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 listopada  r. miało miejsce 
podpisanie  umów notarialnych 
dotyczących nieodpłatnego prze-

niesienia prawa użytkowania wieczystego 
gruntu wraz z własnością budynków i bu-
dowli znajdujących się na terenie gminy 
Murowana Goślina, a należących do PKP.

Nasza gmina nabyła prawo do własności 
budynków obu dworców PKP w Murowanej 
Goślinie oraz w Łopuchowie wraz z budynkami 
gospodarczymi oraz terenami przyległymi.

szczegóły - str. 

Grunty 
i budynki PKP 
w rękach 
gminy

Murowana Goślina uzyskała I miejsce 
w konkursie „Samorządowy Lider 
Zarządzania  – Usługi Tech-

niczne” w dziedzinie Komunalna Gospodarka 
Mieszkaniowa organizowanym przez Związek 
Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem 
Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich 
oraz Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji.  

Ofi cjalne wręczenie nagród odbyło się pod-
czas konferencji podsumowującej w budynku 
Senatu RP, w Warszawie.
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Murowana Goślina 
Samorządowym 
Liderem 
Zarządzania

Drodzy Mies zkańcy!Drodzy Mies zkańcy!

Z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia 

łask Bożych, 
rodzinnej atmosfery 
przy wigilijnym stole 
oraz wszelkiego dobra 

w nadchodzącym 2013 roku
życzą

Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Przewodniczący Rady Miejskiej
Konrad Strykowski

oraz Radni Miejscy

Obowiązki związane z odbiorem odpa-
dów komunalnych z terenów gminy 
Murowana Goślina od  lipca  

roku realizować będziemy w ramach struk-
tur Związku Międzygminnego Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. 

W jego skład wchodzi Poznań i  gmin człon-
kowskich – Murowana Goślina, Czerwonak, 
Kostrzyn, Kleszczewo, Buk, Suchy Las, Pobie-
dziska, Swarzędz i Oborniki. We wszystkich 
gminach będzie funkcjonował jeden system.

szczegóły - str. 
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Nasz wspólny budżet
KULTURA

Paweł Napieralski: Jak powstaje budżet? 
Mam na myśli procedurę. 

Tomasz Łęcki: Wbrew pozorom jest to skom-
plikowany proces, w który może jednak 
zaangażować się właściwie każdy mieszka-
niec gminy. Wszystkie informacje są jawne, 
nic nie ukrywamy. Prace nad budżetem roz-
poczynamy już w czerwcu, wówczas przygo-
towane są wstępne prognozy fi nansowe na 
kolejny rok. W okresie letnich wakacji 
odbywa się ich doprecyzowanie, a pracują 
nad tym poszczególne komórki organiza-
cyjne. Następnie, we wrześniu następuje 
podsumowanie tego etapu prac i umieszcze-
nie danych w ramach tzw. Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na kolejny rok. We wrześ-
niu i październiku przygotowywany jest już 
bardzo konkretny dokument – projekt 
budżetu, który do połowy listopada przeka-
zujemy Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej. Od tego momentu rozpo-
czyna się proces prezentowania projektu 
budżetu mieszkańcom gminy. Prawo nie 
wymaga od nas dyskusji o projekcie z miesz-
kańcami, jest to działanie realizowane 
według naszego pomysłu. Jego celem jest 
zaprezentowanie wstępnego projektu 
mieszkańcom, sołtysom i przewodniczącym 
zarządów osiedli samorządowych. Następ-
nie odbywają się posiedzenia komisji Rady 
Miejskiej i w grudniu budżet jest uchwalany.

Zanim budżet wejdzie w etap przygotowania 
konkretnego dokumentu, już na podstawie 
wcześniejszych wyliczeń z okresu wakacyj-
nego, we wrześniu odbywają się konsultacje 
z radnymi z obydwu klubów w prezydium 
Rady. Główne założenia do budżetu są 
wspólnie uzgadniane i to też nie jest proce-
dura obowiązkowa, a raczej pewien zwyczaj 
wynikający z lokalnej kultury politycznej. 
Najważniejsze decyzje staram się opracowy-
wać na podstawie wspólnych uzgodnień 
i radnych nimi nie zaskakiwać.

W takim razie samo uchwalanie budżetu 
wśród radnych nie powinno wywoływać 
wielkich emocji?

Największe zainteresowanie radnych wzbu-
dza inwestycyjna część budżetu, czyli co, 
kiedy i za ile pieniędzy będzie wybudowane. 
Jeśli chodzi o wydatki nieinwestycyjne, pyta-

nia radnych dotyczą znaczenia pewnych 
zapisów, lub konkretnych kwot w projekcie 
budżetu. Po wysłuchaniu odpowiedzi, 
w  proc. radni uznają, że odpowiedzi są 
satysfakcjonujące. Tak więc najwięcej czasu 
zajmuje dyskusja poświęcona inwestycjom, 
mimo, że są one również opisywane w Wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym.

Konkretnie, kto tworzy projekt budżetu? 
Czy jest to autorski projekt Burmistrza?

Za przygotowanie dokumentu w sensie for-
malnym odpowiada Skarbnik gminy pani 
Romana Dudek. Wszelkie doprecyzowania 
dotyczące przyszłego budżetu składają kie-
rownicy referatów i instytucji gminnych, 
natomiast Skarbnik wraz ze swoim biurem 
analiz dokonuje opracowania tych wnio-
sków. Ze mną, jako burmistrzem Skarbnik 
ustala priorytety, bo wszystko nawet w naj-
większym budżecie się nie zmieści. Zanim do 
tego etapu dojdziemy, zasadnicze kwestie są 
przez panią Skarbnik i przeze mnie konsulto-
wane z prezydium Rady, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele klubów i komisji.

Jakie priorytety zostały wyznaczone przy 
konstruowaniu budżetu na  rok?

Pierwsze założenie dotyczyło kwestii zadłu-
żenia. Postanowiliśmy, że nie będziemy 
zwiększać zadłużenia, a poczynimy starania, 
aby je po raz kolejny zmniejszać. W efekcie, 
na początku roku zakładamy minimalne 
ograniczenie zadłużenia, a być może w ciągu 
roku będziemy je sukcesywnie zmniejszać 
dalej. Co chcę podkreślić, radni nie oczekują 
radykalnego zmniejszenia zadłużenia kosz-
tem bieżących działań. Drugi priorytet doty-
czy dochodów, a konkretnie zwraca uwagę 
na ostrożne ich prognozowanie. Mamy kry-
zys światowy, europejski, a Polska przestała 
być „zieloną wyspą”, czeka nas najprawdo-
podobniej trudny czas. A jeśli dochody się 
przeszacuje, to w ciągu roku trzeba ścinać 
wydatki. Jest to wtedy bardzo trudne i bo-
lesne, a czasami wręcz niemożliwe. W tym 
budżecie dochody są realistycznie i ostrożnie 
oszacowane, nie ma tutaj żadnych pieniędzy 
„na wszelki wypadek”, bez pokrycia. Trzecie 
założenie było takie, aby wydatki bieżące 
były oszczędnie kształtowane. Dlatego nie 
będziemy kontynuować pewnych działań, 

które nie są niezbędne, chociaż są przy-
jemne. Mam na myśli np. iluminację świetlną 
w okresie okołoświątecznym. Tak jak nie 
było jej w ubiegłym roku, nie ma jej również 
w tym roku. Oszczędność oczywiście nie 
może oznaczać rezygnacji z działania w waż-
nych dziedzinach życia gminnego, np. 
oświaty, pomocy społecznej, utrzymania 
dróg, chodników oraz działalności kultural-
nej i sportowej. Wydając pieniądze w tych 
działach będziemy jednak dokładnie oglądać 
każdą złotówkę. Tego oczekują od nas radni. 
Zakładamy też – to już ostatnie założenie - 
aby w najbliższych latach ustabilizować 
kwotę przeznaczaną rocznie na inwestycje. 
Chcielibyśmy przeznaczać na ten cel od  do 

 mln zł. Jednak w  roku na inwestycje 
wydamy nie  lub  mln zł, a  mln zł, w tym 
ok.  mln z bieżącego budżetu. Jedenasto-
krotnie większe środki na inwestycje od 
tych, które mamy w budżecie możemy wyko-
rzystać dlatego, że od wielu lat prowadzimy 
działalność, nie tylko opartą na pieniądzach, 
które mamy w naszej kasie. Mam na myśli 
działalność naszej gminy prowadzoną w ra-
mach Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka” i partnerstw publiczno-prywat-
nych. Szereg inwestycji realizujemy przy 
pomocy tego typu struktur. Są to inwestycje, 
które np. pozwalają osiągać efekt, nie 
w ciągu , a w ciągu dwóch lat. Mam na 
myśli choćby budowę kanalizacji.

Czy może Pan wymienić najbardziej spekta-
kularny punkt w budżecie?

Wszystkie inwestycje zaplanowane na  
rok w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym 
znalazły się w projekcie budżetu. Nie ma żad-
nej listy rezerwowej. To co miało być zapi-
sane na przyszły rok, zostało zapisane i zo-
stanie zrealizowane. Najbardziej spektaku-
larną inwestycją będzie według mnie 
budowa kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzię-
cie to w naszej gminie zakończy się w  
roku. A realizowane jest przez Związek Mię-
dzygminny „Puszcza Zielonka”. Trzeba 
powiedzieć, że jest to ogromna, epokowa 
inwestycja. Poza tym, w przyszłym roku roz-
piszemy przetarg na wybudowanie czterech 
ulic osiedlowych, a w  roku dwie z tych 
ulic – Adama Mickiewicza i Juliusza Słowa-
ckiego zostaną wybudowane.

W  roku zrealizujemy inwestycje nie za  lub  mln zł, a o wartości  mln zł.

Rozmowa z Tomaszem Łęckim, 
Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina

UWGA MIESZKAŃCY!
 grudnia br. Urząd Miasta i Gminy będzie nieczynny!

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!
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SPORT

W pierwszej części konferencji wszy-
scy fi naliści konkursu zaprezento-
wali zgłoszone przez siebie roz-

wiązania zarządcze, tworząc tym samym 
płaszczyznę wymiany doświadczeń i uczenia 
się od siebie nawzajem. Murowaną Goślinę 
reprezentował Burmistrz Tomasz Łęcki oraz 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Violetta Szałata.

Gmina Murowana Goślina zgłosiła do kon-
kursu umowę „Na wieloletnie zarządzanie 
i realizację inwestycji budowlanych w komu-
nalnym zasobie lokalowym”, którą zawarła 
ze spółką Lider w  roku na okres  lat 

i  miesięcy, w modelu opartym na part-
nerstwie publiczno-prywatnym. 

Wg głównych założeń umowy podmiot pry-
watny – spółka Lider – buduje i remontuje 
budynki komunalne oraz zarządza nimi, 
utrzymując się z czynszu najemców. W ra-
mach umowy do tej pory wybudowano od 
podstaw  budynki komunalne. Obecnie roz-
poczęto kolejną inwestycję, której zakończe-
nie planowane jest na wiosnę  roku. 
Ponadto wyremontowane zostały  budynki 
mieszkalne. Aktualnie trwają prace na kolej-
nych obiektach. Firma Lider wykonała rów-
nież remont budynku Ośrodka Zdrowia wraz 
z termomodernizacją i budową szybu win-
dowego.

Dlaczego akurat Murowana Goślina, spośród 
 nominowanych, okazała się najlepsza?

Murowana Goślina Samorządowym 
Liderem Zarządzania

„Bardzo ciekawy projekt potwierdzający, że 
sektor publiczny może dobrze współpracować 
z sektorem prywatnym, gdzie obie strony są 
z tej współpracy zadowolone i osiągają korzy-
ści.” – komentuje Andrzej Porawski Dyrektor 
Biura Związku Miast Polskich. I dodaje „Dla 
mnie osobiście nie jest żadnym zaskoczeniem, 
że Murowana Goślina dostała tę nagrodę. Jest 
bowiem dobrze i nowocześnie zarządzaną 
gminą, również w innych dziedzinach.”

Celem konkursu jest wyszukiwanie oraz gro-
madzenie przykładów innowacyjnych i sku-
tecznych działań samorządów, które następ-
nie trafi ają do bazy danych najlepszych prak-
tyk zarządzania w samorządzie, dostępnej 
na stronie internetowej www.jst.org.pl oraz 
na stronach organizacji samorządowych rea-
lizujących projekt.

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

 grudnia br. gmina Murowana Goślina uzyskała I miejsce w konkursie „Samorządowy 
Lider Zarządzania  – Usługi Techniczne” w dziedzinie Komunalna Gospodarka Miesz-
kaniowa organizowanym przez Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem 
Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwem Administracji 
i Cyfryzacji. Ofi cjalne wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji podsumowującej 
w budynku Senatu RP, w Warszawie.

W drugim półroczu  r. przystą-
piono do aktualizacji Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego (WPI) 

gminy Murowana Goślina na lata - . 
Zwieńczeniem niemalże półrocznej pracy 
jest uchwała przyjęta przez Radę Miejską 
w dniu  grudnia  r. 

Podstawą prac nad aktualizacją WPI były kie-
runki inwestowania w latach -  usta-
lone w trakcie warsztatów dla radnych 
w dniu  stycznia  r., tj.:

. Inwestycje z wykorzystaniem środków 
unijnych.

. Drogi.

. Rewitalizacja - odnowa miasta.

. Oświata – obiekty oświatowe.

Na inwestycje dofi nansowane ze środków 
krajowych oraz Unii Europejskiej w latach 

-  planowane są wydatki na ,  mln 
zł, przy zakładanym poziomie dotacji ,  mln 
zł. Do zadań inwestycyjnych, na które pozy-
skano lub planowane są do pozyskania dota-
cje, zalicza się termomodernizacja placówek 
oświatowych (w Murowanej Goślinie, Długiej 
Goślinie i Białężynie), budowa oświetlenia 
drogowego na terenach wiejskich, przebu-
dowa, remont i wyposażenie świetlic wiej-
skich w Boduszewie, Głęboczku i Kamińsku 
oraz remonty i przebudowy dróg: ul. Kolejo-
wej, odcinków byłych dróg wojewódzkich nr 

 i  oraz budowa chodnika w Wojnowie.

W perspektywie do  r. najwięcej środ-
ków planuje się przeznaczyć na budowę 
i przebudowę dróg tj. ,  mln zł. Oprócz 
wspomnianych już inwestycji, w pierwszej 
kolejności planowane jest wykonanie prac 
budowlanych na drogach osiedlowych, prze-
budowa układu drogowego przy Ośrodku 
Zdrowia, rewitalizacja placu Powstańców 

Ewa Narankiewicz-Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel.: 61 892 36 15
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goslina.pl

Wlkp., budowę ścieżek pieszo-rowerowych 
m.in. wzdłuż ul. Mściszewskiej, czy budowę 
drogi do Łoskonia Starego oraz coroczne 
utwardzanie dróg. Do  r. przewiduje się 
prace budowlane przy ul. Dworcowej i Pod-
górnej.

W zakresie inwestycji związanych z rewitali-
zacją miasta głównymi działaniami będą 
prace na pl. Powstańców Wlkp., ul. Dworco-
wej i Podgórnej. Jednocześnie przewiduje 
się rewitalizację parku i pałacu w Murowanej 
Goślinie, co będzie jednak uzależnione od 
pozyskania inwestora zewnętrznego.

W  r. środki przeznaczone na inwestycje 
w infrastrukturę oświatową to wspomniana 
już termomodernizacja budynków obiektów 
oświatowych: w Murowanej Goślinie przy 
ul. Szkolnej, Białężynie i Długiej Goślinie 
oraz budowa placu rekreacyjno-sportowego 
w Długiej Goślinie, a w późniejszych latach 
przebudowa boisk przy szkołach na os. Zie-
lone Wzgórza. 

Aktualizacja Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego

www.murowana-goslina.pl



URZĄD, RADANIERUCHOMOŚCI

Spotkanie rozpoczął burmistrz Tomasz 
Łęcki. Pierwszy punkt programu zakła-
dał podsumowanie akcji „Stawka więk-

sza niż  miliardów”, którego miał dokonać 
Dyrektor Biura Związku Miast Polskich 
Andrzej Porawski. ZMP koordynowało akcję 
w skali ogólnopolskiej. Niestety ze względu 
na spotkanie z Premierem, musiał w ostat-
niej chwili odwołać przyjazd do Murowanej 
Gośliny. Wobec powyższego Burmistrz 
T. Łęcki przedstawił główne działania, jakie 
podejmowały samorządy zaangażowane 
w akcję. Zapoznał uczestników ze szczegó-
łami konferencji, która odbyła się w Warsza-
wie pod koniec września. 

Murowana Goślina również włączyła się 
w działania, zbierając podpisy pod projek-
tem ustawy dotyczącym m. in. zwiększenia 
udziału w PIT, przywrócenia zasady rekom-
pensaty zmian ustawowych, czy wprowa-

dzenia subwencji ekologicznej.  goślinian 
poparło ten projekt. 

Burmistrz podziękował radnym, sołtysom, 
przewodniczącym osiedli samorządowych 
i przedstawicielom organizacji pozarządo-
wych, którzy zbierali podpisy. Szczególnie 
podkreślił zaangażowanie Cechu Rzemieśl-
ników, Kupców i Przedsiębiorców, w którym 
znajdowała się skrzynka na listy z podpisami. 
Liderką wśród sołtysów, jeśli chodzi o ilość 
zebranych podpisów okazała się Sołtys 
Kamińska Elżbieta Dziel, wśród przewodni-
czących osiedli samorządowych – prym 
wiódł Sławomir Wieczorek (Przewodniczący 
Osiedla nr ), wśród organizacji – Stanisław 
Woźniak (prezes Klubu HDK PCK Gośliniacy), 
wśród samorządowców – Ryszard Pomin 
(radny powiatowy). W ramach wdzięczności 
za zaangażowanie otrzymali symbolicznie 
czekoladę.

Po „słodkiej” części spotkania przyszedł 
czas na prezentację budżetu.
Skarbnik Romana Dudek przedstawiła zało-
żenia do projektu budżetu na  rok:

maksymalnie utrzymać dług w kwocie  
 roku lub zmniejszyć zadłużenie,

w kwestii dochodów: ustalić plan, który 
nie zawiera istotnych ryzyk. Jeżeli 
dochody w ciągu roku wzrosną to należy 
zmniejszyć zadłużenie, przyspieszyć 
inwestycje, zwiększyć wydatki na reali-
zowane przedsięwzięcia (w tym wydatki 
bieżące),
w kwestii wydatków: należy ograniczać 
wzrost wydatków bieżących. Cel: utrzy-
manie wydatków inwestycyjnych na 
poziomie -  mln.

Projekt budżetu  prezentuje się nastę-
pująco:

dochody:    zł (dochody bieżące 
–    zł, dochody majątkowe – 

   zł),
wydatki:    zł (wydatki bieżące – 

   zł, wydatki majątkowe -   
 zł)

nadwyżka budżetowa:   zł,
nadwyżka operacyjna (dochody bieżące 
– wydatki bieżące):    zł.

Następnie pracownicy merytorycznie odpo-
wiedzialni za realizację poszczególnych 
zadań dokonali szczegółowego omówienia 
kluczowych zadań.
Szczegółowa relacja ze spotkania dostępna 
na www.murowana-goslina.pl w zakładce: 
Wydarzenia, tekst pt. „Rozmawiali o budże-
cie ”.

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

Rozmawiali o budżecie 2013

Projekt budżetu  dostępny na 
www.bip.murowana-goslina.pl. 

Po dokonanych prezentacjach burmistrz 
zaprosił do dyskusji i zadawania pytań.

Pytano między innymi o:
Pyt. Jerzy Pędziński: W budżecie  zapla-
nowano kwotę   zł na dotacje dla klu-
bów sportowych. Czy jest już podział szczegó-
łowy na kluby?

Odp. Dorota Brajewska: kwota zostanie roz-
dysponowana po przeprowadzeniu konkur-
sów.

Pyt. J. Pędziński: Co oznaczają dwie kwoty 
w związku z budową kanalizacji sanitarnej 
w ramach projektu ZM „Puszcza Zielonka” 
wykazane w prezentacji multimedialnej?

Odp. Ryszard Pomin:  mln – to kwota 
budowy kanalizacji ogółem realizowana 
w  przez Związek,   zł – tyle 
musimy zapłacić my, jako gmina.

Pyt. P. Borowicz: Co z budową węzła komuni-
kacyjnego koło dworca? 

Odp. T. Łęcki: Budowa węzła komunikacyj-
nego jest na etapie dokumentacyjno-plani-
stycznym. W  liczymy na dotację z tzw. 
„schetynówki” na budowę ul. Kolejowej. 
Węzeł komunikacyjny powstanie tam 
dopiero, gdy ulica zostanie wyremonto-
wana. 
Ponadto Burmistrz poinformował, że przy-
gotowany został przetarg na kolejną – 
czwartą już - linię wewnątrzgminną (Muro-
wana Goślina – Głębocko - Łopuchówko).

Pyt. P. Borowicz: Co się dzieje w kwestii 
napraw melioracyjnych? 

Odp. M. Buliński: Prace melioracyjne uległy 
przesunięciu, ponieważ nie można się było 
porozumieć z właścicielami terenów, przez 
które miały przechodzić roboty, co spowo-
dowało konieczność przeprojektowania. 
Ponadto pojawiły się problemy z uzgodnie-
niem kwestii pozwolenia na budowę przez 
Starostwo. W związku z tym prace powinny 
zostać zrealizowane w kwietniu, maju  
r., po zimie.

Na tym spotkanie poświęcone prezentacji 
projektu budżetu gminy  zakończono.

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

 listopada br. w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury odbyła się otwarta prezentacja 
projektu budżetu gminy Murowana Goślina na  rok. Otwarta, bo mógł w niej wziąć 
udział każdy mieszkaniec gminy, który chciał przyjrzeć się przyszłorocznemu budżetowi i 
zadać pytania osobom merytorycznie odpowiedzialnym za realizację poszczególnych 
zadań. Niestety z zaproszenia skorzystało niewielu.
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może skorzystać z połączenia linią kolejową 
nr  Poznań – Gołańcz (strefa C), w Pozna-
niu przesiąść się z pociągu na autobus lub 
tramwaj komunikacji miejskiej organizowa-
nej przez ZTM  Poznań (strefa A). W takim 
przypadku pasażer przy zakupie biletu mie-
sięcznego normalnego Bus-Tramwaj-Kolej 
zapłaci  zł (przy zakupie osobnych bile-
tów na kolej i komunikację to kwota  zł). 

Tabela nr . Cennik biletów Bus-Tramwaj-
Kolej

strefa 
PR+KW*

rodzaj 
biletu

strefa ZTM normalny

A

normalny A ,  zł
z ulgą % A ,  zł

z ulgą % A ,  zł

B

normalny
A ,  zł
A+B ,  zł

z ulgą %
A ,  zł
A+B ,  zł

z ulgą %
A ,  zł
A+B ,  zł

C

normalny
A ,  zł
A+B+C ,  zł

z ulgą %
A ,  zł
A+B+C ,  zł

z ulgą %
A ,  zł
A+B+C ,  zł

* – strefy obsługiwane przez Przewozy Regionalne i Koleje 

Wielkopolskie

fowe: A, B i C. Wykaz miejscowości zlokalizo-
wanych w poszczególnych strefach przed-
stawia poniższa tabela nr .

Strefy taryfowe kolei Wielkopolskich i Prze-
wozów Regionalnych można łączyć ze stre-
fami ZTM Poznań: A, A+B oraz A+B+C, któ-
rych zasięg przedstawia tabela nr .

Należy jednak pamiętać, że:
strefa A linii kolejowych może być 
łączona tylko ze strefą A ZTM Poznań. 
strefa B linii kolejowych może być 
łączona ze strefami A lub A+B ZTM 
Poznań. 
strefa C linii kolejowych może być 
łączona ze strefami A lub A+B+C ZTM 
Poznań. 

Ceny biletów Bus-Tramwaj-Kolej w zależno-
ści od kombinacji stref taryfowych Przewo-
zów Regionalnych i Kolei Wielkopolskich 
(strefy A-C) oraz ZTM w Poznaniu (strefy A, 
A+B, A+B+C) z uwzględnieniem biletów nor-
malnych i ulgowych ( % i %) przedstawia 
publikowana również w poprzednim nume-
rze Biuletynu - tabela nr .

Dla zobrazowania powyższych informacji 
podajemy przykład. 

Mieszkaniec miejscowości Łopuchowo, gm. 
Murowana Goślina dojeżdżający do zakładu 
pracy zlokalizowanego w Poznaniu Rataje 

▪

▪

▪

Zintegrowany bilet jest wynikiem poro-
zumienia pomiędzy trzema podmio-
tami: Przewozów Regionalnych        

Sp. z o.o., Kolei  Wielkopolskich Sp. z o. o. 
oraz Zarządu Transportu Miejskiego w Po-
znaniu.

Idea biletu „Bus – Tramwaj – Kolej” powstała 
głównie z myślą o osobach codziennie dojeż-
dżających z miejscowości ościennych do 
poznańskich szkół, uczelni i zakładów pracy. 
Tak jak już wcześniej wspomniano, jest to 
rodzaj biletu miesięcznego, dostępnego jako 
bilet normalny oraz ulgowy. Wachlarz stoso-
wanych ulg jest jednak bardzo wąski. Hono-
rowane są tylko dwie ulgi ustawowe: % 
(uczniowie) i % (studenci).

„Bus-Tramwaj-Kolej – Jeden Bilet” to bilet 
spółki Przewozy Regionalne,  uwzględniany 
również w pociągach Kolei Wielkopolskich 
oraz w pojazdach komunikacji miejskiej Mia-
sta Poznania. Bilet w postaci papierowej, 
z nadrukowaną informacją o ważności 
w komunikacji miejskiej ZTM Poznań można 
kupić w kasach kolejowych Przewozów 
Regionalnych i Kolei Wielkopolskich.
Obszar obowiązywania biletu w przewozach 
kolejowych podzielony jest na  strefy tary-

Bus-Tramwaj-Kolej 
       JEDEN BILET

 „Bus – Tramwaj – Kolej – Jeden Bilet” to nowa forma biletu miesięcznego, z której od 
 grudnia  r. mogą korzystać pasażerowie pociągów regionalnych w promieniu ok.  

km od Poznania oraz tramwajów i autobusów komunikacji miejskiej organizowanej przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

STREFA STACJE I PRZYSTANKI OSOBOWE

A Wszystkie stacje i przystanki na obszarze miasta Poznania oraz 
Kiekrz

B Złotniki, Ligowiec, Swarzędz, Gądki, Wiry, Luboń k. Poznania, Czer-
wonak, Czerwonak Osiedle

C

Golęczewo, Chludowo, Wargowo, Oborniki Wlkp. Miasto, Obor-
niki Wlkp.,
Owińska, Bolechowo, Zielone Wzgórza, Murowana Goślina, 
Łopuchowo,
Kobylnica, Biskupice Wlkp., Promno, Pobiedziska Letnisko, 
Pobiedziska,
Paczkowo, Kostrzyn Wlkp., Gułtowy, 
Kórnik, Pierzchno, Środa Wlkp., 
Puszczykowo, Puszczykówko, Mosina, Drużyna Poznańska, Iło-
wiec,
Szreniawa, Trzebaw Rosnówko, Stęszew, Strykowo Poznańskie, 
Palędzie, Dopiewo, Otusz, Buk, 
Rokietnica, Pamiątkowo

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

STREFA STACJE I PRZYSTANKI OSOBOWE
A miasto Poznań

B

Babki, Bogucin, Borowiec, Czapury, Daszewice, 
Janikowo, Jaryszki, Kamionki, Komorniki, Kozie-
głowy, Luboń, Skórzewo, Swarzędz, Wiórek, 
Wiry, Zalasewo, Żernikiq

C

Borkowice, Dąbrowa, Dąbrówka, Dopiewiec, 
Dopiewo, Drużyna, Dymaczewo Nowe, Dyma-
czewo Stare, Krosinko, Krosno, Lisówki, Ludwi-
kowo, Łęczyca, Mosina, Palędzie, Puszczykowo, 
Zakrzewo

* - strefy taryfowe dotyczą wyłącznie linii komunikacyjnych organi-
zowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu; pełen 
wykaz linii znajduje się na stronie internetowej www.ztm.poznan.pl

Tabela nr .  Strefy taryfowe Przewozów Regionalnych i Kolei Wielkopolskich Tabela nr . Strefy taryfowe Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

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

www.murowana-goslina.pl



SPORT

Nowy system gospodarki odpadami

W jego skład wchodzi miasto Poznań 
i  gmin członkowskich – Muro-
wana Goślina, Czerwonak, 

Kostrzyn, Kleszczewo, Buk, Suchy Las, Pobie-
dziska, Swarzędz i Oborniki. We wszystkich 
gminach będzie funkcjonował jeden system, 
dlatego też ostateczne uzgodnienia w tym 
względzie należą do Zgromadzenia Związku, 
w którego skład wchodzą delegaci z poszcze-
gólnych gmin. 

Zgromadzenie, na którym mają zapaść decy-
zje odnośnie metody naliczania opłat, wyso-
kości opłat oraz terminów, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 
odpadami, jak również wzoru deklaracji 
o wysokości opłat zaplanowane jest na 

 grudnia br. 

Obowiązki właścicieli nieruchomości
Nowy system gospodarowania odpadami 
wchodzi w życie  lipca  roku. Stare 
umowy muszą być do tego czasu wypowie-
dziane, aby nie nastąpiła sytuacja zdublowa-
nia się opłat za wywóz. Od tego dnia właści-
ciele nieruchomości zobowiązani są także do 
wyposażenia swojej posesji w pojemniki na 
odpady. 

Opłaty
Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach przewidują cztery metody 
naliczania opłat: od mieszkańca, od 
powierzchni lokalu mieszkalnego, od zużycia 
wody i od gospodarstwa domowego. 

W dyskusjach prowadzonych w ramach 
Związku Międzygminnego największą szansę 
ma metoda od mieszkańca. Metoda i stawka 
musi być jednakowa dla całego Związku. 
Stawka za gospodarowanie odpadów komu-
nalnych będzie opłatą miesięczną, wpłacaną 

Sylwia Podolewska
Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 41
e-mail: s.podolewska@murowana-goslina.pl

do Związku na zasadach przez niego ustalo-
nych. Niestety ustawa nie przewiduje zróżni-
cowania stawki, np. ze względu na liczbę 
członków rodziny, jedynie możliwość płace-
nia zmniejszonej  opłaty w sytuacji, gdy 
odpady komunalne z terenu nieruchomości 
zbierane i odbierane będą w sposób selek-
tywny. 

Regulamin
W związku ze zmianami ustawowymi 
konieczne jest również dostosowanie 
dotychczasowego Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy do 
nowych założeń systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. W pierwszym 
kwartale przyszłego roku trafi  do Państwa 
nowy Regulamin spełniający te wymagania. 

W nowym roku na łamach Biuletynu Samo-
rządowego oraz strony internetowej ukażą 
się szczegółowe informacje dotyczące opłat 
za odbiór odpadów komunalnych.

w Gołańczy o godzinie:

. ( ) . ( ) . ( ) . ( )

. ( )

w Wągrowcu o godzinie:

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

. ( ) . ( ) . ( ) . ( )

Legenda:
( ) kursuje codziennie,
( ) kursuje w dni robocze do .VI i od .IX 

oprócz , , , .XII,oraz , .V
( ) kursuje w dni robocze oprócz , , , 

.XII, , .V, .VIII,
( ) kursuje codziennie oprócz sobót i , , 

.XII, .III, , .XI,
( ) kursuje codziennie oprócz niedziel i , 

.XII, .I, .IV, , .XI,
( ) kursuje w dni robocze oprócz , .XII, 
( ) kursuje codziennie oprócz , .XII,
( ) kursuje w niedziele i , .XII, .I, .IV, , 

.XI,
( ) kursuje w soboty, niedziele i święta 

oprócz , , , .XII, 
( ) kursuje codziennie oprócz sobót i , , 

, , .XII, .III, , .XI,
( ) kursuje w niedziele i .I, .IV, , .XI.

Szczegółowy rozkład jazdy linii kolejowej 
 Poznań Gł. – Gołańcz dostępny jest na 

stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina w zakładce: Komunikacja 
(na górze strony).

▪

▪

Od  grudnia  r. Spółka Koleje 
Wielkopolskie realizuje przewozy 
linią kolejową nr  na trasie Poznań 

– Gołańcz  według nowego rozkładu jazdy. 

Obecnie ze stacji „Murowana Goślina” odjeż-
dżają szynobusy: 

w kierunku Poznania o godzinie:
. ( ) . ( ) . ( ) . ( )
. ( ) . ( ) . ( ) . ( )

. ( ) . ( ) . ( ) . ( )

. ( ) . ( )

w kierunku Wągrowca o godzinie:
. ( ) . ( ) . ( ) . ( )

. ( ) . ( ) . ( ) . ( )

w kierunku Gołańczy o godzinie:
. ( ) . ( ) . ( ) . ( )

Do Murowanej Gośliny można dojechać szy-
nobusem, który rozpoczyna bieg:

w Poznaniu „Poznań Główny” o godzinie:

. ( ) . ( ) . ( ) . ( )

. ( ) . ( ) . ( ) . ( )

. ( ) . ( ) . ( ) . ( )

. ( )

▪

▪

▪

▪

Od  grudnia pociągi jeżdżą inaczej

Obowiązki związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenów gminy Murowana Goślina 
od  lipca  roku realizować będziemy w ramach struktur Związku Międzygminnego 
Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.

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

Linia 348 ma 
dwa dodatkowe 
przystanki

Od  grudnia  r. linia autobusowa 
nr : Przebędowo – Poznań (Dw. 
Sobieskiego), Poznań (Dw. Sobie-

skiego) - Przebędowo została wzbogacona 
o dwa nowe przystanki zlokalizowane 
w Poznaniu: ul. Dzięgielowa – Instytut Fizyki 
oraz Radojewo – Rumiankowa. Ww. przy-
stanki funkcjonują w obu kierunkach jazdy.

Mimo zwiększonej liczby miejsc przesiadko-
wych godziny odjazdów autobusów linii  
nie uległy zmianie.

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

GOŚLIŃSKI 
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 

 GRUDNIA 
BĘDZIE NIECZYNNY

 grudnia w Wigilię Bożego Narodzenia 
Filia Wydziału Komunikacji i Transportu 

w Murowanej Goślinie będzie nieczynna.

Przepraszamy za utrudnienia

grudzień 2012



URZĄD, RADA

Tym samym nasza gmina nabyła prawo 
do własności budynków obu dworców 
PKP w Murowanej Goślinie oraz w Ło-

puchowie wraz z budynkami gospodarczymi 
oraz terenami przyległymi.

Obecnie w budynku dworca PKP w Murowa-
nej Goślinie znajdują się  lokale mieszkalne 
z najemcami, w Łopuchowie – . Ponadto 
jeden lokal mieszkalny wynajmowany jest 
w budynku warsztatowym przy goślińskim 
dworcu. Podpisanie umów notarialnych 
zasadniczo nie zmienia sytuacji obecnych 
mieszkańców. Podstawową różnicą jest to, 
że przejęte przez gminę mieszkania wejdą 
do zasobu mieszkań komunalnych.

Pozyskanie nieruchomości od PKP pozwoli 
dokończyć projekt ul. Kolejowej i uzyskać 

pozwolenie na budowę. Realizacja przebu-
dowy ulicy wraz z infrastrukturą (oświetle-
nie, kanalizacja deszczowa) i ścieżką pieszo-
rowerową ma rozpocząć się w  r. 

Docelowo planowane jest utworzenie w re-
jonie dworca węzła komunikacyjnego dla 
autobusów PKS oraz gminnych, budowa par-
kingu dla samochodów i rowerów oraz 
modernizacja samego budynku dworca.

Ponadto gmina Murowana Goślina zgłosiła 
uczestnictwo w projekcie realizowanym 
przez Stowarzyszenie „Metropolia Poznań” 
pn. „Master-plan dla Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej”. Zakłada on przygotowanie 
dokumentacji do aplikowania o środki unijne 

-  w ramach konkursu dotacji na 
„Wsparcie tworzenia obszarów funkcjonal-
nych – część I”. W ramach projektu istnieje 
możliwość pozyskania środków na opraco-
wanie planów zagospodarowania prze-
strzennego wokół dworców.

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

 listopada  r. miało miejsce podpisanie  umów nota-
rialnych dotyczących nieodpłatnego przeniesienia prawa 
użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budyn-
ków i budowli znajdujących się na terenie gminy Murowana 
Goślina, a należących do PKP.

Zmiany w 
organizacji w ruchu

Grunty i budynki PKP 
w rękach gminy

W związku z oddaniem do użytkowa-
nia obwodnicy Murowanej Gośliny 
zostaną wprowadzone zmiany 

w organizacji ruchu na terenie Murowanej 
Gośliny. 

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu ma 
spowodować ograniczenie wjazdu samocho-
dów ciężarowych o dopuszczalnej masie cał-
kowitej powyżej ,  t do centrum miasta. 
W tym celu zostanie wyłączona z ruchu tych 
pojazdów część ulicy Poznańskiej i Rogoziń-
skiej od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Pol-
nej. Powyższy zakaz nie będzie dotyczył 
ruchu lokalnego - dojazdu do posesji, dostaw 
i pojazdów obsługi mieszkańców. 

Dodatkowo zostanie wprowadzone oznako-
wanie z dojazdem do strefy przemysłowej 
w ulicy Polnej. Znaki informacyjne zostaną 
umieszczone na obwodnicy, jak i na terenie 
miasta.

Ponadto w związku z zapotrzebowaniem na 
miejsca postojowe – na ulicy Rogozińskiej za 
ulicą Szkolną zostanie zlikwidowany znak     
B- , dzięki czemu, na zasadach ogólnych 
wynikających z ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym będzie możliwy postój na chodniku.

Wprowadzenie powyższych zmian jest pla-
nowane w ostatniej dekadzie grudnia br.

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

Transport wewnątrzgminny – 
unieważniony przetarg 

Aby zachować ciągłość przewozów 
wewnątrzgminnych w dniu  listo-
pada  r. został ogłoszony prze-

targ pn. „Świadczenie usług w zakresie 
autobusowego transportu wewnątrzgmin-
nego na terenie Gminy Murowana Goślina 
w  r. według czterech części przed-
miotu zamówienia (I część - Linia  Muro-
wana Goślina - Uchorowo, II część - Linia  
Murowana Goślina - Łopuchówko, III część - 

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

Linia  Murowana Goślina - Pławno, 
IV część - Linia  Murowana Goślina - 
Długa Goślina)”. 

Termin składania ofert upłynął  listopada 
 r. Tego samego dnia o godz. .  nastą-

piło otwarcie oferty (w ww. terminie wpły-
nęła jedna oferta Spółki Warbus z War-
szawy). 

Po przeanalizowaniu jej okazało się, że 
zaproponowana przez Spółkę wartość 
zamówienia była wyższa o około % od 
wartości, jaką na ww. cel przeznaczył Zama-
wiający, tj. Gmina Murowana Goślina. Zwa-

żywszy na powyższe przetarg został unie-
ważniony. 

W chwili powstania tego artykułu przygoto-
wywane było kolejne postępowanie przetar-
gowe. Jeśli nie zostanie ono rozstrzygnięte 
należy się liczyć z tym, że od  stycznia  
roku kursy linii wewnątrzgminnych nr , 

 i  zostaną zawieszone. 

Informacje o wynikach przetargu będą 
umieszczone na stronie internetowej Miasta 
i Gminy Murowana Goślina oraz zostaną 
wywieszone na tablicach ogłoszeń zlokalizo-
wanych w poszczególnych sołectwach.

Kursy obecnie funkcjonującej komunikacji wewnątrzgminnej (linie nr ,  i ) reali-
zowane są na podstawie umowy poprzetargowej, której okres obowiązywania upływa 
z dniem  grudnia br. 

www.murowana-goslina.pl



NIERU-

niemal o połowę mniej – te, które nigdy nie 
były i nadal nie są aktywne.

Dużo uwagi prof. Dylewicz poświęcił cho-
dzeniu z kijkami czyli nordic walking. 
Zarówno w Polsce, jak i w Murowanej Gośli-
nie amatorów tego sportu jest co raz więcej. 
Organizujemy instruktaże, rajdy, wszystko 
po to, by zachęcić mieszkańców do aktyw-
ności. A wszystko to w pięknych okolicznoś-
ciach puszczańskiej przyrody.

Prawidłowa technika chodzenia z kijkami to 
% więcej wydatku energetycznego niż 

w czasie zwykłego marszu. Ponadto, popra-
wia gibkość, wytrzymałość siłową, spalanie. 

Dużą ciekawostkę stanowiło stwierdzenie, 
że w przypadku osób po zawale wskazana 
jest lekka nadwaga, jak również dobry alko-
hol w małych ilościach, co potwierdzają ofi -
cjalne wyniki badań. 

Prof. Dylewicz obalił też mit, że zawał to 
problem mężczyzn. Obecnie zjawisko to 

Spotkanie odbyło się jak zawsze 
w ostatni czwartek miesiąca, w gośliń-
skim ratuszu. Wprowadzenia dokonał 

pracownik Biblioteki Dariusz Paprocki.

Lekarstwo na uniknięcie zawału, ale również 
po zawale jest bardzo proste: ruch. Gość 
zachęcał, zarówno do uprawiania sportów, 
jak i zintensyfi kowania zwykłych codziennych 
czynności, jakimi są sprzątanie, chodzenie po 
zakupy. Słuchacze poznali podstawowe kroki 
składające się na profi laktykę pozawałową. 
Recepta na zdrowie opiewa: rzucenie złych 
przyzwyczajeń (papierosy – naczelny wróg 
zawałowców), regularne badanie ciśnienia 
tętniczego, leki i ruch, ruch, ruch.

Wg badań osoby, które w młodości upra-
wiały jakieś formy aktywności i kontynuują 
je w wieku dojrzałym mają % wydolność, 

w równym stopniu dotyka obu płci. 

W części dyskusyjnej uczestnicy wykładu 
pytali m.in. o to, czy sauna ma właściwości 
lecznicze i czy mogą z niej korzystać ludzie 
po zawale? Okazuje się, że mimo, iż dla wielu 
stanowi przyjemną formę relaksu, wielkich 
korzyści zdrowotnych naszemu organizmowi 
nie przynosi. Długość przesiadywania w sau-
nie zależy od indywidualnych predyspozycji 
człowieka.

Nasz gośliński maratończyk Wojciech Krzy-
sztoń pytał o przyczyny zgonu -letniego 
uczestnika ostatniego poznańskiego mara-
tonu. Gość poinformował, że nie zostały one 
ofi cjalnie potwierdzone.

Pytań było znacznie więcej, również po ofi -
cjalnym zakończeniu spotkania. Wykłady 
w ramach Goślińskiej Akademii Pokoleń jak 
zawsze w każdy ostatni czwartek miesiąca 
o godz. :  w sali konferencyjnej ratusza. 

Zapraszamy do udziału.

Co to jest zawał? Jak do niego dochodzi? Jak się go ustrzec? A co robić, gdy jesteśmy po? 
Zwłaszcza temu  ostatniemu pytaniu poświęcił swoje wystąpienie gość kolejnego wykładu 
w ramach Goślińskiej Akademii Pokoleń – prof. dr hab. n. med. Piotr Dylewicz – Kierownik 
Katedry Rehabilitacji Kardiologicznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

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

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ NA OS. LECIA
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem         
www.murowana-goslina.pl, BIP, AKTY PRAWNE w zakładce Zarządzenia Burmistrza 

-  oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy dostępny jest wykaz nie-
ruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczo-
nego. 

Wykaz dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Murowa-
nej Goślinie, osiedle -lecia (działki nr /  i /  o łącznej 

pow. ,  ha).

Szczegółowe inf. można uzyskać w Urzędzie Miasta 
i Gminy, ul. Poznańska , p. .

fot. sxc.hu

Jadwiga Kubińska 
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

tel.    , e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości

 września  roku Rada Miejska w Mur-
owanej Goślinie podjęła uchwałę 
Nr XX/ /  w sprawie warunków udzie-
lania bonifi kat i wysokości stawki procentowej 
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. Osoby fi zyczne i ich następcy 
prawni, którzy nabyli prawo użytkowania 
wieczystego przed  grudnia  roku mogą 
skorzystać z % bonifi katy. Bonifi kata 
obowiązuje do wniosków złożonych do  
czerwca  roku. Szczegóły można uzyskać 
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, 
ul. Poznańska , pokój nr .

Jak żyć po zawale?

grudzień 2012



JUBILACI
Uczestnicy Goślińskiej Akademii Pokoleń Prof. dr hab. n. med. Piotr Dylewicz z Wojciechem Krzysztoniem.

Mikołajki dla dzieci  Mikołajki dla dzieci  (relacja str. )

„Goślińskie Chabry” na -leciu GSPON.

Wyróżnieni podczas -lecia Goślińskiego Towarzystwa Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych (relacja str. )

www.murowana-goslina.pl



Pełna aula ludzi, 
kwiaty, gratulacje, 

prezenty i ciepła, 
rodzinna atmosfera… 

Wszystko to wyda-
rzyło się  listopada 

br. podczas uroczy-
stości jubileuszowych 

z okazji  lat istnie-
nia Miejsko-Gmin-

nego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji w Muro-
wanej Goślinie. Nie 
mogło być inaczej, 

skoro w roli gospoda-
rza wystąpiła prze-

sympatyczna załoga 
goślińskiego ośrodka 

z przesympatyczną 
szefową Arletą Wło-

darczak na czele.

Swarzędzka Orkiestra Flażoletowa.

Troje Dyrektorów MGOKiR kroi tort.

Stanisław Woźniak wręcza odznaki „Przyjaciela Klubu HDK PCK Gośliniacy”.



Dziękując całej 
Załodze za dotych-
czasowe kulturalne 
poczynania życzyć 

należy sił i pomy-
słów do dalszego 

działania. 

W goślińskim Ośrodku Kultury 
zawsze w drzwiach wita uśmiech, 
a problemy są rozwiązywane na 
przysłowiowym pniu. 

Goślińską kulturę two-
rzą nie wydarzenia, 
a ludzie. Oby tak było 
kolejne  lat.

A cała reszta… 
się DZIEJE. 



URZĄD, RADA

Obecna Liderka Klubu Pracy Hanna Mazurkiewicz 
z urodzinowym tortem.

Uczestnicy uroczystości -lecia Klubu Pracy.

Burmistrz składa podziękowania drugiej liderce - Magdalenie Olejniczak. Wiesław Kaniecki był pomysłodawcą utworzenia Klubu Pracy na terenie Murowanej Gośliny.

Relacja z obchodów -lecia Klubu Pracy w Murowanej Goślinie na str. .

Andrzej Kosakowski nowym Wiceprezesem 
LGD „Kraina Trzech Rzek”.

Relacja na str. 
„Aktywne Babki” - Mikołajki w Przedszkolu „Raczek”

Relacja na str. 

grudzień 2012



 udzielonych porad 
indywidualnych,  
przeszkolonych osób 

w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, 
 zarejestrowanych bezrobotnych,  

osób, które znalazły pracę to bilans dziesię-
ciu lat działalności w Murowanej Goślinie 
Klubu Pracy.  grudnia odbyła się z tej okazji 
jubileuszowa uroczystość. 

Wśród przybyłych gości byli m.in.: Burmi-
strzowie Murowanej Gośliny, Przewodni-
czący Rady Miejskiej, Panie Dyrektor gośliń-
skich gimnazjów oraz Zespołu Szkół przy 
ul. Szkolnej, przedstawiciel Komendanta 
Wojewódzkiego OHP w Poznaniu, Dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy, a także osoby, 
które pracę dały i tę pracę dzięki pośredni-
ctwu Klubu – otrzymały. Nie mogło zabrak-
nąć pań, które przez te  lat prowadziły 
Klub jako Liderki: Moniki Szaj, Magdaleny 
Olejniczak i obecnie pełniącej ten obowiązek 
Hanny Mazurkiewicz oraz „ducha spraw-
czego” powołania Klubu właśnie na naszym 
terenie, czyli Wiesława Kanieckiego (rad-
nego Rady Miejskiej).

Skąd się wzięła idea utworzenia Klubu 
w Murowanej Goślinie?

„W Preście szykowały się masowe redukcje 
etatów. Byłem wówczas kierownikiem 
działu, na którego spadł obowiązek rozwią-
zania umów o pracę. Musiałem zwolnić wiele 
osób i było mi z tym bardzo ciężko. Postano-
wiłem znaleźć jakąś alternatywę dla tych 
ludzi. Był wolny lokal po pomieszczeniach 
NSZZ Solidarność na os. Zielone Wzgórza, 
Nowy Rynek  i tak się narodził pomysł 
stworzenia miejsca pośrednictwa pracy” – 
wspomina początki p. Wiesław Kaniecki. 

 września  roku Ryszard Pomin 
(ówczesny Starosta Poznański), Jerzy Lech-
nerowski (członek zarządu), Tadeusz Wiszo-
waty (Komendant Wojewódzki OHP), Alina 

Oczujda (Dyrektor CEiPM), Zygmunt Jeżew-
ski (Dyrektor PUP) oraz Stefan Langner 
(zarząd NSZZ „Solidarność”) podpisali poro-
zumienie na mocy, którego powołano do 
życia Klub Pracy w Murowanej Goślinie.
Pierwszą Liderką Klubu Pracy została 
Monika Szaj, obecnie – Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie. 
Początki były trudne. Brak komputerów, 
tworzenie bazy przedsiębiorców poprzez 
spotkania i rozmowy, werbowanie bezrobot-
nych pocztą pantofl ową. Pomógł wówczas 
Burmistrz Tomasz Łęcki, bardzo przychylny 
idei stworzenia Klubu na terenie gminy. 
Organizował spotkania z udziałem lokalnych 
przedsiębiorców i Liderki Klubu. 

„Klub mógł powstać, bo władze lokalne 
rozumiały problem” – podkreślała podczas 
uroczystości Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy Maria Sowińska. „Nadal ta współpraca 
układa się bardzo dobrze. A trenerki prze-
prowadzające tutaj szkolenia dla bezrobot-
nych podkreślają, że klubowicze goślińscy są 
bardzo sympatyczni i z przyjemnością przy-
jeżdżają właśnie do Murowanej Gośliny.” 
Warto dodać, że na terenie powiatu poznań-
skiego działają jeszcze  Kluby Pracy w Po-
biedziskach i Czerwonaku. Nasz najprężniej.

W czasach, gdy powstał Klub w gminie zare-
jestrowanych było ponad  osób bezro-
botnych. Dziś ta liczba jest o połowę mniej-
sza, a sytuacja dość stabilna. Jednak problem 
istnieje, co sprawia, że działalność Klubu jest 
wciąż bardzo potrzebna i cenna. Potwierdza 
to choćby na swoim przykładzie p. Maria 
Łucka, która dzięki informacji z goślińskiego 
Klubu Pracy w  roku udała się do lokal-
nej fi rmy Inline na rozmowę w sprawie pracy, 
pozytywnie przeszła testy kwalifi kacyjne 
i z powodzeniem pracuje tam do dziś. 
„W fi rmie Inline pracuję w systemie  zmia-
nowym jako pakowaczka. Mam blisko do 
domu, dlatego przemieszczam się rowerem. 
Jestem z tej pracy bardzo zadowolona” – 
mówi p. Maria. 

Pani Hannie Mazurkiewicz – obecnej Liderce 
Klubu życzyć należy wielu takich „kojarzeń” 
zakończonych sukcesem.

Od 10 lat pomaga 
znaleźć pracę

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

Pani Alicja Kobus w Radiu Merkury

Miło nam poinformować, że nasza 
Mieszkanka, Wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej, Przewodnicząca 

Osiedla Samorządowego nr  w Murowanej 
Goślinie -  Alicja Kobus  października  
roku powołana została w skład Rady Pro-
gramowej Spółki Polskie Radio Regionalna 

Rozgłośnia w Poznaniu – Radio Merkury 
S.A.

Pani Alicji życzymy pomyślnej pracy na rzecz 
Radia. Dla gminy Murowana Goślina to rów-
nież promocja. Jesteśmy dumni, że mamy 
w mediach „swojego człowieka”.

Szukamy lokalnych 
wytwórców produktów 
spożywczych

Zapraszamy lokalnych wytwórców pro-
duktów spożywczych (sery, wędliny, 
miody, wyroby cukiernicze, sadownicy 

itp.) do prezentacji swoich wyrobów pod-
czas Spotkania Noworocznego, które odbę-
dzie się  stycznia (środa)  roku w auli 
Gimnazjum nr  przy ul. Mściszewskiej  
w Murowanej Goślinie.

Spotkania Noworoczne stanowią formę 
podziękowania za dotychczasową współ-
pracę osobom, fi rmom i instytucjom współ-
pracującym z gminą Murowana Goślina 
w minionym roku. Co roku mają inny motyw 
przewodni. Zapraszającym jest Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Podczas Spotkania Noworocznego  
będziemy promować ideę Cittaslow czyli sieć 
miast dobrego życia, do której należy rów-
nież Murowana Goślina. Jednym z elemen-
tów tej idei jest promocja lokalnych produk-
tów (tzw. slow food – stanowiący przeciw-
wagę do „fast food”). 

Pragniemy zachęcić jak największą liczbę 
lokalnych wytwórców, by zaprezentowali 
swoje wyroby na przygotowanych przez 
gminę stoiskach. 

Podczas Spotkania Noworocznego spotykają 
się ludzie z różnych branż, z całego woje-
wództwa. Jest to doskonałe miejsce do pro-
mocji naszych lokalnych dóbr.

Daria Niemier
podinspektor ds. rewitalizacji 
tel. 61 811 88 28 wew. 207
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl

PRZEWODNICZĄCA OSIEDLA 
SAMORZĄDOWEGO NR 

Alicja Kobus

zaprasza mieszkańców Osiedla 
(ulice: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, 

Cicha, Górka, Jeziorna, Jodłowa, Juliusza Słowa-
ckiego, Lipowa, Łabędzia, Łąkowa, Marii Konop-
nickiej, Młyńska, Mściszewska - od mostu na Tro-

jance do granic administracyjnych miasta, Na 
Stoku, Nowa, Spokojna, Starczanowska, Stefana 

Żeromskiego, Żurawia) na zebranie

 stycznia (czwartek), godz. :
Aula Gimnazjum nr  przy ul. Mściszewskiej ,

 Murowana Goślina

Tematem zebrania będą: wydatki na 
przedsięwzięcia Osiedla w  roku.

Na spotkaniu obecni będą również: pra-
cownik Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Strażnik Miejski, Policjant.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

Informacji szczegółowych udziela: 
Alicja Kobus –   

www.murowana-goslina.pl



OŚWIATA

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
dziękczynną za opiekę i moc, jaką nas 
obdarza Opatrzność. 

Dalsza część obchodów X-lecia GSPON odby-
wała się w auli Gimnazjum nr  przy ul. Mści-
szewskiej .  Uroczystość rozpoczęła krót-
kim powitaniem Ewa Pomin prezes stowa-
rzyszenia, po czym zaprosiła na scenę gości 
specjalnych czyli duet artystów z Teatru 
Muzycznego w Poznaniu panią Annę Bajer-
ską-Witczak i pana Jarosława Patyckiego.  

Pomagają niepełnosprawnym już 10 lat

Potem nastąpiło ofi cjalne powitanie połą-
czone z podziękowaniami. Przyjaciołom 
GSPON wręczono obrazy wykonane własno-
ręcznie przez Justynę Kochaj-Szczecińską 
i kompozycje kwiatowe wykonane przez 
Ewę Kamieńską. 

Podczas uroczystości wystąpili podopieczni 
z rodzicami w humorystycznej piosence 
o stowarzyszeniu. Występ solistów Anity 
Krzymieniewskiej i Jarka Trepto dopełnił 
całości.

Był i poczęstunek przygotowany przez pana 
Michała Bejmę, Spółkę „SOKOŁÓW” S.A. 
oraz rodziców.
Obchody zakończyła zabawa pod czujnym 
okiem wodzirejów Jana i Andrzeja Kubiaków.

Podczas tegorocznego jubileuszu przewijało 
się często hasło: „Razem możemy więcej” 
i ta udana uroczystość była jego ilustracją, 
bo członkowie GSPON dokonali bardzo wiele.

W.T.

GOŚLIŃSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SERDECZNIE DZIĘKUJE ORGANIZA
CJOM, FIRMOM I INSTYTUCJOM ZA WIELOLETNIE WSPIERANIE: Parafi i pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej 
Goślinie, Urzędowi Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, Starostwu Powiatowemu w Poznaniu, Powia-
towemu Centrum Pomocy Rodzinie, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, Gimnazjum nr  im. Hipolita Cegielskiego  
w Murowanej Goślinie, Gimnazjum nr  im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie, Szkole Podstawowej nr  im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej 
Goślinie, Gospodarstwu Agroturystycznemu Karczma STAJENKA w Boduszewie, Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie, Unile-
ver Polska S.A. Oddział Żywności Zakład Produkcyjny w Poznaniu, Unilever Polska S.A. Unilever Foodsolutions w Poznaniu, Przedsiębiorstwu Produkcyjno- 
Usługowemu „EKO-ZEC” Sp. z o.o., Firmie Przewozowej „Elkotur”, Spółce „SOKOŁÓW” S.A., Zespołowi Śpiewaczemu Koła Gospodyń Wiejskich „Goślińskie 
Chabry”, PKO BP S.A. Oddziałowi w Murowanej Goślinie, BGŻ S.A. Oddziałowi w Murowanej Goślinie.

Zarząd GSPON

 listopada  roku Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych 
obchodziło swoje -lecie powstania.

Długa Goślina zaprasza młodzież 
na warsztaty w ramach Akademii 
Wiedzy Tajemnej

Długa Goślina zwyciężyła w konkursie 
„Wieś Marzeń ”. Projekt pn. „Aka-
demia Wiedzy Tajemnej” zgłoszony 

do konkursu organizowanego przez LGD Kra-
ina Trzech Rzek znalazł się na I miejscu. 

Akademia Wiedzy Tajemnej (w skrócie AWT) 
to cykl warsztatów, zaplanowanych w stycz-
niu, lutym, marcu  r., oferujący wiele cie-
kawych zajęć, skierowany do młodzieży 
w wieku -  lat. Udział jest bezpłatny. 

Zapraszamy młodych mieszkańców gminy. 
Zajęcia odbywać się będą w Domu Kultury 
w Długiej Goślinie: w styczniu ( , ,  i ), 
lutym ( ,  i ) i marcu (  i )  r. w godz. 
od :  do :  (  zajęć przypada w środę, 

 zajęcia – wyjątkowo w poniedziałek).

ZAJĘCIA DLA WSZYSTKICH: rzeźba w glinie, 
pieczenie chleba w prawdziwym piecu chle-
bowym, a ponadto GRUPY TEMATYCZNE:

rękodzieło dla dziewcząt - technika deco-
upage, wikliniarstwo, robótki ręczne 
(szycie, patchwork, szydełkowanie, 
makrama), kwiaty z bibułki, dekoracyjne 
pakowanie prezentów,
rękodzieło dla chłopców - prace w drew-
nie, fotografi ka, kowalstwo artystyczne, 
efekty specjalne – charakteryzacja,
mistrzowie kuchni - gotowanie, piecze-
nie, garmażerka, dekoracyjne nakrywa-

▪

▪

▪

nie stołu, wyrób serów, herbata&kawa 
na  sposobów,
aktorska - realizacja programu: kabaret, 
pokazy iluzjonistyczne, występy 
muzyczne,
szaleni naukowcy - fi zyka, chemia i mate-
matyka w służbie zabawy i magii - oszuki-
wanie zmysłów, sztuczki karciane, 
zagadki logiczne, konstruowanie holo-
gramu, niewiarygodne konstrukcje tech-
niczne, budowa toru „pomysłowych 
inżynierów”.

Prosimy o zgłaszanie się przy pomocy for-
mularza zgłoszeniowego (do pobrania na 
stronie www.murowana-goslina.pl w za-
kładce Komunikaty, tekst pt. „Długa Goślina 
zaprasza młodzież na warsztaty w ramach 
Akademii Wiedzy Tajemnej”). Akademia Wie-
dzy Tajemnej wkrótce na portalu Facebook. 

*Warsztaty są sfi nansowane przez LGD Kraina 
Trzech Rzek. Materiały wykorzystywane 
w czasie zajęć zasponsorowały lokalne fi rmy, 
przedsiębiorcy oraz osoby prywatne, którym 
spodobały się założenia twórców AWT. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Szczegółowych informacji udziela: 
Justyna Clark – tel.   

▪

▪

Dodatkowe zajęcia 
w szkołach 
podstawowych

Kolejny raz udało się uzyskać środki na 
zajęcia pozalekcyjne w ramach pro-
jektu „Indywidualizacja nauczania 

w klasach I-III szkół podstawowych gminy 
Murowana Goślina” POKL. . . - - / .
Projekt współfi nansowany jest ze środków 
EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki, Priorytet IX, działanie . 
W projekcie biorą udział Szkoły Podstawowe 
w: Białężynie, Długiej Goślinie oraz nr  i  
w Murowanej Goślinie. W ramach projektu: 
zajęcia dla dzieci ze specyfi cznymi trudnoś-
ciami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożo-
nych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci 
z trudnościami w zdobywaniu umiejętności 
matematycznych, logopedyczne korygujące 
wady wymowy, gimnastyka korekcyjna dla 
dzieci z wadami postawy, a także zajęcia roz-
wijające zainteresowania uczniów uzdolnio-
nych z uwzględnieniem zajęć matema-
tyczno-przyrodniczych, językowych, pla-
stycznych, artystycznych, sportowych.
Dodatkowo, każda ze szkół zostanie wypo-
sażona w pomoce dydaktyczne.
Wartość projektu to kwota  ,  zł 
z czego:  ,  zł będzie wydatkowane 
w roku , a   zł w roku .

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

grudzień 2012



OŚWIATA

UWAGA! 
CZYTELNICY BIBLIOTEKI

 grudnia (poniedziałek) oraz  grudnia 
(poniedziałek) Biblioteka Publiczna 

w Murowanej Goślinie, pl. Powstańców 
Wlkp.  będzie nieczynna. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Maria Matelska-Busza
Dyrektor Biblioteki Publicznej 

w Murowanej Goślinie

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

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

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

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

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

Adres: ul. Poznańska , 
-  Murowana Goślina

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

Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji, 
kierownik Ryszard Pomin......................................................    
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
kierownik Violetta Szałata....................................................    
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Ewa Marchlewska..    
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.................................................     

Biblioteka Publiczna informuje Czytel-
ników, że od  stycznia   nastąpią 
istotne zmiany w funkcjonowaniu 

wypożyczalni.
. Każdy Czytelnik będzie zobowiązany do 

zakupu karty bibliotecznej (za  złoty), 
bez której wypożyczanie książek nie 
będzie możliwe. Należy przy tym pamię-
tać, że duplikat zagubionej lub zniszczo-
nej karty będzie już droższy (  złotych).

 
. Każda osoba, aby zapisać się do Biblio-

teki, będzie musiała podać numer pesel. 
Dotyczy to tak wypożyczalni dla doro-
słych, jak i dla dzieci. Bez tej informacji 
system elektroniczny nie przyjmie 
danych Czytelnika. Osoby, które są już 
zapisane do Biblioteki, ale do tej pory 
nie dostarczyły swojego numeru pesel, 
muszą o nim pamiętać przy przerejestro-
wywaniu się do kartoteki elektronicz-
nej. 

. Przy zapisywaniu się w Oddziale dla 
Dzieci konieczna będzie także pisemna 
zgoda rodziców, potwierdzająca złożo-
nym podpisem odpowiedzialność za 
wypożyczane książki i ogólną dyscyplinę 
czytelniczą dziecka. Istotne jest, aby 
pamiętać, że każde dziecko w wieku do 

 l. musi po  stycznia  r. (bez 
względu na to, czy jest już zapisane, czy 
dopiero zamierza utworzyć konto w bi-
bliotece) pojawić się w towarzystwie 
rodzica, który złoży podpis. Po tym jed-
norazowym utrudnieniu młody Czytelnik 

UWAGA CZYTELNICY! 
Zmiany w wypożyczaniu książek

będzie mógł już samodzielnie wypoży-
czać książki.

. System elektroniczny oferuje pewne 
udogodnienia dla Czytelników, którzy 
przy rejestracji podadzą swój adres e-
mail. Mianowicie automatycznie będzie 
wysyłał informacje o zamówionych 
książkach czy upomnienia o zbyt długo 
przetrzymywanych woluminach.

. Również katalog będzie od stycznia 
dostępny w formie on-line (na razie częś-
ciowo).

. Do dyspozycji Czytelników nadal pozo-
stanie tradycyjny katalog papierowy, nie-
mniej osoby chętne będą mogły korzy-
stać z elektronicznego.

Katalog elektroniczny da możliwość przeglą-
dania zasobów biblioteki, sprawdzania, jakie 
nowości zakupiła Biblioteka itp. Czytelnicy, 
którzy się tam zarejestrują, uzyskają również 
dostęp do dodatkowych opcji, jak choćby 
rezerwacja książek. 

Zmiany te zmierzają do ułatwienia pracy 
bibliotekarzom oraz podniesienia komfortu 
wypożyczania przez Czytelników. Mamy 
nadzieję, że Czytelnicy szybko przyzwyczają 
się do tych innowacji i je docenią. 

Szczegółowe informacje 
dostępne pod nr. tel.    

Wiceprezesem LGD 
„Kraina  Rzek” 
został gośliniak

 grudnia w Szkole Podstawowej nr   
w Obornikach odbyło się Nadzwy-
czajne Walne Zebranie Członków LGD  

Kraina Trzech Rzek, na którym wybrano 
nowego wiceprezesa zarządu. Został nim 
mieszkaniec naszej gminy -  pan Andrzej 
Kosakowski. 

Pan Andrzej prowadzi szkołę jeździecką 
i stadninę koni w Raduszynie. Społecznik, 
organizator licznych imprez jeździeckich, 
jeden z założycieli Stowarzyszenia Kultury 
Fizycznej „Klub Jeździecki Raduszyn”.

Podczas zebrania prezes zarządu Renata 
Gembiak Binkiewicz omówiła zadania zreali-
zowane w roku , po czym oddała głos 
Małgorzacie Najdek, która  przedstawiła 
plany LGD na przyszły rok.

Panu Andrzejowi gratulujemy wyboru!

www.murowana-goslina.pl



TURYSTYKA

SZANOWNI PAŃSTWO!
Pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowa-
nia za udział w uroczystości okazji .urodzin 
Ośrodka Kultury. Dziękuję za życzliwość, oka-
zaną sympatię, przekazane życzenia i ciepłą 
atmosferę. 

Mam nadzieję na dalszą współpracę z Pań-
stwem, a także wspólne świętowanie kolej-
nych, równie udanych jubileuszy w przyszłości.

Arleta Włodarczak
Dyrektor MGOKiR

w Murowanej Goślinie

Przybyłych powitał Wojciech Wietrzyń-
ski, inicjator ruchu fl ażoletowego 
w Polsce, który zaprosił na koncert 

Swarzędzkiej Orkiestry Flażoletowej pod 
kierunkiem Sławomira Mizerkiewicza. 
Każdy, kto spodziewał się melancholijnych 
piosnek, mocno się musiał zdziwić. Orkiestra 
zagrała z rockowym pazurem, gitary elek-
tryczne, perkusja harmonijnie współgrały 
z małymi, niepozornymi fl ażoletami. Pod-
czas kolejnych utworów, wyświetlana była 
prezentacja zdjęć przedstawiających historię 
goślińskiej kultury z ostatnich  lat. Nie-
jedna osoba obecna na sali odnalazła tam 
siebie z młodzieńczych lat. Niejednemu 
zaszkliły się zapewne oczy. Długość trwania 
prezentacji i ilość zdjęć uzmysławiały jedno-
cześnie, jak wiele się wydarzyło i nadal dzieje 
w naszej gminie.

Po zakończonym występie głos zabrała 
obecna Dyrektor Ośrodka Kultury Arleta 
Włodarczak. Powitawszy gości, poprosiła 
o kilka słów byłych już zarządców placówki: 
Leszka Rewersa (Dyrektor MGOKiR w latach 

- ) i Lucynę Bełch (Dyrektor w latach 
- ). Oboje ciepło wspominali spę-

dzony w Ośrodku czas, wymieniając osiąg-
nięcia tamtego okresu i życząc kolejnych 
obecnej załodze. Niestety na uroczystość 
nie przybyli dwaj pierwsi dyrektorzy: Woj-
ciech Garczarek (Dyrektor w latach -

) oraz Witold Giersig (Dyrektor w latach 
- ).

Pragnąc podziękować sponsorom działań 
podejmowanych w latach -  Ośro-
dek Kultury wręczył tytuły: Mecenasa 
Goślińskiej Kultury. Otrzymali je (alfabetycz-
nie): Aquanet S.A., Bank BGŻ O/Murowana 
Goślina, Bank Zachodni WBK S.A. O/Muro-
wana Goślina, Ewa i Paweł Bugajni, Gmina 
Murowana Goślina, Cech Rzemieślników, 
Kupców i Przedsiębiorców, Jarosław Dobro-
wolski, El-Cab Sp. z o.o., Jacek Grala, KRUSZ-
GEO, MARK-DREW Marek Krotecki, Nortex 
sp. z o.o.Szymankowo, Barbara i Piotr Piet-
kiewiczowe, Pobiedzisko-Gośliński Bank 
Spółdzielczy O/Murowana Goślina, Poczta 
Polska Dział Filatelistyki i Handlu, PUIB 
HYDROTECH Janusz Radel, SOLARIS 
Bus&Coach S.A. w Bolechowie, SKOK 
„Jaworzno”, Powiat Poznański, HPU Konrad 
Strykowski, TRUST S.A., Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu – Leśny Zakład 

Doświadczalny w Murowanej Goślinie, 
Zakład Poligrafi czny Tomasz Kędziora, Agro-
turystyczne Gospodarstwo Rolne Urszula 
i Kazimierz Kosakowscy. 

To był dopiero początek podziękowań. 
Następnie przyszła kolej na „Przyjaciół MGO-
KiR w latach - ”. Było ich naprawdę 
wielu. Każdy obecny na uroczystości otrzy-
mał różę. 

Jako pierwszy z gości głos zabrał Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz 
Łęcki, który składając podziękowania dyrek-
torom, pracownikom i instruktorom podkre-
ślił znaczenie goślińskiego Ośrodka Kultury, 
jego dokonań, oraz zapewnił gotowość 
władz samorządowych do dalszego wspiera-
nia działalności MGOKiR. Należy podkreślić, 
że dwie osoby są związane z Ośrodkiem Kul-
tury od początku aż po dzień dzisiejszy, są 
to: prof. Elżbieta Wtorkowska i Marek Der-
bich.

Przyszła i kolej na życzenia, do których usta-
wiła się dłuuuuga kolejka chętnych. Wszyscy 
występujący podkreślali pracowitość i zaan-
gażowanie pracowników goślińskiego 
Ośrodka Kultury, imponującą i niespotykaną 
w innych gminach liczbę wydarzeń kultural-
nych obecnie realizowanych, ale przede 
wszystkim, ciepłą atmosferę, jaka tam 
panuje. Niespodziankę pracownikom 
ośrodka zgotował Klub HDK PCK „Gośli-
niacy” nadając odznaki „Przyjaciela Klubu”.

Bardzo miłym akcentem uroczystości było 
spontaniczne odśpiewanie przez publicz-
ność  „Sto lat”.

Po części ofi cjalnej gospodarze zaserwowali 
imponujących rozmiarów tort i szampana. 
Rozmowy w kuluarach trwały do późnych 
godzin wieczornych.

Kilka faktów
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji powstał  listopada  r. i do dnia 
dzisiejszego stacjonuje w budynku przy 
ul. Poznańskiej , co warte podkreśle-
nia, wybudowanym z inicjatywy i przy 
znacznym wkładzie fi nansowym Rzemio-
sła Cechowego. Przez  lat miał  dyrek-
torów. Obecnie w MGOKiR działają 
następujące zespoły: Chór Dziewczęcy 
i Chłopięcy „Canzona”, Żeński Chór 
„Canzona Absolwent”, Chór Kameralny 
„Canzona”, Chór Mieszany „Vocantes”, 
Zespół Śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”, 
Zespół Wokalny „Goślińskie Chabry”, 

▪

Zespół Folklorystyczny „Goślinianie”, 
Teatrzyk „Zielona Goś”, Teatr „Karamba”, 
Teatr Młodzieżowy „Gang Marcina”, 
Orkiestra Dęta OSP, Zespół taneczny 
Orkiestry OSP, Zespół Wokalny „Una 
Canto” w Długiej Goślinie, Teatrzyk 
Kukiełkowy „Czerwona Kurtyna”. 

- lecie działalności  Ośrodka Kultury to 
niezliczone przedsięwzięcia służące roz-
wijaniu amatorskiego ruchu artystycz-
nego, edukacji artystycznej, upowszech-
nianiu dziedzictwa kulturowego, a także 
integracji społeczności. To piękne i cenne 
przeżycia dzieci, młodzieży, dorosłych 
z miasta i wsi naszej gminy. To codzienna 
praca dla wartości. To dużo czasu. Trzy-
dzieści pięć lat wypełnionych urzeczy-
wistnianiem wciąż nowych pomysłów, 
twórczymi spotkaniami - zdaje się chwilą. 
To miejsce, gdzie realizuje się wspólne 
i indywidualne pasje.
Z okazji . urodzin Ośrodek Kultury 
przygotował prezentację zdjęć z okresu 

 lat, wystawę afi sza informacyjnego 
z lat - , kalendarium obejmujące 

 lat, kronikę wydarzeń z roku  
(dzieło Tomasza Mizgiera).
Podczas  lat działalności przez Ośro-
dek Kultury przewinęły się setki instruk-
torów i pracowników. Dzisiejszą załogę 
tworzą: Arleta Włodarczak (Dyrektor), 
Agnieszka Szymańska-Wojtera (Kierow-
nik Klubu Osiedlowego),  Tomasz Mizgier 
(Kierownik Domu Kultury), Iwona Schef-
fl er, Zdzisława Trojanowska, Mariola 
Kozieł, Grażyna Szymała-Wołyńska, Bar-
tłomiej Stefański oraz Marek Derbich.

Dziękując całej Załodze za dotychczasowe 
kulturalne poczynania życzyć należy sił i po-
mysłów do dalszego działania. A cała 
reszta… się DZIEJE. Wszak w goślińskim 
Ośrodku Kultury zawsze w drzwiach wita 
uśmiech, a problemy są rozwiązywane na 
przysłowiowym pniu. Goślińską kulturę two-
rzą nie wydarzenia, a ludzie. Oby tak było 
kolejne  lat.

▪

▪

▪

Pełna aula ludzi, kwiaty, gratulacje, prezenty i ciepła, rodzinna atmosfera… Wszystko to wydarzyło się 
 listopada br. podczas uroczystości jubileuszowych z okazji  lat istnienia Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie. Nie mogło być inaczej, skoro w roli gospodarza wystąpiła 
przesympatyczna załoga goślińskiego ośrodka z przesympatyczną szefową Arletą Włodarczak na czele.

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

grudzień 2012



 ADALBERT  lat minęło…

 listopada  r. w Galerii w Pałacu odbyło 
się otwarcie retrospektywnej wystawy Woj-
ciecha Wtorkowskiego. Artysta obchodzi 
czterdziestolecie pracy twórczej, jest jednym 
z prekursorów animacji kultury w Murowa-
nej Goślinie. Należy do grupy artystów dzia-
łających już w latach siedemdziesiątych na 
terenie naszego miasta, organizował pierw-
sze wystawy sztuki i plenery malarskie. Do 
dziś współpracuje przy wielu projektach 
Ośrodka Kultury. Przytaczając słowa dyrek-
tor Arlety Włodarczak: „jest artystą, skrom-
nym i  dobrym człowiekiem…”.

 „Jesień z poezją”

W tym roku Ośrodek Kultury w Czerwonaku 
nie organizował Konkursu Młodych Recyta-
torów „Jesienna Zaduma”. Z uwagi na fakt, 
że w naszej gminie działa prężnie ruch recy-
tatorski, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji w Murowanej Goślinie zorganizował 
Gminny Konkurs Recytatorski „Jesień z poe-
zją”.

Jury w składzie Dioniza Boch – przewodni-
cząca i Agnieszka Szymańska-Wojtera posta-
nowiło przyznać: po wysłuchaniu  prezen-
tacji w grupie najmłodszej:

. miejsce Monice Karaśkiewicz, . miejsce 
Natanowi Hilszer, . miejsce Oliwii Giersig. 
Cała trójka to uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr  w Murowanej Goślinie.

Po wysłuchaniu  prezentacji recytator-
skich w grupie młodszej - jury przyznało:

. miejsce Zuzannie Drgas ze Szkoły Podsta-
wowej nr  w Murowanej Goślinie, . miejsce 
Joannie Prętka ze Szkoły Podstawowej 
w Białężynie, . miejsce Agacie Kądzielawie 
ze Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.
Wyróżnienie otrzymał Jakub Grzebyta ze 
Szkoły Podstawowej nr  w Murowanej 
Goślinie.

Po wysłuchaniu  prezentacji recytatorskich 
uczniów z klas gimnazjalnych postanowiono 

przyznać: . miejsce Tomaszowi Puchowi-
czowi z Gimnazjum nr  w Murowanej Gośli-
nie, . miejsce Marcie Ogrodnik z Gimnazjum 
nr  w Murowanej Goślinie, . miejsce Adrian-
nie Nowickiej z Gimnazjum nr  w Murowa-
nej Goślinie.
Wyróżnienie otrzymała Monika Puk z Gim-
nazjum nr  w Murowanej Goślinie.

III Konkurs Pianistyczny dla Młodych 
Amatorów w Murowanej Goślinie

 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr  
odbył się III Konkurs Pianistyczny dla Mło-
dych Amatorów pod honorowym patrona-
tem Pro Sinfoniki i Tomasza Łęckiego Burmi-
strza Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Organizatorami konkursu byli: Społeczne 
Ognisko Artystyczne w Murowanej Goślinie, 
Szkoła Podstawowa nr  im. Henryka Sien-
kiewicza w Murowanej Goślinie, Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Muro-
wanej Goślinie.

W grupie młodszej zaprezentowało się pięt-
naścioro młodych pianistów, a w grupie star-
szej ośmioro. Każdy uczestnik musiał wyko-
nać z pamięci dwa utwory: klasyczny i roz-
rywkowy. Komisja konkursowa w składzie: 
Piotr Niewiedział, Marlena Gnatowicz-Drob-
nik i Natalia Sobkowiak-Bolewska postano-
wiła przyznać następujące miejsca:
Grupa młodsza: . Emilia Klewenhagen, 

. Hugo Przybylski, . Joanna Teodorowicz.
Grupa starsza: . Filip Jarzyński, . Aleksan-
dra Walkiewicz, . Klaudia Lewicka.

Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami 
pieniężnymi, a wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody rzeczowe od Pro Sinfo-
niki. Nagrodę publiczności zdobyła laureatka  
pierwszego miejsca w grupie młodszej Emi-
lia Klewenhagen. Miłym akcentem było prze-
kazanie przez Ośrodek Kultury pianina dla 
dzieci, w podziękowaniu za udział w widowi-
skach muzycznych w latach - . 

Uczniów do konkursu przygotowały: 
Adrianna Wtorkowska-Kubińska, Jadwiga 

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
Maćkowiak, Katarzyna Łukaszewicz, Wero-
nika Jarzyńska, Anna Paluszkiewicz, Kry-
styna Jachimowicz.

Stare Dobre Małżeństwo - suplement kul-
tury 

 grudnia br. w auli gimnazjum odbył się 
trzeci już koncert Starego Dobrego Małżeń-
stwa. Imprezę zorganizował MGOKiR. Oka-
zuje się, że nawet wielokrotny występ tego 
samego zespołu przyciąga rzeszę fanów. 
Tym razem SDM bisował trzykrotnie. Pod-
czas koncertu publiczność włączała się 
w śpiew oraz żywiołowo reagowała na 
„hity”. Chociaż tych najpopularniejszych tro-
chę brakowało. Ale to zrozumiałe w  let-
niej pracy twórczej, chce się zaprezentować 
przekrój całej dyskografi i.

Koncert Mikołajkowy dla dzieci 

Śnieżynka Klara, która była koleżanką 
św. Mikołaja chciała znaleźć prawdziwego 
przyjaciela. Św. Mikołaj chciał spełnić życze-
nie swojej przyjaciółki. Koniecznie chciał, aby 
Klara zaprzyjaźniła się z pewnym Elfem. Na 
początku Klara nie polubiła Elfa, wyśmiewała 
go i wymyślała mu trudne zadania do speł-
nienia. Na szczęście Elfowi przyszły z po-
mocą dzieci, które tłumnie przybyły na Nowy 
Rynek. Bowiem tradycją się stało, że  grud-
nia na Nowym Rynku Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 
organizuje Koncert Mikołajkowy dla dzieci. 

Dzieci pomagały dzielnie Elfowi wykonywać 
zadania, które stawiała przed nim Klara. 
W końcu oboje się polubili i wszystko skoń-
czyło się dobrze. Św. Mikołaj wraz ze swoimi 
pomocnikami poprowadził taneczne koro-
wody wokół przepięknej choinki na Nowym 
Rynku. Były zabawy i konkursy. Na zakończe-
nie każdy uczestnik mikołajkowej zabawy 
dostał słodki upominek. Artyści z Dobrego 
Teatru wprowadzili uczestników zabawy 
w niezwykły klimat nadchodzących Świąt. 
Słodycze dla dzieci ufundowała Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”, za które 
serdecznie dziękujemy.

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW 
RENCISTÓW I INWALIDÓW 
W MUROWANEJ GOŚLINIE

zaprasza  stycznia  r. 
i  lutego  r. o godz. .

NA SPOTKANIE 
PRZY MUZYCE

w Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej  
w Murowanej Goślinie

SENIORZY ZAPISUJĄ NA WYCIECZKI
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Oddział w Murowanej Goślinie prowadzi 
zapisy na wycieczki:

• do Trójmiasta - wycieczka połączona ze zwiedzaniem (w dniach od  maja do  czerwca 
 roku). Zwiedzimy Gdańsk, Gdynię, Hel, Zamek w Malborku, Szymbark (dom posta-

wiony na głowie).
• do Mrzeżyna - wycieczka typowo wypoczynkowa (w dniach od  do  sierpnia  

roku). Po drodze zwiedzimy wyspę Wolin.

Zgłoszenia: w środy w godz. .  – . , 
Ośrodek Kultury przy ul. Poznańskiej , Murowana Goślina.

Elżbieta Wtorkowska
Prezes Oddziału w Murowanej Goślinie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

www.murowana-goslina.pl



KULTURA

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
znowu zagra

Gośliński Sztab utworzony przy Miej-
skim-Gminnym Ośrodku Kultury i Re-
kreacji w Murowanej Goślinie również 

rozpoczyna prace nad przygotowaniami do 
Finału. 

 lat WOŚP - NAPRAWDĘ WARTO GRAĆ 
DALEJ!!!
Kochani! Murowana Goślina zagra w stycz-
niu po raz -sty (gramy z orkiestrą od II Fi-
nału). To dzięki Wam, wspaniałym wolonta-
riuszom, darczyńcom, artystom, zespołom, 
sponsorom i wszystkim tym, którzy wrzucali 
pieniążki do puszek na nasze chore dzie-
ciaczki, możemy powiedzieć, że naprawdę 
warto grać dalej.

Historia WOŚP w Murowanej Goślinie sięga 
 roku, gdy pracownicy Ośrodka Kultury 

podjęli orkiestrowe działania. To właśnie 
w Ośrodku Kultury przez te wszystkie lata 
mieściła się i mieści się nadal siedziba sztabu. 
Od początku szefową sztabu została pomy-
słodawczyni grania z orkiestrą Arleta Wło-
darczak, która to po ukończeniu „pełnolet-
ności” przez orkiestrę przekazała pałeczkę 
Tomaszowi Mizgierowi. Podczas wszystkich 
lat naszego wspólnego grania zebraliśmy 
niesamowitą kwotę . ,  zł. To na 
pewno suma, która robi wrażenie i utwier-
dza w przekonaniu, że to co robimy ma sens. 
Podczas naszych fi nałów zbieramy również 
drogocenny dar, jakim jest krew. Od VI Finału 
jest z nami Klub Honorowych Dawców Krwi 
„Gośliniacy” na czele z prezesem Stanisła-

wem Woźniakiem. Przez te  lat grania Klub 
HDK „Gośliniacy” zebrał ,  litrów krwi. 
Patrząc na cyfry podsumowania  tych . 
fi nałów w naszej gminie śmiało można 
stwierdzić, że warto organizować kolejne 
fi nały i być z orkiestrą do końca świata i je-
den dzień dłużej. 

W Sztabie trwają przygotowania programu 
XXI fi nału WOŚP!

Każdego, kto chciałby zagrać z nami i pomóc 
w jakikolwiek sposób np. rzeczowy (przeka-
zanie ciekawych lub cennych rzeczy na licy-
tację), fi nansowy (wpłata na „Światełko do 
nieba”) prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kul-
tury w Murowanej Goślinie (tel.    , 
email: dom.kultury@murowana-goslina.pl)
Będzie się działo:

Łopuchowo  stycznia  r., godz. 
.  – Szkoła Podstawowa loteria, kier-

masz prac wykonanych przez dzieci i licy-
tacja gadżetów WOŚP.
Białężyn  stycznia  r., godz. .   
- sala OSP, program artystyczny Szkoły 
Podstawowej w Białężynie.
Długa Goślina  stycznia  r., godz. 

.  - sala widowiskowo-sportowa, gry 
i zabawy dla dzieci oraz program arty-
styczny.
Murowana Goślina  stycznia  r. - 
Szkoła Podstawowa  nr , ul. Kutrzeby .

.  – .  (rejestracja) AKCJA HONO-
ROWEGO ODDAWANIA KRWI, od. .  
program artystyczny Szkoły Podstawo-

▪

▪

▪

▪

Już  stycznia  roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka zagra po 
raz dwudziesty pierwszy, tym razem „Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej 
seniorów”.

wej nr  im. Henryka Sienkiewicza oraz 
pokazy przygotowane przez Grupę Reali-
zacyjną Beton, 
przejazdy terenowe quadami oraz samo-
chodami terenowymi (ATV Team Muro-
wana Goślina, Klub Off  Road x  MG).
Od godz. :  – :  Maraton Zumba 
Fitness – sala gimnastyczna (średnia) 
w Szkole Podstawowej nr .
Murowana Goślina  stycznia  r. - 
Strzelnica pod Ratuszem, Nowy Rynek  
Turniej strzelecki dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.
Murowana Goślina  stycznia  r., 
godz. .  - sala OSP, ul. Rogozińska , 
godz. .  - Program artystyczny Szkoły 
Podstawowej nr  im. Karola Marcinkow-
skiego. 
Murowana Goślina  stycznia  r. - 
plac przed Ośrodkiem Kultury, godz. 

.  program artystyczny, godz. .  
ŚWIATEŁKO DO NIEBA i LICYTACJA 
gadżetów WOŚP.

Szczegółowy program wkrótce na plaka-
tach, a także na stronie internetowej: 
www.domkultury.murowana-goslina.pl, 
www.wosp.kdr.pl oraz www.murowana-
goslina.pl 
Przyłącz się i graj z nami do końca świata 
i jeden dzień dłużej!

Sie ma!
Tomasz Mizgier

Szef Goślińskiego Sztabu XXI Finału WOŚP

▪

▪

▪

▪

„Aktywne Babki” 
mikołajkowo 
u przedszkolaków

Obchodzące właśnie swoją pierwszą 
rocznicę istnienia Koło „Aktywne 
Babki” z Rakowni, postanowiło uczcić 

ten fakt – Mikołajkowo. Z tej okazji  grudnia 
członkinie Klubu: Bożena Zellner, Barbara 
Tomiak, Bożena Czechańska i Melania Puziak 
udały się z mikołajkowymi upominkami do 
Przedszkola „Raczek” w Rakowni.
We własnoręcznie wykonanych mikołajko-
wych skarpetach wręczyły słodkie upominki. 
Przedszkolaki miały sporą niespodziankę, 
a panie uciechę, że właśnie tak mogą świę-
tować swój jubileusz. 
Aktywnym Babkom życzymy równie uda-
nych przedsięwzięć i niesłabnącego zapału 
do dalszej aktywności.

Flagi na Powstanie 
Wielkopolskie
Szanowni Czytelnicy!

Chciałbym zainteresować wszystkich miesz-
kańców gminy inicjatywą stowarzyszenia 
kibiców Lecha Poznań „Wiara Lecha”.
(...) Stowarzyszenie Wiara Lecha - podobnie 
jak w latach ubiegłych rozprowadza repliki 
fl ag Powstańców Wielkopolskich. Wspólnie 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego zachęcamy mieszkańców 
regionu do wywieszania fl ag powstańczych 
lub biało-czerwonych sztandarów  grudnia - 
w dzień wybuchu największego, zakończonego 
sukcesem zrywu niepodległościowego.
Dochód z fl ag zostanie przeznaczony na zakup 
ponad  zniczy, które zapłoną na grobach, 

miejscach pamięci oraz pomnikach Powstań-
ców Wielkopolskich - oraz na obchody kolej-
nej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego. (...)

Wywieszenie fl agi nie będzie zapewne naru-
szeniem w jakikolwiek sposób prawa - 
a może stać się wyrazem hołdu dla tych 
wszystkich, którzy (zarówno na froncie jak 
i w Straży Ludowej) walczyli za wolność 
Wielkopolski.

Zbigniew Wojczak
Członek obornickiego koła Towarzystwa 

Pamięci Powstania Wielkopolskiego,
wnuk dwóch powstańców wielkopolskich

grudzień 2012



Po mszy św. wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przygotowane przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Białężynie „W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim” oraz 
zwiedzanie okolicznościowej wystawy przygotowanej przez Izbę Regionalną Ziemi 
Goślińskiej (Szkoła Podstawowa w Białężynie).

Kolędujmy Małemu
wspólne śpiewanie kolęd z towarzyszeniem 
Orkiestry Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego

6 stycznia 2013 r., godz. 18.50
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie

IX GOŒLIÑSKIE KOLÊDOWANIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie

Parafi a pw. św. Tymoteusza w Białężynie
Parafi a pw. św. Marii Magdaleny 

w Długiej Goślinie

Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła 
w Murowanej Goślinie

Parafi a pw. Najwyższego Arcykapłana 
Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie

 STYCZNIA  r., godz. .
Kościół pw. św. Tymoteusza w Białężynie 

Chóry „Canzona” 
Dyrygent Adrianna Wtorkowska-Kubińska

 STYCZNIA  r., godz. .
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie

Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” 
pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego

 STYCZNIA  r., godz. .
Kościół 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

 STYCZNIA  r., godz. .
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie
Zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej

Zespół wokalny „Una Canto” pod kierunkiem Józefa Kasprzaka



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

Zespół folklorystyczny „Goślinianie”

zaprasza na 

IX BAL MIŁOŚNIKÓW TAŃCA 
„POSZŁA KAROLINKA…”

2 lutego 2013 r. aula Gimnazjum nr 1 
w Murowanej Goślinie

Bilety w cenie 260 PLN od pary:

do nabycia od poniedziałku do 

piątku w godz. 8.00-20.00:

    MGOKiR, ul. Poznańska 16

    Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8
1 stycznia 2013 r., godz. 17.00

Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

Po koncercie zbiórka publiczna na 
rehabilitację Nikoli Skopek

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Arleta Włodarczak

serdecznie zapraszają na

pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego
z zespołem tanecznym pod kierunkiem Marty Jankowskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

serdecznie zaprasza na

VIII KONCERT KARNAWAŁOWY VIII KONCERT KARNAWAŁOWY 
ORKIESTRY DĘTEJORKIESTRY DĘTEJ

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
W MUROWANEJ GOŚLINIEW MUROWANEJ GOŚLINIE

10 lutego 2013 r. (niedziela) o godz. 17.00

Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

BILETY
w cenie 5 zł do nabycia od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00-20.00:
  MGOKiR, ul. Poznańska 16
  Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8

SYLWESTER POD GWIAZDAMI 
W ŁOPUCHÓWKU

Wszystkich chętnych zapraszam serdecznie na 
Sylwestra „pod gwiazdami”. Bawimy się na 

boisku sportowym w Łopuchówku  grudnia 
br. od godz. : .

Oferujemy: ognisko, muzykę, łyk szampana.
Proszę zabierzmy kiełbaski i własne fajerwerki, 
zróbmy największy w gminie pokaz sztucznych 
ogni! Bawmy się do rana! Impreza odbędzie się 

bez względu na pogodę!

ZAPRASZAMY!

Urszula Gendera-Zielińska
Sołtys Łopuchówka z Radą Sołecką

tel.   


