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W myśl idei Cittaslow na goślińskie Spotkanie Noworoczne w styczniu 2013 r. 
zaproszeni zostali lokalni wytwórcy, którzy na stoiskach oferowali degustację swoich 
produktów. Goście mogli skosztować wędlin wyrabianych przez p. Mariana Nogaja 
z Trojanowa, jabłek z sadu p. Mikołaja Marczaka z Białężyna, miodu z pasieki 
p. Andrzeja Czarneckiego z Murowanej Gośliny oraz serów i jogurtów fi rmy 
„Lacpol”, również z Murowanej Gośliny. Produkty znikały błyskawicznie. Stoiska 
cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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Otwieramy nowy rozdział
KULTURA

Paweł Napieralski: Rozmawiamy w styczniu 
 roku. Przełom kończącego się starego 

i rozpoczynającego nowego roku to czas 
podsumowań i przedstawiania planów. Rok 

. Jaki był dla Murowanej Gośliny? 
Tomasz Łęcki: Najważniejsze dla mnie jest to, 
że po roku mogę powiedzieć, że nasze cele 
prawie w całości zrealizowaliśmy, że zostały 
one realnie określone, że w trakcie ich realiza-
cji odczuwało się wielkie zainteresowanie, 
a w wielu przypadkach również zaangażo-
wanie mieszkańców naszej gminy. Gmina to 
wspólnota mieszkańców. Zatem wszelkie 
sukcesy gminy, czy pojedynczych mieszkań-
ców – to sukcesy wszystkich mieszkańców 
naszej społeczności. Korzystając z okazji, za 
współdziałanie, poświęcony czas, za wspar-
cie i radę dziękuję: Radzie Miejskiej, Sołtysom 
i Przewodniczącym Zarządów Osiedli, Stowa-
rzyszeniom realizującym zadania publiczne. 
Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta 
i Gminy, lokalnym instytucjom i fi rmom wyko-
nującym usługi komunalne. Ponadto dziękuję 
zespołom mieszkańców, z którymi mogłem 
konsultować ważne dla gminy sprawy.

Spróbujmy podsumować rok , rozpo-
cznijmy od inwestycji. Która z tych realizo-
wanych w ubiegłym roku była dla Pana 
szczególnie ważna?
Najważniejsze są te, które wpłynęły na 
polepszenie standardu życia mieszkańców, 
np. zakończenie przebudowy linii kolejowej 
i wprowadzanie kolejnych kursów szynobu-
sów do Poznania. Ważnym momentem było 
wprowadzenie biletu łączącego przejazd 
koleją oraz tramwajami i autobusami na tere-
nie Poznania. Kolejnym celem jest, aby 
powiązać z nim przejazdy naszymi liniami 
autobusowymi. Ogromnie ważne było odda-
nie do użytku obwodnicy. Centrum miasta 
odetchnęło. Zaraz po zakończeniu tej inwe-
stycji rozpoczęła się przebudowa drogi woje-
wódzkiej w kierunku Wągrowca. Szczególnie 
ważnym dla nas jest odcinek w Łopuchowie. 
Tam niebawem będzie już bezpiecznie. 
Dodajmy do tego jeszcze nowy chodnik 
w Białężynie. Wymienione inwestycje reali-
zowane były przez  Samorząd Wojewódz-
twa, a także  Polskie Linie Kolejowe. Oczywi-
ście, przy aktywnym wsparciu Urzędu Gminy, 
także fi nansowym.

Pomówmy teraz o inwestycjach gminnych.
Wśród inwestycji, za które bezpośrednio 
odpowiada gmina, w pierwszej kolejności 
należy wymienić budowę kanalizacji. W ra-
mach projektu „Puszcza Zielonka” wybudo-
waliśmy /  planowanego zakresu tj. ok. 

 km sieci. Dla porównania - w ciągu ostat-
nich ponad  lat zostało wybudowane przez 
SM Zielone Wzgórza, Gminę oraz Aquanet 
niespełna  km. Jest to zatem ogromny skok 

infrastrukturalny. W  roku przeprowadzi-
liśmy także inne inwestycje, które mimo, że 
skromniejsze, były niemniej ważne dla lokal-
nych środowisk, a często  powstawały z zaan-
gażowaniem konkretnych osób – mieszkań-
ców. Mam na myśli wodociąg w Głębocku, 
place zabaw w  miejscowościach, boisko 
w Mściszewie, oświetlenie uliczne na terenie 
wsi. Poza tym, gruntownie zostały wyremon-
towane dachy w szkołach na Zielonych Wzgó-
rzach, zmodernizowaliśmy monitoring miej-
ski, prowadzone były prace przy świetlicach 
wiejskich w Głęboczku i Boduszewie. Wyre-
montowane zostały budynki komunalne przy 
ul. Nowej i Kochanowskiego.

Do tej pory mówiliśmy o sukcesach. Jednak 
nie wszystkie plany zapewne udało się zrea-
lizować?
Niestety, nie powiódł się przetarg na wyło-
nienie partnera prywatnego w budowie  
mieszkań czynszowych. W najbliższym cza-
sie ponowimy ogłoszenie. Na tego rodzaju 
mieszkania czekają szczególnie młode 
rodziny. Bardzo zależy mi na tym, aby pro-
jekt jak najszybciej wszedł do realizacji. 
Także nie powiodło się wyłonienie przewoź-
nika na trzy z czterech linii autobusowych 
łączących wsie z Murowaną Gośliną. Prze-
targ odbył się trzykrotnie. Obecnie przepro-
wadzany jest czwarty. Mam nadzieję, że tym 
razem się powiedzie.

Powiedział Pan „sukcesy pojedynczych 
mieszkańców, to sukcesy wszystkich miesz-
kańców gminy”. Jakie sukcesy indywidualne 
miał Pan na myśli?
Nagroda Marszałka Wielkopolski dla prof. 
Elżbiety Wtorkowskiej, sukcesy Pro Sinfo-
niki, Chóru Kameralnego „Canzona” pod kie-
runkiem Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej 
na konkursach w Poznaniu i Chełmnie, tytuł 
najlepszego zespołu wokalnego senior-
skiego dla „Goślińskich Chabrów”. Poza tym 
II miejsce Orkiestry Dętej OSP pod batutą 
Mateusza Sibilskiego na przeglądzie orkiestr 
strażackich w Krajence. To wyróżnienia dla 
ludzi kultury z naszej gminy. Natomiast 
w sporcie sukcesy ubiegłego roku to m.in.: 
drugie miejsce w I lidze kobiet, awans do 
II ligi naszego drugiego zespołu, a jesienią - 
świetna gra drużyn mężczyzn i młodzików. 
Przypieczętowaniem pozycji Murowanej 
Gośliny było przyznanie przez Polski Związek 
Piłki Siatkowej roli Szkolnego Ośrodka Siat-
karskiego. Do tego warto dodać sukcesy 
judoczek i lekkoatletów. Śledziliśmy także 
karierę najlepszego w historii Murowanej 
Gośliny piłkarza – Bartosza Salamona.

Pomówmy na koniec o planach na rok . 
Co w pierwszej kolejności, jako najważniej-
sze Pan wymienia?

Rozmowa z Tomaszem Łęckim, 
Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina

W  roku rozpoczy-
namy nowy rozdział 
w dziejach naszej gminy. 
Właśnie kończymy naj-
większe inwestycje infra-
strukturalne i możemy 
przystąpić do upiększa-
nia i wzmacniania kli-
matu naszego miast.
Ideą, która będzie dla nas nadrzędną to 
sprawdzona idea „Cittaslow”, idea stowa-
rzyszenia małych miast, które dbają o możli-
wie wysoki komfort zamieszkiwania, respek-
tują prawa środowiska naturalnego, a swój 
rozwój i atrakcyjność budują na potencjale 
mieszkańców i lokalnej tradycji. Tak więc, 
ogromny wysiłek musimy włożyć w jak naj-
powszechniejsze wykorzystanie budowanej 
kanalizacji sanitarnej. Ogromnym wyzwa-
niem będzie wdrożenie nowego systemu 
odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Działania te prowadzone będą 
według zasad: żaden cm  ścieków nie może 
trafi ać do strumieni i jezior, żaden worek ze 
śmieciami nie może być porzucany w lesie, 
czy w przydrożnym rowie.
Począwszy od  roku, przez kilka lat pro-
wadzić będziemy inwestycje związane z prze-
budową okolic dworca kolejowego oraz rynku 
– pl. Powstańców Wielkopolskich. Zostaną 
udzielone pierwsze ulgi podatkowe dla właś-
cicieli odnawiających budynki w śródmieściu. 
W tym roku budowane będą kolejne ulice 
osiedlowe: Mickiewicza i Słowackiego. 
Wypięknieją trzy szkoły podstawowe.
Aby afi rmować rodziny, ale jednocześnie 
wspierać te najbardziej zaangażowane 
w wychowanie dzieci, w tym roku zostanie 
wprowadzona „Karta Dużej Rodziny”. 
Poprzez nią rodziny, w których wychowuje 
się co najmniej troje dzieci uzyskają ulgi 
w opłatach za część usług publicznych. 
Liczę na to, że do projektu włączą się lokalne 
fi rmy handlowe i usługowe.
Czeka nas bogaty sezon wydarzeń sporto-
wych i artystycznych. Będą toczyły się przy-
gotowania do kolejnych widowisk tworzo-
nych z udziałem wielu mieszkańców.
Mam nadzieję, że w lokalnej gospodarce też 
zajdą pozytywne zmiany. W obecnym roku 
spodziewam się wybudowania jednej, a może 
dwóch nowych fi rm w naszej strefi e aktywi-
zacji gospodarczej przy ul. Polnej oraz obiektu 
usługowego przy ul. Wojska Polskiego.
To tylko niektóre zamierzenia, które są 
wyzwaniem dla naszej gminy. Wszystkich 
mieszkańców i naszych Przyjaciół zapraszam 
do wspólnego działania.
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Co roku ma inny motyw przewodni. 
Podczas uroczystości, która miała 
miejsce  stycznia  r. w auli Gimna-

zjum nr  królowały lokalne wyroby i poma-
rańczowe ślimaki. Wszystko za sprawą ruchu 
cittaslow, do którego należy Murowana 
Goślina.

Cittaslow to organizacja non profi t wywo-
dząca się z ruchu określanego mianem Slow 
Food. Głównym jej założeniem jest zrzesza-
nie niewielkich miasteczek, których liczba 
mieszkańców nie przekracza  tys. i ich pro-
mocję jako ostoi dobrego, spokojnego życia, 
z dala od zgiełku wielkich miast. Murowana 

Goślina jest jednym z  w całym kraju i do tej 
pory jedynym miastem w Wielkopolsce, 
które przystąpiło do Cittaslow. Slow city to 
miasto, które stawia na dobra lokalne tj.: 
regionalne potrawy i przysmaki, wyroby 
miejscowych rzemieślników oraz promocję 
lokalnych zespołów artystycznych. Logo 
ruchu to pomarańczowy ślimak.

W myśl idei Cittaslow na goślińskie Spotka-
nie Noworoczne zaproszeni zostali lokalni 
wytwórcy, którzy na stoiskach oferowali 
degustację swoich produktów. Goście mogli 
skosztować wędlin wyrabianych przez 
p. Mariana Nogaja z Trojanowa, jabłek 
z sadu p. Mikołaja Marczaka z Białężyna, 
miodu z pasieki p. Andrzeja Czarneckiego 
z Murowanej Gośliny oraz serów i jogurtów 
fi rmy „Lacpol”, również z Murowanej 
Gośliny. Produkty znikały błyskawicznie. 

Stoiska cieszyły się dużym zainteresowa-
niem.
Zanim jednak wszystkie wyroby zniknęły ze 
stoisk, odbyła się ofi cjalna część uroczysto-
ści. Burmistrz Tomasz Łęcki w przemówieniu 
(dostępne na stronie www.murowana-gos-
lina.pl w tekście pt. „Podsumowaliśmy rok 

 ze smakiem”) podsumował najważniej-
sze wydarzenia minionego roku oraz przed-
stawił program dla Murowanej Gośliny na 
najbliższe lata.

„W gminie Murowana Goślina kończymy 
budowę najważniejszych elementów infra-
struktury: kanalizacji, głównych dróg, linii 
kolejowej. Otwieramy nowy okres w dziejach, 
w którym najważniejsza będzie rewitalizacja 
centrum, budowa ulic osiedlowych oraz przed-
sięwzięcia nieinwestycyjne podkreślające cha-
rakter naszej gminy.” - powiedział.

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

Jak co roku, w styczniu Burmistrz Murowanej Gośliny zaprasza na tradycyjne Spotkanie Nowo-
roczne, które stanowi okazję do podsumowania dokonań minionego roku oraz prezentacji 
planów na rok właśnie rozpoczęty. Jest też miejscem podziękowań ludziom, fi rmom, rzemieśl-
nikom, organizacjom, placówkom, z którymi na co dzień współpracują władze gminy.

Sporym powodzeniem cieszyła się degustacja wędlin wyrobu p. Mariana Nogaja z Przebędowa.

www.murowana-goslina.pl



URZĄD, RADANIERUCHOMOŚCI

Głos zabrali także Wicemarszałek Woje-
wództwa Wielkopolskiego Wojciech Janko-
wiak oraz Starosta Poznański Jan Grabkow-
ski. W części poczęstunkowej do grona gości 
dołączył i kilka słów do zgromadzonych skie-
rował Prezydent Poznania Ryszard Grobelny, 
jadąc do Murowanej Gośliny prosto z War-
szawy, z Ministerstwa Edukacji. 

Prowadzący uroczystość Arkadiusz Bedna-
rek odczytał życzenia nadesłane od naszych 
przyjaciół i partnerów z Yvetot, Hemmin-
gen, Ochotnicy Dolnej, Oszmiany, Puy du 
Fou oraz z Włoch, ojczyzny ruchu 
Cittaslow.

Ważnym punktem uroczystości było wręcze-
nie wyróżnień dla Przedsiębiorców Roku 

 w trzech kategoriach: mały (do  osób 
zatrudnionych), średni ( -  zatrudnionych) 
i duży przedsiębiorca (powyżej  zatrudnio-
nych) oraz za całokształt działalności na 
rzecz lokalnej przedsiębiorczości.

Wyróżnienie w kategorii: „małych przedsię-
biorców” otrzymała fi rma „Insel-Met” pana 
Rafała Rozumka, w kategorii „średnich 
przedsiębiorców” - fi rma „Mark-Drew” pana 
Marka Kroteckiego. Nie wpłynęły żadne 
kandydatury do tytułu „dużego przedsię-
biorcy”.

Na wniosek Cechu Rzemieślników, Kupców 
i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie 
w kategorii całokształt działalności, Kapi-
tuła zarekomendowała do wyróżnienia pana 
Apoloniusza Twaroga. Wobec zasiadania 
w Kapitule drugiego przedsiębiorcy reko-
mendowanego przez Cech Rzemieślników, 
Kupców i Przedsiębiorców w Murowanej 
Goślinie – pana Jerzego Pędzińskiego, na 
wniosek samego rekomendowanego przed-
siębiorcy, kapituła wstrzymała się od zajęcia 
stanowiska (opiniowania) w tej kwestii. 

W związku z powyższym Burmistrz wyróż-
nił obu panów.

Wręczenia dyplomów oraz symbolicznych 
„biletów podróżnych” do parku historycz-
nego Puy du Fou we Francji dokonali: Bur-
mistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej, Prze-
wodnicząca Komisji Gospodarczej, Wicepre-
zes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej oraz 
Starszy Cechu.

Począwszy od tego roku zrezygnowano 
z wręczania podczas Spotkania Noworocz-
nego statuetek dla najlepszych sportowców. 
Decyzją Rady Miejskiej, dokonano zmiany 
formuły nagradzania. Od kwietnia br. wypła-
cane im będą comiesięczne stypendia.

Artystycznie spotkanie swoim występem 
okrasił z dużym wdziękiem Chór „Canzona-

Kameralna” pod dyrekcją p. Adrianny Wtor-
kowskiej-Kubińskiej. Błogosławieństwa na 

 rok udzielił ks. dziekan Karol Kaczor ze 
Skoków.

Po części ofi cjalnej goście udali się na poczę-
stunek. Serwowano wypieki z goślińskich 
cukierni, jak zawsze profesjonalnie podane 
przez uczniów Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych w Murowanej Goślinie. 
W holu auli stypendyści Fundacji Edukacyj-
nej im. bł. Jana Pawła II zachęcali do zakupu 
cegiełek. Dochód ze sprzedaży w wysokości 

,  zł przeznaczony zostanie na wypłatę 
stypendiów. Swoje stoisko promocyjne 
miała również gmina Murowana Goślina.

Rozmowy w kuluarach jak zawsze trwały 
jeszcze długo po zakończeniu ofi cjalnej czę-
ści Spotkania Noworocznego.

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA ZA NIEOCENIONĄ POMOC W ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI NALEŻĄ SIĘ: 
Nauczycielom i Uczniom Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie (Pani Dyrektor Agnieszce Olejniczak-Gros, Pani Danucie Borejszy-Wyso-
ckiej, Pani Izabeli Staroście, Pani Joannie Klińskiej oraz niezastąpionym Uczniom), Pani Justynie Furman - Dyrektor Gimnazjum nr , Pani Grażynie Krajeckiej 
i Panu Zdzisławowi Bromberkowi, Panu Stefanowi Wysockiemu oraz jego niezawodnym Pracownikom za nieodpłatny transport straganów, naczyń i elemen-
tów dekoracji, Panu Eugeniuszowi Tomickiemu - Prezesowi OSP Murowana Goślina, Dyrygent Adriannie Wtorkowskiej-Kubińskiej oraz Chórzystkom z „Can-
zony Kameralnej”, Strażnikom Miejskim: Annie Pacholskiej, Przemysławowi Esznerowi, Komendantowi Mirosławowi Stróżyńskiemu oraz Damianowi Walko-
wiakowi - strażakowi z OSP Nieszawa, Panu Tomaszowi Mizgierowi i Panu Bartłomiejowi Stefańskiemu z goślińskiego Ośrodka Kultury, Paniom z Cechu Rze-
mieśliników; wystawcom: Panu Marianowi Nogajowi, Panu Mikołajowi Marczakowi, Panu Andrzejowi Czarneckiemu, fi rmie „Lacpol”; Karolinie Dahlke, Mał-
gorzacie Busse, Michałowi Bejmie oraz współpracownikom z urzędu: Barbarze Florys-Kuchnowskiej, Darii Niemier, Ewie Płonce, Sławomirowi Malcowi, Arka-
diuszowi Bednarkowi, Piotrowi Hildebrandtowi, Janowi Andrzejakowi.

Roma Dukat
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zanych z usuwaniem wyrobów zawiera-
jących azbest,
organizowania usuwania wyrobów 
zawierających azbest przy wykorzysta-
niu  pozyskanych na ten cel środków kra-
jowych lub unijnych z uwzględnieniem 
zasad zawartych w Programie,
współpracy z innymi organami, instytu-
cjami oraz lokalnymi mediami wspierają-
cymi realizację Programu.

Dokument ten zawiera także szczegółowe 
informacje dotyczące obowiązków właści-
cieli nieruchomości, na których znajdują się 
wyroby zawierające azbest. Program 
dostępny jest w Referacie Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 

, pok.  oraz na stronie internetowej 
(www.murowana-goslina.pl) w dziale Publi-
kacje.

▪

▪

cześnie informuję, że wypełnienie poniższej 
ankiety nie jest równoznaczne ze złożeniem 
wniosku o dofi nansowanie likwidacji wyro-
bów zawierających azbest. O tegorocznym 
naborze wniosków o dotację na ten cel będę 
informować Państwa w wiosennych nume-
rach Biuletynu.

 października  r. Rada Miejska w Muro-
wanej Goślinie uchwałą nr X/ /  przy-
jęła „Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Miasta i Gminy 
Murowana Goślina na lata - ”, który 
precyzuje działania w zakresie prowadzenia 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina:

ewidencji wyrobów zawierających 
azbest,
działań z zakresu edukacji ekologicznej 
oraz inspirowania właściwej postawy 
obywateli w zakresie obowiązków zwią-

▪

▪

Właściciele nieruchomości, na któ-
rych znajdują się wyroby zawie-
rające azbest są zobowiązani do 

 lutego  r. dostarczyć do siedziby 
urzędu informację o tychże wyrobach, 
korzystając z druku zamieszczonego poni-
żej.

Informację tę należy składać raz w roku, dla-
tego obowiązek ten dotyczy także osób, 
które w ubiegłych latach złożyły w urzędzie 
podobne druki. Dane z ankiet pozwolą 
poznać skalę problemu oraz określić wyso-
kość środków fi nansowych, jakie w kolejnych 
latach należy przeznaczyć na pomoc w likwi-
dacji wyrobów zwierających azbest. Jedno-

Ewidencja materiałów zawierających azbest
Przypominam Państwu o obowiązku wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzysty-
wane wyroby zawierające azbest.

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

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA

Adres, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest (płyty 
eternitowe, rury, etc.) (województwo, powiat, gmina, miej-
scowość, ulica, nr nieruchomości)

Imię i nazwisko właściciela lub użytkownika nieruchomości

Rodzaj zabudowy (budynek: mieszkalny, gospodarczy, 
przemysłowy, mieszkalno-gospodarczy, inny)

Numer działki i obrębu ewidencyjnego

Nazwa, rodzaj wyrobu
(płyta eternitowa, dachówka eternitowa, rury)

Ilość ( m , tony ) 

Stopień pilności*

Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów 
i substancji

▪
▪

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekaza-
nych do unieszkodliwienia

*Wg „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr  do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia  kwietnia  r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr , poz.  oraz  r. Nr , poz. ).

Wypełnij ankietę i dostarcz ją do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska  w nieprzekraczalnym terminie do  lutego  r.

...............................................                                    ...............................................
data                                                                             podpis

W przypadku problemów w wypełnieniu ankiety proszę o kontakt: Sylwia Podolewska, tel.    , e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl



SPORT

Co z transportem wewnątrzgminnym?

W celu kontynuacji ww. zadania 
w dniu  listopada  r. zostało 
ogłoszone postępowanie o udzie-

lenie zamówienia publicznego pod nazwą 
„Świadczenie usług w zakresie autobuso-
wego transportu wewnątrzgminnego na 
terenie Gminy Murowana Goślina w  
roku” wg czterech części zamówienia:
I część – linia  Murowana Goślina – Ucho-
rowo, II część linia  Murowana Goślina 
Łopuchówko,  III część  linia  Murowana 
Goślina - Pławno ( ) oraz IV część Muro-
wana Goślina – Długa Goślina ( ). Na ogło-
szony przetarg wpłynęła jedna oferta Spółki 
Warbus z Warszawy. Przetarg został jednak 
unieważniony ze względu na wartość zamó-
wienia, która była wyższa o około % od 
wartości, jaką przeznaczył na ten cel Zama-
wiający. 

Mając na względzie dobro mieszkańców 
Gminy Murowana Goślina niezwłocznie 
został ogłoszony kolejny przetarg, na który 
wpłynęła oferta Firmy ELKOTUR z Murowa-
nej Goślina w zakresie II części zamówienia 
tj. linii  Murowana Goślina - Łopuchówko. 
Firma ELKOTUR spełniła wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu i została wyłoniona 
jako Wykonawca kursów autobusowych ww. 
linii. Dla pozostałych trzech części zamówie-
nia przetarg został unieważniony ze względu 
na brak ofert. W związku z tym, że nie został 
wyłoniony wykonawca począwszy od 

 stycznia  r., konieczne było zawiesze-
nie kursów linii ,  i .  

W styczniu br. ogłoszono kolejny trzeci prze-
targ,  na który wpłynęła jedna oferta Przed-
siębiorstwa Wielobranżowego TRANSKOM 
Sp. z o.o. ul. Piaskowa , -  Koziegłowy 
w zakresie linii nr  Murowana Goślina - 
Uchorowo. Pomimo, że oferent spełnił 
warunki udziału w postępowaniu, przetarg 
w dniu  stycznia  r. został unieważ-
niony ze względu na cenę, która przewyższa 
wartość określoną przez Zamawiającego 
o ok. %.

W chwili pisania artykułu gromadzona jest 
dokumentacja niezbędna do ogłoszenia kolej-
nego – czwartego już postępowania przetar-
gowego pn. „Świadczenie usług w zakresie 
autobusowego transportu wewnątrzgmin-
nego na terenie Gminy Murowana Goślina 
w  roku” (linia ,  i ). Wynik 
przetargu (mamy nadzieję, że pozytywny) 
będzie podany do publicznej wiadomości, 
między innymi na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Jak już wyżej wspomniałam od  stycznia 
 r. funkcjonuje nowa linia wewnątrz-

gminna nr  Murowana Goślina – Łopu-
chówko, Łopuchówko – Murowana Goślina. 
Trasa autobusu wiedzie przez: Murowaną 
Goślinę  (ul. Gen T. Kutrzeby, ul. Długa, ul. 
Poznańska, ul. Rogozińska, ul. Polna), Bodu-
szewo, Głębocko do  Łopuchówka. Autobusy 
odjeżdżają z przystanków początkowych 
o godz.: 

kierunek: Murowana Goślina – Łopu-
chówko: . , . , . , . , .
kierunek: Łopuchówko – Murowana 
Goślina: . , . , . .

Przebieg trasy oraz rozkład jazdy autobusów 
linii wewnątrzgminnej nr  skorelowane 
zostały z transportem publicznym do Pozna-
nia (liniami autobusowymi nr  i  oraz 
linią kolejową na trasie Poznań - Gołańcz). 
W ramach ww. środków komunikacji wyzna-
czono  punkty przesiadkowe zlokalizowane 
przy: placu Powstańców Wielkopolskich oraz 
przy ul. Polnej (przy przejeździe kolejowym).

Godziny odjazdów i przyjazdów autobusów 
umożliwiają kontynuację podróży w kierunku 
Poznania lub terenów wiejskich. Ponadto 
autobus linii  komunikuje strefę przemy-
słową w Murowanej Goślinie. Osoby pracu-
jące w zakładach pracy zlokalizowanych przy 
ul. Polnej od  stycznia br. mają możliwość 
dojazdu do pracy autobusem linii .

▪

▪

Z dniem  grudnia ubiegłego roku zakończył się okres obowiązywania umowy, której 
przedmiotem było świadczenie usług w zakresie transportu autobusowego wewnątrzgmin-
nego, na trzech regularnych liniach, na trasach: Murowana Goślina – Uchorowo ( ), Muro-
wana Goślina - Pławno ( ) oraz Murowana Goślina – Długa Goślina ( ).

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

Związek „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” informuje

 stycznia odbyło się V Zgromadze-
nie Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Opadami Aglome-

racji Poznańskiej”, w którym udział wzięli 
również przedstawiciele Murowanej 
Gośliny: Zastępca Burmistrza Marcin Buliń-
ski oraz podinspektor ds. ochrony środowi-
ska i usług komunalnych Sylwia Podolew-
ska.

Stawki i sposób naliczania opłat na terenie 
ZM GOAP

Z uwagi m. in. na toczące się w parlamencie 
prace związane z przyjęciem poprawek do 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, Zgromadzenie związku zdecy-
dowało się na przełożenie głosowania nad 
opłatami i mechanizmami ich naliczania na 
kolejne posiedzenie. Odbędzie się ono naj-
prawdopodobniej w pierwszej połowie 
lutego. 

Prace nad poprawkami do ustawy mają bez-
pośredni wpływ nie tylko na wysokość 
opłat, ale także m. in. na: możliwość utwo-
rzenia specjalnego funduszu dla rodzin wie-
lodzietnych, czy stosowanie mieszanej meto-
dologii naliczania opłat (co może dotyczyć 
domków jednorodzinnych, osiedli mieszka-
niowych).

Zdążą na czas

Począwszy od  lipca  r., ZM GOAP przej-
mie zarządzanie gospodarką odpadami na 
terenie Związku. Mieszkańcy zostaną poin-
formowani o zasadach nowego systemu, 
rozwijana będzie działalność edukacyjna 
zachęcająca do segregowania odpadów. 
Dyrektor ZM GOAP – Przemysław Gonera 
zapewnił, iż zarówno prace związane z opra-
cowaniem wzoru i sposobu składania przez 
mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jak i przygotowaniem przetargów dla fi rm 
startujących do obsługi sektorów w zakresie 
wywozu odpadów, zostaną ukończone na 
czas.

Więcej informacji udziela:
Walerian Ignasiak - ZM GOAP, 

tel. kom.:  +    , 
e-mail: ignasiak@op.pl, www.goap.poznan.pl 

PODZIĘKOWANIA DLA PANI 
VIOLETTY SZAŁATY

Dla Pani Violetty Szałaty – Kierownik 
Referatu Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska UMiG 
za okazaną życzliwość i pomoc – 
mieszkanka Murowanej Gośliny

Wanda Gałach

styczeń 2013



URZĄD, RADA

Zgodnie z ustawą o podatkach i podat-
kach lokalnych podatnikami podatku 
od środków transportowych są osoby 

fi zyczne, osoby prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nie posiadające osobowości praw-
nej, w których posiadaniu znajdują się 
pojazdy podlegające opodatkowaniu, a są 
to:

samochody ciężarowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej od ,  tony,
ciągniki siodłowe i balastowe przystoso-
wane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, 
o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów od ,  tony,
przyczepy i naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopusz-
czalną masę całkowitą od  ton z wyjąt-
kiem związanych wyłącznie z działalnoś-
cią rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego, 
autobusy.

Podatnikom podatku od środków transpor-
towych przypomina się, iż są zobowiązani 
corocznie składać deklarację (DT- )  na dany 
rok podatkowy w terminie do dnia  lutego, 

▪

▪

▪

▪

▪

a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 
tym dniu – w terminie  dni od dnia zaist-
nienia okoliczności uzasadniających powsta-
nie tego obowiązku. Dodatkowymi okolicz-
nościami powodującymi konieczność złoże-
nia deklaracji są: powstanie lub wygaśnięcie 
obowiązku podatkowego w trakcie roku 
podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania 
albo siedziby podatnika, jak również korekta 
nieprawidłowo wypełnionej deklaracji.
Obowiązek podatkowy w podatku od środ-
ków transportowych, powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym środek transportowy został 
zarejestrowany na terytorium RP, a w przy-
padku nabycia środka transportowego już 
zarejestrowanego - od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym 
pojazd został nabyty. W przypadku środka 
transportowego dopuszczonego ponownie 
do ruchu, obowiązek podatkowy powstaje 
po upływie okresu, na jaki została wydana 
decyzja organu rejestrującego o czasowym 
wycofaniu tego pojazdu z ruchu.  
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem 
miesiąca, w którym środek transportowy 
został wyrejestrowany lub wydana została 
decyzja organu rejestrującego o czasowym 
wycofaniu pojazdu z ruchu. 
W przypadku zmiany właściciela środka 
transportowego zarejestrowanego obowią-

Katarzyna Krzyśka
referent ds. podatków i opłat lokalnych
tel. 61 892 36 77
e-mail: k.krzyska@murowana-goslina.pl

W terminie do dnia  lutego należy złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych!

Uwaga podatnicy podatku 
od środków transportowych! 

Zwrot akcyzy

Zgodnie z ustawą  z dnia  marca  
r. o zwrocie podatku akcyzowego 
zawartego  w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej pro-
ducent rolny może składać do wójta, burmi-
strza (prezydenta miasta) właściwego ze 
względu na miejsce położenia gruntów 
będących w posiadaniu lub współposiada-
niu tego producenta rolnego (w tym dzier-
żawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej do 
wysokości limitu zwrotu określonego na 

 r., w dwóch terminach, tj.
od  lutego  r. do  lutego  r. 
producent składa wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego wraz z fakturami 
VAT dokumentującymi zakup oleju napę-

▪

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

dowego do produkcji rolnej w okresie od 
 sierpnia  r. do  stycznia  r.,

od  sierpnia  r. do  sierpnia  r. 
producent składa wniosek o zwrot 
podatku akcyzowego wraz z fakturami 
VAT potwierdzającymi zakup oleju napę-
dowego do produkcji rolnej w okresie od 

 lutego  r. do  lipca  r. 
Za producenta rolnego uznaje się osobę 
fi zyczną, osobę prawną lub jednostkę orga-
nizacyjną nie posiadającą osobowości praw-
nej, będącą posiadaczem gospodarstwa rol-
nego w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym. 

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu prze-
pisów ustawy o podatku rolnym uważa się 
obszar gruntów sklasyfi kowanych w ewi-
dencji gruntów i budynków jako użytki 
rolne lub jako grunty zadrzewione lub 
zakrzewione na użytkach rolnych o po-
wierzchni przekraczającej  ha lub  ha 
przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodar-

▪

czej innej niż działalność rolnicza. 

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa 
rolnego stanowią przedmiot współposiada-
nia, zwrot podatku akcyzowego przysłu-
guje temu współposiadaczowi, co do któ-
rego pozostali współposiadacze wyrazili 
pisemną zgodę (zgoda wyrażana we wnio-
sku i nie dotyczy współmałżonków). 

Limit zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej w  roku 
wynosi: ,  zł * ilość ha użytków rolnych. 
Natomiast stawkę zwrotu ustalono w wyso-
kości ,  zł na  litr oleju.
Wypłata producentom rolnym zwrotu 
podatku akcyzowego nastąpi w terminie: 

 -  kwietnia  r. w przypadku złoże-
nia wniosku w pierwszym terminie,

 -  października  r. w przypadku 
złożenia wniosku w drugim terminie, 
przelewem na rachunek bankowy 
podany we wniosku.

▪

▪

Od  lutego można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w  roku.

zek podatkowy ciąży na poprzednim właści-
cielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło 
przeniesienie własności.
Podatek od środków transportowych jest 
płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do 
czasu trwania obowiązku podatkowego, 
w terminie:

do  lutego - I rata,
do  września - II rata.

Obowiązujące stawki na rok  od środ-
ków transportowych zostały zamieszczone 
na stronie internetowej http://www.muro-
wana-goslina.pl/dla-mieszkancow/podatki-i-
oplaty-lokalne.html

Podatek od środków transportowych należy 
wpłacać bez wezwania na rachunek ban-
kowy Urzędu:

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
PGBS w Pobiedziskach O/Murowana Goślina

Nr      

Formularz deklaracji DT-  wraz z załączni-
kiem oraz z Uchwałą Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie Nr XXI/ /  z dnia  paź-
dziernika  r. w sprawie określenia sta-
wek podatku od środków transportowych 
na  rok można uzyskać w pokoju nr  
oraz w punkcie informacyjnym Urzędu lub 
na stronie internetowej wskazanej wyżej.

▪
▪

www.murowana-goslina.pl



chomość lub/i grunt na terenie miasta 
i gminy Murowana Goślina będzie posiadać 
indywidualne konto bankowe, na które 
winien dokonywać wpłat. 

Numery tych kont będą umieszczane na 
decyzjach ustalających wymiar podatków 
lokalnych doręczanych ww. podatnikom. 
Po otrzymaniu decyzji ustalających wymiar, 
osoby, które w poprzednich latach dokony-
wały wpłat przelewem bankowym prosimy, 
aby dokonały modyfi kacji/ zmiany numerów 
kont bankowych.

Urząd Miasta i Gminy Murowana 
Goślina informuje, że dla usprawnie-
nia przetwarzania danych podatko-

wych przygotowuje się do wdrożenia 
systemu indywidualnych kont bankowych.

Każdy z podatników podatku od nierucho-
mości, rolnego i leśnego posiadający nieru-

Informacja Fundacji Edukacyjnej 
im. bł. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie o zbiórce pieniężnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów 
przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia  listopada 

 r. (Dz. U. Nr , poz. ) §  Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej 
Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej  informuje, że  stycznia  r. w Gimnazjum nr  
w Murowanej Goślinie odbyło się Spotkanie Noworoczne  połączone z publiczną zbiórką 
pieniędzy na rzecz Fundacji, przeprowadzoną w formie sprzedaży cegiełek wartościowych 
o nominałach  zł każda w liczbie  sztuk oraz o nominale  zł w liczbie  sztuk. Zbiórka 
odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina 
nr OR. . .  z dnia  stycznia  r. Sprzedano  cegiełek za kwotę ,  złotych 
(słownie: osiemset jedenaście złotych / ). Zbiórka pieniężna w ramach Spotkania Noworocz-
nego przeprowadzona została w całości dzięki pomocy darczyńców, członków zarządu oraz osób 
dobrowolnie zaangażowanych w organizację zbiórki. Fundacja nie poniosła żadnych kosztów 
związanych z jej organizacją. Cały dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany został na konto Fun-
dacji Edukacyjnej im. bł. Jana Pawła II i posłuży wyłącznie do wypłat comiesięcznych stypendiów. 

Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. bł. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
tel.    , www.fundacjajanapawla.org.pl

Każdy podatnik będzie mieć 
indywidualne konto bankowe

Kierownik Referatu Podatki 
i Opłaty Lokalne
tel. 61 892 36 75
e-mail: b.patan@murowana-goslina.pl

Wyrazy współczucia dla Pana Marcina 
Bulińskiego z powodu śmierci Ojca

ś.p. 
Kazimierza Bulińskiego

składają 
Burmistrz Murowanej Gośliny

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radni Rady Miejskiej, 

oraz Pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Nadzieja zawieść nie może (Rz , )

Wszystkim osobom, które uczestniczyły 
wraz z nami we Mszy św. oraz pogrzebie 
naszego Ukochanego Męża, Taty, Teścia, 
Dziadka i Pradziadka, 

śp. Kazimierza Bulińskiego,

Kapłanom, z ks. Prałatem Janem Stanisław-
skim, Siostrom Urszulankom, Burmistrzowi 
Murowanej Gośliny Tomaszowi Łęckiemu, 
Burmistrzowi Dolska Henrykowi Litka, 
Przedstawicielom Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie z Przewodniczącym 
Rady Konradem Strykowskim, Pracownikom 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina 
i instytucji gminnych, Przedstawicielom 
Cechu Rzemieślników, Kupców 
i Przedsiębiorców, delegacjom, pocztom 
sztandarowym, Sąsiadom, Znajomym, Przy-
jaciołom i Rodzinie, za: modlitwę, zamó-
wione Msze św., złożone kwiaty, okazane 
serce, życzliwość i współczucie, serdeczne: 
„Bóg zapłać!” składają żona Jadwiga 
i dzieci z rodzinami.

Wyrazy współczucia 
dla Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 

Goślina Pana Tomasz Łęckiego wraz 
z rodziną z powodu śmierci Ojca

ś.p. 
Edmunda Łęckiego

składają 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej, 
Sołtysi i Przewodniczący Osiedli Samo-

rządowych oraz Pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Murowana Goślina, . .

Oświadczenie

  związku z pojawiającymi się w Murowanej Goślinie i budzącymi wątpliwości informacjami 
dotyczącymi zasad wynagradzania Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka”, Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” wyjaśnia: 

Zasady wyboru, formy zatrudnienia i wynagradzania członków zarządów związków jednostek 
samorządu terytorialnego regulują przepisy Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o pracowni-
kach samorządowych oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, zgodnie z postanowieniami 
Statutu, wybierany jest przez Zgromadzenie Związku, co jest jednoznaczne z nawiązaniem stosunku 
pracy. 

Wysokość wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu, które otrzymuje na podstawie zawartej 
umowy o pracę, określana jest uchwałą Zgromadzenia Związku. Wszystkie wskazane powyżej 
uchwały są jawne i zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Związku 
(http://bip.puszcza-zielonka.pl/). 

Wbrew sugestii wynikającej z rozpowszechnianych informacji, Przewodniczący Zarządu Związku Pan 
Tomasz Łęcki nie otrzymywał i nie otrzymuje diet za pracę w Zarządzie Związku. 

Koszty wynagrodzenia brutto wypłacanego Przewodniczącemu Zarządu Związku fi nansowane są 
z następujących źródeł: 

 % fi nansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego Projektu „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” numer projektu POIS . . - - / , 

 % fi nansowane jest ze składek wnoszonych przez wszystkie gminy zrzeszone w Związku. 

Z czego ze środków Miasta i Gminy Murowana Goślina fi nansowane jest ,  % kosztów wynagrodze-
nia brutto Przewodniczącego, to jest ,  zł miesięcznie.

Mariusz Poznański
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,

Wójt Gminy Czerwonak

Wyrazy współczucia 
dla Pana Leszka Sikorskiego wraz 
z rodziną z powodu śmierci Żony

ś.p. 
Wandy Horst-Sikorskiej

składają 
Burmistrz Murowanej Gośliny

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radni Rady Miejskiej, 

oraz Pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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JUBILACI

LGD realizuje swoje cele m.in. 
poprzez przyjmowanie 
wniosków na przeróżne 

przedsięwzięcia od rolników, przedsiębior-
ców, gmin, domów kultury, parafi i, stowa-
rzyszeń i osób prywatnych, które są zgodne 
ze strategią działania i przyczyniają się do 
realizacji celów stowarzyszenia. Dzięki Krai-
nie Trzech Rzek ponad  mln zł z PROW może 
być wykorzystane na rzecz rozwoju naszej 
małej ojczyzny!

Do tej pory LGD przeprowadziła  konkur-
sów na dofi nansowanie projektów ze środ-
ków PROW. W odpowiedzi na nie wpłynęło 
ponad  wniosków. W ramach cyklu „Moż-
liwe w Krainie Trzech Rzek” pragniemy 
przedstawić projekty dofi nansowane z bu-
dżetu naszej Lokalnej Grupy Działania. Mamy 
nadzieję, że zainspiruje to Państwa do 
udziału w nadchodzących naborach wnio-
sków. 

Gmina Murowana Goślina otrzymała . ,  
zł na realizację projektu pt. „Zachowanie 
dziedzictwa kulturowego i walorów krajo-
brazowo-przyrodniczych poprzez rozwój 
infrastruktury turystycznej wokół rezerwatu 
„Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu 
„Kasztelani” na Ostrowie Radzimskim”. Pro-

jekt przewidywał wykonanie szlaku, który 
będzie się zamykał w pętlę i prowadził od 
Starczanowa przez Rezerwat Zakole Warty 
i Kasztelanię na Ostrowie Radzimskim do 
Starczanowa. Szlak został oznakowany 
poprzez namalowanie znaków na drzewach, 
kamieniach, słupach granitowych, słupach 
energetycznych itp. Z pewnością pomogą 
one znaleźć drogę do Śnieżycowego Jaru – 
przedwiośnie tuż, tuż... zachęcamy do szu-
kania rozkwitających śnieżyc.
 

Zarząd LGD Kraina Trzech Rzek
ul. Marsz. J. Piłsudskiego , -  Oborniki

www.kraina rzek.pl, biuro@kraina rzek.pl

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

Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu informuje, że rozpoczęła się 
kolejna, XI edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne, nad którym honorowy patronat objął Prezy-
dent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodar-
stwach rolnych.

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: 
regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Komisje konkursowe wizytują 
gospodarstwa, sporządzają protokół oceny,  przesyłają kopie do komisji 
konkursowej wyższego szczebla wraz z „Arkuszami oceny gospodarstw” 
i dokumentacją zdjęciową gospodarstw zwycięzców.

Centralna Komisja Konkursowa w lipcu  roku przeprowadzi wizytacje  gospodarstw 
– zwycięzców etapu wojewódzkiego, a następnie w oparciu o własne spostrzeżenia i otrzy-
maną dokumentację oceny gospodarstw od komisji wojewódzkich wyłoni zwycięzcę – właś-
ciciela najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju.

Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną 
działalność rolniczą, które złożą wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie udziału 
w konkursie” w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS w nie-
przekraczalnym terminie do  marca  roku.  

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w jednostkach terenowych KRUS na stronie interne-
towej: www.krus.gov.pl oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów 
medialnych.

Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia. W latach poprzed-
nich zdobywca tytułu  „Najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju” nagradzany był 
ciągnikiem rolniczym.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Oddziale Regionalnym KRUS w Poznaniu, 
ul. Św. Marcin /  nr tel.    ,     i Placówkach Terenowych KRUS.

Właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw etapu regionalnego i wojewódzkiego 
poprzednich edycji nie mogą brać udziału w konkursie przez okres trzech kolejnych lat, a zwycięzcy 
(zdobywcy I miejsca) fi nału konkursu nie mogą uczestniczyć w jego następnych edycjach.

Możliwe 
w Krainie Trzech Rzek

Wystawa fotografii 
o Puszczy Zielonka 
zdewastowana. 
Poszukiwani 
sprawcy!

W celu promocji walorów przyrodni-
czych Puszczy Zielonka, Związek 
Międzygminny przygotował 

wystawę fotografi i. Ekspozycja została wyko-
nana tak, by można ją było ustawić na 
zewnątrz, w miejscach szczególnie uczęsz-
czanych przez mieszkańców. Miała charakter 
objazdowy. Fotografi e eksponowane były we 
wszystkich gminach będących członkami 
Związku Międzygminnego „Puszcza Zie-
lonka”. W końcu trafi ły do Murowanej Gośliny, 
gdzie w połowie listopada ustawione zostały 
na pl. Powstańców Wielkopolskich. Przechod-
nie w zimne, mokre, a potem śnieżne dni – 
mogli przenieść się choć na chwilę w zielone 
zakątki Parku Krajobrazowego i podziwiać 
jego walory. Mogli – do czasu. 

Między Świętami, a Nowym Rokiem nieznani 
sprawcy zdewastowali większość tablic 
z fotografi ami. Sprawa została zgłoszona 
Straży Miejskiej oraz Policji. Sporządzono 
dokumentację fotografi czną. Ze względu na 
trwające postępowanie ekspozycja została 
usunięta z goślińskiego rynku dopiero pod 
koniec stycznia br.

Gdyby ktoś z Mieszkańców miał jakąkolwiek 
wiedzę nt. sprawców tej dewastacji – pro-
simy o kontakt z miejscową Policją 
(tel.    , kom. radiowóz   ) 
lub Strażą Miejską (tel.    , kom. 
radiowóz   ).

Biuro Komunikacji Społecznej
tel.    

e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

fot. bjearwicke/sxc.hu

www.murowana-goslina.pl



pod redakcją Urszuli Zielińskiej 
sołtysa sołectwa Łopuchówko

O SPOTKANIU OPŁATKOWYM SOŁTYSÓW 
W RAKOWNI
Od kilku lat sołtysi organizują Spotkanie 
Opłatkowe. Do tej pory, zawsze odbywało 
się w kwaterze myśliwskiej w Kątach. 
W grudniu  roku zmianie uległo miej-
sce oraz skład uczestników. Dołączyli Prze-
wodniczący Osiedli Samorządowych oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej. Oto krótkie 
wspomnienie opłatkowe:

„Nasze ostatnie Spotkanie Opłatkowe 
odbyło się  tym razem w Rakowni. Piękna, 
duża świetlica (jakby za duża), w której 
w efekcie zginęliśmy i z nostalgią wspo-
mnieliśmy wszystkie spotkania w Kątach, 
gdzie zawsze była świetna atmosfera, 
nastrój sali z kominkiem i trzaskającym 
paleniskiem, wszyscy skupieni razem, 
świeczki… Teraz niestety tego wszystkiego 
zabrakło! Przynajmniej w ocenie mojej 
i osób, z którymi rozmawiałam. Zaprosze-
nie przyjęła ok. połowa koleżanek i kole-
gów, dołączyli do nas przewodniczący 
osiedli samorządowych – a jednak atmo-
sfera daleka była od tej – z poprzednich lat.

Sporo zastrzeżeń usłyszałam również 
w kwestii jedzenia i można powiedzieć 
śmiało, że fi rma p. Marii Przymuszały, która 
gotowała dla nas w Kątach była dużo, dużo 
lepsza, a jedzenie smaczniejsze.”

Urszula Zielińska

SPOTKANIE NOWOROCZNE
Jak zawsze – z przemówieniami, życze-
niami, z nowymi nadziejami na Nowy Rok. 
Tłoczno, choć wydaje się, że w tym roku 
na sali było jakby „luźniej” – jakby mniej 
mieszkańców przyjęło zaproszenie. A po-
tem – jak zawsze – wielkie obżarstwo! 
Pyszne wędliny i sery dzieła p. Mariana 
Nogaja, owoce i miody z okolicznych 
sadów i pasiek. A więc Nowy Rok w gmi-
nie Murowana Goślina uważam za… 
otwarty!

U. Z.

SAMORZĄDOWCY ROZMAWIALI 
Z POSŁAMI W MUROWANEJ GOŚLINIE

 stycznia br. Murowana Goślina gościła 
wójtów, burmistrzów, radnych, sołtysów 
i posłów RP z terenu powiatu poznań-
skiego. Inicjatorem spotkania był Zarząd 
Powiatu Poznańskiego Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Wielkopolskiego. 
Temat: „Samorząd oraz nowe zadania, 
które państwo nakłada na gminy”.

Spotkania odbywają się cyklicznie, w róż-
nych miejscowościach terenu powiatu. Tym 
razem w roli gospodarzy wystąpili samorzą-
dowcy z Murowanej Gośliny: Burmistrz 
Tomasz Łęcki, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Konrad Strykowski oraz goślińscy Soł-
tysi. Spotkanie poprowadził Prezes Zarządu 
SSWW Zbigniew Tomaszewski.

Na zaproszenie Stowarzyszenia odpowie-
dzieli posłowie: Bożena Szydłowska, Kry-
styna Łybacka, Tadeusz Dziuba. Wśród 
uczestników spotkania byli m.in.: Waldemar 
Witkowski (radny wojewódzki), Grzegorz 
Wojtera (Wójt Suchego Lasu), Dariusz 
Szmyt (Burmistrz Lubonia), Zofi a Dobrowol-
ska (Wójt Dopiewa), Antoni Kalisz (Wice-
burmistrz Gminy Kórnik), Hanna Górka-
Czajka (Główny Specjalista Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Pozna-
niu), Irena Frąszczak (Wicedyrektor OR 
KRUS w Poznaniu), a także radni powiatowi: 
Jarosław Dobrowolski i Ryszard Pomin.

Po powitaniu gości przez Burmistrza T. Łę-
ckiego i zaprezentowaniu Gminy Murowana 
Goślina rozpoczęła się dyskusja z posłami. 
Wśród poruszonych tematów były dot.: 
oświaty (karta nauczyciela), nowego 
systemu gospodarki odpadowej, funduszu 
sołeckiego, służby zdrowia, polityki proro-
dzinnej, tzw. janosikowego czy przejmowa-
nia dróg krajowych, wojewódzkich przez 
gminy. 

Spotkanie własnymi wypiekami okrasiły 
i organizacyjnie wspomogły Panie Sołtys: 
Elżbieta Winogrodzka (Boduszewo), Elżbieta 
Dziel (Kamińsko) i Agnieszka Szczepaniak 
(Głębocko). Poczęstunek wsparł również 
Sołtys Starczanowa Paweł Bukowski.

Roma Dukat

To był rok – dobry rok!

Są takie lata, o których chciałoby się jak 
najszybciej zapomnieć i są takie, gdzie 
oprócz tego, że wiele się dzieje – są to 

dobre zdarzenia! 

Za taki właśnie uważam rok ! – rok pełen 
wydarzeń, licznych imprez, inwestycji w so-
łectwach – także w moim sołectwie.

Już wielką i dobrą nowiną była dla nas infor-
macja na początku roku o planowanej dota-
cji z budżetu gminy na remonty dróg w sołe-
ctwach. Był wszakże warunek: dotację 
można uzyskać zakładając stowarzyszenie, 
co jednoznacznie daje nazwę „aktywne sołe-
ctwo”. Te stowarzyszenia (także moje) 
rodziły się w bólach i stwierdzam, że nie jest 
to prosta sprawa, a raczej taka mała i swoi-
sta „droga przez mękę”, ale za to jaka satys-
fakcja, gdy już istnieje. Naprawione drogi są 
często wielkim, pozytywnym wydarzeniem, 
bo zwykle czekaliśmy na nie latami. Miejmy 
nadzieję, że i ten rok przyniesie kolejne dota-
cje, kolejne naprawione odcinki dróg.

W części sołectw powstało oświetlenie. Gdy 
piszę te słowa, lampy założone we wrześniu 

 roku właśnie są uruchamiane. W końcu!

We wszystkich sołectwach odbyły się liczne 
imprezy, majówki, zaakcentowano „Dzień 
Kobiet”, „Dzień Dziecka”, dożynki itp. Jest 
tajemnicą każdego sołtysa z osobna – jak 
radzi sobie z takimi imprezami, wydatkami, 
sponsorami. To ładnie z bliska wygląda: 
muzyka, paczki dla dzieci, liczne atrakcje dla 
młodszych i starszych, ale o tym skąd na to 
wziąć fundusze, myślimy zwykle kilka mie-
sięcy naprzód. Licznym naszym ukochanym 
sponsorom dziękujemy i… prosimy o dalsze 
wsparcie.

A wszystkim koleżankom i kolegom Sołty-
som zdrowia i pomyślności w Nowym Roku, 
trafi onych inwestycji, udanych imprez i… 
wielu sponsorów.

U.Z.

U. Zielińska: Jaki to był rok dla Ciebie i dla 
sołectwa?
A. Szczepaniak, sołtys Głębocka: To był średni 
rok. Nie udało nam się rozpocząć budowy 
świetlicy w sołectwie oraz zagospodarować 
terenu. Wiążę się to z coraz nowymi, wymaga-
nymi dokumentami, opieszałością, trudnoś-
ciami w ich załatwianiu.

U. Z.: Jakie masz plany na  rok?
A. Sz.: Chciałabym urządzić fajną imprezę dla 
dzieci z sołectwa, dogadywać się z mieszkań-
cami w sprawach dotyczących naszej wsi i aby 
nareszcie zakończyć wszystkie formalności 
związane z budową świetlicy.

U. Z.: Czego życzysz mieszkańcom swojej wsi 
i co ważnego chciałabyś im przekazać?
A. Sz.: Bardzo bym chciała, aby uwagi na temat 
sołectwa, wsi, moich poczynań i działań były 
przekazywane, nie w formie plotek i niedomó-
wień, a częstszego kontaktu ze mną, jako sołty-
sem. Współpracy z radnym i mieszkańcami, 
i wykazywanych inicjatyw mieszkańców. 
A mieszkańcom życzę zdrowia, powodzenia, 
zaś rolnikom – udanego roku i obfi tych plonów.

Mini wywiadzik
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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: Białachowska A., 
Kądziela A.W., Ołdziejewska M., Słomińska B., 
Słomiński. M., Stawscy W.W. Prządka H.O.K., 
Winogrodzcy B.T. oraz Kroteccy 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. Przełamano 
się opłatkiem i przystąpiono do poczę-
stunku, który składał się z ciast upieczonych 
przez mamy, ciocie, babcie. Atmosferę pod-
kręcał zapach pieczonych jabłek, które sma-
kowały 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.

Elżbieta Dziel 
Sołtys sołectwa Kamińsko

Elżbieta Winogrodzka 
Sołtys sołectwa Boduszewo

www.murowana-goslina.pl



Ostatnie lata to okres licznych inwestycji na 
terenach wiejskich naszej gminy, realizowa-
nych z udziałem środków Unii Europejskiej. 

W  r. zrealizowano  inwestycje:
przebudowę ul. Raduszyńskiej wraz z mostem,
budowę ogólnodostępnego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią przy Szkole w Białężynie,
budowę oświetlenia w  miejscowościach (łącz-
nie  lamp).

W zakończonym właśnie  r. zrealizowano  pro-
jekty:

budowę wodociągu w Głębocku,
budowę  stref rekreacji (miejsca odpoczynku 
i place zabaw) w  miejscowościach naszej 
gminy,
budowę boiska sportowego w Mściszewie.

Rozpoczęto też  budowy, które kontynuowane są 
w tym roku:

budowę oświetlenia w  miejscowościach (łącz-
nie  lamp),
przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Głęboczku,
przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Boduszewie.

W  r. zostaną również w całości zrealizowane 
 kolejne inwestycje:

budowa placu rekreacyjno-sportowego w Długiej 
Goślinie (teren przyszkolny),
remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 
Kamińsku,
termomodernizacja obiektów oświatowych (  z  
budynków znajdują się na terenach wiejskich - 
w Długiej Goślinie i w Białężynie).

Również stowarzyszenia z terenu naszej gminy, przy 
udziale fi nansowym gminy, zrealizowały ważne inwe-
stycje typu:

budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ra-
kowni,
remont kuchni w sali w Długiej Goślinie.

Łącznie w latach -  na terenach wiejskich – 
tylko w ramach realizacji przez gminę projektów UE 
– zainwestowana zostanie kwota ponad ,  mln zł, 
przy pozyskanych dotacjach w wysokości ponad 

 mln zł.

Trwają również przygotowania do realizacji następ-
nych projektów, w tym zwłaszcza w kolejnej perspek-
tywie fi nansowej - . Mamy nadzieję, że będzie 
ona tak samo owocna dla goślińskiej wsi.

▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Goślińska wieś pięknieje
Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Biura Zarządzania Projektami 
i Rewitalizacji
tel. 61 811 88 28
e-mail: b.fl orys@murowana-goslina.pl
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W sylwestrową noc odbył się w sołe-
ctwie Łopuchówko kolejny „Syl-
wester pod gwiazdami”. 

Super udana zabawa przy ognisku, pieczo-
nych kiełbaskach, z pokazem fajerwerków 
i tradycyjnym łykiem szampana o północy, 
muzyką i tańcami. Tak w sołectwie Łopu-
chówko weszliśmy w Nowy Rok!

Sylwester 
pod gwiazdami 
w Łopuchówku

Uwaga! Mieszkańcy Osiedli Samorządowych nr  i  
Konsultacje w spr. zmiany granic osiedli

 lutego  roku (czwartek) o go-
dzinie .  w sali sesyjnej Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 

przy ulicy Poznańskiej , odbędą się konsul-
tacje z mieszkańcami Osiedli Samorządo-
wych nr  i  w sprawie proponowanej 
zmiany granic ww. osiedli na obszarze mia-
sta Murowana Goślina.

Zmiana granic polega na włączeniu do 
Osiedla Samorządowego nr  ulic  Przemy-
słowa, Mostowa, Wojska Polskiego (obecnie 
OS nr ). Mapa przedstawia proponowaną 
zmianę granic.

Wykaz ulic wchodzących w skład propono-
wanej zmiany granic OS nr  i .

Osiedle nr :
Bonawentury Graszyńskiego, Dworcowa, 
Kochanowskiego, Kolejowa, Kwiatowa, Mści-
szewska (do mostu na Trojance), Okrężna, plac 
Powstańców Wlkp., Podgórna, Pogodna, 
Polna, Poznańska (od skrzyżowania ulic 
Łąkowa/Bracka), Promienista, Przelotowa, 
Rogozińska, Słoneczna, Strzelecka, Szkolna, 
Tęczowa, Wodna.

Osiedle nr :
Bernarda Kłosa, Bohuna, Cześnika, Gnieźnień-
ska, Heleny, Józefa Milewskiego, Kmicica, 
Krótka, Mostowa, Ogrodowa, Oleńki, Papkina, 

Kulig

 stycznia zaliczyliśmy świetny kulig 
w sołectwie Łopuchówko. Start 
godz. . . Podsumowanie: prze-

jechane prawie  km, ,  godziny jazdy, 
 złamane sanki, jedna zbita kostka i  plecy, 

zgubione rękawiczki i kupa śmiechu.

Mamy nadzieję, że to nie był ostatni kulig tej 
zimy. Dziękuję sponsorom: radnemu Rober-
towi Okińczycowi, p. Eugeniuszowi Majchrza-
kowi, naszemu kierowcy, który bezpiecznie 
i rozważnie kierował swoim pojazdem.

U. Z.

ŻYCZENIA

Z okazji połowy kadencji

Wkrótce „połowinki” naszej kadencji. 
Wszystkim Sołtysom z tej okazji 
życzymy udanej reszty kadencji 

i samych sukcesów.

Z okazji Dnia Babci i Dziadka

Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji 
ich święta zdrowia i radości na co dzień 
życzą Sołtysi gminy Murowana Goślina.

Podbipięty, Podkomorzego, Przemysłowa, 
Rejenta, Soplicy, Stefana Motylewskiego, Syl-
westra Radomskiego, Telimeny, Wojska Pol-
skiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Za Mostem.

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

WIOSENNE PORZĄDKI 
WYPRZEDAŻ GARAŻOWA 

W ŁOPUCHÓWKU!

W kwietniu na boisku sportowym w Łopu-
chówku organizuję wielką wyprzedaż gara-
żową. Rozłożymy swoje stoiska: sprzedaż 
– kupno – zamiana – oddanie za darmo! 
Sprzątnijcie swoje strychy, piwnice, garaże 
i podzielcie się tym z innymi!

Informacje szczegółowe 
u sołtys U. Zielińskiej:   .

 stycznia 
Anna Stachowiak
sołtys Trojanowa

 stycznia 
Anna Stachowiak
sołtys Trojanowa

 stycznia 
Krzysztof Fabiański 
sołtys Wojnowa

 stycznia 
Sylwia Kilanowska 
sołtys Uchorowa

styczeń 2013



POZNAJ SWOJEGO RADNEGO

R. Dukat: Jak Pani ocenia rok  z punktu 
widzenia mieszkańców reprezentowanego 
przez Panią okręgu wyborczego nr ? Co się 
tutaj udało zrobić?

A. Kobus: Jako Przewodnicząca Zarządu 
Osiedla Samorządowego nr  i zarazem radna 
tego okręgu mogę z zadowoleniem stwier-
dzić, że wszystkie zadania wyznaczone 
w  r., myślę tu o zadaniach w ramach 
tzw. funduszu miejskiego, zostały zrealizo-
wane. Było to: utwardzenie dróg grunto-
wych, montaż koszy na śmieci, montaż porę-
czy przy schodach betonowych od ul. Łabę-
dziej, wykonanie i zamontowanie tablicy 
informacyjnej przy ul. Mickiewicza, wykasza-
nie placu zabaw i skarpy przy Gimnazjum nr 

. Dodatkowo, poza środkami z funduszu, 
postawiona została ławka i śmietnik w za-
toczce autobusowej przy ul. Mściszewskiej. 
Młodzież czekająca na komunikację, nie musi 
już stać lub siedzieć na krawężniku.

A co do pracy mojej jako radnej… Mogę ją 
określić, jako praca dla indywidualnego czło-
wieka, bo rolą radnego w moim przekonaniu 
jest służba społeczeństwu. Wydaje się, że tak 
naprawdę nie zawsze widać tę pracę radnej, 
ale w rzeczywistości jest ona codziennym 
zmaganiem się z problemami pukających do 
moich drzwi, zatrzymujących mnie na ulicy, 
telefonujących ludzi, proszących o pomoc.  

Współpracuję z różnymi organizacjami 
i także je wspomagam. Moje kontakty 
w różnych dziedzinach życia pomagają mi 
rozwiązywać ludzkie problemy. Najwięk-
szym moim szczęściem w życiu jest to, że 
zamiast łez, widzę uśmiech na twarzy osoby, 
której mogłam pomóc.

Ale musimy mieć świadomość, że współpra-
cując jako cała Rada, mówię to jako Wice-
przewodnicząca Rady, żeby otrzymać kon-
sensus w wielu kwestiach, musimy mieć na 

„Służba Mieszkańcom 
       to moja misja”

uwadze przede wszystkim dobro społeczeń-
stwa, z którym należy rozmawiać i wsłuchi-
wać się w jego potrzeby.

R.D.: Jakie potrzeby do realizacji w okręgu 
wyborczym nr  widzi Pani w tym roku?

A.K.: Największy problem mojego terenu to 
ulice. Moim marzeniem od pierwszej kadencji 
była właśnie ich budowa, bo z małymi spra-
wami radzę sobie bardzo dobrze. W tym roku 
nareszcie te marzenia zaczną się realizować. 
Lepiej późno niż wcale. Rusza budowa ulic: 
Mickiewicza i Słowackiego. W przyszłym 
roku: Lipowej. Ale to wciąż za mało. Liczy-
łam, że ta kadencja zakończy sprawę ulic. 

Z puli pieniędzy tzw. funduszu miejskiego, 
w  roku wykonane będzie utwardzenie 
dróg, wykaszanie placu zabaw i skarpy przy 
Gimnazjum nr  oraz terenów zielonych przy 
ul. Łąkowej i Cichej.

R.D.: Ta kadencja nie zakończy sprawy 
budowy ulic - czy zatem planuje Pani starto-
wać do Rady Miejskiej w kolejnej kadencji?

A.K.: Jeszcze mamy dość dużo czasu do 
końca kadencji. W różnych rozmowach 
mieszkańcy sami proszą mnie, żebym dalej 
kontynuowała pracę na ich rzecz. Dzisiaj nie 
potrafi ę odpowiedzieć na to pytanie. 
Codzienna rzeczywistość przynosi nam 
różne scenariusze życia.

R.D.: Jak mieszkańcy mogą kontaktować się 
ze swoją radną?

A.K.: Spotkania, które cyklicznie organizuję 
dla mieszkańców, są jedną z wielu możliwo-
ści kontaktu. Zwracam się z uprzejmą prośbą 
do wszystkich mieszkańców o jak najliczniej-
szy udział w spotkaniach, na które zapra-
szam przedstawicieli władz oraz kierowni-
ków wydziałów urzędu, służb. Tak zorgani-
zowanie spotkanie ma sens i jest bardzo 
korzystne dla wielu osób, które borykają się 
z różnymi problemami na co dzień. Jest to 
możliwość na znalezienie wielu rozwiązań. 
Na przykład opieka społeczna obejmuje 
coraz szerszy zakres działań, zbliżonych dla 
społeczeństwa, o czym nie zawsze jesteśmy 
poinformowani. Na spotkaniu mieszkańcy 
mogą zadawać pytania. Natomiast po spot-
kaniu, na osobności, przy małej kawie, mogą 
indywidualnie podejść do tych osób i w peł-
nej dyskrecji uzyskać pomoc. Była taka sytu-
acja, że po poprzednim spotkaniu podeszły 

 osoby do pani z opieki społecznej, uzyskały 

potrzebne informacje, a następnego dnia 
udały się do Ośrodka Pomocy Społecznej, 
gdzie załatwiły swoje sprawy. Dlatego uwa-
żam, że jest potrzeba takich spotkań z po-
szczególnymi przedstawicielami. Spotkania 
są organizowane zawsze wieczorem, dzięki 
czemu, mam nadzieję, zwiększy się liczba 
uczestniczących mieszkańców.

Bezpośredni kontakt z mieszkańcami jest 
największym sukcesem w rozwiązywaniu 
wspólnych problemów naszego miasta. 

R.D.: Czego Pani życzy mieszkańcom na ten 
rok?

A.K.: Mieszkańcom Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina życzę zdrowia, pomyślności, 
Błogosławieństwa Bożego. 

Moim marzeniem jest, żeby nasi mieszkańcy 
miasta i gminy nie potrzebowali odwiedzać 
opieki społecznej, szpitali, różnych instytu-
cji, które przysparzają nam problemów oraz 
żeby w każdej rodzinie było godne życie. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, 
Przewodniczącą Zarządu Osiedla Samorządowego nr  - p. Alicją Kobus

OKRĘG WYBORCZY: nr  (ulice: 
Adama Mickiewicza, Bolesława 
Prusa, Cicha, Górka, Jeziorna, Jod-
łowa, Juliusza Słowackiego, Lipowa, 
Łabędzia, Łąkowa, Marii Konopni-

ckiej, Młyńska, Mściszewska od numeru , Na 
Stoku, Nowa, Spokojna, Starczanowska, Ste-
fana Żeromskiego, Żurawia)
KWW: Rozwój Ziemi Goślińskiej
KADENCJA W RADZIE MIEJSKIEJ: 
ZAWODOWO: pedagog, wykształcenie wyż-
sze - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu

www.murowana-goslina.pl



TURYSTYKA

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. 

▪
▪

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.

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 

. 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  

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

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

Tak się bawili uczniowie podczas ferii zorganizowanych przez SP w Białężynie.
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Sale klasowe zamieniły się w sypialnie, 
sala gimnastyczna w salę zabaw, 
a świetlica w salę do spożywania 

posiłków.  

Powitalna dyskoteka trwała do późnego 
wieczoru. Już następnego dnia część dzieci 
wybrała zmagania z łyżwami na lodowisku 
w Suchym Lesie. Mniejsza gromadka 
wybrała atrakcje basenu, także w Suchym 
Lesie. Jeszcze nie zdążyły opaść emocje 
wyjazdu, a już czekały podchody. Do atrakcji 
tego wieczoru trzeba zaliczyć przygotowane 
przez rodziców ognisko ze smażeniem kieł-
basek w świetle gwiazd i padającego śniegu, 
prezentację wozu strażackiego i możliwość 
zasiadania za jego kierownicą, naukę obozo-
wych piosenek. Dla ocieplenia klimatu 
rodzice przygotowali w remizie strażackiej 
gorącą herbatę i świeżutkie pączki. Wieczór 
dopełniono rzucaniem się śnieżkami na boi-
sku szkolnym, a potem brzmiała muzyka na 
dyskotece i nie milkły nocne rozmowy. Tak 

minął dzień i bardzo wcześnie zaczął się 
kolejny, bo już o .  nastąpił wyjazd do 
Poznania. I tym razem rozdzielono się na 
tych, co wybrali „Hobbita” i tych, co chcieli 
zobaczyć „Strażnika marzeń”, a wszystko 
w D. W pakiecie tego dnia była jeszcze 
wizyta w Fantasy Parku i korzystanie ze 
wszystkich dostępnych tam rozrywek. Gra 
w kręgle, bilard, gry zręcznościowe to naj-
bardziej popularne miejsca. Młodsze dzieci 
natomiast baraszkowały w kolorowych kul-
kach. 

A po powrocie do szkoły czekała na wyciecz-
kowiczów pyszna pizza przygotowana przez 
zaprzyjaźnionych kucharzy na Zielonym 
Wzgórzu. Wieczorem sale zamieniły się 
w salony kosmetyczne, gabinety SPA, salony 
mody. Uczniowie przygotowywali stroje na 
ekologiczny pokaz mody, upiększali swoją 
płeć w profesjonalny sposób. Tak mijał 
kolejny dzień zakończony oczywiście dysko-
teką i nocnymi rozmowami. Nad ranem oka-

zało się, że co niektórzy znajdowali ślady zie-
lonej nocy. Ostatniego dnia pospano sobie 
do . , aby zaraz potem uczestniczyć 
w aerobiku prowadzonym przez szóstokla-
sistkę. Dobudził się każdy, a jak potem sma-
kowało śniadanie! Zamiast rozgrywek spor-
towych na sali gimnastycznej postanowiono 
wyjść na sanki, które udało się szybko zorga-
nizować. Zjazdy z górek, spacer w lesie, 
a wszystko w dużych ilościach śnieżnego 
puchu dawało wiele radości wszystkim dzie-
ciom. Szkoda, że jedno z nich upadając na 
drodze w śnieżną zaspę uderzyło w gałąź, 
co zakończyło się czterema szwami na kola-
nie. Oczywiście na koniec trzeba było 
posprzątać i zamienić sypialnie w klasy. 
Pozostawało już tylko czekać na odbiór 
przez rodziców i snuć plany na kolejne dni 
wakacji. Tak zakończył się obóz dla dzieci ze 
szkoły w Białężynie. Myślę, że fajnie było.

Małgorzata Warzecha
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białężynie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. L. Masiakowskiego w Białężynie zimowe ferie kojarzyć 
będą z biwakiem i licznymi atrakcjami przygotowanymi przez nauczycieli i rodziców. Już 
w niedzielę  stycznia ponownie zatętniły życiem mury szkoły. Przyjechali do niej uczniowie 
i bynajmniej nie w celach naukowych, ale tym razem na zasłużony wypoczynek. (fotorelacja str. )

Ferie w Białężynie 
    - wspomnienia z biwaku

Przygotowanie do nadania szkole 
imienia i wręczenia sztandaru

W hołdzie wszystkim Powstańcom 
Wielkopolskim społeczność Szkoły 
Podstawowej w Długiej Goślinie 

postanowiła nadać swej szkole imię tych 
bohaterów i podarować sztandar.
Akt nadania zobowiązuje społeczność szkoły 
do silniejszego poznania patrona i zgłębienia 
faktów historycznych. W tym celu wielką 
wagę szkoła obecnie przywiązuje do realizacji 
zadań poznawczych. W ramach tych działań 
odbyła się wycieczka do Poznania zorganizo-
wana przez p. Katarzynę Józefowicz. Zwie-
dzając Cytadelę i wsłuchując się w opowieści 
przewodnika, uczniowie zgłębili wiedzę histo-
ryczną. Delegacja uczniów złożyła wiązankę 
kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wiel-
kopolskich. Kolejne spotkanie z historią miało 
miejsce w Muzeum Powstania Wielkopol-
skiego na poznańskim Starym Rynku. Dużym 

zainteresowaniem cieszył się także wykład 
opiekuna wycieczki, pani Katarzyny Józefo-
wicz, a w ramach utrwalenia wiedzy dzieci 
przygotowały plakaty o tematyce związanej 
z powstaniem. Poza wycieczką do działań, 
które podjęła szkoła zaliczyć też należy kon-
kursy wiedzy dla uczniów. Jednym z nich był 
konkurs zorganizowany przez dyrektora 
szkoły panią Renatę Olszewską na najlepszą 
prezentację multimedialną o Powstaniu Wiel-
kopolskim dla uczniów klas IV-VI.
Wśród zapowiedzi są następne konkursy z 
różnych dziedzin, jak literacki (sprawozdanie 
z wycieczki), recytatorski czy też plastyczny, 
w których uczniowie będą mogli wykazać się 
zdobytą podczas wycieczek i wykładów wie-
dzą związaną z Wielkopolską i jej historią.

Agata Glapiak

W historii Polski wyróżnić można wiele czynów powstańczych, 
niestety w większości zakończonych niepowodzeniem. Było 
jednak powstanie, które zakończyło się sukcesem - Powstanie 
Wielkopolskie. My, potomkowie tamtych bohaterów nie zapo-
minamy o nich.

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: 
 kwietnia  r., godz. .

 marca  r., godz. .
Szczegółowe informacje:

Sekretariat szkoły tel.    

KLASY SIATKARSKIE 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

NR  I GIMNAZJUM NR 

grafi ki: hisks/sxc.hu

www.murowana-goslina.pl



OŚWIATA

Ruszył nabór do przedszkoli i szkół 
na rok szkolny 2013/2014

Rodzice dzieci urodzonych w roku  
mogą podjąć decyzję o zapisaniu dzie-
cka do  pierwszej klasy. Wszystkie 

szkoły podstawowe są przygotowane do 
obniżenia wieku szkolnego. Na dzieci czekają 
dobrze wyposażone sale i profesjonalni 
nauczyciele. Kolejny rok w szkołach realizo-
wany jest projekt fi nansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego „Indy-
widualizacja nauczania w klasach I-III szkół 
podstawowych gminy Murowana Gośliny”. 
W ramach projektu prowadzone są dodat-
kowe zajęcia, jak również została wzboga-
cona baza dydaktyczna szkół.

Ogółem w gminie jest przygotowanych 
 miejsc dla  dzieci w wieku od  do 

 lat zameldowanych w gminie Murowana 
Goślina. Osobny problem stanowią dzieci 
zamieszkałe, ale nie zameldowane w gminie 
Murowana Goślina. O tych dzieciach nie mamy 
żadnej wiedzy, co bardzo utrudnia planowa-

nie miejsc. Zachęcam zatem rodziców do 
zameldowania dziecka w naszej gminie.

Dodatkowo zapraszamy rodziców dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do 
skorzystania z oferty Przedszkola w Łopucho-
wie prowadzonego przez Fundację Pomoc 
Dzieciom Wiejskim.

Od  do  marca w przedszkolach zaczynają się zapisy na rok szkolny / . Obecnie 
w gminie Murowana Goślina % dzieci jest objętych wychowaniem przedszkolnym, 
z czego % to pięcio- i sześciolatki, % to czterolatki i % to trzylatki.

W ramach projektu realizowanego ze  środ-
ków EFS został uruchomiony oddział integra-
cyjny.

Fundacja realizuje dowóz dzieci z terenu 
gminy Murowana Goślina.

Przedszkole w Łopuchowie otwiera oddział integracyjny

Informujemy, że w Przedszkolu w Łopu-
chowie tworzona jest nowa grupa 
przedszkolna, której powstanie i funk-

cjonowanie dofi nansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Projekt realizo-
wany jest w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzkich, w priorytecie IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach, działaniu i poddziałaniu . .  
Zmniejszenie nierówności w stopniu upo-
wszechnienia edukacji przedszkolnej. Pro-
jekt „Utworzenie nowej grupy w przedszkolu 
w Łopuchowie”.

Na potrzeby nowej grupy przystosowane 
zostaną pomieszczenia – sala dla dzieci, 
łazienka, zakupione będzie wyposażenie, 
plac zabaw, materiały do realizacji zajęć 
z dziećmi. W projekcie zagwarantowana 
będzie bezpłatna opieka przedszkolna obej-
mującą m.in.: 

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

PRZEDSZKOLE ADRES LICZBA 
MIEJSC

Przedszkole „Słoneczko” ul. Leśna , Murowana Goślina  miejsc

Przedszkole „Promyk” ul. Poznańska , Murowana Goślina  miejsc

Przedszkole „Groszek” ul. Gnieźnieńska , Murowana Goślina  miejsc

Przedszkole „Klub Przedszkolaka” ul. Smolna , Murowana Goślina  miejsc

Przedszkole „Leśne Skrzaty” Przebędowo  miejsc

Przedszkole w Łopuchowie Łopuchowo  miejsc

Przedszkole „Koniki Polne” Białężyn  miejsc

Przedszkole „Koniki Polne” Długa Goślina  miejsc

Przedszkole„Raczek” Rakownia  miejsc

Przedszkole „Smocze Wzgórze” ul. Mściszewska , Murowana Goślina  miejsc

Punkt przedszkolny Mściszewo  miejsc

Liczba miejsc w przedszkolach:

wyżywienie, 
transport z miejsca zamieszkania do 
przedszkola i z powrotem, 
zajęcia dodatkowe: j. angielski, gimna-
styka, logopeda, 
zajęcia specjalistycznej terapii z rehabili-
tantem, specjalistą integracji sensorycz-
nej. 

NOWA GRUPA INTEGRACYJNA ROZPO-
CZYNA ZAJĘCIA JUŻ OD LUTEGO  r.!

NABÓR DZIECI PROWADZONY JEST 
W TRYBIE CIĄGŁYM.

Grupę docelową projektu stanowią dzieci 
w wieku przedszkolnym z terenów gmin 
Murowana Goślina i Skoki. W ramach two-
rzonej -osobowej grupy integracyjnej 
przyjmowane będą także dzieci wymagające 
specjalistycznego wsparcia terapeutycznego 
z powodu nieharmonijnego i zaburzonego 
rozwoju lub przyczyn fi zycznych utrudniają-
cych prawidłowy rozwój dziecka. Do grupy 
docelowej projektu zaliczyć należy również 
rodziców dzieci, którzy będą aktywnie 
uczestniczyć w organizacji przedszkola m.in. 
poprzez współorganizowanie imprez. 

▪
▪

▪

▪

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

W pierwszej kolejności przyjmowane będą 
dzieci: 

wymagające dodatkowego wsparcia 
w ich rozwoju (co najmniej  miejsc), 
weryfi kowane w oparciu między innymi 
o: opinie poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, lekarza pediatry, OPS,
z rodzin wielodzietnych, 
wychowywane samotnie przez jednego 
z rodziców/opiekunów prawnych, 
z rodzin o najniższym dochodzie. 

W celu zgłoszenia dziecka do przedszkola 
(udziału w projekcie) prosimy o wypełnienie 
formularza zgłoszeniowego-ankiety i złoże-
nie u Dyrektorki Przedszkola w Łopuchowie, 
w Biurze Projektu bądź przesłanie w wersji 
elektronicznej na adres maila fundacja@
gmail.com. Formularz zgłoszeniowy 
dostępny jest w siedzibie przedszkola oraz 
na stronie internetowej www.przedszkole-
lopuchowo.pl. Więcej informacji pod telefo-
nem    . 

Informację przekazała 
Fundacja Pomoc Dzieciom Wiejskim

▪

▪
▪

▪
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Obchody Świąt Bożego 
Narodzenia w „Jedynce”
Kiermasz świąteczny

 grudnia  r. z inicjatywy rodziców - 
członków Rady Szkoły odbył się w Szkole 
Podstawowej nr  po raz pierwszy kiermasz 
świąteczny. Różne ozdoby i kartki świą-
teczne przygotowali nauczyciele z uczniami 
i rodzicami. Przybyli na kiermasz miesz-
kańcy miasta zostali powitani kubkiem prze-
pysznego barszczu. Czekały na nich różne 
atrakcje: występy dzieci i rodziców, św. Miko-
łaj, kawiarenka z ciastami i kawą oraz pie-
czone jabłka. 

Uzyskane środki fi nansowe zostaną przezna-
czone na zakup sprzętu sportowego i innego 
wyposażenia dla szkoły. Dyrekcja oraz Rada 
Szkoły serdecznie dziękuje wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację kierma-
szu: tym, którzy przekazali niezbędne mate-
riały i środki fi nansowe oraz tym, którzy 
poświęcili swój czas i przygotowali występy 
i oferowane produkty. Mamy nadzieję, że 
kiermasz stanie się stałym elementem trady-
cji szkoły.

Jasełka w wykonaniu rodziców

 grudnia rodzice uczniów klasy c wraz 
z wychowawczynią panią Dorotą Baszczyń-
ską zgotowali nie lada niespodziankę swoim 
dzieciom, organizując wspaniałe spotkanie 
wigilijne, w trakcie którego zaprezentowali 
im pouczające jasełka. Dorośli przygotowali 
perfekcyjnie scenografi ę i stroje sceniczne. 
Małych widzów zachwyciła gra aktorska 
rodziców, którzy ujawnili swoje liczne 
talenty. Po przedstawieniu pojawił się rów-
nież św. Mikołaj i wręczył wszystkim dzie-

ciom prezenty. Sukces przedstawienia 
ośmielił rodziców do tego, by zaprezento-
wać je szerszej widowni w ramach . Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przedstawienie w wykonaniu nauczycieli 

 grudnia  r., w ramach dnia wigilijnego 
w szkole, nauczyciele na moment stali się 
aktorami i przedstawili uczniom zabawną 
sztukę pt. „Astroidalny plan”. To odmienne 
ujęcie historii narodzin Jezusa bardzo spodo-
bało się młodym widzom. Przedstawienie 
było dla nich miłą niespodzianką i dodatko-
wym prezentem na święta.

. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

Tradycyjnie społeczność Szkoły Podstawo-
wej nr  w Murowanej Goślinie bardzo chęt-
nie włączyła się w akcję. Kilkoro uczniów 
jako wolontariusze kwestowało z puszkami 
i licytowało gadżety WOŚP. Zespoły mło-
dych artystów zaprezentowały swoje 
talenty w remizie strażackiej. Uczniowie 
z klasy a przedstawili opowieść świą-
teczną. Uczniowie z klasy b pięknie zatań-
czyli poloneza. Swoje umiejętności taneczne 
zaprezentowały również dziewczęta z ze-
społów: „The Power of Dance” i „Butter-
fl y”. Hitem programu artystycznego oka-
zały się jasełka w wykonaniu rodziców ucz-
niów kl. c.

Krzysztof Radke
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  

w Murowanej Goślinie

OŚWIATA

Zimowisko w Tleniu

W dniach -  stycznia  r. dzięki 
współpracy z Towarzystwem 
„Nasze Szwederowo” dziewię-

cioro dzieci z naszej gminy, uczestników 
zajęć w ramach Klubów Młodzieżowych 
i Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczych spę-
dziło niezapomniane chwile na zimowisku 
w Tleniu - malowniczym miejscu położonym 
w samym sercu Wdeckiego Parku Krajobra-
zowego w Borach Tucholskich. 

W ramach wypoczynku dzieci zwiedziły 
m. n. klasztor Ojców Werbistów, Fabrykę 
Papieru, Zamek Krzyżacki i Katedrę w Kwi-
dzynie, Planetarium w Toruniu oraz Elektro-
wnię Szczytowo-Pompową w Żurze. Ponadto 
czas wolny wypełniały zajęcia terapeu-
tyczne, gry i zabawy sportowe, dyskoteki 
i ogniska. Projekt „JEDZIEMY SIĘ DOTLENIĆ” 
zorganizowano kontynuując zadanie „Profi -

laktyka, sport, wypoczynek”. Wyjazd był 
możliwy dzięki środkom własnym Towarzy-
stwa „Nasze Szwederowo”, prywatnym 
sponsorom oraz wkładowi własnemu w wy-
sokości  ,  zł Gminy Murowana Goślina 
opłaconemu w ramach realizacji zadań 
Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych na r. 

Wszystkim, dzięki którym dzieci z Murowa-
nej Gośliny mogły spędzić niezapomniane 
ferie - serdecznie dziękuję.

Magdalena Olejniczak
konsultant ds. profi laktyki 

i rozwiązywania problemów uzależnień
Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Wieści 
z Gimnazjum nr 

 stycznia br., w dniu urodzin naszego 
patrona, odbyła się inauguracja roku H. Ce-
gielskiego. Rozpoczęła się ona uroczystą 
mszą św. w poznańskiej katedrze. Po mszy 
św. uczniowie naszej szkoły z opiekunami: 
p. B. Patycką i E. Napieralczyk udali się na 
spotkanie z przedstawicielami Towarzystwa 
im. H. Cegielskiego, ministrem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – Stanisławem Kalembą, pra-
wnuczką H. Cegielskiego p. Zofi ą oraz wie-
loma wybitnymi osobowościami życia poli-
tycznego i kulturalnego Poznania.

 stycznia br. w Poznaniu odbyła się konfe-
rencja pt. „Dzieci wielojęzyczne i wielokultu-
rowe w polskiej szkole”. Adresatami konfe-
rencji byli dyrektorzy szkół gimnazjalnych 
i średnich. Gimnazjum nr  zostało popro-
szone, by zaprezentować wielokulturowe 
działania podejmowane przez szkołę we 
współpracy z Komitetem Partnerskim Ziemi 
Goślińskiej. Prelegentem był nauczyciel gim-
nazjum p. Jakub Niewiński, który stworzył 
w szkole koło wielokulturowe działające już 

 rok. Pan Jakub w swoim wystąpieniu zapre-
zentował m.in. konkretne projekty między-
narodowe, które integrują różne aktywno-
ści. Mówił o ostatnich dwóch projektach 
z Litwą pt. „Domy Pamięci” oraz o polsko-
gruzińskiej Młodzieżowej Akademii Wolno-
ści „VIP Leadership”.

Jeszcze w grudniu ub. r. odbył się w naszym 
gimnazjum wieczorek kulinarno-poetycki 
przygotowany przez p. K. Betkę-Śliwińską 
w ramach współpracy z gimnazjum na Bia-
łorusi, w którym uczestniczyli także ucznio-
wie Gimnazjum nr . Uczniowie wspominali 
pobyt u sąsiadów. Częstowano się typowo 
białoruskimi potrawami. Recytowano wier-
sze poświęcone kresom.

Na podstawie tekstu: 
p. Elżbiety Mistarz 

nauczyciel Gimnazjum nr 

SPROSTOWANIE

W listopadowym Biuletynie Samorządo-
wym (nr / ) ukazał się artykuł pt. 
„Mistrzostwa Polski w karate”, które 
odbywały się w hali widowiskowo-spor-
towej w Murowanej Goślinie . . . 
W treści artykułu błędnie określono 
Firmy, ich prawidłowa nazwa to: Rehau, 
Delata-Grafi x, Hayashi oraz D BOX. Ser-
decznie dziękujemy Firmom, Organiza-
torowi - Polskiemu Związkowi Karate 
oraz DYNAMIC Akademia Karate za 
pomoc w przeprowadzeniu imprezy.

Zbigniew Madoński 
Prezes MG Sport Sp. z o.o.

www.murowana-goslina.pl
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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.................................................     

Zmiany w obowiązkach 
meldunkowych

Urząd Miasta i Gminy w Murowanej 
Goślinie informuje, że od  stycznia 

 r. tytułem ustawy z dnia  grud-
nia  r. o zmianie ustawy o ewidencji lud-
ności i dowodach osobistych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. z  r. poz. ) 
zniesiono niektóre zapisy dotyczące obo-
wiązku meldunkowego.

Wprowadzono szereg ułatwień m. in.:
możliwość automatycznego wymeldo-
wania przy zameldowaniu w nowym 
miejscu,
możliwość dopełnienia obowiązku mel-
dunkowego przez pełnomocnika,
odstąpienie od konieczności zgłaszania 
przy dopełnianiu obowiązku meldunko-
wego informacji o wykształceniu, obo-

▪

▪

▪

wiązku wojskowym oraz przedkładania 
książeczki wojskowej,
zniesienie obowiązku zameldowania 
obywateli polskich oraz obywateli UE, 
obywateli państw EFTA – stron EOG oraz 
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na 
pobyt czasowy nie przekraczający trzech 
miesięcy,
likwidację obowiązku meldunkowego 
wczasowiczów i turystów,
likwidację obowiązków właścicieli, 
dozorców i administratorów nierucho-
mości oraz zakładów pracy do weryfi ko-
wania obowiązku meldunkowego przez 
mieszkańców lub pracowników,
wydłużenie terminu na realizację obo-
wiązku meldunkowego z  do  dni oraz 
zniesienie sankcji karnych za niedopeł-
nienie obowiązku meldunkowego,
wydłużenie okresów wyjazdów zagra-
nicznych podlegających zgłoszeniu 
w ewidencji ludności z  do  miesięcy.

▪

▪

▪

▪

▪

 stycznia  roku na wieczną wartę 
odszedł Michał Kulesza, człowiek nie-
zmiernie zasłużony dla Niepodległej 

Polski. Podsekretarz Stanu w latach -  
oraz Sekretarz Stanu w rządzie Jerzego Buzka 
( - ), odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Komandor-
skim tego orderu, profesor Uniwersytetu War-
szawskiego, instruktor harcerski. W latach ’ 
przygotowywał grunt pod odbudowę w Polsce 
samorządu terytorialnego. W czasie obrad Okrą-
głego Stołu uczestniczył w pracach zespołu ds. 
samorządu. To jemu w znacznym stopniu zawdzię-
czamy reformę samorządową z roku  i na-
stępną reformę z  roku.
W listopadzie  roku odwiedził Murowaną 
Goślinę podczas organizowanego przez Burmi-
strza Tomasza Łęckiego (wówczas drużynowego 
I Drużyny Harcerzy ZHR w Murowanej Goślinie) III 
Zjazdu Programowo-Metodycznego Organizacji 
Harcerzy ZHR pod hasłem: „Cywilizacja XXI 
wieku”. 
Pogrzeb Michała Kuleszy odbył się  stycznia 

 na warszawskich Powązkach Wojskowych.

Magdalena Karaś
podinspektor ds. elido
tel. 61 892 36 56
e-mail: m.karas@murowana-goslina.pl

GOŚLIŃSCY EMERYCI ZAPRASZAJĄ DO OPERETKI I NA WYCIECZKĘ DO DŹWIRZYNA

Gośliński Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprasza:
• na wyjazd (tylko dla członków PZERiI) z okazji „Dnia Kobiet” do Teatru Muzycznego w Poznaniu na operetkę Franza Lehara pt. „Wesoła 

Wdówka”. Termin wyjazdu:  marca br.,
• na wycieczkę do Dźwirzyna koło Kołobrzegu (również dla osób, nie będących członkami PZERiI). Wyjazd w dniach .  – . .  r. 

w cenie  zł (za miejsce w pokoju ,  osobowym bez lub z balkonem).

Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Ośrodku Wypoczynkowym „Posejdon” w Dźwirzynie obejmuje: zakwaterowanie (pokoje z łazien-
kami + tv), badania lekarskie,  zabiegów leczniczych, pełne wyżywienie, min. dwa spotkania integracyjne. Istnieje możliwość dopłaty do 
pok.  osobowego. Zapisy do  lutego br.

Zapisy na oba wyjazdy przyjmuje i informacji udziela: Prezes goślińskiego Oddziału PZERiI – p. Elżbieta Wtorkowska, w każdą środę 
w godz. :  – : , w Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej  w Murowanej Goślinie lub telefonicznie:    .

Wspomnienie 
o śp. Michale Kuleszy
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Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Gośli-
niacy” w Szkole Podstawowej nr  przez cały 
dzień prowadził zbiórkę krwi i szpiku kost-
nego.  osób oddało krew,  oddało 
próbkę szpiku kostnego. Równocześnie w 
tym samym czasie można było wziąć udział 
w konkursie z nagrodami, na stoisku Avonu 
zrobić sobie makijaż, skosztować domowych 
wypieków.

Członkowie ATV Team Murowana Goślina i 
Klubu Off  Road x  MG przygotowali dla 
miłośników mocnych wrażeń ekstremalne 
przejazdy w terenie. Do wyboru był środek 
transportu: quad lub samochód terenowy. 

Dochód ze sprzedaży „biletów przejazdu” 
oczywiście zasilił orkiestrową zbiórkę.
Panie za symboliczne  zł przekazywane do 
puszki WOŚP mogły poznać tajniki – coraz 
bardziej popularnej w Murowanej Goślinie – 
zumby, czyli mieszanki tańców latynoamery-
kańskich w połączeniu z elementami fi tness.  
Wszystko za sprawą charyzmatycznej 
instruktorki Magdy Lamentowicz. 
W auli Szkoły Podstawowej nr  dzieci zapre-
zentowały bogaty program artystyczny, 
podobnie było w remizie OSP w Murowanej 
Goślinie.

Grupa Realizacyjna „Beton” przeprowadziła 
na dziedzińcu szkolnym symulację pola walki 
z użyciem pirotechniki. Wcześniej pod okiem 
chłopaków można było postrzelać. 
Strzelanie odbywało się również na strzel-
nicy pod ratuszem. Działo się i w Szkole Pod-

Goślińska orkiestra 
po raz kolejny rekordowa
Mróz i śnieg nie wystraszył naszych wolontariuszy oraz darczyńców. Podczas, odbywają-
cego się  stycznia br., XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Murowanej 
Goślinie udało się zebrać  litrów krwi oraz , ,  zł (plus ,  euro, ,  funtów 
i  nieznanych monet), czyli o ponad  zł więcej w stosunku do zbiórki ubiegłorocz-
nej. Tego dnia w naszej gminie naprawdę wiele się działo.

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

Wśród kwestujących była sołtys Głębocka Agnieszka Szczepaniak z córką.

www.murowana-goslina.pl



stawowej w Białężynie (pokazy tańca, 
jasełka, recytacja wierszy, licytacja gadże-
tów WOŚP), Długiej Goślinie (jasełka, pokaz 
strażacki, licytacja gadżetów WOŚP, koncert) 
i Łopuchowie (dyskoteka).

Ukoronowaniem orkiestrowego dnia był 
koncert zespołu ALE BAND, licytacja gadże-
tów i „Światełko do nieba” odbywające się 
przy Ośrodku Kultury. Podliczanie zebranych 
pieniędzy przez pracowników Pobiedzisko-
Goślińskiego Banku Spółdzielczego trwało 
do późnych godzin wieczornych. Za ogrom 
włożonej pracy, całemu goślińskiemu Szta-
bowi WOŚP z Tomkiem Mizgierem jako sze-
fem, wolontariuszom i wszystkim zaangażo-
wanym należą się podziękowania. 

Tak szef sztabu Tomasz Mizgier podsumował 
dotychczasowe akcje:
„Mieszkańcy gminy Murowana Goślina grają 
z WOŚP-em okrągłe  lat (zaczynaliśmy od 
II Finału). Co najwspanialsze w Finał angażuje 
się u nas bez mała kilkaset osób. Poza 

 wolontariuszami są to ich znajomi, rodziny, 
klub krwiodawstwa, młodzi i dorośli artyści 
teatralni, tancerze, zespoły muzyczne, harce-
rze, grupy rekonstrukcyjne, właściciele tere-
nówek i quadów, osoby ofi arujące przedmioty 
na licytacje, strażacy, miejscowi przedsiębiorcy 
(np. fundując pyszną pizzę dla kwestujących), 
osoby liczące pieniądze przez kilka godzin, 
w końcu członkowie sztabu, którzy to 
wszystko dokumentują. Oprócz nich wymienić 

trzeba mieszkańców zasilających nasze puszki, 
krwiodawców, dawców szpiku, widzów 
naszych wydarzeń i licytujących.
W naszej gminie mieszka  tysięcy, a więc tak 
duże zaangażowanie bardzo nas cieszy i my-
ślimy, że cieszy również wszystkich uczestni-
ków Finału. Jest to dla nas wszystkich spe-
cjalny dzień w roku, na który specjalnie się 
przygotowujemy, by zainteresował jak naj-
większe grono i w efekcie jak najlepiej wspierał 
zbiórkę dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Już dziś na XXII Finał w naszej gminie 
wstępny akces zgłosiło  wolontariuszy.”

Szczegóły tegorocznego Finału i fotorelacja 
na stronie: www.wosp.kdr.pl oraz na profi lu, 
na facebooku WOŚP Murowana  Goślina.

WOŚP  OSTATECZNA KWOTA!

PRZYJACIELE GOŚLIŃSKIEGO SZTABU XXI FINAŁU WOŚP: 
Klub HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, SKOK JAWORZNO, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, 
Cech Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców, Zakład Przetwórczy Kazeiny Spółdzielnia Mleczarska „Lacpol” w Murowanej Goślinie, Nortex Sp. z.o.o Szy-
mankowo, Pizzeria ITALIA, pp. Urszula i Kazimierz Kosakowscy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, 
p. Roman Gronowski, p. Gracjan Kaźmierczak, p. Mirosława Wiszumirska Księgarnia „Grześ”, MUR BET Władysław Matoga, Urząd Miasta i Gminy w Murowa-
nej Goślinie, p. Stefan Baszczyński, p. Dominik Kowal, p. Dominik Radziejewski, p. Ewa Nowak, p. Agata Zaworska, p. Elżbieta Pawlak, p. Dorota Stencel, 
Grupa Realizacyjna BETON, p. Mariusz Będziecha, Klub Strzelecki „Pod Ratuszem”, Szkoła Podstawowa nr  w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa nr  
w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa w Białężynie, Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie, Szkoła Podstawowa w Łopuchowie , p. Patryk Woźniak, 
p. Jakub Janiszewski, p. Ewa Kujawa, Klub Off   Road x , ATV Murowana Team i ATV POLSKA, p. Magdalena Lamentowicz, p. Stefan Wysocki, Zespół „ALE 
BAND”, p. Więcesława Poprawska, p. Krystyna Niedziejko, p. Marek Pilarski, Biblioteka Publiczna w Skokach, p. Mariola Roszak, p. Marietta Kiszka, p. Zbyszek 
Bitner, Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”, Komisariat Policji w Murowanej Goślinie, OSP Murowana Goślina, Pracownicy Ośrodka Kultury w Muro-
wanej Goślinie.

Serdecznie dziękuję wolontariuszom, przyjaciołom naszego sztabu, honorowym dawcom krwi, nauczycielom i uczniom za piękne 
występy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania XXI Finału WOŚP w naszej gminie.

Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu XXI Finału WOŚP

Po ponownym  przeliczeniu w Pobiedzisko-Goślińskim Banku Spółdzielczym, Oddział Murowana Goślina, kwota jaką udało się zebrać 

Gośliniakom w tegorocznym fi nale na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to  ,  zł oraz ,  euro, ,  
funtów i  nieznanych monet.

W Murowa-
nej Goślinie 

wiele się 
działo: pokaz 

makijażu, 
przejazdy 

terenowe, 
pokaz grupy 
realizacyjnej 

„Beton”, 
jasełka...
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 Koncert Adwentowy

Po raz  piąty w kościele pw. Najwyższego 
Arcykapłana Jezusa Chrystusa mogliśmy 
przeżywać czas adwentu w inny sposób. 

 grudnia  r. odbył się koncert adwen-
towy w wykonaniu chórów „Canzona”. 
Zaprezentowały się: Chór Dziewczęcy 
i Chłopięcy „Canzona”, Chór Kameralny 
„Canzona”, Żeński Chór „Canzona Absol-
went”. Dyrygowały: Adrianna Wtorkowska-
Kubińska, Elżbieta Wtorkowska, fortepian: 
Weronika Jarzyńska. Licznie zgromadzona 
publiczność mogła wysłuchać m.in. nastę-
pujących utworów: Rorate coeli, O najdroż-
szy kwiatku, Salve Regina, Laudate Domi-
num.

 Koncert Noworoczny na jazzowo

Już po raz ósmy zaprosiliśmy mieszkańców 
naszej gminy na wspólne powitanie Nowego 
Roku przy dobrej muzyce i lampce szam-
pana. W tym roku na koncercie wystąpił Big 
Band Karol Band z Nowego Tomyśla. Usły-
szeliśmy nie tylko kolędy, standardy jazzowe, 
ale też muzykę rozrywkową i fi lmową. Ośro-
dek Kultury przy okazji takich koncertów 
stara się wspierać chore dzieci z terenu 
naszej gminy. Tym razem chcieliśmy pomóc 
Nicoli Skopek. W przerwie koncertu na sce-
nie pojawił się Zbyszek Bitner, który przepro-
wadził licytacje dwóch prac podarowanych 
przez panią Krystynę Niedziejko. Pierwsza 
praca została zakupiona za  zł, druga za 

 zł. Obie nabyli dwaj panowie z Długiej 
Gośliny i przekazali Ośrodkowi Kultury na 
licytacje WOŚP. Po koncercie odbyła się 

zbiórka publiczna. W sumie na pomoc dla 
Nicoli zebraliśmy ,  zł.

„Kolędujmy Małemu”

Po raz trzeci parafi a św. Jakuba i Ośrodek 
Kultury zaprosili mieszkańców w święto 
Objawienia Pańskiego na wspólne kolędo-
wanie. Po wieczornej mszy św.  przy licznie 
zgromadzonej publiczności w kościele św. 
Jakuba grano i śpiewano piękne kolędy. 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Murowanej Goślinie pod batutą Mateusza 
MJ Sibilskiego zachwyciła uczestników kolę-
dowania.

Dzisiaj w Betlejem, czyli IX Goślińskie 
Kolędowanie

Od ośmiu lat Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 
zachęca środowisko artystyczne i mieszkań-
ców do kultywowania tradycji wspólnego 
śpiewania kolęd. W jednym dniu -  stycznia 
- w czterech kościołach parafi alnych gminy 
zaprezentowały się nasze chóry i zespoły 
wokalne:
Kościół pw. św. Tymoteusza w Białężynie - 
Żeński Chór „Canzona – Absolwent” Dyry-
gent Adrianna Wtorkowska-Kubińska; Koś-
ciół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Gośli-
nie - Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” pod 
kierunkiem Marcina Matuszewskiego; Koś-
ciół pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej 
Goślinie  - Chór Mieszany „Vocantes” i Chór 
„Don Bosco” z Parafi i pw. św. Jana Bosko 
w Poznaniu pod dyrekcją Leszka Bajona; 
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa 

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
Chrystusa w Murowanej Goślinie - Zespół 
śpiewaczy PZERiJ „Goślinianka” pod kierun-
kiem Marzenny Karbowskiej.

Dziękujemy wszystkim proboszczom gośliń-
skich parafi i za życzliwość i ciepłe przyjęcie. 
Występy odbywały się po mszach św. Nie-
stety większość ich uczestników nie została 
na koncertach.

„Goślinianka” w Lubaszu

Zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” wraz 
z dyrygentką Marzenną Karbowską gościł 
w dniu  stycznia  r. na spotkaniu 
zespołów śpiewaczych seniorów pod hasłem 
„Hej kolęda, kolęda…” w Lubaszu. Piękne 
pastorałki i kolędy śpiewało  zespołów.

Srebro Chóru Kameralnego „Canzona”

 stycznia br. w Chełmnie odbył się VIII 
Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek. 
Wzięło w nim udział ponad  chórów z całej 
Polski. Naszą gminę reprezentował Chór 
Kameralny „Canzona” pod kierownictwem 
Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. Gośliński 
chór zdobył srebrne pasmo i otrzymał oko-
licznościową statuetkę. Gratulacje!

„Goślińskie Chabry” kolędowały 
w Kleszczewie

Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” 
 stycznia br. uczestniczył w VIII Klesz-

czewskich Spotkaniach Grup Kolędniczych 
i Jasełkowych w Kleszczewie. W spotkaniu 
brało udział  zespołów śpiewaczych.

Klub HDK PCK „Gośliniacy” dziękuje za 
pomoc i wsparcie w organizacji XXI 
fi nału WOŚP, w przeprowadzeniu XVI 

akcji zbiorowej poboru krwi oraz za przeka-
zanie nagród do konkursów odbywających 
się w Szkole Podstawowej nr  w Murowa-
nej Goślinie.

Do oddania krwi zgłosiło się  osób. Osta-
tecznie  osób oddało  litrów krwi, 
natomiast  osób oddało próbkę do banku 
szpiku. Rok temu udało się zebrać również 

 litrów krwi, natomiast przez  lat wspól-
nego grania (od VI fi nału) z Orkiestrą – łącz-
nie  litrów. 
Odwiedziły nas media: Radio Merkury i czaso-
pisma: Dwutygodnik „Murowana Prawda” 
oraz „Biuletyn Samorządowy”. Na naszą 
akcję poboru krwi przyjechał pan Krzysztof 
Olbromski - Dyrektor RCKiK i Prezes Polskiego 
Czerwonego Krzyża z małżonką oraz pan 
Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina. Podczas akcji krwiodawcy 
wystąpili również w roli kwestujących.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie podczas XXI 
fi nału: 
Dyrekcji i pracownikom SP nr  w Murowanej Gośli-
nie, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Poznaniu, Urzędowi Miasta i Gminy 
w Murowanej Goślinie, Zarządowi Rejonowemu 
PCK Poznań, Hotelowi i Restauracji „RELAX”, Ada-
mowi Mazurkiewiczowi - Limaro, Karolowi Schul-
zowi – PZU, Klubowi Strzeleckiemu LOK „Pod Ratu-
szem”, Gracjanowi Kaźmierczakowi, Kompanii Piwo-
warskiej S.A Poznań, SM „Zielone Wzgórza”, p. Alicji 
Kobus, Starostwu Powiatowemu w Poznaniu, Fir-
mie AVON, fi rmie Podium Czerwonak, fi rmie „Auto 
– Centrum Poznań”, p. Grzegorzowi Klewenhage-
nowi, p. Tadeuszowi Kłosowi, p. Grzegorzowi Klima-
sowi – „Cobra”, fi rmie „SPOKO” Poznań, Sklepowi 
„Sosenka” - Lilianna Parysek, p. Mirosławie Wiszu-
mirskiej, p. Joannie Rakowskiej, p. Katarzynie 
Jaworskiej, p. Tomaszowi Stasiakowi, p. Andrzejowi 
Czarneckiemu, p. Ewie Hanzewniak, p. Elżbiecie 
Andrzejewskiej, p. Małgorzacie Rakowskiej, Pizzerii 
„Angelo”, Pizzerii „Mefi sto”, państwu Worosz – 
sklep „Żabka”, p. Leszkowi Borusowi, pp. Maciejowi 
i Jurkowi Sałabun, Aptece „Przyjazna”, p. Markowi 

Goślińscy krwiodawcy 16 lat grają z WOŚP
Rochowiakowi, Klubowi Strzeleckiemu przy SM 
„Zielone Wzgórza”, p. Bożenie Dąbrowskiej, pp. Bo-
żenie i Annie Woźniak, pp. Reginie i Grzegorzowi 
Szymańskim, Sklepowi Auto TRUCK S.C. Przebę-
dowo, p. Dariuszowi Owsianowi, p. Krzysztofowi 
Sędziakowi, p. Patrykowi Zembrzuskiemu, p. Pa-
włowi Wikslerowi, p. Małgorzacie Stefańskiej, 
p. Iwonie Płotkowiak, p. Joli Ratajczak za obsługę 
gastronomiczną w szkole, Rodzicom i Nauczycielom 
za wypieki do kawiarenki szkolnej, goślińskim miłoś-
nikom x : quadowcom z ATV Murowana Team 
i ATVPOLSKA oraz właścicielom terenówek 
z Off  Road Klub x  MG, wszystkim wolontariu-
szom, osobom, które wsparły i przyczyniły się do 
udziału  przy współorganizacji XXI fi nału WOŚP 
w Szkole Podstawowej nr .

Serdecznie dziękuję.

Stanisław Woźniak - współorganizator 
XXI Finału WOŚP 

i Koordynator XVI akcji poboru krwi 
w Szkole Podstawowej nr 

www.murowana-goslina.pl



koncert

23 marca 2013, godz.19.00

BILETY
50 PLN przedsprzedaż, 60 PLN w dniu koncertu
do nabycia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00:
  MGOKiR, ul. Poznańska 16
  Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8

Aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, 
ul. Mściszewska 10

Termin Wydarzenie Miejsce

 lutego, godz. : Spotkanie przy muzyce dla Seniorów MGOKiR

 marca, godz. : XVI Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach MGOKiR

 marca, godz. : Koncert z okazji Dnia Kobiet MGOKiR

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

 marca, godz. : Koncert zespołu DŻEM  – impreza biletowana Aula Gimnazjum nr 

 marca Narodowy Dzień Życia Szkoła Podstawowa, Kościół Parafi alny
Długa Goślina

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH

KONCERT KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET OKAZJI DNIA KOBIET

fot. RinskeBlok/sxc.hu fot. sxc.hu

styczeń 2013


