Poszukujemy rodzin, które zgodziłyby się 
gościć dzieci z Białorusi w dniach od 

 do  czerwca (rano). Dzieci z Osz-
miany przyjadą do Murowanej Gośliny już 

 czerwca. W tym czasie będą mieć przez nas 
zapewniony nocleg. Jak co roku będą uczest-
niczyć w zajęciach języka polskiego, plastycz-
nych, sportowych razem z młodzieżą polską.

Szczegółowych informacji udziela: Teresa Dut-
kiewicz - Kierownik Biura ds. Oświaty, 
tel.    , 
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl.

 marca na Nowym Rynku, os. Zie-
lone Wzgórza w Murowanej 
Gośliny zebrał się tłum amatorów 

jazdy w terenie, by wyruszyć na wyprawę 
do Schroniska Azorek w Obornikach.  

Cel był szczytny: uzbierać jak największą 
ilość karmy dla podopiecznych schroniska 
i zawieźć ją na miejsce. W schronisku odbyło 
się ważenie. Ilość zebranej karmy przeszła 
najśmielsze oczekiwania - ponad  kg! 
Dodatkowo były tam także koce, budy, 
materiały potrzebne do ocieplenia klatek, 
smycze i inne dary.  

Na miejscu, na uczestników czekało to, co 
bezcenne: uśmiechy na pyskach zadowolo-
nych zwierząt. Ci, którzy dowieźli najwięk-
szą ilość karmy otrzymali pamiątkowe 
puchary. Zwycięzca miał w bagażniku ponad 

 kg! Następnie uczestnicy otrzymali mapy 
tzw. road booki i trasą terenową – przeła-
jową udali się na miejsce bazy Konwoju do 
Głęboczka, gdzie dzięki uprzejmości tamtej-
szego sołtysa skorzystali z gościnności 
w świetlicy, w której mogli zjeść ciepły posi-
łek, bo pogoda tego dnia nie dopisała.

„Łączymy pasję z pomaganiem” – mówili 
zmoknięci, ale uśmiechnięci uczestnicy 
imprezy. To druga edycja „Konwoju na 
cztery łapy”. Kolejne planowane są latem 
i jesienią tego roku.  

Akcję poparł Urząd Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina oraz Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Zielone Wzgórza”.

Tekst, foto Maszka Team

Utoczyli krwi

Kto przenocuje 
dzieci z Białorusi?

Fani off roadu na pomoc czworonogom, 
czyli II Konwój na cztery łapy

Konwój startował z Nowego Rynku na os. Zielone Wzgórza.

www.murowana-goslina.pl



Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , -  Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: Roma Dukat 
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligrafi czny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Romy Dukat, tel.:    , e-mail: r.dukat@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.................................................     

 kwietnia, godz. .
 kwietnia, godz. .

 maja, godz. .
 maja, godz. .
 maja, godz. .
 maja, godz. .

 czerwca, godz. .
 czerwca, godz. .
 czerwca, godz. .

 czerwca, godz. .

WARTA Śrem - KS  Łopuchowo
KS  Łopuchowo - KŁOS Zaniemyśl
KS  Łopuchowo - SUCHARY Suchy Las
LAS Puszczykowo - KS  Łopuchowo
STELLA Luboń - KS  Łopuchowo
KS  Łopuchowo - POLONIA Poznań
PELIKAN Niechanowo - KS  Łopuchowo
KS  Łopuchowo - PIAST Kobylnica
OTPS WINOGRADY Poznań 
              - KS  Łopuchowo
KS  Łopuchowo - KOTWICA Kórnik

CONCORDIA Murowana Goślina - ZAWISZA Dolsk
POGOŃ Książ Wlkp. 
             - CONCORDIA Murowana Goślina
KS Gniezno - CONCORDIA Murowana Goślina
POLONIA II Środa Wlkp. 
             - CONCORDIA Murowana Goślina
CONCORDIA Murowana Goślina 
             - PRZEMYSŁAW Poznań
CZARNI Czerniejewo 
             - CONCORDIA Murowana Goślina
CONCORDIA Murowana Goślina 
                - Poznańska  Poznań
WIARA LECHA Poznań 
             - CONCORDIA Murowana Goślina
CONCORDIA Murowana Goślina 
                  - ORKAN Jarosławiec
ORKAN Działyń 
             - CONCORDIA Murowana Goślina
CONCORDIA Murowana Goślina 
       - MARATOŃCZYK Brzeźno

 kwietnia, godz. .
 kwietnia, godz. .

 maja, godz. .
 maja, godz. .

 maja, godz. .

 maja, godz. .

 maja, godz. .

 maja, godz. .

 czerwca, godz. .

 czerwca, godz. .

 czerwca, godz. .

SZKOŁA 
TENISA 
MLW

ORGANIZUJE

 BEZPŁATNY TRENING TENISA
SOBOTA . KWIETNIA, GODZ. . ,
ŚRODA . KWIETNIA, GODZ. . .

W HALI TENISOWEJ W BOLECHOWIE 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 

ZAPRASZAMY DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH,
BO TENIS TO SPORT NA CAŁE ŻYCIE

PRZYJDŹ I SPRÓBUJ
PROSIMY O TELEFONICZNE ZGŁOSZENIE CHĘCI PRZYBYCIA 

TEL.   , ZAPEWNIAMY SPRZĘT DO GRY, 
PROSIMY O ZABRANIE OBUWIA SPORTOWEGO.

SPORT

BIEGI W ŁOPUCHOWIE 
I DŁUGIEJ GOŚLINIE ODWOŁANE

Informujemy, że imprezy pn. Grand Prix w biegach przełajowych 
planowane w dniach  maja (w Długiej Goślinie) oraz  maja 
(w Łopuchowie) z przyczyn technicznych zostają odwołane. Bez 
zmian pozostaje termin imprezy biegowej w Rakowni, która 
odbędzie się  maja. Szczegółowych informacji udziela: Roman 
Pietrzak, Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni – tel.   . 
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KULTURA

Tegoroczne spotkanie, organizowane pod patronatem Burmistrza 
Tomasza Łęckiego, uświetnił były Prymas Polski, Arcybiskup Senior 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej ksiądz Henryk Muszyński. 

Tematem tegorocznej konferencji było hasło: „Rodzina obywatel-
ska. Rodzina - wspólnota - samorząd”. Otwarcia i przywitania gości 
dokonał ks. Piotr Skoczylas -  Proboszcz miejscowej Parafi i, dalej 
debatę poprowadziła pani Jolanta Popiołkiewicz. Sytuację demo-
grafi czną w gminie nakreśliła Magdalena Karaś z USC w Murowanej 
Goślinie. Przedstawione zostało jedno z najnowszych działań - Karta 
Dużej Rodziny. 

W konferencji wzięli też udział przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Związek Dużych Rodzin Trzy Plus”: Jadwiga Kądzielawa, Danuta 
Rząsa, Jacek Sammerfeld i Szymon Wytykowski, którzy przedstawili 
i zaakcentowali wagę relacji rodziny do środowiska, w którym ona 
funkcjonuje. 
Duże wrażenie na słuchaczach zrobiło wystąpienie pani Sethy 
Kucharczyk i Katarzyny Mielczarek, które nie będąc miejscowymi 
„autochtonami”  właśnie tu, osiedlając się w Murowanej Goślinie, 
odnalazły „swój raj”.

Gość specjalny, ks. Arcybiskup w kończącej debatę wypowiedzi 
wyraził swój zachwyt naszą gminą oraz podziw i podziękowanie dla 
jej mieszkańców za dawanie pięknego świadectwa życia. Podsumo-
wania konferencji dokonał Burmistrz Tomasz Łęcki. 

Agata Glapiak

  „Smok nie chce jeść baraniny tylko jarzyny”

Jubileuszowy X Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych 
TEATRALIA  odbył się w dniu obchodów Międzynarodowego 
Dnia Teatru,  marca br. Organizatorami przeglądu była Szkoła Pod-

  Niech się święci Dzień Kobiet!

 marca br. w auli gimnazjum odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet. 
Wystąpili: Żeński Chór Canzona - Absolwent pod dyr. Adrianny Wtor-
kowskiej-Kubińskiej przy akompaniamencie Ewy Kandulskiej-Jakób-
czyk, Zespół wokalny „Una Canto” pod kierunkiem Ewy Kandulskiej-
Jakóbczyk oraz Zespół Rozrywkowy Orkiestry Dętej OSP w Murowa-
nej Goślinie pod kierunkiem Roberta Duszczyka. Nieco retro, fi l-
mowo, jazzowo umilili publiczności ten wieczór ponad stuletniego 
Dnia Kobiet. 
Prowadzący Marcin Matuszewski recytował poezję o kobietach, 
Burmistrz Tomasz Łęcki wręczał kwiaty i składał życzenia. Było 
naprawdę miło, nie tylko paniom, ale również - przybyłym w znacz-
nej mniejszości - panom. 

Bartłomiej Stefański

  Halo, tu Ptasie radio...

Ten wiersz znamy chyba wszyscy. Ale nieliczni widzieli niezwykły 
spektakl muzyczny, na podstawie wiersza Juliana Tuwima. „Ptasie 
radio” w wykonaniu Teatrzyku „Zielona Goś” zachwyca kolorem, 
przepiękną muzyką skomponowaną przez Marcina Matuszewskiego, 
magiczną scenografi ą Bartka Stefańskiego, a przede wszystkim 
żywiołową grą aktorską. Na tym spektaklu nie można się było 
nudzić! Na Scenie Cegiełka w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgó-
rza”, „Ptasie radio” zagościło  marca i   marca. Spektakl wyreży-
serowali: Lynn Kucharczyk i Marcin Matuszewski.

Agnieszka Szymańska-Wojtera

  Prezentacje Młodych - Świeża Farba

To nowy cykl wystaw w Galerii w Pałacu poświęcony twórczości mło-
dych twórców będących dopiero na początku swojej artystycznej 
drogi rozwoju. W pierwszej prezentacji z tego cyklu Galeria w Pałacu 
przedstawiła autorską wystawę prac Łukasza Jankowskiego. 

Artysta na otwarciu swojej wystawy przybliżył publiczności sens 
dotychczasowych realizacji i przedstawił plany artystyczne na naj-
bliższy czas. 

Bartłomiej Stefański

  Narodowy Dzień Życia w Długiej Goślinie

Narodowy Dzień Życia ustanowiony został przez Sejm Rzeczpospoli-
tej Polskiej  lat temu. Celem tego święta jest propagowanie życia 
rodzinnego, świadomego rodzicielstwa i odpowiedzialnego wycho-
wania. Prawie dekadę już, rok w rok, obchody tego Dnia na szczeblu 
lokalnym odbywają się  marca w Długiej Goślinie. 

Łukasz Jankowski jest absolwentem Liceum 
Plastycznego im. Piotra Potworowskiego 
w Poznaniu. Obecnie studiuje na wydziale 
Edukacji Artystycznej na Politechnice 
w Poznaniu. 

Narodowy Dzień Życia w Długiej Goślinie uświetnił swą obecnością Prymas Senior ks. abp 
Henryk Muszyński.

www.murowana-goslina.pl



KULTURA

W tegorocznym przeglądzie zaprezentowali się:
 ▪ Szkoła Podstawowa nr  w Murowanej Goślinie: grupa teatralna 

„Aniołki Diabołki” w spektaklu „Ale cyrk!” w reżyserii Jolanty 
Szpot; grupa teatralna „Zwyczajne dzieciaki” w spektaklu „Jaś 
i Małgosia” w reżyserii Jadwigi Dejk, 

 ▪ Szkoła Podstawowa nr  w Murowanej Goślinie: grupa teatralna 
„Ananasy” w spektaklu „Zabawa w śpiącą królewnę” w reżyserii 
Grażyny Mroczek; grupa teatralna „Piątka” w spektaklach „Kop-
ciuszek” i „Czarodziej Pim-Pom” w reżyserii Bożeny Ceranek,

 ▪ Szkoła Podstawowa w Białężynie: Szkolne Kółko Teatralne „Pie-
gus” w spektaklu „Opowiedz mi bajkę” w reżyserii Martyny 
Papajewskiej,

 ▪ Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie: grupa teatralna „Ala-
don” w spektaklu „Smok ze smoczej jamy w reżyserii Aldony 
Dałek,

 ▪ Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie: grupa teatralna „Pod 
napięciem”  w spektaklu „O Balladynie raz jeszcze” w reżyserii 
Elżbiety Mistarz.

Agnieszka Szymańska-Wojtera

  Sukces Młodej Goślinianki

 marca odbył się fi nał XIX Festiwalu Piosenki „Wesołe Nutki” organi-
zowany przez GOK Krzykosy. Festiwal miał na celu popularyzację pio-
senki dziecięcej i młodzieżowej, kształcenie muzyczne dzieci i mło-
dzieży, prezentację umiejętności artystycznych oraz promocję mło-
dych wokalistów, a przebiegał z podziałem na trzy kategorie wie-
kowe: grupa  – klasy I-III, grupa  – klasy IV-VI, grupa  – gimnazjum. 

Jury przy ocenie brało pod uwagę: dobór repertuaru, umiejętności 
wokalne, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. Do Finału 
zakwalifi kowała się Blanka Przymusińska, uczennica drugiej klasy 
Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie. W konkursowym koncercie 
fi nałowym zajęła . miejsce. Gratulujemy! 

Arleta Włodarczak

stawowa nr  i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Muro-
wanej Goślinie. 

W imieniu organizatorów chciałabym wszystkim naszym aktorom 
pogratulować gry aktorskiej, reżyserkom niesamowitej wyobraźni 
i kreatywności. Na zakończenie każda grupa teatralna otrzymała 
dyplom i pamiątkową statuetkę.

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH 
WYDARZEŃ KULTURALNYCH

TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE

 kwietnia
godz. . X Pokazy taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca Aula Gimnazjum nr 

 kwietnia
godz. .

Koncert muzyczno-poetycki „Santo subito – święty natychmiast” w przeddzień kanonizacji Papieża 
Jana Pawła II w wykonaniu zespołu Artes Ensemble (Bilety w cenie  PLN) Aula Gimnazjum nr 

 maja Obchody Święta  Maja
pl. Powst. Wlkp.; 
Kościół pw. Najwyższego Arcyka-
płana Jezusa Chrystusa

 maja XV Rajd turystyczny po Puszczy Zielonka „Goślińskie Lofry” Puszcza Zielonka

 maja Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków MGOKiR

 maja Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Czerwonak MGOKiR

 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

kwiecień 2014



XIV TARG WIEJSKI W BODUSZEWIE 
ZAPRASZAMY WYSTAWCÓW

Głównym celem wystawy jest PROMOWANIE TRADYCJI, TURYSTYKI LOKAL‐
NEJ ORAZ SZTUKI LUDOWEJ. W zamierzeniu organizatorów jest również popula-
ryzacja zmian wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, a dla najmłodszych eduka-

cja poprzez kontakt z przyrodą i otoczeniem wiejskim. 

W wystawie mogą wziąć udział rolnicy z płodami rolnymi i wyrobami garmażeryjnymi 
pochodzącymi z własnych gospodarstw, hodowcy drobiu, plantatorzy upraw sadowni-
czych i warzywniczych itp., szkółkarze, pszczelarze, właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych, osoby zajmujące się drobną wytwórczością, a także twórcy rękodzieła arty-

stycznego. 

UWAGA! Tegoroczny Targ Wiejski w Boduszewie odbędzie się 
W SOBOTĘ  CZERWCA, POCZĄTEK O GODZ. . .

Wszystkich zainteresowanych wystawieniem swoich produktów prosimy o kontakt 
z Ośrodkiem Kultury ( )   .

DRODZY MIESZKAŃCY! 
KONKURSY!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji zachęca do udziału w

KONKURSACH: 
PLASTYCZNYM ORAZ 
FOTOGRAFICZNYM, 

Z OKAZJI OBCHODÓW 
‐LECIA MUROWANEJ 

GOŚLINY
Regulaminy konkursów dostępne na: 

www. lat.murowana-goslina.pl oraz 
www.domkultury.murowana-goslina.pl oraz 

www.murowana-goslina.pl  

środa 14 maja 2014 r., godz. 19.00
sala koncertowa Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Młodzieżowego "JOVEM CANTO" z Sorocaba (Brazylia)

Dyrygent Altamiro Bernardes

czwartek 15 maja 2014 r., godz. 11.00 
sala koncertowa Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Młodzieżowego "JOVEM CANTO" z Sorocaba (Brazylia) dla 

młodzieży szkolnej - Dyrygent Altamiro Bernardes

sobota 17 maja 2014 r., godz. 19.00
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Koncert Chóru Kameralnego „Senza Rigore” z Akademii Muzycznej 

we Wrocławiu - Dyrygent Jolanta Szybalska-Matczak

niedziela 18 maja 2013 r., godz. 12.30
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Msza św. w intencji ks. kanonika Edmunda Szymańskiego oraz koncert 

w wykonaniu: Chóru Kameralnego „Senza Rigore” z Akademii Muzycznej 

we Wrocławiu - Dyrygent Jolanta Szybalska-Matczak

Chóru Mieszanego  „Vocantes” z Murowanej Gośliny 

– Dyrygent Leszek Bajon

oraz Chórów: Dziecięcego, Kameralnego, Żeńskiego „Canzona” z Murowanej 

Gośliny – Dyrygent Elżbieta Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska-Kubińska

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

Koncert Zespołu wokalnego „XCOR” z Wenezueli

ZAPRASZAJĄ: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Chóry: Dziecięcy, Kameralny, Żeński „Canzona” z Murowanej 

Gośliny, Elżbieta Wtorkowska – Dyrektor Festiwalu

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

Koncert Zespołu wokalnego „XCOR” z Wenezueli dla młodzieży

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

Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Bydgoszczy 

Dowódca – Kapelmistrz mjr Krzysztof Matraszek

niedziela 8 czerwca 2014 r., godz. 19.00
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Koncert Chóru Kameralnego „Musica Viva” Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu - Dyrygent Marek Gandecki

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

Koncert Chóru Kameralnego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy) - 

Dyrygent Peter Škarohlíd

niedziela 22 czerwca 2014 r., godz. 19.00 
sala koncertowa Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 10

Koncert Chóru Dziecięcego „Turliki” z Zakopanego - Dyrygent Ewa Sterczyńska

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

Koncert Chóru z Filipin

WSTĘP WOLNY

14 MAJA – 30 CZERWCA 2014 r.

KULTURA

fot. freeimages.com

www.murowana-goslina.pl



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 

zaprasza na 

POKAZY TANECZNE Z OKAZJI 
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TAŃCA

 kwietnia  r., o godz. . , 
aula Gimnazjum nr , ul. Mściszewska  

Regulaminy imprez dostępne na: www.domkultury@mur owana-goslina.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Tomasz Łęcki

serdecznie zaprasza mieszkańców 
do udziału w uroczystościach z okazji

ROCZNICY 
UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 

 MAJA 
I DNIA STRAŻAKA

Program uroczystości:
.  Zbiórka pocztów sztandarowych, 

kompanii honorowej OSP i PSP 
oraz Orkiestry Dętej OSP (plac przed 
kościołem pw. Najwyższego 
Arcykapłana Jezusa Chrystusa)

.  Msza św. w intencji Ojczyzny 
i Strażaków

.  Barwny korowód – przemarsz na 
pl. Powstańców Wlkp.

.  Uroczystość pod pomnikiem:
• hymn narodowy,
• hejnał miasta,
• okolicznościowe wystąpienie 

Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza 
Łęckiego,

•  złożenie wiązanek kwiatów,
•  wspólny śpiew pieśni patriotycznych 

przygotowany przez Gośliński 
Szczep Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej „Wzgórze” 
z towarzyszeniem Orkiestry Dętej 
OSP pod batutą MJ Sibilskiego,

•  przejazd wozów strażackich.
.  Pokazy strażackie.
:  Strzelanie Trzeciomajowe Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego (strzelnica 
bracka)
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