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 lutego  roku funkcjonariusz 
ka ds. nieletnich z Komisariatu 
Policji w Murowanej Goślinie prze-

prowadził spotkania z przedszkolakami 
w ramach programu prewencyjnego „AKA-
DEMIA BEZPIECZNEGO PRZEDSZKOLAKA”.

Dzieci podczas spotkania odpowiadały m.in. 
na pytania: Jak bezpiecznie podróżować? Jak 
bezpiecznie pokonać drogę do i z przedszkola? 
Jak bezpiecznie spędzać czas przeznaczony na 
zabawę?

szczegóły - str. 

Policja 
w przedszkolu

Po raz VIII Murowana Goślina jest współ-
organizatorem MTB Marathonu, pierw-
szego z cyklu ośmiu maratonów organi-

zowanych przez Grzegorza Golonko - G&G Pro-
motion. Gośliński maraton to rozgrzewka na 
rozpoczęcie sezonu rowerowego.   

Rowerzyści zmierzą się na  dystansach: mini 
(ok.  km), mega (ok.  km) i giga (ok.  
km). I etap wszystkich trzech dystansów 
poprowadzony zostanie, wzorem roku ubie-
głego, w stronę Starczanowa i Warty.

szczegóły - str. 

MTB Marathon 
po raz ósmy

Szkoła Podstawowa nr  im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie 
serdecznie zaprasza rodziców dzieci 

sześcioletnich do składania wniosków  
o przyjęcie do klasy pierwszej z dniem 

 września  r. 

Od  września  roku wszystkie sześcio-
latki będą miały obowiązek rozpoczęcia nauki 
w I klasie. Nadchodzący rok szkolny jest ostat-
nim, w którym to rodzice podejmują decyzję 
o zapisaniu sześcioletnich dzieci do szkoły.

szczegóły - str. 

Sześciolatki idą 
do szkoły

UWAGA! MIESZKAŃCY GMINY MUROWANA GOŚLINA!

 kwietnia  roku, godz. : , sala sesyjna Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 
Zapraszamy! Spotkanie ma charakter otwarty!

Przeżywamy właśnie czas refl eksji, 
wyciszenia, postu, w którym szczególnie 
wspominamy mękę i śmierć Chrystusa. 
Te wydarzenia niosą w sobie najgłębszą 

tajemnicę wiary. Ich ukoronowaniem jest 
radosny Dzień Zmartwychwstania. 

Na nadchodzące Święta Wielkanocne wszel-
kich łask Bożych, rodzinnej atmosfery zbu-

dowanej na poczuciu wspólnoty oraz radości 
płynącej prosto z serc życzą

Tomasz Łęcki 
Burmistrz Murowanej Gośliny

Konrad Strykowski 
Przewodniczący Rady Miejskiej

oraz Radni, Sołtysi, Przewodniczący Osiedli Samorządowych
i Pracownicy Urzędu

Można podziwiać 
śnieżycę,

ale nie w każdy dzień
szczegóły str. 



Debata jest bardzo ważna
KULTURA

Paweł Napieralski: Debata publiczna, to 
ogólnie dyskusja wokół tego, co najważ-
niejsze dla określonej społeczności. Nie 
trudno zauważyć, że w Polsce instrument 
debaty publicznej wykorzystywany jest nie-
właściwie. Dyskutuje się na tematy zastęp-
cze np. o tym, czy posłem jest pani, czy 
może pan Grodzki, a czekające na rozwiąza-
nie ważne kwestie społeczne, np. fatalna 
sytuacja demografi czna, szybko rosnące 
bezrobocie odsuwane są na bok. Proszę 
powiedzieć, czym według Pana jest debata 
publiczna?
 
Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowanej Gośliny: 
To co obserwujemy w mediach, w szczegól-
ności w telewizjach informacyjnych, które 
donoszą na bieżąco, że ktoś coś powiedział, 
a na to ktoś inny zareagował zwołaniem brie-
fi ngu i coś odpowiedział, to, w moim przeko-
naniu, nie jest żadna debata publiczna. To 
jest rodzaj pojedynku prowadzonego pomię-
dzy graczami na scenie politycznej. Dzieje się 
to najczęściej nie w interesie społeczeństwa, 
nawet często nie w interesie swojej formacji 
politycznej, ale przede wszystkim po to, aby 
osobiście zaistnieć w mediach, a przez to 
w świadomości wyborców.

A jak to wygląda w naszej gminie, w Muro-
wanej Goślinie?

W naszej społeczności lokalnej, z jednej 
strony chcemy, aby sprawy szły w dobrym 
kierunku, natomiast z drugiej strony, czy to 
jest zebranie mieszkańców, czy posiedzenie 
Rady Miejskiej za dużo czasu tracimy na tak 
zwane „bicie piany”, a nie systematyczną, 
wielkopolską, organiczną pracę nad wspól-
nym wypracowywaniem najlepszych rozwią-
zań, a potem monitorowaniem, czy to co 
ustaliliśmy jest realizowane.

Jakie więc najważniejsze sprawy powinny 
być poruszane w drodze debaty na terenie 
Murowanej Gośliny?

Na pewno ze spraw największych to jest 
temat nowego systemu zagospodarowania 
odpadów komunalnych, drugi - uruchomie-
nie i powiązanie z dotychczasowym syste-
mem nowego systemu kanalizacji sanitarnej, 
czyli uruchomienie  kilometrów kanalizacji 
i powiązaniem z  obecnie posiadanymi, 
trzeci temat - zmiana granic Murowanej 
Gośliny ma zupełnie inny charakter, ale jest 
świetnym przykładem na to, że potrafi my ze 
sobą rozmawiać.

Porozmawiajmy o debacie na temat zmiany 
granic. Debata publiczna prowadzona była 
na kilku płaszczyznach. Były konsultacje 
społeczne, dyskusje w czasie komisji Rady 
Miejskiej, były spotkania z mieszkańcami.

W sprawie granic przyjąłem założenie, że nie 
będziemy na siłę przekonywali mieszkańców 
do sprawy zmiany granic, a tylko przedsta-
wimy potrzebę jej przeprowadzenia i wszyst-
kie uwarunkowania. Postanowiliśmy, że nie 
będziemy prowadzić nachalnej akcji promocyj-
nej, że nie będziemy na siłę przekonywali do 
akceptacji projektu, a temat damy pod roz-
wagę zainteresowanych mieszkańców. 
W efekcie konsultacji doszło do wyraźnego 
powiedzenia „Nie” zmianie granic przez zde-
cydowaną większość mieszkańców Przebę-
dowa. W przypadku Mściszewa i Raduszyna, 
zainteresowanie tematem było dużo mniejsze.

Ale temat granic nie został jeszcze defi ni-
tywnie zamknięty?

Zaproponowałem mieszkańcom Przebę-
dowa oraz Mściszewa i Raduszyna bezpo-
średnie spotkania, które odbyły się w ponie-

działek  lutego i posta-
nowiłem osobiście przed-
stawić wnioski z debaty. 
Będąc przekonanym, że 
rozszerzenie granic było 
uzasadnione, po konsul-
tacji, wziąłem pod uwagę 
opinię mieszkańców i za-
proponowałem odstąpie-
nie od zmiany granic, lub 
ewentualnie rozważenie 
zmiany granic w ograni-
czonym zakresie.  Uczest-
nicy nie poparli zmiany 
perspektywicznej, czyli 
włączenia Przebędowa 
oraz terenów w kierunku 
obwodnicy, głównie, aby 
nie komplikować życia mieszkańcom. Uznali 
jednak, że zmianę w mniejszym zakresie, 
porządkującą obecne granice miejscowości 
warto przeprowadzić.

Zatem jaki będzie fi nał sprawy?

Na jednej z najbliższych sesji Rady Miejskiej 
zaproponuję radnym zmianę ograniczoną. 
W jej wyniku Przebędowo i Raduszyn 
zostaną samodzielnymi miejscowościami.

Jaki należy wyciągnąć wniosek z debaty 
o granicach?

Jeszcze raz okazało się, że warto ze sobą 
rozmawiać, a życie lokalne bez konstruktyw-
nej debaty zamiera.

Dziękuję za rozmowę.

W naszej społeczności lokalnej, z jednej strony chcemy, aby sprawy szły w dobrym 
kierunku, natomiast z drugiej strony, czy to jest zebranie mieszkańców, czy 
posiedzenie Rady Miejskiej zbyt dużo czasu tracimy na tak zwane „bicie piany.

Mnóstwo czasu tracimy na tak zwane „bicie piany”, 
a nie systematyczną, wielkopolską, organiczną 
pracę nad wspólnym wypracowywaniem najlep-
szych rozwiązań.

PODZIĘKOWANIA
W imieniu całej rodziny pragniemy podziękować wszystkim osobom, 

które towarzyszyły nam w ostatniej ziemskiej drodze naszego ojca śp. Edmunda Łęckiego.

Wyrażamy wdzięczność księżom proboszczom Markowi Chmarze i Piotrowi Skoczylasowi oraz księdzu generałowi Tomaszowi Sielickiemu  za  sprawowanie  
Mszy św. pogrzebowej. Dziękujemy za obecność Przewodniczącemu Rady Miejskiej Panu Konradowi Strykowskiemu, Radnym, przedstawicielom różnych 
środowisk lokalnego życia, współpracownikom, przyjaciołom i znajomym. Dziękujemy za piękny modlitewny śpiew zespołowi TDUM. Wszystkim dziękujemy 
za modlitwę i przyjęcie Komunii Św. Szczególnie jesteśmy wdzięczni za zamówione Msze Św. w intencji naszego zmarłego Ojca.

Tomasz i Jacek Łęccy

Rozmowa 
z Tomaszem 

Łęckim, 
Burmistrzem 
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RADA  MIEJSKA

 lutego  r. odbyła się XXIV 
sesja Rady Miejskiej, podczas któ-
rej radni podjęli następujące 

uchwały:
. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Murowana Goślina na 
lata - .

Rada Miejska wprowadziła zmiany doty-
czące okresu realizacji oraz łącznych nakła-
dów fi nansowych na poszczególne zadania 
oraz dokonała aktualizacji danych dotyczą-
cych prognozy kwoty długu.
Rada przyjęła uchwałę  głosami „za” przy 

 „wstrzymujących”.

. w sprawie zmiany budżetu gminy na 
 rok.

Zwiększono łączną kwotę dochodów i wy-
datków budżetu gminy o kwotę . ,  
zł odpowiednio do kwoty . . ,  zł 
i . . ,  zł.
Największy udział we wzroście dochodów 
miała dotacja celowa z powiatu na zadania 
bieżące związane z utrzymaniem dróg powia-
towych w granicach administracyjnych mia-
sta. Ta sama kwota pojawia się po stronie 
wydatków w związku z realizacją tych zadań.
Ponadto dokonano podziału rezerwy celowej 
na wydatki jednostek pomocniczych - osiedli 
samorządowych w kwocie . ,  zł.
Rada przyjęła uchwałę  głosami „za” przy 

 „wstrzymujących”.

. w sprawie emisji obligacji komunalnych 
oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu.

Planowana jest emisja obligacji komunalnych 
w roku  do kwoty . . ,  zł.

 radnych było za przyjęciem uchwały, 
 przeciw, a  wstrzymało się od głosu.

. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Murowana Goślina - rejon 
Jeziora Raduszyńskiego.

 grudnia  roku Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego wydał decyzję zatwier-
dzającą dokumentację geologiczną złoża 
torfu w rejonie jez. Raduszyńskiego. Zgodnie 
z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze 
w terminie do  lat od dnia zatwierdzenia 
dokumentacji geologicznej obszar udoku-
mentowanego złoża kopalin należy obowiąz-
kowo wprowadzić do studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. Wobec powyższego radni 
przystąpili do sporządzenia zmiany Studium 
w tym rejonie.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

. w sprawie przystąpienia do sporządza-
nia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla terenów miesz-
kaniowych w rejonie ulicy Podbipięty.

Celem opracowania planu jest zmiana prze-
znaczenia terenów zlokalizowanych w rejo-
nie ulicy Podbipięty z terenów techniczno-
produkcyjnych na tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego - część działki nr 

/  w rejonie ul. Brackiej w Murowa-
nej Goślinie.

Celem opracowania planu dla ww. działki jest 
pozyskanie terenu od Agencji Nieruchomości 
Rolnych i realizacja inwestycji związanej z ob-
sługą komunikacyjną przystanku kolejowego 
„Zielone Wzgórza”. Realizacja projektu zin-
tegruje transport publiczny z indywidual-
nymi dojazdami rowerowymi i samochodo-
wymi, między innymi poprzez budowę par-
kingu, a także zapewni dojścia piesze.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

. w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na tere-
nie Miasta i Gminy Murowana Goślina na 
rok ”.

Rada Miejska podobnie, jak co roku przyjęła 
Program, który określa obowiązki gminy 
oraz zasady prowadzenia działań w zakresie:

opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
oraz wolno żyjącymi kotami,
opieki nad zwierzętami dzikimi, poszko-
dowanymi w wyniku zdarzeń komunika-
cyjnych lub przebywającymi na terenach 
zabudowanych, 
odławiania i umieszczania w schronisku 
bezdomnych zwierząt,
zapewnienia opieki weterynaryjnej zwie-
rzętom bezdomnym i dziko żyjącym 
poszkodowanym w wyniku zdarzeń 
komunikacyjnych,
ograniczania wzrostu populacji zwierząt 
bezdomnych,
współpracy z mieszkańcami oraz organi-
zacjami społecznymi w ramach polityki 
ograniczania bezdomności zwierząt.

Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie 
Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Rada Miejska po raz kolejny przyjęła zmiany 
w ww. Statucie. Zmiany, które wprowadza 
niniejsza uchwała zostały zalecone i zaak-
ceptowane przez organ rejestrowy, którym 
jest Minister Administracji i Cyfryzacji.

 radnych było za przyjęciem uchwały, 
 przeciw, a  wstrzymało się od głosu.

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

Rada Miejska, podobnie jak w latach 
poprzednich, wyraziła zgodę na wyodręb-

▪

▪

▪

▪

▪

▪

nienie w budżecie gminy na rok  środ-
ków stanowiących fundusz sołecki.
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

. w sprawie zmiany granic osiedli samo-
rządowych nr  i  na obszarze miasta 
Murowana Goślina.

Z wnioskiem o zmianę granic osiedli samo-
rządowych nr  i  wystąpił p. Mikołaj Gałka, 
Przewodniczący Zarządu Osiedla Samorzą-
dowego nr . Przedstawiona propozycja 
została zaakceptowana przez Przewodni-
czących Zarządów Osiedli Samorządowych 
nr , , , . Poparła ją również Rada Miejska 

 głosami „za” przy  „wstrzymującym”.
Zgodnie z uchwałą  ulice: Mostowa, Przemy-
słowa i Wojska Polskiego należące dotychczas 
w całości lub w części do osiedla nr , prze-
szły w granice osiedla samorządowego nr . 

. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej 
na  rok.

Rada Miejska jednogłośnie przyjęła plan 
pracy określając terminy spotkań oraz zakres 
zadań do realizacji przez poszczególne stałe 
komisje Rady.

. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyj-
nej na  rok.

Podobnie, jak pozostałe komisje, również 
Komisja Rewizyjna przyjęła plan posiedzeń 
i zakres przedmiotowy, w jakim będzie reali-
zowała swoje kompetencje kontrolne wzglę-
dem Burmistrza. 
Wszyscy radni poparli uchwałę.
W punkcie „wolne głosy i wnioski” pytano 
m.in.:

kiedy ruszą prace melioracyjne? Odp.: 
Jeśli uda się pozytywnie rozstrzygnąć 
przetarg – w kwietniu, maju tego roku.
co dzieje się w sprawie odpadów? Odp.: 
Zgromadzenie Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” na posiedzeniu w I połowie 
marca ma ustalić stawki za wywóz śmieci 
oraz inne szczegóły związane z wdroże-
niem nowego systemu.
czy Związek Międzygminny „Puszcza Zie-
lonka” może pomóc goślińskim podwy-
konawcom pracującym dla fi rmy zatrud-
nionej przy budowie kanalizacji w Ra-
kowni wyegzekwować wynagrodzenie 
za wykonane zlecenia? Sytuacja jest 
skomplikowana, gdyż rozliczenie z gośliń-
skimi podwykonawcami leży po stronie 
fi rmy. Związek Międzygminny nie ma na 
nią bezpośredniego przełożenia. O spra-
wie powstały dwa reportaże przygoto-
wane przez TVP Poznań.

Ponadto Przewodnicząca Klubu „Nowo-
czesna Gmina” odczytała oświadczenie 
Klubu w sprawie współpracy obu klubów 
w Radzie Miejskiej. Szerzej o tym, w rozmo-
wie z p. Wandą Krajną-Solman.

Treść wszystkich uchwał dostępna jest na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej.

▪

▪

▪

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

XXIV sesja Rady Miejskiej 

www.murowana-goslina.pl



RADA MIEJSKA

R. Dukat: Jak Pani ocenia ostatni rok swojej 
działalności jako radnej?

W. Krajna-Solman: Jednym z moich zadań stra-
tegicznych było utrzymać istniejącą sieć placó-
wek oświatowych. Rok  był rokiem inten-
sywnej pracy nad projektami uchwał, które 
przedkładał pan burmistrz, a które miały na 
celu reorganizację tych placówek. Prace 
trwały długo. Osobiście byłam zaangażowana 
zwłaszcza w kwestię szkół wiejskich, mimo iż 
to nie mój okręg wyborczy. Ale oświata była 
mi zawsze bliska, bo prawie  lat w tej oświa-
cie goślińskiej przepracowałam. Towarzyszyła 
tym pracom ostra wymiana stanowisk. Konse-
kwencją był ostatni projekt burmistrza, który 
nie uzyskał większości głosów w Radzie Miej-
skiej, tym samym sieć szkół w dotychczaso-
wym kształcie została zachowana. Na tym mi 
i mojemu klubowi bardzo zależało.

R.D.: Czy to jedyne działania podejmowane 
przez Panią w kwestii oświaty?

W.K.-S.: Klub Nowoczesna Gmina złożył pro-
jekt uchwały dot. Polityki Oświatowej Mia-

„Goślińska oświata jest dla mnie priorytetem”

sta i Gminy Murowana Goślina na lata -
. Nie wszystkie nasze propozycje zostały 

przyjęte przez Radę, ale sama uchwała jako 
dokument tak, dzięki czemu można realizo-
wać dalekosiężne plany związane z oświatą 
na terenie gminy. Przy reorganizacji szkół 
zależało mi też na utrzymaniu etatu księgo-
wych, co się udało zachować. Jest jeszcze 
jedna sprawa, którą mam zamiar poruszyć 
w tym roku. Nauczyciele są wynagradzani 
wg Karty Nauczyciela, natomiast pracownicy 
administracji i obsług w szkołach są pracow-
nikami samorządowymi i ich wynagrodzenie 
reguluje Regulamin Wynagradzania, który 
z niewielkimi zmianami funkcjonuje od roku 

. Uważam, że należy go zaktualizować. 

R.D.: To pani priorytetowe działania? A co ze 
sprawami bezpośrednio dotyczącymi miesz-
kańców?

W.K.-S.: Jedną ze spraw, którą udało mi się 
załatwić pozytywnie to przywrócenie ruchu 
dwukierunkowego na ul. Wodnej.
Regularnie zgłaszam na komisjach i sesjach 
uwagi dot. funkcjonowania Ośrodka Zdro-
wia, Poczty, Straży Miejskiej. Pragnę zazna-
czyć, że Klub „Nowoczesna Gmina” jest za 
likwidacją Straży w  osobowym składzie. 
Brakuje patroli w nocy, co przy takiej liczbie 
osób jest wiadomo - niemożliwe.
Często poruszam problem stanu dróg gmin-
nych i ich wyglądu po budowie kanalizacji. 
Ważne są dla mnie kwestie bezpieczeństwa, 
w tym sprawa zaplecza sklepu „Biedronka”.

R.D.: Na ostatniej sesji Pani Klub wystoso-
wał oświadczenie. O co chodziło?

W.K.-S.: Sprawa dotyczyła zmiany granic 
miasta. Jako Klub uważaliśmy, że należy 
przyjąć stanowisko społeczeństwa, dlatego 
byliśmy przeciwni przyłączeniu do miasta 
Przebędowa, Raduszyna i Mściszewa. 
Oświadczenie dotyczyło spotkań Klubów 
Rady Miejskiej w kwestii wypracowania 
wspólnego stanowiska dotyczącego zmiany 
granic miasta Murowana Goślina. Niestety 
spotkania były sondażem opinii radnych. 
W takiej formie są one bez sensu. Nasze sta-
wisko miało stanowić protest wobec takiego 
postępowania.

R.D.: Kluczowe działania w Pani okręgu, 
w tym roku?

W.K.-S.: Prace melioracyjne. Niestety w  
roku nie zdołano uzyskać pozwoleń na 
budowę podtopionych rok wcześniej rowów 
(obszar ul. Nowej oraz zaplecza budynków 
pl. Powstańców Wlkp.). Prace mają ruszyć 
maj, czerwiec tego roku.
Rewitalizacja śródmieścia. Złożyłam 
poprawkę do uchwały dot. ulg podatkowych 
dla właścicieli nieruchomości w obrębie 
śródmieścia, którzy wykonają remont swo-
jego domu. Prosiłam o zwiększenie okresu, 
w którym będzie można realizować odpis 
podatkowy. Szkoda, że niektórzy miesz-
kańcy zaczęli remont przed rozpoczęciem 
obowiązywania uchwały i nie zostali nią 
objęci. Rewitalizacja jest w czasie przekła-
dana i na jej efekty trzeba będzie jeszcze 
poczekać. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Wandą Krajną-Solman - radną, Przewodniczącą Klubu Radnych „Nowoczesna Gmina”

OKRĘG WYBORCZY: nr  (ulice: 
Kochanowskiego, Łąkowa nr , , , , 

, a, , a, , , , , , , 
, , , Mściszewska, Podgórna, pl. 

Powstańców Wlkp., Poznańska, Rogo-
zińska, od nr  do  – numery parzyste i nieparzy-
ste, Wodna)

KWW: Nowoczesna Gmina

KADENCJA W RADZIE MIEJSKIEJ: 

ZAWODOWO: nauczyciel historii, wykształcenie 
wyższe

L.p. Data Godz. Rodzaj posiedzeń Miejsce 
posiedzeń

WRZESIEŃ
. . . : Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli MGOKiR
. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR
. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR
. . . : Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

PAŹDZIERNIK
. . . : Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli MGOKiR
. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR
. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR
. . . : Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

LISTOPAD

. . . : Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej 
i Komisji Oświatowo-Społecznej MGOKiR

. . . : Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli MGOKiR

. . . : Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej 
i Komisji Oświatowo-Społecznej MGOKiR

GRUDZIEŃ

. . . : Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej 
i Komisji Oświatowo-Społecznej MGOKiR

. . . : Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli MGOKiR

. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR

. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR
. . . : Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

L.p. Data Godz. Rodzaj posiedzeń Miejsce 
posiedzeń

KWIECIEŃ
. . . : Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli MGOKiR
. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR
. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR
. . . : Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

MAJ
. . . : Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli MGOKiR
. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR
. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR

CZERWIEC
. . . : Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli MGOKiR

. . . : Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej 
i Komisji Oświatowo-Społecznej MGOKiR

. . . : Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

LIPIEC
. . . : Sołtysi, Przewodniczący Zarządów Osiedli MGOKiR

. . . : Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej 
i Komisji Oświatowo-Społecznej MGOKiR

TERMINARZ PRACY RADY 
MIEJSKIEJ - 2013 ROK
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Wykonawca do tej pory na terenie gminy nie 
wykonał żadnego odcinka odtwarzania 
nawierzchni drogowej. Prace te wykony-
wane będą głównie w drugim kwartale  
roku. Obecny stan nawierzchni drogowej 
w miejscach układania kanalizacji sanitarnej 
jest etapem przejściowym do czasu osta-
tecznego przywrócenia nawierzchni drogi 
do stanu pierwotnego, w tym utwardzenia 
tłuczniem lub nawierzchnią bitumiczną.

W trakcie wykonywanych robót kanalizacyj-
nych w pasie drogowym wykonawca zobo-
wiązany jest zapewnić w sposób bezpieczny 
przejezdność drogi przy wykopie lub po tra-
sie wyznaczonego objazdu.

W związku z pytaniami dotyczącymi 
jakości odtwarzania dróg po 
budowie kanalizacji sanitarnej 

informuję, że zgodnie z warunkami umowy 
na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach 
projektu Związku Międzygminnego Pusz-
cza Zielonka roboty związane z odtwarza-
niem wszelkiego rodzaju nawierzchni 
objęte są  miesięczną gwarancją, liczoną 
od dnia końcowego odbioru robót, między 
innymi przez inspektora nadzoru.

Odtwarzanie dróg po budowie 
kanalizacji sanitarnej. 

 miesięcy gwarancji!
Ryszard Pomin
Koordynator gminny budowy kanalizacji
Kierownik Referatu Planowania Rozwoju 
i Inwestycji, tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

INWESTYCJE

W gminie Murowana Goślina w ramach pro-
jektu Puszcza Zielonka II budową kanalizacji 
objęte zostanie Mściszewo, Uchorowo oraz 
niektóre ulice w mieście. Zakres rzeczowy 
projektu to budowa: 

,  km kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej, 

,  km nowej kanalizacji tłocznej, 
 przepompowni ścieków, 
,  km przyłączy kanalizacyjnych,

oraz likwidacja lokalnej oczyszczalni ście-
ków w Łopuchówku.

W wyniku projektu do sieci kanalizacyjnej na 
terenie Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka” zostanie przyłączonych ponad 

  osób, a w  roku zostanie osiąg-
nięty prawie %-owy poziom skanalizowa-
nia obszaru projektu. Łączna wartość kosz-
tów kwalifi kowanych projektu to ,  mln zł, 
poziom dofi nansowania wynosi około  % 
( ,  mln zł).

▪

▪
▪
▪
▪

Tomasz Łęcki, Przewodniczący Zarządu 
Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka” i Krystian Szczepański, 

Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej podpisali umowę na dofi nansowanie 
projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka i okolic - etap 
II”. Projekt o wartości brutto ok.  mln zł 
realizować będzie Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka”. Dokument podpisano  
lutego  roku w siedzibie NFOŚiGW, 
w Warszawie. 

Projekt jest dalszym etapem wyposażania 
gmin członkowskich Związku, w tym Muro-
wanej Gośliny, w kanalizację sanitarną i kon-
tynuacją obecnie realizowanego przedsię-
wzięcia kanalizacyjnego funkcjonującego 
pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Projekt Puszcza Zielonka II obejmuje nie-
które miejscowości na terenie gmin: Muro-
wana Goślina, Skoki, Czerwonak i Pobiedzi-
ska. 

Umowa na budowę II etapu 
kanalizacji podpisana

Paweł Napieralski
specjalista ds. komunikacji społecznej
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
tel. 61 811 46 85
e-mail: media@puszcza-zielonka.pl

W wyniku projektu do sieci kanalizacyjnej na terenie Związku 
Międzygminnego „Puszcza Zielonka” zostanie przyłączo-
nych ponad   osób, a w  roku zostanie osiągnięty 
prawie %-owy poziom skanalizowania obszaru projektu.

Możliwość 
podłączenia 
się do sieci 
gazowej

W związku z realizowaną przez Urząd 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
przebudową placu Powstańców 

Wielkopolskich w Murowanej Goślinie 
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 
informuje, że w roku  przewiduje wyko-
nanie modernizacji sieci gazowej na ww. 
terenie.

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do 
sieci gazowej z przedmiotowego rejonu 
zachęcamy do składania „wniosków o okre-
ślenie warunków przyłączenia do sieci gazo-
wej”, co umożliwi budowę przyłączy gazu 
przed wykonaniem docelowej nawierzchni 
placu.

Tomasz Ogiba
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu 

ul. Za Groblą , Poznań

Dział Inwestycji: 
tel.    

e-mail: inwestycje.poznan@wsgaz.pl 

Punkt 
informacyjny - 
kanalizacja 

Związek Międzygminny „Puszcza Zie-
lonka” informuje, iż od  marca  
roku uruchomione zostały w urzędach 

gmin objętych projektem kanalizacji punkty 
informacyjne dla mieszkańców.

Dla gminy Murowana Goślina dyżur prowa-
dzi Koordynator Gminny, Kierownik Referatu 
Programowania Rozwoju i Inwestycji 
Ryszard Pomin, pokój nr  albo , I piętro 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej 
Goślinie, ul. Poznańska .
Telefon kontaktowy    , 
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Zapraszamy w każdy poniedziałek :  - 
: .

www.murowana-goslina.pl



INWESTYCJE

Kolejne Małe Projekty 
będą realizowane w naszej gminie

. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku”

Projekt obejmuje:
montaż nowych okien,
odnowienie ścian,
wybudowanie toalety,
organizację aneksu kuchennego,
wyposażenie świetlicy w rzutnik multimedialny i ekran.

Projekt zostanie zrealizowany w okresie od maja do października 
 r.

Łączna wartość projektu wyniesie - .  zł, w tym:
dofi nansowanie z PROW – .  zł
wkład z budżetu gminy – .  zł.

. „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo”

Zakres inwestycji, polegającej na wybudowaniu boiska sportowego 
obejmował:

przygotowanie terenu, w tym: usunięcie krzewów, wyrównanie 
terenu, nawiezienie humusu, ubicie terenu pod zasiew oraz 
zasiew trawy;
zakup wyposażenia -  szt. bramek wraz z elementami do mon-
tażu i siatką.

Projekt został zrealizowany w okresie od czerwca do października 
 r.

Łączna wartość projektu wyniosła – .  zł, w tym: dofi nansowa-
nie z PROW – .  zł, wkład z budżetu gminy – .  zł.

Wraz z ww. dokumentami, gmina Murowana Goślina podpisała już 

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

razem  umów dotacji na łączną kwotę ponad  mln złotych inwe-
stycji, przy dofi nansowaniu w wysokości niemal  mln zł. 

Ponadto na terenie naszej gminy zrealizowano i są w trakcie realizacji 
łącznie  różne projekty, zwłaszcza infrastrukturalne z dofi nanso-
waniem zewnętrznym o wartości ponad  mln zł (z czego niemal 

 mln na terenie naszej gminy przy dofi nansowaniu zewnętrznym 
ponad  mln zł oraz udziale fi nansowym gminy Murowana Goślina 
w wys.  mln zł oraz udziale podmiotów zewnętrznych w wys. 

 mln zł). Instytucje realizujące to m.in.:
- Gmina Murowana Goślina -  projektów  
- Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” –  projektów
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji –  projekty
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy –  projekt
- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich –  projekty
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna –  projekt
- PKP PLK S.A. -  projekt
- Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni –  projekt
- Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych –  projekt

. „Murowana Goślina gminą rowerową – organizacja maratonu 
rowerowego po Puszczy Zielonce” 

Przedmiotem projektu  jest organizacja maratonu rowerowego na 
terenie gminy Murowana Goślina.
Trasa będzie przebiegać przez następujące miejscowości: Złotoryj-
sko, Mściszewo, Starczanowo, Szymankowo, Uchorowo, Białęgi, 
Rakownia, Kamińsko, Zielonka, Głęboczek, Głębocko, Boduszewo.
Zawody będą dostępne dla wszystkich chętnych na  różnych dystan-
sach: mini - ok.  km, mega - ok.  km, giga - ok.  km. 
Projekt zostanie zrealizowany w okresie od marca do lipca  r.
Łączna wartość projektu wyniesie – .  zł, w tym:
dofi nansowanie z PROW – .  zł
wkład z budżetu gminy – .  zł.

 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Burmistrz Tomasz Łęcki oraz 
Skarbnik Romana Dudek podpisali w imieniu Gminy Murowana Goślina umowy dotacji na 
realizację kolejnych  projektów w ramach działania  „Małe Projekty” w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata - .

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

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina. Projekt „Murowana Goślina gminą rowerową - organizacja maratonu rowerowego 

po Puszczy Zielonce” współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Roz-

woju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, ale przyczyniają się 

do osiągnięcia celów tej osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina. Projekt „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” 

współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, 

które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, ale przyczyniają się do osiągnięcia 

celów tej osi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 września  roku Rada Miejska w Murowanej Goślinie podjęła uchwałę Nr XX/ /  w sprawie 
warunków udzielania bonifi kat i wysokości stawki procentowej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Osoby fi zyczne i ich następcy prawni, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego przed  grudnia  
roku mogą skorzystać z % bonifi katy. Bonifi kata obowiązuje do wniosków złożonych do  czerwca  
roku. 

Szczegóły można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, ul. Poznańska , pokój nr .

fot. sxc.hu

Jadwiga Kubińska , Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel.    , e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

marzec 2013



Zgodnie z Regulaminem o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie Zarządzeniem nr /  Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana  Goślina z dnia  marca  r. w dniach od 

 marca do  kwietnia  roku na terenie całej gminy została 
ogłoszona deratyzacja. 

W tym czasie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyło-
żenia trutek na gryzonie. Jednocześnie informujemy, że będą prowa-
dzone na terenie gminy kontrole w zakresie realizacji zapisów powyż-
szego zarządzenia. Właściciele nieruchomości nierealizujący zapisów 
regulaminu, w tym przypadku deratyzacji, podlegają karze grzywny.

Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

tel.    , e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

GOSPODARKA KOMUNALNA

Od  lutego br. transport wewnątrz-
gminny w pełnym planowanym 
wymiarze powrócił na nasze drogi. 

Dopiero w IV przetargu udało się wyłonić 
wykonawcę na obsługę  linii: do Uchorowa, 
Długiej Gośliny oraz Pławna. Cieszy fakt, że 
została nim lokalna Firma Turystyczno-
Transportowa „ELKOTUR” z Murowanej 
Gośliny. Od początku tego roku funkcjonuje 
również czwarta - nowo utworzona linia - do 
Łopuchówka.
W chwili obecnej autobusy linii wewnatrzgmin-
nych kursują wg niżej określonego schematu:

LINIA  MUROWANA GOŚLINA  UCHOROWO
 strefa: Murowana Goślina ul. Kolejowa – 

Murowana Goślina ul. Poznańska – Muro-
wana Goślina ul. Rogozińska (LZD) – Muro-
wana Goślina ul. Rogozińska II, 

 strefa: Białęgi – Białężyn – Nieszawa – Bia-
łężyn II (nż)– Uchorowo II (nż)– Uchorowo.
Autobusy będą kursowały w okresie  
lutego –  grudnia  r. w dni robocze tj.  
poniedziałek – piątek:

kierunek jazdy UCHOROWO 
odjazd z przystanku początkowego: 

. , .
kierunek jazdy MUROWANA GOŚLINA 
odjazd z przystanku początkowego: 

. , . , .

LINIA  ŁOPUCHÓWKO  MUROWANA GOŚLINA
 strefa: Murowana Goślina, ul. Generała 

Kutrzeby (pętla) – Murowana Goślina ul. Ge-
nerała Kutrzeby (SP  – przystanek funkcjo-
nuje tylko na kursach w kierunku Pławna) – 
Murowana Goślina ul. Długa – Murowana 
Goślina ul. Długa II – Murowana Goślina 
ul. Poznańska (cmentarz) nż. – Murowana 
Goślina ul. Poznańska – Murowana Goślina 
ul. Rogozińska LZD nż. – Murowana Goślina 
ul. Polna I – Murowana Goślina ul. Polna II

 strefa: Boduszewo I – Boduszewo II – Głę-

▪

▪

bocko – Łopuchówko.
Autobusy będą kursowały w okresie  stycz-
nia –  grudnia  r. w dni robocze tj.  
poniedziałek – piątek:

kierunek jazdy ŁOPUCHÓWKO 
odjazd z przystanku początkowego: 

. , . , . , .
kierunek jazdy MUROWANA GOŚLINA 
odjazd z przystanku początkowego: 

. , . , . , . , .  (KOM), .  
(KOM)

Kursy oznaczone skrótem „(KOM)” – kursy 
komercyjne realizowane przez Przewoźnika 
niezależnie od Organizatora, tj. Gminy Muro-
wana Goślina. 

LINIA  PŁAWNO  MUROWANA GOŚLINA
 strefa: Murowana Goślina, ul. Generała 

Kutrzeby (pętla) – Murowana Goślina ul. Ge-
nerała Kutrzeby (SP  – przystanek funkcjo-
nuje tylko na kursach w kierunku Pławna) – 
Murowana Goślina ul. Długa – Murowana 
Goślina ul. Długa II – Murowana Goślina 
ul. Poznańska (cmentarz) nż – Murowana 
Goślina ul. Poznańska – Murowana Goślina 
ul. Gnieźnieńska

 strefa: Rakownia I – Rakownia II – Kamiń-
sko kąpielisko – Kamińsko „Dwa Stawy” – 
Kamińsko świetlica – Kamińsko Okoniec –
Pławno
Autobusy będą kursowały w okresie 

 lutego –  grudnia  r., w tym:
- w okresie  luty –  czerwca oraz 

 września –  grudnia w dni robocze tj.  
poniedziałek – piątek, 

kierunek jazdy PŁAWNO 
odjazd z przystanku początkowego: 

. , .
kierunek jazdy MUROWANA GOŚLINA 
odjazd z przystanku początkowego: 

. , . , .
- w okresie:  lipca –  sierpnia we 

wszystkie dni tygodnia, tj. poniedziałek 
– niedziela,

kierunek jazdy PŁAWNO
odjazd z przystanku początkowego: 
dni robocze (poniedziałek - piątek): 

. , . , ,

▪

▪

▪

▪

▪

Powrócił transport wewnątrzgminny
soboty, niedziele i święta: 

. , .
kierunek jazdy MUROWANA GOŚLINA 
odjazd z przystanku początkowego: 
dni robocze (poniedziałek - piątek): 

. , . , .
soboty, niedziele i święta: 

. , .

LINIA   DŁUGA GOŚLINA  MUROWANA GOŚLINA
 strefa: Murowana Goślina ul. Kolejowa – 

Murowana Goślina ul. Poznańska Murowana 
Goślina ul. Rogozińska (LZD) nż – Murowana 
Goślina ul. Rogozińska II

 strefa: Trojanowo – Wojnowo – Długa 
Goślina (szkoła) – Długa Goślina II – Długa 
Goślina III – Długa Goślina (Al. Czereśniowa).
Autobusy będą kursowały w okresie  
lutego –  grudnia  r. w dni robocze tj.  
poniedziałek – piątek

kierunek jazdy DŁUGA GOŚLINA 
odjazd z przystanku początkowego: 

. , .
kierunek jazdy MUROWANA GOŚLINA 
odjazd z przystanku początkowego: 

. , . , .

Godziny przyjazdów i odjazdów autobusów 
ww. linii skorelowane są z godzinami odjaz-
dów autobusów komunikacji podmiejskiej 
na trasach Poznań - Przebędowo, Przebę-
dowo – Poznań oraz linii kolejowej na trasie 
Poznań – Gołańcz, Gołańcz - Poznań. 

Ceny biletów normalnych przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj biletu Cena (zł) 
Bilet jednorazowy normalny 
obejmujący  strefę ,  

Bilet jednorazowy normalny 
obejmujący  strefy ,  

Bilet miesięczny normalny 
obejmujący  strefę ,  

Bilet miesięczny normalny 
obejmujący  strefy ,  

Ważna informacja! – Posiadanie biletu miesięcznego obej-
mującego IV strefy linii  i  Murowana Goślina – 
Poznań, nie upoważnia do darmowego przejazdu autobu-
sami linii nr:  , ,  i .

▪

▪

▪

Obowiązkowa deratyzacja!

. Wpisujemy poniższy adres pliku APK w przeglądarce internetowej 
w naszym telefonie komórkowym: www.murowana-goslina.pl/
Ri .apk. 

. Aplikacja zostaje automatycznie pobrana na telefon.

. Uruchamiamy pobrany plik.

. Podczas instalacji może pojawić się informacja, że instalujemy 
oprogramowanie z nieznanego źródła - zatwierdzamy i zazna-
czamy opcje „Nieznane źródła”.

. W razie potrzeby uruchamiamy instalację ponownie.

. Aplikacja zostaje zainstalowana.
. Aby uruchomić wybieramy niebieską ikonę z autobusem.

Joanna Gliwka, podinspektor ds. infrastruktury technicznej
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl , tel.    

Rozkład jazdy Ri  dostępny 
również na Androida

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

www.murowana-goslina.pl



Kiedy będzie znana wysokość opłat?
Na obszarze działania Związku Międzygmin-
nego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej”, obejmującym Poznań i  są-
siednich gmin: Buk, Czerwonak, Kleszczewo, 
Kostrzyn, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, 
Swarzędz i Suchy Las decyzje o wyborze 
metody naliczania opłat, ich stawkach oraz 
wyznaczeniu sektorów i wzoru deklaracji 
podejmie Zgromadzenie Związku na posie-
dzeniu w pierwszej połowie marca. 

Dlaczego stawki opłat ustala się przed roz-
strzygnięciem przetargu na  odbiór odpa-
dów?
Ogłaszając przetarg Związek Międzygminny, 
jako jednostka administracji publicznej, musi 
mieć uchwalony budżet oraz ujęte w nim 
środki fi nansowe. Koszty odbioru odpadów 
są ważnym ale jednym z  wielu elementów 
systemu zagospodarowania odpadów. Ich 
wysokość wynikająca z przetargów oraz 
wpływ na koszty funkcjonowania całego 
systemu będą analizowane i na tej podsta-
wie będą aktualizowane budżet Związku 
oraz stawki opłat. 

Kto po  lipca  r. będzie odbierał moje 
śmieci?
Firma wyłoniona w przetargu na odbiór 
odpadów z danego sektora, który przepro-
wadzi Związek Międzygminny. Będzie on 
koordynował i nadzorował działanie całego 
systemu odbioru i przetwarzania odpadów. 
Zarządzając nim Związek zapewni osiągnię-
cie wymaganych poziomów odzysku i recy-
klingu oraz możliwość segregowania odpa-
dów. 

Co stanie się z moją dotychczasową umową 
z fi rmą odbierającą odpady?
Od  lipca  r. odbiór odpadów zapewni 
Związek Międzygminny. Mieszkańcy, właści-
ciele i zarządcy  nieruchomości powinni więc 
do  czerwca  r. rozwiązać dotychcza-
sowe, zawarte indywidualnie, umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych.

Kto jest zobowiązany składać deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami? 
Właściciel nieruchomości, pod pojęciem tym 
rozumie się także współwłaścicieli, użyt-
kowników wieczystych oraz jednostki orga-
nizacyjne i osoby posiadające nieruchomość 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością.   

Jakie najistotniejsze zmiany wprowadza 
nowy system gospodarowania odpadami?
Od  lipca  gminy przejmą zarząd nad 
gospodarowaniem odpadami, wprowadzą 
nowe zasady naliczania opłat i określą ich 
stawki oraz w przetargach wybiorą fi rmy 
odbierające odpady. Mieszkańcy nie będą już 
podpisywać indywidualnych umów z odbior-
cami odpadów, a ich segregacja będzie się 
im opłacać.

Dlaczego nie gmina, lecz Związek Międzyg-
minny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” ustala stawki opłat?
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach zobowiązała radę 
gminy do dokonania w drodze uchwały 
wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz do ustalenia stawki takiej opłaty i stawki 
za pojemnik określonej pojemności. Samo-
rządy Miasta Poznania oraz  sąsiednich gmin, 
zgodnie z przepisami ustawy, przekazały te 
uprawnienia utworzonemu Związkowi Mię-
dzygminnemu „Gospodarka Odpadami Aglo-
meracji Poznańskiej”. Jego Zgromadzenie, na 
podstawie Statutu Związku Międzygminnego 
przyjętego przez rady gmin – uczestników 
związku, jest więc właściwe do podjęcia 
uchwał określających metodę oraz stawki 
opłat. W skład  osobowego Zgromadzenia 
ZM GOAP wchodzą burmistrzowie i wójtowie 
lub ich zastępcy  gmin oraz  przedstawicieli 
miasta Poznania.

Czy nowy system obejmie wszystkich miesz-
kańców?
Właściciele i zarządcy nieruchomości są 
zobowiązani do złożenia deklaracji, w któ-
rych określą liczbę osób. Dane te będą wery-
fi kowane i kontrolowane. W nowym syste-
mie gospodarowania odpadami na terenie 
Związku Międzygminnego przewiduje się 
wprowadzenie specjalnego znakowania 
pojemników, kontenerów i worków przezna-
czonych do gromadzenia odpadów komunal-
nych zmieszanych oraz zbieranych w sposób 
selektywny. Znakowanie opierać się będzie 
o czipy i naklejki z kodem paskowym, identy-
fi kującym między innymi właściciela nieru-
chomości, typ pojemnika i rodzaj zbieranego 
odpadu. Wprowadzenie elektronicznego 
znakowania urządzeń do gromadzenia odpa-
dów umożliwi objęcie wszystkich właścicieli 
nieruchomości zorganizowanym systemem 
odbioru odpadów oraz uszczelnienie ich 
strumienia. 

Nowe porządki 
w gospodarowaniu odpadami

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zmiany w gospodarce odpadami w pełni zaczną obowiązywać od  lipca  r. Od tego dnia 
gminy, a w Poznaniu i okolicy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” przejmą pełną odpowiedzialność za gospodarowanie nimi.

Gdzie będą dostępne deklaracje, kiedy i do 
kogo należy je złożyć? 
Termin składania określi w uchwale Zgroma-
dzenie Związku. Druki deklaracji będą 
dostępne na stronie internetowej ZM GOAP, 
w urzędach gmin uczestników Związku. Roz-
patrywana jest także możliwość ich dostar-
czenia właścicielem nieruchomości poprzez 
wykorzystanie istniejącego w gminach 
systemu dystrybucji pism urzędowych.  

Jakie będą konsekwencje nie złożenia dekla-
racji przez właściciela nieruchomości? 
W przypadku nie złożenia deklaracji prze-
wodniczący Związku Międzygminnego okre-
śli w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc 
pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość 
odpadów powstających na nieruchomoś-
ciach o podobnym charakterze.

Jakie działania będą podejmowane wobec 
właścicieli nie uiszczających opłat lub nie 
uiszczających ich w terminie?
W razie stwierdzenia, że właściciel nierucho-
mości nie uiścił opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi albo uiścił je w wy-
sokości niższej od należnej, przewodniczący 
Związku Międzygminnego określi w drodze 
decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Ustalone zaległości zostaną wyegzekwo-
wane zgodnie z przepisami prawa.

Infolinia
   . Pod tym numerem od ponie-

działku do piątku w godz. . - .  można 
uzyskać informacje o zasadach i organizacji 
nowego systemu gospodarki odpadami.

ZM GOAP
Dział Edukacji i Promocji, tel.    

Podczas posiedzenia Zarządu  marca 
 r. ustalono stawki, które 

obowiązywać będą od  lipca  r. Za 
śmieci segregowane zapłacimy  zł od 
osoby, przy czym, powyżej  osób 
w rodzinie, będą podlegać obniżeniu. 
Za śmieci niesegregowane zapłacimy 
opłatę stałą  zł od domownika. Niższe 
stawki udało się wywalczyć dzięki 
determinacji gmin podpoznańskich, 
w tym, dużemu zaangażowaniu 
zastępcy Burmistrza Murowanej Gośliny 
Marcina Bulińskiego. Szczegóły 
w następnym numerze Biuletynu. 

marzec 2013



Po raz VIII Murowana Goślina jest współorganizatorem MTB Marathonu, Po raz VIII Murowana Goślina jest współorganizatorem MTB Marathonu, 
pierwszego z cyklu ośmiu maratonów (a zarazem jedynego nizinnego) pierwszego z cyklu ośmiu maratonów (a zarazem jedynego nizinnego) 

organizowanych przez Grzegorza Golonko - G&G Promotion. Gośliński maraton organizowanych przez Grzegorza Golonko - G&G Promotion. Gośliński maraton 
to rozgrzewka na rozpoczęcie sezonu rowerowego. to rozgrzewka na rozpoczęcie sezonu rowerowego. 

Rowerzyści zmierzą się na  dystansach: mini (ok.  km), mega (ok.  
km) i giga (ok.  km). I etap wszystkich trzech dystansów poprowad-
zony zostanie, wzorem roku ubiegłego, w stronę Starczanowa i Warty. 

Zawodnicy „mini” wrócą na os. Zielone Wzgórza, natomiast rowerzyści 
z pozostałych dwóch tras pomkną dalej, na szlaki Puszczy Zielonka. Trady-
cyjnie niezmienny pozostanie dla nich do pokonania tzw. “kiler” czyli wjazd na 
Dziewiczą Górę.

Ramowy program przedstawia się następująco:

Zbiorowe zdjęcie:
Wzorem poprzednich lat zapraszamy wszystkich Goślinian do wspólnego 
zdjęcia. Prosimy o stawienie się w dniu maratonu najpóźniej o godz. :  
przy scenie.

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

zapisy w Biurze Zawodów
wspólne zdjęcie gośliniaków startujących w maratonie
ustawianie uczestników w sektorach startowych - GIGA  
start Maratonu na dystansie GIGA  
ustawianie uczestników w sektorach startowych - MEGA
start Maratonu na dystansie MEGA
ustawianie uczestników w sektorach startowych - MINI
start Maratonu na dystansie MINI 
imprezy towarzyszące dla kibiców
dekoracja dystansu MINI
dekoracja dystansu MEGA i GIGA
losowanie nagród (tombola) 
zamknięcie trasy na wszystkich dystansach

. - .  
.

. - .
.

. - .
.

. - .
:

. - .
.
.

ok. .
.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ROWERZYSTÓW ZAMELDOWANYCH 
NA STAŁE W GMINIE MUROWANA GOŚLINA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 

KONKURSIE. ZGŁOŚ SIĘ I WYGRAJ JEDEN Z TRZECH PAKIETÓW 
STARTOWYCH W MARATONIE ROWEROWYM MTB MARATON. 

TERMIN MARATONU:  kwietnia  r. 

MIEJSCE MARATONU: teren Puszczy Zielonka i okolic, do wyboru 
 trasy: Mini, Mega i Giga

Zgłoszenia (formularz) należy przesłać mailowo na adres e-mail: promo-
cja@murowana-goslina.pl lub dostarczyć w godzinach działania do Gmin-
nego Centrum Informacji w Ratuszu na placu Powstańców Wielkopolskich 
w Murowanej Goślinie (I piętro) do dnia  marca br.

Losowanie nagród odbędzie się  kwietnia o godz. .  na Nowym Rynku 
podczas startu Rajdu „Poszukiwanie Wielkanocnego Jajeczka  w Puszczy 
Zielonka”.

ZASADY UCZESTNICTWA:ZASADY UCZESTNICTWA:
. Posiadanie stałego meldunku w Gminie Murowana Goślina.
. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres e-

mail: promocja@murowana-goslina.pl lub dostarczenie w godzi-
nach działania do Gminnego Centrum Informacji w Ratuszu na 
Placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie do 
dnia  marca br.

. Podanie danych kontaktowych (uczestnicząc w konkursie, 
uczestnik wyraża zgodę na prze- twarzanie danych osobowych 
dla potrzeb tego konkursu i wyraża zgodę na publi-
kację informacji o zwy-
cięstwie w konkursie).

. Wszystkie zgłoszenia 
zostaną zweryfi ko-
wane pod względem 
zameldowania w 
Gminie Murowana 
Goślina, w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Mu-
rowanej Goślinie. 

. Zwycięzcy konkursu 
w dniach -  kwiet-
nia wybiorą trasę 
maratonu oraz poda-
dzą wszystkie nie-
zbędne do rejestracji 
dane.

. Wręczenie pakietów 
s t a r t o w y c h 
nastąpi  kwiet-
nia br. (w sobotę 
poprzedzającą mara-
ton) o godz. .  przed 
sceną na Nowym Rynku.

UWAGA! OBJAZDY!

W związku z odbywającym się na terenie os. Zielone Wzgórza w dniach -  kwietnia 
 r. MTB Marathonem zostaną wprowadzone objazdy.

-  kwietnia (tj. sobota-niedziela) – zamknięty zostanie Nowy Rynek
Objazd dla ruchu wewnętrznego os. Zielone Wzgórza odbywał się będzie jednokierun-
kowo ulicami Krętą, Długą, Cegielskiego, Kościelną, Leśną, Źródlaną, Długą do ul. Krętej.

 kwietnia (tj. niedziela) zostaną wprowadzone czasowe utrudnienia w ruchu:
Na drodze wojewódzkiej nr  na wysokości stacji paliw Orlen zostanie ustawiona cza-
sowa szykana powodująca ograniczenie prędkości do  km/h. 
Na ul. Raduszyńskiej (os. Zielone Wzgórza – Bolechowo), na odcinku od wyjazdu z ul. Ku-
trzeby do skrętu na Szlachęcin wprowadzone będzie czasowe ograniczenie ruchu. 
W obu punktach ruchem kierować będą patrole policji.
Mieszkańcy domów szeregowych położonych przy ul. Jarzębinowa, Leszczynowa, Kali-
nowa, Wrzosowa, Poziomkowa, Tarninowa, Żurawinowa będą mieć udostępniony tylko 
jeden wyjazd - na ul. Raduszyńską drogą gruntową koło kościoła.
Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tych miejscach.

UWAGA! ZMIANA TRASY AUTOBUSÓW FIRMY WARBUS

 kwietnia (tj. niedziela) nieczynne będą wszystkie przystanki autobusowe na os. Zie-
lone Wzgórza oraz przystanek na żądanie przy cmentarzu (autobusy pojadą ze starszej 
części Murowanej Gośliny na osiedle ul. Raduszyńską). Komunikacja fi rmy Warbus zatrzy-
mywać się będzie na przystanku tymczasowym - skrzyżowanie ul. Raduszyńska/Długa za 
piekarnią.
Komunikacja PKS, KSK bez zmian.
Informacja o objazdach dostępna będzie również w autobusach Warbus oraz na przystan-
kach autobusowych, w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina, Gminnym Centrum 
Informacji, w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”, na stronach www.muro-
wana-goslina.pl, www.zielone-wzgorza.pl.

Osoby parkujące na Nowym Rynku prosimy w tych dniach (piątek .  wieczór – 
niedziela .  wieczór) o przeparkowanie samochodów!

Zdajemy sobie sprawę, że organizacja takiej imprezy, to nie tylko promocja dla gminy, ale także 
utrudnienia dla mieszkańców, za które przepraszamy - licząc na Państwa wyrozumiałość.



Wioletta Pasturczak 
Franczyzobiorcą Roku 

Prowadzenie salonu prasowego nie jest 
łatwe. 
- W tej branży liczy się przede wszystkim 

otwartość i umiejętność prowadzenia własnej 
fi rmy – mówi Wioletta Pasturczak - „Franczy-
zobiorca Roku ”, prowadząca salon od 

 lat. 

Tytuł „Franczyzobiorca Roku” przyznawany 
jest przez spółkę EUROKIOSK od  lat. Przy 
wyborze oceniane są poszczególne aspekty 
związane z prowadzeniem biznesu. Zalicza 
się do nich odpowiednie zaopatrzenie 
punktu sprzedaży, ekspozycję towaru, sku-
teczność w dotarciu do klientów, estetykę 
obiektu i zgodność ze standardami sieci. 
Wyniki ogłaszane są podczas corocznego 
spotkania z franczyzobiorcami. Dotychczas 
wyróżnienie otrzymało  przedsiębiorców.
Pani Wioletcie gratulujemy!

Przedsiębiorczość, otwartość, dbałość o ofertę punktu sprze-
daży i ekspozycję towaru – to główne cechy wyróżniające Fran-
czyzobiorcę Roku sieci EURO – SALON Prasowy. Za rok  
w ogólnopolskim konkursie tytuł ten otrzymała Pani Wioletta 
Pasturczak – prowadząca Euro Salon w Murowanej Goślinie.

Gośliński „Woźniak Transport” 
nagrodzony certyfi katem 
Najwyższej Jakości w Logistyce

Wielkopolskie Stowarzyszenie 
Badań nad Jakością Centrum 
Badań i Monitorowania Jakości 

w Poznaniu po raz kolejny wręczyło certyfi -
katy Najwyższa Jakość. Uroczystość odbyła 
się  lutego br. w pałacu, w Biedrusku. 
Wśród wyróżnionych certyfi katem znalazła 
się goślińska fi rma „Woźniak Transport”, 
a tytuł „Ikara Biznesu” otrzy-
mał jej właściciel, Marcin 
Woźniak. Nagrodę odebrał 
tata pana Marcina – Mikołaj 
Woźniak.

W uzasadnieniu certyfi katu 
„Najwyższej Jakości w Logi-
styce” dla przedsiębiorstwa 
„Woźniak Transport” napi-
sano: „za wzorcowy system 
zarządzania fi rmą i najwyższą 
gwarantowaną jakość usług 
logistycznych, a zwłaszcza 
transportowych świadczonych 
w szczególności na rzecz pro-
ducentów betonu towaro-

wego i prefabrykatów betonowych, realizo-
wanych w oparciu o specjalistyczny, nowo-
czesny park maszynowy i tabor samocho-
dowy oraz pracowników o najwyższych kwa-
lifi kacjach merytorycznych i zawodowych”.

Panu Marcinowi Woźniakowi gratulujemy 
wyróżnienia.

Jedna 
z najlepszych 
blogerek mieszka 
w naszej gminie

Lekkie pióro, kreatywność oraz ciekawe 
spojrzenie na świat sprawiło, że miesz-
kanka naszej gminy Monika Paluszkie-

wicz otrzymała wyróżnienie za prowadzony 
wraz z koleżanką Nataszą blog kulinarny 
www.chilifi ga.pl w VIII już edycji ogólnopol-
skiego konkursu „Blog Roku ”. Wręcze-
nie nagród odbyło się  lutego.

Blog uplasował się w pierwszej trójce wśród 
 blogów kulinarnych podlegających oce-

nie jury konkursu. Ostatecznie wyróżniony 
został nagrodą specjalną ufundowaną przez 
sponsora – fi rmę Queen of Juice. Wygrana 
to  bilety na mecz Arsenalu Londyn.
Co urzekło kapitułę? „Pora odczarować ste-
reotyp kury domowej, która sfrustrowana 
tłucze schabowego, by wykarmić rodzinę. 
Współczesna kobieta staje się raczej kuli-
narną wróżką, która chce i umie wyczarować 
fantazyjne posiłki” – czytamy na blogu chili-
fi ga.pl. I faktycznie, można tam znaleźć wiele 
niestandardowych pomysłów na pyszności, 
a wszystko opisane z lekkością i fantazją. 

Pani Monika właśnie obroniła pracę dyplo-
mową na Uniwersytecie Medycznym w Po-
znaniu na temat likwidowania wyłącznie 
dietą zmian miażdżycowych w tętnicach. Od 

 lat układa diety antyrakowe i chętnie 
udziela porad dietetycznych, ma wiele pomy-
słów, jak promować zdrowe żywienie.
„Wymyśliłam sobie, żeby poszukać dofi nanso-
wania z jakichś funduszy unijnych lub Minister-
stwa Zdrowia na przygotowanie prelekcji dot. 
zdrowego odżywiania. Chciałabym coś takiego 
w przyszłości zrobić dla mieszkańców naszej 
gminy.”

Jako gmina promująca ruch slow food w ra-
mach cittaslow, postaramy się wspierać 
w działaniach Panią Monikę. Gratulujemy 
wyróżnienia. Zapraszamy do lektury: 
www.chilifi ga.pl

Pani Wioletta Pasturczak odbiera nagrodę.

Przy mikrofonie - „nasza” blogerka!

Od lewej: Pan Mikołaj Woźniak (w imieniu syna - Marcina) oraz zastępca burmistrza Murowanej 
Gośliny - Marcin Buliński.
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Rok  rokiem słonecznika 
w Kamińsku, Pławnie i Okońcu

W połowie marca zostaną przygoto-
wane torebki z nasionami i roz-
dane z prośbą o wysianie ich na 

terenie swoich posesji w widocznym miej-
scu. Nasza wieś pięknieje. Głównym akcen-
tem jest odtwarzanie nawierzchni na drodze 
przebiegającej przez wioski. W ten sposób 
chcieliśmy podkreślić jak ważny jest ten  
rok. Droga powiatowa nie była gruntownie 
remontowana, ani uporządkowana od wielu 
lat. 

Dostaliśmy tę szansę dzięki realizacji pro-
jektu „Kanalizacja obszarów Parku Krajobra-
zowego Puszcza Zielonka i okolic”.

Elżbieta Dziel
Sołtys Sołectwa Kamińsko

Wychodząc naprzeciw pomysłom upiększenia naszych wsi: 
Pławna, Kamińska i Okońca Rada Sołecka i Sołtys zorgani-
zują projekt rozdawania mieszkańcom nasion słonecznika.

Sołecka dola

Jesteśmy wybierani na zebraniu wiej-
skim, ale i wieś oczekuje od nas konkre-
tów, i naszej wiedzy, i starań. To przed 

nami wylewane są żale mieszkańców, wysłu-
chujemy narzekań, utyskiwań i pretensji…  
A o czym? Tematy stare jak świat: nieprze-
jezdne drogi, szkoły, oświetlenie, kanaliza-
cja. Za ten trud rzadko jesteśmy doceniani, 
dostrzegani i nie często słyszymy słowo 
„dziękuję” – a w zamian kolejne żale. 

Niestety my sami rzadko mamy możliwość 
działania natychmiastowego – jesteśmy 
zależni od decyzji UMiG i innych czynników, 
i mimo najszczerszych chęci… sprawy się 
ciągną miesiącami.

Ale chcę, aby wiedziały o tym nie tylko spo-
łeczności wiejskie, że mimo zniechęcenia 
takim obrotem spraw, mimo przeciwności 
i trudności będziemy ciągnąć ten nasz 
„wózek sołecki”, będziemy pomagać wal-
czyć o każdą możliwą i niemożliwą do zała-
twienia sprawę, będziemy się użerać z dzie-
siątkami osób i instytucji – dla Was społecz-
ności wiejska – dla sąsiada – dla mieszkańca 
– dla drugiego człowieka.

Pożaliła się: koleżanka Agnieszka Szczepaniak 
(Głębocko), że mimo życzenia noworocznego 
nie uda się prawdopodobnie w tym roku roz-
począć budowy świetlicy w Głębocku. Ślima-
czy się sprawa uzyskania zgody na budowę.

Myślę, że nikomu w naszym środowisku nie trzeba przypominać o roli sołtysa, o tym, ile i co 
robimy, jak bardzo każdy z nas się stara – dla innych. 

Wojnówko szuka 
członków do 
stowarzyszenia!

Głównym zadaniem Stowarzyszenia 
jest wspomaganie działań sołectwa 
w integrowaniu lokalnej społeczno-

ści, a także wspólne działania tj. remont 
świetlicy (która ma służyć nie tylko stałym 
mieszkańcom, ale także letnikom) czy utrzy-
manie czystości.

Szukamy chętnych, którzy wesprą nas pomy-
słami, pracą, zaangażowaniem.

Szczegółowych informacji udziela prezes 
stowarzyszenia: Paulina Masarz-Pukacka 
pod nr. tel.    .

Pochwalił się: kolega Piotr Michalski z Bia-
łęg, że prawdopodobnie latem czeka go 
wyjazd na Węgry wraz z orkiestrą dętą, któ-
rej od kilku lat nasz uzdolniony kolega jest 
członkiem. 

Poskarżył się: sołtys Wojnowa Krzysztof 
Fabiański, że na terenie jego sołectwa pro-
wadzi „wybitną” działalność osoba, która 
innym (także nietrzeźwym i nieletnim) przez 
całą dobę sprzedaje nielegalnie alkohol nie-
wiadomego pochodzenia oraz środki odu-
rzające. Mimo ostrzeżeń i prób przemówie-
nia do rozsądku proceder jest nadal upra-
wiany.

Stowarzyszenie „Ostoja 
Wojnówko” z siedzibą 
w Wojnówku zachęca do 
wstępowania w swoje szeregi.

www.murowana-goslina.pl



 stycznia 
Anna Stachowiak
sołtys Trojanowa

 lutego 
Jan Gruszczyński
sołtys Mściszewa

 marca 
Marek Strykowski 
sołtys Długiej Gośliny

 marca 
Bogdan Winkel 
sołtys Raduszyna

DO NICH Z ŻYCZENIAMI URODZINOWYMI:

 marca 
Jakub Bartoszewicz 
sołtys Głęboczka

Turniej tenisa stołowego

KULIGI W TROJANOWIE
W sołectwie Trojanowo podczas ferii zimo-
wych odbyły się  kuligi. Było sporo 
zabawy dla najmłodszych. Sołtys Troja-
nowa Anna Stachowiak składa serdeczne 
podziękowania p. Jerzemu Nogajowi za 
pomoc w organizacji kuligów.

KRÓLEWSKIE URODZINY
 stycznia br. koleżanka Ania Stachowiak 

zaprosiła nas na swoje urodziny ( +VAT) 
– obchodzone hucznie i na wesoło. Zostali-
śmy ugoszczeni po królewsku, potrawy 
dzieła samej gospodyni. Bawiliśmy się 
świetnie.

POŻEGNANIE
Niestety już tydzień później w sobotę 

 lutego w Dąbrówce Kościelnej pożegnali-
śmy naszego kolegę – byłego sołtysa Głę-
boczka – ś.p. Marka Mazura. W fatalnej 
pogodzie, przy zacinającym śniegu delega-
cja sołtysów złożyła symboliczną wiązankę.

LAMPY W KOŃCU ZAŚWIECIŁY
Także  lutego w moim ukochanym Woro-
wie i w Łopuchówku zaświeciły lampy. Po 
raz pierwszy w historii tych miejscowości. 
Aby godnie to uczcić zaproszeni zostali 
mieszkańcy i koleżanki sołtys. Wypito 
lampkę szampana, aby świeciły do końca 

świata i o jeden dzień dłużej.

WYJAZD STUDYJNY 
DO OCHOTNICY DOLNEJ

 marca delegacja sołtysów, radnych, prze-
wodniczących osiedli oraz pracowników 
urzędu wzięła udział w wyjeździe studyj-
nym do naszej partnerskiej gminy Ochot-
nicy Dolnej. Udaliśmy się tam na zaprosze-
nie górali. To gościnni i serdeczni ludzie, 
o czym mogliśmy się przekonać na tożsa-
mym wyjeździe,  lata temu. Szersza rela-
cja w kolejnym numerze Biuletynu.

Urszula Gendera-Zielińska

  lutego  roku w hali widowi-
skowo-sportowej przy ul. Mści-
szewskiej odbył się Turniej tenisa 

stołowego jednostek pomocniczych Gminy 
Murowana Goślina (sołectw, osiedli samo-
rządowych). 

W rozgrywkach wzięło udział  jednostek 
pomocniczych (  sołectw,  osiedla samo-
rządowe) reprezentowanych przez miesz-
kańców. Turniej został rozegrany w dwóch 
kategoriach: singiel pań open oraz singiel 
panów open. Mecze rozgrywano systemem 
pucharowym.

W klasyfi kacji końcowej najlepsi okazali się: 
wśród pań:  miejsce – Dagmara Sikora – 
Sołectwo Rakownia,  miejsce – 
Agnieszka Łągiewka – Osiedle Samorzą-
dowe nr ,  miejsce –  Mirosława Bławat 
–Sołectwo Nieszawa.
wśród panów:  miejsce – Tymoteusz Pol 
– Osiedle Samorządowe nr ,  miejsce – 
Mariusz Łągiewka – Osiedle Samorzą-
dowe nr ,  miejsce – Michał Kukulski – 
Sołectwo Rakownia      

Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miej-
sca otrzymali pamiątkowe puchary. Nagrodę 
specjalną (koszulkę kibica KS Murowana 
Goślina) otrzymała Aleksandra Prządka – 
Sołectwo Boduszewo dla najmłodszej 
uczestniczki turnieju.

▪

▪

Sławomir Malec
gł. specjalista ds. jednostek samorządu 
pomocniczego
tel. 61 812 22 44
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl 

Najlepsi z najlepszych.

Rywalizowali panowie i panie. Sołectwo Długa Goślina miało konkretny doping.
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Co Aniu powiesz nt. swojego artykułu o dro-
gach w dwutygodniku „Murowana 
Prawda”?

O mojej (naszej) drodze powiedziałam już 
chyba wszystko i wszędzie. Po moich inter-
wencjach droga została w ostatnim tygodniu 
nareszcie naprawiona, ale nie do końca speł-
nia nasze oczekiwania. Częściowo dziury 
naprawiono, ale całkowite odtworzenie 
nastąpi dopiero po zakończeniu prac kanali-
zacyjnych.

Co planujesz w tym roku z funduszu sołe-
ckiego?

Wywiad z Anią Stachowiak 
   – sołtys Sołectwa Trojanowo

U nas w tym roku fundusze pójdą na: agre-
gat prądowy, lampy halogenowe na oświet-
lenie placu zabaw i boiska. Ten teren zabez-
pieczymy siatką leśną, która zostanie rów-
nież zakupiona z funduszu.

Czego jeszcze brakuje w Twoim sołectwie?

Marzą mi się lampy, bo oświetlenie zaplano-
wane przez poprzedniego sołtysa nie może 
dojść do skutku, a bardzo przydałoby się jesz-
cze kilka punktów oświetlonych. Przydałaby 
nam się bardzo świetlica, bo do tej pory nie 
mamy swojego miejsca do spotkań, urządza-
nia imprez. Młodzież bardzo by się ucieszyła, 
ale i my dorośli mielibyśmy własny kąt.

Dziękuję Ci Aniu za rozmowę. 

U. Gendera-Zielińska 

Anna Stachowiak
sołtys Trojanowa

Co schować do 
„Kapsuły Czasu” 
w Kamińsku?

W wyniku przeprowadzonych prac 
kanalizacyjnych na terenie wsi 
Kamińsko pozyskano duży 

kamień. Kamień stał się obiektem dużego 
zainteresowania mieszkańców i turystów. 

Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego 
został usytuowany w centrum wsi. Powstała 
propozycja umieszczenia pod nim „Kapsuły 
czasu”. W związku z tym proszę o propozy-
cję, co ma się znajdować w pojemniku prze-
znaczonym dla potomnych. Propozycje 
przyjmuję do  września  r. Po uzyska-
niu dostatecznej ilości pomysłów zostanie 
powołana komisja, która ustali zawartość 
„Kapsuły Czasu”, wielkość oraz termin jej 
umieszczenia pod kamieniem.

Elżbieta Dziel 
Sołtys sołectwa Kamińsko

ROLNICY 
SZKOLILI SIĘ

Spotkanie zorganizowane zostało przez 
Oddział Banku BGŻ w Murowanej Gośli-
nie przy współpracy z lokalnym 

doradcą Wielkopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego - Pawłem Janczakiem.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Oddziału BGŻ 
w Murowanej Goślinie – Anna Nikodem-
Małojło. Blok przygotowany przez eksper-
tów Banku BGŻ poświęcony był możliwoś-
ciom fi nansowania inwestycji w rolnictwie, 
a także kwestiom ubezpieczeń rolniczych. 
Swoją prezentację przedstawił także specja-
lista WODR pan Marek Szymański. Na spot-
kaniu pojawili się rolnicy m. in. z sołectw 
Długa Goślina, Boduszewo, Starczanowo, 
Białężyn, Bolechowo, Miękowo. 

Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Rakowni za udostępnienie świetlicy oraz 
wszystkim prelegentom.

 lutego  w świetlicy 
wiejskiej w Rakowni odbyło 
się spotkanie biznesowe dla 
rolników z terenu Gminy 
Murowana Goślina. 

WYPRZEDAŻ 
GARAŻOWA 

W ŁOPUCHÓWKU!
S TYS ŁOPUCHÓWKA ZAPRASZA 
NA WYPRZEDA  GARA OW   

KWIETNIA  ROKU, 
BOISKO SPORTOWE W ŁOPUCHÓWKU

Należy zabrać własny stolik, ewentualnie koc, 
a przy ubraniach – wieszaki. Sprzedajemy – 
kupujemy – wymieniamy, lub oddajemy 
wszystko to, co zalega nam w garażach, piwni-
cach i na strychach, a szkoda nam wyrzucić.
Rzeczy powinny być czyste i nieuszkodzone.
To, czego nie sprzedamy, a będziemy chcieli 
się pozbyć - zostawimy w workach na boisku. 
Ich wywozem i sprzątnięciem zajmie się 
sołtys.

Zgłoszenia stoisk: pod nr telefonu:    
lub mailem: worowianka@op.pl 

Opłata za stoisko:  zł.
Na miejscu: słodki poczęstunek, kawa i herbata 

– za  zł.
Zapraszam

Urszula Gendera-Zielińska
Sołtys Łopuchówka

DZIEŃ KOBIET
Być kobietą – to znaczy dumnie nosić 
głowę, znając swoją wartość. Być tą, 

która wydaje na świat nowe życie, 
rozkoszować się spojrzeniami męż-
czyzn, być szyją rodziny i tą, której 

dwa słowa wystarczyły, aby mężczy-
zna na wieczność pozbawił ludzkość 
raju. Być inspiracją dla rzeszy arty-
stów. Być inteligentniejszą od męż-
czyzn i tracić swą inteligencję, by to 
ukryć. Być jedną z tych, przez które 

upadały cesarstwa i wybuchały 
wojny. 

Bądźmy dumne z bycia kobietą!

Zgodnie z polityką stowarzyszenia zorientowaną na dbałość o jakość życia miejskiego, w maju minionego roku Rada Miejska zatwierdziła 
uchwałę, na mocy której właściciele budynków w śródmieściu mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości pod warunkiem 
wykonania ich remontu. 
Wnioski można składać do 28 czerwca 2013 roku, a tekst uchwały wraz z niezbędnymi formularzami dostępny jest  na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.murowana-goslina.pl/ w zakładce uchwały RM 2010-2014.

www.murowana-goslina.pl



Przełamano się opłatkiem i przystąpiono do 
poczęstunku, który składał się z ciast upieczo-
nych przez mamy, ciocie, babcie. Atmosferę 
podkręcał zapach pieczonych jabłek, które 
smakowały wybornie dorosłym i dzieciom.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Kamińska, 
Pławna, Okońca, którzy przyczynili się do 
przygotowania Jasełek. Szczególne podzię-
kowania dla właścicieli pensjonatu „Novel 
House” i sponsorów. 

Dziękuję Dzieciom i Młodzieży, aktywnie 
biorącym udział w przedstawieniu.

Jasełka w Boduszewie 

Każdego roku w Boduszewie odbywają 
się spotkania jasełkowe, organizowane 
z myślą o wszystkich mieszkańcach wsi. 

Zwykle prezentowane podczas tych spotkań 
przedstawienia przygotowywane są przez 
miejscowe dzieci. W tym roku było inaczej. 

Część Rady Sołeckiej i przyjaciele postanowili 
zrobić niespodziankę i samemu zorganizować 
przedstawienie jasełkowe. Na motywach 
tekstu „Jasełka”, Wandy Chotomskiej ode-
grano historię narodzin Jezusa w Betlejem. 
Własnoręcznie wykonana scenografi a i ko-
stiumy pięknie wkomponowały się w klimat 
XIX-wiecznego pałacu w Boduszewie - udo-
stępnionego na tę okazję przez jego właści-
cielkę, panią Felicję Wawrzyniak, której niniej-
szym składamy serdeczne podziękowania. 

Spektakl został podzielony na  części, prze-
platanych najpiękniejszymi polskimi kolę-
dami. Na scenie mogliśmy oglądać przedsta-
wicieli wszystkich pokoleń mieszkańców wsi. 
Najmłodsza aktorka miała lat , a grała rolę 
babci, zaś najstarsza lat . Nad całością: 
duchowo, merytorycznie i dyscyplinarnie, 
czuwała sołtys Elżbieta Winogrodzka. 
Obserwując reakcję publiczności w trakcie 
spektaklu, wspólne śpiewanie kolęd, owację 
na stojąco oraz prośbę o bis, inicjatywa 
odniosła oszołamiający sukces. Po przedsta-
wieniu wszyscy sąsiedzi – łamiąc się opłat-

kiem - złożyli sobie życzenia wszelkiej 
pomyślności. Do dzieci, tradycyjnie przy-
szedł gwiazdor ze śnieżynką i prezentami. 

Po części ofi cjalnej był czas na poczęstunek 
i rozmowy przy kominku. Styczniowe spot-
kanie jasełkowe integruje społeczność wsi, 
a także jest wspaniałą wizytówką naszej 
aktywności, przed gośćmi, którzy coraz licz-

niej przybywają do naszego sołectwa.
Wykonawcy

P.S. Za pomysły i zaangażowanie na wszystkich 
etapach realizacji i wytrwałości, składam ser-
deczne podziękowania: Białachowskiej A., 
Kądzielom A.W., Ołdziejewskiej M., Słomińskiej 
B., Słomińskiej M., Stawskim W.W. Prządkom 
H.O.K., Winogrodzkim B.T. oraz Kroteckim V.M.

Jasełka w Kamińsku 

 grudnia  roku wieś Kamińsko wró-
ciła do tradycji. W tym dniu po raz 
drugi wystawiono „Jasełka” – symbo-

liczne narodziny Jezusa Chrystusa. Wzięło 
w nich udział około  mieszkańców. 

Po przedstawieniu, w trakcie którego śpie-
wano kolędy, przyszedł czas na wizytę Miko-
łaja. Obdarował on  dzieci, w tym  
„aktorów” – dzieci i młodzieży. 

Elżbieta Dziel 
Sołtys sołectwa Kamińsko

Elżbieta Winogrodzka 
Sołtys sołectwa Boduszewo

ZAMIENIONE ZDJĘCIA
W poprzednim numerze Biuletynu Samorządowego opublikowane zostały zdjęcia oraz relacje z jasełek w miejscowościach Boduszewo oraz Kamińsko. 
Niestety zostały zamienione zdjęcia ilustrujące oba wydarzenia, za co szczerze przepraszam. Na prośbę Mieszkańców Boduszewa, prezentujemy ponownie 
relację z jasełek z prawidłowym opisem.

Roma Dukat, Redaktor Naczelna BS
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BEZPIECZEŃSTWO

W dniach  do  marca na terenie 
poligonu Biedrusko odbywają się 
strzelania i ćwiczenia z użyciem 

amunicji bojowej. W związku z tym obowią-
zuje kategoryczny zakaz wstępu na teren 
poligonu, a osoby które zostaną zatrzymane 
będą podlegać karze grzywny. 

Informacja dotyczy szczególnie mieszkań-
ców sołectw: Mściszewo i Uchorowo.

Goślińska Policja z wizytą u przedszkolaków

W marcu poligon 
w Biedrusku zamknięty!

Dzieci z Przedszkola „Słoneczko” znaj-
dującego się w Murowanej Goślinie 
przy ul. Leśnej oraz z Przedszkola 

„Leśne Skrzaty” w Przebędowie podczas 
spotkania odpowiadały na pytania: Jak bez-
piecznie podróżować? Jak bezpiecznie poko-
nać drogę do i z przedszkola? Jak bezpiecz-
nie spędzać czas przeznaczony na zabawę? 
Jak uniknąć zagrożeń związanych z obecnoś-
cią psa? 

Dzieci wykazały się dużą wiedzą dotyczącą 
bezpieczeństwa, brały czynny udział w spot-
kaniach. Istotnym elementem prelekcji było 
również pozyskanie u dzieci zaufania i umie-
jętności zwracania się o pomoc do rodziców, 
wychowawców, policjantów… 

Na koniec każdego spotkania pięciolatki 
otrzymały kolorowanki edukacyjne oraz 
odblaski, a dla rodziców przekazano porad-
nik prewencyjny. 

st. sierż. Maria Ratajczak 
specjalista ds. nieletnich

Komisariat Policji w Murowanej Goślinie

 lutego  roku funkcjo-
nariuszka ds. nieletnich z Ko-
misariatu Policji w Murowa-
nej Goślinie przeprowadził 
spotkania z przedszkolakami 
w ramach programu prewen-
cyjnego „AKADEMIA BEZ-
PIECZNEGO PRZEDSZKO-
LAKA” w dwóch przedszko-
lach na terenie naszej gminy.

PODZIĘKOWANIA
Alicja Kobus - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej oraz Mieszkańcy 

ulicy Łąkowej dziękują za sprawną, szybką reakcję i odśnieżenie ulicy.

W NE TELEFONY, KONTAKTY:WA NE TELEFONY, KONTAKTY:
POLICJA 
dyżur Komendanta Komisariatu: pon. : - :
telefony:

sekretariat     (w godz. : - : )
Komendant     (w godz. : - : )
tel. alarmowy (radiowóz)   
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 

DZIELNICOWI
Rejon I: starsza część Murowanej Gośliny

mł. asp. Dariusz Sikora, kom.   
Rejon II: os. Zielone Wzgórza

mł. asp. Hubert Żołdak, kom.   
Rejon III: tereny wiejskie gminy

st. sierż. Damian Futro, kom.   
STRAŻ MIEJSKA
dyżur Komendanta: pon. : - :
telefony:

tel.    
telefon alarmowy (radiowóz)   
Tadeusz Stencel, pełnomocnik ds. bezpieczeń-
stwa - kom.   
Pogotowie Ratunkowe 
Straż Pożarna 

Szczegółowy wykaz na stronie 
www.murowana-goslina.pl

Ponadto: w dniach -  marca poligon ze 
względu na ćwiczenia Wojsk Lądowych 
będzie zamknięty dla wszystkich osób (mimo 
posiadanych przepustek), a strzelania nocne 
będą wyjątkowo odbywać się .  (piątek) 
i .  (środa) w godz. :  – : .

Dowódca Batalionu 
Zabezpieczenia Szkolenia
ppłk Jarosław Muszyński

www.murowana-goslina.pl





Na tak wielką uroczystość dzień ten nie 
został wybrany przypadkowo. To właś-
nie tego lutowego dnia, dokładnie  

lata wcześniej, obrani za patrona szkoły 
Powstańcy Wielkopolscy zwycięsko zakończyli 
swój bojowy, krwawy zryw w imię wyzwole-
nia Wielkopolski spod zaborczego jarzma.

W przygotowanej z pietyzmem przez nauczy-
cieli i uczniów szkoły uroczystości licznie 
uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawi-
ciele władz samorządowych z Burmistrzem 
gminy Murowana Goślina Tomaszem Łęckim 
na czele, przedstawiciele sąsiednich szkół, 
organizacji współpracujących ze szkołą, 
przyjaciele szkoły, jej absolwenci, miesz-
kańcy Długiej Gośliny oraz rodzice, ucznio-
wie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Goś-
ciem specjalnym uroczystości byli potomko-
wie powstańców wielkopolskich: profesor 
Jerzy Masiakowski i Stanisław Łech.

Główna część uroczystości odbyła się w sali 
widowiskowej. Kulminacyjnym momentem 
było odczytanie przez Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego 
uchwały Rady Miejskiej  w Murowanej Gośli-
nie o nadaniu szkole w Długiej Goślinie imie-
nia Powstańców Wielkopolskich. Po odczy-
taniu przez absolwentkę szkoły panią Miro-
sławę Wiszumirską aktu nadania sztandaru, 
fundatorzy dokonali pod nim okolicznościo-
wego podpisu i przybicia do drzewca symbo-
licznego gwoździa. Sztandar Dyrektor szkoły 
przekazali rodzice, a pani Dyrektor przeka-
zała uczniom. Przedstawiciele społeczności 
szkolnej: uczniowie, nauczyciele i rodzice 
złożyli uroczyste ślubowanie. 

Część artystyczna miała bardzo podniosły 
i patriotyczny charakter. Wiązanka wykona-
nych przez uczniów pieśni powstańczych 
przeplatana była przypomnieniem historycz-
nych wydarzeń, jakie miały miejsce w Wiel-
kopolsce pod koniec drugiej dekady ubie-
głego wieku. Po zmroku natomiast w blasku 
rozpalonej na placu szkolnym watry przypo-
mniano bohaterstwo swych patronów sło-
wami: „...Dzięki patriotycznym sercom i po-
święceniu naszych pradziadów zostały urato-

wane najcenniejsze dla narodu wartości: wol-
ność i suwerenność. Tych wspaniałych chwil 
nie godzi się nam - Polakom, żyjącym w wolnej 
Polsce zapomnieć....”. Wspominając w tym 
miejscu wymienionych z imienia i nazwiska 
miejscowych powstańców, puszczone 
kolejno zostały „w świat” symboliczne lam-
piony pamięci o bohaterach tej ziemi.

Wszyscy biorący udział w uroczystości mieli 
możliwość obejrzenia wystawy dotyczącej 
Powstania Wielkopolskiego. Na zakończenie 
dokonano wpisów do Kroniki Szkolnej, a na-
stępnie wszyscy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek i pyszną grochówkę. Te podnio-
słe chwile pozostaną na długo w pamięci 
uczestników uroczystości. 

Wszystkim fundatorom, gościom, pocztom 
sztandarowym, osobom zaangażowanym 
w organizację togo podniosłego dla nas 
święta składamy serdeczne podziękowanie. 

Agata Glapiak
SP Długa Goślina

W czerwcu ubiegłego roku Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie obchodziła -lecie 
swego istnienia. Ten zaszczytny jubileusz  lutego br. został okraszony nadaniem szkole 
imienia oraz wręczeniem jej sztandaru. (fotorelacja str. ) 

Szkoła w Długiej Goślinie ma imię 
i sztandar

NAUCZYCIELSKI ŻYCIORYS -
   - śp. Jarosław Tomicki

Pan Jarosław Tomicki urodził się w  
roku w Pogorzeli. W trakcie swej 
ponad -letniej kariery pedagogicz-

nej, począwszy od roku , uczył w kilku 
szkołach, by w roku , na stałe już, zwią-
zać się ze Szkołą Podstawową w Długiej 
Goślinie. Przez wiele lat swoją pracą i talen-
tem służył szkole. Do  roku uczył tam 
historii, WOS-u, pracy-techniki, muzyki i pla-
styki, prowadził też chór szkolny i zespół 
instrumentalny. Po przejściu na emeryturę 
nie zerwał ze szkołą, pozostając z nią zwią-
zany jeszcze do roku  (na niepełnym 
etacie wspomagał szkołę w prowadzeniu 
szkolnej biblioteki). 

Pan Jarosław w pracy zawodowej bardzo 
wiele serca wkładał w rozbudzanie u dzieci 
zamiłowania do książki, uczył kultury życia, 

skutecznie rozbudzał uczucia estetyczne. 
W uznaniu zasług odznaczony został Zło-
tym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Nieubłagany los nie pozwolił Mu zrealizować 
wszystkiego, co zamierzał i mógł jeszcze zro-
bić. Dlatego trudno pogodzić się z myślą, że 
odszedł na zawsze. Pozostawił po sobie głę-
boki żal i serdeczne wspomnienia wśród 
wszystkich, którzy Go znali i szanowali. Los 
znamiennie i jakby symbolicznie przerwał nić 
Jego bogatej życiowej drogi. Pan Jarosław 
Tomicki zmarł  lutego  roku - dzień po 
uroczystościach nadania Jego szkole imienia 
i sztandaru. Cześć Jego pamięci.

Agata Glapiak
SP Długa Goślina

 lutego  r. towarzyszyliśmy w ostatniej drodze Jarosła-
wowi Tomickiemu, długoletniemu nauczycielowi, byłemu pra-
cownikowi Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie, w której 
spędził  lat swojego życia. Na cmentarzu w Murowanej Gośli-
nie, gdzie spoczął, żegnaliśmy Go w smutku i żalu.

Szkoła Podstawowa nr  
im. Henryka Sienkiewicza 

w Murowanej Goślinie 
ogłasza nabór do klasy 

czwartej o profi lu siatkarskim.
Testy sprawnościowe: 

 kwietnia  r., godz. .
Szczegółowe informacje:

Sekretariat szkoły tel.    

Gimnazjum nr  im. Jana Kochanowskiego 
w Murowanej Goślinie

ogłasza nabór do klasy pierwszej 
o profi lu siatkarskim.

Testy sprawnościowe: 
 marca  r., godz. .

 kwietnia  r., godz. .
Szczegółowe informacje:

Sekretariat szkoły tel.    

KLASY SIATKARSKIE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR  I GIMNAZJUM NR 

grafi ki: hisks/sxc.hu

OŚWIATA

www.murowana-goslina.pl



OŚWIATA

„DRZWI OTWARTE” 
W GIMNAZJUM NR 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
szóstoklasistów wraz z rodzicami

na drzwi otwarte do naszej szkoły, 
które odbędą się

 kwietnia  r. o godz. .  
w auli przy ul. Mściszewskiej , 

Murowana Goślina

Szkoła dla 
Rodziców 
i wychowawców 
zaprasza

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 
to program spotkań dla każdego, kto 
szuka sposobu na nawiązanie głęb-

szych i cieplejszych relacji z dziećmi. Jego 
głównym celem jest wspieranie rodziców 
w radzeniu sobie w codziennych kontak-
tach z dziećmi. 

Zajęcia Szkoły dla Rodziców odbywać się 
będą w Gimnazjum nr  w Murowanej Gośli-
nie ul. Mściszewska , w czytelni - we wtorki 
o godzinie . . Pierwsze zajęcia odbędą się 

 kwietnia r. Przewidziano cykl  trzy-
godzinnych spotkań.
Zajęcia są nieodpłatne. Więcej informacji 
o programie na stronie: www.ore.edu.pl 

Informacje o zajęciach i zapisy do  marca 
:

osobiście u pedagoga lub wychowawcy, 
telefonicznie:    ,
mailowo: olanka@gmail.com. 

Serdecznie zapraszamy!

Hanna Skoryna - psycholog, 
Aleksandra Grobela - pedagog

▪
▪
▪

UWAGA! Rodzice dzieci 
urodzonych w 2007 roku!

Szkoła Podstawowa nr  im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie 
serdecznie zaprasza rodziców dzieci 

sześcioletnich do składania wniosków 
o przyjęcie do klasy pierwszej z dniem 

 września  r.

Od  września  roku wszystkie sześcio-
latki będą miały obowiązek rozpoczęcia 
nauki w I klasie. Nadchodzący rok szkolny 
jest więc ostatnim, w którym to rodzice 
podejmują decyzję o zapisaniu sześcioletnich 
dzieci do szkoły. 

Szanowni Państwo, jeżeli uważacie, że 
Wasze dziecko osiągnie gotowość szkolną 
do września  roku, to Szkoła Podsta-
wowa nr  im. Henryka Sienkiewicza w Muro-
wanej Goślinie serdecznie zaprasza je 
w swoje progi. 

Oferujemy wysoko wykwalifi kowaną, 
doświadczoną kadrę nauczycielską, otwartą 
na potrzeby dzieci, dodatkowe kształcenie 
muzyczne, zajęcia świetlicowe i dodatkowe 
pozalekcyjne, liczne programy i projekty. 
Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie MEN 
„Mam  lat”, uzyskaliśmy „Certyfi kat szkoły 
przyjaznej dla sześciolatka”. Dbamy o wy-
soką jakość edukacji. 

Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej można 
już składać w sekretariacie szkoły (ul. Gen. 
T. Kutrzeby , tel.    ) od ponie-
działku do piątku w godz. :  - : . Cze-
kamy do końca kwietnia.

Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  

w Murowanej Goślinie

ZAPISY DZIECI DO KLASY I 
z rocznym wyprzedzeniem

ROCZNIK  I  
(realizacja obowiązku szkolnego od  września  r.)

w sekretariacie szkoły do  marca  r., od poniedziałku do 
piątku w godz. :  - :  oraz w środy w godz. :  - :

Prosimy rodziców o zabranie ze sobą dowodu osobistego i nr pesel dziecka.
Obwód Szkoły Podstawowej nr  w Murowanej Goślinie:
Ulice w Murowanej Goślinie: Akacjowa, Bracka, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Chabrowa, Cisowa, 
Czeremchowa, Czereśniowa, Długa, Dolina, Fiołkowa, Gajowa, Generała Tadeusza Kutrzeby, Grobla, 
Hipolita Cegielskiego Irysowa, Jagodowa, Jaśminowa, Jarzębinowa, Jerzego Lenartowskiego, Jeżynowa, 
Kalinowa, Kłosowa, Konwaliowa, Kościelna, Kręta, Krokusowa, Leśna, Leszczynowa, Łanowa, Malinowa, 
Miodowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nadwarciańska, Narcyzowa, Nowy Rynek, Plac Kasztanowy, 
Pochyła, Poziomkowa, Poznańska od nr , Przesmyk, Radosna, Raduszyńska, Rogu Renifera, Różana, 
Smolna, Sosnowa, Storczykowa, Strzelecka, Śliwkowa, Świerkowa, Tarninowa, Widok, Wiosenna, Wiś-
niowa, Wrzosowa, Za Bramą, Żurawinowa, Źródlana, 
Wsie: Kamińsko, Mściszewo, Pławno, Rakownia, Starczanowo, Złotoryjsko.
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„KRAINA TRZECH RZEK” ZACHĘCA 
DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTO

Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek” 
ogłasza konkurs fotografi czny pt. „Piękno przy-
rody w Krainie Trzech Rzek”. Regulamin kon-
kursu dostępny na www.kraina rzek.pl. Do 
wygrania nagrody pieniężne.

LGD „Kraina  Rzek”
ul. Marsz. J. Piłsudskiego , -  Oborniki

tel. kom.   ,   
e-mail: biuro@kraina rzek.pl

www.kraina rzek.pl 

Możliwe w Krainie Trzech Rzek

Dzięki dofi nansowaniu przez LGD 
w kwocie  ,  zł, w Pacholewie 
utworzono Park Powstańców, gdzie 

przewidziano montaż dużej tablicy pamiąt-
kowej oraz dwudziestu indywidualnych tab-
lic z nazwiskami mieszkańców, podkomend-
nych porucznika Leona Masiakowskiego, 
walczących w II. Kompanii IV. Baonu z Muro-
wanej Gośliny. Projekt został wyróżniony 
w konkursie na najlepsze przedsięwzięcia 
zrealizowane przy wsparciu środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, organi-
zowanym przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne” z Długiej 
Gośliny otrzymało dofi nansowanie ze środ-

ków LGD w wysokości  . ,  zł na pro-
jekt pt. „Remont pomieszczenia kuchennego 
wraz z zapleczem w świetlicy wiejskiej 
w Długiej Goślinie”. Projekt polegał na 
wymianie: drzwi wewnętrznych, posadzek, 
instalacji elektrycznej, izolacji przeciwwilgo-
ciowej i cieplnej oraz wykonanie komplekso-
wego odnowienia ścian. W ramach przedsię-
wzięcia został również zakupiony okap 
kuchenny. Mieszkańcy sołectwa i ich goście 
mogą teraz korzystać z pięknie odnowionej 
kuchni wraz z zapleczem. Realizacja projektu 
poprawiła standard Wiejskiego Domu Kul-
tury w  Długiej Gośliny pełniącego funkcję 
świetlicy wiejskiej. 

LGD „Kraina Trzech Rzek”

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Goślińscy 
niepełnosprawni będą 
się rehabilitować

Od marca do czerwca  roku człon-
kowie Goślińskiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 

będą brać udział w projekcie: „W zdrowym 
ciele zdrowy duch – rehabilitacja w wodzie 
i nauka pływania”.   

Zdanie to jest dofi nansowane przez Bank BGŻ, 
oddział w Murowanej Goślinie i Powiat 
Poznański. Inicjatywa wyszła od pracowników 
Banku, którzy zaoferowali swoją pomoc przy 
pozyskaniu pieniędzy i pracy przy projekcie na 
zasadach wolontariatu. Goślińskie Stowarzy-
szenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
jako organizacja pożytku publicznego, prosi 
o przekazanie % na realizację dalszych pro-
jektów związanych z rehabilitacją osób niepeł-
nosprawnych oraz na utworzenie warsztatów 
terapii zawodowej w Murowanej Goślinie.

Ewa Pomin, Prezes GSPON

karmiona zgłębnikiem żołądkowym. Wszyst-
kie te wady powodują, że Nikola potrzebuje 
ciągłego leczenia. 

Punkty zbiórki: oba sklepy Biedronka 
(Poznańska, Kutrzeby), PUH Hant (Brzos-
kwiniowa ), Sklep Murmeat (Nowy 
Rynek), Sklep Kurczak (Malinowa ), Sklep 
Rogalik (Nowy Rynek), Sklep Artykuły 
Metalowe (Poznańska), Cukiernia Radosna 
(Leśna ), Ośrodek Zdrowia (Dworcowa), 
Biblioteka Publiczna (pl. Powstańców 
Wlkp. ).

Nikolę można również wesprzeć przekazując 
swój % podatku: nr KRS , cel 
szczegółowy %:  Skopek Nikola.

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej dziękuje 
wszystkim „Zbieraczom”.

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek to stowarzyszenie, które powstało w  
roku. Swoim obszarem obejmuje trzy gminy: Murowaną Goślinę, Oborniki i Ryczywół. 
Głównymi celami działania są: rozwój przedsiębiorczości lokalnej, poprawa jakości życia na 
obszarach wiejskich oraz rozkwit turystyki. 

PODZIĘKOWANIA
Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwo-
ści, uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej odprowadzając na miejsce wiecznego spo-
czynku ukochaną Córkę i Siostrę

śp. Katarzynę Gruchała

proboszczowi Ludwikowi i księdzu Mariuszowi, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, uczest-
nikom Warsztatów Terapii Zajęciowej „Pawełek”  w Owińskach oraz członkom Goślińskiego Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Murowanej Goślinie za złożone kwiaty i wieńce oraz 
Zakładowi Pogrzebowemu „Olszewski” za profesjonalną obsługę serdeczne „Bóg zapłać” składają

rodzice i siostry

Akcja zbierania nakrętek 
dla Nikoli trwa

Na terenie gminy Murowana Goślina 
trwa akcja zbierania plastikowych 
nakrętek. Specjalnie oznakowane 

kartony stoją w sklepach, miejscach użytecz-
ności publicznej. Cel: wsparcie małej miesz-
kanki naszej gminy Nikoli Skopek. 

Do tej pory zebrano  kg nakrętek. 
Kolejna partia  lutego została przekazana 
fi rmie recyklingowej przez organizatora akcji 
Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej. Zachę-
camy do dalszego zbierania.

Nikola Skopek urodziła się z dużym wodo-
głowiem wrodzonym i mnogimi wadami roz-
wojowymi, m.in.: brak lewej nerki i małżo-
winy usznej, asymetria twarzy, rozległymi 
wadami żeber i kręgosłupa. Jest dzieckiem 
niesłyszącym, mocno opóźnionym w roz-
woju. Z powodu wady krtani ma założoną 
rurkę tracheotomijną, w wyniku czego jest 

www.murowana-goslina.pl



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

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

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

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

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

Adres: ul. Poznańska , 
-  Murowana Goślina

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

Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji, 
kierownik Ryszard Pomin......................................................    
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
kierownik Violetta Szałata....................................................    
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Stefan Ogorzałek...    
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..................................    
Zarządzanie Kryzysowe..........................................................   
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 (  - ).........................    

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

Jak przekazać %
Wystarczy wypełnić standardowy formularz 
rocznego zeznania podatkowego (PIT), 
a w nim rubrykę „Wniosek o przekazanie 

% podatku należnego na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego”, gdzie wpisujemy:

numer wpisu do KRS, 
obliczoną równowartość % podatku 
należnego.

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

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

. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –         
nr KRS 

. Fundacja „Bread of Life” –
nr KRS 

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

▪
▪

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

. Fundacja Hospicjum Onkologiczne 
św. Franciszka – nr KRS 

. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych –                   
nr KRS 

. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni –        
nr KRS 

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

. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 
nr KRS  
Aby % podatku trafi ł do konkretnej dru-
żyny czy szczepu, należy w rubryce 
„Inne informacje, w tym ułatwiające 
kontakt z podatnikiem” wpisać odpo-
wiedni KOD JEDNOSTKI oraz IMIĘ i NA-
ZWISKO wpłacającego. 
Kody Drużyn:
WLP  - Gośliński Szczep ZHR “Wzgórze”
WLP  -  Goślińska Gromada Zuchowa 
“Wesołe Wicherki”
WLP  -  Goślińska Gromada Zuchów 
“Orlęta”
WLP  -  Drużyna Harcerek “Wiatry” 
w Murowanej Goślinie

WLP  -  Drużyna Harcerzy “Las” 
w Murowanej Goślinie
WLP  -  Drużyna Wędrowniczek 
w Murowanej Goślinie
WLP  - Koło Przyjaciół Harcerstwa

Jeśli są na terenie gminy Murowana Goślina 
organizacje, które posiadają status pożytku 
publicznego, a nie zostały uwzględnione 
w powyższym wykazie – proszę o kontakt.

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

. KRS , cel szczegółowy: 
 SKOPEK NIKOLA

. KRS , cel szczegółowy: 
DLA KINGI NOWAK

. KRS , cel szczegółowy: 
DLA AGATY I ALEKSANDRY KUTZNER

. KRS , cel szczegółowy: 
DLA DARIUSZA ROGALSKIEGO

Proszę o informacje o indywidualnych 
potrzebujących (osoby niepełnosprawne 
itp.). Zostaną zamieszczone w następnym 
numerze Biuletynu.

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

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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Konkurs na „ekozupę” odbył się w od-
nowionej pracowni gastronomicznej. 
Gotowali uczniowie szkół ze Swarzę-

dza, Puszczykowa i Murowanej Gośliny 
oraz… Starosta Jan Grabkowski i Burmistrz 
Tomasz Łęcki.

Uroczystość symbolicznym przecięciem 
kiełbasy rozpoczął Starosta Poznański. 
Warto dodać, że deskę do krojenia pod tę 
specyfi czną „wstęgę”, oraz w inne deski, 
Szkołę zaopatrzył nasz lokalny przedsię-
biorca – mistrz stolarski Jerzy Pędziński. 
Następnie Burmistrz Murowanej Gośliny 
Tomasz Łęcki wręczył upominek (obrusy), 
aby jak wyjaśnił: to co ugotują uczniowie, 
mogło być podane na ładnym stole. Przy 
okazji przybliżył ideę cittaslow, w ramach 
której jako Murowana Goślina promujemy 
ruch slow food, czyli regionalne wyroby 
i potrawy. 

Następnie rozpoczął się konkurs na ekozupę. 
Przy  stanowiskach gotowało  grup ucz-
niowskich. Obok, w sali bankietowej 
w szranki kulinarne stanęli: pani Starosta 
kontra pan Starosta. W skład pierwszego 
zespołu pod wodzą Starosty Poznańskiego 
Jana Grabkowskiego weszli: Dyrektor 
Zespołu Szkół im. D. Chłapowskiego w Bole-
chowie Lidia Szymczak, Prezes Szpitala 
w Puszczykowie Ewa Wieja oraz Burmistrz 
Tomasz Łęcki. Konkurencyjna drużyna skła-
dała się z uczennic, którymi kierowała 
nauczycielka goślińskiej szkoły Izabela Sta-
rosta-Byczyńska.

Cieknie ślina, gdy gotuje 
Murowana Goślina
Żurek, pomidorowa, barszczyk – brzmi swojsko? A do tego sporządzone wg starych, domowych 
receptur naszych mam, o zniewalającym aromacie i zapachu? Takie doznania kulinarne zaserwo-
wano wszystkim, którzy w ostatni dzień lutego przybyli na II edycję akcji „Wiecie co jecie w po-
znańskim powiecie” do Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie.

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

OŚWIATA

Smakując, wąchając, oglądając wszystkie 
przygotowane zupy komisja konkursowa 
wyłoniła: najsmaczniejszą (krem pomido-
rowy) w wykonaniu Angeliki Nowak i Klaudi 
Walkowiak oraz najestetyczniej podaną 
(barszcz) przygotowaną przez Magdalenę 
Zandecką i Huberta Srokę.

Gdy zespoły gotowały, w sali pokazowej 
odbywały się występy artystyczne: goślińscy 
uczniowie wykonali skecz o wizycie w restau-
racji Kabaretu Moralnego Niepokoju oraz 
utwór muzyczny utrzymany w klimacie hip-
hopu promujący zdrowe żywienie własnego 
autorstwa.

Uroczystość była okazją do zaprezentowa-
nia indywidualnych osiągnięć uczniów:

Andżeliki Piechowiak – zdobywczyni I miej-
sca w konkursie „Młody kreator sztuki kuli-
narnej ”, organizowanym przez Unilever 
Polska. Andżelika to specjalistka od potraw 
z indyka w  odsłonach, prowadzona przez 
nauczycielkę Izabelę Starostę-Byczyńską.

Dariusza Gutkowskiego – zwycięzcy kon-
kursu odbywającego się w Zespole Szkół 
w Objezierzu. Nikt tak jak on nie zrobił 
„Deseru z nutką czekolady”. Nauczycielki 
prowadzące: Danuta Borejsza-Wysocka i Iza-
bela Starosta-Byczyńska.

Zuzanny Kawczyńskiej – zakwalifi kowała się 
do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy 
o Żywności i Żywieniu. Konkurs trwa.

Weroniki Walkowiak – laureatki I miejsca w 
konkursie, w ZS w Objezierzu na najładniej 
przygotowany stół pod hasłem „Herbatka 
u Pani Jesień”.

Poza doznaniami kulinarnymi, można było 
zbadać ciśnienie oraz poradzić się dietety-
ków – pracowników szpitala w Puszczyko-
wie.

Smakowite zapachy domowych zup unosiły 
się na ulicy Szkolnej jeszcze długo po zakoń-
czeniu uroczystości.

OŚWIATA

Andżelika Piechowiak z nauczycielką Izabelą Staro-
stą-Byczyńską. Nowa pracownia gastronomiczna.

www.murowana-goslina.pl



Po raz dziewiąty Zespół Folklorystyczny 
„Goślinianie” zaprosił mieszkańców do 

wspólnej zabawy tanecznej, utrzymanej 
w tematyce Śląska. Bal otworzyła Marzenna 
Karbowska - kierownik i założyciel zespołu. 

W trakcie zabawy było wiele atrakcji m.in. 
quiz ze znajomości gwary śląskiej. Dla każ-
dego biorącego udział w tej zabawie były 
upominki. Nagrodę główną ufundowała Gra-
żyna Rejak. Był też konkurs na jodłowanie. 
I jak przystało na miłośników tańca odbył 
się konkurs taneczny, który wygrali państwo 
Iwona i Kazimierz Bocheńscy. Nagrodą był 
tort ufundowany przez Cukiernię Pawła 
Piętki.

Ok.  osób, zachwycający artyści, wspaniała scenografi a, pro-
fesjonalne oświetlenie i nagłośnienie – wszystko to stworzyło 

niepowtarzalny klimat już dziewiątego koncertu karnawałowego 
naszej orkiestry. Po raz pierwszy był to koncert biletowany i udało 
się nam sprzedać wszystkie bilety!

Tym razem tematem przewodnim koncertu była muzyka taneczna, 
która jednoznacznie jest kojarzona z karnawałem.  Nie zabrakło zna-
nych przebojów ABBY, ognistego czardasza, cha-chy czy rock’n’rolla. 
Oprócz wybornej muzyki były też godne podziwu tańce. Wspaniały 
pokaz taneczny dały dwa zespoły: zespół folklorystyczny „Goślinia-
nie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej i zespół taneczny Orkie-
stry Dętej OSP pod kierunkiem Marty Jankowskiej. 

Serdeczne podziękowania w imieniu organizatorów składamy P.  Ali-
cji Duszczyk za opracowanie utworów Glenna Millera.

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 

 stycznia br. w kościele pw. św. Anto-
niego Padewskiego, w Zakopanem 

wystąpiły dwa zaprzyjaźnione dziewczęce 
chóry: „Turliki” z Zakopanego pod dyr. Ewy 
Sterczyńskiej i „Canzona” z Murowanej 
Gośliny, dyrygowana przez Adriannę Wtor-
kowską-Kubińską. 

Koncert odbył się w ramach IV Festiwalu 
Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzenio-
wych.

 marca  r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie odbyły się XVI 

Mistrzostwa Gminy w Szachach. W imprezie uczestni-
czyło  zawodników, którzy zostali podzieleni na dwie 
grupy: seniorów (  zawodników) i juniorów (  zawodni-
ków). 

W turnieju głównym (seniorzy) Mistrzem Murowanej 
Gośliny na rok  został  Marek Maćkowiak z Poznania, 
drugie miejsce przypadło Marii Cholewie z Poznania, na 
trzecim uplasował się Dawid Bajerlein ze Stęszewa. 
W kategorii juniorów pierwsza trójka przedstawia się 
następująco: I – Patryk Bałażyk z Murowanej Gośliny, II –
Robert Zając z Obornik, III – Jarema Jurałowicz z Bodu-
szewa. Na zakończenie turnieju Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Gośliny Tomasz Łęcki oraz Dyrektor Ośrodka 
Kultury Arleta Włodarczak wręczyli wszystkim dyplomy 
za udział, a dla najlepszych w każdej kategorii pamiąt-
kowe statuetki oraz nagrody pieniężne. Zawody sędzio-
wała bardzo sprawnie Pani Małgorzata Napierała.

Koncert  Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP w tanecznych rytmach

IX Bal Miłośników Tańca „ Poszła Karolinka…”

Dochód z balu przeznaczono na działalność 
Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”. 
Składamy serdeczne podziękowania rodzi-
com zaangażowanym w przygotowanie balu, 

za przepyszne ciasta i przetwory, sponsorom: 
Pani Grażynie Rejak, Cukierni Pawła Piętki, 
Pani Agnieszce Łągiewce, która przekazała 
kolekcję historycznych kufl i barbórkowych.

Wspólne 
kolędowanie 
„Turlików” 
i „Canzony” 
w Zakopanem

Murowana Goślina bardzo gościnna, czyli 
XVI Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach

Redkacja: pracownicy MGOKiR

KULTURA
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Nim na dobre zazieleni się wokół nas, pierwsze oznaki wiosny 
pojawiły się już w Starczanowie. A to za sprawą śnieżycy 
wiosennej, która co roku przez około miesiąc masowo kwit-

nie, pokrywając białym dywanem kwiatów urokliwie położony jar.  

Unikatowy na nizinach Rezerwat Śnieżycy Wiosennej „Śnieżycowy 
Jar” stanowi co roku niezwykle obleganą przez turystów atrakcję. 
Unikatowy - bowiem naturalnym miejscem występowania śnieżycy 
są obszary reglowe w Sudetach, Karpatach i Bieszczadach. Do rezer-
watu wiedzie specjalnie oznakowany szlak, zaczynający się w Star-
czanowie. Pętla liczy niecałe  km i jest doskonałym miejscem wypa-
dowym dla uprawiających nordic walking.

Niestety ze względu na znajdujący się tutaj pas ochronny poligonu 
w Biedrusku, oraz trwające obecnie do .  strzelania i ćwiczenia 
z użyciem amunicji bojowej, wojsko wprowadziło zakaz wstępu do 
starczanowskich lasów. Osoby, które zostaną zatrzymane będą pod-
legać karze grzywny.  Informacja dotyczy szczególnie mieszkańców 
sołectw: Mściszewo i Uchorowo.

Po interwencjach Urzędu oraz Nadleśnictwa udało się uzyskać zgodę 
na ruch turystyczny w weekendy (wyjątek  marca). Przestrzegamy 
przed wycieczkami do Śnieżycowego Jaru w pozostałe dni.

Można podziwiać 
śnieżycę, ale nie 
w każdy dzień!

KULTURA

Termin Wydarzenie Miejsce

 marca IX Teatralia – Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych Aula Gimnazjum nr 

 marca Koncert zespołu DŻEM – impreza biletowana Aula Gimnazjum nr 

 marca Narodowy Dzień Życia świetlica wiejska
Długa Goślina

 kwietnia Eliminacje gminne XIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Wiosenne Przebudzenie” Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”

 kwietnia Wielki Finał XIV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„WIOSENNE PRZEBUDZENIE” MGOKiR

 kwietnia XIX Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej MGOKiR

 kwietnia Koncert inauguracyjny VI Międzynarodowego Festiwalu 
Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego Aula Gimnazjum nr 

 kwietnia IX Pokazy taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca Aula Gimnazjum nr 

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH

Szczegółowe informacje o imprezach dostępne pod nr. tel.    , 
mailem: dom.kultury@murowana-goslina.pl oraz na www.murowana-goslina.pl 

SPŁYW KAJAKOWY WARTĄ 
POZNAŃ – MŚCISZEWO

NARA ZIMO  SIEMANO WIOSNO!
Płyniemy z Poznania do Bindugi w Mściszewie. Trasa przyjemna, 
spokojna, z nurtem. Około trzy godzinki płynięcia. Na mecie ogni-
sko z kiełbachą dla każdego.

OGŁASZAMY KONKURS na najbardziej zabawną Marzannę! 

KONKRETY: Data: . . ; Start: :  przy poznańskiej przystani 
KS Budowlani (zgłoszone osoby dostaną mapkę z dojazdem); Meta: 
Binduga w Mściszewie

W CENIE: wypożyczenie sprzętu: kajak, wiosło, kamizelka, opieka 
przewodnika turystyki kajakowej, szybki kurs obsługi kajaków dla 
początkujących, opieka ratowników WOPR, ubezpieczenie, ognisko 
z kiełbachą, informator spływowy (dodatkowo można wykupić prze-
jazd z mety do Poznania za  zł). Spływ przeznaczony dla wszystkich.

CENA: zł/os. do końca lutego; zł/os. przy zgłoszeniach w marcu

UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona.

ZGŁOSZENIA:
mail: zgloszenia.a fun@gmail.com, tel.:   , 
strona wydarzenia na facebooku: 
http://www.facebook.com/events/ /

www.murowana-goslina.pl



NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA
 marca  r., świetlica wiejska w Długiej Goślinie

PROGRAM OBCHODÓW:
.  Konferencja „Kierunek: dziecko”                              

. Wprowadzenie: Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina.

. Wystąpienia:
aktualna sytuacja demografi czna w gminie Murowana Goślina: Aleksandra 
Pilarczyk - Kierownik USC w Murowanej Goślinie,
„Kierunek: dziecko” - świadectwa rodzin,
przedstawienie programu działań wspierających rodziny wielodzietne 
w gminie Murowana Goślina: Marcin Buliński - Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina,
podsumowanie konkursu plastycznego „Każdemu z życiem do twarzy” 
i wręczenie nagród laureatom: Bartłomiej Stefański - instruktor MGOKiR 
w Murowanej Goślinie.

. Dyskusja.

. Podsumowanie: Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

▪

▪
▪

▪

ZAPRASZAJĄ
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki
Proboszcz Parafi i pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie ks. Piotr Skoczylas fo

t.
 s

xc
.h

u

Związek kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 

Koło Miejsko-Gminne Murowana Goślina, 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie zapraszają 

Mieszkańców gminy oraz wszystkich sym-
patyków strzelania z broni historycznej 

czarnoprochowej na 

I POWSZECHNY MEMORIAŁ
 STRZELECKI 

„DZIEŃ ZWYCIĘSTWA”.

Impreza odbędzie się na strzelnicy przy 
ul. Brackiej (za Hotelem Relax)  maja br. 

w godz. :  – : . 

Do zdobycia cenne tarcze tradycyjnie 
kołkowane i pamiątkowe trofea.

(bufet obfi cie zaopatrzony)

WYSTAWA 
W DUCHU NIEPODLEGŁOŚCIOWYM

 marca w ratuszu przy placu Powstańców Wielkopolskich otwarto 
wystawę poświęconą walkom niepodległościowym za Ojczyznę oraz 

poległym w nich mieszkańcom z terenu naszej gminy. Wystawa jest 
skorelowana w czasie z ogłoszeniem konkursu architektoniczno-

rzeźbiarskiego na nową formę pomnika, który 
zostanie posadowiony na pl. Powstańców 

Wielkopolskich po jego rewitalizacji.

Na ekspozycji można zobaczyć również 
zdjęcia, materiały i oryginalne 

rekwizyty Ochotniczego 
Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów 

Miasta Poznania.

marzec 2013


