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Gazociąg Jamalski łączy 
złoża gazu w północ-
nej Rosji z Europą 

Zachodnią. Biegnie przez 
Rosję, Białoruś i Polskę do 
Niemiec. Cały gazociąg ma długość  km, 
z czego  km w Polsce. W Polsce biegnie 
między innymi przez Wojnowo, na terenie 
gminy Murowana Goślina. 

Operacja przejścia sieci kanalizacji nad gazo-
ciągiem trwała  dni, w pierwszej połowie 
stycznia. Obecnie teren po robotach jest już 
zasypany i wyrównany.
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Budowa
kanalizacji
w gminie

Kanalizacja gminy Murowana Goślina, 
modernizacja linii kolejowej, moderni-
zacja drogi od Trojanowa do 

Wągrowca, świetlice i wodociąg, budowni-
ctwo komunalne, oświetlenie i place zabaw 
dla wsi to najważniejsze plany gminy na 
najbliższy rok.

Krótką charakterystykę wymienionych 
przedsięwzięć, ich założenia oraz plan reali-
zacji przedstawia Burmistrz Tomasz Łęcki.

szczegóły - str. 

Najważniejsze 
plany gminy na 
2012 rok

Jak to jest możliwe? Zarząd Główny 
PTTK ogłosił rok  Rokiem Turystyki 
Rowerowej. Murowana Goślina jako 

rowerowa gmina rozpoczęła jego obchody 
od Spotkania Noworocznego  stycznia, 
utrzymanego w rowerowo-turystycznym 
duchu. 

Tradycyjnie Burmistrz Tomasz Łęcki powitał 
przybyłych gości, w przemówieniu nowo-
rocznym podsumował rok  oraz nakreślił 
plany gminy na rok już rozpoczęty. Tekst 
przemówienia dostępny w relacji na stronie 
www.murowana-goslina.pl.

szczegóły - str. 

Spotkanie 
Noworoczne na 
dwóch kółkach

Nowa świetlica 
w Rakowni

str. 



KULTURA

Kanalizacja największym realizowanym pro-
jektem

Największą inwestycją, którą będziemy reali-
zować w naszej gminie jest kontynuacja 
budowy kanalizacji w ramach projektu „Kana-
lizacja obszaru Parku Krajobrazowego Pusz-
cza Zielonka i okolic”. Wszyscy mieszkańcy 
mają świadomość, że od wielu lat przygoto-
wywaliśmy się do budowy kanalizacji. Rok 

 jest rokiem kluczowym. Łącznie będzie 
to  km rur kanalizacyjnych (obecnie funk-
cjonuje ok.  km). Praktycznie, po tym roku 
do nowego systemu będą mogły się podłą-
czyć posesje, które zamieszkuje kilka tysięcy 
osób. Dla mieszkańców będzie to znacząca 
oszczędność, ponieważ koszty w porównaniu 
z wywozem szamb, mocno dla nich spadną. 

Coraz więcej mieszkańców korzysta z kolei

Druga bardzo ważna inwestycja realizowana 
będzie w związku z modernizowaną linią 
kolejową. Projekt modernizacji linii realizują 
samorząd województwa wielkopolskiego 
i Polskie Linie Kolejowe (PLK). My jako gmina, 
zdając sobie sprawę z potrzeb mieszkańców, 
od początku jesteśmy orędownikiem 
i współpracownikiem przy tym projekcie. 
W  roku PLK zakończą projekt – zmoder-
nizują przejazdy, poprawią sterowanie linią, 
aby pociąg mógł się poruszać z prędkością 

 km na godzinę. Celem gminy jest dopro-
wadzenie do wybudowania dwóch dodatko-
wych przystanków, niezwykle ważnych dla 
mieszkańców osiedla „Przy Puszczy” w Ło-
puchowie oraz w Przebędowie, a także 
wybudowanie wygodnego dojścia do już ist-
niejącego przystanku przy osiedlu -lecia. 
Zainteresowanie mieszkańców tym środ-
kiem lokomocji jest bardzo duże, w związku 

Najważniejsze plany gminy na 2012 rok 
mówi Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki

z tym od połowy  roku, jak to zapowie-
dział samorząd województwa, wprowa-
dzone zostaną dodatkowe kursy.

Dla bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych

Kolejnym regionalnym projektem, w którym 
gmina jako partner uczestniczy jest moder-
nizacja drogi od Trojanowa do Wągrowca. 
W ramach tej modernizacji zostanie wybu-
dowana ścieżka pieszo-rowerowa w Łopu-
chowie, poprowadzi ona dalej do osiedla 
„Przy Puszczy”. Cieszę się z tej realizacji, 
ponieważ dla pieszych i rowerzystów horror 
związany z poruszaniem się po poboczu 
ruchliwej drogi, się skończy. Zwiększy się 
bezpieczeństwo mieszkańców.

Świetlice i wodociąg

Bardzo aktywni są mieszkańcy mniejszych 
miejscowości i wsi naszej gminy. Od paru 
latwspólnie z nimi przygotowywaliśmy pro-
jekty, które w tym roku wejdą do realizacji. 
I tak, rozpocznie się budowa świetlicy 
w Głęboczku, świetlicy w Boduszewie, 
a także rozpoczniemy budowę wodociągu 
w Głębocku (zakończenie  r.). System 
pierwotnie miał obejmować tylko część wsi, 
obecnie, po uzyskaniu środków unijnych, 
przygotowujemy przetarg na wykonanie 
prac na terenie całej miejscowości. Wszyscy 
mieszkańcy Głębocka będą mieli możliwość 
korzystania z wodociągu.     

Budownictwo komunalne

Kolejną sprawą jest zakończenie komplekso-
wej modernizacji budynku  komunalnego 
przy ul. Nowej i remont następnych dwóch 
budynków, a także wybudowanie budynku 

mieszkalnego w Przebędowie. Stan budyn-
ków komunalnych na terenie gminy Muro-
wana Goślina ciągle się poprawia, a co bar-
dzo ważne, to zadanie gminy fi nansuje się 
samo, czyli utrzymanie budynków komunal-
nych, inaczej niż w innych miastach, nie 
obciąża budżetu gminy Murowana Goślina.  

Oświetlenie i place zabaw dla wsi

Obok wielomilionowych inwestycji w  
roku będziemy realizować też drobniejsze, 
jednak nie mniej ważne dla mieszkańców. 
Mam na myśli choćby budowę oświetlenia 
kolejnych wsi oraz projekt, który mnie szcze-
gólnie cieszy, mam na myśli wybudowanie 

 stref rekreacji na terenach wiejskich, czyli 
placów zabaw. Ten projekt powstaje we 
współpracy z sołectwami.

Wysokość inwestycji gminy w  roku

Wszystkie inwestycje, które są zadaniem 
gminy w  roku osiągną wartość ok. 

 mln zł. Nie uwzględniam tutaj budowy 
obwodnicy i linii kolejowej, ponieważ są to 
zadania województwa. Może pojawić się 
pytanie, jak możliwe jest realizowanie inwe-
stycji na tak wysokim poziomie, skoro cały 
budżet gminy wynosi nieco ponad  mln zł. 
Inwestycje nasze fi nansujemy ze środków 
własnych gminy (podatki lokalne), dotacji 
unijnych, partnerstw publiczno-prywatnych 
i za pośrednictwem Związku Międzygmin-
nego „Puszcza Zielonka”, którego liderem 
jest Murowana Goślina. Gdybyśmy mieli tylko 
ze środków własnych podjąć inwestycje war-
tości  mln zł, zaplanowane na ten rok, rea-
lizowalibyśmy je przez ok. -  lat.

Redakcja i śródtytuły: Paweł Napieralski

Powie ktoś – a cóż to za nowina? Ano 
dla nas mieszkańców Białęg nowina to 
ogromna – jest to bowiem pierwsza 

lampa na terenie naszej wsi od... czasów II 
wojny światowej.

Tylko my wiemy ileż trzeba było przez ostat-
nie kilkanaście lat starań, próśb i zachodu, 
aby wreszcie (jak powiadał Pawlak w fi lmie 

Rozbłysła lampa nadziei

„Kochaj albo rzuć”) – „nadejszła wiekopo-
mna chwila”. Co prawda kolejne lampy poja-
wią się dopiero w przyszłości – jednak począ-
tek został zrobiony. Docelowo lampy na 
terenie naszej wsi – o bardzo rozrzuconej 
zabudowie (z racji olenderskich korzeni 
osadnictwa na Białęgach) mają oświetlać 
strategiczne miejsca (skrzyżowania, roz-
jazdy, przystanki autobusowe) – co wraz 
z oznakowaniem dojazdu do posesji, umoż-
liwi orientację w terenie chociażby karetkom 
pogotowia – dziś poruszającym się na Białę-
gach raczej na wyczucie i po omacku. Okres 

Piotr Michalski
Sołtys sołectwa Białęgi

świąteczno-noworoczny to również czas 
życzeń. Mieszkańcy Białęg oprócz życzeń 
zdrowia i wszelkiej pomyślności mają jeszcze 
jedno życzenie. Wyrażamy nadzieję, że 
w roku  Zarząd Dróg Wojewódzkich 
przychyli się do naszych próśb i wytyczy na 
drodze wojewódzkiej nr  przejście dla 
pieszych ułatwiające dojście do przystanku 
autobusowego, jak również wprowadzi 
ograniczenie prędkości, które poprawi bez-
pieczeństwo dojścia do tegoż przystanku. 
Niestety, jak na razie nasze prośby kiero-
wane do ZDW pozostają bez echa.

Niewielka wieś sołecka Białęgi nie ma zazwyczaj wielu powodów do radości. Jednakże 
w dniu  grudnia  takowy powód był. Jak betlejemska gwiazdka nadziei – 
rozjaśniła mrok na terenie wsi pierwsza lampa! 
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KULTURA

Na odcinku około  metrów w trak-
cie prac nie wykorzystywano sprzętu 
ciężkiego, kopano szpadlami. 

– Roboty były trudne, prowadzone bardzo 
ostrożnie pod nadzorem pracowników Wiel-
kopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. – 
informuje Krzysztof Kańczkowski, przedsta-
wiciel Inżyniera Kontraktu.

Szpadli używa się zawsze w miejscach kolizji, 
czyli „spotkania” się jednej sieci, w naszym 
przypadku kanalizacyjnej, z najróżniejszymi, 
ukrytymi, innymi instalacjami. Gazociąg 
w tym miejscu położony jest bardzo płytko, 
jego oś znajduje się na głębokości ok. ,  m 
pod ziemią. Rura kanalizacji poprowadzona 
została nad nim, płytko w ziemi. Dlatego 
musiała być specjalnie ocieplona. 

Co zrobiono, co i gdzie się dzieje?

(informacja z dnia  stycznia)
Na terenie gminy Murowana Goślina zakoń-
czono budowę dwukilometrowego odcinka 
kanalizacji tłocznej na drodze Wojnowo-Woj-
nówko. Kolektor wyposażono w studnie 
betonowe, obecnie przeprowadzane są 
próby ciśnienia. 

W rejonie Wojnowa nie przewiduje się wystą-
pienia poważnych utrudnień dla kierowców, 
użytkownicy dróg mogą się jednak spodzie-

Budowa kanalizacji w gminie

wać okresowych ograniczeń polegających 
na zamknięciu dla ruchu połowy jezdni na 
krótkim odcinku. Miejsca robót są dobrze 
oznakowane. Po ułożeniu rur i zasypaniu 
wykopu nawierzchnia uzupełniana jest tłucz-
niem, utwardzona i przekazywana do użyt-
kowania, do czasu jej odtworzenia do stanu 
pierwotnego.

Mówi Krzysztof Fabiański, Sołtysa Wojnowa: 
- Występujące utrudnienia mieszkańcy przyj-
mują spokojnie, sytuacja u nas wygląda 
naprawdę dobrze. Pojawiające się problemy 
staramy się rozwiązywać tak, aby ludzie byli 
zadowoleni. Kiedyś, w trakcie robót uszko-
dzona została rura wodociągowa, nie mieliśmy 
wody.  Mieszkańcy wykazali się dużą cierpli-
wością, a Wykonawca szybko awarię usunął. 
Bardzo dobrze funkcjonuje u nas system prze-
pływu informacji. W razie pojawienia się 
utrudnienia, mieszkańcy informują mnie, ja 
interweniuję u Wykonawcy, a  Wykonawca 
szybko reaguje. Wszyscy z niecierpliwością 
oczekujemy na uruchomienie nowego systemu 
kanalizacji”. 

Na polnej drodze do Łopuchowa realizowany 
jest kolektor tłoczny φ . Do tej pory uło-
żono odcinek o długości ok.  m. 

W Wojnówku trwają prace na ulicach: Jago-
dowa, Borówkowa, Jarzębinki oraz w rejonie 

Modrzewiowej. Prace przy sieciach na Mali-
nowej i Poziomkowej zakończono, ale wyko-
nywane są tam przyłącza.

Również w Trojanowie zakończono więk-
szość prac (w pobliżu grupy zabudowań), 
a roboty prowadzone są w rejonie przepom-
powni PS .

Niewiele w porównaniu z sytuacją z poprzed-
niego miesiąca posunęły się roboty w Złoto-
ryjsku, prace prowadzone są za cmentarzem 
ewangelickim, w pobliżu bazy fi rmy 
„CESTAR” – Wykonawcy robót. 

W styczniu, w Kamińsku rozpoczęła prace 
kolejna, czwarta już brygada. Magdalena 
Żeleźna z Mostostal Warszawa SA (Wyko-
nawca) informuje, iż w lutym rozpoczną się 
prace w Rakowni i samej Murowanej Gośli-
nie. 

Pod względem realizacji harmonogramu, 
w Wojnówku roboty wyprzedzają plany, 
natomiast w Złotoryjsku są nieznacznie 
opóźnione, a w Kamińsku realizowane są 
zgodnie z harmonogramem. 

Paweł Napieralski
Specjalista ds. Komunikacji Społecznej

Związek Międzygminny Puszcza Zielonka

W styczniu na drodze budowanej sieci kanalizacji pojawił się Gazociąg Jamal-
ski, który biegnie przez Rosję, Białoruś i Polskę do Niemiec. W Polsce poło-
żony jest między innymi w Wojnowie. Operacja przejścia nad gazociągiem 
trwała  dni.

Od tego numeru, Biuletyn Samorzą-
dowy zmienia szatę (zamiast  -  
stron w kolorze), objętość (zamiast 

 -  stron) oraz formę kolportowania na 
terenach wiejskich (dotychczasowy kolpor-
ter nie wywiązywał się należycie z tego obo-
wiązku, więc powierzyliśmy kolportaż na 
terenie całej gminy jednemu podmiotowi 
i skumulowaliśmy wydatki do tej pory dzie-
lone pomiędzy dwóch kolporterów). 

W  roku planujemy  wydań (  wydania 
będą dwumiesięczne). Ze względu na przy-
bywające na terenie naszej gminy domo-
stwa, zwiększyliśmy nakład.

Jedyne, co nie ulegnie zwiększeniu, to koszty 
wytworzenia Biuletynu – ,  zł brutto za 

egzemplarz (skład grafi czny+wydruk+kolpor
taż). To kwota nieco niższa niż w roku . 
Udało się poczynić pewne oszczędności 
w sferze wydatków ponoszonych na Biule-
tyn, dlatego postanowiliśmy w to miejsce 
poprawić jego wizerunek.

Zachęcamy również Mieszkańców do prze-
syłania na adres biuletyn@murowana-gos-
lina.pl ciekawych informacji nt. tego, co się 
wydarzyło, dzieje lub dziać będzie w naszej 
gminie, oraz do zadawania pytań w ramach 
rubryki „Mieszkańcy pytają”. 

Z pozdrowieniami
Roma Dukat

Redaktor Naczelna BS
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Wybory do Sejmu i Senatu
Otwarcie boiska w Białężynie

Dożynki Gminne 
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Odpady biodegradowalne

Zgodnie z wymaganiami Unii Euro-

pejskiej Polska musi ograniczyć skła-

dowanie odpadów biodegradowal-

nych. |

Podgórna  sprzedana

Zamiast zdobić - straszyła. Nieru-

chomość gminna znajdująca się przy 

ul. Podgónej  - sprzedana. |

W sołectwach będzie jaśniej 

We wrześniu br. został rozstrzyg-

nięty przetarg na budowę oświetle-

nia ulicznego w Białęgach, Długiej 

Goślinie, Głęboczku i Rakowni. | 

Przychodnia lekarza rodzinnego 

Przychodnia informuje o zmianach 

mających na celu ułatwienie 

dostępu pacjenta do lekarza. | 

WEWNĄTRZ

Burmistrz Tomasz Łęcki, Prezes Spółki Lider Marek Szczodrowski oraz szczęśliwa przedstawicielka lokatorów Irena Sośnicka symbolicznie otwierają nowy budynek.

KONSULTACJE 

SPOŁECZNE

września br. o godz. :  w Wojno-

wie miało miejsce symbolicznie wko-

panie pierwszej łopaty w związku

z rozpoczęciem budowy kanalizacji na terenie 

gminy Murowana Goślina, w ramach projektu 

„Kanalizacja sanitarna obszaru Parku Krajobra-

zowego Puszcza Zielonka i okolic” dofi nanso-

wanego z Funduszu Spójności.

W ramach projektu na terenie gminy Murowana 

Goślina wybudowane zostanie ,  km sieci 

kanalizacyjnych,  przepompowni, 
 przy-

łączy kanalizacyjnych do budynków jedno- i wie-

lorodzinnych oraz fi rm. 

szczegóły - str. 

BUDŻET
BUDŻET

września gmina Murowana 

Goślina oddała w użytkowanie 

kolejny budynek komunalny 

wybudowany w ramach umowy opar-

tej na partnerstwie publiczno-prywat-

nym, zawartej ze spółką Lider w Po-

znaniu. 

W nowo oddanym budynku znajduje 

się  kawalerka,  mieszkań dwupoko-

jowych oraz  mieszkanie trzypoko-

jowe. Wszystkie lokale, wykonane 

w pełnym standardzie, posiadają

aneks kuchenny (każdy wyposażony 

w kuchenkę gazową i zlew) oraz 

łazienki. Budowa trwała około roku. 

Lokatorzy mogą się wprowadzać prak-

tycznie od zaraz.
szczegóły - str. 

Chcesz wyrazić swoje zdanie?

Przyjdź na społeczne konsultacje 

w spr. budżetu gminy na rok 

 listopada  roku o godz. .  duża

sala Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury          

i Rekreacji, ul. Poznańska .

INWESTYCJE
INWESTYCJE

W ramach prac nad aktualizacją Wielolet-

niego Planu Inwestycyjnego dla miasta            

i gminy Murowana Goślina  listopada (tj. 

czwartek), godz. : odbędą się konsulta-

cje społeczne w sali sesyjnej Ośrodku Kultury 

w Murowanej Goślinie, ul. Poznańska .

Zachęcamy Mieszkańców do uczestnictwa!

NOWE MIESZKANIA 

KOMUNALNE w Przebędowie

Ruszyła budowa 

kanalizacji w gminie 

Murowana Goślina

Informacje dostępne na www.murowana-goslina.pl 

oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
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Jarmark św. Jakuba
str. -

Pracowite lato

Mijające lato, choć chłodne, w dzia-

łaniach naszego samorządu było

bardzo dynamiczne, przeżywaliśmy

gorące chwile |

Otwarcie ul. Raduszyńskiej

Przesunięciu uległ termin zakończe-

nia inwestycji pn. „Przebudowa ul. 

Raduszyńskiej wraz z mostem” |

Podtopienia w gminie 

W wyniku obfi tych opadów deszczu 

nastąpiły lokalne podtopienia mie-

nia stanowiącego własność komu-

nalną oraz mieszkańców gminy | 

Budownictwo czynszowe 

Murowana Goślina zamierza zreali-

zować projekt dotyczący budowni-

ctwa czynszowego | 

WEWNĄTRZ Zapraszamy na V Rajd Cysterski

września (sobota) zapraszamy do 

udziału w V Cysterskim Rajdzie szla-

kami Puszczy Zielonka. Z terenu gmin 

Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na 

rowerach, pieszo wyruszą turyści, by spotkać

się na mecie na plaży w Kamińsku. Z Murowanej 

Gośliny przygotowaliśmy dwie trasy:

▪ rowerową – zbiórka o godz. :  przed 

ratuszem na pl. Powstańców Wlkp. w Muro-

wanej Goślinie. Trasa łatwa, krótka, prze-

znaczona dla rodzin,

▪ nordic walking – zbiórka o godz. :  przed 

kościołem pw. Najwyższego Arcykapłana 

Jezusa Chrystusa na os. Zielone Wzgórza. 

Prosimy o zabranie własnych kijków.

Zgłoszenie udziału do  września w biurze ZM 

„Puszcza Zielonka”:  telefonicznie - 

w godz. .  – . , mailowo: p.owczarzak@

puszcza-zielonka.pl. Na mecie: ciepły posiłek, 

pamiątkowa kartka z pieczątką, możliwość

uczestnictwa w konkursach z nagrodami.

Udział w rajdzie jest bezpłatny. W przypadku 

braku zgłoszenia udziału lub zgłoszenia po ter-

minie organizatorzy nie gwarantują świadczeń.

V rocznica istnienia Cysterskiego Szlaku Rowe-

rowego to okazja do przypomnienia, że powstał

on jako pierwszy w Polsce szlak rowerowy prze-

biegający przez tereny związane z Cystersami, 

wykorzystujący ofi cjalne logo Szlaku Cyster-

skiego w Polsce. Szlak wiedzie przez Lasy Komu-

nalne Miasta Poznania, dolinę rzeki Cybiny, 

Głównej dalej przez Puszczę Zielonka, do 

Wągrowca, Tarnowa Pałuckiego i Łekna. Następ-

nie zawraca na tereny Puszczy – znajdując metę

w Dąbrówce Kościelnej, na  km trasy.

Impreza sfi nansowana      

ze środków 

Powiatu Poznańskiego.

EUROPEJSKI

TYDZIEŃ
ZRÓWNOWAŻONEGO

TRANSPORTU

Zachęcamy Mieszkańców gminy do włączenia się w obchody Europejskiego Tygodnia 

Zrównoważonego Transportu, który przypada w dniach od  do  września i kończy się

Dniem bez Samochodu.

Ze względu na lipcowe podtopie-

nia przesunięciu uległ termin 

ukończenia robót na ul. Radu-

szyńskiej, dlatego musieliśmy odwo-

łać planowane na  września otwar-

cie ulicy połączone z piknikiem dla 

mieszkańców.

Pozostałe imprezy, o których informo-

waliśmy w lipcowym numerze Biule-

tynu, odbędą się zgodnie z planem.

Zachęcamy do włączenia się w ob-

chody. Organizator zastrzega sobie 

możliwość zmian w programie.

szczegóły - str. 

Rajd Turystyczno-Sportowy „Na zmęczenie Zielonka 2011”

Rajd Turystyczno-Sportowy „Na zmęczenie Zielonka 2011”

25 września 2011
25 września 2011

Szczegóły na:

www.bikecrossmaraton.pl

BIULETYN 
SAMORZĄDOWY
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 lat Goślińskiego Cechu
Nowe lampy 

i świetlica wiejska
Zmiany w „becikowym”

str. str. str. 

SESJA Z SOLARISEM SESJA Z SOLARISEM 
I UDZIELONYM ABSOLUTORIUMI UDZIELONYM ABSOLUTORIUM

Razem można więcej 
Dysponujemy niespełna  km sie-
cią kanalizacyjną. Nowy system 
pozwoli znacznie ją powiększyć. | 

Prace przy Raduszyńskiej
Trwają pracy przy przebudowie 
ul. Raduszyńskiej. Wykonawca 
przystąpił do rozbiórki mostu. |

VI MTB Marathon
 zarejestrowanych uczestników 

zdecydowało się zmierzyć ze szla-
kami Puszczy Zielonki. |

Goślinianin z Krzyżem Ofi cerskim 
Stanisław Woźniak uhonorowany 
został Krzyżem Ofi cerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za zasługi na rzecz 
krwiodawstwa. |

WEWNĄTRZ

Czy Gimnazjum nr  płaci za lekcje 
wychowania fi zycznego na hali spor-
towej? 
Czy autobusem szkolnym można doje-
chać do Murowanej Gośliny?
Jak będzie się rozwijać transport 
wewnątrzgminny?
Jak będzie wyglądać transport po 
modernizacji linii kolejowej?
Na czym polega obowiązek podłącze-
nia do kanalizacji?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania 
udzielają pracownicy Urzędu Miasta 
i Gminy Murowana Goślina.

szczegóły - str. ,

Mieszkańcy 
pytają

Podpisanie listu intencyjnego ze 
spółką Solaris Bus&Coach oraz 
udzielenie absolutorium były

najistotniejszymi punktami IV Sesji 
Rady Miejskiej, która odbyła się

 kwietnia br. 

Pierwsza część posiedzenia poświę-
cona była gratulacjom. Puchary ode-
brali najlepsi goślinianie startujący w 
VI MTB Marathonie.

Podczas sesji miało miejsce podpisa-
nie Listu intencyjnego pomiędzy Bur-
mistrzem Tomaszem Łęckim, a Prze-
wodniczącym Rady Nadzorczej Solaris 
Bus&Coach S.A. Krzysztofem Olszew-
skim. Firma Solaris planuje wybudo-
wanie fabryki na terenie gminy Muro-
wana Goślina i tym samym przeniesie-
nie do nas produkcji autobusów. 

szczegóły - str. -

Radni podjęli również uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego oraz udzielenia Burmi-
strzowi absolutorium. Obie uchwały przyjęto jednogłośnie -  głosów za.

Komunikacja gminna -  
     nowe ceny biletów

stycznia  r. do Urzędu Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina wpłynął wniosek fi rmy Warbus 
Sp. z o.o. z Warszawy w sprawie zmiany taryfy 

opłat za korzystanie z autobusowego transportu publicz-
nego na liniach , , , ,  i  bis.

Po przeanalizowaniu wszystkich argumentów Gmina 
uznała, że podwyżka co prawda jest uzasadniona, ale 
w mniejszej wysokości niż proponował to Warbus. 

szczegóły - str. 
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Linia  - zmiana trasy Komunikacja wewnątrzgminna Terminarz pracy Rady Miejskiej

str. 
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Odkręćmy nasze sercaTo motto akcji zbiórki nakrętek pla-stikowych organizowanej  w skle-pach na terenie miasta.  |
Pół wieku temu powiedzieli TAK listopada do Urzędu przybyłypary na uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie mał-żeńskie.  | -

Sesja Rady Miejskiej listopada odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej. Na sesję stawili się wszy-scy radni.  | -

Zapraszamy do Klubu Turystycznego Łączy nas zamiłowanie do przyrody, sportu i rekreacji, świeżego powie-trza i spędzania czasu w doboro-wym towarzystwie. | 

WEWNĄTRZ

 grudnia o godz. :  tzw. „pociąg specjalny” wjechał na peron dworca PKP Murowana Goślina.

Jak skonstruowany będzie przyszłoroczny budżet? Czy wzrosną wydatki na admini-strację, na czym uda się zaoszczędzić,z czego trzeba będzie zrezygnować, jakie inwe-stycje czekają gminę?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzi uzyskali Mieszkańcy, którzy  listopada przybyli do sali sesyjnej Ośrodka Kultury, by  wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu gminy na .Wcześniej pod dyskusję poddane zostały tematy: zadłużenie gminy, projektowanie dochodów i wydatki.

szczegóły - str. -

Stało się! Szynobusy relacji Poznań– Murowana Goślina – Wągro-wiec po półrocznej przerwie wracają na tory.  grudnia o godz. :tzw. „pociąg specjalny” wjechał na peron dworca PKP Murowana Goślina, z Marszałkami Województwa Wielko-polskiego Markiem Woźniakiem i Woj-ciechem Jankowiakiem, Burmistrzem Tomaszem Łęckim, Kierownikiem Referatu Programowania Rozwoju i In-westycji Ryszardem Pominem oraz kil-koma jeszcze gośćmi specjalnymi na pokładzie.

Uroczysty przejazd rozpoczął sięo godz. :  z dworca letniego w Po-znaniu. Każdy podróżny otrzymałprzed startem pamiątkowy bilet. 

szczegóły - str. 

Budżet 2012 
skonsultowany trójtorowo

POCIĄGIPOCIĄGI relacji Poznań– Murowana Goślina JUŻ KURSUJĄJUŻ KURSUJĄ

Drodzy Mies zkańcy!
Drodzy Mies zkańcy!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, wszelkich łask Bożych, miłości, rodzinnego ciepła, odpoczynku od codzien-nych spraw, a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2012
życzą

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana GoślinaTomasz Łęcki
Przewodniczący Rady MiejskiejKonrad Strykowski

fot. sxc.hu

www.murowana-goslina.pl



Lampy zostały zainstalowane w miej-
scowościach: Białęgi – w centrum wsi, 
Długa Goślina – przy kościele przy dro-

dze w kierunku Wojnowa, Głęboczek – przy 
drodze do Zielonki, Rakownia – przy ul. So-
wiej i ul. Wiklinowej.

Najbardziej mogą cieszyć się mieszkańcy Bia-
łęg (wypowiedź sołtysa Białęg na str. ), 

Na sołectwach pojaśniało

w których jest to pierwsza lampa oświetle-
nia ulicznego. Kolejne zostaną wybudowane 
w ramach etapu drugiego, w tym roku.

Zrealizowana inwestycja to pierwszy etap 
budowy oświetlenia na terenach wiejskich. 
Wartość projektu to niemal  tys. zł, dota-
cja z PROW wyniesie ponad  tys. zł. 

Następne etapy realizowane będą w kolej-
nych latach:

Etap II – budowa oświetlenia w miejsco-
wościach: Białęgi, Białężyn, Boduszewo, 
Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebę-

▪

dowo i Worowo o wartości niemal 
 tys. zł (w tym dotacja z PROW ok. 
 tys. zł) realizowana będzie w latach 

- .

Etap III - budowa oświetlenia w miejsco-
wościach: Mściszewo, Uchorowo, Woj-
nowo i Huciska o wartości ok.  tys. zł 
(w tym dotacja z PROW ok.  tys. zł) 
realizowana będzie w latach - .

Etap IV - budowa oświetlenia w miejsco-
wości Nieszawka o wartości ok.  tys. zł 
realizowana będzie w  r.

▪

▪

KULTURA

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

Program opracowany przez Gminę Murowana Goślina. Projekt „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana 

Goślina” współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

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

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

Pod koniec grudnia na terenach wiejskich zapalone zostało  lamp, zbudowanych w ra-
mach projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców – budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa 
Goślina, Głęboczek i Rakownia w gminie Murowana Goślina”. 

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

Trwają prace wykończeniowe, w tym 
odwodnieniowe przy budowie obwod-
nicy. Inwestor, czyli Wielkopolski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
przekazał, że wystąpiły roboty dodatkowe. 
Dla odwodnienia na odcinku od ronda do 
Trojanowa obecnie opracowywane jest 
nowe rozwiązanie projektowe. Uwzględnia-
jąc czas na zakończenie tych prac oraz pro-
cedurę odbiorową, którą zobowiązany jest 
przeprowadzić inwestor, według stanu dzi-
siejszego ruch samochodowy na obwodnicy 
zostanie dopuszczony prawdopodobnie 
w maju  roku.

OBWODNICA 
– przesunięty termin 
zakończenia robót

Oddanie do eksploatacji obwodnicy Murowanej Gośliny 
przesunie się najprawdopodobniej na maj  roku.

Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Programowania 
Rozwoju i Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

W październiku  r. na cmentarzu 
parafi alnym w Białężynie wyko-
nany został nowy nagrobek na 

grobie ochotnika z armii Hallera śp. Włady-
sława Adamskiego. Na realizację tego zada-
nia gmina otrzymała dotację od Wojewody 
Wielkopolskiego w ramach Porozumienia 
w sprawie powierzenia zadań dotyczących 
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Miejsca pamięci 
– odnowiony 
nagrobek 
w Białężynie

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

Obwodnica Murowanej Gośliny.

styczeń-luty 2012



Radny Szymon Pędziński (Klub „Nowo-
czesna Gmina”) zgłosił wniosek, by 
z porządku obrad wycofać projekt 

uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od 
nieruchomości budynków położonych w ob-
szarze „Śródmieście” pod warunkiem doko-
nania w nich remontu.

Uchwała została nam przekazana na Komisji 
Gospodarczej przed samym opiniowaniem i już 
wówczas nasunęło się kilka uwag – argumen-
tował swój wniosek radny Pędziński – jeszcze 
więcej nasunęło się, gdy na spokojnie można 
było usiąść i tę uchwałę przeczytać. Dlatego 
chcemy do niej powrócić, ale po naniesieniu 
uwag. Uważam, że sama idea jest bardzo 
dobra, ale trzeba się zastanowić, by nie było 
nadużyć jeśli chodzi o zwrot podatku.
Wniosek o wycofanie uchwały został prze-
głosowany pozytywnie –  głosów za.

Następnie radni przystąpili do omawiania 
projektu uchwały w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni. Uchwała 
od początku budziła wiele kontrowersji, 
gdyż jest uchwałą ochronną, wprowadza-
jącą zakaz zabudowy w ww. obszarze, ze 
względu na przebiegający tamtędy korytarz 
ekologiczny i położenie na terenie Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i jego otu-
liny. Tymczasem właściciele działek znajdują-
cych się w tamtym rejonie, także właściciele, 
którzy nabyli je jako nieruchomości rolne od 
Agencji Nieruchomości Rolnych, liczyli na 
możliwość przekształcenia ich w terminie 
późniejszym na działki budowlane. Zgodnie 
z planem, mając na uwadze opinię Zespołu 
Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego w sprawie ochrony terenu 
otuliny Parku, dwie uwagi zostały już wcześ-
niej odrzucone przez Radę Miejską. Ostatnia 
uwaga była rozpatrywana podczas XIII sesji. 
Stanowisko wyjaśniające konieczność 
uchwalenia tam planu ochronnego przedsta-
wił autor planu, architekt Marcin Siwek. 
Swoje argumenty zaprezentował również 
autor uwagi.

Ostatecznie sporna uwaga została rozpa-
trzona negatywnie (  głosów za odrzuce-

XIII Sesja Rady Miejskiej

W ostatni dzień stycznia odbyła się XIII Zwyczajna 
Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Po stwier-
dzeniu quorum (wszyscy radni obecni), przyjęto pro-
tokół z poprzedniej sesji, a następnie przystąpiono do 
procedowania uchwał.

niem uwagi,  przeciw), natomiast sama 
uchwała o ustanowieniu w rejonie ulicy Dol-
nej zakazu zabudowy mieszkaniowej przy-
jęta została  głosami za,  przeciw,  osoba 
wstrzymała się.

Pod obrady radnych wrócił projekt uchwały 
w sprawie reorganizacji osiedli samorządo-
wych na obszarze miasta Murowana Goślina 
oraz nadania im statutów. Poprzednia 
uchwała została uchylona przez Wojewodę 
Wielkopolskiego, gdyż zawierała błąd w sta-
tucie osiedli. Po dokonaniu poprawki, 
uchwała została przyjęta jednogłośnie - 

 głosów za (radna Alicja Kobus była nie-
obecna podczas tego głosowania). Uchwała 
uprawomocni się  dni po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym, wówczas nastąpi 
przeprowadzenie procedury wyborów 
nowych zarządów. Dla przypomnienia: 
kadencja poprzednio działających zarządów 
wygasła. Przy tej okazji dokonana zostanie 
reorganizacja osiedli (zmniejszenie liczby 
osiedli, zmiana granic).

Jako ostatni projekt uchwały w sprawie 
planu pracy Komisji Rewizyjnej na  rok 
przedstawił Przewodniczący Komisji Wie-
sław Kaniecki. Radni przyjęli uchwałę jedno-
głośnie -  głosów za.

Sprawozdanie z działalności w okresie od  
grudnia  roku do  stycznia  roku 
przedstawił Burmistrz Tomasz Łęcki. Radni 
prosili o wyjaśnienie niektórych zapisów ze 
sprawozdania. 

W punkcie poświęconym interpelacjom, wol-
nym głosom i wnioskom radni zgłosili kilka 
spraw ze swoich okręgów wyborczych.

Radny Leszek Rewers poinformował o rezyg-
nacji z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej, 
a tym samym, z funkcji Zastępcy Przewodni-
czącego.

Ponadto Burmistrz Tomasz Łęcki przedsta-
wił konieczność zwołania sesji w trybie nad-
zwyczajnym, w sprawie reorganizacji szkół, 

 lutego. 

Obecny na sali Starszy Cechu Jerzy Pędziński 
zgłosił prośbę o sprawdzenie tabliczek z na-
zwami ulic.

Na tym obrady zakończono.

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

Nadzwyczajna
Sesja Rady 
Miejskiej

Rozmowy w sprawie reorganizacji szkół 
toczyły się od dawna. Obecny projekt 
uchwały skierowany na sesję zakładał prze-
kształcenie szkół miejskich w zespoły 
szkolno-gimnazjalne, natomiast szkoły wiej-
skie w fi lie bądź pod zarządzanie stowarzy-
szeń. Takie działania miały przynieść 
oszczędności rzędu ok.  tys. zł z przezna-
czeniem na zajęcia dodatkowe, na które 
obecnie brakuje środków.

Podczas posiedzenia Rady Oświatowej 
 lutego, członkowie Rady opowiedzieli się 

 głosami za reorganizacją,  było przeciw. 
Tego samego dnia przedstawiciele szkół 
miejskich podpisali porozumienie w spr. 
utworzenia zespołów szkolno-gimnazjal-
nych. Sprzeciw wobec wprowadzenia zmian 
podtrzymali na spotkaniach  lutego przed-
stawiciele placówek wiejskich w Białężynie 
i Długiej Goślinie. 

Ostateczna decyzja należała do radnych. 
W wyniku głosowania  radnych poparło 
uchwałę w sprawie reorganizacji szkół 
(A. Kobus, E. Winogrodzka, W. Kaniecki, 
M. Rogowski oraz K. Przygońska),  radnych 
opowiedziało się przeciw (K. Strykowski, 
T. Pawlak, R. Okińczyc, G. Nawrocka, 
W. Krajna-Solman, B. Kaźmierczak, Sz. Pę-
dziński, R. Bromberek, L. Rewers). Na sesji 
nieobecny był radny Z. Furman.

Wobec takiego wyniku głosowania Bur-
mistrz Tomasz Łęcki poinformował, że do 
końca kadencji nie wróci do tematu reorga-
nizacji szkół. 

Na sali obecni byli licznie zgromadzeni przed-
stawiciele wszystkich środowisk szkolnych. 
Dyskusja pomiędzy radnymi na argumenty 
za i przeciw trwała ponad dwie godziny. 
Ponieważ nie było punktu wolnych głosów 
i wniosków, po głosowaniu zakończono 
obrady.

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

 lutego odbyła się Sesja 
Rady Miejskiej, powołana 
w trybie nadzwyczajnym 
i poświęcona tylko jednemu 
tematowi – projektowi 
uchwały w sprawie reorgani-
zacji szkół gminnych.

URZĄD, RADA

www.murowana-goslina.pl



W numerze grudniowym  „Biu-
letynu Samorządowego” infor-
mowaliśmy, iż od  lutego  

autobus linii  Przebędowo – Poznań 
(os. Sobieskiego) - Poznań (os. Sobieskiego) 
– Przebędowo jeździć będzie zmienioną 
trasą, przez ul. Dzięgielową koło ośrodka 
akademickiego na Morasku.

Niestety przewoźnik, tj. Warbus Sp. z o.o. nie 
otrzymał jeszcze zezwolenia na wykonywa-

nie regularnych przewozów osób w krajo-
wym transporcie zbiorowym uwzględniają-
cego nową trasę autobusu.

Modyfi kacja przebiegu trasy autobusu linii 
 nie powinna wiązać się ze zmianą godzin 

odjazdów autobusów z przystanków począt-
kowych tj. z Murowanej Gośliny i os. Jana III 
Sobieskiego. Jednak zarówno termin wpro-
wadzenia zmian, jak i ostateczny kształt roz-
kładów jazdy zależeć będzie od decyzji 
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu 
i może ulec zmianie.

O wszystkich zmianach będą Państwo na 
bieżąco informowani odrębnymi komunika-

Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 892 36 43
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl

wej w Poznaniu - wyrażając zadowolenie 
z dotychczasowej współpracy poinformo-
wał, że Straż Miejska w Murowanej Goślinie 
jest aktualnie jedyną tego typu jednostką 
w powiecie poznańskim, która nawiązała 
współpracę z Sądem Rejonowym w tym 
zakresie.

Kontrole umów na wywóz nieczystości

W ostatnich tygodniach strażnicy przepro-
wadzili doraźne kontrole w zakresie wywozu 
odpadów. Kontrole odbyły się na posesjach, 
gdzie zachodziło uzasadnione podejrzenie 
braku umów na wywóz nieczystości lub nie 
wywożenie takowych od dłuższego czasu.  
Ujawniono pięć przypadków uchybień wśród 
właścicieli nieruchomości, na których straż-
nicy nałożyli grzywny w drodze mandatu 
karnego. W trzech przypadkach były to 
posesje na terenie miasta, w dwóch pozosta-
łych posesje w Przebędowie i Wojnowie.

Kontrole stoisk targowych

W okresie przedświątecznym strażnicy miej-
scy skontrolowali stoiska sprzedaży materia-
łów pirotechnicznych (  stoiska) oraz punkty 
sprzedaży karpii (  stoiska). Wszystkie 
punkty handlowe posiadały niezbędne 
pozwolenia oraz uiściły opłaty targowe.  

Bezpieczeństwo w noc sylwestrową

Jak co roku Straż Miejska realizowała zada-
nia zabezpieczenia spokoju i porządku pub-
licznego w czasie nocy sylwestrowej. Obok 
patrolu funkcjonariuszy policji, teren miasta 
i gminy był kontrolowany przez patrol 
w składzie policjant + strażnik miejski. W 

czasie pełnionej służby nie stwierdzono 
przypadków  dewastacji mienia i zagrożenia 
dla bezpieczeństwa mieszkańców. Wspólny 
patrol interweniował dwukrotnie: w sprawie 
osoby nietrzeźwej, którą przewieziono na 
Izbę Wytrzeźwień i jedno zdarzenie – awan-
tura domowa. Po północy funkcjonariuszy 
odwiedził Burmistrz Miasta i Gminy – Tomasz 
Łęcki, który dziękując za zaangażowanie 
w służbie, złożył  życzenia noworoczne.

W okresie od  grudnia  do  
stycznia  strażnicy miejscy 
przyjęli  interwencji, w tym m.

in.: w zakresie czystości i porządku – , par-
kowania pojazdów i bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym – , interwencje dot. zwierząt - 

, dot. bezpieczeństwa mieszkańców i za-
kłócania porządku publicznego – . W oma-
wianym okresie przewieziono  bezdomnych 
psów do schroniska „Azorek” w Oborni-
kach.

Strażnicy zgłosili  uwag: do Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska oraz innych komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta i Gminy – , do Wielkopol-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – , do 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgó-
rza”  i administratora TBS – , do fi rmy utyli-
zacyjnej „Farmutil” – , pozostałe – . 

Skazani wyrokiem sądu sprzątają w Muro-
wanej Goślinie

W ramach współpracy Straży Miejskiej i Sądu 
Rejonowego w Poznaniu, w grudniu osoby 
skazane wyrokiem sądu na karę ogranicze-
nia wolności pod nadzorem funkcjonariuszy 
SM przepracowały w ramach prac publicz-
nych  godzin, sprzątając tereny wzdłuż 
dróg i ulic Murowanej Gośliny. Łącznie pracu-
jący zebrali  worków z odpadami, które 
odebrały służby drogowe.  W rozmowie 
z Komendantem SM, Piotr Wojnowski – kie-
rownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądo-

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

W NE TELEFONY, KONTAKTY:WA NE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska tel.:    ; 
        kom.:   
Policja 
sekretariat     (w godz. : - : )
Komendant     (w godz. : - : )
       
Pogotowie Ratunkowe tel.: 
Straż Pożarna tel.:  
OSP Murowana Goślina 
tel.:     
Tadeusz Stencel, pełnomocnik ds. bezpie-
czeństwa kom.:   

Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny 
Policjant mł. asp. Dariusz SIKORA 
kom.:   
Straż Miejska -   

Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant mł. asp. Hubert ŻOŁDAK 
kom.:   
Straż Miejska -   

Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant st. sierż. Damian FUTRO 
kom.:   
Straż Miejska -   

Szczegółowy wykaz na stronie 
www.murowana-goslina.pl

tami, które zostaną umieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina, rozwieszone w autobusach 
oraz na przystankach zlokalizowanych na 
terenie miasta Murowana Goślina.

Dla przypomnienia - planowany przebieg linii 
nr  jest następujący: Murowana Goślina – 
Bolechowo Osiedle – Promnice – Biedrusko 
– Radojewo – ul. Naramowicka – ul. Dzięgie-
lowa – ul. Umultowska – ul. Opieńskiego – 
ul. T. Szeligowskiego – Dworzec os. Jana III 
Sobieskiego.

Zmiana trasy 
autobusu linii 348 później

styczeń-luty 2012



Przypominamy Państwu o obowiązku 
wynikającym z rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo-

łecznej w sprawie wymagań w zakresie 
wykorzystywania i przemieszczania azbestu 
oraz wykorzystywania i oczyszczania insta-
lacji lub urządzeń, w których był lub jest 
użytkowany azbest.

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 jaką w kolejnych 
latach należy przeznaczyć na pomoc w likwi-

dacji wyrobów zwierających azbest. Jedno-
cześnie informujemy, że wypełnienie poniż-
szej ankiety nie jest równoznaczne ze złoże-
niem wniosku o dofi nansowanie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest. O tegorocz-
nym naborze wniosków o dotację na ten cel 
będziemy informować Państwa w wiosen-
nych numerach 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-
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 właścicieli 
nieruchomości, na których znajdują się wyroby 
zawierające azbest. Program dostępny jest w 
Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina, ul. Poznańska , pok.  oraz 
na stronie internetowej (www.murowana-
goslina.pl) w dziale Publikacje.

▪

▪

Ewidencja materiałów zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA

Adres, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest 
(płyty eternitowe, rury, etc.)

Imię i nazwisko właściciela lub użytkownika nieruchomości

Tytuł własności
(własność prywatna, dzierżawa, najem)

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

Ilość (m , tony)

Przydatność do dalszej eksploatacji 
(całe płyty czy popękane etc.)

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

▪
▪

Inne istotne informacje o wyrobach
(dach domu, budynku gospodarczego, garażu etc.)

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: 
Barbara Borejsza-Ida,  tel.    , e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

GOSPODARKA KOMUNALNA

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest są zobowią-
zani do  lutego  r. dostarczyć do siedziby urzędu informację o tychże wyrobach, 
korzystając z druku zamieszczonego poniżej.

Barbara Borejsza-Ida
podinspektor ds. ochrony środowiska 
i usług komunalnych
tel.: 61 892 36 41
b.ida@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl



GOSPODARKA KOMUNALNA

Z inicjatywą uruchomienia „trzydziestki” 
wystąpiła Spółka Warbus z Warszawy, 
której autobusy codziennie dojeżdżały 

(przejazd techniczny) z bazy autobusowej 
zlokalizowanej na terenie Murowanej Gośliny 
do Obornik, aby tam realizować kursy uru-
chomionej w listopadzie  r. komunikacji 
miejskiej Oborniki.

Od poniedziałku,  stycznia  r. busy 
o charakterystycznej czerwono-białej kolo-

rystyce wykonują przewozy pasażer-
skie na regularnej linii nr  na trasie:

Kierunek Murowana Goślina - Obor-
niki
MUROWANA GOŚLINA UL. POZNAŃ-
SKA (naprzeciw Banku Spółdziel-
czego) – MUROWANA GOŚLINA UL. ROGO-
ZIŃSKA – BIAŁĘGI – BIAŁĘŻYN – UCHOROWO 
– ŻERNIKI – ŁUKOWO – OBORNIKI DW. AUTO-
BUSOWY

Kierunek Oborniki - Murowana Goślina 
OBORNIKI DW. AUTOBUSOWY – ŁUKOWO - 
ŻERNIKI – UCHOROWO – BIAŁĘŻYN – BIA-
ŁĘGI - MUROWANA GOŚLINA UL. ROGOZIŃ-

SKA - MUROWANA GOŚLINA UL. POZNAŃ-
SKA
Nowo otwarta linia w całości fi nansowana 
jest przez Gminę Oborniki. 

Posiadanie biletu miesięcznego na linie 
wewnątrzgminne nr ,  i  oraz  
i   nie upoważnia do przejazdu autobu-
sem linii nr .

 stycznia  r. zostało podpisane porozumienie międzygminne pomiędzy Gminą Obor-
niki, a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia Gminie Oborniki przez Gminę 
Murowana Goślina zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. W następstwie 
podpisanego porozumienia  stycznia  r. po raz pierwszy wyruszyły na trasę łączącą 
Murowaną Goślinę i Oborniki busy linii nr . 

Busem linii nr 30 do Obornik

Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury technicznej
tel. 61 892 36 43
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl

STREFA 
/ CENA 
BILETU

NAZWA PRZYSTANKU

KIERUNEK 
Murowana Goślina - 

Oborniki

KIERUNEK 
Oborniki 

- Murowana Goslina

I /  zł

Murowana Goślina - 
ul. Poznańska 

Murowana Goślina - 
ul. Rogozińska

Oborniki                    
- Dw. Autobusowy

Łukowo

II /  zł

Białęgi

Białężyn

Uchorowo

Żerniki

Żerniki

Uchorowo

Białężyn

Białęgi

III /  zł

Łukowo

Oborniki                    
- Dw. Autobusowy

Murowana Goślina - 
ul. Rogozińska

Murowana Goślina - 
ul. Poznańska

Trasa autobusowa podzielona jest na  strefy.                 
W zależności od stref obowiązują różne ceny biletów, 
co przedstawia poniższa tabela:

Oborniki - Murowana Goślina (dni robocze)

F - kursuje w dni robocze, od poniedziałku do piątku
 - kursuje tylko w soboty

X - kursy na trasie skróconej, Murowana Goślina - Uchorowo

( ) - przystanki zlokalizowane w strefi e nr 
( ) - przystanki zlokalizowane w strefi e nr 
( ) - przystanki zlokalizowane w strefi e nr 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU LINII  NR 

Murowana Goślina - Oborniki (dni robocze)

Murowana Goślina - Oborniki (soboty)

Oborniki - Murowana Goślina (soboty)

styczeń-luty 2012



Pan Józef urodził się w Gądkach pod 
Poznaniem. Życie nie oszczędziło mu 
przykrości. Gdy miał  lat zmarła 

mama, po następnych  latach tata. Panu-
jąca wówczas gruźlica zabrała również 
innych członków rodziny. Przed  rokiem 
zajmował się drobnym handlem. W czasie 
wojny pojmany i przetrzymywany w więzie-
niu, cudem ocalał dzięki interwencji wojsk 
polskich. Od  roku do końca aktywności 
zawodowej pracował w budownictwie jako 
cieśla. Budował głównie szpitale, jak choćby 
ten dobrze znany mieszkańcom naszej gminy 
– przy ul. Lutyckiej.

Doczekał się  córek (jedna już nie żyje), 
 wnucząt i  prawnucząt. Żona, z którą 

przeżył ponad pół wieku, zmarła w  
roku. Obecnie mieszka z wnukiem i jego żoną 
na os. Zielone Wzgórza, gdzie przeprowadzili 
się kilka lat temu z Poznania. Pan Józef jest 
naszym jedynym -letnim mieszkańcem. 
Kondycja fi zyczna i uśmiech nie opuszczają 
Jubilata. Trochę gorzej jest ze słuchem, 
w końcu to wiekowy (dosłownie) Pan. Pań-
stwo Marcinkowscy wspominają, że krótko 
po „dziewięćdziesiątce” Jubilat jeszcze sam 
kilka razy w tygodniu jeździł na cmentarz 
miłostowski, na grób żony. Obecnie domu 

już nie opuszcza, ale na piętro do swego 
pokoju po schodach wejdzie. W pobliżu 
krząta się pies, regularnie dokarmiany przez 
swojego ukochanego Pana, gdy tylko rodzina 
nie widzi. 

Burmistrz Tomasz Łęcki życzył Szanownemu 
Jubilatowi zdrowia i pogody ducha, a na 
mroźną pogodę panującą obecnie za oknem 
wręczył ciepły koc. Pan Józef otrzymał rów-
nież kwiaty i upominki gminne, a także, za 
pośrednictwem urzędu, list podpisany przez 
Premiera Donalda Tuska. Przyłączamy się do 
wszystkich życzeń.

 lat,  lat…

Pan Czesław, mimo mroźnego dnia, 
powitał nas przed domem, bynajmniej 
nie jakoś specjalnie grubo odziany. Za 

to z wielką charyzmą. Jak się okazało, Pan 
Czesław nie zażywa leków, z wizytą u lekarza 
nie był dobre kilka lat, mieszka sam i całkiem 
nieźle sobie radzi. Skąd ta krzepa? Z lasu. 
Całe życie pracował jako drwal. Córka Danuta 
Nowicka z mężem Czesławem, obecni pod-
czas wizyty burmistrza,  pomagają dowożąc 
co dzień punktualnie na godzinę  posiłek. 
Jak wspomina Jubilat, ten rytuał ma swoje 
początki jeszcze, gdy żyła żona. Obiad 
zawsze musiał być idealnie w południe.

Obecnie w gminie Murowana Goślina mamy 
 mieszkańców w wieku  lat,  po  lat, 

oraz jednego „stulatka”. Życzymy wszyst-
kim, a zwłaszcza Jubilatowi, dalszego zdro-
wia i nieustającej pogody ducha.

Niech żyje nam Pan Czesław
Jak żyć, by w zdrowiu i dobrej kondycji dożyć  lat? Pan Czesław Pawlik z Białęg, który 
obchodził takowy jubileusz  stycznia, swoją energią i uśmiechem wskazuje gotowy prze-
pis.  lutego br. Burmistrz Tomasz Łęcki, Kierownik USC Aleksandra Pilarczyk i Sołtys Bia-
łęg Piotr Michalski udali się do Jubilata z życzeniami.

Tyle  lutego wyśpiewano Panu 
Józefowi Latuskowi, który wów-
czas skończył  lat. Szanow-
nego Jubilata z urodzinowymi 
życzeniami  lutego odwiedził 
Burmistrz Tomasz Łęcki w towa-
rzystwie Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Aleksandry 
Pilarczyk oraz proboszcza parafi i 
pw. Najwyższego Arcykapłana 
Jezusa Chrystusa ks. Marka 
Chmary. W roli gospodarzy – 
wnuk Jubilata p. Krzysztof Mar-
cinkowski z żoną Bogumiłą.

Pan Czesław jest rodowitym mieszkańcem Białęg. Tu spędził całe swoje życie. Dochował się  dzieci,  wnu-
cząt   i prawnuczki. Jego rodzice również dożyli sędziwego wieku (ojciec niemal , a mama  lata).

JUBILACI

Na zdjęciu: pośrodku Jubilat Pan Józef Latusek. Za Jubilatem: wnuk Krzysztof Marcinkowski, Burmistrz 
Tomasz Łęcki, Bogumiła Marcinkowska, ks. Marek Chmara, kierownik USC Aleksandra Pilarczyk.

www.murowana-goslina.pl



SPOTKANIEnoworoczne
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Marcin Bugajewski przeskakuje na rowerze poprzeczkę zawieszoną na wysokości  cm.

Marcin Bugajewski zamyka oponą rowerową pudełko zapałek w ustach ochotnika.

Przedsiębiorcy Roku : Dariusz Modrak - DM Faden (  od lewej), Władysław Matoga (  od lewej), Janusz 
Błachowiak (  od lewej).

Sportowcy Roku : judoczka Kamila Busse, uprawiający sztuki walki Mateusz Juskowiak.

Prowadząca Klub Turystyczny Patrycja Owczarzak oraz przedstawiciele T. Kłos Team.

Od lewej: zastępca Prezydenta Poznania Tomasz Kayser, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,                         
ks. abp Henryk Muszyński, Burmistrz Tomasz Łęcki, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, Starosta Poznański Jan Grabkowski.

www.murowana-goslina.pl



URZĄD, RADA

Spotkanie Noworoczne na dwóch kółkach

Otwarcia imprezy, po projekcji fi lmu 
z zeszłorocznego goślińskiego MTB 
Marathonu, dokonał właściwie na 

jednym kółku – monocyklu – wielokrotny 
mistrz świata w trialu – Marcin Bugajewski – 
wyjeżdżając spomiędzy widowni.
Życzenia mieszkańcom gminy oraz plany na 

 rok o szerszym niż gmina zasięgu przed-
stawili goście: Wojewoda Wielkopolski Piotr 
Florek, Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak, Starosta Poznański 
Jan Grabkowski oraz I Zastępca Prezydenta 
Miasta Poznania Tomasz Kayser.
Po wystąpieniach gości ponownie akrobacje 
na rowerze wykonał Marcin Bugajewski, m. 
in. przeskoczył przez poprzeczkę zawie-
szoną na wysokości  cm. 

Tradycyjnie wręczone zostały Statuetki Bur-
mistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
dla Przedsiębiorcy Roku .

w kategorii „mały przedsiębiorca” 
wyróżniona została fi rma DM Faden – 
Modrak i Szęlągiewicz Sp. j.
w kategorii „średni przedsiębiorca” sta-
tuetkę otrzymał zakład Władysława 
Matogi „MUR-BET” Handel Produkcja 
Usługi Wielobranżowe Murarstwo Beto-
niarstwo.
w kategorii „przedsiębiorca duży” nie 
wpłynęły zgłoszenia.
za całokształt działalności na rzecz gośliń-

▪

▪

▪

▪

skiej przedsiębiorczości statuetkę otrzy-
mał Bogdan Błachowiak, wieloletni właś-
ciciel warsztatu samochodowego, ceniony 
w środowisku rzemieślnik, wzór dla kilku 
pokoleń uczniów, których szkolił.

Wyróżnienie otrzymali również Najlepsi 
Sportowcy  roku.

w kategorii „Sportowiec Roku ” do 
 lat już po raz trzeci statuetkę otrzy-

mała judoczka Kamila Busse.
w kategorii powyżej  lat wyróżniony 
został uprawiający sporty walki (submis-
sion grappling) Mateusz Juskowiak.

Spotkanie było również okazją do przedsta-
wienia planów turystyczno-rowerowych 
gminy na rok .
Ofertę Klubu Turystycznego „Puszcza Zie-
lonka” zaprezentowała założycielka Klubu 
i zarazem opiekunka sekcji nordic walking – 
Patrycja Owczarzak.
O siódmej już edycji Powerade Suzuki MTB 
Marathonu w Murowanej Goślinie opowie-

▪

▪

PODZIĘKOWANIA
Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim mieszkańcom gminy 
Murowana Goślina, którzy zaangażowali 
się, wsparli i pomogli nam po pożarze 

 grudnia  roku.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazanie 
nam tak dużego serca przez wiele osób 
w tych trudnych dla nas chwilach.

Irena i Wiesław Gacowie, Mściszewo

PODZIĘKOWANIA
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali 
wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

śp. LECHA SZAJ

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, Delegacjom, za okazaną pomoc, współ-
czucie, złożone wieńce i kwiaty oraz intencje mszalne podziękowania składają

Monika Szaj z Mamą i Siostrą

Jak to jest możliwe? Zarząd Główny PTTK ogłosił rok  Rokiem Turystyki Rowerowej. 
Murowana Goślina jako rowerowa gmina rozpoczęła jego obchody od Spotkania Noworocz-
nego  stycznia, utrzymanego w rowerowo-turystycznym duchu.

dział główny organizator cyklu - Grzegorz 
Golonko. Tegoroczny maraton odbędzie się 

 kwietnia. 
Sezon maratonów rowerowych zakończymy 

 września maratonem w Łopuchowie, 
w ramach cyklu Bike Cross Marathon Wiel-
kopolska. Na tę imprezę zaprosił z kolei Woj-
ciech Gogolewski. Przedstawił również skład 
nowej grupy rowerowej „T. Kłos Team”. 
Reprezentanci grupy – mieszkańcy Murowa-
nej Gośliny - wystąpili w nowych koszulkach. 
Kilka słów o sponsoringu grupy powiedział 
gośliński przedsiębiorca Tadeusz Kłos, pasjo-
nat rowerów, uczestnik maratonów.

Na zakończenie błogosławieństwo i dobre 
słowo do zgromadzonych skierował ks. abp 
Henryk Muszyński Prymas Senior.

Po części ofi cjalnej uczniowie Zespołu Szkół 
z ul. Szkolnej – jak zawsze profesjonalnie – 
przygotowali poczęstunek. W roli głównej 
wypieki goślińskich cukierników.

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

Podziękowania:
Za pomoc w organizacji Spotkania Noworocznego szczególne podziękowania należą się:
Pani Dyrektor Gimnazjum nr  Justynie Furman, oraz p. Grażynie Krajeckiej i p. Ryszardowi Lewandowskiemu, Pani Dyrektor Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 
Agnieszce Olejniczak-Gros oraz nauczycielom p. Izabeli Staroście-Byczyńskiej, p. Danucie Borejszy-Wysockiej, p. Robertowi Szelidze i oczywiście Uczniom, Pani 
Dyrektor Ośrodka Kultury w Murowanej Goślinie Arlecie Włodarczak oraz całej obsadzie MGOKiR. Bartłomiejowi Stefańskiemu za rowerową scenografi ę, Panu 
Stefanowi Wysockiemu oraz jego Pracownikom, Panu Prezesowi OSP Murowana Goślina Eugeniuszowi Tomickiemu, Patrycji Owczarzak ze Związku Międzygmin-
nego „Puszcza Zielonka”, Wojciechowi Gogolewskiemu, Grzegorzowi Golonko, Pani Małgorzacie Busse i Michałowi Bejmie oraz współpracownikom z urzędu.

Tradycyjnie Burmistrz 
Tomasz Łęcki powitał 
przybyłych gości i w 
przemówieniu noworocz-
nym podsumował rok 

 oraz nakreślił plany 
gminy na rok już rozpo-
częty. Tekst przemówie-
nia dostępny w relacji na 
stronie www.murowana-
goslina.pl.

styczeń-luty 2012



 lutego – rajd nordic walking

Miłośników spacerowania z kijkami 
zapraszamy  lutego. Spotykamy 
się na parkingu leśnym przy leśni-

czówce w Boduszewie, skąd ruszamy o godz. 
 na  km pętlę szlakami Puszczy Zie-

lonka. 

Po rajdzie wracamy na parking, gdzie Gospo-
darz Leśniczówki, Artur Luty zaprasza na 
ognisko. Prosimy zabrać własny prowiant i 
kijki.

Jest to kolejna otwarta impreza nordic wal-
king organizowana przez Klub Turystyczny 
„Puszcza Zielonka”. Od marca rusza także 
sekcja rowerowa. Zachęcamy do zapisywa-
nia się do Klubu. Niewiele formalności, zero 
składek. Wystarczy wypełnić deklarację, 

URZĄD, RADA

Dopiero zwiedzaliśmy puszczańskie ostępy po stronie gminy Kiszkowo 
w ramach Marszu Noworocznego nordic walking, który odbył się  stycz-
nia, ze startem i metą w Dąbrówce Kościelnej i pokazem zdjęć z wyprawy 
do Nowej Zelandii Bartosza Krąkowskiego, a już szykujemy kolejny rajd.

 lutego nordic walking

 marca nordic walking

 marca rajd rowerowy

 kwietnia rajd rowerowy

 kwietnia nordic walking

 maja „Puszcza Wpuszcza” rajd pieszo-
rowerowy

 czerwca Noc Kościołów Drewnianych

 czerwca Rowerowy Rajd Świętojański

lipiec, sierpień imprezy w ramach IV Lata z Przewod-
nikiem w „Puszczy Zielonka”

 września „Cysterski Rajd Rowerowy” – impreza 
pieszo-rowerowa

 października impreza nordic walking

 października zakończenie sezonu rowerowego

 listopada Marsz Pamięci – nordic walking

 grudnia nordic walking

dostępną u Patrycji (Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka”, ratusz, Nowy Rynek , 
os. Zielone Wzgórza) lub Romy (Gminne Cen-
trum Informacji, ratusz, pl. Powstańców 
Wlkp. , Murowana Goślina), albo bezpo-
średnio podczas imprez.

Zapraszamy na nasz profi l na facebooku! 

Patrycja Owczarzak
opiekun sekcji nordic walking

tel.    
e-mail: p.owczarzak@murowana-goslina.pl 

Roma Dukat
opiekun sekcji rowerowej

tel.    
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl 

Ramowy terminarz imprez klubowych na  rok:

Ostatnia szansa na dofinansowanie            
projektów z funduszy UE

Jest to już ostatni nabór wniosków                
w ramach środków LGD „Kraina Trzech 
Rzek” na wsparcie działalności pozarol-

niczej oraz  na wsparcie działań mających na 
celu poprawę jakości życia na wsi, rozwój 
turystyki.

Małe projekty:

Benefi cjenci: Jednostki samorządu teryto-
rialnego, kościoły i związki wyznaniowe, 
organizacje pozarządowe, osoby fi zyczne.

Zakres pomocy: m.in. podnoszenie jakości 
życia społeczności lokalnej, poprzez np.: 
organizację imprez kulturalnych, sporto-
wych, szkoleń, warsztatów, zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej, rozwijanie 
aktywności społeczności lokalnej przez pro-
mocję i organizację lokalnej twórczości kul-
turalnej,  remont połączony z modernizacją 
lub wyposażenie istniejących świetlic wiej-
skich, rozwijanie turystyki lub rekreacji, 
zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturo-

wego i historycznego, inicjowanie powsta-
wania, przetwarzania lub wprowadzania na 
rynek produktów i usług, których podstawę 
stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory 
gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym 
kulturowe, historyczne lub przyrodnicze 
albo podnoszenie jakości takich produktów 
lub usług, wykorzystanie energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych w celu popra-
wienia warunków prowadzenia działalności 
kulturalnej lub gospodarczej, w tym polega-
jącej na wynajmie pokoi w gospodarstwie 
rolnym, z wyłączeniem działalności rolni-
czej.

Refundacja: % poniesionych kosztów kwa-
lifi kowanych, maksymalnie   zł na pro-
jekt. 

Różnicowanie w kierunku działalności nie-
rolniczej

Benefi cjenci: rolnicy lub domownicy rolnika, 
podlegający ubezpieczeniu w KRUS

Zakres pomocy: budowa, przebudowa, 
remont budynków, zakup maszyn, urządzeń 
narzędzi, sprzętu komputerowego wraz 
z oprogramowaniem, środków transportu, 
zagospodarowanie terenu, koszty robót 
budowlanych, koszty przygotowania doku-
mentacji technicznej, urządzenie miejsc do 
wypoczynku, zakup wyposażenia i sprzętu 
turystycznego lub rekreacyjnego dla działal-
ności turystycznej, a także zwierząt do celów 
terapeutycznych, sportowych, rekreacyj-
nych.

Refundacja:  % poniesionych kosztów kwa-
lifi kowanych, maksymalnie   zł.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek” planuje na przełomie lutego i marca 
 przeprowadzić nabór wniosków na działania: Małe projekty oraz Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej. 

Biuro Stowarzyszenia LGD 
„Kraina Trzech Rzek”, 
Oborniki, 
ul. Marsz. J. Piłsudskiego , 
tel.   ,    , 
www.kraina rzek.pl

www.murowana-goslina.pl



Jak przekazać %

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

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

numer wpisu do KRS, 
obliczoną równowartość % podatku 
należnego.

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

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

. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –         
nr KRS 

. Fundacja „Bread of Life” –                           
  nr KRS 

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

. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. 
Franciszka – nr KRS 

. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych –                   
nr KRS 

. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni –        
nr KRS 

▪
▪

Organizacje pożytku 
publicznego czekają na Twój 1%

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

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

. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 
nr KRS  

Aby % podatku trafi ł do konkretnej drużyny 
czy szczepu, należy w rubryce “Inne infor-
macje, w tym ułatwiające kontakt z podatni-
kiem” wpisać odpowiedni KOD JEDNOSTKI 
oraz IMIĘ i NAZWISKO wpłacającego. 

Kody Drużyn:
WLP  Gośliński Szczep ZHR „Wzgórze”
WLP   Goślińska Gromada Zuchowa 

„Wesołe Wicherki”
WLP   Goślińska Gromada Zuchów 

„Orlęta”
WLP    Drużyna Harcerek „Wiatry”    

w Murowanej Goślinie
WLP    Drużyna Harcerzy „Las”            

w Murowanej Goślinie
WLP   Drużyna Wędrowniczek             

w Murowanej Goślinie
WLP  Koło Przyjaciół Harcerstwa

NS ZOZ „MEDICUS” 
ul. Dworcowa , -  Murowana Goślina

informuje
Rejestracja: 
pn.-pt. od . - . , sob. . - .
Kontakt:
tel./fax.:    
e-mail: medicus-murowana@servis.net.pl

WYKAZ PORADNI 
W RAMACH KONTRAKTU Z NFZ 

Chirurgia ogólna 
.  - .
.  - .
.  - .

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
.  - .
.  - .
.  - .

Dermatologia i wenerologia
.  - .
.  - .
.  - .

Ginekologia i położnictwo
.  - .
.  - .
.  - .

Neurologia
.  - .
.  - .
.  - .

Okulistyka
.  - .
.  - .
.  - .

Pracownia RTG
.  - .
.  - .
.  - .

Badanie słuchu
.  - .

Wykaz gabinetów komercyjnych:
Kardiolog, Diabetolog, Urolog, Otolaryn-
golog, USG Doppler - diagnostyka koń-
czyn dolnych.

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

poniedziałek
środa

czwartek

wtorek
czwartek

sobota

poniedziałek
środa

piątek

poniedziałek
wtorek
piątek

wtorek
czwartek

piątek

poniedziałek
środa

piątek

poniedziałek
środa

czwartek

poniedziałek

W ustawie z  marca  r. o zwro-
cie podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej 
wprowadzono następujące zmiany:

w art.  ust. 
. limit ustala się jako kwotę stanowiącą 

iloczyn stawki zwrotu podatku na  litr 

oleju napędowego, liczby  oraz 
powierzchni użytków rolnych, będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu pro-
ducenta rolnego, określonej w ewidencji 
gruntów i budynków, według stanu na 
dzień  lutego danego roku;

Stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej ustalono                 
w wysokości ,  zł na  litr oleju w roku 

.

w art.  ust. 
. wniosek o zwrot podatku składa się 

w terminach od dnia  lutego do ostat-

Zmiana terminu zwrotu podatku akcyzowego
niego dnia lutego i od dnia  sierpnia do 
dnia  sierpnia danego roku;

w art.  ust.
. wypłata zwrotu podatku przyznanego 

na podstawie decyzji w następujących 
terminach:

od  kwietnia do  kwietnia – jeżeli 
wnioski o zwrot podatku zostały zło-
żone w terminie od dnia  lutego do 
ostatniego lutego;
od  października do  października 
– jeżeli wnioski o zwroty podatku 
zostały złożone w terminie od  sierp-
nia do  sierpnia.

▪

▪

Anna Kubiak
specjalista ds. windykacji 
należności podatkowych
tel. 61 89 236 78
e-mail: a.kubiak@murowana-goslina.pl

styczeń-luty 2012



L.p. Data Godz. Rodzaj posiedzeń Miejsce 
posiedzeń

LUTY

. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR

MARZEC

. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR

. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR

. . . : Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

KWIECIEŃ

. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR

. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR

MAJ

. . . : Komisja Gospodarcza 
(termin rezerwowy) MGOKiR

. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna 
(termin rezerwowy) MGOKiR

. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR

. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR

. . . : Sesja Rady Miejskiej (absolutorium) MGOKiR

CZERWIEC

. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR

. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR

LIPIEC

. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR

. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR

. . . : Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

WRZESIEŃ

. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR

. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR

. . . : Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

PAŹDZIERNIK

. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR

. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR

. . . : Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

LISTOPAD

. . . : Komisja Gospodarcza 
(termin rezerwowy) MGOKiR

. . . : Prezentacja budżetu dla mieszkańców MGOKiR

. . . :
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i 
Komisji Oświatowo-Społecznej 
– prezentacja budżetu 

MGOKiR

GRUDZIEŃ

. . . :
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczej i 
Komisji Oświatowo-Społecznej – wypracowanie 
stanowisk w sprawie budżetu 

MGOKiR

. . . : Komisja Gospodarcza MGOKiR

. . . : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR

. . . : Sesja Rady Miejskiej (budżet ) MGOKiR

TERMINARZ PRACY RADY MIEJSKIEJ 2012TERMINARZ PRACY RADY MIEJSKIEJ 2012
Publikujemy uaktualniony terminarz posiedzeń 
Rady Miejskiej. Zmianie uległ przede wszystkim 
dzień tygodnia, w którym odbywać się będą  
Sesje Rady Miejskiej. Od lutego  będzie to 
wtorek (zamiast poniedziałku).

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

URZĄD, RADA

Gdy kończy się beztroski czas gimna-
zjum, pojawia się pytanie – co dalej? 
Jaki rodzaj szkoły wybrać? Czy posta-

wić na ogólne wykształcenie, czy może ukie-
runkować się na konkretny zawód? Niejeden 
gimnazjalista boryka się z takimi rozterkami. 
Podjęcie decyzji być może ułatwi akcja, któ-
rej pomysłodawcą oraz organizatorem był 
Zarząd Cechu Rzemieślników, Kupców 
i Przedsiębiorców, we współpracy z Zespo-
łem Szkół przy ul. Szkolnej w Murowanej 
Goślinie.

W ramach zachęty uczniów do kształcenia 
się w konkretnych zawodach, ale przede 
wszystkim by pokazać, że w Murowanej 
Goślinie są warunki do odbywania ciekawych 
praktyk zawodowych Zarząd Cechu zorgani-
zował dwa wyjazdy autokarowe po zakła-
dach rzemieślniczych:  stycznia dla ucz-
niów klas III Gimnazjum nr ,  lutego dla 
gimnazjalistów z „Dwójki”.

Uczniowie odwiedzili: 
Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe 
Spółka Jawna Kłos T. i Z., fi rmę P.P.H.U 
„MARK-DREW” Marka Kroteckiego, warsztat 
samochodowy AUTO-LUX Janusza Biniędy, 
Przedszkole GROSZEK Magdaleny Pędzińskiej, 
Piekarnię SRH „Rolnik”, Zakład Cukierniczy 
Pawła Piętki, Zakład Kamieniarski Zbigniewa 
Wawrzyniaka, Zakład Stolarski Jana Blocha, 
Zakład Poligrafi czny Tomasza Kędziory, 
Zakład Kamieniarski Tadeusza Olszewskiego, 
Zakład Fryzjerski Aleksandry Pietraszewskiej, 
Zakład Stolarski Jerzego Pędzińskiego, Salon 
Meblowy Grażyny Rejak, Cukiernię „Radosną” 
Floriana i Aleksandry Warzybok.

Po części praktycznej w terenie, uczniowie 
udali się do Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej 
by wziąć udział w panelach dyskusyjnych 
przygotowanych przez tamtejszych nauczy-
cieli. Zapoznali się również z ofertą eduka-
cyjną szkoły. Objazd okazał się pomysłem na 
szóstkę. 

„Obawialiśmy się, czy propozycja wycieczek po 
zakładach rzemieślniczych spotka się z odze-
wem. Tym czasem zainteresowanie przerosło 
nasze oczekiwania. Większość uczestników 
objazdu po raz pierwszy miała możliwość przyj-
rzeć się od tzw. kuchni pracy stolarza, cukier-
nika czy kamieniarza. Wielu nie wiedziało, że na 
terenie gminy funkcjonuje np. drukarnia. 
W związku z powodzeniem tej inicjatywy – 
zamierzamy ją kontynuować w przyszłym roku” 
– komentuje Starszy Cechu Rzemieślników, 
Kupców i Przedsiębiorców Jerzy Pędziński.

Podziękowania dla Joanny Łukasiewicz-
Zalewskiej za pomoc w tworzeniu tekstu.

Goślińscy 
rzemieślnicy 
zapraszają na 
praktyki

www.murowana-goslina.pl



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

Godziny otwarcia Urzędu: 
Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospo-
darczej: 
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 Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
kierownik Violetta Szałata....................................................    
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Ewa Sakowicz......    
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie........    
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................    
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak.............................    
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.................................................     
Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji, 
kierownik Ryszard Pomin......................................................    

INWESTYCJE

Uroczystość poprowadził mieszkaniec 
Rakowni Maciej Gramacki. Za trud 
włożony w realizację przedsięwzię-

cia podziękowali mieszkańcom Prezes Sto-
warzyszenia „Przyjaciół Rakowni” Piotr 
Jędrzejczak oraz Sołtys Rakowni Michał 
Hałas. Burmistrz Tomasz Łęcki pogratulował 
nowego obiektu, podkreślił duże zaangażo-
wanie mieszkańców i współpracę z gminą. 
Goście wręczyli upominki. Specjalnymi statu-
etkami w ramach podziękowania za nadzór 
nad realizacją inwestycji uhonorowani 
zostali: Piotr Jędrzejczak, Michał Hałas, 
Przemysław Popiołkiewicz (statuetkę ode-
brała żona) oraz Jacek Tomaszewski. Niefor-
malna grupa „Aktywne Babki”, działająca 
przy Stowarzyszeniu, przygotowała na tę 
okazję słodki poczęstunek, garmażerię nato-
miast ufundował Michał Bejma. Licznie przy-

byli na uroczystość goście wznieśli toast. 
Przez cały czas wyświetlana była foto rela-
cja z poszczególnych etapów budowy. 
Wszystko przy dźwiękach skrzypiec.
A już następnego dnia w świetlicy odbyła się 
impreza karnawałowa. Kalendarz wydarzeń 
na najbliższe miesiące wypełnia się błyska-
wicznie.

O projekcie

W budynku świetlicy znajduje się profesjo-
nalna sala konferencyjna, pokoje noclegowe, 
lokum na imprezy fi rmowe i rodzinne, a 
także miejsce aspirujące do pełnienia funkcji 
centrum turystycznego Puszczy Zielonki.
Pomysł zrodził się jesienią  roku. Inicja-
torami byli prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Rakowni i sołtys Rakowni. Projekt budow-
lany został sfi nansowany przez Urząd Miasta 
i Gminy Murowana Goślina. Budowa świet-
licy trwała nieco ponad rok i kosztowała ok. 

.  zł. Potrzebne pieniądze własnymi 
działaniami zdobyło zawiązane przez miesz-
kańców Stowarzyszenie „Przyjaciół 

Rakowni” z Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz ze środków budżetu gminy Murowana 
Goślina, która udostępniła również działkę 
na inwestycję. Co ważne, już podczas 
budowy, wykańczania i wyposażania 
budynku widać było ogromne zaangażowa-
nie i chęć pomocy mieszkańców. 
Mieszkańcom Rakowni życzymy, by obiekt 
służył im przez długie lata, integrował spo-
łeczność, był miejscem żywym, w którym 
dzieją się niesamowite wydarzenia.

Mieszkańcy Rakowni zyskali nowe, atrakcyjne miejsce, w którym będą mogli się integrować, 
realizować projekty dla wsi, ale także pozyskiwać środki fi nansowe na swoje działania. 
Wszystko za sprawą nowoczesnej świetlicy wiejskiej, która powstała dzięki zaangażowaniu 
Stowarzyszenia „Przyjaciół Rakowni” oraz mieszkańców niezrzeszonych w stowarzyszeniu, 
we współpracy z gminą Murowana Goślina. Ofi cjalne otwarcie miało miejsce  stycznia.

Wspólnie można więcej 
– nowa świetlica w Rakowni

Wnętrze świetlicy w Rakowni.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl 
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  Addio addio może los rzuci nas do Mek-Addio addio może los rzuci nas do Mek-
syku? – 4 grudniasyku? – 4 grudnia

Mikołajki w stylu country dla dorosłych. 
Zespół „Una Canto” pod kierownictwem 
Józefa Kasprzaka z Długiej Gośliny zaprosił 
gości: Matiego i jego bandę (Orkiestra Dęta 
OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego) 
oraz muzyków Annę Lubańską - piano, 
Tomasza Kasprzaka - kontrabas, Marka 
Gordzieja - gitary i Bartosza Ługowskiego – 
grającego na drumli i harmonijce ustnej. 
Dodatkową atrakcją był występ dziewcząt 
z zespołu tanecznego orkiestry OSP. Dla 
uczestników koncertu przygotowano prze-
pyszne pierniczki wypieczone przez pra-
cowników Ośrodka Kultury.
 
  Eliminacje gminne do XVII Ogólnopol-Eliminacje gminne do XVII Ogólnopol-
skiego Konkursu „Twórczość plastyczna skiego Konkursu „Twórczość plastyczna 
inspirowana muzyką dawną”inspirowana muzyką dawną”

Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie 
ogłosił konkurs na szczeblu gminnym, 
który był eliminacjami do XVII Ogólnopol-
skiego Konkursu „Twórczość plastyczna 
inspirowana muzyką dawną” towarzyszą-
cemu XXXIV Ogólnopolskiemu Festiwalowi 
Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Canto-
rum” Kalisz . Do etapu ogólnopol-
skiego zakwalifi kowały się następujące 
osoby: Jan Kolańczyk, Milena Patan, Anna 
Frąckowiak, Franciszek Morawski, Floren-
tyna Morawska.

  Teatralne wcielenie Świętego Mikołaja Teatralne wcielenie Świętego Mikołaja 
– 6 grudnia– 6 grudnia

Ośrodek Kultury i SM „Zielone Wzgórza” 
zaprosili dzieci na Mikołajki na Nowym 
Rynku. Artyści z Dobrego Teatru zaprezen-
towali przedstawienie o przyjaźni, w któ-
rym na koniec pojawił się Święty Mikołaj ze 
słodyczami dla licznie zgromadzonych 
milusińskich.

  Ośrodek Kultury nagrodzonyOśrodek Kultury nagrodzony

W XII edycji konkursu ogłoszonego przez 
Samorząd Województwa Wielkopolskiego 
pn. „Działania proekologiczne i prokultu-
rowe w ramach strategii rozwoju obszarów 
wiejskich” wśród laureatów znalazł się pro-
jekt zgłoszony przez Ośrodek Kultury w Mu-
rowanej Goślinie – „XV Mistrzostwa Polski 
Weteranów w Półmaratonie, XXX Mały 
Gośliński Maraton Weteranów”. Otrzymana 
nagroda pieniężna w wysokości  tysięcy 
złotych zasili budżet tegorocznej imprezy.

  Zamieszki na ulicach Murowanej Zamieszki na ulicach Murowanej 
GoślinyGośliny

 grudnia w Murowanej Goślinie wspo-
mniano . rocznicę ogłoszenia stanu 
wojennego. Uliczny happening zorganizo-

wany przez Ośrodek Kultury oraz Stowa-
rzyszenie „Dzieje” miał przypomnieć 
świadkom tamtych wydarzeń, a pokazać 
młodym, urodzonym w wolnej Polsce, jak 
to było  lat temu. W widowisku udział 
wzięli harcerze ZHP z Murowanej Gośliny 
i Biedruska, członkowie Grupy Realizacyj-
nej „Beton” z Murowanej Gośliny oraz 
Poznańskiej Grupy Rekonstrukcji Historycz-
nej „Warta”. Scenariusz napisał Bartłomiej 
Stefański, sceny pacyfi kacji opracował 
Krzysztof Laskowski, konsultacja histo-
ryczna Dariusz Paprocki.

  Otwarcie wystawy malarki Marleny Otwarcie wystawy malarki Marleny 
MajchrzakMajchrzak

 grudnia  r. w Galerii Wierzbięcice  
w Poznaniu miało miejsce otwarcie 
wystawy znanej goślińskim miłośnikom 
sztuki malarki Marleny Majchrzak. Marlena 
związana jest z Pracownią Malarstwa i Ry-
sunku w Pałacu, uczestniczyła w plenerze 
malarskim w Zielonce. Mieszka i pracuje 
twórczo w Murowanej Goślinie.

  Koncert AdwentowyKoncert Adwentowy

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

 grudnia  r. odbył się koncert adwen-
towy w wykonaniu: Chóru Dziewczęcego 
„Canzona”, Chóru Kameralnego „Can-
zona”, Żeńskiego Chóru „Canzona Absol-
went”, Chóru Chłopięcego „Canzona”. 
Dyrygowały: Adrianna Wtorkowska-Kubiń-
ska, Elżbieta Wtorkowska, fortepian: Domi-
nika Chromiak, Weronika Jarzyńska.

  Gloria victoribus  - chwała zwycięzcom, Gloria victoribus  - chwała zwycięzcom, 
chwała Wielkopolanomchwała Wielkopolanom

 grudnia złożyliśmy hołd poległym w Po-
wstaniu Wielkopolskim bohaterom. Dele-
gacje złożyły wiązanki pod pomnikiem 
Powstańców Wlkp. Równoległe uroczysto-
ści odbyły się w Pacholewie. Następnie 
wszyscy spotkali się w białężyńskim koś-
ciele na Mszy świętej w intencji powstań-
ców. Oprawę muzyczną przygotował Chór 
Mieszany „Vocantes” pod kierunkiem prof. 
Leszka Bajona. Po Mszy w Szkole Podsta-
wowej im. Leona Masiakowskiego w Białę-
żynie zaprezentowano wystawę przygoto-
waną przez Izbę Regionalną Ziemi Gośliń-
skiej.

  Nowy Rok w rytmach przebojów muzyki  Nowy Rok w rytmach przebojów muzyki  
wiedeńskiejwiedeńskiej

W rytmach przebojów muzyki wiedeńskiej 
odbył się VII Koncert Noworoczny. Wystą-
pili soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu: 
Joanna Horodko, Karolina Garlińska, Miro-
sław Kin i Daniel Kustosik. Artyści zaśpie-

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
wali znane i lubiane arie i duety kompo-
zytorów, którzy tworzyli na terenie 
Austrii i Niemiec. Aula Gimnazjum była 
wypełniona po brzegi.

  Czy śpiewanie kolęd może mieć Czy śpiewanie kolęd może mieć 
wymiar edukacyjny?wymiar edukacyjny?

Pod hasłem „Kolędujmy Małemu” 
w święto Objawienia Pańskiego zebrali 
się mieszkańcy Murowanej Gośliny 
w kościele pw. św. Jakuba, by wspólnie 
śpiewać kolędy. Dzięki Mateuszowi MJ 
Sibilskiemu i kierowanej przez niego 
orkiestrze dętej OSP można było sporo 
dowiedzieć się o wykonywanych utwo-
rach.

  XX WOŚPXX WOŚP

Zebrana kwota –  ,  zł
Oddano  l krwi.
Tegoroczny fi nał odbywał się pod 
hasłem Zbieramy na zakup najnowo-
cześniejszych urządzeń dla ratowania 
życia wcześniaków oraz pomp insulino-
wych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą 
czyli Gramy z pompą! Zdrowa mama, 
zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko. 
W Szkole Podstawowej nr  odbyła się 
zbiórka krwi zorganizowana przez Klub 
HDK PCK „Gośliniacy” z Prezesem Stani-
sławem Woźniakiem na czele.
W . jubileuszowy fi nał zaangażowali 
się uczniowie, nauczyciele i rodzice ze 
Szkoły Podstawowej nr , Szkoły Pod-
stawowej nr , Szkoły Podstawowej 
w Białężynie, Szkoły Podstawowej 
w Długiej Goślinie i Szkoły Podstawo-
wej w Łopuchowie. Koncerty, akcje, 
przedstawienia i licytacje. Uczestnicy 
fi nału mieli okazję przejechać się na qua-
dach, postrzelać na miejscowej strzel-
nicy oraz podejrzeć działania grupy rea-
lizacyjnej BETON. Klub Strzelecki „Pod 
Ratuszem” zorganizował strzelanie. 
W pubie „Piwnica II” zagrały kapele 
rockowe. Zwieńczeniem XX fi nału WOŚP 
było „Światełko do nieba”. Serdeczne 
dzięki!!! wolontariuszom, przyjaciołom 
naszego sztabu, honorowym dawcom 
krwi, nauczycielom i uczniom za piękne 
występy, zespołom za koncerty, sponso-
rom oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania XX Finału WOŚP 
w naszej gminie. Sie ma!

  Hej kolęda, kolęda… czyli VIII Gośliń-Hej kolęda, kolęda… czyli VIII Gośliń-
skie Kolędowanie – 15, 20 styczniaskie Kolędowanie – 15, 20 stycznia

Od siedmiu lat Ośrodek Kultury w Muro-
wanej Goślinie zachęca mieszkańców do 
kultywowania tradycji wspólnego śpie-
wania kolęd. W tym roku, w jednym dniu 

KULTURA

dokończenie - str. 

www.murowana-goslina.pl



 stycznia w czterech kościołach zaprezen-
towały się nasze chóry i zespoły wokalne. 
W kościele pw. św. Marii Magdaleny w Dłu-
giej Goślinie kolędowały: Chór Kameralny 
„Canzona” i Żeński Chór „Canzona–Absol-
went” pod dyrekcją Adrianny Wtorkow-
skiej-Kubińskiej. Kościół pw. św. Jakuba 
Apostoła gościł: Zespół śpiewaczy PZEiR 
„Goślinianka” pod kierunkiem Marzenny 
Karbowskiej i Zespół wokalny „La Spe-
ranza” Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czer-
wonaku pod kierunkiem Marcina Matu-
szewskiego. Zespół śpiewaczy KGW „Gośliń-
skie Chabry” pod kierunkiem Marcina Matu-

szewskiego i Zespół wokalny „Una Canto” z 
Długiej Gośliny pod kierunkiem Józefa 
Kasprzaka zaśpiewały kolędy w Kościele 
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chry-
stusa, a Chór „Vocantes” pod dyrekcją 
Leszka Bajona kolędował w kościele pw. św. 
Tymoteusza w Białężynie. Kolędowanie 
zakończyliśmy  stycznia w kościele na os. 
Zielone Wzgórza. Gościem specjalnym był 
chór „Turliki” z Zakopanego, prowadzony 
przez Ewę Sterczyńską. Wystąpił też Chór 
Dziewczęcy „Canzona” i Chór Chłopięcy 
„Canzona”. Dyrygowały Adrianna Wtor-
kowska-Kubińska, Elżbieta Wtorkowska.

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
  Kolejny sukces chóru  Kameralnego Kolejny sukces chóru  Kameralnego 
„Canzona”„Canzona”

 stycznia br. w Chełmnie odbył się VII 
Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastora-
łek. Wzięło w nim udział ponad trzydzie-
ści chórów z całej Polski. Naszą gminę 
reprezentował Chór Kameralny „Can-
zona” pod kierownictwem Adrianny 
Wtorkowskiej-Kubińskiej. Nasz chór 
zdobył brązowe pasmo i otrzymał oko-
licznościową statuetkę. Gratulacje!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
w w w. d o m k u l t u r y. m u r o w a n a - g o s l i n a . p l

KULTURA

Uczestnicy z  Klubów Wielkopolski 
zmierzyli się ze sobą w  konkuren-
cjach. Był to najliczniejszy turniej 

w Polsce.

Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Dominika Bonikowska z Klubu „TIGER” 
Wągrowiec, najlepszym zawodnikiem nato-
miast Igor Dwiecki z „DO-FITER” Swarzędz.

Silną reprezentację miała również nasza 
gmina. Na podium stanęli reprezentujący 
Klub „Dynamic Akademia Karate Murowana 
Goślina” pod okiem trenera Grzegorza Śli-
wińskiego:

II miejsce KATA - Jakub Ciećmierowski – 
rocznik 
III miejsce KATA - Mikołaj Winkel - rocznik 

▪

▪

Kopali się w hali
W hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej rzą-
dzi nie tylko siatkówka.  lutego br. odbyły się tam Nowo-
roczne Zawody Karate WKF Dynamic Cup Murowana 
Goślina. Do walki stanęło  zawodników w wieku -  lat.

III miejsce KATA - Barbara Mikołajewska - 
rocznik 
III miejsce KATA - Jakub Jankowiak - rocz-
nik 
III miejsce KATA - Nowaczyk Jakub 
III miejsce KATA - Michał Dereżyński - 
rocznik 

Impreza okazała się sukcesem frekwencyj-
nym i organizacyjnym, co potwierdzili licznie 
zgromadzeni uczestnicy i przepełniona 
widownia. Naszym zawodnikom gratulujemy 
i życzymy dalszych osiągnięć!

Podziękowania dla Pana Prezesa Zbigniewa 
Madońskiego za udostępnienie zdjęć i po-
moc w tworzeniu tekstu.

▪

▪

▪
▪

Młodzi piłkarze       
z UKS „Concord” 
w natarciu

 lutego młodzi piłkarze - członkowie 
UKS „Concord” Murowana Goślina 
wzięli udział w turnieju piłkarskim 

w Rogoźnie. Poza zajęciem przez goślińskie 
drużyny dobrych miejsc na podium, nasi 
zawodnicy okazali się najlepsi również indy-
widualnie.

Najpierw chłopcy - rocznik  i młodsi - 
rywalizowali z rówieśnikami z Rogoźna, 
Ryczywołu, Obornik. Ostatecznie zajęli 

. miejsce, a wyróżnienie, jako  najlepszy 
strzelec turnieju otrzymał gośliniak Jakub 
Haraj. Murowaną Goślinę reprezentowali: 
Borys Błachowiak, Krzysztof Lewandowski, 
Seweryn Marcinkowski, Mateusz Gajewski 
oraz Jakub Haraj.

Następnie turniej rozegrały drużyny z rocz-
nika  i młodsi. Rywalizacja odbywała się 
pomiędzy Błękitnymi Owińska, Spartą Obor-
niki, Wełną Rogoźno oraz UKS „Concord”. 
W tych rozgrywkach zajęliśmy . miejsce. 
Wyróżnienia otrzymali nasi piłkarze - najlep-
szym zawodnikiem turnieju został Marcel 
Zachwyc, a najskuteczniejszym strzelcem 
Bartek Musielak (  goli). UKS „Concord” 
Murowana Goślina reprezentowali: Michał 
Schwarz, Marcel Zachwyc, Bartek Musielak, 
Antoni Warguła, Kajtek Tyran, Michał Wój-
cik. 

Wszyscy chłopcy zasługują na gratulacje. 
I choć liczy się dobra zabawa, a nie wynik, 
nagrody indywidualne bardzo cieszą.

Damian Sobótka
Trener UKS „Concord” 

Murowana Goślina

TECHNIK ŻYWIENIA I KUCHARZ  
artyści w swoich zawodach

Drzwi otwarte:
 marca ,  kwietnia 

godz. :  i :

Murowana Goślina – 
  dobry kierunek
Szkoła w Murowanej Goślinie

-  Murowana Goślina, ul. Szkolna 
tel.    , www.mgoslina.nazwa.pl

styczeń-luty 2012



TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE

 stycznia – 
 lutego Wystawa zdjęć: . rocznica przemianowania goślińskiego Rynku na pl. Powstańców Wlkp. Biblioteka – Ratusz

 lutego VII Koncert Karnawałowy Orkiestry Dętej OSP Aula Gimnazjum nr 

 lutego Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej MGOKiR

 marca XV Otwarte Mistrzostwa Gminy w Szachach MGOKiR

 marca Spotkanie z podróżnikiem oraz pokaz fi lmu z rowerowej wyprawy do Afryki Świetlica w Rakowni

 marca Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej MGOKiR

 marca Komisja Oświatowo-Społeczna Rady Miejskiej MGOKiR

 marca Wieczór kabaretowy z okazji Dnia Kobiet - Impreza biletowana Aula Gimnazjum nr 

 marca Akcja poboru Krwi Klub Osiedlowy

 marca Koncert Chóru Żeńskiego „Canzona Absolwent” 
z okazji Dnia Kobiet, pokaz mody - wstęp wolny MGOKiR

 marca Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

 marca Rajd nordic walking Puszcza Zielonka

 marca Eliminacje gminne XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne Przebudzenie” Klub Osiedlowy

 marca Narodowy Dzień Życia
Szkoła Podstawowa 
Kościół Parafi alny
Długa Goślina

 marca Rajd rowerowy – powitanie wiosny Puszcza Zielonka

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

 marca Wielki Finał XII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „WIOSENNE PRZEBUDZENIE” MGOKiR

 kwietnia Rajd rowerowy – Poniedziałek Wielkanocny Puszcza Zielonka

 kwietnia Akcja poboru krwi Zespół Szkół 
w Murowanej Goślinie

 kwietnia Akcja poboru krwi Zespół Szkół w Bolechowie

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, 
SPOTKAŃ NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINASPOTKAŃ NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA

KULTURA

4 marca 2012 r. 
godz. 10.00

Ośrodek Kultury, 
Murowana Goślina, 

ul. Poznańska 16

Zapisy przyjmujemy w dniu zawodów od godz. 9.00 do 9.50

Wpisowe: seniorzy 5 zł, 
juniorzy zwolnieni

fot. sxc.hu

www.murowana-goslina.pl



KULTURA

Gościnnie wystąpi:
Grupa taneczna Fabulous AnimaGrupa taneczna Fabulous Anima

prowadzona przez Anitę Jerzyńską i Lilianę Maciejewską

19 lutego 2012 r. (niedziela) o godz. 17.00
aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

WSTĘP WOLNY!

KONCERT KONCERT KARNAWAŁOWYKARNAWAŁOWY  
Orkiestry Dętej

Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Murowanej Goślinie

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

fot. sxc.hu

styczeń-luty 2012


