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Od  lipca r. taryfa biletowa ZTM Pozna  jest nierozerwal-
nie zwi zana z systemem PEKA, czyli Pozna sk  Elektro-
niczn  Kart  Aglomeracyjn . Jest to zintegrowany system 

obs ugi osób korzystaj cych z transportu publicznego. Zasi giem 
obejmuje miasto Pozna  oraz gminy, które podpisa y z miastem mi -
dzygminne porozumienie transportowe, tj.: Czerwonak, Dopiewo, 
Komorniki, Kórnik, Lubo , Mosina, Murowana Go lina, Puszczy-
kowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarz dz. System PEKA oznacza trzy 
g ówne korzy ci dla pasa era. 

Po pierwsze ELASTYCZNO

Bilet okresowy 
Pasa er ma mo liwo  dopasowania biletu do w asnych potrzeb. 
Mo e zapisa  na karcie PEKA bilety okresowe – sieciowe oraz traso-
wane. Obowi zuj  one w dowolnie wybranej stre� e (A, B, C, A+B, 
B+C, A+B+C) i przez wybran  liczb  dni – od  do  w przypadku 
biletu na sie  oraz od  do  dni w przypadku biletu trasowanego.

Z dniem  stycznia  roku nast pi integracja transportu publicznego Gminy Murowana Go lina, 
Gminy Czerwonak oraz Miasta Poznania.  Oznacza to, e na liniach w czonych do wspólnego 
systemu komunikacji obowi zywa  b dzie jedna taryfa biletowa, a pasa er zyska mo liwo  
podró owania po aglomeracji pozna skiej na podstawie jednego biletu Zarz du Transportu 
Miejskiego w Poznaniu, ta szego ni  kupowane dotychczas dwa osobne bilety (na przejazdy do 
Poznania i w Poznaniu). Zmody� kowany zostanie tak e uk ad po cze  na terenie tych gmin.

Integracja transportu publicznego

DODATEK

TRANSPORTOWY
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Moim zadaniem będzie 
także, aby nikt z racji uro-
dzenia, pochodzenia, stop-
nia sprawności, wieku czy 
wykształcenia nie był 
pozbawiony możliwości 
bycia we wspólnocie, ani 
pozbawiony pomocy 
w trudnej sytuacji. Gwaran-
tem życzliwości sąsiedzkiej i wzajemnego poszanowania 
musimy być wszyscy. Musimy, ponieważ Murowana 
Goślina jest jedna. Nie będzie już więcej podziału na starą 
(historyczną) i nową Murowaną. 

Dziś od woli i umiejętności współpracy zależy rozwój 
i modernizacja, możliwość wykorzystania naszej cywiliza-
cyjnej szansy, jaką będą pozyskane i dobrze wykorzystane 
fundusze unijne. 

Chcę współpracować z włodarzami ościennych gmin, 
władzami województwa i powiatu. Ważne jest, aby 
otwarcie rozmawiać o wspólnych problemach, znajdować 
czas i wspólne środki na ich rozwiązanie. Deklaruję współ-
pracę z radnymi powiatowymi, którzy zdobyli mandat w tej 
kadencji.

Szanowni Państwo, obiecuję, że będę umacniał i wspierał 
więzi łączące nas we współpracy dla rozwoju i pomyślno-
ści wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dla takiej ini-
cjatywy biuro burmistrza będzie zawsze otwarte, a ja 
gotowy służyć. Ocenicie mnie Państwo po czynach, a nie 
po słowach. Mogę obiecać, że wszystkie moje deklaracje 
wygłoszone dzisiaj będą dla mnie drogowskazem przez 
najbliższe lata.

Po raz pierwszy zwracam się do Państwa na łamach infor-
matora gminnego. On także zmieni się dla Państwa, nie 
tylko wizualnie, ale także merytorycznie. 

Chciałabym się już teraz zwrócić z pierwszym, bardzo 
konkretnym apelem do mieszkańców miasta i gminy. Pod-
stawą budżetu gminy są nasze podatki, a te wpływają 
tam, gdzie jesteśmy zameldowani. Dlatego apeluję 
o dopełnienie obowiązku meldunkowego, abyśmy mogli, 
dzięki naszym podatkom, realizować jak najwięcej inwe-
stycji, poprawiających komfort i standard życia mieszkań-
ców. 

Wszystkim mieszkańcom miasta i gminy składam naj-
szczersze życzenia spokoju i pomyślności w Nowym Roku. 
Tam, gdzie będzie to mogło zależeć od moich działań, 
postaram się przyczynić do spełnienia tych życzeń. 

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

zwracam się do Was po raz pierwszy jako nowo zaprzysię-
żony burmistrz. W szczególnym roku, w którym świętu-
jemy -lecie nadania praw miejskich Murowanej Gośli-
nie oraz w roku jubileuszu -lecia pierwszych wolnych 
wyborów. Na naszych oczach tworzy się nowa historia. 
Otwieramy jej nowy rozdział. 

Trudno mi było ukryć wzruszenie, gdy z woli większości 
wyborców dostąpiłem wielkiego zaszczytu, jakim jest 
objęcie stanowiska burmistrza. Dziękuję więc wszystkim 
wyborcom, którzy wzięli udział w tegorocznych wybo-
rach samorządowych. Szczególnie dziękuję trzem 
tysiącom ośmiuset osiemdziesięciu trzem wyborcom, któ-
rzy poparli mnie w II turze wyborów, a których głosy spra-
wiły, że zostałem burmistrzem.  Chcę zapewnić, że uczy-
nię wszystko, aby nie zawieść Państwa oczekiwań 
i nadziei. Pamiętam, że na mojego kontrkandydata oddało 
głos trzy tysiące pięciuset trzynastu wyborców. Będę się 
starał tak sprawować urząd burmistrza, by zyskać Pań-
stwa zrozumienie, szacunek i uznanie. 

Szanowni Państwo, rozpocząłem służbę pełną wyzwań. 
Zdaję sobie sprawę jak duże emocje  towarzyszyły nam 
w ostatnich tygodniach. Mam również świadomość 
ogromu pracy, jaka nas czeka, aby zjednoczyć wszystkich 
mieszkańców.

Gmina potrzebuje dzisiaj zgodnego działania między bur-
mistrzem i wszystkimi radnymi dla dobra mieszkańców. 
Współdziałania między stowarzyszeniami, grupami zawo-
dowymi i kulturalnymi. Współdziałania ludzi młodych 
z seniorami, ludzi zdrowych z chorymi. Współdziałania 
wszystkich w imię społecznej i sąsiedzkiej solidarności. 
Zapowiadam szczególną współpracę z sołtysami i prze-
wodniczącymi rad osiedli. Będziemy zmieniać nasze osie-
dla i sołectwa, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. 

Jako burmistrz deklaruję wolę takiej współpracy. Trzeba 
nam spokoju i wzajemnego zrozumienia. Jestem przeko-
nany, że tego pragnie większość z nas. Współpraca i wza-
jemny szacunek nie oznaczają unikania dyskusji i sporów, 
nie eliminują różnic. Ale to od nas zależy, czy dalej 
będziemy pogłębiać dzielącą nas przepaść, czy prowa-
dząc demokratyczną debatę, zachowamy wzajemny sza-
cunek i troskę o sprawy nadrzędne. Gmina jest naszym 
wspólnym domem. Powinna być dobrze zarządzana, pra-
worządna i demokratyczna. Powinna stwarzać mieszkań-
com równe warunki do rozwoju.

Przed nami wiele do zrobienia. W najbliższym czasie 
musimy umocnić podstawy do trwałego rozwoju społecz-
nego i gospodarczego. Inwestować w infrastrukturę, 
poprawiać jakość usług publicznych, naprawić i utrzymać 
w ryzach fi nanse gminy. Zależy mi na tym, aby rozwój 
naszej gminy był jak najszybszy i jak najbardziej równo-
mierny. 

Szanowni Państwo,

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

grudzień 2014



Sesję  grudnia rozpoczął Przewodni-
czący Rady Miejskiej Konrad Strykowski, 
który stwierdził ważność obrad, następ-

nie oddał głos kończącemu swoje urzędowa-
nie na stanowisku burmistrza Tomaszowi Łęc-
kiemu. Ustępujący burmistrz w długiej prze-
mowie podsumował ostatnie  lat Murowa-
nej Gośliny, najważniejsze osiągnięcia we 
wszystkich dziedzinach, m.in.: infrastruktural-
nych, oświatowych, kulturalnych. Pogratulo-
wał nowo wybranemu burmistrzowi zwycię-
stwa w wyborach i przekazał mu żydowskie 
błogosławieństwo, które kiedyś on otrzymał 
od Alicji Kobus, Radnej Rady Miejskiej, kiedy 

 lat temu obejmował stanowisko. Podzięko-
wania skierował do pracowników, współpra-
cowników, a przede wszystkim rodziny, która 
dzielnie znosiła jego nieobecności i zaangażo-
wanie w pracę dla Gminy. 

Po części podsumowującej ubiegłe kadencje, 
przyszedł czas na wprowadzenie do urzędu 
nowego Burmistrza Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina. Marek Karasiewicz, Przewodni-
czący Miejskiej Komisji Wyborczej wręczył 
Dariuszowi Urbańskiemu zaświadczenie 
o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina.

Następnie, w obecności sztandaru wprowa-
dzonego przez umundurowanych strażników 
Straży Miejskiej, Burmistrz złożył uroczyste 
ślubowanie.

W pierwszym ofi cjalnym wystąpieniu w nowej 
roli - włodarza naszej gminy, Dariusz Urbański 
podziękował mieszkańcom, którzy oddali na 
niego głos w wyborach. Dodał jednak, że pod-
czas najbliższej kadencji postara się przeko-
nać do siebie i swojej wizji także tych, którzy 
dotąd byli sceptyczni. Silnie akcentował chęć 
zjednoczenia Murowanej Gośliny, aby 
podziały, od tych między Zielonymi Wzgó-
rzami i historyczną częścią miasta, po drob-
niejsze, ludzkie, niwelować. Burmistrz nie krył 
wzruszenia, wręcz sam przyznał, że ten 
moment jest dla niego bardzo emocjonalny. 
Podziękował rodzinie, a także współpracow-
nikom, którzy wspierali go wiernie podczas 
trudnej pracy ostatnich  lat. A tym bardziej 
podczas ostatnich miesięcy - trudnej, emocjo-
nalnej, twardej kampanii wyborczej.

W kolejce z gratulacjami ustawili się m.in.: 
radni powiatowi, przedstawiciele goślińskiej 
oświaty, OSP, Cechu Rzemieślników, Kupców 
i Przedsiębiorców, Bractwa Kurkowego, 

a także Radni Rady Miejskiej. Radna Grażyna 
Nawrocka odczytała podziękowania i życze-
nia sukcesów skierowane do burmistrza 
przez radnych najbliżej z nim współpracują-
cych.

Po zakończeniu tej części sesji Przewodni-
czący Rady Miejskiej przedstawił 
wniosek o przeniesienie dalszej części Sesji 
Rady Miejskiej na dzień następny. Propozycja 
została przyjęta przez radnych.

Na koniec Burmistrz Miasta i Gminy Muro-
wana Goslina zaprosił widzów uroczystości 
na poczęstunek. Tort był ogromny – na szczę-
ście, bo takich tłumów sala sesyjna już dawno 
nie widziała.

Sam w tym czasie udał się wraz ustępującym 
burmistrzem Tomaszem Łęckim, z Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Konradem Strykowski, 
Sekretarzem Gminy Maciejem Kaczmarkiem 
do budynku urzędu, gdzie odbyło się ofi cjalne 
przekazanie kluczy do urzędu i gabinetu Bur-
mistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.

 grudnia  r. był dla burmistrza Dariusza 
Urbańskiego pierwszym dniem pracy na trud-
nym i wymagającym stanowisku.

Jedną z decyzji tego dnia było odwołanie wice-
burmistrza Marcina Bulińskiego, a następnie 
powołanie na to stanowisko Krzysztofa 
Oczkowskiego. Nowy wice burmistrz ma duże 
doświadczenie samorządowe, w tym w pracy 
urzędu naszej gminy. Dzięki temu będzie dla 
nowego burmistrza ważnym doradcą, a kon-
kretne działania i prace będą mogły się rozpo-
cząć bardzo szybko i sprawnie. 

Mamy nowego burmistrza!

Marek Karasiewicz wręczył Dariuszowi Urbańskiemu  zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Pierwsze wystąpienie nowego burmistrza.

 grudnia br. odbyła się II Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. W jej trak-
cie ślubowanie złożył nowy burmistrz. Mimo iż wyniki wyborów znaliśmy już wcześniej 
(  grudnia br.), to właśnie od tego momentu Dariusz Urbański jest ofi cjalnie Burmistrzem 
Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana@goslina.pl 
tel. 61 81 18 848
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Nazwisko i imię 

kandydata

Liczba uprawnionych 

do głosowania
405 959 950 885 626 1020 1492 1916 768 2024 2174 13 219

Liczba wyborców, któ-

rym wydano karty
238 496 537 482 333 575 905 1190 496 1026 1192 7 470

Frekwencja 58,77% 51,72% 56,53% 54,46% 53,19% 56,37% 60,66% 62,11% 64,58% 50,69% 54,83% 56,51%

ŁĘCKI 

Tomasz

KWW Rozwój Ziemi 

Goślińskiej
99 145 176 192 164 280 305 471 302 627 752 3 513 47,50%

URBAŃSKI 

Dariusz

KWW Dariusza Urbań-

skiego
134 348 357 288 169 290 589 704 191 388 425 3 883 52,50%

SUMA 7 396 100%

www.murowana-goslina.pl



INWESTYCJE

 grudnia  roku wznowiono (przerwane  grudnia) obrady II Zwyczajnej Sesji Rady 
Miejskiej. W jej trakcie ustalono składy Komisji Rady Miejskiej, a Przewodniczący Rady Miej-
skiej Konrad Strykowski poinformował o powstaniu  klubów radnych. Są to: Nowoczesna 
Gmina, Razem dla Murowanej Gośliny, Rozwój Ziemi Goślińskiej. 

Akceptację składów Komisji Gospodarczej i Oświatowo-Spo-
łecznej rada osiągnęła bardzo szybko i właściwie jednogło-
śnie. Przewodniczącą Komisji Oświatowo-Społecznej Rady 

Miejskiej została Krystyna Przygońska. Przewodniczącym Komisji 
Gospodarczej Rady Miejskiej - Szymon Pędziński. 

Dużo więcej emocji wzbudziły wybory składu Komisji Rewizyjnej. 
Najpierw swoją kandydaturę zgłosił Mikołaj Gałka, który dodatkowo 
uzasadnił, że dla dobra samej komisji i pełnego jej obiektywizmu ide-
alnie, aby szefem był właśnie kandydat niezależny: niezwiązany ani 
z urzędującym burmistrzem, ani żadnym z klubów. Kandydaturę 
poparła natychmiast Alicja Kobus, przypominając, że Mikołaj Gałka 

wykazał się już pracowitością i skrupulatnością podczas zarządzania 
sprawami osiedla miejskiego nr . Niestety, kandydaturę odrzucono 
(większością  głosów klubu Rozwój Ziemi Goślińskiej), mimo akcep-
tacji tej kandydatury przez pozostałe kluby (Nowoczesna Gmina i Razem 
dla Murowanej Gośliny). Klub Radnych Rozwój Ziemi Goślińskiej 
zgłosił kandydaturę do Komisji Rewizyjnej – Agnieszkę Ogrodnik. To 
właśnie Agnieszka Ogrodnik została przewodniczącą Komisji Rewi-
zyjnej, dzięki głosom własnego klubu.

Nie bez emocji odbywały się także wybory składu i wice przewodni-
czącego tej komisji, a także jego członków. Ostatecznie zastępcą 
został Błażej Kaźmierczak, a członkami komisji:  Mikołaj Gałka, Gra-
żyna Nawrocka i Michał Rogowski.

Informacje o przynależności do klubu oraz członkostwie i funkcjach 
w komisjach Rady Miejskiej znajdą Państwo przy opisach poszcze-
gólnych radnych.

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
e-mail: m.paluszkiewicz@murowana@goslina.pl 
tel. 61 81 18 848

MIKOŁAJ GAŁKA
Klub Radnych: radny niezależny
Program: Współpraca z klubami Rady Miejskiej 
zmierzająca do budowy, rozbudowy i moderniza-
cji szeroko rozumianej infrastruktury technicznej 
miasta i gminy. Inicjowanie przedsięwzięć popra-
wiających jakość nauczania w placówkach oświa-
towych miasta i gminy. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: członek Komisji 
Gospodarczej, członek Komisji Rewizyjnej
Wiek:  lata
Wykształcenie: wyższe 

BŁAŻEJ KAŹMIERCZAK
Klub Radnych: Nowoczesna Gmina
Program: Zwiększenie atrakcyjności naszej 
gminy oraz poprawa bezpieczeństwa poprzez 
budowę nowych dróg i chodników, jak również 
dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.
Funkcja w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji 
Gospodarczej
Wiek:  lata
Wykształcenie: średnie

MICHAŁ HAŁAS
Klub Radnych: Rozwój Ziemi Goślińskiej
Program: Poprawa warunków życia mieszkańców 
wsi poprzez szerszy dostęp do wody, sieci kanali-
zacji, budowa oświetlenia, chodników, budowa 
i odtwarzanie dróg.
Funkcja w Radzie Miejskiej: członek Komisji 
Gospodarczej 
Wiek:  lata 
Wykształcenie: wyższe

ALICJA KOBUS
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Program: Współpraca z Burmistrzem i całą Radą 
Miejską dla dobra naszej małej ojczyzny. Pomoc 
osobom chorym i potrzebującym.
Funkcja w Radzie Miejskiej: członek Komisji 
Oświatowo-Społecznej
Wiek:  lat
Wykształcenie: wyższe

WIESŁAW KANIECKI
Klub Radnych: Rozwój Ziemi Goślińskiej
Program: Budowa parkingu dla samochodów 
i rowerów przy przystanku kolejowym na Zielo-
nych Wzgórzach. Dokończenie ścieżki pieszo-ro-
werowej przy ulicy Raduszyńskiej. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Zastępca Przewod-
niczącego Rady Miejskiej 
Wiek:  lat
Wykształcenie: średnie

DAWID KRAUZE
Klub Radnych: Nowoczesna Gmina
Program: Wzsparcie dla małego biznesu, racjona-
lizacja wydatków publicznych, wsparcie organiza-
cji pozarządowych, poprawa wyposażenia szkół.
Funkcja w Radzie Miejskiej: członek Komisji 
Oświatowo-Społecznej
Wiek:   lat
Wykształcenie: zawodowe

grudzień 2014



ANDRZEJ KUŹNIEWSKI
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Program: Zwiększenie dofi nansowania wszyst-
kich zespołów artystycznych działających na 
terenie gminy Murowana Goślina. Zwiększenie 
bezpieczeństwa w całej gminie, m.in. poprzez 
zmniejszenie prędkości samochodów.
Funkcja w Radzie Miejskiej: członek Komisji 
Oświatowo-Społecznej
Wiek:  lat
Wykształcenie: średnie

KRYSTYNA PRZYGOŃSKA
Klub Radnych: Rozwój Ziemi Goślińskiej
Program: W obecnej kadencji moje zaangażowa-
nie dotyczyć będzie szczególnie:
oświaty (jakości nauczania), problemów społecz-
nych obejmujących między innymi zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców; imprez kulturalnych 
i sportowych; współpracy międzygminnej i mię-
dzynarodowej; infrastruktury lokalnej np. szkół, 
przedszkoli, ścieżek rowerowych, szlaków tury-
stycznych itp.
Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodnicząca 
Komisji Oświatowo-Społecznej
Wiek:   lat
Wykształcenie: wyższe

GRAŻYNA NAWROCKA
Klub Radnych: Razem dla Murowanej Gośliny
Program: Służyć pomocą w rozwiązywaniu pro-
blemów naszej społeczności. Będę usilnie zabie-
gała o bezpieczeństwo na naszych drogach lokal-
nych. Dążyć do powstania świetlic, budowy dróg 
gminnych, chodników, oświetlenia. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: członek Komisji 
Gospodarczej, członek Komisji Rewizyjnej
Wiek: 
Wykształcenie: średnie-techniczne

MICHAŁ ROGOWSKI
Klub Radnych: Rozwój Ziemi Goślińskiej
Program: Poprawa jakości usług świadczonych 
przez Przychodnię Lekarza Rodzinnego na os. 
Zielone Wzgórza oraz rozwój sportu i poszerze-
nie oferty aktywnego spędzania czasu.   
Funkcja w Radzie Miejskiej: członek Komisji 
Rewizyjnej, członek Komisji Oświatowo-Społecz-
nej
Wiek:   lat
Wykształcenie: wyższe

AGNIESZKA OGRODNIK
Klub Radnych: Rozwój Ziemi Goślińskiej
Program: Praca w Murowanej Goślinie, mieszka-
nia na każdą kieszeń, gmina przyjazna dla miesz-
kańców. Ważne inwestycje ułatwiające życie 
mieszkańcom i ochraniające środowisko. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Oświatowo-
-Społecznej
Wiek:  lata
Wykształcenie: wyższe

TOMASZ PAWLAK
Klub Radnych: Rozwój Ziemi Goślińskiej
Program: Termomodernizacja budynków szkol-
nych i świetlic. Wspieranie inicjatyw mieszkań-
ców. 
Funkcja w Radzie Miejskiej: członek Komisji 
Gospodarczej
Wiek:  lat
Wykształcenie: zawodowe

SZYMON PĘDZIŃSKI
Klub Radnych: Nowoczesna Gmina
Program: Jako radny chcę pracować na rzecz 
rewitalizacji Placu Powstańców Wlkp. z ul. Pod-
górną, rewitalizacji zespołu Pałacowo-Parko-
wego oraz przebudowy układu drogowego przy 
Ośrodku Zdrowia. Ponadto chcę kontynuować 
pracę w zespole Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego oraz mieć wpływ na realizację inwestycji 
w gminie.
Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodniczący 
Komisji Gospodarczej
Wiek:  lat
Wykształcenie: wyższe

LESZEK SOMMERFELD
Klub Radnych: Rozwój Ziemi Goślińskiej
Program: Przebudowa dróg oraz inwestycja 
w nowe chodniki. Zagwarantowanie mieszkań-
com wsi sprawnego i bezpiecznego dojazdu do 
pracy i szkół oraz wybudowanie świetlic.
Funkcja w Radzie Miejskiej: członek Komisji 
Gospodarczej
Wiek:  lata
Wykształcenie: średnie

KONRAD STRYKOWSKI
Klub Radnych: Rozwój Ziemi Goślińskiej
Program: Jestem za kontynuacją rozpoczętych 
inwestycji gminnych oraz rozwojem infrastruk-
tury, zwłaszcza na terenach wiejskich. Jestem za 
utrzymaniem sieci szkół prowadzonych przez 
gminę.
Funkcja w Radzie Miejskiej: Przewodniczący 
Rady Miejskiej
Wiek:  lat
Wykształcenie: średnie techniczne

W składzie Rady Powiatu piątej kadencji 
znalazło się dwóch mieszkańców naszej 
gminy: STANISŁAW WOŹNIAK 
I JAROSŁAW DO BROWOLSKI

RADA POWIATU 
POZNAŃSKIEGO 2014‐2018

www.murowana-goslina.pl



Firma odbierająca odpady dostarcza worki 
przeznaczone do gromadzenia odpadów 
zbieranych w sposób selektywny, w tym 
odpadów zielonych. Worki będą posiadały 
specjalne miejsce na kod kreskowy (do 
samodzielnego naklejenia przez właściciela 
nieruchomości). Firma będzie zobowiązana 
do dostarczania właścicielom nieruchomo-
ści dodatkowych worków oraz kodów kre-
skowych w systemie wymiennym tj. po każ-
dorazowym odbiorze fi rma pozostawi taką 
samą ilość worków na daną frakcję, jaka 
została odebrana. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są 
do segregowania odpadów i gromadzenia 
ich zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czy-
stości i Porządku ZM GOAP. W przypadku 
zadeklarowania selektywnej zbiórki i niesto-
sowania się do zapisów Regulaminowych, 
fi rma ma prawo do odmowy odbioru odpa-
dów selektywnych w terminach wyznaczo-
nych dla ich zbiórki. Firma pozostawia wów-
czas na worku naklejkę „Ostrzeżenie”. 
Odpady odbierane będą jako odpady zmie-
szane, a Związek poinformowany zostanie 
o niewłaściwym sposobie segregacji odpa-
dów na danej nieruchomości. 

Informacje o zasadach prawidłowego segre-
gowania odpadów znajdują się na stronie 
www.goap.org.pl w zakładce „Zdaj 
odpady”. 

Firma odbierająca odpady dostarczy do nie-
ruchomości tzw. pakiet startowy obejmu-
jący: 
a) min.  worki dla każdej frakcji odpadów 

Dokładny podział obszarów, które 
wchodzą w skład sektorów znajduje 
się na stronie: http://www.goap.org.

pl/goap/sektory-zm-goap/.

Kilka tygodni trwały przygotowania do prze-
jęcia sektorów i związanej z tym wymiany 
pojemników. Spełniać one będą wymagania 
Systemu Identyfi kacji Pojemników, który od 

 stycznia  r. wprowadzony zostanie na 
obszarze Związku. Umożliwi on pełną kon-
trolę nad wykonywaniem usług przez fi rmy 
odbierające odpady oraz ilością odbieranych 
odpadów i sposobami ich zagospodarowa-
nia.

Funkcjonowanie systemu zapewniają: elek-
troniczne chipy zainstalowane na pojemni-
kach oraz kody kreskowe naklejane na 
worki. Dlatego fi rmy odbierające odpady 
zobowiązane są dostarczyć mieszkańcom 
właściwie oznakowane pojemniki oraz worki 
wraz z zestawami naklejek z KODAMI KRE-
SKOWYMI (przeznaczonymi do oklejania 
worków). Kody kreskowe zawierają jedynie 
informacje dotyczące fi rmy odbierającej 
odpady oraz rodzaju odbieranych odpadów. 
Podczas odbioru odpadów, pracownik fi rmy 
skanuje kod, wprowadzając informacje 
o terminie odbioru i rodzaju odpadów do 
systemu. Zapobiegnie to podrzucaniu lub 
niekontrolowanemu przemieszczaniu odpa-
dów i umożliwia sprawdzenie czy odbiór 
odpadów odbywa się zgodnie z harmono-
gramem oraz czy w pojemnikach i workach 
znajdują się właściwe frakcje odpadów. 

Firmy zapewnią pojemniki lub kontenery 
w miejscach gromadzenia odpadów komu-
nalnych z nieruchomości, nie później niż do 
dnia  grudnia  roku. Właściciele są 
zobowiązani do zapewnienia miejsca groma-
dzenia odpadów na swojej nieruchomości. 
W razie potrzeby fi rma odbierająca odpady 
uzgodni z właścicielem nieruchomości miej-
sce gromadzenia odpadów, gdzie zostaną 
ustawione pojemniki oraz kontenery. 

Ponadto właściciel nieruchomości zobowią-
zany jest wystawić pojemnik (udostępnić) 
przed teren posesji w celu jego wymiany! 

Usługa może nie zostać wykonana, jeśli wła-
ściciel nieruchomości nie wystawi pojem-
nika, który fi rma ma odebrać lub utrudni do 
niego dostęp i nie będzie możliwości jego 
opróżnienia. 

Na każdym pojemniku oraz kontenerze uży-
wanym przez fi rmę odbierającą odpady (nie-
zależnie czy stanowią one własność fi rmy 
czy właściciela nieruchomości) powinna 
znajdować się naklejka informacyjna z logo 
ZM GOAP. W przypadku, gdy oznakowanie 
pojemnika lub kontenera jest nieczytelne, 
fi rma powinna umieścić nową naklejkę. 

Pojemniki muszą być oklejone i posiadać 
chip do dnia  grudnia r., lecz fi rma 
może oznakować je już wcześniej. 

NAPRAWA BĄDŹ WYMIANA POJEMNIKA

Firma naprawi lub wymieni pojemnik, konte-
ner niezwłocznie po otrzymaniu informacji 
od ZM GOAP lub od mieszkańca (nie później 
niż w najbliższym dniu przypadającym na 
wywóz odpadów komunalnych z danej nie-
ruchomości, na której znajduje się zgłoszony 
pojemnik lub kontener). 

Firma dokona wymiany pojemnika lub kon-
tenera natychmiast, jeśli uszkodzenie sta-
nowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludz-
kiego lub stanowi zagrożenie dla środowiska 
lub uniemożliwia zbieranie odpadów komu-
nalnych. 

WORKI NA ODPADY

Od  stycznia  roku odbiór odpadów komunalnych na terenie Związku Międzygminnego 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” prowadzić będą dwa podmioty wybrane 
w przetargu. Dla sektorów: XV Murowana Goślina - Spółdzielnia i XVI Murowana Goślina – Gmina 
będzie to konsorcjum fi rm Remondis Sanitech. Zadania będą realizowane przez  miesięcy, czyli 
do końca  r., a usługi mogą świadczyć przy korzystaniu z pomocy podwykonawców. 

URZĄD, RADA MIEJSKA

Zasady odbioru odpadów 
komunalnych po 1 stycznia 2015 r. 

MIESZKAŃCY OTRZYMAJĄ WŁAŚCIWIE OZNAKOWANE 
POJEMNIKI ORAZ WORKI WRAZ Z ZESTAWAMI NAKLE‐
JEK Z KODAMI KRESKOWYMI, CO ZAPOBIEGNIE POD‐
RZUCANIU LUB NIEKONTROLOWANEMU PRZEMIESZ‐
CZANIU ODPADÓW I UMOŻLIWIA SPRAWDZENIE CZY 
ODBIÓR ODPADÓW ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z HARMO‐
NOGRAMEM ORAZ CZY W POJEMNIKACH I WORKACH 
ZNAJDUJĄ SIĘ WŁAŚCIWE FRAKCJE ODPADÓW. 
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(tworzywa sztuczne, szkło, makulatura, 
odpady zielone); 

b) zestaw kodów kreskowych w liczbie 
minimum  szt. na każdą frakcję: papier 
i makulatura, tworzywa sztuczne,  szt. 
szkło,  szt. odpady zielone. 

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów muszą posiadać: nadruk zawiera-
jący logo ZM GOAP, szczegółową informację 
o przeznaczeniu worka oraz miejsce na kod 
kreskowy. Ponadto fi rma zobowiązana jest 
do dostarczenia instrukcji oklejania worków 
przeznaczonych do gromadzenia selektyw-
nej zbiórki odpadów. Instrukcja powinna być 
dostarczona wraz z pakietem startowym. 

Firma w sposób ciągły monitoruje ilość 
wykorzystanych kodów kreskowych przez 
właścicieli nieruchomości. Właściciel nieru-
chomości otrzyma nowe kody w przypadku 
odnotowania ich wyczerpania (w terminie  
dni roboczych). 

Pierwsza dystrybucja oznakowanych wor-
ków oraz kodów kreskowych powinna 
zostać zrealizowana do dnia . . r. 

KOLORYSTYKA WORKÓW NA ODPADY

Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów powinny być przezroczyste 
zgodne z określonymi w Regulaminie kolo-
rami dla poszczególnych frakcji odpadów:

 ▪ tworzywa sztuczne: żółty, 
 ▪ papier: niebieski,
 ▪ szkło białe i kolorowe: zielony, 
 ▪ odpady zielone: brązowy. 

Poza okresem wegetacyjnym (od  grudnia 
do  marca) odpady zielone należy zago-
spodarować w przydomowym kompostow-
niku lub dostarczyć do PSZOK. 

ODBIÓR ODPADÓW

Firma będzie odbierała odpady (mieszane, 
selektywne i zielone) od właścicieli nieru-
chomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
od poniedziałku do piątku w godzinach .  
– .  oraz w soboty w godzinach od .  
do . . Właściciel nieruchomości zobowią-
zany jest do udostępnienia pojemnika w dniu 
odbioru. Nieudostępnienie pojemników 
odbiorcy odpadów w dniu odbioru będzie 
skutkować brakiem realizacji usługi. Firma 
odbierze odpady dopiero w kolejnym termi-
nie – zgodnie z harmonogramem odbioru. 

Firmy odbierające odpady zobowiązane są 
do dostarczenia harmonogramów odbioru 
w wersji papierowej do właścicieli nierucho-
mości do dnia  grudnia  r. 

HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW 
BĘDĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE NA STRONIE 

WWW.GOAP.ORG.PL 

KONTAKT 
ZM GOAP, Michał Giełdoń, 

tel.    , 
kom.   

Na sesjach Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie, radni uchwalili stawki podat-
ków na rok .

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w I pół-
roczu  r. - wskaźnik wyniósł , %.
 Zgodnie z Uchwałą Nr XL/ /  z dnia  
września  r. podatek od nieruchomości 
będzie wynosił :

 ▪ od gruntów związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej - ,  zł za  m ,

 ▪ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne retencyjne lub elektrowni wod-
nych - ,  zł za  ha, 

 ▪ od gruntów pozostałych – ,  zł za  m ,
 ▪ od budynków lub ich części mieszkalnych 

- ,  zł za  m ,
 ▪ od budynków lub ich części związanych 

z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej – ,  zł za  m ,

 ▪ od budynków lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifi kowanym mate-
riałem siewnym – ,  zł za  m ,

 ▪ od budynków lub ich części związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń – ,  zł za  m ,

 ▪ od budynków gospodarczych – ,  zł za  m ,
 ▪ od garaży wolnostojących – ,  zł za  m ,
 ▪ od budynków letniskowych – ,  zł za  m ,
 ▪ od budowli % wartości.

Stawki podatku od środków transportowych 
określone zostały w Uchwale Nr XLI/ /  
z dnia  listopada  r. i przykładowo kształ-
tują się następująco : stawki od samochodów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowi-
tej pojazdu powyżej ,  tony do ,  tony 
włącznie ,  zł; powyżej ,  tony do  ton 
włącznie - ,  zł; powyżej  ton i poniżej  
ton -  ,  zł; od przyczep i naczep od  ton 
do  ton włącznie - ,  zł; od przyczep 
i naczep powyżej  ton i poniżej  ton - ,  
zł; od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia 
mniejszej niż  miejsc - ,  zł; od autobu-

sów o liczbie miejsc do siedzenia równej lub 
wyższej niż  miejsc -  ,  zł.

Opłaty od posiadania psów
Stawka roczna opłaty od posiadania psów 
ustalona została w wysokości ,  zł od jed-
nego psa.
Natomiast, od jednego psa, który do dnia 
płatności opłaty od posiadania psów, tj. do 
dnia  maja roku podatkowego, został 
trwale oznaczony elektronicznym systemem 
identyfi kacji (transponderem-chipem) - 
stawka wynosi ,  zł. (Uchwała Nr 
XL/ /  z dnia  września  r.).
Termin płatności opłaty –  maj .

Opłata targowa - stawkę od sprzedaży towa-
rów pozostałych wprowadzono na poziomie 

,  zł dziennie, a stawkę dla sprzedaży 
wyłącznie artykułów rolnych ustalono 
w wysokości  zł dziennie (Uchwała Nr 
XL/ /  z dnia  września  r.).

Podatek rolny
Radni obniżyli cenę skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego ogłoszoną        
w Komunikacie Prezesa GUS z dnia  paź-
dziernika  r. z kwoty ,  zł     za  dt do 
kwoty ,  zł za  dt. 
W związku z tym stawki podatku rolnego na 
rok  wynosić będą :

 ▪ od  ha przeliczeniowego gruntów gospo-
darstw rolnych - ,  zł;

 ▪ od  ha gruntów stanowiących działki - 
,  zł .

Uchwała Nr XLI/ /  z dnia  listopada 
 r.

Stawka podatku leśnego na rok  wynosić 
będzie ,  zł od  ha. Została ona usta-
lona na podstawie komunikatu Prezesa GUS 
z dnia . .  r. w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna obliczonej według średniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za 
pierwsze trzy kwartały  r.

Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Dariusza 
Urbańskiego, w kolejnych latach nie będzie 
podwyżek podatków, a w roku  zostanie 
zniesiona opłata od posiadania psa.

Podjęte przez Radę Miejską w Murowanej 
Goślinie uchwały są ogłoszone w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 
oraz są dostępne na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Bożena Patan
Kierownik Referatu Podatki i Opłaty Lokalne
b.patan@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 675

STAWKI PODATKÓW 
NA ROK 

NIERUCHOMOŚCI ‐ INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 
i Gminy  Murowana Goślina ul. Poznańska  i , wywieszono na okres  dni wykaz nr /  nierucho-
mości położonych w Murowanej Goślinie przeznaczonych do oddania w najem oraz wykaz nr /  

nieruchomości położonych w Kamińsku przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

 Murowana Goślina, . .  r.

fot. freeimages.com

Alicja Błaszczyk, podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel.    , e-mail: a.blaszczyk@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl



Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do Nagrody Bur-
mistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina „Przedsiębiorca Roku 

 Gminy Murowana Goślina” w kategoriach: 
▪ całokształt
▪ mały przedsiębiorca (do  osób zatrudnionych), 
▪ średni przedsiębiorca (od  do  osób zatrudnionych), 
▪ duży przedsiębiorca (powyżej  osób zatrudnionych).
Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsiębiorcy z naszej 
gminy, który w roku  wykazał się realizacją inwestycji w swojej fi r-
mie, ale również przyczynił się do rozwoju gospodarczego gminy, 

wzrostu przedsiębiorczości, a także wspierał 
cenne inicjatywy społeczne lub gospodarcze.
Nominacje do nagród wraz z uzasadnieniem 
i wskazaniem kategorii można przesyłać do  

stycznia  r. włącznie do kancelarii 
Urzędu Miasta i Gminy z dopiskiem „Przed-
siębiorca Roku” lub e-mailem na adres: b.
fl orys@murowana-goslina.pl

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę gruntu na podstawie wykazu 
nr /  z dnia . .  r.

ZGŁOŚ SWOJĄ PROPOZYCJĘ W KONKURSIE 
„PRZEDSIĘBIORCA ROKU ”

Zakończył się trwający od początku roku konkurs historyczny 
z okazji -lecia Murowanej Gośliny. W ośmiu pierwszych 
numerach tegorocznego Biuletynu Samorządowego druko-

wane były kupony konkursowe z pytaniami dotyczącymi przeszłości 
Murowanej Gośliny i ziemi goślińskiej. 
Ostatnim moment na składanie odpowiedzi upłynął w dniu  grud-
nia. Po sprawdzeniu wszystkich nadesłanych odpowiedzi mamy 
przyjemność ogłosić jego wyniki. Zwycięzcą konkursu został Andrzej 
Raźniak, który jako jedyny uczestnik odpowiedział poprawnie na 
wszystkie  pytania. Drugie miejsce wspólnie zdobyły trzy osoby: 
Agnieszka Łągiewka, Antoni Hartman i Maksymilian Kujawiak – cała 
trójka uczestników popełniła po jednym błędzie. Wręczenie nagród 
dla laureatów konkursu miało miejsce podczas sesji Rady Miejskiej, 
która odbyło się  grudnia  r. Nagrody konkursowe ufundował 
gośliński Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców. 

Dariusz Paprocki
Biblioteka Publiczna – Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

w

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że w bieżą-
cym roku usługami zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie 
gminy Murowana Goślina będą zajmowały się następujące 

fi rmy:
DROGI WOJEWÓDZKIE TJ.:

 ▪ obwodnica na całej długości, 
 ▪ DW  w kierunku na Skoki, 
 ▪ DW  w kierunku na Oborniki, 

fi rma produkcyjno-handlowo-usługowa „BADERA” 
Kontakt do oddziału WZDW w Murowanej Goślinie tel.    ,
Zimowe utrzymanie:    
DROGI POWIATOWE:

 ▪ Raduszyn – Mściszewo – Starczanowo – Uchorowo,
 ▪ Białężyn – Nieszawa,
 ▪ Białęgi – Kąty – Długa Goślina,
 ▪ obwodnica – Długa Goślina – granica Gminy
 ▪ Wojnowo – Droga Wojewódzka ,
 ▪ Łopuchowo – Łopuchówko – Głębocko – Boduszewo
 ▪ Boduszewo – Głęboczek – granica Gminy w kierunku Dąbrówki 

Kościelnej,
 ▪ Boduszewo – Zielonka - granica Gminy w kierunku Tuczna,
 ▪ Rakownia – Kamińsko – Pławno,
 ▪ Pławno - Zielonka

Zakład Wielobranżowy „Trans-Bruk” Marek Begier.
Kontakt do Zarządu Dróg Powiatowych w poznaniu - zimowe utrzy-
manie tel.:    ,   
DROGI GMINNE: 

 ▪ Pozostałe poza wymienionymi powyżej
 ▪ oraz wszystkie ulice w granicach administracyjnych Miasta 

Murowana Goślina
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo Stefan Wysocki
Kontakt do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina tel.:    , 
po .  oraz w weekendy dyżur zimowy pod numerem:   

Zimowe 
utrzymanie dróg
Ewa Marchlewska
Referat Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska
tel.: 61 892 36 42
e-mail: e.marchlewska@murowana-goslina.pl

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana 
położona w miejscowości Uchorowo, oznaczona w ewidencji gruntów 
i budynków jako dz. nr , o pow. ,  ha, w skład której wchodzą: 
RIIIb – ,  ha, RIVa – ,  ha, PsVI – ,  ha, dla której Sąd Rejo-
nowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi KW nr 
PO P/ / .

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Murowana Goślina nieruchomość stanowi częściowo: 
użytki rolne, pastwiska, gazociąg tranzytowy, oraz zadrzewienia śród-
polne, przydrożne i przywodne.
Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi: ,  zł (słownie: 
dwieście dziesięć złotych / ).

Okres zawarcia umowy dzierżawy – na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu  stycznia  roku o godz. .  w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznań-
ska . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w wysokości ,  zł (słownie: czterdzieści dwa złote / ) do dnia  
stycznia  roku włącznie, na rachunek bankowy Gminy Murowana 
Goślina w Pobiedzisko–Goślińskim Banku Spółdzielczym O/Murowana 
Goślina:       
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa 
lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. 
Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który prze-
targ wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku 
uchylenia się osoby od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada 
na rzecz wydzierżawiającego. Pozostałym uczestnikom przetargu 
zwraca się wadium nie później niż  dni po jego zakończeniu.
Uczestnik przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej 
dowód wpłaty wadium  i dowód tożsamości.
Nieruchomość wydzierżawiana jest na podstawie danych z ewidencji 
gruntów. Ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i stara-
niem dzierżawcy.

Szczegółowych informacji udziela:
podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami Alicja Błaszczyk

p. , tel.  - - ,  w godzinach urzędowania
Murowana Goślina, dnia . .  r. 
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OŚWIATA

 października na spotkaniu przed-
sesyjnym zostały zebrane fundu-
sze -  zł - na sztandar dla 

SSWW.   sołtysów dokonało wpłaty, a pie-
niądze zostały przelane na konto SSWW. 

 listopada wzięliśmy udział w uroczystej 
mszy i poświęceniu sztandaru w Kolegiacie 

Kórnickiej. Uczestniczyli w niej: starosta Jan 
Grabkowski oraz delegacje sołtysów, wój-
tów i burmistrzów podpoznańskich gmin. 
Piękna uroczystość, a dla nas wielka radość, 
że mamy w niej także swój udział. Sztandar 
to także podziękowanie za naszą pracę 
i docenienie naszej roli. 

 listopada rozegrane zostały kolejne 
zawody siatkarskie sołectw. Wystarto-
wało  drużyn (na  sołectw i  osie-

dli samorządowych). 

Była to jednocześnie okazja do podsumowa-
nia wszystkich tegorocznych rozgrywek 
sołeckich.

Niebawem Nowy Rok
Jak co roku wierzymy, że przyniesie nam 
nowe, lepsze dni, wiele radosnych zda-
rzeń, nadziei i otuchy. Zdradzam więc 
przepis na to, aby Nowy Rok był udany. 
Potrzebne będą:
▪ pół miarki radości
▪ szczypta pogody ducha
▪  centymetrów uśmiechu
▪  kg życzliwości
▪  dkg dobrego humoru
▪  garście miłości
▪ odrobina szaleństwa
▪ miarka fantazji
▪  łyk szczęścia
▪  mała łyżeczka spokoju

A do tego cały zapas wiary, nadziei i miło-
ści. Wszystkie składniki łączymy z sobą 
bardzo starannie i podgrzewamy w cieple 
domowego ogniska. Podajemy z uśmie-
chem i koniecznie na gorąco!

Bardzo Aktywne Babki

Sztandar Stowarzyszenia Sołtysów 
Województwo Wielkopolskiego

TURNIEJ 
SOŁECTW 

‐ ZAWODY 
SIATKARSKIE

Rozmowa z grupą pań z Rakowni, które znamy lokalnie jako Aktywne Babki

Urszula Gendera-Zielińska: Kto wpadł na 
pomysł, aby założyć taką grupę i skąd jej 
nazwa?

Bożena Zellener: Aktualnie nie ma już tej 
pani w naszej grupie, ale to była w zasadzie  
wspólna decyzja. Chcieliśmy mieć „swoje 
miejsce”, aby móc podyskutować, po prostu 
posiedzieć, urządzać okazjonalne spotkania, 
np. w Dnia Kobiet. Nie mieliśmy jeszcze 
wówczas świetlicy, więc spotkania odby-
wały w różnych miejscach. W chwili obecnej 
grupa liczy  osób.

Czym się zajmuje grupa?

Organizujemy głównie spotkania okoliczno-
ściowe, np.: opłatek, wspomniany Dzień 
Kobiet, Mikołajki. Staramy się, aby każde ze 
spotkań integrowało, dawało okazję do 
poznania nowych ludzi, dlatego zapraszamy 
ciekawych ludzi: np. chór Goslińskie Chabry, 
albo z kolei my wybieramy się na Dzień 
Dziecka do przedszkola - zawsze z drobnymi 
upominkami wykonanymi przez nas samo-
dzielnie. Są to skarpetki z słodyczami, paczki 

z pierniczkami, woreczki na kapcie. Pre-
zenty skromne, ale zawsze dawane od 
serca.

Co w tych spotkaniach i działaniach jest dla 
Was najważniejsze?

To, że wychodzimy do ludzi, nawiązujemy 
sympatyczne znajomości, próbujemy na 
różne sposoby integrować społeczność 
naszej wsi. I nie tylko, bo współpracujemy 
także m.in. z LGD w Obornikach. Bierzemy 
udział w wielu kursach, szkoleniach, wyjeż-
dżamy ze swoimi „dziełami” i staramy się je 
prezentować. Bardzo dobrze układa się 
współpraca z ośrodkiem kultury w Murowa-
nej Goślinie, co roku bierzemy udział w Targu 
Wiejskim w Boduszewie, a także Jarmarku 
św. Jakuba.

Jakie macie plany na długa zimę?

Organizujemy różne wyjazdy, aby „zaliczyć”: 
kręgielnię, basen, teatr. Spotkamy się na 
pewno z najstarszą mieszkanką naszej wsi, 
która liczy sobie już  lat.

Macie już jakieś plany na wiosnę?

Wiadomo! Wtedy wyruszymy w plener, ugo-
tujemy pyry z gzikiem, rozpalimy ogniska 
i grille, zaprosimy na degustację wypieków. 
Mamy też nadzieję, że zostaniemy zapro-
szone do sołectwa Łopuchówko na wio-
senne wyprzedaże garażowe, które, jak się 
dowiedziałyśmy odbędą się  kwietnia.

Bardzo dziękuję za rozmowę. Rzeczywiście 
Aktywne babki są genialne w wielu dziedzi-
nach. Mnie obdarowały pysznymi ciastkami, 
w wykonaniu Bożeny, za które serdecznie 
dziękuję. Tak jak całej grupie!

www.murowana-goslina.pl



W tym roku do Jarmarku przyłączył 
się Gościniec Kasztel u Gostla, 
w którym bożonarodzeniowe 

świętowanie rozpoczęto już w sobotę. Były 
stragany z ręcznie szytymi pluszowymi lal-
kami oraz tradycyjnymi regionalnymi serami 
i wędlinami od miejscowego rolnika. Wszyst-
kiemu towarzyszyła muzyka, ogień 
w kominku i przygotowane przez szefa 
kuchni staropolskie zupy. Specjalnie przygo-
towaną atrakcją były warsztaty dla najmłod-
szych, które cieszyły się bardzo dużym 
powodzeniem. Dzieci przygotowywały 
ozdoby z papieru oraz pierniki. W sobotnie 
popołudnie przybyłym gościom czas umilił 
chór Canzona.

W niedzielny poranek na rynku widać było 
krzątających się organizatorów, szykujących 
stoiska i dopinających ostatnie szczegóły. 
Start o . , ale czy kiepska pogoda nie 
zniechęci mieszkańców?

Nie zawiedli! Przybyli liczniej niż w roku 
poprzednim, już od samego początku plac 
przy fi gurze wypełniony był po brzegi i tak 
było do samego końca. Murowana Goślina 
jako miasto członkowskie Międzynarodowej 
Sieci Miast Dobrego Życia Cittaslow stawia 
na rozwój lokalnych tradycji i wartości, roz-
woju rękodzielnictwa i pielęgnowania lokal-
nych walorów kulinarnych – tak też było na 
Jarmarku. Spośród  wystawców tylko 
jeden nie był mieszkańcem naszej gminy. 

Co przygotowali wystawcy? Ozdoby na cho-
inkę i świąteczny stół,  biżuterię, muchy 
i toczki, dekoracje domu, kartki świąteczne, 
ekologiczne produkty z pobliskich gmin, 
a także pierniki, placki, kapustę z grzybami 
grzane wino i wiele innych. Całości towarzy-
szył stały element Jarmarku czyli „żywa 
szopka”. Na podgrzanie świątecznej atmos-
fery o godzinie .  nastąpiło ofi cjalne 
otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego 
oraz zaproszenia na XI Goślińskie kolędowa-
nie, którego dokonał Burmistrz Miasta 
i Gminy Murowanej Gośliny Dariusz Urbań-
ski.

Następnie popis swoich umiejętności dały 
chóry i zespoły. Koncertowanie rozpoczęły 
chóry Canzona pod dyrygenturą pani 
Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej: najpierw 
Canzona Absolwent, później Chór Dziecięcy 
Canzona i Canzona Kameralna. Jako drugi 
wystąpił zespół wokalny Goślińskie Chabry 
pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego, a tuż 
po nich dający również popis umiejętności 
tanecznych wystąpił Zespół Folklorystyczny 
Goślinianie pod kierunkiem Marzenny Kar-
bowskiej. Można by rzec, że Murowana 
Goślina chórami stoi, bo to nie koniec, po 
Gościniakach przyszedł czas na zespół śpie-
waczy PZiER Goślinianka prowadzony przez 
Alicję Duszczyk, a na zakończenie z koncer-
tem i zaproszeniem do wspólnego śpiewania 
wystąpił Chór Mieszany Vocantes, którego 
dyrygentem jest Leszek Bajon. Na zakończe-
nie kolędowania burmistrz Dariusz Urbański 
podziękował raz jeszcze wszystkim chórom 
i zespołom oraz zaprosił na dalszą część Jar-
marku oraz kolejny koncert Goślińskich Chab-
rów do Gościńca Kasztel u Gostla. Na sam 
koniec, tym razem z burmistrzem jako gło-
sem wiodącym, wszyscy wspólnie odśpiewali 
jeszcze jedną kolędę.

Ciesząc się świąteczną aurą już teraz zapra-
szamy na przyszłoroczny Jarmark Bożonaro-
dzeniowy.

Jarmark Bożonarodzeniowy nie odbyłby się 
gdyby nie zaangażowanie i bezinteresowna 
pomoc wielu osób, zatem bardzo dziękuję 
współorganizatorowi Miejsko-Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie, Gościńcowi Kasztel u Gostla, który 

przyłączył się do Jarmarku i poprowadził 
wspaniałe warsztaty dla dzieci. Dziękuję 
wszystkim chórom, zespołom oraz ich dyry-
gentom wymienionym wyżej, bez których 
nie stworzylibyśmy tak wspaniałej atmos-
fery. 

Firmie Solaris Bus and Coach S.A za wsparcie 
w promocji Jarmarku  oraz ufundowanie 
upominków dla najmłodszych uczestników.
Dziękuję Jerzemu Pędzińskiemu Starszemu 
Cechu Rzemieślników, Kupców i Przedsię-
biorców za nieodpłatne udostępnienie stra-
ganów oraz sołtysom Trojanowa - Annie Sta-
chowiak i  Przebędowa - Zdzisławowi Brom-
berkowi za nieodpłatne udostępnienie 
namiotów.

Koleżankom z Biura Zarządzania Projektami 
i Rewitalizacji oraz kolegom z Biura Komuni-
kacji Społecznej. Dziękuję przede wszystkim 
naszym wspaniałym rękodzielnikom i miesz-
kańcom, że nie zawiedli. Liczę na Was za rok.

Zdjęcia: Monika Dąbrowska, 
Tomasz Mizgier, Daria Niemier

Jarmark Bożonarodzeniowy
Czym byłyby Święta Bożego Narodzenia bez światełek, choinki, piernika i barszczyku? Właśnie 
ten niesamowity nastrój kochamy w nich najbardziej. W trosce o świąteczną aurę w miniony 
weekend  i  grudnia w naszym mieście odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy, który po 
zeszłorocznym debiucie zagości na dobre w kalendarzu wydarzeń.

Daria Niemier
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl
tel. 61 811 88 28

Świątecznie w Kasztlu u Gostla.

Wystawcy przygotowali m.in. ozdoby na choinkę.
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KULTURA

Chór Dziewczęcy „Skowronki” pod 
dyrekcją Alicji Szelugi od początku swo-
jego istnienia związany jest z Centrum 

Kultury Zamek. Powstał w  roku. Tworzą 
go uczennice poznańskich szkół podstawo-
wych i średnich. Wykonuje przede wszystkim 
kompozycje XX i XXI wieku, choć nie stroni od 
muzyki dawnej i romantycznej. W Murowanej 
Goślinie „Skowronki” zaprezentowały się 
w niebanalnym repertuarze. Były utwory kla-
syczne, ludowe popowe i musicalowe. Razem 
z chórem słuchacze mogli odbyć niezwykłą 
podróż muzyczną po całym świecie. Chór 
zachwycił niezwykłą harmonią, muzykalno-
ścią, ruchem scenicznym połączonym z małymi 
etiudami teatralnymi. A przede wszystkim 
było czuć prawdziwą radość śpiewania. 
Szkoda tylko, że było nas tak mało. Czasem 
warto wyjść z domu, wziąć za rękę drugą 
osobę, dziecko, wnuczka i przejść się na spa-
cer. Po drodze usiąść i posłuchać dobrej 
muzyki. Problemy dnia codziennego nie 
znikną, ale świat staje się wtedy piękniejszy 
i lepszy.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Jak co roku Ośrodek Kultury wraz ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową Zielone 
Wzgórza zaprosił wszystkie dzieci, małe 

i duże, na Koncert Mikołajkowy. Tym razem 
wystąpili aktorzy z Filharmonii Pomysłów 
w świątecznym widowisku interaktywnym 
„Elfobranie”.

W tej niezwykłej opowieści o Elfach muzyka 
łączyła się ze śpiewem, tańcem i interakcją 
z publicznością (dzieci miały do wykonania 
rozmaite zadania). W trakcie przedstawienia 
zabrzmiało wiele świątecznych piosenek 
i nastrojowych melodii, a w fi nale dzieci powi-
tały Mikołaja. Nim jednak to się stało, dzieci 
miały do rozwiązania wiele zadań, które 
pozwoliły im otworzyć Magiczną Księgę 
Elfów. Po złożeniu przysięgi elfów, dzięki 
otwartej księdze i magicznemu zaklęciu, dzie-
ciom udało się przywołać Mikołaja. 
W nagrodę Mikołaj za rozwiązanie wszyst-
kich zagadek rozdawał wraz elfami słodycze. 
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za tak liczne 
przybycie i serdecznie zapraszamy za rok.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

Skowronki w Murowanej Goślinie

Mikołajkowe Elfobranie

W niedzielę  grudnia br. Ośrodek Kultury zaprosił mieszkańców na koncert Chóru Dziewczę-
cego Skowronki CK Zamek. Był to koncert w ramach cyklu koncertów „Ze Skowronkami po 
Wielkopolsce”. Projekt jest wspierany ze środków Powiatu Poznańskiego. Inicjatorką kon-
certu w Murowanej Goślinie była Alicja Kobus. 

Dariusz Urbański i Alicja Szeluga.

Alicja Kobus i Alicja Szeluga.

www.murowana-goslina.pl



  Jesienna Zaduma

Powiatowemu Konkursowi Młodych Recyta-
torów „Jesienna Zaduma” stuknęło w tym 
roku  lat. Eliminacje gminne do tego kon-
kursu odbyły się  listopada br. w ośrodku 
kultury w Murowanej Goślinie. Głównym 
organizatorem jest Gminny Ośrodek Kultury 
„Sokół” w Czerwonaku. Młodzi recytatorzy 
we wszystkich kategoriach wiekowych mieli 
za zadanie przygotować fragment prozy 
i wiersz. Natomiast zadaniem jury było wyło-
nienie trójki reprezentantów naszej gminy 
do fi nału konkursu.

Teksty były dostosowane do możliwości 
i wrażliwości recytatora. A to połowa suk-
cesu! Po raz kolejny jury zostało zaskoczone 
dojrzałością prezentacji, dobranym repertu-
arem i techniką wykonawczą. Dało się 
zauważyć pracę dzieci, nauczycieli i rodzi-
ców nad tekstem. Nasi recytator zy wiedzieli 
o czym mówią i co chcą przekazać słucha-
czom.

Jury w składzie: Dioniza Boch - przewodni-
cząca i Agnieszka Szymańska-Wojtera posta-
nowiło:
W KAT. UCZNIÓW KLAS I  III SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

 ▪ wyróżnić: Dagmarę Kacprzak ze Szkoły 
Podstawowej w Długiej Goślinie, Wero-
nikę Hilszer ze Szkoły Podstawowej nr  
w Murowanej Goślinie, Maksymiliana 
Owczarzaka ze Szkoły Podstawowej 
w Długiej Goślinie; 

 ▪ nominację przyznać Julicie Jóźwiak ze 
Szkoły Podstawowej w Białężynie

W KAT. UCZNIÓW KLAS IV  VI SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

 ▪ wyróżnić: Magdalenę Borońską ze 
Szkoły Podstawowej nr  w Murowanej 
Goślinie, Natana Hilszera i Maję Spychal-
ską ze Szkoły Podstawowej nr  w Muro-
wanej Goślinie;

 ▪ nominację przyznać Ewie Kaczorek ze 
Szkoły Podstawowej nr  w Murowanej 
Goślinie

W KAT. UCZNIÓW KLAS GIMNAZJALNYCH
 ▪ wyróżnić Weronikę Rogal i Lidię Boroń-

ską z Gimnazjum nr  w Murowanej Gośli-
nie;

 ▪ nominację przyznać: Milenie Patan 
z Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie.

  . urodziny Canzony

W poniedziałek  października w auli Gim-
nazjum nr  odbył się koncert z okazji . 
urodzin chóru Dziewczęcego Canzona. 
Obecnie działają trzy chóry pod tą nazwą: 
dziecięcy, żeński i kameralny.

Przewodnikiem po przeszłości chórów była 
prof. Elżbieta Wtorkowska, twórca chóru 
dziewczęcego i dyrygentka. Spotkanie było 
także podsumowaniem działalności chórów 
w sezonie artystycznym / . Pani pro-
fesor przypomniała najważniejsze sukcesy 
chórów na zagranicznych festiwalach m.in. 
na Litwie i w Portugalii. Każdy chór zapre-
zentował kilka utworów, dyrygowały Elż-
bieta Wtorkowska i Adrianna Wtorkowska-
-Kubińska, na pianinie akompaniowała 
Weronika Jarzyńska. Ostatni utwór „Ogni-
ska już dogasa blask” zaśpiewały wszystkie 
chóry wraz z publicznością. Po koncercie 
publiczność została zaproszona na urodzi-
nowy tort.

Arleta Włodarczak

  Chór z Berlina w Murowanej Goślinie

 października br. w kościele pw. św. Jakuba 
Apostoła odbył się koncert chóru Wilmers-
dorfer Kammerchor z Berlina pod dyrekcją 
Christiana Bahrensa. Po wielu latach chóry 
z zagranicy, przybywające na zaproszenie 
prof. Elżbiety Wtorkowskiej, znów mogą 
koncertować w naszym kościele. Przypo-
mnijmy, że kościół był największą „salą kon-
certową” w czasie, gdy proboszczem był śp. 
ks. Edmund Szymański. 

Chór z Berlina obchodził w tym roku . uro-
dziny. Główny repertuar to utwory sakralne 
od renesansu do współczesności. Zespół 
liczy  śpiewaków, wykonuje muzykę poli-
chóralną, a faktura sięga czasem podziału 
na dwanaście głosów. W Murowanej Gośli-
nie chór zaśpiewał kilkanaście utworów, w tym 
dwa polskich kompozytorów. Solo na fl ecie, 
kompozycję G.P. Telemanna Fantasie fi s-moll 
zagrała Regina Wirsching. W piątkowy wie-
czór w goślińskiej świątyni zgromadziła się 
liczna, żywo reagująca publiczność. Na 
zakończenie chór zaśpiewał Gaude Mater 
Polonia. 

Arleta Włodarczak

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom konkursu. Za naszą fi na-
łową trójkę trzymamy kciuki,  listopada br. 
będą reprezentować naszą gminę w fi nale 
powiatowym w Gminnym Ośrodku Kultury 
„Sokół” w Czerwonaku. Serdeczne słowa 
podziękowania dla naszej przewodniczącej 
jury - Doni Boch . Dziękujemy za wsparcie, 
mądrość i sympatię dla młodych recytato-
rów.

Agnieszka Szymańska - Wojtera 

  Koncert z okazji św. Cecylii

W niedzielę  listopada br. w kościele pw. 
św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie 
odbyła się msza św. w intencji chórzystów, 
śpiewaków i muzyków z okazji św. Cecylii. 
W naszej gminie szeroko rozwinięty jest 
amatorski ruch artystyczny, działają:  
chóry,  zespoły wokalne, zespół śpiewaczy, 
zespół folklorystyczny i orkiestra dęta. Litur-
gię mszy świętej znakomicie swoim  śpie-
wem wzbogaciły: Żeński Chór Canzona - 
Absolwent pod dyrekcją Elżbiety Wtorkow-
skiej i Chór Mieszany Vocantes pod dyrekcją 
Leszka Bajona. Po mszy św. odbył się krótki 
koncert chórów, które zaprezentowały 
różne utwory sakralne. Szczególnie wzru-
szenie przeżyły chórzystki z Canzony i ich 
dyrygentka - koncertowały w kościele św. 
Jakuba po dwunastu latach przerwy. Chó-
rzystom w ciepłych słowach podziękował 
ks. Sławomir Jessa, proboszcz parafi i św. 
Jakuba Apostoła.

Przy okazji koncertu dowiedzieliśmy się, że 
 listopada br. prof. Elżbieta Wtorkowska 

otrzymała Medal Dei Gloriam Cantare, przy-
znawany za wybitne zasługi i pracę na rzecz 
rozwoju chóralistyki przez Zarząd Główny 
Federacji Caecilianum. Serdecznie gratulu-
jemy!

Arleta Włodarczak

  . edycja konkursu pianistycznego

 listopada br. w auli Szkoły Podstawowej 
nr im. Henryka Sienkiewicza młodzi pianiści 
walczyli o laur zwycięstwa w Konkursie Pia-
nistycznym dla Młodych Amatorów. Konkurs 
odbywał się w dwóch kategoriach wieko-
wych, zadaniem uczestników było wykona-
nie utworu klasycznego i muzyki fi lmowej. 

KULTURA

Prof. Elżbieta Wtorkowska. Uczestnicy konkursu „Jesienna Zaduma”.

Żeński Chór Canzona - Absolwent.
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glądzie teatrów młodzieżowych „Melpo-
mena” i jest już klasyczną pozycją w repertu-
arze Sceny Cegiełka. Cieszy się uznaniem i zain-
teresowaniem widzów, a także wciąż przy-
ciąga chętnych do zagrania w nim młodych 
ambitnych ludzi.

Scenariusz: Izabela Metler-Matuszewska, 
Marcin Matuszewski; reżyseria: Marcin 
Matuszewski. Wykonanie: Teatr Karamba - 
Jakub Karpisia, Natalia Jedlikowska, Karol 
Izert, Julia Brońska, Magdalena Bartczak, 
Lynn Kucharczyk, Eryk Walkowiak, Marcin 
Matuszewski, Klaudia Gajowska, Sandra 
Wojciechowska, Cyprian Szornak.

  Świętowaliśmy Niepodległość

Narodowe Święto Niepodległości obcho-
dzimy co roku  listopada dla upamiętnienia 
rocznicy odzyskania przez Naród Polski nie-
podległego bytu państwowego w  roku 
po  latach od rozbiorów dokonanych 
przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione 
w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 

. 

W Murowanej Goślinie po raz czwarty zorga-
nizowano obchody Święta Niepodległości 
w połączeniu z niepodległościowym Huber-
tusem. To jedyne w swoim rodzaju wydarze-
nie kulturalne jest wspólnym pomysłem 
i dziełem kilku środowisk, które uznały, że 
odzyskanie niepodległości to okazja do 
radosnego świętowania.

Obchody w dniu  listopada rozpoczęły się 
uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny 
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła z udzia-
łem pocztów sztandarowych, harcerzy i licz-
nych delegacji. W homilii ks. Marek Chmara 
przypomniał historię wspominał naszych 
przodków, którzy dla dobra Rzeczypospoli-
tej potrafi li wiele poświęcić. Podkreślił, że 
bez jedności, zgody i współpracy nie będzie 
przyszłości Polski, a także, że należy poko-
nać podziały, aby budować wspólną przy-
szłość dla nas i naszych dzieci.

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się na 
pl. Powstańców Wlkp., gdzie delegacje ok. 
czterdziestu różnych środowisk złożyły wią-
zanki pod pomnikiem. W dalszej części 
obchodów uformowany został pochód pro-
wadzony przez Prezesa Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP  Eugeniusza 
Tomickiego i Orkiestrę Dętą OSP, który prze-
maszerował na plac przy ul. Dworcowej. 

Na początku odbył się koncert sygnałów 
myśliwskich odegrany przez Zespół Sygnali-

Organizatorami konkursu są: Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Muro-
wanej Goślinie, Społeczne Ognisko Arty-
styczne w  Murowanej Goślinie oraz Szkoła 
Podstawowa nr  im. Henryka Sienkiewicza 
w Murowanej Goślinie. Pomysłodawcą kon-
kursu jest Jadwiga Maćkowiak – dyrektor 
Społecznego Ogniska Artystycznego 
w Murowanej Goślinie. Zgromadzonych 
powitała dyrektor szkoły Mirosława 
Szudera. Jury w składzie: Piotr Niewiedział 
(pianista, adiunkt Akademii Muzycznej 
w Poznaniu), Anna Hass-Niewiedział (pia-
nistka) i Antoni Hoff mann (sekretarz Pro Sin-
foniki) po wysłuchaniu  prezentacji kon-
kursowych postanowiło przyznać następu-
jące miejsca:
W KATEGORII MŁODSZEJ

. Joanna Teodorowicz

. Albert Wojtkowiak

. Franciszek Błachowiak

W KATEGORII STARSZEJ
. Filip Jarzyński
. Hugo Przybylski
. Helena Kulik

Laureaci otrzymali nagrody fi nansowe, 
a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody rze-
czowe.
Należy podkreślić, że Filip Jarzyński po raz 
piąty zwyciężył w konkursie. To niewątpliwy 
sukces zdolnego, młodego pianisty. Nagrodę 
publiczności zdobyła Emilia Klewenhagen. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu. Wysoki poziom umiejętności 
to efekt ich wytrwałej pracy, ale też zasługa 
przygotowujących ich nauczycieli muzyki. 
Serdecznie dziękujemy: Pani Jadwidze Mać-
kowiak, Pani Adriannie Wtorkowskiej-Kubiń-
skiej, Pani Katarzynie Łukaszewicz, Panu 
Tadeuszowi Szeligowskiemu, Pani Weronice 
Jarzyńskiej, Pani Krystynie Jachimowicz, 
Pani Dominice Kołsut. 

Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Marcin Dudkowski

  Dokąd odjechali?

W niedzielę  listopada  r. Scena 
Cegiełka na Zielonych Wzgórzach przedsta-
wiła kolejny raz spektakl „Przedział”. 
W tajemniczą podróż tym razem wybrała się 
nowa obsada. Aktorzy są uczestnikami zajęć 
teatralnych prowadzonych przez Marcina 
Matuszewskiego w naszym Ośrodku Kultury. 
Ten trudny spektakl jest prawdziwym spraw-
dzianem  umiejętności aktorskich. „Prze-
dział” był nagrodzony i wyróżniony w prze-

stów Myśliwskich Nadleśnictwa Łopu-
chówko: Pawła Korżana, Przemysława 
Rumianowskiego i Jacka Zycha. Mateusz 
Sibilski wspólnie z Kazimierzem Kosakow-
skim przedstawili jeźdźców i ich konie 
z Klubu Jeździeckiego w Raduszynie, biorą-
cych udział w gonitwie hubertusowej.

Po nagrodzonych rzęsistymi oklaskami 
pokazach konnych odbył się wspólny śpiew 
pieśni patriotycznych przygotowany przez 
Gośliński Szczep ZHR „Wzgórze” przy akom-
paniamencie Orkiestry OSP w Murowanej 
Goślinie. Wszyscy pięknie śpiewali i widać 
było, że świetnie się przy tym bawią. Oczy-
wiście w trakcie całej imprezy, tak jak w ubie-
głym roku, rozdawana była grochówka, 
paliło się ognisko, można było się poczęsto-
wać kawą, herbatą oraz grzanym winem. 
Długa kolejka ustawiała się również do prze-
jażdżek bryczką. Ciekawy pokaz walki przy-
gotowała Grupa Realizacyjna BETON. Na 
zakończenie odbył się koncert akordeonisty 
Bogdana Chołdrycha.

Obchody Święta Niepodległości organizo-
wane były w tej formie już po raz czwarty 
i ponownie wypadły świetnie. Zarówno 
pogoda, jak i publiczność dopisały, dzięki 
czemu przygotowana zabawa odbywała się 
w znakomitych nastrojach.

Arleta Włodarczak

POZOSTAŁE IMPREZY NA OKOLICZNOŚĆ 
ŚWIĘTOWANIA NIEPODLEGŁOŚCI:
Obchody Święta Niepodległości w naszej 
gminie rozpoczęły się  listopada Strzela-
niem Niepodległościowym Kurkowego Brac-
twa Strzeleckiego. Tarczę Niepodległo-
ściową wystrzelił Jacek Perczyński.

 listopada uczestniczyliśmy w niezwykłym 
Wieczorze Pieśni Patriotycznych, przygoto-
wanym przez Gośliński Szczep Związku Har-
cerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze”, P. 
Jolantę Popiołkiewicz i P. Filipa Klepackiego.

Organizatorzy obchodów: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie, Klub Jeździecki Raduszyn, Gośliński 
Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
„Wzgórze”, Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Murowanej Goślinie.

Dziękujemy za pomoc przy organizacji obcho-
dów Narodowego Święta Niepodległości: Pro-
boszczom goślińskich parafi i ks. Sławomirowi 
Jessie i ks. Markowi Chmarze, Gospodarstwu 
Rolnemu Urszula i Kazimierz Kosakowscy, 
Komisariatowi Policji i Straży Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie, Orkiestrze Dętej OSP pod 
batutą Mateusza MJ Sibilskiego, Eugeniuszowi 
Tomickiemu, Jolancie Popiołkiewicz, Justynie 
Furman, Filipowi Klepackiemu, Hejnalistom 
z Nadleśnictwa Łopuchówko: Panu Pawłowi 
Korżanowi, Panu Przemysławowi Rumianow-
skiemu i Panu Jackowi Zychowi, Grupie Reali-
zacyjnej BETON, Konradowi Strykowskiemu, 
Pani Marii Przymuszale, Panu Bogdanowi 
Andrzejewskiemu.

KULTURA

Harcerze w kościele pw. św. Jakuba Apostoła.

www.murowana-goslina.pl
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Na tegoroczne mocne granie organiza-
torzy zaprosili cztery zespoły. Zaczęło 
się bez nadmiernej obsuwy czasowej 

i chwilę po godzinie dziewiętnastej na scenie 
stanęła pierwsza kapela, a publiczności przy-
bywało z minuty na minutę. Koncert poznań-
skiego zespołu Skrzydlaści to niewątpliwie 
mocne otwarcie imprezy. Świeży i nieprzewi-
dywalny kawał melodyjnego hard rocka, 
z bardzo dobrymi dwoma wokalami bardzo 
spodobał się goślińskiej publiczności. 

Po krótkiej przerwie rozległy się pierwsze 
dźwięki generowane przez kolejnego wyko-
nawcę wieczoru, gnieźnieński zespół Scarlet 
Echo Decoy. Zespół Scarlet Echo Decoy to 
kapela dobrze znana goślińskiej publiczności, 
tegoroczny występ to już trzeci koncert 
w ramach „Mur Off  Rock”. Muzycy zaprezen-
towali repertuar metalowy, w którym słychać 
było bardzo różnorodne inspiracje każdego 
z muzyków. Po .  przed sceną pojawiła się 
większa grupa osób, aby zobaczyć miejscową 
kapelę zespół Flying Heads. Zespół tworzony 
przez doświadczonych muzyków zaprezento-
wał ciekawe i potężnie brzmiące kompozycje, 
uzyskane za pomocą klasycznego rockowego 
instrumentarium z jedną tylko gitarą. Flying 
Heads to kapela, która występuje od pierw-

szego koncertu Mur Off  Rock. Jako ostatni 
wystąpił zespół Gomor z Poznania. Zespół 
powstał W , nagrał demo z  utworami, 
zagrał kilka koncertów (np. Metalmania , 
trasa z Acid Drinkers) i niestety się rozpadł. 
W  roku, założyciel zespołu Compass 
powołał do życia band w nowym, oryginal-
nym składzie. Zespół współtworzą znani 
i doświadczeni muzycy. Już od pierwszego 
utworu publiczność bawiła się doskonale. 
Słychać było zawodowstwo i zarazem 
doświadczenie wszystkich muzyków. Oczywi-
ście na koniec nie zabrakło kilku bisów wywo-
łanych przez fanów rocka.

Na pewno ten zwykły listopadowy wieczór 
dla wielu osób na kilka godzin zamienił się 
w rockowe święto. Zespoły dołożyły wszel-
kich starań, aby fanom gitar, basu i perkusji 
dostarczyć powodów do zadowolenia i nieza-
pomnianych, mocnych wrażeń. Organizato-
rzy zadbali zarówno o oświetlenie, jak i naj-
ważniejsze w tego typu imprezach nagłośnie-
nie. Dodając do tego snujący się po scenie 
dym oraz swobodną i przyjazną atmosferę, to 
każdy powinien być zadowolony. Do zobacze-
nia za rok.

Tomasz Mizgier

10 lat mocnego grania
 listopada br. w Piwnicy Pub II odbyła się jubileuszowa X edycja rockowego grania, czyli Mur 

Off  Rock. Inicjatorem imprezy jest miejscowy zespół Flying Heads, który dziesięć lat temu 
wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji zorganizował pierwszy koncert 
w Klubie Osiedlowym Zielone Wzgórza. Od drugiej edycji koncerty odbywają się w pubie przy 
ulicy Wojska Polskiego w Murowanej Goślinie.
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Godziny otwarcia Urzędu: 
Punkt Obsługi Interesanta, 
Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej: 
poniedziałek .  – . , wtorek-piątek .  – .

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

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

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

Adres: ul. Poznańska , 
-  Murowana Goślina

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

Referat Programowania Rozwoju, Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................    
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
kierownik Violetta Szałata....................................................    
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa...................................    
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Maciej Krysztofi ak...............    
Referat Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych, 
kierownik Teresa Dutkiewicz.................................................    
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....     
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności, 
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................    
Referat Spraw Obywatelskich, kierownik Ewa Poepke.......     
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka..    
Biuro Rady Miejskiej, Joanna Witkowska..............................    
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji, 
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................    
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................    
Komunikacja Społeczna, Monika Paluszkiewicz............................    
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................    
Pogotowie Ratunkowe..........      Pogotowie Energetyczne.......    
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........     lub 
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (  - ).........................    
ZM GOAP, Delegatura Murowana Goślina, Michał Giełdon.......    
Straż Miejska....................................kom.:    , tel.:    
Policja...............................................kom.:    , tel.:    
Filia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego............    

Burmistrz Dariusz Urbański...................................................    
Zastępca Burmistrza Krzysztof Oczkowski...........................    
Skarbnik Romana Dudek.......................................................    
Sekretarz Maciej Kaczmarek.................................................     
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"Kolêdujmy 
Ma³emu..."

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Parafi a pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają 
na wspólne śpiewanie kolęd

z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP
pod batutą

Mateusza MJ Sibilskiego

 stycznia  r., godz. .
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła

w Murowanej Goślinie

fot. freeimages.com

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Dariusz Urbański

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

serdecznie zapraszają na

KONCERT NOWOROCZNY
Standardy muzyki rozrywkowej zagra i zaśpiewa profesjonalny 

zespół muzyczny grający na żywo

„COMMERS BAND”
(wokal, instrumenty klawiszowe, perkusja, gitara, gitara basowa, 

trąbka, saksofon, puzon)”

1 stycznia 2015 r., godz. 17.00
Aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

WSTĘP WOLNY!

fot. freeimages.com

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
zaprasza na 

Koncerty 
„PARADA PRZEBOJÓW”

WYSTĄPIĄ: 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Murowanej Goślinie
pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego

 zespół taneczny pod kierunkiem Moniki Pyś

7 lutego 2015 r. (sobota) o godz. 17.00

8 lutego 2015 r. (niedziela) o godz.17.00

aula Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10

BILETY W CENIE 7 PLN:
do nabycia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00: 

MGOKiR, ul. Poznańska 16
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

BILETY W CENIE 7 PLN:
do nabycia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00: 

MGOKiR, ul. Poznańska 16
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

fot. krmn /freeimages.com

www.murowana-goslina.pl



Kochani! Murowana Goślina zagra w styczniu po raz 22 (gramy z orkiestrą od II Finału). To dzięki Wam, 
wspaniałym wolontariuszom, darczyńcom, artystom, zespołom, sponsorom i wszystkim tym, którzy wrzucali 

pieniążki do puszek na nasze chore dzieciaczki, możemy powiedzieć, że naprawdę warto grać dalej.

Każdego, kto chciałby zagrać z nami i pomóc w jakikolwiek sposób np. rzeczowy (przekazanie ciekawych 
lub cennych rzeczy na licytację), fi nansowy (wpłata na Światełko do nieba) prosimy o kontakt z Ośrodkiem 

Kultury w Murowanej Goślinie (tel. 61 8122 120, email: dom.kultury@murowana-goslina.pl)

Orkiestrowo zagramy w Łopuchowie, Białężynie, Długiej Goślinie, Murowanej Goślinie.

Szczegółowy program wkrótce na plakatach, a także na stronie internetowej: 
www.domkultury.murowana-goslina.pl oraz www.wosp.kdr.pl. 

Przyłącz się i graj z nami do końca świata i jeden dzień dłużej!

SIEMA!

Tomasz Mizgier, Szef Goślińskiego Sztabu XXIII Finału WOŚP

Już 11 stycznia 2015 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka 
zagra po raz dwudziesty trzeci, tym razem „Dla podtrzymania wysokich 
standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych 
oraz godnej opieki medycznej seniorów”. Gośliński Sztab utworzony przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie również 
rozpoczyna prace nad przygotowaniami do Finału. 

grudzień 2014


