
murowana goślina 
inwestycje
powoli mija okres letni, w którym mogliśmy korzystać z wielu róż-
nych wydarzeń rekreacyjnych i rozrywkowych organizowanych 
na terenie gminy. urząd nie ma wakacji, dlatego chciałem zaprezen-
tować Państwu małe podsumowanie ważniejszych inwestycyjnych 
działań realizowanych w tym roku. Przychodząc do urzędu, posta-
wiłem sobie za cel stworzenie skutecznego działu, który będzie 
pozyskiwał fundusze zewnętrzne. Z pełnym przekonaniem mogę 
powiedzieć, że to był dobry kierunek. mimo iż od podjęcia tych 
kroków minęło niewiele czasu, pozyskaliśmy już kilkanaście milio-
nów złotych w ramach różnych konkursów, co daje naszej gminie 
widoczny impuls rozwojowy. w najbliższych miesiącach będziemy 
kontynuować ten proces, na razie sięgając po środki krajowe, ponie-
waż fundusze unijne ciągle nie zostały odblokowane, a co za tym 
idzie, czekamy na programy współfinansujące inwestycje, np. mo-
dernizację dworca kolejowego (jesteśmy po konsultacjach z miesz-
kańcami, mamy wyłonionego projektanta, który ze swoją pracą jest 
na ostatniej prostej) czy budowę dróg i ścieżek rowerowych.

Ten informator podsumowuje ostatnie ponad pół roku intensywnej 
pracy dotyczącej inwestycji, tych większych, ale i mniejszych, waż-
nych dla mieszkańców naszej gminy. 

na pierwszych stronach prezentujemy wizualizację boisk przy 
szkole Podstawowej nr 2. w ramach projektu zbudujemy boisko 
wielofunkcyjne (piłka nożna, piłka ręczna, tenis ziemny), powstanie 
też bieżnia okólna, boiska do siatkówki, boisko do koszykówki oraz 
oświetlenie, poszerzony zostanie plac zabaw. Kolejnym ważnym 
obiektem sportowym, który zostanie zmodernizowany, jest sta-
dion Miejski. Już trwają prace, a obiekt zyska niebawem tartano-
wą bieżnię. w ramach projektu zbudujemy pumptruck i skatepark, 
a w kolejnym etapie rozbudowany będzie plac zabaw, powstanie 
strefa fitness i workout, wymienione zostaną ciągi piesze. na te dwie 
inwestycje pozyskaliśmy blisko 11 000 000 zł. 

Kolejna inwestycja to już realizowana ul. Przemysłowa - jej 
pierwszy odcinek do torów kolejowych, ważny z punktu widzenia 
lokalnych przedsiębiorstw oraz obszaru mieszkalnego. w ostatnich 
latach droga była systematycznie łatana, ale w końcu przebuduje-
my kompleksowo ten odcinek wraz z wymianą kanalizacji deszczo-
wej i remontem chodników oraz rozbudową  oświetlenia, a także 
oznaczeniem bezpiecznego przejścia dla pieszych. Tę inwestycję 
będziemy realizowali w ramach pozyskanych środków w kwocie 
blisko 2 400 000 zł. 

w trakcie objazdu po sołectwach i spotkań z mieszkańcami, zdecy-
dowaliśmy o doposażeniu placów zabaw tam, gdzie ubytki w sprzę-
tach są najbardziej widoczne. Dlatego około 90 000 zł przeznaczyli-
śmy na rozwój placów zabaw w sołectwach: Białężyn, Boduszewo, 
Łoskoń Stary, mściszewo, uchorowo, wojnowo. Planowane zakoń-
czenie inwestycji do końca września 2022 roku.

nowa wiata została przekaza-
na mieszkańcom w Białężynie. 
Budowę współfinansowano 
w ramach współpracy z lo-
kalną grupą Działania „Kraina 
Trzech rzek”, a całość inwesty-
cji kosztowała ponad 59 000 zł. 
Dodatkowo zamontowane 
zostaną osłony ścian bocz-
nych. w kolejnych latach w planie jest wybudowanie przy wiacie 
placu zabaw dla dzieci i mieszkańców Białężyna.

w Długiej goślinie wyremontowane zostało, bardzo już wysłużone, 
boisko przy szkole podstawowej. ułożona została nowa nawierzch-
nia, odświeżono i uzupełniono elementy drewniane ogrodzenia, 
zamontowano nowe siatki. Koszt modernizacji tego boiska to kwo-
ta blisko 100 000 zł z budżetu gminy. Drugą inwestycją w Długiej 
goślinie, współfinansowaną ze środków Powiatu Poznańskiego, 
jest ścieżka pieszo-rowerowa. Prace rozpoczną się już we wrześniu, 
a budowa powinna zakończyć się w przyszłym roku. Kwota całej 
inwestycji to około 6 600 000 zł.

w tym roku została oddana do użytku droga z Boduszewa do Zie-
lonki o długości prawie 6 km, sięgająca arboretum leśnego. inwe-
stycja zaplanowana i zrealizowana ze środków Powiatu Poznań-
skiego kosztowała blisko 3 500 000 zł, wkładem naszej gminy było 
przekazanie gruntów pod inwestycje.

w fazie projektowania jest trzeci etap ścieżki pieszo-rowerowej mu-
rowana goślina – rakownia – Kamińsko, a także odcinek Białężyn 
– uchorowo. Zabezpieczono także, przez Powiat Poznański, środki 
na projekt ścieżki do Boduszewa.

w tym roku odbyły się także konsultacje w sprawie budowy ulic 
Spokojnej, wodnej i Łąkowej, obecnie po spotkaniu z mieszkańcami 
nanoszone są uwagi i sporządzona będzie dokumentacja (w trybie 
zaprojektuj i wybuduj) gotowa pod wnioski o dofinansowanie. 

Jak wspomniałem we wstępie, skuteczne pozyskiwanie fundu-
szy zewnętrznych jest bardzo ważnym celem mojej działalności 
w urzędzie. Kolejnym istotnym aspektem w kontekście inwestycji, 
jest konsultowanie z mieszkańcami potrzeb i kierunków rozwoju 
miasta i całej gminy. Serdecznie dziękuję Państwu za udział m.in. 
w spotkaniach dotyczących takich projektów, jak boiska przy Szko-
le Podstawowej nr 2, strefy pumptruck i skatepark na stadionie 
miejskim, budynek dworca kolejowego, a także kilku ulic. Dziękuję 
również za wszelkie uwagi i sugestie przekazane podczas spotkań, 
w jakich miałem przyjemność uczestniczyć w sołectwach. Dzięki 
takiej współpracy planowane przez nas inwestycje będą najlepiej 
odpowiadały Państwa potrzebom.

szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy,



Boiska przy  
szkole Podstawowej nr 2

Modernizacja bieżni 
i stadionu Miejskiego

Już w najbliższym czasie mieszkańcy 
miasta i gminy murowana goślina będą 
mogli korzystać z bieżni tartanowej 
na stadionie miejskim. na początku 
czerwca br. w obecności zastępcy 
burmistrza radosława Szpota, 
wykonawcy oraz radnych nastąpiło 
przekazanie placu budowy. obecnie 
trwają prace. nowa bieżnia okólna 
i prosta oraz skocznia do skoku 
w dal zostaną wykonane jeszcze 
w tym roku. Dofinansowanie na ten cel 
w wysokości 325 000 zł pozyskaliśmy 
z urzędu marszałkowskiego 
województwa wielkopolskiego.

Kolejnym etapem prac na stadionie 
będzie budowa skateparku, 
pumptrucku oraz powiększenie 
placu zabaw i strefy fitness. 
Dodatkowo zostanie wykonane 
nawodnienie płyty boiska z własnym 
ujęciem wody. wszystkie działania 
na stadionie zajmą około 1,5 roku, 
jednak po tym czasie stadion miejski 
będzie mógł spełniać rolę goślińskiego 
centrum sportu i rekreacji na świeżym 
powietrzu. Połączenie w jednym 
obszarze stref sportowych dla różnych 
dyscyplin, a także z urządzeń zabaw 
dla dzieci, pozwoli spędzać tu czas 
aktywnie i przyjemnie czas całym 
rodzinom. na modernizację Stadionu 

miejskiego gmina murowana goślina 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 
7 700 000 zł w ramach Programu 
inwestycji Strategicznych - Polski Ład.

w kwietniu br. mieszkańcy miasta 
i gminy murowana goślina zapoznali 
się z wizualizacjami boisk przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w murowanej go-
ślinie. metamorfozie poddane mają 
być nie tylko obecne tam wcześniej 
obiekty, ale cały teren wokół budyn-
ków. - Podczas rozpoczęcia roku szkol-
nego 2021/2022 zapowiedziałem, że 
przystąpimy do modernizacji boisk 
przy Szkole Podstawowej nr 2, ponie-
waż ich stan musi się zmienić – mówi 
radosław Szpot, Zastępca Burmistrza 
miasta i gminy murowana goślina. - Tak 
duża szkoła musi posiadać infrastruk-
turę, która zapewnia naszym dzieciom 
bezpieczne i funkcjonalne przestrze-
nie do aktywnego spędzania czasu 
w szkole oraz poza nią - . Jeszcze w tym 
samym miesiącu, to jest we wrześniu 
ubiegłego roku, zorganizowane zostały 
konsultacje z mieszkańcami, dyrekcją, 
nauczycielami oraz radnymi i urzędni-
kami. Zebraliśmy oczekiwania, pomysły 
i wyobrażenia o zagospodarowaniu 
tego terenu. Spotkanie było bardzo 
owocne, skutkujące zebraniem wszyst-
kich pomysłów w jednym materiale. 
następnie powstał projekt tego miejsca. 
w wyniku zgromadzenia materiałów 
z konsultacji, dokumentacji oraz zarysu 
budżetu, zawnioskowaliśmy o dota-
cję na realizację tego przedsięwzięcia 
do Programu inwestycji Strategicznych 
– Polski Ład. Z ogromną radością pre-
zentujemy mieszkańcom wizualizacje 
najważniejszych zmian, które zajdą 
na tym terenie.

Zamontujemy siłownię na wolnym 
powietrzu (w miejsce terenu nieużyt-
kowanego za boiskiem trawiastym). 
Boiska do siatkówki, koszykówki i piłki 
nożnej oraz tenisa ziemnego otrzymają 
nowe podłoże (nawierzchnia poliureta-
nowa). Zbudujemy bieżnię okólną oraz 
prostą przy boisku trawiastym. Zamon-

towane zostanie oświetlenie oraz ławki. 
Poszerzony zostanie plac zabaw oraz 
wprowadzimy tam podłoże zielone 
z matami przerostowymi. Skatepark zo-
stanie przeniesiony na Stadion miejski. 
Przeniesiemy i zbudujemy miasteczko 
ruchu drogowego na obecnie pustym 
placu bliżej przedszkola. Boiska zostaną 
wyposażone w piłkochwyty.

na budowę boisk przy SP 2 gmina mu-
rowana goślina otrzymała dofinanso-
wanie w kwocie 3 600 000 zł w ramach 
Programu inwestycji Strategicznych 
- Polski Ład.
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nowa wiata 
w wojnowie

Budowa 
ul. Przemysłowej

w roku bieżącym wyłoniliśmy wykonawcę na budowę ulicy Przemysłowej, na którą 
pozyskaliśmy dotację w wysokości 3,5 mln zł z Programu inwestycji Strategicznych - 
Polski Ład. Przebudowa już się rozpoczęła, a dla mieszkańców oraz do lokalnych firm 
ustalony został objazd, którego trasę poszerzono i utwardzono nawierzchnię.

ulica Przemysłowa na odcinku od ul. Poznańskiej do torów kolejowych uzyska nową 
nawierzchnię, chodniki, oświetlenie, a także przygotowane zostanie bezpieczne 
przejście dla pieszych w pobliżu ulicy Poznańskiej. 

nowa wiata  
w Białężynie

w kwietniu br. informowaliśmy Państwa o podpisanej umowie na wiatę rekreacyjną 
w Białężynie. w dniu 31 maja 2022 r. nastąpił oficjalny odbiór inwestycji, w którym 
udział wzięli: zastępca burmistrza radosław Szpot, pracownicy referatu budowlano-
inwestycyjnego i zarządzania drogami, przedstawiciele wykonawcy: Dominik Krajniak, 
adam Durski – kierownik budowy, Bartosz Szymlik – inspektor nadzoru, a także 
przewodniczący rm Bogusław Frąckowiak i sołtys Białężyna Tomasz Pawlak.

nowo wybudowana wiata jest miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli zacieśnić 
lokalne więzi, ale również integrować się z różnymi środowiskami przez wspólną 
zabawę, imprezy i wydarzenia okolicznościowe. w tym roku zamontowane zostaną 
ściany boczne wiaty.

18 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej wiaty połączone 
z zabawą i integracją mieszkańców.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków unii Europejskiej w ramach 
poddziałania „wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 
2014 – 2020. wartość realizowanego zadania: 60 763,72 zł. wartość grantu 29 220 zł. 
operacja realizowana w ramach wdrażania Strategii rozwoju lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność przez lgD Kraina Trzech rzek.

„Europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Po koniec czerwca br. oddano 
do użytku wiatę rekreacyjną 
w wojnowie. na uroczystości obecni 
byli zastępca burmistrza radosław 
Szpot, Przewodniczący rady miejskiej 
w murowanej goślinie Bogusław 
Frąckowiak, radni leszek Sommerfeld 
i Przemysław Popiak, radny Powiatowy 
Jarosław Dobrowolski oraz delegacje 
sąsiednich sołectw i mieszkańcy 
sołectwa wojnowo.

wiata o powierzchni 17m x 7m 
wyposażona jest w 5 drewnianych 
ławo-stołów oraz stację naprawy 
rowerów i kosz. wartość robót wyniosła 
prawie 170 000 zł.

Zdjęcia: archiwum umig
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Ścieżki  
rowerowe

Boisko  
w Długiej Goślinie

w lipcu br. udało się rozegrać pierwszy turniej piłki nożnej na zmodernizowanym 
boisku przy Szkole Podstawowej w Długiej goślinie. umowę, w obecności dyrektor 
szkoły, sołtyski Długiej gośliny oraz przewodniczącego rady miejskiej podpisali 
w maju br.: radosław Szpot - zastępca burmistrza oraz wykonawca z firmy Sodex.

Przedmiotem inwestycji była wymiana nawierzchni i części podbudowy na boisku 
do piłki nożnej, odmalowanie drewnianego ogrodzenia drewnochronem, wymiana 
siatek na bramkach do piłki nożnej, naprawa ławek, wymiana tablic informacyjnych 
oraz czyszczenie kostki betonowej i montaż kosza na śmieci. Koszt modernizacji 
wyniósł  blisko 100 000 zł. Fundusze na ten cel pochodziły z budżetu gminy 
i funduszu sołeckiego.

Zdjęcia: archiwum umig

Droga  
do Zielonki

Zakończony został remont drogi 
z Boduszewa do Zielonki, na który od 
lat czekali mieszkańcy naszej gminy, 
zarówno ci, którzy dojeżdżają tą drogą 
do swoich domów, jak i ci, którzy 
przybywają do serca puszczy w celach 
turystycznych i rekreacyjnych: na plac 
zabaw, pikniki i ogniska przy wiacie 
turystycznej, spacery po arboretum itp. 

inwestycja została zrealizowana 
wspólnymi siłami ze znaczącym 
udziałem Starostwa Powiatu 
Poznańskiego, a także z uniwersytetem 
Przyrodniczym, leśnym Zakładem 
Doświadczalnym, miastem i gminą 

w Długiej goślinie rozpoczęła się budowa pierwszego etapu ścieżki pieszo-
rowerowej. inwestycja jest współfinansowana ze środków Powiatu Poznańskiego, 
a całkowity koszt wyniesie około 6 600 000 zł. Budowa powinna zakończyć 
się w przyszłym roku.

w 2001 roku został wybudowany pierwszy etap ścieżki rowerowej z murowanej 
gośliny do rakowni. obecnie jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwoleń na budowę 
drugiego etapu ścieżki, natomiast w fazie projektowania jest etap trzeci, który będzie 
realizowany wraz z remontem dróg murowana goślina – rakownia – Kamińsko. 

w kwietniu br. zostały zabezpieczone środki w budżecie Starostwa Powiatowego 
na ścieżkę w Boduszewie (w tym roku zostanie wykonany projekt). Zleciliśmy także 
projekt ścieżki uchorowo-Białężyn. 

obecnie jesteśmy także w fazie 
projektowania ulic Kmicica, oleńki, 
Podbipięty, Spokojnej, wodnej, 
Łąkowej, Konwaliowej, Starczanowskiej, 
Łabędziej, Jeziornej, Żeromskiego, 
Prusa, Konopnickiej, norwida i części 
mickiewicza (w tym także mostów 
na ul. Łąkowej i Podgórnej). 

w ubiegłym roku zrealizowaliśmy audyt 
dostępności szkół podstawowych nr 1 
i 2 w murowanej goślinie. w pierwszej 
kolejności będziemy te działania 
wdrażali w SP2 według wytycznych, 
które pomogła nam opracować 
instytucja audytująca programu 
Dostępna Szkoła.

Zmodernizowaliśmy także 
przeciekający dach w Przedszkolu 
Słoneczko, który od dawna domagał 
się naprawy.

opracowujemy projekt dla pasażerów 
korzystających ze stacji kolejowej 
Zielone wzgórza - zostanie zbudowany 
parking samochodowy, a także podjazd 
i dojście na peron. 

w tym roku została zakończona 
budowa sieci wodociągowej w Długiej 
goślinie oraz w ulicy radzimskiej 
w mściszewie, a także kanalizacji 
sanitarnej w Białężynie i w Kątach.

w ramach wniosków złożonych przez 
Związek międzygminny Puszcza 
Zielonka, otrzymaliśmy także dodatkowe 
dofinansowanie z Programu inwestycji 
Strategicznych Polski Ład na budowę 
kanalizacji sanitarnej w rakowni 
w ulicach: gawrona (od goślińskiej 
do Sikorki), Sikorki, Przepiórki (boczna od 
goślińskiej). Koszt robót budowlanych 
brutto: 1 658 505,13 zł. Jesienią 2022 

Pozostałe inwestycje

ogłoszony zostanie przetarg na ii etap 
budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w rakowni, które to zadania 
będą realizowane przez aquanet 
(w ramach porozumienia akcjonariuszy).

Pozyskaliśmy także działkę pod 
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki 
odpadów (PSZoK), która będzie 
zlokalizowana przy ul. Polnej, co da 
nam bezpieczeństwo gromadzenia 
odpadów wielkogabarytowych czy 
specjalnych.

Jesteśmy w finalnej fazie 
projektowania świetlicy 
w Łopuchowie, na którą pozyskanie 
środków możliwe będzie za 
pośrednictwem Programu inwestycji 
Strategicznych – Polski Ład, a realizacja 
planowana jest na 2023 rok.

murowana goślina, ze wsparciem dla 
tego projektu radnego powiatowego 
Jarosława Dobrowolskiego. 
Powiat Poznański przeznaczył 
na modernizację tej drogi 3,5 mln 
zł. miasto i gmina murowana 
goślina przekazała grunty w formie 
darowizny. akt notarialny podpisany 
przez radosława Szpota – zastępcę 
burmistrza, Jana grabkowskiego 
– starostę poznańskiego oraz 
Tomasza Łubińskiego – wicestarostę 
poznańskiego pozwolił na sprawną 
realizację zadania. w ramach 
modernizacji, oprócz głównej drogi, 
zrealizowane zostały pobocza, które 

ułatwią wymijanie samochodów. Droga 
ma długość niemal 6 km.

Zdjęcia: archiwum Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu
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w 
sołectwach

Zastępca burmistrza radosław Szpot 
odwiedził w tym roku wszystkie goślińskie 
sołectwa, aby wraz z sołtysami, radami 
sołeckimi i mieszkańcami przeanalizować 
największe i najważniejsze potrzeby 
inwestycyjne. Tematy, które najczęściej 
przewijały się w rozmowach, to 
uzupełnianie infrastruktury oSP, drobne 
naprawy w świetlicach i ich otoczeniu, 
poprawa infrastruktury sportowej 
(budowa lub modernizacja boisk), 
uzupełnianie sprzętów na placach 
zabaw. w tych sołectwach, w których 
wykonane już zostały ścieżki pieszo-
rowerowe podkreślano ich znaczenie. 
Tam gdzie ich jeszcze nie ma, mieszkańcy 
wypytywali o możliwość budowy 
w przyszłości. rady sołeckie zwracają 
także uwagę na bezpieczeństwo, 
stąd częstym tematem była również 
rozbudowa oświetlenia, wycinka 
suchych drzew, utwardzanie dróg. Część 
potrzeb i pomysłów była w goślińskich 
wsiach podobna. inne bardzo się różniły 
i związane były ze specyfiką otoczenia 
lub z położeniem danej wsi. na przykład 
w Białęgach tematem przewodnim 
była rekultywacja wysypiska. natomiast 
we wsiach w sercu Puszczy Zielonki 
mieszkańcy wypytywali o możliwość 
podłączenia do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej. 

na spotkaniu zastępca burmistrza miał 
także okazję przekazania mieszkańcom 
bieżących informacji na temat 
zaawansowania prac przy niektórych 
inwestycjach lub zdania relacji z etapów 
projektowania. 

- Bardzo sobie cenię te spotkania. 
Dzięki nim wiemy, jakie inwestycje są 
najbardziej potrzebne w goślińskich 
wsiach. możemy dyskutować, ustalać 
wspólnie priorytety – mówi radosław 
Szpot, zastępca burmistrza -. 

Decydujemy  
wspólnie

21 kwietnia br. odbyły się konsultacje 
z mieszkańcami w sprawie 
zagospodarowania i modernizacji 
budynku dworca kolejowego 
w murowanej goślinie. Podczas 
spotkania omawialiśmy różne funkcje 
i wizje, potencjalne przeznaczenie, 
a także wygląd dworca. - Dworzec 
w murowanej goślinie to bardzo 
ważne miejsce dla mieszkańców– 
mówi zastępca burmistrza radosław 
Szpot. - Potrzeba jego modernizacji 
pojawia się często w dyskusjach, 
a także w komentarzach w mediach 
społecznościowych. i taka była też 
moja intencja, abyśmy wspólnie 
z mieszkańcami zdecydowali, jakie 
funkcje ma pełnić ten budynek - .

Podczas spotkania uczestnicy 
konsultacji mogli zobaczyć 
wnętrza budynku, rozmawialiśmy 

o różnicach w jego wyglądzie 
historycznym i obecnym. w grupach 
warsztatowych ocenialiśmy 
różne pomysły na wykorzystanie 
pomieszczeń. następnie urząd 
gminy, po zebraniu informacji 
i przeanalizowaniu efektów warsztatów, 
zlecił zaprojektowanie, które będzie 
podstawą do wnioskowania o fundusze 
zewnętrzne.

- uważam, że bardzo ważnym 
aspektem jest to, abyśmy kluczowe 
inwestycje w gminie mieli dobrze 
zaplanowane i zaprojektowane – mówi 
radosław Szpot. - wówczas możemy 
skutecznie aplikować o środki unijne, 
które dla podobnych obiektów 
pojawiają się regularnie. Chcę, żeby 
nasza gmina była sprawnie zarządzana 
i gotowa na wykorzystanie każdej 
szansy rozwojowej, jaka tylko się pojawi.

8


