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SZLACHETNA 
PACZKA odbywa się 
w Murowanej Gośli-
nie już po raz trzeci, 
w tym roku jednak 
nadrzędnym celem 
jest wysoka jakość 
naszych działań.

szczegóły - str. 

Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina „Przedsiębiorca Roku 2013 
Gminy Murowana Goślina” w kategoriach: całokształt, mały przedsiębiorca (do 10 osób zatrudnionych), średni przed-

siębiorca (od 11 do 30 osób zatrudnionych), duży przedsiębiorca (powyżej 30 osób zatrudnionych).

Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsiębiorcy z naszej gminy, 

który w roku 2013 wykazał się realizacją inwestycji w swojej fi rmie, ale rów-

nież przyczynił się do rozwoju gospodarczego gminy, wzrostu przedsiębiorczo-

ści, a także wspierał cenne inicjatywy społeczne lub gospodarcze.

Nominacje do nagród wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kategorii można 

przesyłać do 16 grudnia 2013 r. włącznie do kancelarii Urzędu 

Miasta i Gminy z dopiskiem „Przedsiębiorca Roku” lub e-mailem na adres: 

b.fl orys@murowana-goslina.pl

Wręczenie nagród nastąpi podczas Spotkania Noworocznego w styczniu 2014 r.

y przedsiębiorca (do 10 osób zatrudnionych), średni przed-

j 30 osób zatrudnionych).
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tam, gdzie po robotach kanalizacyjnych 
nawierzchnie asfaltowe odtworzone są 
w pełni, a drogi gruntowe utwardzone kru-
szywem, które powoduje, że droga w czasie 
deszczu nie rozmięka.

Z datą  września podpisał Pan z Mirosła-
wem Kruszyńskim – Zastępcą Prezydenta 
Poznania bardzo ważny dla mieszkańców 
Gminy dokument. Jakie korzyści przyniesie 
porozumienie dotyczące transportu?
Sprawą absolutnie strategiczną dla bardzo 
wielu mieszkańców jest to, abyśmy mieli 
dobrze działający system transportowy. 
Uważam, że obecny już jest nieźle zorganizo-
wany, jednak oczekiwania mieszkańców, co 
jest naturalne, są coraz wyższe. Porozumie-
nie, o które Pan pyta, dotyczy współpracy 
Murowanej Gośliny i Poznania w zakresie 
wspólnego systemu transportowego. Na 
początku przyszłego roku będę rekomendo-
wał Radzie Miejskiej zaakceptowanie porozu-
mienia komunalnego. W efekcie tego nasze 
linie autobusowe zostałyby zintegrowane 
z systemem transportowym Poznania i oko-
lic. Mieszkańcy naszej gminy uzyskaliby 
dostęp do wspólnego biletu aglomeracyj-
nego, a także nastąpiłaby koordynacja prze-
jazdów autobusowych pomiędzy gminami: 
Murowana Goślina, Czerwonak, Suchy Las 
oraz Poznań. Rozwiązania zawarte w porozu-
mieniu mają na celu również pokonanie kry-
zysu komunikacyjnego, który dotknie nas naj-
prawdopodobniej na wiosnę  roku. Wów-
czas rozpocznie się przebudowa układu dro-
gowego w rejonie Koziegłów i Karolina 
w związku z budową spalarni. 
Obok podpisania listu intencyjnego z Prezy-
dentem Poznania podjąłem intensywne roz-
mowy z Wojciechem Jankowiakiem – Wice-
marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, 
dotyczące zwiększenia ilości kursów na linii 
kolejowej do Murowanej Gośliny. Zapropono-
wałem też utworzenie nowego przystanku 
przy skrzyżowaniu ulic Gdyńska - Bałtycka 
w Poznaniu. Byłby to bardzo dogodny punkt 
przesiadkowy dla osób udających się w kie-
runku wschodniej części Poznania.

Paweł Napieralski: Gmina Murowana Goślina 
ma już przygotowany projekt budżetu na 

 rok.  listopada odbędzie się prezenta-
cja dokumentu przed komisjami Rady Miej-
skiej. Mieszkańcy najczęściej pytają o nowe 
inwestycje. Jakie informacje dla nich mamy?
Tomasz Łęcki – Burmistrz Murowanej 
Gośliny: Najważniejsze będzie dziesięć inwe-
stycji. W  roku wybudujemy ulicę Kole-
jową wraz z całą podziemną infrastrukturą, 
chodnikami, oświetleniem, miejscami parkin-
gowymi i przystankami autobusowymi. 
W tym działaniu nam nie chodzi tylko o wybu-
dowanie na terenie zrujnowanym przez PKP 
nowej ulicy, ale przede wszystkim o uspraw-
nienie transportu. Przy dworcu kolejowym 
będą przystanki autobusów wszystkich linii 
gminnych oraz PKS.  Drugą ważną i kosz-
towną inwestycją będzie termomoderniza-
cja Szkoły Podstawowej nr . W wyniku 
tego obiekt zyska też nową elewację. Trzecia 
to budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią 
przy Szkole Podstawowej nr . Boisko, więk-
sze od dotychczasowego, rozszerzy się na 
tereny, które gmina pozyskała od Uniwersy-
tetu Przyrodniczego. Wybudujemy także 
kolejne dwie ulice osiedlowe: Lipową i Kroku-
sową oraz pierwszy odcinek drogi do Łosko-
nia Starego.  Zakończymy budowę obecnego 
etapu kanalizacji sanitarnej oraz rozpocz-
niemy kolejne dwa etapy. Do użytku zostanie 
oddany następny budynek komunalny 
w Przebędowie. Ponadto w Przebędowie 
województwo będzie budowało zbiornik 
wodny oraz zostaną zakończone prace zwią-
zane z przebudową drogi w kierunku 
Wągrowca.

Wymienił Pan największe gminne przedsię-
wzięcia. Ale to nie są wszystkie, prawda?
Szereg kolejnych mniejszych, ale bardzo waż-
nych inwestycji powstanie we współpracy 
z sołectwami i osiedlami samorządowymi.  
Zaplanowaliśmy wybudowanie dojścia do 
przystanku kolejowego „Zielone Wzgórza”, 
kontynuację budowy oświetlenia przy ul. 
Raduszyńskiej i na terenach wiejskich. 
Niezwykle ważne jest też odtwarzanie 
nawierzchni dróg tam, gdzie obecnie realizo-
wane są jeszcze roboty związane z budową 
kanalizacji sanitarnej. 

Skoro o kanalizacji. Pana oponenci polityczni 
stawiają zarzut, że wpływ na bardzo 
korzystną wysokość stawek za zrzut ścieków 
mają zbliżające się wybory, które odbędą się 
za rok. Zapewne prowadzonym inwestycjom 
towarzyszyć będę podobne opinie. Jak Pan 
to skomentuje?  
Znane jest powiedzenie: „Jak się psa chce 
uderzyć, to kij się zawsze znajdzie”. Ja jestem 
autorem, pomysłodawcą i głównym realiza-

torem wielkiego projektu kanalizacyjnego. 
Pamiętam, kiedy zgłaszałem koncepcję, 
 zarzucano mi, że na koncepcji się zakończy. 
Potem, gdy wszystko przygotowaliśmy i zło-
żyliśmy wnioski o dofi nansowanie słyszałem 
opinie, że nikt takiego projektu nie będzie 
chciał dofi nansować. Kiedy decyzja o dofi -
nansowaniu była już bardzo bliska, a warun-
kiem miało być wykonanie dokumentacji 
technicznej to krytykowano za wydanie milio-
nów złotych, bez pewności, że projekt da się 
zrealizować. Natomiast, kiedy otrzymaliśmy 
informację o przyznaniu dofi nansowania, sły-
szałem opinie, że ogromna inwestycja nie 
będzie zrealizowana, a nawet gdy da się ją 
ukończyć, stawki będą dla mieszkańców hor-
rendalne. Dzisiaj, gdy znamy wysokość sta-
wek za zrzut ścieków, wielu mieszkańców jest 
bardzo zadowolonych, mam na myśli szcze-
gólnie osoby korzystające z nowo wybudo-
wanego systemu. Cóż, malkontenci zawsze 
się znajdą. Wracając do zarzutu, że działania 
prowadzę pod kątem wyborów, można by go 
stawiać już następnego dnia po ogłoszeniu 
wyników wyborów w  roku, bo od razu 
urząd i ja wzięliśmy się do intensywnej pracy. 
Poza tym, gdybym nic nie robił, czego nie 
mam w zwyczaju, krytyka też by była, ale 
w tym przypadku zasłużona. 

Czy może Pan podać przybliżony termin uru-
chomienia kanalizacji na terenie gminy?
Sieć kanalizacyjna jest właściwie zakończona, 
realizowane są ostatnie roboty związane 
głównie z budową przepompowni. Ścieki 
popłyną najpierw z Kamińska, później do sieci 
dołączą pozostałe miejscowości. Przed uru-
chomieniem kanalizacji, wszyscy mieszkańcy 
posesji, które będą miały możliwość korzysta-
nia z sieci, zostaną poinformowani listownie.
Bardzo zależy mi na tym, aby po zakończeniu 
prac związanych z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej, natychmiast prowadzone były 
prace odtworzeniowe. Od połowy paździer-
nika tempo odtworzeń się poprawiło, ale aby 
mieszkańcy byli zadowoleni, drogi muszą 
wyglądać tak jak w Kamińsku, Trzaskowie lub 
na terenie gminy Swarzędz, czyli wszędzie 

Większe i mniejsze inwestycje – plany na 2014 rok

Rozmowa 
z Tomaszem Łęckim, 
Burmistrzem Miasta 
i Gminy Murowana Goślina

DRODZY MIESZKAŃCY I PRZYJACIELE NASZEJ GMINY!
zapraszam na spotkanie z okazji 

. ROCZNICY wybrania mnie 
BURMISTRZEM MUROWANEJ GOŚLINY
Spotkanie odbędzie się  GRUDNIA O GODZINIE :  
W AULI GIMNAZJUM NR , przy ul. Mściszewskiej .

Prowadzący Marcin Matuszewski i Mateusz Sibilski 
zapowiadają spotkanie pytając:

Chcecie zapytać burmistrza „za kogo Pan się w ogóle uważa?”
Chcecie zobaczyć jak burmistrz zwiększa do siebie dystans, 

a zmniejsza do Was?

Znając Panów Marcina i Mateusza 
na pewno będzie ciekawie i zaskakująco. 

Zapraszam - Tomasz Łęcki

zapytaćć bburmiistrza za kkogo Pan isięw ogólóle u
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Murowana Goślina zyskała honoro-
wego obywatela, który jest Niem-
cem, straciła siatkarkę, która koń-

czy karierę w Orlen lidze oraz ma wśród 
mieszkańców Obywatelkę na miarę Europy.
Tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
i Gminy Murowana Goślina otrzymał Claus 
Dieter Schacht-Gaida Burmistrz Hemmingen 
(szersza relacja na str.  BS). W laudacji uza-
sadniającej wybór czytamy „Pan Burmistrz 
wielokrotnie dawał wyraz ogromnej sympa-
tii wobec Murowanej Gośliny oraz szacunku 
wobec Polski. Tworząc owocnie współcze-
sne relacje między miastami, nigdy nie zama-
zywał dramatycznej historii polsko-niemiec-
kiej, w tym ogromnych krzywd doznanych 
przez Polaków ze strony Niemców w okresie 
II wojny światowej.” Namacalnym symbolem 
honorowego obywatelstwa jest pozłacany 
herb gminy Murowana Goślina. Szczegó-
łowa relacja w artykule pt. „Burmistrz Hem-
mingen został honorowym obywatelem 
Murowanej Gośliny”.

Gratulacje odebrała Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej, Przewodnicząca Osiedla 
Samorządowego nr  Alicja Kobus. Stojąc na 
czele Gminy Żydowskiej w Poznaniu została 
uhonorowana przez Parlament Europejski 
Europejską Nagrodą Obywatelską za rok  
w uznaniu zasług na rzecz krzewienia lep-
szego zrozumienia, tolerancji i dialogu pomię-
dzy kulturami i nacjami. Nagrodę w Brukseli 
wręczył jej przewodniczący Parlamentu Mar-

Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl 

tin Schulz. Pani Alicja podczas sesji w Muro-
wanej Goślinie podkreślała, jak ważny jest 
dialog ponad podziałami, odnosząc się do 
obecności Burmistrza Hemmingen.

Podziękowania za reprezentowanie Murowa-
nej Gośliny na siatkarskich parkietach w kraju 
i za granicą otrzymała goślinianka Dominika 
Golec z domu Koczorowska. Dominika była 
reprezentantką Polski kadetek, juniorek, 
grała w zespole na Uniwersjadzie zdobywając 
złoty i srebrny medal.  lat grała w Orlen 
lidze. W  roku uhonorowana została Sta-
tuetką Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina w kategorii Sportowiec Roku . 
Podczas uroczystości towarzyszyli jej pierwsi 
trenerzy: Ewa i Andrzej Miciul oraz Prezes 
UKS Zielone Wzgórza Ryszard Pomin.

Uroczystą część posiedzenia Rady Miejskiej 
zakończył występ chóru „Canzona” pod 
dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej.

Podczas sesji podjęto następujące uchwały:

.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
na  rok.

Rada Miejska zmniejszyła łączną kwotę 
dochodów i wydatków budżetu gminy 
o kwotę . ,  zł odpowiednio do kwoty 

. . ,  zł oraz . . ,  zł.  rad-
nych opowiedziało się za przyjęciem 
uchwały, a  wstrzymało się od głosu.  

.  w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla działek nr , 

/  oraz /  w Uchorowie.
Celem sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla w/w dzia-
łek jest pozyskanie terenu od Agencji Nieru-
chomości Rolnych, realizacja zatoczki autobu-
sowej wraz z przystankiem, a także uporząd-
kowanie i zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej. Wszyscy radni opowie-
dzieli się za przyjęciem uchwały. 

RADA MIEJSKA

Sesja z honorowym obywatelem
Niezwyczajny charakter miała XXX Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej  października br. 
w Murowanej Goślinie. Mimo, iż część gratulacyjna na początku obrad stała się już standar-
dem w punkcie obrad, tym razem było jeszcze donioślej.

Sesję uświetnił występ Chóru Canzona pod dyr. A. Wtorkowskiej-Kubińskiej.

Moment wręczenia odznaki Honorowego Obywatela Murowanej Gośliny Burmistrzowi Hemmingen.
Burmistrz T. Łęcki oraz Burmistrz C. D. Schacht-Gaida w przy-
jacielskim uścisku.

www.murowana-goslina.pl



w celu pokrycia połowy kosztów legali-
zacji, ubezpieczenia i serwisu fotora-
daru. 

Rada Miejska w Murowanej Goślinie podobną 
uchwałę podejmuje rok rocznie, co jest kon-
sekwencją posiadania wspólnego dla obu 
gmin fotoradaru. W tym roku przekazano na 
w/w cel ,  zł. Uchwała została podjęta 
jednogłośnie.

.  w sprawie określenia stawek podatku od 
środków transportowych na  rok. 

Rada Miejska podniosła stawki podatku od 
środków transportowych o , % w stosunku 
do roku bieżącego. W przypadku samocho-
dów ciężarowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej pojazdu od ,  do ,  tony stawka ta 
będzie wynosiła ,  zł, dla cięższych 
pojazdów stawka będzie odpowiednio wyż-
sza: ,  zł (od ,  do  ton) i . ,  zł 
(od  do  ton). Aby dowiedzieć się, jaka 
stawka podatkowa obowiązuje pozostałe 
środki transportowe odsyłamy do uchwały. 
Wszyscy radni byli „za” przyjęciem uchwały.

. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego na rok 

. 
Radni obniżyli średnią cenę skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną 
w Komunikacie Prezesa GUS z kwoty ,  zł 
do kwoty ,  zł za  dt.  radnych poparło 
uchwałę a jeden wstrzymał się od głosu.

. w sprawie określenia zasad nabywania, 
zbywania i obciążania nieruchomości 
oraz wydzierżawiania lub wynajmowa-
nia na czas oznaczony, dłuższy niż trzy 
lata lub na czas nieoznaczony. 

Rada Miejska podjęła uchwałę jednogłośnie. 
Głównym celem obecnej uchwały jest 
uszczegółowienie zapisów i dostosowanie 
do obowiązującego stanu prawnego 
poprzedniej uchwały z  roku.

. w sprawie aktualizacji Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy 
Murowana Goślina na lata - . 

Rada Miejska  głosami „za” przy  „prze-
ciwnych” i  „wstrzymującym” dokonała 

aktualizacji WPI związaną z weryfi kacją kosz-
tów oraz harmonogramów realizacji zadań 
inwestycyjnych. Najważniejsze spośród 
zadań inwestycyjnych określonych w WPI do 
realizacji w najbliższym roku, to: dalszy ciąg 
budowy kanalizacji sanitarnej, budowa ul. 
Kolejowej wraz z budową węzła komunika-
cyjnego przy dworcu kolejowym, budowa ul. 
Lipowej, rewitalizacja boiska przy Szkole 
Podstawowej nr  oraz budowa dojazdu do 
przystanku PKP Zielone Wzgórza wraz z par-
kingiem. Nie jest to zamknięty katalog inwe-
stycji przeznaczonych do realizacji w  r.

. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXII/ /  z dnia  października  
roku w sprawie zmiany statutu Biblioteki 
Publicznej w Murowanej Goślinie. 

W związku z przejęciem w zarząd przez 
Bibliotekę Publiczną wyremontowanego 
budynku świetlicy wiejskiej w Boduszewie 
zaszła konieczność dokonania zmian w Sta-
tucie Biblioteki. Rada przyjęła uchwałę jed-
nogłośnie.

Wszystkie uchwały podjęte na sesji dostępne 
są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej. Ostatnia z planowanych sesji 
w roku bieżącym odbędzie się  grudnia. 

CITTASLOW

. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXI/ /  w sprawie określenia 
przepisów porządkowych oraz ustale-
nia opłat dodatkowych w razie niedo-
pełnienia obowiązku zapłaty należno-
ści przewozowych przy korzystaniu 
z usług autobusowego transportu 
publicznego na regularnych liniach 
komunikacji wewnątrzgminnej organi-
zowanej na zlecenie Gminy Murowana 
Goślina przez fi rmę wyłonioną 
w wyniku przetargu nieograniczonego 
przeprowadzanego przez Gminę Muro-
wana Goślina. 

Zmieniony został regulamin przewozu osób 
i bagażu w transporcie wewnątrzgminnym 
w zakresie zasad wsiadania i wysiadania 
z autobusu oraz sprzedaży biletów miesięcz-
nych. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę. 

.  w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Miasta 
i Gminy Murowana Goślina na  rok. 

.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii w Murowa-
nej Goślinie na lata  – .

Obydwa w/w programy zostały przez Radę 
przyjęte jednogłośnie.

. w sprawie zmiany uchwały nr 
XX/ /  w sprawie podziału gminy 
Murowana Goślina na jednomandatowe 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów. 

W lutym br. na wniosek Zarządu Osiedla 
Samorządowego nr  Rada Miejska doko-
nała reorganizacji osiedli samorządowych nr 

 i . Przedstawiony Radzie projekt uchwały 
był konsekwencją tej zmiany i chęcią dosto-
sowania normy przedstawicielskiej tak, aby 
była ona zrównoważona. Rada podjęła 
uchwałę  głosami „za” przy  „wstrzymują-
cych”. Zgodnie z przepisami prawa uchwała 
została przesłana do Komisarza Wybor-
czego, który posiada kompetencje nadzor-
cze wobec tego typu uchwał.

. w sprawie udzielenia w roku  
pomocy fi nansowej Gminie Suchy Las 

WIELE HAŁASU O NIC

Podczas przyjmowania porządku obrad 
sesji Burmistrz, uciął sobie krótką poga-
wędkę z siedzącym z boku sołtysem 
Rakowni Michałem Hałasem. Panowie 
rozmawiali na tyle głośno, że przeszka-
dzało to, siedzącej najdalej od Przewod-
niczącego radnej Grażynie Nawrockiej, 
która postanowiła zaprowadzić porzą-
dek i zgłosiła, że jest…hałas! 

W rzeczy samej! Hałas był i nawet pozo-
stał na sesji do końca obrad!

   Dominika Golec w otoczeniu swoich byłych nauczycielek: 
Krystyny Przygońskiej od matematyki i Ewy Miciul od WF-u.
  Gratulacje odebrała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, 
Przewodnicząca Osiedla Samorządowego nr 1 Alicja Kobus.
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 lat –  osoby, powyżej  roku życia -  
osób).

Dane Głównego Urzędu Statystycznego doty-
czące stanu bezrobocia są dla naszego 
regionu bardzo optymistyczne. Aktualnie 
w Polsce stopa bezrobocia (dane z sierpnia 

 r.) wynosi %, w Województwie Wielko-
polskim , %, w Poznaniu , %, natomiast 
w powiecie poznańskim , %. Województwo 
Wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia 
w całym kraju – kolejne pozycje to woj. Mazo-
wieckie i Śląskie , %. Z kolei najwyższe bez-
robocie utrzymuje się w województwach 
Warmińsko-Mazurskim ( , %), Kujawsko-Po-
morskim ( , %), Zachodniopomorskim 
( , %), Świętokrzyskim ( , %), Podkarpac-
kim ( , %) oraz Lubuskim ( , %).

Hanna Mazurkiewicz
Liderka „Klubu Pracy”

tel.     wew. 
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Po  latach przyjaźni,  latach od podpi-
sania ofi cjalnej umowy o współpracy 
między Murowaną Gośliną i niemieckim 

Hemmingen Burmistrz Claus Dieter Schacht-
Gaida otrzymał tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta i Gminy Murowana Goślina. Tytuł 
ten został przyznany podczas Sesji Rady Miej-
skiej  października  r. przez Radę Miej-
ską i Burmistrza Tomasza Łęckiego.

Symbolicznie odzwierciedla go wpinany 
w klapę marynarki pozłacany herb Murowa-
nej Gośliny. Uzasadnienie wyróżnienia znala-
zło się w treści laudacji.

A zaczęło się  lat temu, gdy prof. Günter 
Harder z Hemmingen inicjował współpracę 
z Powiatem Poznańskim i z Politechniką 
Poznańską, która w owym czasie dzięki prof. 
Lechowi Zimowskiemu intensywnie współ-
działała z Murowaną Gośliną. Kontakty te 
skłoniły, by zawiązać współpracę między 
Hemmingen i Murowaną Gośliną, co zostało 
przypieczętowane umową podpisaną 
w czerwcu  r. przez Clausa Dietera 

 października  r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Murowanej 
Goślinie odbyło się spotkanie doty-

czące lokalnego rynku pracy – bazujące na 
danych statystycznych z Klubu Pracy, Powia-
towego Urzędu Pracy oraz Głównego Urzędu 
Statystycznego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
lokalnych szkół, Burmistrz Miasta i Gminy, 
Starszy Cechu Kupców, Rzemieślników i Przed-
siębiorców, przedstawiciel Ochotniczych Huf-
ców Pracy, Rady Miejskiej, Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy.

Na początku zostały przedstawione dane sta-
tystyczne z „Klubu Pracy” oraz Powiatowego 
Urzędu Pracy dotyczące bieżącego roku. 
W okresie sprawozdawczym tzn. do września 

 r. w „Klubie Pracy”  zarejestrowały się 
 osoby. Korzystający z Klubu to przede 

wszystkim mieszkańcy miasta i gminy Muro-
wana Goślina, ale też osoby z gmin ościen-
nych: Rogoźno, Skoki, Czerwonak czy nawet 
z Wągrowca. „Klub Pracy” realizuje przede 
wszystkim pośrednictwo pracy. W okresie 
sprawozdawczym udało się pozyskać  
miejsc pracy, o które w procesie rekrutacji 
ubiegało się  członków „Klubu Pracy”, 
wśród których  znalazło zatrudnienie. 

Schacht-Gaidę i Tomasza Łęckiego. 

Ojciec Burmistrza Hemmingen urodził się 
w Obornikach. Do dzisiaj, w wieku . lat 
mówi po polsku i chętnie wspomina lata 
młodości, które tu spędził. Dlatego Claus 
Dieter Schacht-Gaida, ilekroć przyjeżdża do 
Murowanej Gośliny, odwiedza rodzinę 
w Obornikach.

Umowa o partnerstwie z Hemmingen podpi-
sana została dzięki ogromnej woli współ-
pracy ze strony Burmistrza Schacht-Gaidy. 
To on namówił do kontaktu Komitet Part-
nerski w Hemmingen, a nas nakłonił do 
utworzenia podobnego Komitetu w Muro-
wanej Goślinie. Oba Komitety współpracują 
do dziś, a efekty widać w prywatnych kon-
taktach rodzin. Claus Dieter Schacht-Gaida 
podkreślał, że nie chodzi mu tylko o współ-
pracę między urzędnikami, ale przede 
wszystkim, między mieszkańcami. Claus Die-
ter Schacht-Gaida stał się też „ojcem 
chrzestnym” partnerstwa Murowanej 
Gośliny z francuskim Yvetot, które z Hem-
mingen współpracuje od  roku. To z jego 
inicjatywy ówczesny mer Philippe Decultot 
powiedział wstępne „TAK”. Umowa o współ-
pracy została podpisana w roku  przez 
kolejnego mera Emila Canu.

W „Klubie Pracy” odbyły się też warsztaty 
aktywnego poszukiwania pracy - promujące 
aktywne poszukiwanie pracy oraz spotkania 
informacyjne. W tym roku z tego typu zajęć 
skorzystało już  osób bezrobotnych oraz 

 osób uczących się. Warsztaty aktywiza-
cji zawodowej obejmują  m.in. takie zagad-
nienia jak odkrywanie własnych umiejętno-
ści i możliwości, analiza swot, lokalny rynek 
pracy, indywidualny plan działania, asertyw-
ność w poszukiwaniu pracy, przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych i ćwiczenie roz-
mów kwalifi kacyjnych. Celem szkoleń, 
zarówno dla osób bezrobotnych jak i mło-
dzieży uczącej się, jest przygotowanie 
uczestników zajęć do intensywnego i efek-
tywnego poszukiwania pracy, tak aby po ich 
zakończeniu byli w stanie zastosować różno-
rodne techniki poszukiwania zatrudnienia, 
potrafi li określić i zanalizować lokalny rynek 
pracy, porównać swoje mocne strony z moż-
liwościami oferowanymi przez rynek pracy. 
Ponadto szkolenia pozwalają wzmocnić 
wiarę we własne umiejętności i możliwości, 
a w przypadku młodzieży określić „co tak 
naprawdę chcę w życiu robić”.

Z kolei dane Powiatowego Urzędu Pracy 
pokazują, że we wrześniu było zarejestrowa-
nych  osób ogółem (w tym, w wieku do 

Claus Dieter Schacht-Gaida bywał w Murowa-
nej Goślinie wiele razy. Obserwował rozwój 
naszego miasta i zmiany jakie w nim zacho-
dzą. Czasem krytykował, czasem podpowia-
dał, ale zawsze robił to z ogromną życzliwo-
ścią. Często też podziwiał i doceniał. Dzielił 
się swoimi doświadczeniami, ustrzegał przed 
błędami. Tak zwyczajnie – po przyjacielsku.

Burmistrz Hemmingen, historyk z wykształ-
cenia, nigdy nie odżegnywał się od bolesnej 
dla Polski, a wstydliwej dla Niemiec, wojen-
nej przeszłości. „Okrucieństwa i krzywda 
jakie polskiemu narodowi wyrządził naród nie-
miecki ciążą nad nami po dzień dzisiejszy.” – 
podkreślał w swoim wystąpieniu podczas 
sesji  października. „To co się stało, już się 
nie odstanie. Ale jednym z ważniejszych celów 
naszej współpracy było i jest nadal zreduko-
wanie uprzedzeń, zbliżenie się do siebie oraz 
ukształtowanie nowego, lokalnego rozdziału 
stosunków polsko-niemieckich.”

Wątpliwości, co do uhonorowania Burmi-
strza Hemmingen nie miał Burmistrz Tomasz 
Łęcki, określając go w swoim przemówieniu 
mianem „Przyjaciela Polski, Przyjaciela 
Murowanej Gośliny, dobrego Człowieka”.
Treść przemówienia do pobrania na www.
murowana-goslina.pl.

Burmistrz Hemmingen został Honorowym 
Obywatelem Murowanej Gośliny

Jak się kształtuje gośliński rynek pracy?

Ewa Poepke
Kierownik Referatu Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50
e-mail: e.poepke@murowana-goslina.pl

OFERTY „KLUBU PRACY” PUBLIKOWANE 
SĄ NA BIEŻĄCO W DZIALE „KLUB PRACY” 

NA FORUM INTERNETOWYM GMINY 
MUROWANA GOŚLINA 

WWW.FORUM.MUROWANA‐GOSLINA.PL

www.murowana-goslina.pl
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W najbliższych miesiącach będą roz-
strzygać się sprawy funkcjonowa-
nia od roku  komunikacji auto-

busowej do Poznania. Związane jest to z ter-
minem obowiązywania umowy zawartej ze 
Spółką Warbus z Warszawy, na świadczenie 
usług autobusowego transportu publicznego 
na regularnych liniach autobusowych nr  
i  Przebędowo – Poznań, który upływa 
z dniem  grudnia  r. 

Do wprowadzenia zmian w systemie komuni-
kacji zbiorowej zobowiązuje nas także znowe-
lizowana ustawa o publicznym transporcie 
zbiorowym z dnia  grudnia  r. Zgodnie 
z jej zapisami począwszy od  stycznia  r. 
linie autobusowe do Poznania mogą funkcjo-
nować w ramach tworzącego się związku 
międzygminnego lub w ramach  porozumie-
nia komunalnego zawartego pomiędzy gmi-
nami, po których terytorium wiodą ww. linie. 
Z datą  września  r. został podpisany 
list intencyjny, w którym strony tj. Miasto 

Nadchodzą zmiany w transporcie 
autobusowym do Poznania

Ul. Przelotowa i Szkolna
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Poznań i Gmina Murowana Goślina wyrażają 
wolę nawiązania współpracy i podjęcia dzia-
łań zmierzających do zawarcia porozumienia 
międzygminnego w zakresie lokalnego trans-
portu zbiorowego, na mocy którego począw-
szy od  stycznia  r. system transportowy 
organizowany przez Gminę zostanie włą-
czony do systemu transportowego Miasta 
Poznania. Pozwoli to posiadaczom biletów 
miesięcznych do Poznania na korzystanie, 
bez konieczności kupowania osobnych bile-
tów, z dowolnych środków transportu włą-
czonych do systemu tj. obecnie autobus-kolej
-transport miejski. 

Gmina prowadzi też działania związane ze 
wzmocnieniem linii kolejowej, poprzez wpro-
wadzenie dodatkowych kursów oraz budowę 
dodatkowego przystanku kolejowego 
w Poznaniu, przy skrzyżowaniu ul. Bałtycka/
Gdyńska. Jest to niezwykle istotne wobec 
planowanych od  r. prac związanych z prze-
budową układu drogowego do Instalacji Ter-
micznego Przekształcania Odpadów Komu-
nalnych Poznań- Karolin. Przewiduje się, że 
ww. prace spowodują duże utrudnienia w ruchu 
kołowym, których uczestnikami będą rów-
nież autobusy linii . 

Jeszcze w tym roku ul. Przelotowa zosta-
nie zamknięta dla ruchu samochodo-
wego.

Na początku września odwróciliśmy kieru-
nek ruchu na ulicy Szkolnej. Dzięki zmianie 
dzieci dojeżdżające autobusem do szkoły 
mogą bezpiecznie opuszczać pojazd. Wpro-
wadziliśmy też strefę zamieszkania na ul. 
Przelotowej. Dopuszczenie na niej ruchu 
samochodowego wzbudziło wątpliwości 
mieszkańców, dlatego zorganizowaliśmy 
spotkanie, na którym ustalono ponowne 
zamknięcie pieszojezdni dla ruchu. Spod 
zakazu wyłączeni zostaną mieszkańcy tych 
posesji, do których dojazd możliwy jest tylko 
z ul. Przelotowej. Nowa organizacja dopuści 
także ruch rowerowy. Równocześnie ze 
zmianami na ul. Przelotowej przeprowa-
dzona zostanie korekta skrzyżowania ul. 
Rogozińskiej i Szkolnej. Przesunięte zostanie 
istniejące przejście dla pieszych, wraz 
z sygnalizacją świetlną w kierunku 
pl. Powstańców Wielkopolskich.

Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 892 36 44
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl 

Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl 

ROZKŁAD JAZDY MUROWANA GOŚLINA - POZNAŃ

LEGENDA: S - kursuje w dni nauki szkolnej , # - nie kursuje .XII ,  - kursuje tylko w piątki ,  - kursuje tylko w soboty , n - nie kursuje  i .XII oraz 
w Wielką Sobotę, N - nie kursuje , ,  i .XII oraz w Wielką Sobotę, L - nie kursuje - .XII, .I i w dwa dni Świąt Wielkanocy, U - nie kursuje .XII, 

.I i w pierwszy dzień Świąt Wielkanocy, KOM. - kurs komercyjny realizowany przez Przewoźnika niezależnie od UMiG
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Trasa: PRZEBĘDOWO - Murowana 
Goślina - Bolechowo - Owińska - 
Miękowo - Czerwonak - Koziegłowy - 
POZNAŃ (Rondo Śródka)

Trasa: PRZEBĘDOWO - Murowana 
Goślina - Bolechowo - Biedrusko - 
POZNAŃ (Radojewo – Naramowicka - 
Dzięgielowa – Umultowska – Opieńskiego 
- Szeligowskiego - os. Sobieskiego)

Trasa: POZNAŃ (Rondo Śródka) - 
Koziegłowy - Czerwonak - Miękowo - 
Owińska - Bolechowo - Murowana 
Goślina - PRZEBĘDOWO

Trasa: POZNAŃ (os. Sobieskiego – 
Szeligowskiego -  Opieńskiego- 
Umultowska -Dzięgielowa - Radojewo) 
- Biedrusko - Bolechowo - Murowana 
Goślina - PRZEBĘDOWO
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Gratowóz czyli Mobilny Punkt Selek-
tywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych (MPSZOK)  listopada br. 

jednorazowo odbierze odpady z terenu 
gminy Murowana Goślina, zgodnie z poniż-
szym harmonogramem. W objeździe uczest-
niczyć będą  samochody i  pracowników, 
którzy będą odbierać odpady bezpośrednio 
od mieszkańców. 

Co przyjmie od nas gratowóz?
 ▪ zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny,
 ▪ zużyte baterie i akumulatory małogaba-

rytowe,
 ▪ przeterminowane leki,
 ▪ chemikalia (farby i opakowania po far-

bach, rozpuszczalniki, fi ltry olejowe, 
zaolejone szmaty, opakowania po sub-
stancjach niebezpiecznych).

 października br. do Związku Mię-
dzygminnego „Puszcza Zielonka” 
wpłynął wniosek taryfowy doty-

czący taryf na wodę i ścieki, przekazany 
przez spółkę Aquanet. Ofi cjalna prezentacja 
wyliczeń miała miejsce podczas konferencji 
prasowej zorganizowanej w siedzibie spółki 
Aquanet  października br., której przewo-
dził Prezes Zarządu Paweł Chudziński.

Ponieważ Związek Międzygminny „Puszcza 
Zielonka” przejął funkcję regulatorską na 
terenie  gmin związkowych, w których 
budowana jest obecnie kanalizacja, w konfe-
rencji udział wziął również Przewodniczący 
Zgromadzenia Związku, burmistrz Murowa-
nej Gośliny Tomasz Łęcki.
Prezes Paweł Chudziński zaprezentował 
propozycje taryf za wodę i ścieki na  rok 
dla gmin obsługiwanych przez spółkę .

WODA
Stawka za wodę ulegnie podwyższeniu o % 
i wyniesie ,  zł netto (do tej pory ,  zł). 
Jest to stawka identyczna na terenie Pozna-
nia i wszystkich gmin aglomeracji obsługi-
wanych przez Aquanet.

Zachęcamy wszystkich posiadaczy psów 
do trwałego elektronicznego oznako-
wania swoich pupilów. Znakowanie 

psów w całości pokryte jest ze środków 
budżetu gminy. Akcja trwa do  grudnia br. 
w gabinecie weterynaryjnym dr. Tomasza 
Lutego przy ul. Rogozińskiej  w Murowa-
nej Goślinie.

Identyfi kacja elektroniczna uważana jest za 
najbezpieczniejszą oraz najbardziej zaawan-
sowaną technicznie metodę trwałego przypi-
sania psa do właściciela i jest najlepszą profi -
laktyką bezdomności. Wszczepienie mikro-
czipa przypisuje zwierzę do właściciela nada-
jąc mu tożsamość w postaci  cyfrowego 
numeru. Pod tym numerem w bazie danych 
znajdują się informacje na temat właściciela 
i samego zwierzęcia. W przypadku odnalezie-
nia psa oznakowanego mikroczipem ustale-
nie, kto jest jego właścicielem zajmuje zwykle 
kilka minut. Mikroczip zawiera wyłącznie 
zakodowany  cyfrowy numer, a informacje 
o właścicielu znajdują się w bazie danych, 
a nie w mikroczipie.

Czego nie przyjmie od nas gratowóz?
 ▪ materiałów zawierających azbest,
 ▪ odpadów w ilościach wskazujących na to, 

iż pochodzą z działalności gospodarczej – 
wszelkie odpady w ilościach masowych 
(w beczkach, workach, skrzynkach np. 
zawierających kilkanaście butelek tego 
samego odpadu – pojemność ponad  
litrów na opakowanie jednostkowe),

 ▪ odpadów nieoznaczonych, bez możliwości 
wiarygodnej identyfi kacji (brak etykiet),

 ▪ odpadów, których odebranie może naru-
szać przepisy ADR,

 ▪ odpadów w opakowaniach cieknących 
oraz spoza listy odpadów wymienionych 

ŚCIEKI
Stawki za ścieki tradycyjnie będą zróżnico-
wane. Dla gminy Murowana Goślina mają się 
kształtować następująco:

 ▪ ,  zł brutto - dla mieszkańców do tej 
pory korzystających z usług Aquanetu 
(w  roku była to kwota ,  zł brutto 
za m ). Wzrost ceny ścieków Aquanet 
tłumaczy wzrostem kosztów działalno-
ści na tym terenie.

 ▪ ,  zł brutto – dla nowo podłączanych, 
objętych projektem kanalizacji, co jest 
bardzo atrakcyjną ofertą. Do tej pory 
posiadacze szamb płacili /  zł za m  

szamba, musieli kontrolować jego zapeł-
nienie. Po podłączeniu do kanalizacji 
znacząco podniesie się standard życia 
i co bardzo ważne – dbałość o środowi-
sko naturalne.

Warto dodać, że pierwsi z terenu gminy 
z możliwości podłączeń do nowej kanalizacji 
będą mogli skorzystać mieszkańcy Kamiń-
ska. Nastąpi to na przełomie /  roku.

Powyższe stawki zostały wyliczone przez 
spółkę Aquanet. Skierowany do Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wnio-
sek taryfowy będzie sprawdzany i analizo-
wany przez zespół ekspercki. Następnie 
zostanie przedstawiony Zgromadzeniu 
Związku w terminie do  grudnia br.

GODZINA MIEJSCOWOŚĆ                                LOKALIZACJA
.  – . Białężyn przy boisku sportowym
.  – . Długa Goślina parking przy szkole podstawowej
.  – . Boduszewo przystanek autobusowy (przy sklepie Tęcza)
.  – . Rakownia ul. Goślińska (remiza strażacka)
.  – . Murowana Goślina plac Powstańców Wielkopolskich
.  – . Murowana Goślina ul. Długa/ul. Modrzewiowa - parking

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

w informacji o zbiórce,
 ▪ wszystkich odpadów wskazujących na źró-

dło pochodzenia inne niż z gospodarstwa 
domowego (np. chemikalia nietypowe dla 
prac domowych: kwasy, zasady, sole che-
miczne, odczynniki chemiczne z wyjąt-
kiem utrwalaczy i wywoływaczy fotogra-
fi cznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,

 ▪ odpadów wielkogabarytowych, gruzu, 
opon, odpadów zielonych.

Powyższe odpady należy dostarczyć do jed-
nego z  punktów: w Poznaniu - ul. Wrzesiń-
ska , ul.  Czerwca  r.  lub 
w Suchym Lesie, ul. Meteorytowa .

 listopada gratowóz zabierze nasze odpady

Aquanet przedstawił propozycję 
taryf za wodę i ścieki na 2014

Oznakuj psa
BEZPŁATNY PROGRAM 

ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI PSÓW 
ZA POMOCĄ MIKROCHIPÓW.

Michał Giełdon
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpa-
dami Aglomeracji Poznańskiej”
Delegatura Murowana Goślina
tel. 61 892 36 49, e-mail: gieldon.m@goap.org.pl 

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

Sylwia Podolewska
podinspektor ds. ochrony środowiska 
i usług komunalnych
tel. 61 892 36 41
e-mail: s.podolewska@murowana-goslina.pl 

GOSPODARKA  KOMUNALNA
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NIERUCHOMOŚCI

 czerwca  roku Rada Miejska w Murowanej Goślinie 
podjęła uchwałę Nr XXVI/ /  w sprawie warunków 
udzielania i wysokości stawek procentowych bonifi kat od 

opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości.

Osoby fi zyczne i ich następcy prawni, a także Spółdzielnie Mieszka-
niowe, czyli wszyscy, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego 
przed  grudnia  roku mogą skorzystać z % bonifi katy. Bonifi -
kata obowiązuje w stosunku do wniosków złożonych do dnia  
grudnia  roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w Refe-
racie Gospodarki Nieruchomościami, ul. Poznańska , pokój nr .

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na 
tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina 
ul. Poznańska  i , wywieszono na okres  dni (tj. d  listo-

pada br.) wykaz nr /  nieruchomości przeznaczonych do odda-
nia w dzierżawę. Wykaz dotyczy nieruchomości położonych w Prze-
będowie przeznaczonych na umieszczenie tablic reklamowo – infor-
macyjnych.

Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości

Przebędowo: nieruchomości do 
wydzierżawienia

Jadwiga Kubińska
Kierownik Referatu Gospodarki 
Nieruchomościami
tel.61 892 36 30
e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl 

Monika Tomaszewska
inspektor ds. gospodarki gruntami
tel. 61 892 36 32
e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w wys. . ,  zł (szesnaście tysięcy trzysta zł)

Przetarg pierwszy przeprowadzony został w dniu  lipca  
r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Obiekt znajduje się 
w strefi e ochrony konserwatorskiej lecz nie jest wpisany do reje-
stru zabytków. Powyższe nie zwalnia od konieczności dokonywa-
nia wszelkich uzgodnień i uzyskiwania zgody Powiatowego lub 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu. Z dotych-
czasowych ustaleń wynika, że Powiatowy Konserwator Zabyt-
ków nie będzie wnosił zastrzeżeń do ewentualnej rozbiórki. 
Szczegóły zostaną przekazane indywidualnie zainteresowanym 
inwestorom. Przeznaczenie nieruchomości ustalono w oparciu 
o decyzję o warunkach zabudowy nr /  z dnia  listopada 

 r. budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno 
stojącego. Uzbrojenie – energia elektryczna i sieć wodociągowa.

Informacje ogólne:
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podst. art.  ust. , 
pkt  i pkt  ustawy o gospodarce nieruchomościami minął 

 października  r. 
Wyżej wymienione nieruchomości nie posiadają żadnych obcią-
żeń 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  grudnia  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.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospo-
darki Nieruchomościami Jadwiga Kubińska, p. , tel.    .

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

Cena wywoławcza . ,  zł 
(osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się  grudnia  r. 
o godz. . .

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

 /  o pow. ,  ha,

Cena wywoławcza . ,  zł;
(siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) 

Przetarg odbędzie się  grudnia  r. 
o godz. . .

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

Działki zabudowane budynkami rekreacyjnymi o pow. ,  m  i zago-
spodarowane na cele wypoczynkowo – rekreacyjne. Zgodnie z obo-
wiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego, teren oznaczony symbolem  Mri – teren rekreacji indywi-
dualnej. Uzbrojenie: energia elektryczna i sieć wodociągowa. 

* * *

GŁĘBOCKO, ozn.geodezyjne: obręb Głębocko, arkusz mapy , nr 
działki /  o pow. ,  ha, KW PO P/ /  oraz /  
o pow. ,  ha,  KW PO P/ / . Nieruchomość zabudo-
wana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w bardzo złym 
stanie technicznym.
 

Cena wywoławcza . ,  zł
(sto sześćdziesiąt trzy tysiące zł)

Przetarg odbędzie się  grudnia  r. 
o godz. . .     

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

listopad 2013



Dla prawdziwych maniaków dwóch 
kółek sezon rowerowy nigdy się nie 
kończy, ale z nadejściem zimy kończą 

się imprezy organizowane w ramach cyklów 
maratonów rowerowych. W Wielkopolsce 
niekwestionowanym numerem jeden jest 
Grand Prix w Maratonach MTB, organizo-
wany przez Wojciecha Gogolewskiego. Co 
roku podsumowanie cyklu czyli tzw. Gala 
Rowerowa odbywa się w Murowanej Gośli-
nie.  Nie inaczej było i tym razem.  paź-
dziernika do Murowanej Gośliny przybyło 
ponad  rowerzystów. 
Tegoroczny cykl obejmował  maratonów, 
w tym ostatni kończący – w Łopuchowie. 
Najlepsi w poszczególnych kategoriach, do 

 miejsc, zostali uhonorowani  symbolicz-
nymi statuetkami. W tym roku dobrze jeź-
dzili, dzięki czemu trafi li na tzw. pudło trzej 
goślińscy rowerzyści: Jacek Madaj z Muro-
wanej Gośliny ( . miejsce kat. M , dystans 
mini), Aleksander Dehmel ze Złotoryjska 
( . miejsce kat. M , dystans mini) oraz Bog-
dan Kobus z Murowanej Gośliny ( . m iejsce 
kat. M , dystans mini). 
Statuetki wręczali Burmistrz Murowanej 
Gośliny Tomasz Łęcki, Kierownik Oddziału 
Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego Andrzej Kaleniewicz oraz 
duch sprawczy całego cyklu Wojciech Gogo-
lewski. 
Galę – jak zawsze niezwykle sprawnie, ze 
swadą oraz z masą posezonowych anegdot – 
poprowadził dziennikarz Głosu Wielkopol-
skiego Piotr Kurek. Impreza była też okazją 
do zaprezentowania kalendarza maratonów 
na . W przyszłym roku gmina Murowana 
Goślina, poza ogólnopolskim maratonem 
Grzegorza Golonko odbywającym się 
w kwietniu (no chyba, że znowu zaskoczą nas 
śniegi), będzie współorganizatorem dwóch 
maratonów w cyklu GP Wielkopolski. Poza 
tradycyjnym już Łopuchowem na zakończe-
nie sezonu, planowany jest też maraton 

 lipca, ze startem i metą na Bindudze.
Prawdziwy fan rowerowania nie żegna się na 
zimę ze swoim sprzętem, a zatem do zoba-
czenia gdzieś na puszczańskim szlaku.

Podczas wrześniowej sesji Radni podjęli 
uchwałę, na mocy której przedłużony 
został termin obowiązywania uchwały 

o zwolnieniu z podatku od nieruchomości 
budynków zlokalizowanych w obszarze 
śródmieście. 

W świetle nowej uchwały wnioski o wzięcie 
udziału w programie składać można do  

SKŁADNIKI: ćwiartka dużej dyni, duuuży 
por, olej rzepakowy (ok.  łyżki), pestki dyni, 
świeży koperek, kostka bulionowa wege, 
eko, bio i w ogóle (bez glutaminianu i tłusz-
czu utwardzonego – są takie, używam cza-
sem). Zamiast niej można dodać do smaku 
po prostu odrobinę suszonej sproszkowanej 
włoszczyzny. 

WYKONANIE: Pokrojony por usmażyć na 
oleju. Dynię obrać, pokroić i ugotować w nie-
zbyt dużej ilości wody. Por do dyni hop. Trak-
tujemy towarzystwo blenderem i dopra-
wiamy: sól, pieprz, kostka bulionowa lub 
suszona włoszczyzna. Dodajemy wodę, jeśli 
istnieje taka potrzeba (ja lubię dość gęsty 

krem). Na koniec świeży koperek i uprażone 
pestki dyni.

W wersji oryginalnej przepisu otrzymanego 
od koleżanki na końcu znajdował się jeszcze 
rytuał zabielania śmietaną. Ale to już wyłącz-
nie dla chodzących okazów zdrowia, z abso-
lutnie czystymi i elastycznymi tętnicami. Ja 
ostatnio swoich nie sprawdzałam, więc 
śmietany nie daję. I tak jest pycha!

W wersji dla osób na diecie antyrakowej 
i antymiażdżycowej oczywiście dziękujemy 
za współpracę olejowi, a składniki po prostu 
razem gotujemy.  

Nie chciałabym się wtrącać w dyskusje 
o wyższości świąt Bożego Narodzenia 
nad Wielkanocą (bo ta wyższość oczy-

wista;-). Nie mam też zamiaru dywagować 
czy Halloween fajne, czy nie, czy kalka. Dla-
tego lepiej, że jesteśmy po. Ale dyńki to fajne 
warzywa, dlatego dziś przepis na zagospo-
darowanie powycinanych dyniowych łbów. 
A jak ktoś nie wycinał, gdyż gardzi karmie-
niem dzieci słodyczami (oj taki argument, to 
rozumiem!), to na pewno jeszcze teraz dynię 
kupi… na zupę. Warto!  

Właściwie specjalnie dla tego przepisu sadzi-
łam dynie w swoim ogródeczku.  dorod-
nych roślin,  razy sprawdzone na paczce 

nasion „dynia olbrzymia”, kilkumetrowe 
łodygi przedzierające się nawet do sąsiadów 
i atakujące iglaki.  To miały być dynie, jakich 
świat nie widział. No i nie widział…  zebra-
łam  kulek -  cm. Nawet wydawały mi 
się całkiem, całkiem, kiedy dla kontrastu 
położyłam je w kuchni obok jabłek. Wtedy 
narzeczony, w lot odgadujący zachcianki 
i potrzeby żywieniowej wariatki, przytargał 
do domu dynię giganta. O skórce tak obrzy-
dliwej, że można by jej użyć do charakteryza-
cji stworów w horrorach, ale w środku cud-
nie miękkiej i pomarańczowej. I pora też 
sadziłam, ale wylądował nieopatrznie obok 
szczypiorku, a że nie wyrósł wielgachny, to 
teraz mam niezłą zabawę w segregowanie. 

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

Najlepsi na dystansie Mini kat. M6: 2. A. Dehmel, 3. B. Kobus.

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

Zupa krem 
z dyni i pora

czerwca  r. Pozostałe zasady określone 
w pierwotnej uchwale pozostają bez zmian. 
Program zakłada zwolnienie z podatku od 
nieruchomości pod warunkiem przeprowa-
dzonego remontu polegającego m.in. na 
odnowieniu elewacji, wymianie stolarki 
okiennej czy wymianie dachu.

Tekst uchwał dostępny na stronie BIP http://
bip.murowana-goslina.pl/?kat=  uchwała 
nr XVIII/ /  z  maja  r. oraz nr 
XXIX/ /  z dnia  września  r.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w programie.
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WIDOWISKO

 października br. grupa 
Radnych, Sołtysów, Prze-
wodniczących Zarządów 
Osiedli oraz pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy obje-
chała zrealizowane w ostat-
nim czasie na terenie gminy 
inwestycje i remonty.

W PROGRAMIE ZNALAZŁY SIĘ:

Wyremontowane budynki komunalne przy 
ul. Kochanowskiego  i  w Murowanej 
Goślinie (fi nansowanie w ramach umowy 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)

Rów melioracyjny TR-  przy ul. Nowej 
w Murowanej Goślinie (fi nansowanie 
w ramach budżetu gminy)

Budowana kanalizacja sanitarna w ul. Gnieź-
nieńskiej, w Murowanej Goślinie (fi nansowa-
nie w ramach projektu budowy kanalizacji 
przez Związek Międzygminny „Puszcza Zie-
lonka”)

Przebudowana i wyposażona świetlica wiej-
ska w Głęboczku (fi nansowanie z budżetu 
gminy oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich)

Szkoła Podstawowa nr  w Murowanej Gośli-
nie po termomodernizacji (fi nansowanie 
z budżetu gminy oraz Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego)

Budowany nowy budynek komunalny 
w Przebędowie (fi nansowanie w ramach 
umowy Partnerstwa Publiczno-Prywatnego)

Szkoła Podstawowa w Białężynie po termo-
modernizacji (fi nansowanie z budżetu gminy 
oraz Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego)

Budowane oświetlenie w Białężynie (fi nanso-
wanie z budżetu gminy oraz Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich)

Budowane boisko w Nieszawie (fi nansowanie 
z budżetu gminy w ramach funduszu sołec-
kiego)

Szkoła Podstawowa i Sala Wielofunkcyjna 
w Długiej Goślinie po termomodernizacji 
(fi nansowanie z budżetu gminy oraz Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Operacyj-
nego)

Budowany plac rekreacyjno-sportowy w Dłu-
giej Goślinie (fi nansowanie z budżetu gminy 
oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich)

Nowo wybudowana ul. Mickiewicza w Muro-
wanej Goślinie (fi nansowanie z budżetu 
gminy)

Wyremontowana i wyposażona świetlica 
wiejska w Kamińsku (fi nansowanie z budżetu 
gminy oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich)

Przebudowana i wyposażona świetlica wiej-
ska w Boduszewie (fi nansowanie z budżetu 
gminy oraz Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich)

„WYCIECZKA”  

Sala Wielofunkcyjna w Długiej Goślinie

Szkoła Podstawowa nr  w Murowanej Goślinie

Szkoła Podstawowa w Białężynie

Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie

Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie" 

współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"
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 po bieżących inwestycjach

Objazd zakończyła uroczystość otwar-
cia przebudowanej świetlicy wiejskiej 
w Boduszewie. W uroczystości udział 

wzięli Burmistrz, Dyrektor Biblioteki Publicz-
nej w Murowanej Goślinie Maria Matelska-Bu-
sza (zarządca obiektu), Sołtys Sołectwa 
Boduszewo Elżbieta Winogrodzka oraz duża 
grupa mieszkańców wsi Boduszewo.

W trakcie spotkania Pani Sołtys przedstawiła 
historię budowy świetlicy, rozpoczętej 
w  r. Zobrazowała również szczegółowo 
zaangażowanie poszczególnych mieszkań-
ców, którzy łącznie przy powstawaniu 
obiektu przepracowali społecznie ok.  tys. 
godzin. Podziękowała również wszystkim 
zaangażowanym, podkreślając, że tak aktyw-
nych mieszkańców mogą pozazdrościć pozo-
stałe sołectwa.
Minutą ciszy uczczono rocznicę śmierci jed-
nego z inicjatorów budowy świetlicy - śp. 
Marka Falińskiego, przywołanego na spotka-
niu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Konrada Strykowskiego (a zarazem wicepre-
zesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku OSP) oraz mieszkańca Boduszewa - 
p. Wojciecha Czarnotę.

Burmistrz Tomasz Łęcki podziękował za zaan-
gażowanie przy realizacji inwestycji: Dyrektor 
Biblioteki Publicznej - Marii Matelskiej-Buszy, 
Sołtys - Elżbiecie Winogrodzkiej oraz prowa-
dzącej od strony technicznej pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy - Ewie Grodzkiej.

nych oraz wc dostępnego od strony ist-
niejącego garażu OSP; odmalowanie sali 
głównej i wymiana drzwi;

 ▪ w piwnicy: zmodernizowanie pomiesz-
czeń kotłowni wraz z wymianą kotła 
węglowego, remont sanitariatów oraz 
pomieszczenia gimnastycznego i koryta-
rza;

 ▪ w całym budynku: wymianę drzwi 
i okien, w tym bramy garażowej OSP; 
wymianę pokrycia dachowego i wykona-
nie nowej elewacji; wykonanie dojścia do 
budynku z zewnątrz schodami i pochylnią 
dla osób niepełnosprawnych; wyposaże-
nie pomieszczeń.

KOSZTY: Łączna wartość projektu – .  
zł, z czego: .  zł – dotacja z PROW, 

.  zł - dotacja celowa z budżetu gminy.

REALIZACJA PRAC: od lipca  r. do maja 
 r.

Świetlica wiejska w Głęboczku Rów melioracyjny przy ul. Nowej 

Wyremontowane budynki komunalne przy ul. Kochanowskiego  i Wybudowana ul. Słowackiego

W trakcie spotkania udzielono również odpo-
wiedzi na pytania i wątpliwości zadawane 
przez przybyłych mieszkańców. 
Na koniec wzniesiono toast lampką szam-
pana  oraz przystąpiono do pokrojenia tortu 
i poczęstunku. Chętni już po części ofi cjalnej 
zwiedzali budynek świetlicy, która - jak 
powiedział w trakcie uroczystości Burmistrz 
Tomasz Łęcki - stała się dumą Boduszewa.

ZAKRES ROBÓT OBEJMOWAŁ:
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 
istniejącej strażnicy na cele świetlicy wiej-
skiej, poprzez:

 ▪ na piętrze: adaptację pomieszczeń, które 
zostały przeznaczone na sypialnie 
z węzłami sanitarnymi i salę/świetlicę 
oraz pomieszczenie kuchenne i magazy-
nowe;

 ▪ na parterze: wykonanie nowych węzłów 
sanitarnych z przedsionkiem dla kobiet, 
mężczyzn, wc dla osób niepełnospraw-

www.murowana-goslina.pl



OBJAZD INWESTYCJI WIEJSKICH
 października delegacja goślińskich samo-

rządowców wzięła udział w objeździe 
inwestycji gminnych. Zwiedzanie zaczęło 
się od Murowanej Gośliny, gdzie obejrzeć 
można było mieszkania komunalne. 
Następnie odwiedziliśmy kilka sołectw, 
gdzie zobaczyliśmy pięknie odnowione 
szkoły, oświetlenie na wsiach, boisko, aż 
dotarliśmy do Głęboczka, gdzie czekał na 
nas uśmiechnięty sołtys, aby pochwalić się 
swoją świetlicą. Piękne, pachnące nowo-
ścią wnętrze, zachęci z pewnością miesz-
kańców do wspólnego spędzania czasu. 
Wkrótce zresztą ofi cjalne otwarcie!
Następnym punktem była również świe-
tlica, tym razem u koleżanki Elżbiety Dziel. 
Kolejne fajne, przyjazne miejsce z płoną-

 tys. zł jednostka otrzymała 
z Oddziału Wojewódzkiego 
Związku OSP.  tys. zł przekazał 

Komendant Główny Państwowej Straży 
Pożarnej w Warszawie, ,  tys. zł otrzymano 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
kwota ,  tys. zł pochodziła natomiast 
z budżetu gminy Murowana Goślina. Łączny 
koszt wyniósł ,  tys. zł. Do tego  tys. zł 
przekazał Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopu-
chówko Zbigniew Szeląg. Środki te przezna-
czono na zakup piły motorowej.

Komendant OSP, a zarazem sołtys 
Łopuchowa Leszek Sommerfeld składa 

Wszystkich Mieszkańców Gminy 
zapraszam na „Sylwestra pod 
gwiazdami”.  grudnia od godz. 

.  na boisku w Łopuchówku. A tam: ogni-
sko, kiełbaski, gorący barszcz, tradycyjny łyk 
szampana! I trochę muzyki… Powitajmy 
Nowy Rok radośnie i z fantazją! 

Ula Gendera-Zielińska 
 Sołtys Łopuchówka

podziękowania wszystkim, którzy przyczy-
nili się do wzbogacenia łopuchowskiej jed-
nostki.

Jednostka OSP w Łopuchowie wzbogaciła się o nowy wóz 
strażacki (ford transit). Zaowocowały starania komen-
danta Leszka Sommerfelda. 

cym kominkiem, aż miło wchodzić do 
takiego wnętrza.

Na zakończenie objazdu: wielkie otwarcie 
świetlicy w Boduszewie, z udziałem wielu 
mieszkańców, z tradycyjnym tortem 
i łykiem szampana za pomyślność. Kole-
żanka Ela Winogrodzka długo odczyty-
wała listę osób, które w wydatny sposób 
przyczyniły się do tego, że świetlica ist-
nieje, nie żałując czasu i sprzętu. Życzymy, 
aby to miejsce było zawsze przyjazne dla 
mieszkańców. I nie tylko.

 LAT,  LAT
W listopadzie urodziny obchodzi nasz 
kolega Zdzisław Bromberek - sołtys Prze-
będowa, któremu życzymy zdrowia 

i wszelkiej pomyślności.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Delegacja sołtysów, jak każdego roku, 
wzięła udział w uroczystej mszy św. oraz 
złożyła wiązankę pod pomnikiem na rynku 
w dniu Święta Niepodległości.

SEZONOWY RARYTAS
Jak gmina długa i szeroka trwa wielkie 
grzybobranie. Jak „donoszą” z różnych 
miejsc gminy, w tym roku obrodziły one 
jak rzadko. Zbieraliśmy dorodne praw-
dziwki, podgrzybki i inne, a jak słychać, 
największym zainteresowaniem cieszą się 
popularne kanie - „sowy”, przyrządzane 
najczęściej jako panierowany w jajku i tar-
tej bułce sezonowy rarytas.

Nowy wóz 
dumą strażaków 
w Łopuchowie

„Sylwester pod 
gwiazdami” 
w Łopuchówku

LISTOPAD
Zaczął się listopad - jeden z „gorszych” 
miesięcy w roku. Zaczęły się krótkie, naj-
częściej pochmurne, mgliste dni, dłu-
uuuugie wieczory z brzydką deszczową 
pogodą. Tradycyjnie zaczynamy go bla-
skiem zniczy, migotaniem tysięcy świa-
tełek - dla tych, którzy odeszli.
Pamiętajmy o tym święcie, wspominając 
bliskich, których już z nami nie ma. 
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Komendant OSP Łopuchowo i zarazem sołtys Leszek 
Sommerfeld z nowym autem.
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ROBIĘ W ŻYCIU 
TO - CO KOCHAM

Urszula Gendera-Zielińska: Mariusz Palka, 
czyli kto? Nauczyciel przez duże „N”?

Mariusz Palka - nauczyciel, pedagog, radny 
powiatu poznańskiego: Jestem od zawsze 
nauczycielem z zamiłowania, pasji, z długim 
stażem.  Mam to szczęście, że robię w życiu 
to, co kocham, cenię kontakt z młodzieżą, 
i dobrze się czuję w tej roli. Byłem pierw-
szym dyrektorem szkoły w Murowanej 
Goślinie (os. Zielone Wzgórza). Zaczynałem 
tam pracę „od zera” - dosłownie - od nosze-
nia ławek i wszystkich, tych drobiazgów, 
które składały się na to, że szkoła zaczęła 
funkcjonować. I to nieźle. Krok po kroku 
urządzaliśmy nasze „królestwo” i dziś mogę 
pochwalić się tym, że jak na tamte czasy, 
powstawała naprawdę nowoczesna szkoła. 
Wyposażenie niby skromne, a dawało mnó-
stwo radości. Urządzało się szkołę, choć 
o każdy drobiazg było trudno i należało go 
najpierw „zdobyć”. W  r. powstała 
nowoczesna pracownia komputerowa. 
W  roku naszą szkołę odwiedził biskup 
Urbaniak. W tamtym czasie wprowadziliśmy 
na wyraźne życzenie społeczeństwa naukę 
religii w szkole. Mieliśmy wtedy bardzo 
dobrą kadrę nauczycielską – po prostu byli-
śmy - skazani na sukces!

Gdyby trzeba było wymienić nazwiska 
kadry?

Tu lista byłaby zbyt długa, aby ją wymienić. 
Nie chciałbym nikogo pominąć.

Jak w ciągu tych lat zmieniła się młodzież?

Z perspektywy czasu młodzież się zmieniła, 
ale wynika to nie z tego, że jest lepsza czy 
gorsza – po prostu świat się zmienił. A nadą-
żyć musi za tym nauczyciel. I nie można tu się 
obrażać na świat. Współczesna szkoła jest 
scentralizowana poprzez egzaminy 
wewnętrzne.

A jak zmieniła się szkoła?

Zmiany polegają na wprowadzeniu spraw-
dzianów, testów, pomiarów różnego rodzaju. 
Uważam, że powinna być zachowana równo-
waga pomiędzy tymi „pomiarami”, a funk-
cjami wychowawczymi. Na tym należy się 
skupić, bo „od mierzenia się nie rośnie”.

Jako radny powiatu masz kontakty także 
z sołectwami naszej gminy. Jak tę współ-
pracę oceniasz?

Możliwość tej współpracy jest bardzo 
ważna, ponieważ pokazuje „drugą twarz” 
naszej gminy. Zupełnie inaczej patrzy na te 
sprawy człowiek z Zielonych Wzgórz, a ina-
czej mieszkaniec wsi i sołectwa. Sołtysi 
znają bardziej ludzkie twarze tych proble-

mów, są najbliżej nich i muszą się z nimi mie-
rzyć. Odczuwam wielki sens ich pracy i budzi 
to mój ogromny szacunek.

A nad czym pracujesz jako radny powiatu?

Jestem przewodniczącym komisji oświato-
wej. Bardzo się cieszę, że nasze szkoły są 
w dobrej kondycji i nikt nie myśli o ich zamy-
kaniu. Obecnie duży nacisk kładziemy na 
szkolenie zawodowe uczniów, a dotyczy to 
zarówno szkół zawodowych, jak i techników 
zawodowych.
Regularnie organizujemy spotkania szkole-
niowe w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej 
w Chalinie. Jako jedyny powiat uczestniczymy 
w programie zwalczania wyrobów azbesto-
wych. Dbamy o czystość powiatu. Uważam, 
że naprawdę jest się czym pochwalić.

A co robi tak „zajęty” człowiek w tzw. wol-
nym czasie?

Ten czas prawie nie istnieje, stale coś się 
dzieje. Jedne zajęcia gonią następne, zajęcia, 
szkolenia, narady, posiedzenia, ale jeśli już 
znajdzie się taka chwila to... uwielbiam grzy-
bobranie, niespieszne spacery po lesie, szelest 
liści pod nogami, prawdziwy relaks, szkoda, że 
nieczęsty. Lubię także pojeździć na rowerze.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

Sołtys miał kota, którego nie cierpiał 
i postanowił wywieźć go z domu. Wyjechał 
2 ulice dalej. Zostawił kota i odjechał. 
Wraca, a kot siedzi na progu.
Następnego dnia wywozi go jeszcze dalej, 
wraca, a kot mu się łasi do nóg.
Więc trzeciego dnia bierze kota, wozi go po 
mieście, w lewo, w prawo, jak najdalej od 
domu, w końcu dzwoni do domu:
-  jest kot w domu? - pyta żonę.
-  jest!
- to daj go do telefonu, bo nie mogę do 

domu trafi ć.

MARIUSZ PALKA 
nauczyciel, 

pedagog, 
radny powiatu 
poznańskiego

PRZYSŁOWIA NA LISTOPAD: 

„Deszcz w początkach listopada, mrozy w styczniu zapowiada”
„Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe”
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ZARTZART  października br. odbyło się uro-
czyste otwarcie wyremontowa-
nej świetlicy wiejskiej w Kamiń-

sku. Koszt inwestycji wyniósł  ,  zł, 
w tym dofi nansowanie z PROW   zł. 

Świetlica to ważne miejsce spotkań miesz-
kańców Sołectwa. Remont i wyposażenie 
zostało zaprojektowane przez Panią Sołtys 
Elżbietę Dziel, a wykonane przez Firmę Pana 
Jerzego Dłużewskiego. Wszystko to mogło 
być przeprowadzone dzięki owocnej współ-
pracy z Urzędem Miasta i Gminy oraz Lokalną 
Grupą Działania „Kraina  Rzek”. Mieszkańcy 
doceniają i cieszą się z faktu, że była możli-
wość pozyskania z Unii Europejskiej dodatko-
wych funduszy na wspólne cele.

Serdeczne podziękowania dla młodzieży, 
mieszkańców i wszystkich osób zaangażo-
wanych w realizację projektu. Uroczystość 
uświetniły ciasta wykonane przez gospody-
nie, ale także przez dwóch młodych panów: 
Tomka Kazusia i Mateusza Hoły.

Do uzupełnienia projektu włączył się Pan 
Burmistrz Tomasz Łęcki fundując kuchenkę 
gazowo-elektryczną oraz Pani Radna Elż-
bieta Winogrodzka dając w prezencie war-
nik.

Dzięki dobrej współpracy – można więcej.

Anna Kwietniewska
Rada Sołecka Kamińska

Kamińsko ma ładną świetlicę
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Ten jubileusz był wyjątkowy nie tylko ze 
względu na magiczną liczbę  lat i sta-
tus „Srebrnego wesela”. Niósł ze sobą 

już pewną zadumę i refl eksje, które  znalazły 
odzwierciedlenie w samych obchodach. Były 
bowiem próbą odpowiedzi na słowa mistrza 
Wyspiańskiego: „Co się komu w duszy gra, co 
kto w swoich widzi snach…”
 
Słoneczny ranek  października  r. roz-
począł się dla uczniów, nauczycieli, pracowni-
ków, rodziców „Dwójki” oraz zaproszonych 
gości mszą świętą - uroczystą,  w obecności 
pocztów sztandarowych innych szkół gminy, 
ale również wyjątkową w swej atmosferze. 
Po mszy wszyscy przemaszerowali do 
budynku szkoły, gdzie rozpoczęła się ofi -
cjalna część obchodów -lecia Szkoły Pod-
stawowej nr  im. Henryka Sienkiewicza 
w Murowanej Goślinie. Na sali gimnastycznej 
Pani Dyrektor powitała zebranych gości, 
wśród których była Pani Poseł Bożena Szy-
dłowska, Pan Burmistrz Tomasz Łęcki, Pani 
Wizytator Marzena Pelcer reprezentująca 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, przedsta-
wiciele Rady Powiatu Poznańskiego i radni 
Rady Miejskiej Murowanej Gośliny oraz inni 
znamienici zaproszeni goście. 

Wystąpienie Pani Dyrektor nakreślające rys 
historyczny szkoły zostało jednak niespodzie-
wanie przerwane przez jedną z nauczycielek 

i na scenę wkroczył… chór nauczycieli oraz 
dzieci. Rozpoczęło się niecodzienne przed-
stawienie ukazujące dzieje szkoły poprzez 
muzykę i choreografi ę. Czego tam nie było - 
i wspaniały plan wzniesienia szkoły, i trud jej 
budowy, i wspólne sprzątanie… nie zabrakło 
też wielkiego fi nału nawiązującego do słyn-
nego High School Musical, w którym nasze 
szkolne sukcesy zaprezentowały klasy spor-
towe i muzyczne. Ta część jubileuszu zakoń-
czyła się wspólnym odśpiewaniem przez 
nauczycieli, uczniów i gości, którzy ochoczo 
się przyłączyli tak podnoszącej na duchu pio-
senki „We are the champions”. 

Następnie wszyscy zaproszeni goście ucznio-
wie i nauczyciele udali się na słodki poczęstu-
nek - jubileuszowy tort. Przy okazji mogli 
zwiedzić Salę Patrona oraz obejrzeć okolicz-
nościowe wystawy i zdjęcia.

Po poczęstunku zaproszeni goście wrócili na 
salę, by dalej świętować Srebrne Wesele. 
Poprowadził ich grajek oraz Para Gospodarzy 
w staropolskich strojach - Pani Dyrektor Miro-
sława Szudera oraz Pan Burmistrz Tomasz 
Łęcki. Jak na ucztę weselną przystało zasiedli 
oni za biesiadnym stołem i toastami witali 
gości. By wkupić się w łaski jubilatki goście 
przed wygłoszeniem mowy proszeni byli 
o rozwiązywanie zagadek dotyczących rze-
czywistości szkolnej. Były fanfary, wiwaty, 

prezenty i kwiaty. Było wiele wzruszających 
momentów, jeszcze więcej ważnych słów. 
Gospodyni i Gospodarz dziękowali tym, któ-
rzy tę szkołę wspierają, tym, którzy z nią 
współpracują i tym, którzy ją tworzą. Nie 
zapomnieli również o naszych wspaniałych 
dyrektorach, absolwentach, nauczycielach 
emerytach oraz tych, którzy już w naszej 
szkole nie pracują. Słowa padały, życzenia 
uskrzydlały, a potem był czas na te bardziej 
prywatne, często intymne wspomnienia, na 
spotkania po latach i osobiste refl eksje. 
A wszystko to w artystycznej oprawie, którą 
zapewnił kwartet smyczkowy ARCHETTO.
 
I tak po raz kolejny przypomnieliśmy sobie 
wszyscy, że jesteśmy już od wielu, wielu lat 
wspólnotą, że mimo upływu czasu rozpiera 
nas energia, nie brakuje nam kreatywności 
i przede wszystkim, że kolejne jubileusze 
utwierdzają nas w przekonaniu, jak wiele jesz-
cze przed nami….
Wszystkim gościom, fundatorom, pocztom 
sztandarowym, osobom zaangażowanym 
w organizację tego ważnego dla nas święta 
składamy serdeczne podziękowanie. 

Hanna Frelich
Szkoła Podstawowa nr  

im. Henryka Sienkiewicza 
w Murowanej Goślinie

Fot. Paulina Giełwanowska

OŚWIATA

Życie szkoły biegnie tak szybko, 
kolejne rozpoczęcia roku, kolejne 

rozdania świadectw, a pomiędzy nimi 
nauka, wspólnie spędzony czas… Nie 
liczymy dni, miesięcy, lat, jednak one 

nieubłaganie płyną. I kiedy przychodzi 
kolejny jubileusz ze zdumieniem 

przecieramy oczy: to już teraz? To już 
tyle lat?.. Przecież nic się nie zmienia, 
nic nie kończy,  a wszystko zaczyna…

Nauczyciele w roli chórzystów.

Gospodarz uroczystości Dyrektor SP2 Mirosława Szudera i Burmistrz Tomasz Łęcki.
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OŚWIATA

To już dwunasty rok z rzędu, gdy Staro-
sta Poznański Jan Grabkowski wraz 
z Wydziałem Bezpieczeństwa, Zarzą-

dzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich 
Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz 
Komendą Miejską Policji w Poznaniu 
i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożar-
nej w Poznaniu przekazuje kamizelki odbla-
skowe uczniom pierwszych klas szkół pod-
stawowych z terenu powiatu poznańskiego. 

W ramach akcji „Widoczny pierwszoklasi-
sta” uczniom klas pierwszych Szkoły Pod-
stawowej nr  im. Karola Marcinkowskiego 
w Murowanej Goślinie kamizelki wręczył  
października  r. Wicestarosta Poznański 
Tomasz Łubiński, któremu towarzyszyli pra-
cownicy starostwa oraz przedstawiciele 
policji i straży pożarnej. 

W czasie spotkania najpierw poli-
cjanci przypomnieli dzieciom 
zasady bezpiecznego poruszania 
się po drodze, a strażacy zasady 
zachowania się w sytuacji zagroże-
nia pożarem. Nasi pierwszoklasiści 
wykazali się bardzo dobrą znajo-
mością numerów alarmowych. 
Wiedzieli również, co należy zro-
bić, gdy zauważą pożar. Następnie 
Pan Starosta i pozostali goście 
wręczyli uczniom kamizelki. Dzie-
ciom bardzo spodobały się pre-
zenty. Mamy nadzieję, że będą one 
nosić kamizelki w czasie pieszych 
wędrówek.
Pierwszoklasistom z pozostałych szkół 
naszej gminy kamizelki przekazali strażnicy 
miejscy.

Jeden z najlepszych nauczycieli w Polsce 
mieszka w naszej gminie

Nauczyciel naszego gimnazjum, polonista 
oraz wychowawca klasy interdyscyplinarnej 
„Hipolit” Pan Jakub Niewiński znalazł się 
wśród trzynastu nauczycieli nominowanych 
do tytułu Nauczyciel Roku .  paździer-
nika  roku w Dzień Edukacji Narodowej 
na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła 
się uroczystość wręczenia nominacji i wyróż-
nień. Pan J. Niewiński znalazł się w trójce naj-
lepszych nauczycieli i odebrał dyplom z rąk 
Pani Minister Krystyny Szumilas. Docenione 
zostały zarówno sukcesy dydaktyczne Pana 
Jakuba, jak i działania projektowe na rzecz 
przywracania pamięci o wielokulturowej 
przeszłości Murowanej Gośliny. Gimnazjum 
nr  im. Hipolita Cegielskiego reprezento-
wane przez Pana J. Niewińskiego otrzymało 
miano Szkoły na Medal sygnowane przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gratulu-
jemy wyróżnienia!

Inicjatywa „Bądź jak Hipolit”

W związku z potrzebą wzmocnienia roli 
patrona naszej szkoły w pracy dydaktycznej 
i wychowawczej oraz w celu zachęcenia 
uczniów do dojrzałej pracy nad sobą podjęli-
śmy inicjatywę, która wpisuje się w hasło: 

„Bądź jak Hipolit”, czyli przewidujący, poży-
teczny, przedsiębiorczy, pracowity, zdolny, 
otwarty.

Zapraszamy do „Szkoły dla Rodziców 
i Wychowawców”

Bardzo chcemy zainteresować swoimi pla-
nami Rodziców, którzy jak nikt inny szukają 
sposobu na nawiązanie głębszych i cieplej-
szych relacji ze swoimi dziećmi, stąd organi-
zowana przez P. Psycholog i P. Pedagog 
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.  Jej 
celem jest wspieranie dorosłych w codzien-
nych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, 
nauka lepszego komunikowania się, refl ek-
sja nad własną postawą wychowawczą, 
wymiana doświadczeń, co ma duży wpływ 
na kształtowanie się więzi opartych na wza-
jemnym szacunku. Wnioskować więc można, 
iż jest to także program profi laktyczny. 
Główne motto Szkoły brzmi: Wychowywać 
to kochać i wymagać, czyli budowę relacji 
opieramy na podmiotowości i dialogu. 
Odbiorcami programu są nie tylko rodzice, 
ale także nauczyciele, wychowawcy, kate-
checi, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi 
i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. 
Od kwietnia  roku odbywać się będą 
spotkania podzielone na trzy części: „Szkoła 
dla rodziców i wychowawców”, „Rodzeń-
stwo bez rywalizacji”, „Wychowanie nasto-
latka”. Każda z tych części obejmie kilka spo-
tkań. Wszystkie warsztaty poprowadzą cer-
tyfi kowani przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
w Warszawie realizatorzy programu „Szkoła 
dla Rodziców i Wychowawców”- psycholog 
Hanna Skoryna i pedagog Aleksandra Gro-
bela, pracujące w Gimnazjum nr .
Informacji udziela p. A. Grobela pod nr tel. 

   .

Elżbieta Mistarz

Pierwszoklasista zawsze widoczny

Wieści z Gimnazjum nr 

Krzysztof Radke, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  

im. Karola Marcinkowskiego 
w Murowanej Goślinie

Panu Andrzejowi Kobylackiemu
wyrazy głębokiego żalu i serdecznego 

współczucia z powodu śmierci

Ojca
składają 

dyrektorzy i pracownicy administracyjni 
goślińskich szkół

Pani Kierownik Biura ds. Oświaty 
Teresie Dutkiewicz 

wyrazy głębokiego żalu 
i serdecznego współczucia 

z powodu śmierci

Mamy
składają 

dyrektorzy goślińskich szkół

Przedszkolaki w nowych kamizelkach.

Drugi od lewej: Jakub Niewiński.

www.murowana-goslina.pl



Pojawił się także Burmistrz Tomasz Łęcki 
„Bardzo mnie cieszy, że na naszych miesz-
kańców można liczyć i że gośliniacy potrafi ą 
pomagać gośliniakom.” – komentował.

Bardzo zaangażowali się uczniowie.
„Pomysł wyszedł tak naprawdę od dwóch 
uczennic: Kai Lurki i Julii Cieślak z II d. Zadzwo-
niły do mnie, czy im pomogę w przeprowadze-
niu akcji, z racji faktu, że uczyłam kiedyś 
Tymka. Oczywiście bez namysłu zgodziłam się. 
I zaczęliśmy działać.” – skomentowała 
nauczycielka Karolina Betka-Śliwińska.
„Pomagamy, bo zmartwiła nas ta wiadomość, 
że były uczeń ma raka. Robimy wszystko, co 
się da, żeby mu pomóc, chociaż osobiście nie 
znamy Tymka.” – powiedziała Dominika 
Siwak, która tego dnia prowadziła sprzedaż 
placków.
„Chcemy pomóc choremu chłopakowi, który 
kiedyś był taki jak my. To bardzo fajne uczucie 
pomagać innym.” – dodała Julia Kuźniewska 
z klasy II d.

Przed budynkiem szkoły gimnazjalistki wrę-
czały przybyłym naklejki z napisem „Serce 
dla Tymka”. „Rozdajemy naklejki, by każdy 
pamiętał o Tymku i pomagał mu. Potrzeba 
dużo pieniędzy.” – namawiały Weronika 
Radomska, Magda Nowak i Zuzanna Fornalik 
z klasy I c.

szewski, Mikołaj Dębiński, Patrycja Rogacka, 
Szymon Adamczak, Mateusz Kmita, Refl o, 
Filip, Big Adam oraz chór pod batutą Pani 
Joanny Białachowskiej, udowadniając, że są 
artystami najwyższej klasy. Imprezę spraw-
nie poprowadziła przewodnicząca SU, 
Monika Skitek, a o oprawę techniczną 
zadbali: Przemysław Kucner i Jacek Polski.

W przerwie koncertu odbyła się licytacja 
przepięknych własnoręcznie wykonanych 
przedmiotów podarowanych przez rodzi-
ców i szkolnych sztukmistrzów. Licytacja 
przyjęta została z niezwykłym entuzja-
zmem, a towarzysząca jej zacięta rywaliza-
cja sprawiła, że niemalże wszystkie przed-
mioty znalazły nowych nabywców.

Podczas koncertu odbywały się również: 
loteria oraz kiermasz ciast przygotowanych 
przez uczniów naszej szkoły (  blach słod-
kich rarytasów otrzymaliśmy od uczniów 
technikum żywienia).

Nie po raz pierwszy mieszkańcy naszej 
gminy wykazali się wielkim sercem 
organizując pomoc dla innego potrze-

bującego mieszkańca. Tym razem inicjatywa 
wyszła od młodych goślinian, uczniów Gimna-
zjum nr , którzy postanowili pomóc swo-
jemu byłemu koledze – Tymkowi Parchlinia-
kowi, ciężko choremu na nowotwór złośliwy. 
Tymek nie poddaje się. Wierzy, że wyzdro-
wieje. Ale do tego potrzebne są pieniądze. 

Gimnazjaliści z „Jedynki” wymyślili kilka 
akcji, które miały zwrócić uwagę wszystkich 
uczniów, a w efekcie przyciągnąć ich do 
puszek.

Przygotowali więc loterię, w której każdy 
wygrywał, zbierali -groszówki oraz piekli 
placki, które sprzedawali w swojej kawia-
rence przez kilkanaście dni. Apogeum dzia-
łań przypadło  października, kiedy to 
w godzinach popołudniowych uczniowie 
zaprosili do kawiarenki wszystkich miesz-
kańców gminy. Przez  godziny w holu gim-
nazjum wrzało od chętnych, pragnących 
pomóc Tymkowi.

To był wyjątkowy wieczór, piękny kon-
cert i wspaniały pomysł, który zrodził 
się z inicjatywy uczniów ZS w Bolecho-

wie.  października  hol szkoły pękał 
w szwach. A to wszystko za sprawą, walczą-
cego z nowotworem, naszego absolwenta 
Tymoteusza. Wszyscy, tak licznie przybyli, 
chcieli wesprzeć Tymka w walce z chorobą, 
dodać mu siły i wiary, pomóc w zebraniu fun-
duszy na niezbędną rehabilitację, a przede 
wszystkim pokazać, że ma wokół siebie 
prawdziwych przyjaciół, na których zawsze 
może liczyć. I udało się. Zebrano  zł.

Nie da się ukryć, że nieobcy był nam strach, 
czy na pewno wszystko się uda. Rzeczywi-
stość przerosła nasze oczekiwania, a radość 
gości była wielka. Prawdziwą ucztę muzycz-
 no-wokalno-kabaretowo-taneczną zapew-
niły nam nasze gwiazdy (uczniowie i absol-
wenci): Jagoda Stochaj, Anna Albin, Rafał 
Grzymisławski, Michał Kufel, Zuzanna 
Kaszuba, Martyna Cichacka, Daniel Mali-

Po wstępnych podliczeniach udało się 
zebrać ponad  tysiące złotych.
„Jestem bardzo szczęśliwa, że moi uczniowie 
stanęli na wysokości zadania. Zawsze jestem 
przychylna takim akcjom. Bardzo się cieszę, że 
są tacy otwarci i wrażliwi na potrzeby innych. 
Podziękowania należą się zarówno im, jak 
i rodzicom. To wielka rzecz.” – komentuje 
Dyrektor Gimnazjum nr  p. Justyna Furman.

Gratulujemy pomysłodawcom! Mieszkań-
ców zachęcamy do włączenia się w pomoc 
Tymkowi. Szczegóły na: www.alivia.org.pl/
skarbonka/tymoteusz-parchliniak.

Organizatorzy akcji dziękują Cukierni p. Pawła 
Piętki oraz Piekarni SRH „Rolnik” za nieod-
płatne przekazanie słodkości do kawiarenki.

Koncert okazał się wspaniałym przeżyciem, 
a młodzi artyści dostarczyli nam wielu wzru-
szeń. 

Jesteśmy  niezwykle wdzięczni tym wszyst-
kim, którzy pomogli nam wyczarować ten 
piękny wieczór. Serdecznie dziękujemy ofi a-
rodawcom, gościom za zaangażowanie, bez-
interesowność, hojność, ciepłe słowa i wiel-
kie serca, których w ten wyjątkowy piątek 
spotkaliśmy naprawdę wiele.

Monika Dziurla

Uczniowie z Zespołu Szkół 
w Bolechowie wystąpili dla Tymka

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

Uczniowie Gimnazjum nr  
ofi arowali swoje serca dla Tymka

Każdy sprzedany los gwarantował upominek.

Oni wystąpili dla Tymka.
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Goście festynu ustawiali się w kolejce po 
wspaniałe placki ziemniaczane według sta-
rej receptury. Dużym zainteresowaniem 
smakoszy cieszyła się też nasza zupa ziem-
niaczano-porowa.  Ważnym wydarzeniem 
festynu był konkurs na „Bambrzoka”, czyli 
babkę ziemniaczaną, w którym wzięliśmy 
udział. Mimo ciężkiej pracy, naszym uczniom 
humory dopisywały - co widać na zdjęciu. 

Izabela Starosta-Byczyńska
nauczycielka przedmiotów zawodowych 

w Technikum Żywienia
Zespół Szkół w Bolechowie, 

Szkoła w Murowanej Goślinie

pojechały do siedziby polskiego parlamentu. 
Jak opowiadały, pobyt w Warszawie był 
interesujący nie tylko dzięki możliwości 
zwiedzenia sal sejmu widzianych dotąd tylko 
na ekranie komputera. Plan pobytu obejmo-
wał również Łazienki Królewskie, Zamek 
Królewski, a także Stadion Narodowy. 

Drukarka D prezentem dla zdolnego ucznia
Trzeci obrazek z życia szkoły – również zwią-
zany z osiągnięciami ucznia i docenieniem 
jego aktywności naukowej – to prezentacja 
drukarki D, którą Jakubowi Adamskiemu 
z II b przekazał Fundusz na Rzecz Dzieci 
Wybitnie Zdolnych. Ten niezwykły przyrząd 
wytwarza trójwymiarowe przedmioty z pla-
stiku (na pokazie była to nakrętka), często 
bardzo skomplikowane. Docenione w ten 
sposób matematyczno-techniczne uzdolnie-
nia Jakuba sprawiły, że uczniowie Gimna-
zjum nr  będą mogli uczyć się z urządze-
niem używanym zazwyczaj w specjalistycz-
nych fi rmach. 

Mamy nadzieję, że kolejne miesiące przy-
niosą dalsze dobre wiadomości, których nie 
omieszkamy przekazać Czytelnikom Biule-
tynu. 

Justyna Telicka, nauczycielka jęz. polskiego

 października prawdziwi pasjonaci 
żywienia nie mogli pozostać w domu, 
wiedząc, że w Muzeum Rolnictwa 

w Szreniawie, odbywa się coroczne „Święto 
Pyry”. Dlatego uczniowie i nauczyciele z Tech-
nikum Żywienia przy ul. Szkolnej w Murowa-
nej Goślinie udali się tam gotować. 

Dzielne uczennice II klasy: Magda Wanecka, 
Magda Grudzień, Kinga Nowak, Ania Pędziń-
ska oraz Szymon Adamczak z klasy trzeciej 
wraz z opiekunkami: Izabelą Starosta-By-
czyńską oraz Danutą Borejsza-Wysocką 
raczyli gości imprezy tradycyjnymi potra-
wami naszego  regionu.

Życie Gimnazjum nr  t oczy się w rytmie 
lekcji i codziennych zadań, czasami jed-
nak mają miejsce wydarzenia wyjąt-

kowe, którym warto poświęcić więcej 
uwagi. W ostatnim czasie miały miejsce  
takie wydarzenia.
 
Wizyta Kurator i Wicewojewody
Pierwszym wyjątkowym wydarzeniem była 
dość nieoczekiwana wizyta Wielkopolskiej 
Kurator Oświaty Elżbiety Walkowiak i Wice-
wojewody Wielkopolskiego Przemysława 
Paci w „Dniu Edukacji Narodowej”. Mimo, że 
dzień ten był wolny od zajęć dydaktycznych, 
goście naszej szkoły mogli przyglądać się 
zajęciom sportowym oraz pracom kół zain-
teresowań: historycznego, plastycznego, 
informatycznego i chemicznego. 

II miejsce naszych gimnazjalistek w konkur-
sie o powstaniu styczniowym
Drugie warte odnotowania zdarzenie wiąże 
się z uczestnictwem uczennic klasy III b pod 
opieką p. Anny Kasprzak: Zuzanny Jurgi, 
Karoliny Jankowskiej, Małgorzaty 
Przybył i Oliwii Warguły – w konkursie doty-
czącym powstania styczniowego (z okazji 

. rocznicy jego wybuchu). W odbywają-
cym się w Luboniu fi nale gimnazjalistki 
zajęły bardzo dobre, II miejsce, a w nagrodę 

 października  roku w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Długiej Goślinie 

odbyła się uroczysta akademia z okazji 
„Dnia Edukacji Narodowej”, przygotowana 
przez uczniów klasy drugiej pod kierunkiem 
wychowawczyni Beaty Sójki.

„Dzień Nauczyciela” jest jednym z najpiękniej-
szych dni w roku szkolnym. Nagrodą dla 
nauczycieli okazały się: piękne kwiaty, szczere 
uśmiechy dzieci, liczne wiersze i wspaniale 
zaprezentowane piosenki. Tego dnia, 
zarówno nauczyciele, jak i pani dyrektor 
otrzymali nagrody za ogrom pracy włożony 
w przygotowanie uroczystości nadania Szkole 
Podstawowej w Długiej Goślinie imienia 
Powstańców Wielkopolskich i sztandaru w dniu 

 lutego  roku. Gośćmi specjalnymi uro-
czystości byli: Burmistrz Miasta i Gminy Muro-
wanej Gośliny Tomasz Łęcki, Kierownik Biura 
ds. Oświaty Urzędu Teresa Dutkiewicz, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej Konrad Strykow-
ski. Jak co roku gośćmi honorowymi byli 
nauczyciele emeryci. Uroczyste obchody 
„Dnia Nauczyciela” zakończyły się zaprosze-
niem miłych gości na słodki poczęstunek.

Beata Sójka

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata - 
Polska” w Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Dłu-

giej Goślinie ruszyła pełną parą  wrze-
śnia. W tym roku to już jej . edycja. Ta 
ogólnopolska inicjatywa ma na celu nie 
tylko podjęcie li tylko fi zycznego porządko-
wania naszego otoczenia, ale też eduka-
cyjny aspekt uświadamiania najmłodszych 
pokoleń o roli stopnia czystości środowi-
ska w życiu człowieka i skutkach jego 
zaniedbania dla nas jak i dla przyszłych 
pokoleń. 

Akcja „Odkrywania Czystej Polski” w Długiej 
Goślinie rozpoczęła się od spotkania z przed-
stawicielem Urzędu Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina i krótkiej pogadanki na temat 
roli selektywnej zbiórki odpadów oraz spo-
sobów segregowania. Tematyka ekologiczna 
przyświecała też uczniom podczas wykony-
wania plakatów o tematyce „Jestem, więc 
nie śmiecę”, „Odkrywamy czysty las”, „Zbie-
ram - pomagam”. 
Sprzątanie najbliższej okolicy, na terenie 
i wokół szkoły miało na celu zaszczepienie 
wśród uczniów poczucia estetyki oraz 

nawyku „nieśmiecenia” czyli każdorazowego 
pozostawiania porządku zawsze i wszędzie. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Długiej Gośli-
nie na co dzień starają się dbać o czystość 
środowiska często porządkując otoczenie 
szkoły i miejsca swego zamieszkania. Wpaja-
nie dzieciom i młodzieży właściwych nawy-
ków przynosi dobre rezultaty - z roku na rok 
zauważalny jest spadający poziom zanie-
czyszczeń wsi i jej okolic. 

 Agata Glapiak

Wieści z Gimnazjum nr 2Dzień Nauczyciela
w Długiej Goślinie

SP Długa Goślina „Odkrywa Czystą Polskę”

Goślińscy uczniowie kucharzyli w Szreniawie
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy informuje, że od  stycznia 
 r. naliczane będą kary pieniężne za przetrzymywanie 

wypożyczonych książek. Zgodnie z regulaminem biblioteki, 
kara będzie wynosiła  gr za każdy dzień zwłoki od każdego prze-
trzymanego woluminu. Jednocześnie przypominamy, że czytelnik 
ma prawo do dwukrotnego przedłużenia terminu zwrotu wypoży-
czonych książek osobiście, drogą telefoniczną, mailową lub SMS
-ową (można tego dokonać tylko przed upływem terminu zwrotu 
i pod warunkiem, że dana książka nie jest zarezerwowana przez 
innego czytelnika).

Osoby, które do końca bieżącego roku zwrócą zaległe książki, nie 
poniosą żadnych konsekwencji. Czekamy na wszystkich, nawet tych 
bardzo spóźnialskich. 

Jednak z dniem  stycznia  r. defi nitywnie zakończy się okres 
amnestii i system elektroniczny zacznie naliczać kary. Dłużników, 
którzy przetrzymują książki od  r. i wstecz, przejmie profesjo-
nalna fi rma windykacyjna.  W Państwa interesie jest więc sprawdze-
nie swojej sytuacji w bibliotece, upewnienie się, czy nie zalega się 
z żadną książką. Lojalnie uprzedzamy szczególnie tych, którzy wypo-
życzyli książki nawet kilka lat temu, bo w takich wypadkach kary 
będą, niestety, dość dotkliwe. 

Maria Matelska-Busza
Dyrektor Biblioteki w Murowanej Goślinie

tel.    
e-mail: mariola@murowana-goslina.pl 

Seminaria przeprowadzone zostaną 
w siedzibie I Oddział ZUS w Poznaniu 
ul. Dąbrowskiego  w dniach:  listo-

pada   r. -  transport,  listopada  r. 
– usługi,  grudnia  r. – przetwórstwo 
przemysłowe, oraz w  Inspektoracie ZUS 
w Poznaniu, ul. Fabryczna /  w dniach:  
listopada  r. – usługi,  listopada  r. 
– usługi, a także w siedzibie II Oddział ZUS 
w Poznaniu ul. Starołęcka  w dniach:  
października  r. – usługi,  listopada 

 r. – usługi.

Na zakończenie seminarium uczestnicy 
otrzymają zaświadczenie potwierdzające 
udział w  seminarium. Zgłoszenia przyjmuje 

i informacji udziela Joanna Bień – Wydział 
Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji, 
Poznań, ul. Dąbrowskiego  pok. , tel.  

   lub      (w godz. .  do 
. ), fax    , e-mail: bienj @zus.

pl. O możliwości udziału decyduje kolejność 
zgłoszeń. Seminaria będą prowadzone po 
zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

ZUS zastrzega możliwość zmiany planowa-
nych terminów i tematów seminariów, oraz 
odwołania seminarium   w danym dniu.

Wydział Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział w Poznaniu

bezpłatne seminaria 
z zakresu prewencji 
wypadkowej dla pracodawców

TAXI 
W MUROWANEJ 

GOŚLINIE 
  

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu 
zaprasza na bezpłatne jednodniowe seminaria z zakresu 
prewencji wypadkowej, dotyczące bezpieczeństwa i higieny 
pracy, skierowane do pracodawców małych i średnich 
przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego 
(w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz 
pierwszy) sektora budowlanego, ochrony zdrowia, 
transportu oraz przetwórstwa przemysłowego.

Na podstawie art.  pkt  ustawy z dnia  marca  r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z  r., poz.  ze zm.) oraz 
art.  ust.  ustawy z dnia  października  r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.Nr , poz.  ze 
zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Murowanej Goślinie 
uchwały Nr XXX/ /  z dnia  października  r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr , /  oraz /  w Uchorowie, którego granice określono na 
załączniku grafi cznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miej-
scowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy 

Murowana Goślina, ul. Poznańska , 
-  Murowana Goślina w terminie do 

dnia  grudnia  roku. Jednocześnie, 
w związku z postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na śro-
dowisko informuję, że zainteresowani 
mogą składać wnioski do prognozy oddzia-
ływania na środowisko do wyżej przedsta-
wionego planu.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza
Marcin Buliński, Zastępca Burmistrza                         

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 60, 61/1 oraz 61/2 w Uchorowie 

Z A S TĘPC A B U R M I S T R Z A M I A S TA I  G M I N Y             
M U ROWA N A G OŚLI N A

Murowana Goślina, dnia . .  r. 

granice obszaru objętego planem

Za późno oddasz 
książkę – zapłacisz karę!

ł 

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
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
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Goślinian, którzy mogą posługiwać się 
Kartą Dużej Rodziny jest coraz więcej. 
Pojawiają się również następne 

goślińskie fi rmy, które chcą udzielać zniżek 
dużym rodzinom. Co poniedziałek kolejne 
duże rodziny odbierają karty. 

Już  rodzin wielodzietnych (tj.  osób) 
z terenu gminy Murowana Goślina korzysta 
ze zniżek na komunikację gminną, imprezy 
kulturalne, a także z tańszych usług fryzjer-
skich czy zakupów w sklepach odzieżowych.

Do grona goślińskich fi rm, które będą hono-
rować Kartę Dużej Rodziny stając się tym 
samym Partnerem Programu Duża Rodzina 
dołączyli:

 ▪ Gabinet Kosmetyczny „MINERWA 
Dariusz Rohnka” z siedzibą w Murowa-
nej Goślinie, ul. Młyńska A oferujący 

% zniżki na usługi kosmetyczne i % 
zniżki na sprzedaż detaliczną kosmety-
ków,

 ▪ Pole paintballowe „Mindoro” w Szlachę-
cinie oferujące % zniżki na wszystkie 
pakiety od poniedziałk u do czwartku, 

% zniżki na wszystkie pakiety od piątku 

do niedzieli, % zniżki na dodatkowe 
kule do każdego pakietu.

 ▪ Sklep z odzieżą „KONICZYNA” z siedzibą 
ul. Za Bramą  w Murowanej Goślinie 
oferujący % zniżki na odzież, % zniżki 
na wyroby ręcznie robione, % zniżki na 
torebki, buty.

Zachęcamy fi rmy, by włączyły się w Pro-
gram Duża Rodzina, a Duże Rodziny, by skła-
dały wnioski. Informacji nt. programu udzie-
lają pełnomocnice burmistrza Magdalena 
Karaś (tel.    , e-mail: m.karas@
murowana-goslina.pl) oraz Sylwia Brzęcka 
(tel.    , e-mail: s.brzecka@muro-
wana-goslina.pl). 

Wykaz fi rm – Partnerów Programu oraz 
wnioski do pobrania na stronie internetowej 
gminy Murowana Goślina pod banerem 
Karta Dużej Rodziny.

Kolejne goślińskie fi rmy dają 
zniżki Dużym Rodzinom

 października  roku odbyła się 
po raz trzynasty uroczystość wrę-
czenia stypendiów Fundacji Eduka-

cyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Gośli-
nie. Decyzją Zarządu Fundacji w roku akade-
mickim /  stypendium otrzymało 

 młodych ludzi, w tym  osoby mają przedłu-
żone stypendium na kolejny rok akademicki. 

W uroczystości wzięli udział członkowie 
Rady Fundacji i Zarządu Fundacji, Przedsta-
wiciele Rady Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie, Darczyńcy Fundacji oraz stypendyści 
wraz z rodzicami i bliskimi. 

Po krótkim przedstawieniu Fundacji przez 
Prezesa Tomasza Łęckiego, głos zabrał 
współprzewodniczący Rady Fundacji, a zara-
zem Przewodniczący Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie Konrad Strykowski. W dalszej 
części spotkania odbyło się uroczyste wrę-
czenie stypendiów. Prezentacji tegorocz-
nych stypendystów dokonał Marian Pfl anz – 
członek Zarządu Fundacji. Następnie głos 
zabrali: przedstawiciel stypendystów zeszło-
rocznych oraz przedstawicielka stypendy-

stów tegorocznych. Oboje zgodnie podkre-
ślali ogromną pomoc Fundacji przy kontynu-
owaniu nauki na studiach wyższych. 

Po części ofi cjalnej przy poczęstunku była 
okazja do rozmów ze stypendystami oraz do 
wpisania się w „Księgę pamiątkową” Fundacji.

W imieniu stypendystów oraz Rady i Zarządu 
Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II chcie-
libyśmy serdecznie podziękować za okazane 
wsparcie fi nansowe, jednocześnie polecając 
się Państwa uwadze w roku następnym.

 Zarząd Fundacji Edukacyjnej 
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie

SZLACHETNA 
P A C Z K A 
odbywa się 

w Murowanej 
Goślinie już po raz 
trzeci, w tym roku 
jednak nadrzęd-
nym celem jest 
wysoka jakość 
naszych działań. Stawiamy na mądrą 
pomoc, czyli staramy się dotrzeć do tych, 
którzy jeszcze nigdy nie byli włączeni w pro-
gram pomocy oraz najbardziej potrzebują-
cych - szczególnie osób starszych, samot-
nych, oraz rodzin osób z niepełnosprawno-
ścią.

Chcemy także, oprócz pomocy materialnej, 
wzbudzać w tych rodzinach nadzieję na 
poprawę ich sytuacji i zwiększać wiarę we 
własne możliwości.

Jeżeli ktokolwiek chciałby pomóc, wystar-
czy odwiedzić stronę www.szlachetna-
paczka.pl, wybrać rodzinę z terenu gminy 
Murowana Goślina i stworzyć dla niej 
paczkę. POMAGANIE DAJE RADOŚĆ!

Dominika Chromiak
Wolontariuszka „Szlachetnej Paczki” 

w rejonie Murowana Goślina 

Stypendia Fundacji Edukacyjnej 
im. Jana Pawła II rozdane

UWAGA! 
KLIENCI URZĘDU MIASTA I GMINY 

MUROWANA GOŚLINA
Ze względu na toczące się prace remontowe, do 
końca listopada br. Urząd Miasta i Gminy 
Murowana Goślina czynny będzie w piątki do 
godz. : . Za utrudnienia przepraszamy.

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

Ruszyła akcja 
„Szlachetna   
    paczka”

Panu Andrzejowi Kobylackiemu
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Ojca
składa 

Burmistrz Tomasz Łęcki
oraz współpracownicy z urzędu

Pani Teresie Dutkiewicz 
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci

Mamy
składa 

Burmistrz Tomasz Łęcki
oraz współpracownicy z urzędu

Tegoroczni stypendyści i Zarząd Fundacji.

www.murowana-goslina.pl



 października br. na posiedzeniu Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego radni jednogłośnie zadecydowali o prze-
kazaniu gminie Murowana Goślina  tysięcy złotych 

dotacji na realizację zadań związanych z przygotowaniem widowiska 
plenerowego o początkach państwa polskiego, które w  roku ma 
być wystawione w naszym mieście.

Szczegółowa prezentacja projektu odbyła się  października podczas 
posiedzenia Komisji Kultury Sejmiku. Wówczas Burmistrz Tomasz 
Łęcki zapoznał radnych z głównymi założeniami pomysłu przygoto-
wania przez Murowaną Goślinę widowiska plenerowego opartego na 
historii Chrztu Polski. Nawiązał do już wystawionych przez mieszkań-
ców gminy widowisk. Omówił również francuski pierwowzór – wido-
wiska plenerowe w Puy du Fou.

Gośliński pomysł zyskał jednogłośne uznanie radnych, poparte zda-
niem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, 
który podczas posiedzenia Rady Sejmiku chwalił ideę podniesioną 
przez Murowaną Goślinę. Kwota  tysięcy złotych w formie dotacji 
celowej przekazana zostanie na zadanie pn. „Przygotowanie pakietu 
opracowań scenariuszowych dla widowiska plenerowego o dziejach 
Polski, którego premiera odbędzie się w  roku”.

Przyznana dotacja jest sygnałem, że pomysł organizacji widowiska 
z okazji obchodów . rocznicy Chrztu Polski przez gminę Murowana 
Goślina zyskał akceptację i radni Sejmiku widzą celowość realizacji tego 
typu – nowatorskiego na skalę województwa - przedsięwzięcia.
Przewodniczący Sejmiku Lech Dymarski po jednogłośnym głosowaniu 
nad projektem zwrócił się do Burmistrza Tomasza Łęckiego tak 
komentując wynik: „Proszę przekazać Mieszkańcom Murowanej 
Gośliny, że Sejmik jest wporzo”. Nie pozostaje nam nic innego, jak to 
potwierdzić.

Dofi nansowanie z budżetu 
województwa dla widowiska

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

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 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 Gospodarki Nieruchomościami, 
kierownik Jadwiga Kubińska.................................................    
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....     
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności, 
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................    
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Poepke...........................................................    
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka...    
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt................................    
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.................................................     

Kolejna akcja poboru krwi miała miejsce  października br. 
w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”. W jej wyniku udało 
się pozyskać ponad  litry krwi.  osób zarejestrowało się do 

banku szpiku kostnego.

Akcja przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Poznania, a koordynowana przez Klub Honoro-
wych Dawców Krwi „Gośliniacy” przyciągnęła  chętnych krwiodaw-
ców. Po przeprowadzonych badaniach, ostatecznie krew oddały  
osoby.Od wakacji nasz Klub współpracuje również z Fundacją „Kro-
pla Życia” im. Agaty Mróz-Olszewskiej w kwestii pozyskiwania chęt-
nych do banku szpiku kostnego. W imieniu Prezesa Klubu Stanisława 
Woźniaka zapraszam na kolejne akcje.

SPRAWOZDANIE 
Z PRZEPROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

. Stowarzyszenie „Dolina Trojanki” w Przebędowie informuje, iż  września  
roku zorganizowała i przeprowadziła zbiórkę publiczną podczas dwunastogodzin-
nego biegu, który odbył się na Stadionie Miejskim przy ul. Mściszewskiej w Muro-
wanej Goślinie w godzinach od .  do .  z przeznaczeniem zebranych środ-
ków na rehabilitację Michała Macegoniuka z Przebędowa.

. Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Nr OR. . .  z dnia . .  r.

. Zbiórka była przeprowadzona w formie zbierania ofi ar do puszek kwestarskich.

. Kwota uzyskana z puszki kwestarskiej to . ,  zł i  euro plus  zł przeka-
zane przez mieszkańców Raduszyna – nagroda wygrana w Turnieju Sołectw. 
Zbiórka w całości została przekazana na rehabilitację Michałka.

. Zbiórka odbyła się dzięki pomocy sponsorów i darczyńców oraz osób zaangażo-
wanych w jej organizację.

. Dochód z puszki kwestarskiej i nagroda o wartości  zł została przekazana na 
konto: Fundacja dzieciom „Zdążyć z pomocą” z dopiskiem  Michał Macego-
niuk, KRS   .

. Stowarzyszenie nie poniosło żadnych kosztów związanych z organizacją i przepro-
wadzeniem zbiórki.

Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Trojanki” w Przebędowie

„Gośliniacy” chętnie oddają krew

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

inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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 października br. w Poznaniu odbył 
się . POZNAŃ MARATON na star-
cie, którego stanęło  zawod-

ników. W stawce tej nie mogło zabraknąć 
biegaczy z naszej gminy. Dystans  km  
m pokonało  goślinian – amatorów. Gratu-
lujemy wytrwałości i kondycji.

Miejsca i czasy naszych zawodników:
 : :  Romek Pietrzak - Rakownia,
 : :  Marcin Mazurkiewicz 

- Mur. Goślina,
 : :  Stanisław Polkowski 

- Mur. Goślina,
 : :  Kasia May-Adamek - Rakownia,
 : :  Andrzej Sujecki - Mur. Goślina,
 : :  Maciej Paszkiewicz 

- Mur. Goślina,
 : :  Anna Zywert - Mur. Goślina,
 : :  Monika Król - Mur. Goślina,
 : :  Mirka Bromberek 

- Mur. Goślina,
 : :  Maciej Michalak - Mur. Goślina,
 : :  Renata Liberek - Łopuchowo,
 : :  Fabian Klóska - Wojnowo,
 : :  Elżbieta Szymczak 

W dniach -  września br. w Mię-
kowie odbył się Ogólnopolski Tur-
niej Tenisa na Wózkach w grze 

pojedynczej mężczyzn. Turniej ten jest jed-
nym z cyklu turniejów pod patronatem Pol-
skiego Związku Tenisa. W zawodach wzięło 
udział dwunastu zawodników z siedmiu klu-
bów z całej Polski, wśród nich mieszkaniec 
Boduszewa Krzysztof Kowalewski.
Krzysztof Kowalewski w pierwszej rundzie 
pokonał zawodnika z klubu START Szczecin 
i w drugiej rundzie po zaciętym meczu 
z mocniejszym i wyżej rozstawionym zawod-
nikiem z klubu IKS Spartakus awansował do 
półfi nału. W półfi nale, po zaciętym meczu 
nie zdołał pokonać wyżej rozstawionego 
zawodnika i ostatecznie zajął III miejsce ex 
aequo z kolegą z klubu OSI Gem z Gminy 
Czerwonak Markiem Nitschke.
Turniej zorganizowało Ogólnopolskie Sto-
warzyszenie Integracji Gem. Zawody dofi -
nansował Polski Związek Tenisa. Od  
roku Stowarzyszenie GEM z Miękowa reali-
zuje szeroki program działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, rodzin, dzieci i senio-
rów. Przykładem takich działań jest wyżej 
opisany Turniej Tenisa na Wózkach. Zaintere-
sowane osoby niepełnosprawne zapra-
szamy na zajęcia tenisa na wózkach.

Zarząd OSI Gem, Ogólnopolskie Stowarzy-
szenie Integracji Gem, gem@onet.eu 

fot. Andrzej S.

W dniach -  października we Wro-
cławiu odbył się Międzynarodowy 
Turniej Judo Wrocław Open  

– w randze Pucharu Polski.
Mimo zawirowań z trenerem, nasza utalen-
towana judoczka Kamila Busse utrzymuje 
formę. W swojej kategorii wagowej (do  
kg) zajęła II miejsce. Gratulujemy sukcesu 
i życzymy kolejnych.

- Mur. Goślina,
 : :  Rafał Licznerski - Mur. Goślina,
 : :  Marek Żabicki - Mur. Goślina,
 : :  Norbert Radtke - Mur. Goślina,
 : :  Barbara Kubiak - Mur. Goślina,
 : :  Arek Rekuć - Mur. Goślina,
 : :  Paweł Madaj - Mur. Goślina,
 : :  Tomek Nawrocki - Rakownia,
 : :  Paweł Golankiewicz 

- Mur. Goślina.

Warto dodać, że najlepszy zawodnik mara-
tonu przebiegł trasę w czasie : : . 
Podane wyniki są czasami netto osiągniętymi 
przez poszczególnych zawodników, nato-
miast miejsca przypisane są do czasów brutto 
(dla niezorientowanych – czas brutto liczy się 
od momentu startu wszystkich zawodników 
do chwili przekroczenia linii mety, czas netto 
liczy się od chwili przekroczenia linii startu do 
momentu przekroczenia linii mety). Powyż-
sze dane są ogólnie dostępne na stronach 
www.maratonypolskie.pl

Opracował Roman Pietrzak
Prezes Stowarzyszenia „Przyjaciół Rakowni”

PODZIĘKOWANIA ZA POMOC W ORGANIZACJI BIEGU ‐GODZINNEGO DLA MICHAŁKA 
Z całych sił dziękuję wielu ludziom dobrego serca za pomoc w przeprowadzeniu biegu -godzinnego,  września na stadionie przy ul. Mściszewskie, gdy zebra-
liśmy na leczenie Michałka Macegoniuka z Przebędowa  ,  zł i  euro. Dziękuję za wspieranie na bieżni Andrzeja Ludzkowskiego, za wysiłek organiza-
cyjny, za datki do puszki, za wzruszający gest mieszkańców Raduszyna (ofiarowali   zł nagrody z turnieju sołectw), za niespodziankę ze strony Orkiestry 
Dętej OSP w postaci zagrania dwóch utworów na cześć Andrzeja i Michałka, za obsługę kawiarenki i stoiska z grochówką oraz oprawę muzyczną, za żywność dla uczestni-
ków biegu. Postaram się wymienić wszystkich, którym jestem wdzięczna. Najpierw sponsorzy: Klub Biegacza „Katorżnik” z braćmi Ludzkowskimi i ich rodzinami, Urząd 
Miasta i Gminy Murowana Goślina z burmistrzem Tomaszem Łęckim, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, Stowarzyszenie „Dolina Trojanki”, Rada Sołecka Prze-
będowa, firma Stefana Wysockiego, firma kateringowa „Bemi”, koło nr  PZW, Tadeusz Kłos, Marek Rochowiak, Konrad Strykowski, Jan Sygnecki, Dariusz Urbański, 
rehabilitantka Barbara Nadolska, duet medyczny. Dziękuję też mediom: wydawcy „Teleskopu” – Barbarze Kożeniewskiej i reporterce Adriannie Borowicz, Robertowi Dom-
żałowi z „Głosu Wielkopolskiego”, Radiu „Merkury”, Piotrowi Borowiczowi z „Murowanej Prawdy” i Biuletynowi Samorządowemu Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Razem udało się nam stworzyć miłą atmosferę przez cały dzień, było odlotowo. Z A. Ludzkowskim zapraszamy na podobną imprezę za rok.

Grażyna Nawrocka, Radna Przebędowa

SPORT

Goślinianie pobiegli 
w . Poznań Maratonie

Nasz mieszkaniec 
dobrze gra 
w tenisa na wózku

Judo: Kamila 
w dobrej formie  STOWARZYSZENIE 

PRZYJACIÓŁ RAKOWNI
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

TAI CHI
W KAŻDY PONIEDZIAŁEK, 

START GODZ. :
KOSZT UCZESTNICTWA: 

 ZŁ/MIESIĄC

Należy zabrać matę i obuwie na zmianę.

Szczegółowych informacji udziela: 
Prezes Stowarzyszenia - Roman Pietrzak 

tel.   

Mieszkaniec Boduszewa Krzysztof Kowalewski.

Kamila Busse na 2. miejscu.
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Co słychać u naszych zespołów?

Co Co ww się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZE 
  „Canzona” dwa lata po trzydziestce

 października br. w sali Ośrodka Kultury 
usłyszeliśmy wszystkie formacje chórów 
„Canzona”. Koncert z okazji . urodzin 
poprowadziła założycielka chóru prof. Elż-
bieta Wtorkowska. Na początku wysłuchali-
śmy Chóru Dziewczęcego i Chłopięcego 
„Canzona”. Następnie zaprezentował się 
Chór Kameralny „Canzona”.

Ostatni z występujących chórów Żeński Chór 
„Canzona-Absolwent” wykonał utwory 
śpiewane podczas tegorocznego Międzyna-
rodowego Konkursu Chóralnego w Hiszpa-
nii. Na fi nał wszystkie chóry zaśpiewały 
znaną już z jubileuszu XV-lecia Siahambę.

W dniu urodzin nie mogło zabraknąć życzeń 
oraz wyrazów wdzięczności dla chórzystów, 
a przede wszystkim dla dyrygentek - Elżbiety 
Wtorkowskiej oraz Adrianny Wtorkowskiej
-Kubińskiej, dzięki którym chóry istnieją, roz-
wijają się i rozsławiają Murowaną Goślinę 
w świecie. Na zakończenie tradycyjnie 
zaproszono wszystkich na urodzinowy tort.                                                                                                                 

Tomasz Mizgier

  Projekcja fi lmu „A jeśli to prawda…?”

W ramach „Sceny Cegiełka” w Klubie Osie-
dlowym w dniach  października i  paź-
dziernika odbyła się projekcja fi lmu „A jeśli 
to prawda... ?”. Film został zrealizowany na 

-lecie Teatru Młodzieżowego „Gang Mar-
cina”. 

Przychód ze sprzedaży biletów i kawiarenki 
„Ciastełko” został przeznaczony na 
„Zbiórkę na rehabilitację dla Oli i Agaty”. 
Podczas obu projekcji zebraliśmy ,  zł. 

 października sprzedaliśmy  biletów po 
,  zł (zebraliśmy  zł), a ze sprzedaży 

z kawiarenki zebraliśmy  zł. Razem w tym 
dniu zebraliśmy ,  zł.  października 
sprzedaliśmy  biletów po ,  zł (razem 

, zł), ze sprzedaży w kawiarence zebrali-
śmy ,  zł. Razem w tym dniu zebraliśmy 

 zł. Przychód z każdej kolejnej  projekcji 
fi lmu „A jeśli to prawda...?” w ramach 
„Sceny Cegiełka” będzie przekazywany na 
rehabilitację Oli i Agaty. Serdecznie zapra-
szamy.

Agnieszka Szymańska Wojtera

-  października wystąpiło ponad  
podmiotów wykonawczych. Zaprezento-
wały się chóry, zespoły wokalne, soliści, 
zespoły taneczne, kabarety. Impreza ta 
niewątpliwie była ciekawym i ważnym 
doświadczeniem dla naszego zespołu.

   „Wszystkie się pola pozieleniały....” 

 października br. w auli Gimnazjum nr  
w Murowanej Goślinie odbył się już po raz 
czwarty koncert z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Muzyki PIOSNKI Z WIELKOPOL-
SKIEJ WIOSKI. STANISŁAW CZARNECKI IN 
MEMORIAM

 Wystąpili: Orkiestra Dęta OSP – dyrygent 
Mateusz MJ Sibilski, Chóry „Canzona” – 
dyrygent Adrianna Wtorkowska-Kubińska, 
Zespół fl ażoletowy z Białężyna – dyrygent 
Alina Strugarek, Zespół Wokalny „Goślińskie 
Chabry” dyrygent Marcin Matuszewski, 
Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”- 
dyrygent Marzenna Karbowska, Chór Mie-
szany „Vocantes” – dyrygent Leszek Bajon. 
Duże brawa dla  prowadzącego Marcina 
Matuszewskiego i Bartka Stefańskiego za 
scenografi ę. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera

  „Spełnia się marzenie”

 października  r. w Galerii na Wzgó-
rzach swoje marzenia o malarstwie speł-
niała pani Irena Dukat, malarka z sąsiedz-
twa. Pani Irena mieszka i tworzy w Murowa-
nej Goślinie w swojej pracowni pełnej świa-
tła i kolorów przenikających przez szklane 
ściany tarasu w jej domu na Zielonych Wzgó-
rzach. Na wystawie dominują portrety ryso-
wane tradycyjnie ołówkiem na papierze. 
Prace przedstawiają postacie z otoczenia 
autorki, znajomych, przyjaciół, krewnych, 
ale nie tylko.

Bartłomiej Stefański

  Scena Cegiełka „Dominus” 

 października br. w ramach Sceny Cegiełka 
grupa teatralna „Karamba” zaprezentowała 
spektakl uliczny „Dominus”. Występ, który 

   października br. Zespół Wokalny 
„Goślińskie Chabry” wziął udział w IV 
Festiwalu Twórczości Trzeciej Młodości 
w Dusznikach.

    października br. Zespół Śpiewaczy 

odbył się w historycznej części miasta był 
ostatnim spektaklem w tym roku na powie-
trzu. W grudniu nastąpi ofi cjalne otwarcie 
„Sceny Cegiełka”. Spektaklem inaugurują-
cym będzie musical „Ptasie Radio” w wyko-
naniu teatrzyku dziecięcego „Zielona Goś”. 
Na otwarcie zostanie zaproszony Jerzy 
Hamerski, który zostanie Dyrektorem Humo-
rowym „Sceny Cegiełka”. Zapraszamy 
gorąco.

Tomasz Mizgier

  Goślinianie obchodzili „Dzień Papieski”

 października br. w Murowanej Goślinie 
obchodziliśmy Dzień Papieża Jana Pawła II. 
Uroczystości objęły mszę św. oraz wieczor-
nicę. Mszę św. w kościele pw. św. Jakuba 
odprawił ks. Mariusz Koronowski w intencji 
błogosławionego Papieża Jana Pawła II 
o Boże Błogosławieństwo dla mieszkańców 
naszej gminy. Po mszy św. młodzież z Zespołu 
Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bole-
chowie, Filia w Murowanej Goślinie zapre-
zentowała wieczornicę poświęconą osobie 
Jana Pawła II. Ostatnim akcentem uroczy-
stości było odśpiewanie Apelu Jasnogór-
skiego. Na zakończenie Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki 
podziękował ks. proboszczowi Ludwikowi 
Dudzie, ks. Mariuszowi Koronowskiemu, 
który czuwał nad całością przygotowanej 
wieczornicy i oczywiście młodzieży wystę-
pującej tego dnia w kościele.

Tomasz Mizgier

  Goślińskie rzeźby na targach Tour Salon 

Tradycją stało się już, że rzeźby powstałe 
podczas międzynarodowego pleneru, który 
odbywa się od  lat w Pławnie, mają swą eks-
pozycję na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich. Podobnie stało się i w tym 
roku. Podczas targów turystycznych Tour 
Salon  zaprezentowane zostały tego-
roczne efekty działań artystów pod hasłem 
„Światło i czas”. Ofi cjalne otwarcie wystawy 
odbyło się podczas pierwszego dnia targów, 

 października. Dla przypomnienia w tego-
rocznej edycji pleneru udział wzięło  arty-
stów z kraju i ze świata.

Romka Dukat

„Goślinianka” reprezentowała nasze mia-
sto podczas Wielkopolskiego Przeglądu 
Twórczości „SAS” (Spotkania Artystyczne 
Seniorów), który odbył się w Pile. W pre-
zentacji konkursowej odbywającej się 
w Regionalnym Centrum Kultury w dniach 

Jeden z uczestników koncertu Chór "VOCANTES".
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Zespół powstał w październiku  r. 
z inicjatywy Marzenny Karbowskiej, 
organistki parafi i na Zielonych Wzgó-

rzach. Na początku swojej działalności 
zespół korzystał z gościnnych progów para-
fi i pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa 
 Chrystusa, a później Szkoły Podstawowej nr 

 na Zielonych Wzgórzach. Zespół liczył 
wtedy  osób w wieku -  lat. Od  r. 
dzięki inicjatywie Lucyny Bełch, ówczesnej 
dyrektor MGOKiR zespół działa przy 
Ośrodku Kultury w Murowanej Goślinie.

„Goślinianie” rozpoczęli swój koncert wią-
zanką tańców wielkopolskich, które zatań-
czyła najmłodsza grupa. Wszystkich gości 
powitała Dyrektor Ośrodka Kultury Arleta 
Włodarczak. Prowadzący koncert Mateusz 
MJ Sibilski i Marcin Matuszewski zainicjowali 
gromkie  lat wraz z Orkiestrą Dętą OSP 
i ogłosili konkurs plastyczny dla publiczności, 
która miała za zadanie pokolorować zapro-
szenia. Po brawurowym „krakowiaku”, 
zespół po raz pierwszy przyznał tytuł „Przy-
jaciela Zespołu Folklorystycznego Goślinia-
nie”, w podziękowaniu za przyjaźń, wsparcie 
i ogromny wkład pracy w ich rozwój. Taki 
zaszczytny tytuł z rąk kierownika zespołu 
Marzenny Karbowskiej otrzymało  osób. 
Po wiązance tańców śląskich, w wykonaniu 
„Goślinian” z towarzyszeniem Orkiestry 
Dętej OSP w Murowanej Goślinie zespół 
podziękował swoim sponsorom: Panu Toma-
szowi Łęckiemu Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Murowana Goślina, Panu Jarosławowi Dobro-
wolskiemu, Panu Dariuszowi Urbańskiemu, 
Państwu Alinie i Krzysztofowi Krasnodęb-
skim, Państwu Urszuli i Pawłowi Piętkom, 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgó-
rza”, Państwu Violetcie i Markowi Kroteckim, 
Pani Mirosławie Wiszumirskiej, Pani Joannie 
Czarneckiej, Pani Grażynie Rejak. Na scenie 
pojawił się Zespół Ludowy z Ryczywołu, 
który prowadzi Katarzyna Pływaczyk - prezes 
zespołu folklorystycznego „Goślinianie”. 

Podczas koncertu prezentującego dorobek 
zespołu nie mogło zabraknąć tańców kaszub-
skich i narodowych (kujawiak, oberek). 
Naszedł czas pierwszych życzeń: od Tomasza 
Łęckiego Burmistrza Murowanej Gośliny 
zespół, oprócz serdecznych gratulacji, otrzy-
mał sprzęt nagłaśniający, a od Arlety Włodar-
czak Dyrektor Ośrodka Kultury pamiątkowe 
kubki. Warto dodać, że środki z budżetu 
gminy pokryły w tym roku część kosztów 

związanych z wyjazdem zespołu na Węgry. 
Od zespołu „Goślinianianie” Marzenna Kar-
bowska otrzymała natomiast ogromny kosz 
róż i bransoletkę - ze szczególną dedykacją. 
Było bardzo podniośle i wzruszająco.

Po brawurowym wykonaniu „Janosika” 
przez orkiestrę, zespół pokazał się w kolej-
nej odsłonie - była to wiązanka tańców 
podhalańskich. Po nich widzowie zobaczyli 
krótki reportaż o zespole i wywiad 
z Marzenną Karbowską, który nakręcił Mar-
cin Matuszewski.  

Po przepięknym mazurze, który wzbudził 
wśród publiczności ogromny aplauz, nastą-
piło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. 
W pierwotnej wersji nagrodą miał być wspól-
nie zatańczony polonez z zespołem „Gośli-
nianie”, ale kiedy koncert prowadzi Marcin 
Matuszewski i Mateusz Sibilski, i są nasze 
dęciaki wszystko może się zdarzyć... I tak 

było tym razem. Kapelmistrz poprosił „Gośli-
nian” o zagranie poloneza, a muzycy i laure-
aci konkursu zatańczyli. Miny „Goślinian” 
i M. Karbowskiej były warte uwiecznienia.

Po polonezie, tym razem wykonanym przez 
„Goślinian”, zaproszono wszystkich na jubi-
leuszowego torta.

Obecnie „Goślinianie” to -osobowy 
zespół wspaniałych młodych ludzi w wieku 
od -  lat, mocno zaangażowanych w życie 
kulturalne naszej gminy. Dzięki pasji, którą 
potrafi ła w nich zaszczepić pani Marzenna 
są otwarci i podejmują różne wyzwania arty-
styczne. Nie bez znaczenia jest rola rodzi-
ców, którzy wspierają i mocno się angażują.

Jeszcze raz gratulujemy, dziękujemy i zdecy-
dowanie chcemy więcej!

Agnieszka Szymańska-Wojtera

„GOŚLINIANIE” 
tańczą już  lat

 października odbył się w auli Gimnazjum nr  niezwykły koncert jubileuszowy. Zespół Folk-
lorystyczny „Goślinianie” zaprosił mieszkańców na swoje . urodziny.

Zespół "Goślinianie" wraz z Przyjaciółmi.

Zespół tworzą członkowie w wieku od 10 do 24 lat. Jubileusz uswietnił tort.

www.murowana-goslina.pl
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IV Gminny Konkurs Pianistyczny dla Mło-
dych Amatorów w ramach . urodzin 
Witolda Lutosławskiego

Aula SP nr 

 grudnia Mikołajki dla dzieci Nowy Rynek

 grudnia Koncert Jubileuszowy z okazji XV-lecia 
Zespołu Wokalnego „Una Canto”

Aula 
Gimnazjum nr 

 
grudnia

Premiera musicalu na podstawie wiersza 
Juliana Tuwima „Ptasie Radio” w wykona-
niu Teatrzyku „Zielona Goś”

Klub Osiedlowy 
„Zielone Wzgórza”

 
grudnia Koncert adwentowy Kościół pw. NAJCH

 
grudnia

Obchody . rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego

Kościół w Białęży-
nie, pl. Powstańców 
Wlkp.

Społeczne Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie,

Szkoła Podstawowa nr  im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zapraszają na 

IV KONKURS PIANISTYCZNY DLA MŁODYCH 
AMATORÓW W MUROWANEJ GOŚLINIE

pod honorowym patronatem Pro Sinfoniki 
i Tomasza Łęckiego Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

 listopada  r. (sobota), godz. .
Aula Szkoły Podstawowej nr   w Murowanej Goślinie, ul. gen Kutrzeby 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

serdecznie zaprasza na 

KONCERT „MIKOŁAJ W KINIE”
z okazji jubileuszu XV-lecia Zespołu Wokalnego 

„Una Canto” w Długiej Goślinie 

 grudnia  r. (niedziela), godz. .
Aula Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 

Wystąpią:
Zespół Wokalny „Una Canto” w Długiej Goślinie pod kierunkiem 

Ewy Kandulskiej-Jakóbczyk z towarzyszeniem solistów Orkiestry Dętej OSP 
w Murowanej Goślinie i tancerzy Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”

Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie 
pod kierunkiem Mateusza MJ Sibilskiego.

WSTĘP WOLNY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na

KONCERT MIKOŁA JKOW YKONCERT MIKOŁA JKOW Y
 grudnia  r. (piątek), godz. .  
Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza

fot. sxc.hu

OFICJALNE OTWARCIE 

SCENY CEGIEŁKA
Spektakl „Ptasie radio”

Musical na podstawie wiersza Jana Tuwima
w wykonaniu Teatrzyku Dziecięcego „Zielona Goś”

Premiera  grudnia  r.(sobota), 
godz. . , sala Klubu Osiedlowego 

„Zielone Wzgórza”

Bilety –  zł do nabycia w MGOKiR przy ul. Poznańskiej 
oraz w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza” od  grudnia  r.

fot. sxc.hu
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