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którzy dzisiaj kupują bilet miesięczny do 
Poznania, a po zmianach będą dysponowali 
miesięcznym biletem okresowym na dojazd 
do Poznania i poruszanie się komunikacją 
miejską, zatrzymają stuprocentową ulgę na 
dojazd z miejscowości na terenie gminy, do 
Murowanej Gośliny.

Czy mieszkańcy korzystający z połączeń 
kolejowych powinni oczekiwać jakichś 
zmian?

– Odnośnie transportu kolejowego, najważ-
niejsza zmiana związana jest z inwestycjami. 
W ciągu najbliższych miesięcy wybudowane 
zostaną dwa przystanki kolejowe: w Przebę-
dowie – nieopodal terenów ogródków dział-
kowych oraz w Łopuchowie – w okolicach 
osiedla „Przy Puszczy”. Jednocześnie sta-
ramy się o dodatkową lokalizację przystanku 
w Poznaniu, w rejonie skrzyżowania Gdyń-
ska – Bałtycka oraz systematyczne zwięk-
szanie częstotliwości kursów pociągów.

Wróćmy jeszcze do komunikacji autobuso-
wej. Jak będzie wyglądał i kto opracuje sys-
tem ulg dla pasażerów?

– System poznański zawiera bogatszą ofertę 
ulg, np. u nas seniorzy mają zniżkę, nato-
miast w Poznaniu ich rówieśnicy komunika-
cją miejską poruszają się za darmo. Nasi 
pasażerowie będą więc korzystali z ulg obo-
wiązujących w Poznaniu. Odbędzie się to 
dodatkowym wysiłkiem fi nansowym gminy, 
ponieważ jako gmina będziemy dopłacali do 
transportu publicznego o ok.  proc. więcej 
niż do tej pory. Nowe rozwiązania proponują 
jednak ofertę znacznie bogatszą i tańszą dla 
mieszkańców, dlatego warto ten wysiłek 
podjąć.

Paweł Napieralski: – Duże zmiany wkrótce 
czekają Mieszkańców Murowanej Gośliny 
w kwestii transportu publicznego. Najwięk-
sze dotyczą połączeń autobusowych Muro-
wanej Gośliny z Poznaniem. Ogólnie – co się 
zmieni?

Tomasz Łęcki: – W wyniku bardzo konse-
kwentnego postępowania krok po kroku, 
mieszkańcy gminy Murowana Goślina mogą 
korzystać z systemu transportu publicznego 
złożonego z trzech części. Mam na myśli 
transport łączący poszczególne większe 
miejscowości na terenie gminy z Murowaną 
Gośliną oraz oparty na kolei i dwóch liniach 
autobusowych – na trasie Murowana Goślina 
– Poznań. Największe zmiany, nad którymi 
pracowaliśmy wiele lat i w tej chwili docze-
kały się one realizacji, a są niezwykle 
korzystne dla mieszkańców, dotyczą linii 
autobusowych do Poznania. Wszystko 
zaczęło się przed kilku laty, kiedy jako pierw-
sza z podpoznańskich gmin podpisaliśmy 
porozumienie z miastem Poznaniem o stwo-
rzeniu wspólnego systemu transportowego. 
Po nas do porozumienia przystępowały 
kolejne gminy. W pierwszej kolejności sko-
rzystały te, które sąsiadują bezpośrednio 
z Poznaniem, np. Luboń, Swarzędz, Dopiewo 
i Komorniki. My musieliśmy czekać do czasu, 
gdy do tej słusznej idei przekonają się gminy 
leżące pomiędzy nami a Poznaniem, czyli 
Czerwonak i Suchy Las. W sierpniu zakończy-
łem długotrwałe negocjacje zarówno 
z zarządem Transportu Miejskiego w Pozna-
niu, jak z przedstawicielami gmin Suchy Las 
i Czerwonak.

Tak więc nastąpił moment wprowadzenia 
zmian.

– Po pierwsze, na trasie którą poruszał się 
autobus , pojawi się także linia nr . 
Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że 
trasa  będzie o kilka minut wydłużona, 
ponieważ autobus dodatkowo będzie 
zatrzymywał się na dworcu w Owińskach 
i na małej pętli w Bolechowie. Natomiast 
autobus linii  nadal będzie jeździł trasą, 
którą obecnie się porusza. Linia  i  
będą wspólne dla Czerwonaka i Murowanej 
Gośliny, a obsługiwać je będzie fi rma Tran-
skom. Umowę z Transkomem na mocy poro-
zumienia podpisze zarząd Transportu Miej-
skiego w Poznaniu. Na linii  – trasa: Prze-
będowo, Murowana Goślina, os. Jana III 
Sobieskiego w Poznaniu – zmiany będą istot-
niejsze, ponieważ połączone zostaną linie 
Murowanej Gośliny, Suchego Lasu i Pozna-

nia. I tutaj uwaga, kursów na trasie linii , 
w porównaniu z obecną liczbą kursów, 
będzie dwukrotnie więcej. Konieczność 
zwiększenia liczby kursów linii  sygnalizo-
wana była często przez pasażerów. Do 
obsługi tej trasy ZTM wybrał poznańskie 
MPK. 

Podsumowując: trasy zasadniczo się nie 
zmienią, komfort jazdy nie pogorszy się, 
będzie więcej kursów na Piątkowo. Pozo-
stała jeszcze do omówienia kwestia biletów. 
Jak zmieni się ich cena?

– Właśnie, najistotniejsze zmiany związane 
są z korzystniejszym dla mieszkańców syste-
mem opłat za przejazdy. Będą mogli oni 
korzystać ze wspólnego biletu na dojazd do 
Poznania i poruszanie się po Poznaniu. Doty-
czy to zarówno biletu jednorazowego, jak 
i miesięcznego oraz systemu PEKA. Najważ-
niejsze dla mieszkańców będzie zapewne to, 
że bilety zintegrowane będą tańsze od bile-
tów kupowanych osobno na przejazd do 
Poznania i poruszanie się komunikacją miej-
ską. Cena biletu miesięcznego, wspólnego, 
który będzie można kupić na obydwa 
zakresy będzie niższa o  zł niż obecna cena 
łączna tych dwóch biletów. To zmiana bar-
dzo korzystna, którą pozytywnie odczują 
nasze portfele.

Mieszkańcy informują o wypadaniu niektó-
rych kursów autobusów linii  i . Auto-
busy nierzadko się spóźniają. Co jest tego 
przyczyną?

– Jesteśmy w trudnym okresie. Pracownicy 
fi rmy WARBUS, zdają sobie sprawę z tego, że 
kończy się umowa i zaczynają, co jest oczy-
wiste, szukać nowych miejsc pracy. Dlatego 
dochodziło do wypadania kursów. To 
budziło zrozumiały niepokój mieszkańców. 
Mam nadzieję, że problem ten został rozwią-
zany. Odbyło się specjalne spotkanie z preze-
sem Warbusa. Pan prezes zapewnił o dokoń-
czeniu realizacji umowy bez kolejnych utrud-
nień dla pasażerów i zapewnił, że za zaist-
niałe niedogodności pasażerowie zostaną 
przeproszeni. 

Czy planowane są również jakieś zmiany 
odnośnie publicznego transportu 
wewnątrzgminnego?

– Transport wewnątrzgminny największe 
zmiany przechodził w ubiegłym roku, kiedy 
uruchomiliśmy kolejną linię. Obecnie mamy 
ich pięć: z Mściszewa, Uchorowa, Długiej 
Gośliny, Łopuchówka i Kamińska. W przy-
szłości, gdy analizy wykażą zainteresowanie 
mieszkańców innymi połączeniami, wzboga-
cimy ofertę. Co bardzo ważne, mieszkańcy, 

Rozmowa z Tomaszem Łęckim, 
Burmistrzem Miasta 
i Gminy Murowana Goślina

Transport publiczny – będzie lepiej!
System poznański zawiera bogatszą ofertę ulg, np. u nas seniorzy mają zniżkę, natomiast 
w Poznaniu ich rówieśnicy komunikacją miejską poruszają się za darmo. Nasi pasażerowie 
będą więc korzystali z ulg obowiązujących w Poznaniu. 

fot. Dominika Dembińska
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Powyższe oznacza wprowadzenie wielu korzystnych, z punktu 
widzenia pasażera, zmian.
Najważniejsze z nich to: 

. Wspólny bilet i możliwość korzystania z systemu PEKA.

. Wprowadzenie korzystnych ulg, tj.
▪ Bezpłatne przejazdy dla seniorów – osób które ukończyły  

lat,*
▪  Bezpłatne przejazdy dla osób niepełnosprawnych,*
▪  % ulgi na przejazdy dla emerytów i rencistów *,
▪  % ulgi na przejazdy, dla dzieci i młodzieży uczącej się, w wieku 

od  do ukończenia  roku życia*, 

. Możliwość korzystania z biletów specjalnych:
▪  Dla rodziców z rodzin i dzieci z rodzin wychowujących czworo 

i więcej dzieci na okres  dni w strefi e A+B+C  - cena ,  zł,
▪  Na rok szkolny na okres .  - .   w strefi e A+B+C  - cena 

,  zł,
▪  Bilet semestralny na okres  lub  dni w strefi e A+B+C  - cena 

,  / ,  zł,
▪  Dla Honorowych Dawców Krwi na okres  dni w strefach 

A+B+C  - cena ,  zł,
▪  Bilet socjalny na okres  lub  dni w strefach A+B+C w cenie 

,  zł lub ,  zł. 

. Ceny biletów

RODZAJ BILETU
OBECNA 

CENA

CENA PO INTEGRACJI TJ. OD 

01.01.2015 R.

Bilet jednorazowy 
normalny

6,50 zł 4,60 zł

Bilet miesięczny normalny 
na linie 341 i 348 + cena 
biletu miesięcznego na 
pojazdy MPK Poznań 
w strefi e A

155 zł  + 
115 zł  = 

270,00 zł

171,00 zł

Bilet miesięczny normalny 
do Dworca Śródka oraz 
Dworca Sobieskiego (bez 
kontynuacji podróży po 
Poznaniu pojazdami MPK 
Poznań)

155,00 zł „Bilet Metropolitalny” na 
sieć j.w. (wraz z możliwością 
poruszania się po strefi e A)

171,00 zł 

„Bilet Metropolitalny” na tra-
sę do 24 przystanków, np. 
linia 341 - przejazd na trasie 
Murowana Goślina Rynek – 
Poznań Bałtycka, linia 348 
- przejazd na trasie Murowa-
na Goślina Rynek – Poznań 
Kampus UAM Morasko                                         

105,00 zł

Bilet miesięczny ulgowy: 

49% 79,05 zł

bilet na rok szkolny* (mie-
sięczny koszt)

75,00 zł

bilet semestralny na okres 
150 dni (miesięczny koszt)* 

76,00 zł

51% 75,95 zł

bilet na rok szkolny* (mie-
sięczny koszt)

75,00 zł

bilet semestralny na okres 
150 dni (miesięczny koszt)*

76,00 zł

. Zwiększenie liczby kursów z Murowanej Gośliny do Poznania z  
na  w dni robocze oraz  z  na  w soboty, niedziele i święta – 
znaczny wzrost ilości kursów autobusów linii .

. Większe autobusy - autobusy o dł.  m. 

. Możliwość zakupu biletu zintegrowanego w cenie ,  zł, na 
przejazdy autobusami, tramwajami i koleją w ramach aglomeracji 
poznańskiej. Szczegóły na: http://www.przewozyregionalne.pl/
node/

Podczas prezentacji nowego systemu, przedstawiciele Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie jak również mieszkańcy zgłosili nastę-
pujące wnioski:

▪ wprowadzenie do nowego rozkładu jazdy kursu nocnego – po 
konsultacjach z Gminą Czerwonak zdecydowano, że kurs nocny 
zostanie wprowadzony, będzie on funkcjonował na obecnie 
obowiązujących zasadach,

▪ pojawiły się również pytania dotyczące cen biletów - nowy sys-
tem ma więcej opcji niż dotychczasowy i można w nim znaleźć 
wariant dla siebie najkorzystniejszy. 

* cennik biletów oraz szczegółowy wykaz ulg i zwolnień w opłatach za 
przejazdy lokalnym transportem zbiorowym wraz z wykazem doku-
mentów uprawniających do korzystania z ulg i zwolnień znajduje się na 
stronie: http://www.ztm.poznan.pl/bilety/

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

Jest porozumienie!
URZĄD, RADA MIEJSKA

Od 1 stycznia 2015 r. będzie obowiązywał nowy system autobusowego transportu publicznego.

Po długich przygotowaniach i negocjacjach Burmistrz Tomasz Łęcki uzgodnił z Prezydentem 
Miasta Poznania oraz Wójtami Gmin Czerwonak i Suchy Las porozumienie w sprawie autobu-
sowego transportu publicznego. Od  stycznia  r. Gmina Murowana Goślina zostaje 
włączona w system transportu aglomeracyjnego.

www.murowana-goslina.pl



INWESTYCJEURZĄD, RADA MIEJSKA

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
z dnia  września  roku o okręgach wyborczych, ich grani-
cach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji 
Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do 
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wybo-
rach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 
dzień  listopada  roku.

Na podstawie art.  ustawy z dnia  stycznia  roku – 
Kodeks Wyborczy  (Dz. U. Nr , poz. , ze zmianami) podaje 
się do publicznej wiadomości informację o okręgach wybor-
czych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych 
w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie 
Miejskiej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia głosowa-
nia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików woje-
wództw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast, zarządzonych na dzień  listopada  roku.

Nr

okręgu
Granice okręgu głosowania

Liczba 

radnych 

wybieranych 

w okręgu

1 Sołectwa:

Mściszewo, Starczanowo, Uchorowo 1

2 Sołectwa:

Białęgi, Białężyn, Nieszawa, Trojanowo 1

3 Sołectwa:

Przebędowo, Raduszyn 1

4
Sołectwa:

Długa Goślina, Łoskoń Stary, Wojnowo, 
Wojnówko

1

5
Sołectwa:

Głębocko, Głęboczek, Łopuchowo, 
Łopuchówko

1

6
Sołectwa:

Boduszewo, Kamińsko, Rakownia, 
Zielonka

1

7

Miasto Murowana Goślina:

Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, 
Cicha, Górka, Jeziorna, Jodłowa, 
Juliusza Słowackiego, Lipowa, Łabędzia, 
Łąkowa, Marii Konopnickiej, Młyńska, 
Mściszewska od numeru 15, Na Stoku, 
Nowa, Spokojna, Starczanowska, 
Stefana Żeromskiego, Żurawia.

1

8

Miasto Murowana Goślina:

Dworcowa do numeru 9, 
Kochanowskiego, Mściszewska 
do numeru 14, Plac Powstańców 
Wielkopolskich, Podgórna, Poznańska 
numery 1-48, Rogozińska do numeru 
52 oraz nr 54, 56 i 58, Strzelecka, 
Wodna.

1

Załącznik do zarządzenia nr 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia  września  roku  

9

Miasto Murowana Goślina:

Bonawentury Graszyńskiego, 
Dworcowa od numeru 10, Kolejowa, 
Kwiatowa, Okrężna, Pogodna, Polna, 
Promienista, Przelotowa, Rogozińska 
nr 53, 55 i 57 oraz od numeru 59, 
Słoneczna, Szkolna, Tęczowa.

1

10

Miasto Murowana Goślina:

Bernarda Kłosa, Bohuna, Bracka, 
Brzoskwiniowa, Chabrowa, 
Czereśniowa, Cześnika, Fiołkowa, 
Gnieźnieńska, Heleny, Irysowa, Józefa 
Milewskiego, Kmicica, Konwaliowa, 
Krokusowa, Krótka, Morelowa, 
Mostowa, Narcyzowa, Ogrodowa, 
Oleńki, Papkina, Podbipięty, 
Podkomorzego, Poznańska od numeru 
51,Przemysłowa, Rejenta, Różana, 
Soplicy, Stefana Motylewskiego, 
Storczykowa, Sylwestra Radomskiego, 
Śliwkowa, Telimeny, Wiśniowa, Wojska 
Polskiego, Wołodyjowskiego, Zagłoby, 
Za Mostem.

1

11

Miasto Murowana Goślina:

Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Cisowa, 
Czeremchowa, Gajowa, Jagodowa 
numery 1-35, Jaśminowa, Jeżynowa, 
Kłosowa, Leśna, Łanowa, Malinowa 
numery 1-32, Miodowa, Radosna,  
Sosnowa, Świerkowa, Wiosenna od 
numeru 16, Źródlana.

1

12

Miasto Murowana Goślina:

Długa numery 1-9 i numery 
nieparzyste11-23, Dolina, Grobla, 
Jagodowa numery 36A-42, Kręta 
numery 1A-4,  Malinowa numer 
40, Modrzewiowa, Pochyła, Widok, 
Wiosenna numery 1-15.

1

13

Miasto Murowana Goślina:

Długa numery parzyste 10-24 
i numery nieparzyste 25A-25B, Jerzego 
Lenartowskiego, Kręta numery 6-29, 31, 
42, Za Bramą.

1

14

Miasto Murowana Goślina:

Długa numery 26-38, Kręta numery 
30,33-41,43-60, Nowy Rynek, Przesmyk, 
Rogu Renifera.

1

15

Miasto Murowana Goślina:

Generała Tadeusza Kutrzeby, 
Jarzębinowa, Hipolita Cegielskiego, 
Kalinowa, Kościelna, Leszczynowa, 
Plac Kasztanowy, Poziomkowa, 
Raduszyńska, Smolna, Tarninowa, 
Wrzosowa, Żurawinowa.

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: 
Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska , 

-  Murowana Goślina, sala konferencyjna nr .

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA Z DNIA  WRZEŚNIA  ROKU

październik 2014



 sierpnia odbył się bieg upamiętniający . rocznicę nadania praw miejskich Murowanej Gośli-
nie. Zanim jednak na trasę ruszyli dorośli, w szranki stanęły dzieci, które rywalizowały na dystan-
sach ,  oraz  metrów. W sumie na trzech dystansach wystartowało  dzieci.

O godzinie :  na trasę ruszyli dorośli, którzy rywalizowali na 
dwóch dystansach ,  km oraz ,  km. Przed startem 
uczestników powitał Konrad Strykowski, Przewodniczący 

Rady Miejskiej. Z ogólnej liczby  zgłoszonych biegaczy ostatecz-
nie wystartowało  osób.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem rodzin uczestników, 
które przybyły licznie, aby dopingować swoich najbliższych. Pierw-
szym zawodnikiem, który minął linię mety był Piotr Tomczyk ze zna-
komitym czasem  minuty i  sekund, drugi był nasz mieszkaniec  
Tomasz Kmiecik, a trzeci na tym samym dystansie - Bartosz Arci-
szewski. Wśród Pań najlepsze okazały się Aleksandra Dzierzkowska, 
Angelika Urbaniak oraz Ilona Kaźmierczak. Natomiast na dystansie 

,  km najlepiej pobiegł Krzysztof Gosiewski z czasem  minut 
i  sekund, drugi był Oleksandr Labziuk z Ukrainy, trzecie miejsce 
zajął Adrian Graczyk. Najlepszą kobietą na tym dystansie okazała się 
Maria Sarafi niuk z Ukrainy, która w klasyfi kacji generalnej zajęła bar-
dzo wysokie . miejsce. Druga na metę przybiegła Ewa Huryń,  miej-
sce przypadło Justynie Papież. 
Po dobiegnięciu do mety ostatniego uczestnika i krótkim odpo-
czynku przy posiłku, Zastępca Burmistrza Marcin Buliński oraz radna 
Krystyna Przygońska  - Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Społecz-
nej wręczyli najlepszym biegaczkom i biegaczom pamiątkowe 
puchary. Oprócz wymienionych wcześniej zawodników, puchary 
otrzymali także Józef Flak z Polic dla Najstarszego Zawodnika, Pani 
Małgorzata Majewska dla Najstarszej Zawodniczki oraz Pan Andrzej 
Ludzkowski dla Najlepszego Zawodnika Niepełnosprawnego na 
dystansie ,  km.

Impreza została sfi nansowana ze środków gminy Murowana Goślina.

Adam Habrych, MG Sport; Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

NAJLEPSZE DZIEWCZĘTA, NAJLEPSZE DZIEWCZĘTA, 
NAJLEPSI CHŁOPCYNAJLEPSI CHŁOPCY

KATEGORIA DZIEWCZĄTKATEGORIA DZIEWCZĄT  

325 metrów: 1.1. miejsce – Izabela Dobak
  2.2. miejsce – Matylda Kościelak
        3.3. miejsce –  Magdalena Matysiak

625 metrów: 1.1. miejsce – Weronika Mendel
 2.2. miejsce – Daria Dobak
        3.3. miejsce –  Lidia Gralewicz

1625 metrów: 1.1. miejsce – Klaudia Ludzkowska

KATEGORIA CHŁOPCÓW:KATEGORIA CHŁOPCÓW:

325 metrów: 1.1. miejsce – Olgierd Gralewicz
  2.2. miejsce – Aleksander Borzymkowski
        3.3. miejsce –  Maciej Matysiak

625 metrów: 1.1. miejsce – Wojciech Kmiecik
 2.2. miejsce – Hubert Korta
        3.3. miejsce – Albert Gralewicz

1625 metrów: 1.1. miejsce – Arkadiusz Michalski
 2.2. miejsce – Jakub Mazurkiewicz
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Zgodnie z tradycją, dożynkowe święto 
rozpoczęła dziękczynna msza święta 
w intencji rolników odprawiona na 

placu przy kamieniu. Mszę odprawił pro-
boszcz parafi i pw. św. Jakuba Apostoła ks. 
Sławomir Jessa, w liturgii wziął udział także 
proboszcz parafi i pw. Najwyższego Arcyka-
płana Jezusa Chrystusa ks. Marek Chmara.

W homilii ksiądz Sławomir Jessa nawiązał do 
symboliki chleba, zacytował znane słowa 
„Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem”, 
dodał też, że powinniśmy dzielić się miło-
ścią. W trakcie mszy świętej poświęcone 
zostały wieńce dożynkowe, starostowie 
dożynek i tancerze z zespołu „Goślinianie” 
złożyli dary ołtarza. 

Po dziękczynieniu za tegoroczne plony 
Orkiestra Dęta OSP pod batutą Mateusza MJ 
Sibilskiego poprowadziła korowód dożyn-
kowy na plac Centrum konferencyjnego 
Novel House. Prowadząca uroczystości 
dożynkowe Sylwia Prędka-Galas przedsta-

wiła organizatorów dożynek, a następnie 
poprosiła przed scenę Gospodarza dożynek 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Tomasza Łęckiego oraz Sołtysa wsi 
Kamińsko Panią Elżbietę Dziel. Gospodarz 
dożynek – Burmistrz Tomasz Łęcki tradycyj-
nym przecięciem powrozu uroczyście otwo-
rzył dożynki, później powitał zaproszonych 
gości. Kilka słów do rolników i gości dożynek 
skierowali: Burmistrz Tomasz Łęcki, Sołtys 
Elżbieta Dziel i Wicestarosta Poznański 
Tomasz Łubiński. Po wystąpieniach rozpo-
czął się obrzęd dożynkowy prowadzony 
przez zespół folklorystyczny „Goślinianie” 
pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej.

W trakcie obrzędu nastąpiło przekazanie 
i obtańczenie wieńca głównego, przygoto-
wanego przez wieś Kamińsko. Następnie 
sołectwa: Białężyn, Boduszewo, Długa 
Goślina, Głębocko, Łopuchowo, Łopu-
chówko, Nieszawa, Przebędowo, Raduszyn, 
Rakownia, Starczanowo, Uchorowo, Woj-
nowo, Wojnówko przekazały swoje wieńce 

W sobotę  września br. przy prawdziwie letniej pogodzie rolnicy z Gminy Murowana Goślina 
dziękowali za tegoroczny urodzaj i zebrane plony podczas Dożynek Gminnych w miejscowo-
ści Kamińsko.

Gminne Święto Plonów po raz pierwszy w Kamińsku
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Tomaszowi Łęckiemu, Elżbiecie Dziel i księ-
dzu Sławomirowi Jessie. W dalszej części 
obrzędu Starostowie dożynek Joanna 
i Marek Rumińscy wręczyli chleb dożynkowy 
gospodarzowi święta plonów. Chleb został 
podzielony, gospodarze, starostowie doży-
nek i ksiądz poczęstowali nim uczestników 
dożynek.

W programie artystycznym jako pierwsza 
zaprezentowała się Orkiestra Dęta OSP pod 
dyrekcją MJ Sibilskiego. Po kilku utworach 
orkiestra zrobiła krótką przerwę, aby wszy-
scy mogli podziwiać jeszcze raz zespół folk-
lorystyczny „Goślinianie”, tym razem w wią-
zance tańców śląskich. Kolejnym wyczeki-
wanym punktem programu był występ 
gwiazdy wieczoru Andrzeja Rybińskiego. 
Artysta zaprezentował dobrze znane 
wszystkim przeboje, ale także kilka utwo-
rów z ostatniej płyty. Ostatnim punktem 
imprezy była zabawa z zespołem Strefa 
Zero. Mieszkańcy Kamińska zorganizowali 
również loterię fantową oraz kawiarenkę 
z przepysznymi, własnymi wypiekami. 

Podczas dożynek odbył się również konkurs 
organizowany przez Lokalną Grupę Działa-
nia „Kraina Trzech Rzek” na najciekawiej 
przystrojone obejście przydomowe w sołec-
twie Kamińsko. Zgłoszone do konkursu obej-
ścia (było ich !) ocenione zostały przez 
jury złożone z członków LGD. Oto wyniki 
konkursu:
I miejsce: Elżbieta Raczyńska
II miejsce: Stefania Konys
III miejsce: Joanna Rumińska

Sołectwo Kamińsko pierwszy raz w swojej 
historii było organizatorem Dożynek Gmin-
nych. To nie jest już wieś rolnicza, kojarzy się 
raczej z agroturystyką, wypoczynkiem, 
rekreacją i Puszczą Zielonka, mimo to miesz-
kańcy Kamińska z Panią Sołtys na czele pod-
jęli się współorganizacji dożynek i znakomi-
cie wywiązali się z podjętego zadania.
Warto dodać, że urokliwe miejsce centrum 
konferencyjnego Novel House, przepiękna 

pogoda i ciekawy program artystyczny przy-
czyniły się do bardzo dużej liczby uczestni-
ków święta plonów w naszej gminie.

Składam serdeczne podziękowania Pani Elż-
biecie Dziel i Radzie Sołeckiej Kamińsko, 
właścicielowi centrum konferencyjnego 
Novel House panu Leszkowi Sikorskiemu 
oraz mieszkańcom Kamińska, zaangażowa-
nym w organizację dożynek gminnych. Dzię-
kuję również panu Romualdowi Stańko za 
przygotowanie wystawy płodów rolnych, 
Komisariatowi Policji w Murowanej Goślinie, 
Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie oraz 
wszystkim darczyńcom i sponsorom.

Tomasz Mizgier
Zdjęcia: Tomasz Mizgier, 

Bartłomiej Stefański

ORGANIZATORZY DOŻYNEK:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowa-
nej Goślinie oraz Sołectwo Kamińsko

SPONSORZY DOŻYNEK:
Gmina Murowana Goślina, Centrum konferencyjne Novel 
House w Kamińsku Leszek Sikorski, Anna i Jerzy Dłużew-
scy, LZD Murowana Goślina Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu, Tomasz Czysz, Pobiedzisko-Gośliński Bank 
Spółdzielczy Oddział Murowana Goślina, Ferma Norek 
NORTEX sp. z o.o. Szymankowo, Kruszgeo Wielkopolskie 
Kopalnie sp. z o.o., Jarosław Dobrowolski, EL-Cab sp. z o.o., 
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa Rolnik w Murowanej 
Goślinie, Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR, 
Firma Łukasz Wysocki, Elżbieta Winogrodzka, Uniwersy-
tet Przyrodniczy w Poznaniu Arboretum w Zielonce, Mał-
gorzata i Marek Perczyńscy, Tele – Bus Bogusław Frącko-
wiak, Michał Hałas, Józef Krugiołka, Elżbieta i Konrad 
Strykowscy, Wieńczysław Rakowski, Dariusz Urbański, 
Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”

SPONSORZY LOTERII FANTOWEJ:
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Gośli-
nie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana 
Goślina, Ewa Dziubałko – Grygory, Grażyna Wojciech 
Wesoły, Piotr Tecław , Księgarnia ,,Grześ”, Renata Waw-
rzyniak, Ewa Krzysztof Fabiańscy, Piotr Michalski, Anna 
Molińska, Ryszard Pomin

W homilii ksiądz 
Sławomir Jessa 
nawiązał do 
symboliki 
chleba, zacyto-
wał znane słowa 
„Dzielmy się 
chlebem, 
dzielmy się nie-
bem”, dodał 
też, że powinni-
śmy dzielić się 
miłością.

www.murowana-goslina.pl



nio do gruntu. Miejsca wymagające podlewania zaopatrzone będą 
w automatyczny system nawadniania.
Miejsca odpoczynku:  ławek i zdrój wody pitnej

Oświetlenie:  lamp - powstaną nowe słupy oświetlenia ulicznego 
w obrębie Placu -  punktów świetlnych  tworzących iluminację 
całego rynku. Wykonane zostaną  przyłącza energetyczne w celu 
zasilania imprez masowych odbywających się na placu.  

Na czym ta przebudowa właściwie będzie polegała?
 ▪ przebudowa nawierzchni placu, jezdni, wjazdów, miejsc postojo-

wych, chodników i ścieżek rowerowych
 ▪ przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z iluminacją Ratusza, 

Kościoła oraz płyty rynku
 ▪ przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do 

kanalizacji deszczowej rynien wszystkich przyległych budynków,
 ▪ urządzenie terenów zielonych,
 ▪ budowa elementów małej architektury, 
 ▪ likwidacja istniejącego oraz posadowienie nowego pomnika 

(obecny zostanie zastąpiony nowym, który będzie stanowił 
formę przestrzenną wpasowaną w charakter i architekturę zre-
witalizowanego Placu; projekt pomnika zostanie wybrany 
w ramach konkursu architektonicznego - o wyborze formy zade-
cyduje kapituła konkursowa; pomnik powstanie w  roku na 
podstawie zwycięskiej koncepcji),

 ▪ likwidacja budynku kwiaciarni, baru, szaletu miejskiego. 
Wraz z przebudową placu Powstańców Wlkp. przebudowana zosta-
nie ulica Podgórna: nawierzchnia jezdni (beton asfaltowy), 

Aby dowiedzieć się czego mieszkańcy i użytkownicy oczekują 
od Rynku, w latach  i  przeprowadziliśmy szczegó-
łowe konsultacje społeczne. Odbyło się kilkanaście spotkań 

z projektantami, w trakcie których wypracowano  różnorodne kon-
cepcje. Każda z nich była odmienna, spełniała oczekiwania różnych 
grup. Przy każdej z nich jednak próbowano znaleźć kompromis tak, 
aby pogodzić odmienne oczekiwania użytkowników. Ostatecznie 
uczestnicy konsultacji wybrali w drodze głosowania jedną z koncep-
cji. Rada Miejska zaakceptowała ją do realizacji. Na taką też koncep-
cję zabezpieczono środki budżetowe i przygotowano przetarg.

Celem przebudowy placu Powstańców Wlkp. jest uzyskanie repre-
zentacyjnej przestrzeni rynku przyjaznego dla mieszkańców. Chcieli 
byśmy, aby było to miejsce, do którego mieszkańcy będą przycho-
dzić i spędzać czas. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni jasnej, 
przyjemnej z zielenią w tle; przede wszystkim tętniącej życiem. 

Dlatego też na Rynku po przebudowie znajdą się:
Naturalne materiały kamienne - przywrócą staromiejski wygląd; 
zastosowane zostaną m.in. granit, płyty typu „Presstone” oraz 
nawierzchnia „TerraWay” (wykonywana według nowej, niemieckiej 
technologii, przepuszczalna dla wody i powietrza, a przy tym trwała;  
produkuje się ją z materiału mineralnego  może to być na przykład 
żwir lub grys, związanego niewielką ilością żywicy epoksydowej).
Dużo zieleni - ponad  m  trawników oraz  szt. drzew oraz 
krzewy. Dla ożywienia płyty rynku zostaną posadzone krzewy 
a także drzewa w donicach, kratach ochronnych oraz bezpośred-

Jak już informowaliśmy w poprzednich numerach Biuletynu, trwa postępowanie w celu wyło-
nienia wykonawcy przebudowy Placu Powstańców Wlkp. 

REWITALIZACJA

Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Biura Zarządzania Projektami 
i Rewitalizacji
e-mail: b.fl orys@murowana-goslina.pl
tel. 61 811 88 28
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nawierzchnia chodników (kostka granitowa cięta), oświetlenie 
uliczne oraz kanalizacja deszczowa.

Ogłoszony został przetarg - otwarcie ofert odbędzie się  września 
 roku. Inwestycja realizowana będzie zgodnie z zapisami Wielo-

letniego Planu Inwestycyjnego - planowany termin rozpoczęcia 
inwestycji to styczeń  roku natomiast zakończenie robót to 
czerwiec  roku. 

NOWOCZESNY WĘZEŁ TRANSPORTOWY

Trwają prace przy przebudowie ulicy Kolejowej na całym jej odcinku 
(od ul. Polnej do ul. Wojska Polskiego). 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ulicą 
Dworcową ułożona została masa asfaltowa na podbudowie i war-
stwie wiążącej jezdni. Jednocześnie trwają prace przy budowie 
chodnika, ścieżki rowerowej i oświetlenia ulicznego na tym odcinku. 

Na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Wojska Polskiego 
budowana jest kanalizacja deszczowa. Pod koniec września br. pla-
nowane jest ułożenie na tym odcinku krawężników i wykonanie pod-
budowy pod jezdnię i parkingi.

Następnie, w drugiej połowie października br.  rozłożona zostanie  
masa asfaltowa na górną warstwę podbudowy, warstwę wiążącą i war-
stwę ścieralną (ostateczną) na całej długości ulicy Kolejowej a także 

n a 

ścieżce rowerowej. Sukcesywnie budowana będzie ścieżka rowe-
rowa, chodnik oraz oświetlenie uliczne. 

W terminie do  listopada  roku będzie wykonany I etap robót 
przewidziany do realizacji na ten rok tj.: 

 ▪ budowa kanalizacji deszczowej,
 ▪ budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa sieci elektroenerge-

tycznej, 
 ▪ budowa jezdni: krawężniki, podbudowa, warstwa wiążąca, war-

stwa ścieralna, 
 ▪ budowa chodników, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo rowero-

wej, miejsc postojowych dla rowerów,
 ▪ zagospodarowanie terenów – wiaty przystankowe, rowerowe 

Na   rok pozostanie do realizacji II  etap robot tj.:
 ▪ zagospodarowanie terenów zielonych,
 ▪ organizacja ruchu i oznakowanie pionowe i poziome

Opracowywana jest również „Dokumentacja techniczna na rewitali-
zację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 

 - Gmina Murowana Goślina” w ramach projektu WRPO Pomoc 
techniczna. W październiku br. odbędzie się prezentacja wstępnej 
koncepcji przebudowy budynków dworców z udziałem Powiato-
wego Konserwatora Zabytków. W ramach kompleksowej przebu-
dowy budynków dworców w Łopuchowie i Murowanej Goślinie, 
zostanie zaprojektowana wymiana pokrycia dachu wraz z częściową 
wymianą konstrukcji dachowej i wymianą stolarki okiennej i drzwio-
wej oraz przebudowa elewacji i wnętrz.

Przygotowywany do ogłoszenia jest przetarg na realizację pro-
jektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika 

w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białę-
gach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina” współfi -
nansowanego ze środków PROW. 

W jego ramach wybudowane zostanie  m chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej w Wojnowie oraz łącznie  lamp w miejscowościach 
Wojnowo (  szt.), Białęgi (  szt.), Nieszawka (  szt.) i Huciska (  
szt.). 

Łączna wartość projektu to ponad  tys. zł, z czego dotacja UE 
wyniesie  tys. zł. Projekt zrealizowany zostanie do końca  I kwar-
tału  r.

Kolejne „unijne” lampy i chodnik na terenach wiejskich

REWITALIZACJA
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Trwają prace przy budowie boiska wie-
lofunkcyjnego przy Szkole Podstawo-
wej nr  w Murowanej Goślinie. 

Wykonawca robót, fi rma Sport Grupa Sp. 
z o.o., wykonała do tej pory betonową płytę 
boiska, bieżnię do biegu na m z czterema 
torami startowymi oraz bieżnię do skoku 
w dal. Został wykonany również plac przed 
szkołą. 

Wkrótce zostaną wykonane prace związane 
z przygotowaniem terenu pod przyszły plac 
zabaw oraz przebudową ogrodzenia wokół 
szkoły.

We wrześniu prace związane 
z odtworzeniem dróg po budowie 
kanalizacji prowadzone były 

w Przebędowie, Długiej Goślinie oraz przy 
ul. Gnieźnieńskiej.

Z harmonogramu przedstawionego przez 
wykonawcę wynika, że większość pozosta-
łych do wykonania prac odtworzeniowych 
zostanie przeprowadzanych na przełomie 
września i października. Jako pierwsze 
w całości odtworzone zostaną drogi w Dłu-
giej Goślinie oraz w okolicach ul. Gnieźnień-
skiej w Murowanej Goślinie, a następnie 
w Przebędowie. Przez cały październik 
wykonawca będzie prowadził  prace w rejo-
nie Mściszewa i Złotoryjska, w Rakowni oraz 
na drodze powiatowej do Boduszewa.

Odtworzenia dróg

Drzwi otwarte Bez barier!

Boisko przy SP
Andrzej Klepka
inspektor ds. inwestycji
e-mail: a.klepka@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 612

NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń 
w  Urzędzie Miasta i Gminy  Murowana Goślina ul. Poznańska  i , oraz na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl, BIP, AKTY 
PRAWNE, w zakładce Zarządzenia Burmistrza  –  (zarządzenia nr  z dnia . . ) 
dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przetargowej:

- Kamińsko – niezabudowana działka letniskowa,
- Boduszewo – działka zabudowana budynkiem byłej masarni. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, 
ul. Poznańska , pokój nr .

Murowana Goślina, dnia . .  r.

Z dniem  września mieszkaniec naszego 
miasta, pan Krzysztof Stern, został 
powołany przez Burmistrza Murowa-

nej Goślina do pełnienia funkcji Społecz-
nego Konsultanta ds. likwidacji i zapobiega-
nia powstawaniu barier architektonicznych 
na terenie gminy. 

Pan Krzysztof służył nam już wcześniej swo-
imi radami m.in. w ubiegłym roku przy prze-
budowie chodnika przy ul. Długiej. Wręczenie 
dokumentu powołania miało miejsce  wrze-
śnia w Sali Ślubów MGOKiR. Przebudowa 
rynku, dojście do parkingu na Zielonych 
Wzgórzach oraz parking przy stadionie miej-
skim - to pierwsze realizacje, które mają być 
konsultowane z Panem Krzysztofem. Kolej-
nymi będą po prostu realizowane na terenie 
miasta i gminy inwestycje.

W sobotę  września Urząd Miasta 
i Gminy Murowana Goślina zapro-
sił mieszkańców na spotkanie 

w ramach „drzwi otwartych”. 

W godz. od .  do .  mieli Państwo 
okazję przyjść, zobaczyć pomieszczenia 
urzędu, z gabinetem burmistrza włącznie, 
porozmawiać z kierownikami referatów. 
Najbardziej oblegany był Urząd Stanu Cywil-
nego – tu mieszkańcy chętnie nadrabiali 
zaległości związane z załatwianiem bieżą-
cych spraw, m.in. dot. ewidencji ludności czy 
Karty Dużej Rodziny. Okazało się więc, że 
sprawy praktyczne częściej były powodem 

odwiedzin, niż chęć zwiedzenia, obejrzenia 
urzędu. 

To był dopiero pierwszy krok, jednak zainte-
resowanie z jakim spotkała się idea drzwi 
otwartych urzędu pokazuje, że warto roz-
ważyć powtórzenie takiej inicjatywy.

fot. freeimages.com

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

Stefan Ogorzałek, Inspektor ds. regulacji 
i gospodarowania mieniem komunalnym
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”
e-mail: s.ogorzalek@puszcza-zielonka.pl
tel. 61 811 41 42

TURNIEJ 
PIŁKI 

SIATKOWEJ
jednostek pomocniczych 
gminy Murowana Goślina

 listopada, godz. .

MIEJSCE 
hala widowiskowo-sportowa 

ul. Mściszewska 

ZAPISY: u przewodniczących osiedli 
samorządowych oraz sołtysów

Informacje: Adam Habrych, 
a.habrych@mgsport.com.pl, 

tel.    
 

Zapraszamy mieszkańców gminy 
do czynnego udziału w imprezie 

oraz o wsparcie dopingiem swoich drużyn

Monika Tomaszewska, inspektor ds. gospodarki gruntami
tel.    

e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl
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Złota Kamila

Odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów

Usprawnienia 
dla pacjentów

Badanie jakości nauczania

Z końcem wakacji dobiegł końca pierwszy 
etap wprowadzania usprawnień dla 
pacjentów w Ośrodku Zdrowia przepro-

wadzony przez Poradnie Lekarza Rodzinnego. 
Przypomnijmy, że etap ten miał dotyczyć  
wprowadzenia możliwych narzędzi w ramach 
istniejącej infrastruktury, usprawniających 
kontakt pacjentów z lekarzem rodzinnym. 
Wszelkie zmiany zostały wprowadzone przez 
Poradnię Lekarza Rodzinnego pod meryto-
rycznym nadzorem pani doktor Marii Czaiń-
skiej.
Podsumowując, chcemy przypomnieć co do 
tej pory wprowadzono:
Pierwszy punkt zmian
W celu odciążenia linii, utworzono osobny tele-
fon do Gabinetu Masażu i Fizykoterapii. Od 
kwietnia  r. można łączyć się bezpośred-
nio z gabinetem pod numerem  komórkowym 

  .
Drugi punku zmian
Uruchomiony został dodatkowy numer tele-
fonu do rejestracji, czynny po godz. .  
wyłącznie do  zgłaszania  leków na receptę do 
powtórki.  Jest to numer komórkowy 

  .
PRZYPOMINAMY!
Lekarze rodzinni zwracają się z prośbą do 
pacjentów, aby w miarę możliwości zgłaszać 
wszystkie leki jednoczasowo, a nie co kilka 
dni. W znacznym stopniu zmniejszy to obcią-
żenie rejestratorek i przyspieszy preskrypcję 
leków.
Trzeci punkt zmian
Uruchomienie elektronicznego systemu reje-
stracji pacjentów. Ma za zadanie wspomóc 
dotychczasowe dwie drogi rejestracji – telefo-
niczną i osobistą. Od września można poprzez 
stronę internetową dokonywać rejestracji 
pacjentów. Wystarczy wejść na stronę interne-
tową www.lekarzrodzinnymgoslina.pl i przejść 
do zakładki „rejestracja elektroniczna”.
Uwaga! W związku z licznymi pytaniami 
pacjentów informuję, że podstawowym spo-
sobem rejestracji pacjentów do lekarza pozo-
staje rejestracja osobista, telefoniczna i przez 
osoby trzecie, a rejestracja elektroniczna jest 
tylko jej dodatkową formą.

Maria Czaińska
Kierownik Przychodni Lekarza Rodzinnego

Centrum Badań Metropolitalnych Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu przeprowadza badania na 

temat jakości nauczania i funkcjonowania 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych w aglomeracji poznańskiej. 

Badanie adresowane jest do rodziców dzieci 
uczęszczających do szkół podstawowych 
i gimnazjalnych oraz tegorocznych maturzy-
stów, a więc tych, którzy ukończyli w tym 
roku naukę w szkołach ponadgimnazjalnych - 
liceach i technikach. 
Badanie dotyczy szkół podstawowych, gim-
nazjalnych, ponadgimnazjalnych – liceów 
i techników, zarówno publicznych jak i niepu-
blicznych, zlokalizowanych na terenie miasta 
Poznania i  gmin powiatu poznańskiego 
(gminy: Buk, Czerwonak, Dopiewo, Klesz-
czewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, 
Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Suchy 
Las, Swarzędz, Tarnowo Podgórne)
Ankieta sporządzona została w wersji elek-
tronicznej, a jej wypełnienie zajmuje ok.  
minut. Celem głównym badania jest poznanie 
opinii społecznej na temat jakości edukacji, 
a wyniki ankiet pozwolą na zdiagnozowanie 
mocnych i słabych stron szkolnictwa w aglo-
meracji poznańskiej.

Ankieta dla tegorocznych maturzystów znaj-
duje się na stronie: www.cbm.amu.edu.pl/
ankieta
Login:ankieta ; Hasło:cbm
Ankieta dla rodziców dzieci uczęszczających 
do szkół podstawowych i gimnazjalnych znaj-
duje się na stronie: www.cbm.amu.edu.pl/
ankieta
Login:ankieta ; Hasło:cbm

W związku z powyższym uprzejmie zachę-
camy mieszkańców Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina do wzięcia udziału w badaniu!

Marzena Walaszek, CBM UAM, tel.   

Informujemy Państwa, że Związek Mię-
dzygminny „Gospodarka Odpadami Aglo-
meracji Poznańskiej” rozstrzygnął prze-

targ na odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych i podpisał  sierpnia br. 
umowy z wybranym w przetargu konsor-
cjum fi rm Remondis Sanitech Poznań na 
obsługę m.in. XVI sektoru Murowana 
Goślina – Gmina.

Jednocześnie realizując wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej dotyczący odwołania  w spra-
wie rozstrzygnięcia przetargu w sektorze XV 
Murowana Goślina – Spółdzielnia, ZM „GOAP” 

dokonał unieważnienia wyboru oraz przepro-
wadził ponowne badanie oraz ocenę złożo-
nych ofert.  sierpnia  r. ZM „GOAP” zde-
cydował o wyborze do obsługi tego sektora 
również konsorcjum Remondis Sanitech. 
Zgodnie z podpisanymi odrębnymi umowami 
dla każdego z sektorów konsorcjum rozpocz-
nie świadczenie usług od  stycznia  r. 
i będzie je realizować przez  miesięcy.

Joanna Jakubowicz, podinspektor ds. 
ochrony środowiska i usług komunalnych

tel.    
srodowisko@murowana-goslina.pl

Kamila Busse została złotą medalistką 
Pucharu Polski Juniorek w Judo 
w wadze do  kg, który odbył się  

września w Sochaczewie. Po wygraniu  
walk została wybrana najlepszą zawod-
niczką Pucharu Polski. Kamila trenuje obec-
nie w nowym klubie Akademii Judo w Pozna-
niu pod okiem trenera Radosława Miśkiewi-
cza. Od  września będzie prowadziła zaję-
cia judo dla dzieci – SP  w Murowanej Gośli-
nie, godz. . .

www.murowana-goslina.pl



OBY DO WIOSNY
Niepostrzeżenie przeszliśmy z bardzo cie-
płej letniej pogody, na coraz chłodniejszą, 
czasem ponurą, senną. Dopiero było upalne 
lato, a już jesień zagląda nam do okien. 
Nastaną krótkie, słotne dni, odlecą ptaki, 
zrobi się szaro - jak każdego roku. 
I będziemy znowu wyglądać ciepła, 
słońca… wiosny!

ZEBRANIA SOŁECKIE
Trwają zebrania sołeckie, na których podej-
mowane są decyzje, na co przeznaczyć 
przyszłoroczny fundusz sołecki. Pomysły 
mieszkańców są różnorodne, ciekawe, 
a teraz czekamy już tylko wiosny, aby 
zacząć je realizować.
Realizacja będzie trudniejsza w sołectwach, 

gdzie po przyszłorocznych wyborach 
nastąpi zmiana sołtysa!

LEPSZE DROGI
W sołectwach, w których powstały stowa-
rzyszenia, zakończyły się remonty dróg, 
na które skierowana była dotacja z Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina. Po 
kolejnych drogach wiejskich, gminnych 
można przejść i spokojnie przejechać 
autem, nie bojąc się kolein i błota.

DOŻYNKI GMINNE 
W momencie, gdy czytają Państwo to 
wydanie „Biuletynu Samorządowego”, 
jesteśmy już po Dożynkach Gminnych , 
które w tym roku zorganizowano w sołec-
twie Kamińsko.

Brawa dla pani sołtys Elżbiety Dziel, za 
pełne zaangażowanie i ambitne podjęcie 
się tego zadania! To niełatwe przedsięwzię-
cie, poprzedzone: ogromem pracy i często 
nieprzespanymi nocami, koniecznością pro-
szenia o pomoc, niepewnością jak się uda… 
Tym bardziej warto docenić efekt!

POŻEGNANIE LATA
W sołectwie Wojnowo  września odbyła 
się impreza zorganizowana z okazji poże-
gnania lata. Po raz pierwszy w zasadzie 
wypróbowano nowy sprzęt grający, zaku-
piony w ramach funduszu sołeckiego. Soł-
tys Wojnowa dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, że imprezę można 
uznać za udaną.

KNEDLE 
ZE ŚLIWKAMI

W miesiącu październiku jeszcze obfitość 

owoców, a wśród nich – śliwki! Dlatego dziś 

przepis na knedle ze śliwkami:. 

SKŁADNIKI:

» 1 kg ziemniaków
» 0.5 kg śliwek
»  250 g mąki
»  1 jajko
»  masło do polania

Ziemniaki gotujemy, a następnie tłuczemy 

je i zostawiamy do ostudzenia. Ze śliwek 

wyjmujemy pestki.

Wystudzone ziemniaki wykładamy do 

miski, wbijamy 1 jajko i wsypujemy mąkę, 

szybko zagniatamy ciasto. Z masy formu-

jemy wałek, kroimy go na niewielkie porcje, 

a z nich robimy placuszki. Na każdym z nich 

układamy śliwkę i dokładnie zlepiamy, for-

mując kulę.

Kule wrzucamy do garnka na wrzącą wodę, 

gotujemy ok 5 minut, wyjmujemy łyżką 

cedzakową. Knedle podajemy polane sto-

pionym masłem, można też posypać 

cukrem wymieszanym z cukrem wanilino-

wym. Do smaku

W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 

OBCHODZIMY:
Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 

Dzień Papieża Jana Pawła II - 16 października

PAŹDZIERZE
Nazwa miesiąca pochodzi od słowa „paździerze” 

- odznaczającego odpadki lnu lub konopi.

PAŹDZIERNIK
– dziesiąty miesiąc roku, 31 dni!

PRZYSŁOWIA NA PAŹDZIERNIK: 

„W październiku jak na śmietniku”
„Gdy październik ciepło trzyma - wtedy mroźna będzie zima”

PAŹDZIERNIK 

jest najdłuższym miesiącem roku, gdyż doliczyć trzeba 1 

godzinę w trakcie zmiany z czasu letniego na zimowy. W nocy 

z 26 na 27 października pośpimy o godzinę dłużej!
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SENIORZY

Nie ma 
przypadków

ZEBRANIA SOŁECKIE

Ustawa o funduszu sołeckim weszła w życie  roku, ale 
gmina Murowana Goślina wiele lat wcześniej, jako jedna z nie-
licznych gmin w Polsce przeznaczała środki z budżetu na reali-

zację zadań na terenach sołectw, w tzw. konkursach grantowych.

Fundusz sołecki to wyodrębniona część budżetu gminy oddana do 
dyspozycji sołectw na realizację przedsięwzięć, które służą popra-
wie warunków życia mieszkańców. Ważnym aspektem wdrażania 
inicjatyw fi nansowanych z funduszu sołeckiego jest systemowe 
powiązanie z innymi środkami dostępnymi dla obszarów wiejskich 
czyli Odnową wsi i tzw. Małymi projektami. W ramach funduszu 
sołeckiego w  roku realizowane będą takie działania jak np.: 
budowa siłowni zewnętrznych, doposażenia placów zabaw czy 
remonty dróg.

Urszula Gendera-Zielińska: Skąd w Pani 
pasja akurat do rzeźbiarstwa?
Grażyna Szymała-Wołyńska: Tego nie umiem 
powiedzieć, ktoś dokonuje za nas tego 
wyboru. 
 
Jakie były początki? 
Pierwsze wspomnienia z dzieciństwa to 
zapewne lepienie glinianych miseczek 
i suszenie ich na słońcu podczas letnich 
zabaw. Także wakacyjne wyjazdy do Zakopa-
nego, gdzie z kuzynem wycinaliśmy różne 
stwory w korzeniach drzew, czy też wydoby-
waliśmy z rzeki kamienie i ustawialiśmy je 
nad brzegiem, tworząc przedziwne kompo-
zycje.  
 
Największe osiągnięcia, którymi zechcia-
łaby pani podzielić się z czytelnikami?
Jeżeli mówimy o dokonaniach związanych 
z działalnością artystyczną, to uważam, że 
zainteresowanie ceramiką, lepieniem w gli-
nie przez tak wiele osób, zarówno w Muro-
wanej Goślinie, jak i w innych miejscach. 
Poza tym stworzenie miejsca spotkań arty-
stów – Pleneru Rzeźbiarskiego, do którego 
przyjeżdżają artyści z całego świata.

I jeszcze jedna ważna sprawa, bardzo duża 
pomoc mieszkańców we wszystkich tych 
działaniach ich bezinteresowne zaangażo-
wanie.  

Jeśli nie rzeźba, to czym zajęłaby się Pani 
w życiu?
Zapewne byłaby to rzeźba, ale bardziej lekka 
–szycie, projektowanie, powiedzmy ubiera-
nie manekinów. Sądzę, że jeszcze uda mi się 
to zrealizować.
 
Czym zajmuje się Pani w wolnym czasie?
Z przyjemnością oglądam ciekawe fi lmy, czy-
tam książki, chodzę na spektakle i wystawy, 
łącząc je ze spotkaniami z przyjaciółmi.
 
Skąd czerpie Pani inspiracje do swych prac?
Najwięcej pomysłów powstało, kiedy byłam 
w kościele, podczas mszy. Inne podczas spa-
cerów, w oderwaniu… 

Dlaczego akurat nasze okolice wybrała Pani 
na swoją działalność?
Czasami przypadek decyduje o wyborze 
miejsca, ale nie ma przypadków, więc tak 
musiało być. 

SOŁECTWO/OSIEDLE DATA GODZ. MIEJSCE 
SPOTKANIA

Osiedle Samorządowe nr 6 01.10.14 18:30
Gimnazjum nr 2, 

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

Osiedle Samorządowe nr 5 03.10.14 18:30
Gimnazjum nr 2 

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

Osiedle Samorządowe nr 4 03.10.14 18:30
Gimnazjum nr 2 

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

Osiedle Samorządowe nr 3 07.10.14 19:00
UMiG ul. Poznańska 16 

(sala sesyjna)

Osiedle Samorządowe nr 2 08.10.14 18:00

Ratusz, plac 

Powstańców Wlkp. 9 

(sala konferencyjna)

Rozmowa 
z GRAŻYNĄ 

SZYMAŁĄ‐
WOŁYŃSKĄ, 

rzeźbiarką, inicjatorką 
Międzynarodowych 

Plenerów Rzeźbiarskich 
Puszcza Zielonka 

Sławomir Malec
Biuro Komunikacji Społecznej
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 8122 244

W  sołectwach gminy Murowana Goślina 
odbywają się zebrania z mieszkańcami, pod-
czas których dzielony jest fundusz sołecki. 

TERMINARZ ZEBRAŃ 

MIESZKAŃCÓW SOŁECTW ORAZ OSIEDLI SAMORZĄDOWYCH

(DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO I MIEJSKIEGO W 2015 ROKU)

GRAŻYNA 
SZYMAŁA‐WOŁYŃSKA 
Ukończyła 
Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu 
w  roku. Zajmuje się rzeźbą w drew-
nie, brązie, kamieniu, szkle, ceramiką, 
wikliną oraz medalierstwem i batikiem. 

Uczestniczka plenerów rzeźbiarskich 
i sympozjów ceramicznych. Wystawiała 
swoje prace w kraju oraz za granicą. Od 
kilku lat prowadzi autorskie warsztaty 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, jak 
również opiniuje prace dzieci uzdolnio-
nych plastycznie w programie Bank 
Dziecięcych Uśmiechów – BZ WBK. 

Zainicjowała cykl Międzynarodowych 
Plenerów Rzeźbiarskich Puszcza Zie-
lonka. W  roku otrzymała nagrodę 
Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego w dziedzinie kultury. 

www.murowana-goslina.pl



ROZTOCZE

Tym razem trasa wiodła przez Lublin na Roz-
tocze. Roztocze to pasmo wzgórz leżące po 
obu stronach granicy polsko-ukraińskiej, cią-
gnące się od Kraśnika do Lwowa. To także 
region wyjątkowej architektury sakralnej 
i świeckiej, ukształtowanej w wyniku przeni-
kania się kultur: polskiej, ukraińskiej i żydow-
skiej. Celem wycieczki było zwiedzić ten cie-
kawy, choć mało znany region, część leżącą 
po stronie polskiej. Zamieszkaliśmy w Kra-
snobrodzie i stamtąd było już blisko, by wraz 
z przewodnikiem wyjeżdżać na wycieczki po 
magicznym Roztoczu. Przy pięknej pogodzie 
podziwialiśmy zabytki i ciekawe miejsca. 
Zachwyciła nas roztoczańska przyroda, uni-
kalna na skalę europejską. Mieliśmy szczę-
ście spotkać przewodników z pasją, którzy 
pokazali nam turystyczne atrakcje, przy oka-
zji zręcznie promując swój region. Zachwycił 
nas Zamość - miasto będące perełką rene-
sansu, które przypadło nam zwiedzać 
w upalny dzień. Mimo skwaru, udało się 
szczęśliwie zrealizować program. Wracali-
śmy zmęczeni, ale pełni wrażeń. W ostatnim 
dniu wycieczki „na deser” zwiedzaliśmy 
zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, czyli 
Muzeum Zamojskich. Pałac zachował pełne 
bogactwa i przepychu wnętrza, wraz 
z wyposażeniem. To była bardzo interesu-
jąca wyprawa. Seniorzy nasi, jak zwykle, cie-
kawi świata, dzielnie znosili trudy chodzenia 
i zmęczenie upałem. Wiek uczestników 
wycieczki jakby zupełnie nie miał znaczenia.       

POZNAŃ

W lipcu tegoż roku plan przewidywał wyjazd 
do Poznania, by zwiedzić drugą część Traktu 
Królewsko-Cesarskiego, to jest Poznań Kró-
lewski. Trakt to trasa turystyczna obejmu-
jąca najciekawsze miejsca historyczne 
w Poznaniu. Przypomnę, że część „Cesar-
ską” zwiedziliśmy w marcu br. Spotkałam się 
ze stwierdzeniem, że „znam Poznań od lat i nie 
muszę go zwiedzać”. A może jednak warto? 
Uczestnicy naszej wycieczki nie mieli wątpli-
wości, że warto.

Pierwszym punktem programu była Brama 
Poznania, czyli Interaktywne Centrum Histo-
rii Ostrowa Tumskiego. Obiekt ten zupełnie 
nowy, oddany do użytku w maju br. przytła-
cza, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, 
nowoczesnością pod każdym względem. We 

wnętrzu odtwarzane są dawne dzieje 
w nowoczesnej interaktywnej formie.  Eks-
pozycja podzielona jest chronologicznie 
i tematycznie na cztery części. Każdemu 
zwiedzającemu „towarzyszy” audio-prze-
wodnik. Forma zwiedzania jest bardzo 
nowatorska, daje możliwość turyście skorzy-
stania z ogromnej ilości wiedzy historycznej.   

Zwiedzając dalej Poznań Królewski o prze-
szłości i zabytkach opowiadał nam przewod-
nik, prowadząc nas przez Ostrów Tumski, 
katedrę, Stare Miasto, Wzgórze Przemysła, 
kościoły. Największe wrażenie robi katedra, 
w której pochowani są pierwsi polscy 
władcy z dynastii Piastów. Nie trudno w tym 
miejscu zdać sobie sprawę z tego, że mamy 
do czynienia z bogatą i odległą historią 
Poznania. Dzieje tego miasta mają ścisły 
związek z rodzeniem się  polskiej państwo-
wości, naszej tożsamości, a także począt-
kami chrześcijaństwa. Warto sobie to uświa-
domić. O wiele łatwiej wtedy zrozumieć 
słowa wypowiedziane przez Papieża Jana 
Pawła II: „Tu się zaczęła Polska”.

MRZEŻYN

W drugiej połowie sierpnia br. członkowie 
PZERiI w Murowanej Goślinie wraz z Sympa-
tykami przebywali w dobrze nam znanym 
ośrodku wczasowym w Mrzeżynie. W dro-
dze do Mrzeżyna pojechaliśmy do Świnouj-
ścia, by zwiedzić najciekawsze miejsca tego 
kurortu. Zobaczyliśmy gigantyczny plac 
budowy Gazoportu, weszliśmy  na najwyż-
szą na nadbałtyckim wybrzeżu latarnię mor-
ską w Świnoujściu, pokonując  stopni. 
Wypoczynek w Mrzeżynie był dobry, choć 
pogoda gorsza. Kierownictwo ośrodka pro-
ponowało różne zajęcia ruchowe, baseny, 
rowery i inne, z których według upodobań-
-korzystaliśmy.

LICHEŃ I CZĘSTOCHOWA

Byliśmy też tego roku z pielgrzymką w Sank-
tuarium Maryjnym w Licheniu. W dniach od 

 do  września br. wyjeżdżamy do Często-
chowy. Obydwa kierunki pielgrzymowania 
cieszą się dużą popularnością wśród Senio-
rów. Pisząc o tym, wyrażam duży szacunek 
i dziękuję wszystkim za udział,  oraz wła-
ściwą postawę na pielgrzymkowej drodze. 
Pragnę podkreślić z uznaniem, że zwyczaj 
pielgrzymowania przez członków PZERiI do 

Częstochowy ma ponad dwudziestoletnią 
tradycję. Wierzę, że będziemy ją kontynu-
ować. Taki wyjazd odbywamy każdego roku 
we wrześniu. Autokar jest zawsze pełen 
i nigdy nie brakuje chętnych na wyjazd.

KOŚCIOŁY DREWNIANE

W ostatnim dniu lata, tj.  września br. 
zwiedzamy drewniane kościółki: w Kicinie 
i Wierzenicy. W Wierzenicy trwają uroczyste 
obchody upamiętniające  rocznicę uro-
dzin hrabiego Augusta Cieszkowskiego. To 
wielce zasłużony Polak, fi lozof, gorący 
patriota. W wierzenickim kościele znajduje 
się pomnik nagrobny Augusta Cieszkow-
skiego, w podziemnej krypcie spoczywają 
zwłoki rodu. 

Z przyjemnością dzielę się z Państwem 
stwierdzeniem, że na wycieczkach nasi 
Seniorzy zachowują właściwą postawę, są 
życzliwi, koleżeńscy oraz zdyscyplinowani, 
dzięki czemu sprawniej przebiega organiza-
cja wycieczki.  

Zarząd Rejonowy PZERiI w Murowanej Gośli-
nie przy organizowaniu wyjazdów współ-
pracuje z fi rmą transportową ELKOTUR Pana 
Tadeusza Kopczyńskiego, któremu serdecz-
nie dziękujemy za dobrą współpracę.

Jolanta Stern

WYPRAWY GOŚLIŃSKICH 
SENIORÓW

A lato było piękne tego roku – nie ulega wątpliwości, ale też upały uciążliwe szczególnie dla 
osób starszych. Pogoda nie przeszkodziła jednak w realizacji zaplanowanej turystyki przez 
seniorów PZERiI w Murowanej Goślinie, którzy wyruszyli na tygodniową wycieczkę. 

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów

w Murowanej Goślinie
serdecznie zaprasza Członków Związku

NA 

SPOTKANIE PRZY KAWIE

Z OKAZJI DNIA SENIORA

które odbędzie się
DNIA  5 LISTOPADA 2014 r. (ŚRODA) 

o godz. 15.00
 w sali konferencyjnej Ośrodka Kultury 

w Murowanej Goślinie
przy ul. Poznańskiej 16.

październik 2014



Aktualnie do Klubu Seniora należą  
osoby, spotkania odbywają się 
w poniedziałki i czwartki od godziny 

. . Stałe punkty spotkań to: gimnastyka 
– dostosowana do wieku i możliwości 
uczestników prowadzona przez Pana Tomka 
Papajewskiego oraz obiad (w cenie  zł).

Od września  roku do czerwca  r.  
pań uczyło się j. angielskiego - zajęcia prowa-
dził nieodpłatnie pan Tadeusz Sienniak. 
Poznały podstawy gramatyczne i podsta-
wowe słówka angielskie. Ponadto w Klubie 
Seniora odbywają się spotkania tematyczne: 
z dietetykiem, notariuszem, psychologami, 
life coachem; oraz wycieczki m.in: do kina czy 
Trzaskowa, gdzie z przewodnikiem p. Tade-
uszem Sienniakiem zwiedziliśmy nieczynną 
już jednostkę wojskową. Wiele wspomnień 
pozostawił czerwcowy piknik integracyjny 
pod Dziewiczą Górą, gdzie przy ognisku 
i muzyce seniorzy lepiej się poznawali.

W okresie letnim mieliśmy okazję spotkać się 
z młodzieżą (z Gruzji, Armenii oraz Malty), 
która przyjechała do Murowanej 
Gośliny w ramach projektu From the Needs 
to Dreams. Spotkaliśmy się też z gośćmi 
z Australii. Państwo Karpińscy wyjechali na 
Antypody  lat temu – jednak w miarę moż-
liwości starają się odwiedzać Murowaną 
Goślinę, gdzie mają liczną rodzinę. Seniorki 
były bardzo zainteresowane, jak żyje się 
ludziom w ich wieku na tak odległym konty-
nencie, jak wygląda opieka zdrowotna oraz 
system emerytalny. Jak się okazuje, mimo 
takiej odległości codzienne życie Australij-
czyków nie różni się dużo od naszego… poza 

Szanowni Państwo,

W dniu - -  przekazaliśmy kolejne 
-  kg zebranych nakrętek do recyc-

lingu . Akcja zbiórki nakrętek plastikowych 
pod hasłem „Odkręćmy nasze serca” jest 
kontynuowana.

Obecnie nakrętki są zbierane na rzecz miesz-
kańca naszego miasta Kamila Bałażyka.  
Punkty zbiórki pozostają bez zmian. Ich lista 
jest podana w załączonym pliku.

Pozdrowienia
Maria i Andrzej Kurowscy

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej

tym, że u nas nie spotka się kangura na ulicy, 
czy koali w lesie.

Ostatnia wycieczka – na zakończenie lata – 
odbyła się do Gniezna i Lednogóry, które 
zwiedziliśmy z przewodnikiem. To tylko 
krótka informacja dotycząca najważniej-
szych wydarzeń. Spotkania w Klubie Seniora 
„Zacisze” to doskonały sposób na spędzenie 
wolnego czasu, oderwanie się od codzien-
nych problemów, rozwijanie własnych zain-
teresowań i zdolności. Plany na najbliższe 

miesiące br. to m.in. kontynuacja spotkań 
z psychologiem, gerontologiem, tematyczne 
spotkania dotyczące zdrowia, profi laktyki 
oraz eko akademia seniora.

Zapraszam do odwiedzania strony www.
ops-murowanagoslina.pl, zakładka Klub 
Seniora „Zacisze” oraz facebook’a Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 

Hanna Mazurkiewicz
pracownik socjalny

Rok Klubu Seniora
We wrześniu mija rok od otwarcia Klubu Seniora „Zacisze” przy Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Można śmiało powiedzieć, że warto było!

Uczestnicy pikniku integracyjnego pod Dziewiczą Górą.

www.murowana-goslina.pl



Regulamin:

. W dziewięciu pierwszych numerach Biuletynu Samorządo-

wego wydawanych w  roku ukazywać się będą 

 pytania dotyczące naszej gminy. 

. Odpowiedzi na pytania można dostarczać na kuponach 

osobiście do Czytelni Biblioteki Publicznej, przy 

pl. Powstańców Wlkp.  w Murowanej Goślinie, od ponie-

działku do piątku w godz. :  – : . Odpowiedzi można 

przesyłać także drogą elektroniczną na adres: biblioteka.

czytelnia@murowana-goslina.pl. 

. Odpowiedzi można dostarczać/przesyłać każdorazowo po 

opublikowaniu w Biuletynie Samorządowym lub na zakoń-

czenie konkursu, jednak nie później niż do  grudnia  

roku.

. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w ostatnim (grudniowym) 

numerze tegorocznego Biuletynu Samorządowego. 

Nagrody wręczone zostaną podczas grudniowej sesji Rady 

Miejskiej.

. Nagrodami w konkursie są: atrakcyjne nagrody ufundo-

wane przez Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębior-

ców oraz upominki promocyjne gminy.

. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Dariusz 

Paprocki z Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej, tel.   

  wew. , e-mail: darek@murowana-goslina.pl. 

W tym roku przypada -lecie Murowanej Gośliny. 

Obchody rocznicowe zainaugurowane zostanły podczas 

uroczystej sesji Rady Miejskiej  marca. My zachęcamy 

do udziału w rocznicowym konkursie dotyczącym naszej 

gminy

KUPON NR  ‐ ODPOWIEDZI: 

Pytanie nr :………………………………………………………………………

Pytanie nr :………………………………………………………………………

Pytanie nr :………………………………………………………………………

Imię i nazwisko:..........…………………………………………………………

Telefon:………………………… Adres e-mail: ………………………….

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych dla celów 

powyższego konkursu zgodnie z art.  ustawy z dnia . .  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

Z  r. Nr  poz. ).

Podpis: ……………………………………………….

CZY WIESZ, ŻE…?

PYTANIA: VIII PAŹDZIERNIK

. Na początku hitlerowskiej okupacji, goślińscy Niemcy dopu-

ścili się kilku mordów na swych polskich sąsiadach. Dwie 

największe egzekucje, odpowiednio czterech i pięciu osób, 

miały miejsce w pobliżu Murowanej Gośliny, na granicy 

gminy Czerwonak. Obecnie znajduje się tam monument ku 

czci pomordowanych. Jak nazywa się miejsce tej egzeku-

cji?

. Wojna rozproszyła po świecie mieszkańców ziemi gośliń-

skiej. Jedni znaleźli się w niewoli niemieckiej, trafi li na przy-

musowe roboty lub do obozów koncentracyjnych w różnych 

częściach Europy. Innych koleje losu rzuciły na Syberię lub 

do Kazachstanu, dokąd obywateli polskich wywozili 

sowieci. Ci, którzy mieli taką możliwość, zaciągali się do 

Wojska Polskiego i w jego szeregach przemierzali szlak, 

który winien doprowadzić ich na powrót do ojczyzny. Jeden 

z gośliniaków w szeregach II Korpusu Polskiego przemierzył 

szlak z Afryki Północnej do Włoch, gdzie dane mu było wal-

czyć w słynnej bitwie pod Monte Cassino. O kogo chodzi?

. W  roku, gdy losy wojny były już przesądzone, hitle-

rowcy przygotowali do wysadzenia gośliński kościół pod 

wezwaniem św. Jakuba. Tej akurat budowli nie zdecydowali 

się w końcu zniszczyć. Wycofując się przed nadciągającą 

Armią Czerwoną, podpalili jednak trzy inne budynki. Dwa 

z nich zostały odbudowane, jeden natomiast defi nitywnie 

rozebrano i do dziś nic na tym miejscu nie zbudowano. Jakie 

budynki wówczas zniszczono?

Co wiesz 
o naszej gminie?

KONKURS 
Z OKAZJI ‐LECIA 

MUROWANEJ GOŚLINY

  fot. freeimages.com

SZANOWNI MIESZKAŃCY! ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE. 
NAGRODY GŁÓWNE FUNDUJE CECH RZEMIEŚLNIKÓW, KUPCÓW 
I PRZEDSIĘBIORCÓW O RÓWNOWARTOŚCI  TYS. ZŁOTYCH. 

Dwóch Polaków – mieszkańców ziemi goślińskiej jesienią  

roku uratowało życie, uciekając z miejsc, w których przeprowa-

dzano egzekucje.  października  roku z miejsca kaźni pod 

Białężynem wyrwał się Józef Peliński, który przewrócił przema-

wiającego Niemca i uciekł w las. Miesiąc później podobna 

ucieczka powiodła się pochodzącemu z Boduszewa Ludwikowi 

Falińskiemu. Zmylił on Niemców, pozorując ranę, i niby to zata-

czając się, uszedł w zapadające ciemności – najpierw do lasu, 

a następnie w pola. Szczęśliwie po drugiej udanej ucieczce pol-

skiego skazańca goślińscy Niemcy zaprzestali zabijać swych Pol-

skich sąsiadów. Za te zbrodnie na Polakach, w  roku sąd 

polski skazał na śmierć ich uczestnika – Alfreda Zellobera 

z Raduszyna.
Dariusz Paprocki

Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

tel.    , wew. 

e-mail: darek@murowana-goslina.pl 



Podczas festiwalu goście mogli zakupić 
produkty pochodzące z upraw naszych 
lokalnych sadowników i gospodarzy 

oraz wystawców spoza naszej gminy. Impre-
zie towarzyszył konkurs na najpiękniejszy 
bukiet jesienny oraz wystawa prac arty-
stycznego pleneru malarskiego. Oczywiście 
podczas całego weekendu można było pró-
bować przysmaków przygotowanych przez 
kucharzy Gościńca.
Dziękujemy bardzo goślińskiemu Cechowi 
Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców 
oraz Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Kultury 
i Rekreacji za udostępnienie kramów jar-
marcznych, bez których impreza nie 
mogłaby się odbyć.

Główną atrakcją przygotowaną przez 
organizatora stanowiło zwiedzanie 
siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Było to możliwe dzięki uprzejmości prezesa 
goślińskiej OSP Eugeniusza Tomickiego oraz  
Pawła Adamiaka, który pojawił się specjalnie 
w niedzielne przedpołudnie, by oprowadzić 
gości. Wśród uczestników, co szczególnie 
cieszy, nie zabrakło pytań, wspomnień 
i wyrazów zaskoczenia tym, jak bogatą 
historię ma nasze miasto. Kolejny spacer 
odbędzie się w październiku, już teraz niech 
każdy czuje się zaproszony!

Natalia Kazuś, Biblioteka Publiczna

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

Dnia  września w ramach cyklicz-
nego przedsięwzięcia „Spacer śla-
dami historii po Murowanej Gośli-
nie” spacerowaliśmy ulicami: 
Rogozińska - Jodłowa - Młyńska - 
Podgórna - Spokojna - Mściszew-
ska - Kochanowskiego, tradycyjnie 
rozpoczynając i kończąc na placu 
Powstańców Wielkopolskich. 

W weekend  i  września w Gościńcu Kasztel u Gostla w duchu idei Cittaslow odbył się 
pierwszy (mamy nadzieję, że takich wspólnych inicjatyw będzie więcej) Festiwal Lokalnych 
Smaków.

Festiwal Lokalnych Smaków

Inicjatywa ma  na celu przypomnienie i zachowanie naszego lokalnego dziedzictwa. Spacer śladami 
historii polega na zorganizowanym przejściu po historycznych uliczkach miasta. Towarzyszy nam 
regionalista, który opowiada ciekawostki i historyczne fakty.

www.murowana-goslina.pl



Po tych kilku latach nikt nie ma wątpli-
wości, że projekt się sprawdza. W tym 
czasie zatrudnienie znalazło już  

uczniów klasy patronackiej. Co więcej, 
uczniowie zdają niemiecki egzamin zawo-
dowy AHK, który upoważnia ich do podjęcia 
pracy w Unii Europejskiej.

Starosta Poznański Jan Grabkowski podczas 
otwarcia podkreślał znaczenie wykształce-
nia zawodowego. Zwrócił się też do uczniów: 
- Dajemy Wam szansę zdobycia dobrego 
wykształcenia, w dobrym zawodzie. Dosta-
jecie wędkę, musicie tylko umieć z niej sko-
rzystać.

Aby realizować program edukacji zawodo-
wej potrzebna była cierpliwość. Krystyna 
Woźniak, dyrektor personalny oraz członek 
zarządu Solaris Bus & Coach S.A. przypo-
mniała, że w pierwszych latach w klasie było 

Pierwszego września w Szkole Podsta-
wowej im. Powstańców Wielkopol-
skich w Długiej Goślinie rozbrzmiał 

pierwszy dzwonek. Przybyłych do szkoły po 
wakacjach ponad -ciu uczniów przywitały 
odnowione sale lekcyjne. Przed uczniami 
dziesięć miesięcy ciężkiej pracy, bo wakacje 
dopiero za  dni. 

Inauguracja nowego roku szkolnego w Dłu-
giej Goślinie rozpoczęła się, jak co roku, od 
mszy świętej koncelebrowanej przez pro-
boszcza tamtejszej parafi i, a zarazem szkol-
nego pedagoga, księdza proboszcza Piotra 
Skoczylasa. Uroczystość uświetnili swą 
obecnością Radny Powiatu Poznańskiego 
Pan  Jarosław  Dobrowolski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
Pan Konrad Strykowski, Sołtys wsi Długa 
Goślina Pan Marek Strykowski, Przewodni-
czący Rady Szkoły Pan Artur Kazuś oraz 

zaledwie -  uczniów, co zdecydowanie pod-
nosiło koszt kształcenia. Obecnie młodzież 
coraz częściej jest zainteresowana zdoby-
ciem konkretnego, pewnego zawodu, stąd 
od  lat w klasie patronackiej  jest pełna 
obsada.

Podczas inauguracji prelegentami byli także 
Roland Rahmig (Oberstufenzentrum Kraft-
fahrzeugtechnik z Berlinie), który opowie-
dział o kształceniu zawodowym w Niem-
czech oraz Maria Montowska z Polsko-Nie-
mieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej 

Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Hono-
rata Cichosz. Uroczystego rozpoczęcia roku 
szkolnego dokonała Pani Dyrektor Renata 
Olszewska, która powitała serdecznie 
wszystkich rodziców, uczniów, przedszkola-
ków, a szczególnie pierwszoklasistów, roz-
poczynających dopiero przygodę ze szkołą, 
po raz pierwszy wraz z darmowym elemen-
tarzem przygotowanym przez MEN. Przed-
stawieni zostali wychowawcy poszczegól-
nych klas oraz nauczyciele uczący poszcze-
gólnych przedmiotów. W swych okoliczno-
ściowych przemówieniach Dyrektor szkoły 
jak i goście poruszyli nie tylko aspekty celów, 
potrzeb i bezpieczeństwa szkoły ale nawią-
zali również do rocznicowego charakteru 
tego roku: równo  i  lat temu  bowiem 
wybuchły obie wojny światowe. Po części 
ofi cjalnej uczniowie w asyście swych wycho-
wawców udali się do swych sal lekcyjnych i po 
raz pierwszy po wakacyjnej przerwie zasie-

(AHK). – Polskie technikum nie daje warun-
ków do zdobycia zawodu, ponieważ  mie-
siąc praktyk nie pozwala na uzyskanie 
koniecznych, praktycznych umiejętności. – 
podkreślała Maria Montowska. W Niem-
czech kształcenie zawodowe przebiega ina-
czej, ponieważ nie podlega tak jak u nas 
ministerstwu edukacji, a organizacji nadzo-
rującej właśnie wyłącznie kształcenie w kon-
kretnych zawodach. Gościem inauguracji był 
również Burmistrz Tomasz Łęcki, inicjator 
utworzenia klasy patronackiej w fabryce 
Solaris.

dli w szkolnych ławkach.  W nowym roku 
szkolnym nauczyciele tradycyjnie 
zadbają o to, by wszyscy uczniowie mogli 
realizować się także na zajęciach dodatko-
wych: na kole polonistycznym, matematycz-
nym, teatralnym, oraz  na zbiórkach dla 
zuchów. Kontynuowane będą też między 
innymi  takie projekty, jak: „Eustachy 
i spółka” - opieka nad szkolnym króliczkiem, 
„Książki z pudła” - szerzenie czytelnictwa 
wśród uczniów, „Świąteczne rozmaitości” - 
dzień aktywności szkolnej w ramach konty-
nuowania tradycji bożonarodzeniowej. Nie 
zabraknie także loterii „Los Roweros”, 
w której nagrodą dla wylosowanego ucznia 
będzie rower sponsorowany przez panią 
Honoratę Cichosz i pana Artura Kazusia. A więc 
do dzieła! Życzymy naszym uczniom samych 
szóstek.

Agata Glapiak

Inauguracja Klasy 
Patronackiej Solaris

Pierwszy dzwonek w Długiej Goślinie

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

OŚWIATA

 września w fabryce autobusów Solaris Bus & Coach S.A w Bolechowie odbyła się uroczysta 
inauguracja Klasy Patronackiej Solaris / . - Niewiele jest w Polsce fi rm, które angażują 
się w edukację.  lat temu, gdy startowaliśmy z projektem, nie wszyscy tratowali nas poważ-
nie. – mówiła podczas otwarcia Solange Olszewska, Prezes Zarządu Solaris Bus & Coach S.A. 

Uczestnicy inauguracji.

październik 2014



W nowym roku szkolnym szkoła bie-
rze udział w kolejnej edycji pro-
gramu „Szkoła z klasą . ”. Tego-

roczna edycja odbywa się pod hasłem „Czy-
tamy i odkrywamy”. Uczniowie będą mieli 
okazję kształcić umiejętność czytania, roz-
wijania kreatywności i umiejętności stawia-
nia pytań. 

Program uczy korzystania ze źródeł odpo-
wiedzialnie i z poszanowaniem praw autor-
skich, uczy w jaki sposób dbać o bezpieczeń-
stwo w sieci. W naszej szkole realizowany 
będzie w ramach tego programu projekt pt. 
„Szneka z glancem i pyry z gzikiem, czyli jak 
to w Murowanej Goślinie bywało”. Chcieliby-
śmy nawiązać do tradycji naszej miejscowo-
ści, regionu. Przybliżyć uczniom dawniejsze 
tradycje, obrzędy, zwyczaje. Realizację tych 
zamierzeń planujemy wykonać z zastosowa-
niem nowoczesnych technologii informacyj-
no-komunikacyjnych. W ramach tych tech-
nologii skorzystamy z możliwości „Google 
Applications”. Uczniowie będą pracować 

Dwa lata temu było to wspólne czytanie 
„Pana Tadeusza”, w zeszłym roku dzieł 
Fredry, a w tym roku uwagę poświę-

cono Trylogii Henryka  Sienkiewicza. Sam Pre-
zydent, zachęcając do udziału w tym przed-
sięwzięciu napisał:
Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję, 
by raz jeszcze przeżyć zapierające dech w pier-
siach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. 
Bo choć doskonale znamy treść jego książek, to 
przecież podczas każdej kolejnej lektury na 
nowo trzymamy kciuki za Kmicica, Wołodyjow-
skiego czy Skrzetuskiego. Wspólna lektura to 
również doskonały moment, by odczytać ten 
tekst na nowo, by zadać mu współczesne pyta-
nia, zastanowić się nad tym, co mówi nam dziś 
o Polsce i Polakach.

 września w naszej gminie odbyło się więc 
Narodowe Czytanie Trylogii (przygotowane 
przez Szkołę Podstawową nr  im. Henryka 
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, odbyło 
się w Sali Gościnnej Gimnazjum nr ). Mieliśmy 
okazję wysłuchać wspaniałych opisów, tak 
plastycznych i dynamicznych jednocześnie, 
mogliśmy przypomnieć sobie te najbardziej 

metodą projektu, współpracować ze sobą, 
ze społecznością lokalną i rozwijać umiejęt-
ności publicznych wystąpień.

Miesiąc listopad w naszej szkole to obchody 
Dnia Patrona oraz obchody Święta Niepodle-
głości. Z tej okazji w szkole będzie miała 
miejsce Wieczornica połączona z cyklicznie 
odbywającym się Konkursem Piosenki 
Patriotycznej i  Żołnierskiej.

Tradycją naszej szkoły jest odbywający się na 
początku grudnia Kiermasz Świąteczny, na 
którym uczniowie prezentują swoją  pracę, 
wystawiają jasełka, śpiewają kolędy, rów-
nież w języku angielskim. 

Uczniowie klas trzecich będą korzystali z lek-
cji pływania.
Będziemy prowadzić współpracę z Ośrod-
kiem Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Biedru-
sku oraz z Leśnictwem Boduszewo. Efektem 
tej współpracy będzie organizacja w mie-
siącu kwietniu „Dnia Ziemi”. Będziemy rów-

nież kształcić pasję i umiejętność czytania na 
co dzień, a w miesiącu maju zorganizowane 
zostaną „Dni Książki”.
Przez cały rok szkolny uczniowie będą mieli 
okazję brać udział w zorganizowanych dla 
nich zajęciach kół: przyrodniczego, histo-
rycznego, misyjnego, fl ażoletowego, pla-
stycznego, teatralnego, ekologicznego, reli-
gijnego, języka angielskiego, polonistycz-
nego. Zainteresowani uczniowie będą mogli 
wziąć udział w zajęciach koła redakcyjnego 
szkolnej gazetki „Nasza Buda”. Wszystkie 
nasze działania będą publikowane na szkol-
nej stronie internetowej: www. sp mg.szkol-
nastrona.pl.

Planujemy zakończyć ten nowy rok szkolny 
organizacją „Szkolnego Festiwalu . ” uka-
zującego wszystkie działania projektowe.

Monika Nowak-Bajer
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 

im. Karola Marcinkowskiego 
w Murowanej Goślinie

wzruszające sceny z Potopu czy Ogniem 
i mieczem, a przede wszystkim mogliśmy 
poczuć tego ducha polskości, który niegdyś, 
upamiętniony przez pisarza  ku pokrzepieniu 
serc, zagrzewał Polaków do walki o niepodle-
głość. Mogliśmy się też przekonać, że prze-
słanie tych utworów jest jak najbardziej aktu-
alne. I choć czytali starsi i młodsi, wszyscy 
włożyli w interpretację Trylogii wiele serca. 
W trakcie spotkania mogliśmy również 
poznać kilka faktów i anegdot z życia samego 
Henryka Sienkiewicza, co ubarwiło czytane 
fragmenty. Uwieńczeniem spotkania było 
pieczętowanie przyniesionych książek oko-
licznościową pieczęcią, którą otrzymaliśmy 
z Kancelarii Prezydenta RP.

W owym gminnym Narodowym Czytaniu Try-
logii wzięli udział: władze gminy z Panem Bur-
mistrzem na czele, dyrektorzy szkół, instytu-
cji, nauczyciele i uczniowie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
odważyli zmierzyć się z trudną materią języka 
Sienkiewicza, przebrnęli przez archaizmy i laty-
nizmy, a także wszystkim tym, którzy w ten 

sobotni poranek znaleźli  czas, by wysłuchać  
fragmentów powieści i choć na chwilę prze-
nieść się w XVII wiek.

Hanna Frelich

Nowy rok szkolny w SP1

OŚWIATA

CZYTAMY TRYLOGIĘ
Dane statystyczne na temat czytelnictwa  w Polsce są alarmujące. Jak 

wynika z badań Biblioteki Narodowej, w  r.  proc. Polaków nie prze-
czytało ani jednej książki. Nic więc dziwnego, że w trosce o rozwój i upo-

wszechnienie czytelnictwa pod patronatem prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego powstał projekt Narodowego Czytania.

www.murowana-goslina.pl



W kolejnych zdarzeniach i spotka-
niach rocznicowych zorganizowa-
nych przez Bibliotekę Publiczną 

upamiętniono tych mieszkańców naszego 
miasta i gminy, którzy zginęli we wrześniu 

 r. 

 września o godz. .  pod pomnikiem na 
placu Powstańców Wielkopolskich zebrali 
się przedstawiciele środowisk kombatanc-
kich, władze miejskie, przedstawiciele szkół, 
instytucji i organizacji, aby wspólnie upa-
miętnić naszych przodków, którzy z bronią 
w ręku bronili niepodległości Polski. 
Potrzebę pamięci o tych, którzy przelali 
krew za Polskę zaznaczał w swoim przemó-
wieniu burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz 
Łęcki. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce 
w Domu Rzemiosła. Z prezentacją o II wojnie 
światowej wystąpili uczniowie Gimnazjum 
nr . Zgromadzeni wysłuchali wystąpień pre-
zesa goślińskiego koła kombatantów Apolo-
niusza Twaroga oraz Ryszarda Torzew-
skiego, kierownika biura Zarządu Okręgo-
wego Związku Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
z Poznania. 

W pierwszych tygodniach II wojny świato-
wej, już po zajęciu ziemi goślińskiej przez 
Niemców, zamordowano wielu polskich 
mieszkańców tych ziem. Jan Klaszczyński 
był rzemieślnikiem, działaczem związków 
zawodowych, aktywnym uczestnikiem 
Powstania Wielkopolskiego, a w latach dwu-
dziestych XX wieku radnym miejskim. Aresz-
towany przez niemiecki Selbstschutz, został 
skatowany przez miejscowych Niemców, 
a następnie zamordowany  września  
r. w ogrodzie plebanii parafi i św. Jakuba 
Apostoła. W tym właśnie miejscu, w . 
rocznicę wydarzeń przedstawiciele władz 
miejskich, uczniowie Gimnazjum nr , a także 
ks. Sławomir Jessa, spotkali się, aby zapalić 
symboliczny znicz. Krótką modlitwę za 
wszystkich pomordowanych goślińskich 
patriotów odmówił ks. Jessa. Następnie 
uczestnicy przeszli na gośliński cmentarz, 
gdzie na grobie Jana Klaszczyńskiego zło-
żono wiązankę kwiatów i zapalono znicze.

 września  r. odbyły się skromne uro-
czystości upamiętnienia . rocznicy sowiec-

kiego najazdu na Polskę. Obchody rozpo-
częło złożenie wiązanki kwiatów pod pomni-
kiem na placu Powstańców Wielkopolskich. 
Następnie zgromadzeni przeszli do sali kon-
ferencyjnej goślińskiego Ratusza, na spotka-
nie zorganizowane przez Bibliotekę 
Publiczną. Sylwetki dziewięciu osób związa-
nych z ziemią goślińską, pomordowanych 
podczas zbrodni katyńskiej, przedstawił 
Dariusz Paprocki z Izby Regionalnej Ziemi 
Goślińskiej. Następnie po raz pierwszy ogło-
szono odnalezienie dziesiątej ofi ary moru 
katyńskiego. Osobą tą był Kazimierz Karasie-
wicz z Łopuchowa, Powstaniec Wielkopol-
ski, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 

 roku, a następnie policjant. Podczas 
kampanii wrześniowej dostał się on w ręce 
sowieckie, przy czym nie został uwięziony 
w obozach dla polskich wojskowych i poli-
cjantów w Kozielsku, Starobielsku i Ostasz-
kowie, ale trafi ł do więzienia w Mińsku. Wio-
sną  r. zamordowano go w Kuropatach 
pod Mińskiem. O losie Kazimierza Karasiewi-
cza rodzina dowiedziała się dopiero przed 
kilku laty. Sylwetkę przedstawiła jego sio-
strzenica pani Elżbieta Zastrożna.

Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej 
Norbert Kulse przypomniał najważniejsze 
fakty historyczne związane z sowieckim 
najazdem, a także podzielił się własnymi 
wspomnieniami z tego wydarzenia. Pan Nor-
bert jako kilkunastoletni chłopiec ewaku-
owany wraz z rodziną z zachodniej Polski na 
Kresy, był świadkiem wkroczenia armii 
sowieckiej na Wołyń.

Upamiętnienie rocznicy najazdu zakończyło 

złożenie wiązanki kwiatów i zapalenie znicza 
pod kamieniem pamiątkowym przy dębach 
katyńskich posadzonych w pobliżu Gimna-
zjum nr  w Murowanej Goślinie.

 września  roku niemieccy okupanci 
rozstrzelali pod lasem bolechowskim czte-
rech goślińskich patriotów: braci Mariana 
i Tadeusza Ciężkich, Nikodema Dregera 
i Franciszka Keichera. Wszyscy czterej 
zamordowani należeli do grupy Polaków 
aresztowanych przez miejscowych Niemców 
po zajęciu ziemi goślińskiej przez wojska 
hitlerowskie. Zostali oni dotkliwie 
pobici, a następnie wywiezieni przed skraj 
lasu na granicy gmin Murowana Goślina 
i Czerwonak, w miejsce, gdzie wówczas roz-
ciągał się rów przeciwczołgowy. Tam ich 
zastrzelono. W . rocznicę tej zbrodni, 
przedstawiciele społeczeństwa Murowanej 
Gośliny, na czele z burmistrzem Tomaszem 
Łęckim, oraz delegacjami SP  i Gimnazjum 
nr  oddali pokłon ofi arom niemieckiego ter-
roru. Zapalono znicze przy pamiątkowym 
monumencie na skraju lasu bolechowskiego 
oraz na cmentarzu parafi alnym w Murowa-
nej Goślinie, gdzie od  roku spoczywają 
wszyscy pomordowani w tej egzekucji.

W tym roku jeszcze czterokrotnie uczcimy 
mieszkańców ziemi goślińskiej zamordowa-
nych w pierwszych miesiącach wojny:  paź-
dziernika (Stanisław Kołacz i Józef Łukow-
ski),  października (ks. Albin Woźniak),  
listopada (Stanisław Cieślik, Franciszek Kar-
piński, Kazimierz Klainert, Czesław 
Konieczny i Władysław Ołdziejewski) oraz 

 listopada (Leon Masiakowski).

KULTURA

Aby o zamordowanych pamiętano

Wrześniowe rocznice
W kolejnych zdarzeniach i spotkaniach rocznicowych zorganizowanych przez Bibliotekę 
Publiczną upamiętniono tych mieszkańców naszego miasta i gminy, którzy zginęli w kolej-
nych dniach września  r.

Dariusz Paprocki
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

17 września 2014 r. odbyły się skromne uroczystości upamiętnienia 75. rocznicy sowieckiego najazdu na Polskę.

październik 2014



KULTURA

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH 
WYDARZEŃ KULTURALNYCH

TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE

29 września 

– 31 października
Wystawa pokonkursowa  pt. „Drewno jest wspaniałe” Galeria w Pałacu

11,12 października
Widowisko muzyczne  
„Zatrzymane  w kadrze – dzieje muzyki fi lmowej” Hala widowiskowo-sportowa

8 listopada X Mur Off  Rock Piwnica Pub II

9 listopada
Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez Gośliński 
Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze” Aula Gimnazjum nr 1

11 listopada Obchody Święta Niepodległości
Kościół św. Jakuba
pl. Powstańców Wlkp. 
plac przy kościele św. Ducha

13 listopada
Eliminacje Gminne 
do XX Konkursu Młodych Recytatorów „Jesienna Zaduma” MGOKiR

29 listopada V Gminny Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów Aula SP nr 2

6 grudnia Mikołajki dla dzieci Nowy Rynek

7 grudnia Koncert mikołajkowy dla dorosłych Aula Gimnazjum nr 1

21grudnia Koncert adwentowy Kościół pw. NAJCH

27 grudnia Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Kościół w Białężynie, 
pl. Powstańców Wlkp.

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , -  Murowana Goślina; Redaktor Naczelna: Monika Paluszkiewicz
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligrafi czny Tomasz Kędziora.
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel.:    , e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

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

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

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

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

Adres: ul. Poznańska , 
-  Murowana Goślina

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

Referat Programowania Rozwoju, 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, Małgorzata Śliwa................    
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.:    
Zarządzanie kryzysowe...................kom.:    , tel.:    

Burmistrz Tomasz Łęcki.........................................................    
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński....................................    
Skarbnik Romana Dudek.......................................................    
Sekretarz Maciej Kaczmarek.................................................     

www.murowana-goslina.pl



KULTURA

W ostatnią niedzielę sierpnia obcho-
dziliśmy Dzień Solidarności i Wol-
ności. Msza św. w tej intencji 

odbyła się w kościele na Zielonych Wzgó-
rzach. Słowa Jana Pawła II: „Nie ma wolności 
bez solidarności, nie ma solidarności bez 
miłości” przytoczył w homilii proboszcz para-
fi i pw. św. Jakuba ks. Sławomir Jessa. W dal-
szych rozważaniach ksiądz podkreślił, że 
trzeba być wolnym w dokonywaniu swoich 
wyborów, Jezus i kościół nikogo do niczego 
nie zmuszają, nie można być przymuszonym 
chrześcijaninem, trzeba nim być z wolnego, 
własnego wyboru. 

Z opóźnieniem spowodowanym ulewą 

(zespół jechał do Murowanej Gośliny 
z Gorzowa Wlkp.) rozpoczął się koncert kwar-
tetu PRO FORMA. To poznański zespół wyko-
nujący muzykę autorską, jednak od samego 
początku działalności ma w repertuarze wła-
sne opracowania utworów Jacka Kaczmar-
skiego, tria Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński. 
W goślińskiej świątyni zabrzmiały m.in.: 
„Modlitwa o wschodzie słońca”, „Nasza 
klasa”, „Syn marnotrawny”, „Wojna postu 
z karnawałem” i „Mury”. Specjalnie dobrany 
repertuar z okazji Dnia Solidarności i Wolności 
bardzo poruszył goślińską publiczność, która 
mimo późnej pory domagała się bisu. Był to 
wieczór pełen wzruszeń, pięknej muzyki 
i wartościowych, nadal aktualnych tekstów. 

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Ryszard Pomin

Koncert był przygotowany wraz z Akade-
mią Gitary i odbył się w ramach trwają-
cego festiwalu. Nim jednak rozbrzmiała 

muzyka, zgromadzoną publiczność powitała 
dyrektor ośrodka kultury Arleta Włodarczak, 
a uroczystego otwarcia sezonu kulturalnego 
dokonał Burmistrz Murowanej Gośliny 
Tomasz Łęcki.

Jako pierwsi wystąpili nasi młodzi gitarzyści, 
uczniowie Alicji Duszczyk, którzy uczęszczają 
na zajęcia w Szkole Podstawowej nr  
i w ośrodku kultury. Swoją gitarową przygodę 
rozpoczęli niedawno, bo od stycznia tego 
roku. Większą tremę, jak sama przyznała, 
miała instruktorka, niż nasi młodzi wirtuozi. 
Przed publicznością zaprezentowali się 
w trzech utworach: Magdalena Frąckowiak, 
Zofi a Błachowiak, Aleksandra Prządka, Mag-
dalena Owsian, Joanna Kuźniewska, Karolina 
Minge, Karolina Kaźmierczak, Mikołaj 
Bogucki, Michał Dereżyński, Wiktor Nowak. 
Na zakończenie każdy z uczestników otrzy-
mał dyplom Akademii Gitary. A publiczność 
nagrodziła ich zasłużonymi, rzęsistymi bra-
wami.

Gwiazdą wieczoru był zespół Jacaras z Wro-
cławia. Powstał w  roku, tworzą go stu-
denci i absolwenci Wydziału Instrumental-
nego Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego 
we Wrocławiu. Kierownikiem zespołu jest 
prof. Piotr Zaleski, prowadzący w uczelni 
klasę gitary, a w zespole gra na timple. Jest to 
bardzo mała pięciostrunowa gitara. Pozostali 
członkowie zespołu: Łukasz Figiel - gitara, 
Mateusz Ławniczak - gitara, Łukasz Oleszek - 
gitara, Martin Złotnicki - gitara, Michał Lasota 

- instrumenty perkusyjne i zachwycająca 
Julieta Gonzales-Springer - śpiew. 

W wolnym tłumaczeniu Jacara – to grupa 
zuchwałych młodzieńców, która śpiewając 
i hałasując, przemierza nocne ulice miasta. 
Zespół wykonuje tańce Hiszpanii z okresu 
baroku, znajdujące się w XVII i XVIII-wiecz-
nych tabulaturach gitarzystów hiszpańskich, 
opracowane na współczesne instrumenta-
rium. Niektóre z tych tańców odegrały zna-
czącą rolę w historii muzyki i są znanymi do 
dzisiaj formami, jak tarantela, fandango, czy 
wariacyjnie opracowywana przez stulecia 
folia. Wspólną cechą wszystkich tańców jest 
ciekawa, różnorodna rytmika, która póź-
niej legła  u podstaw tworzącego się w XIX w. 
w Hiszpanii stylu, znanego dziś powszechnie 
jako fl amenco. 

Julieta Gonzales-Springer jest Meksykanką, 
zaczynała naukę śpiewu w Konserwatorium 
Narodowym w Meksyku. Jako solistka współ-
pracuje z wieloma zespołami i muzykami ze 
Szwajcarii, Francji, Meksyku i Polski. 

Naszą goślińską publiczność zachwyciła wir-
tuozeria gry muzyków, niebanalny  wokal. 
Królowały utwory Gaspara Sanza i Santiago 
De Murcia. Piękny koncert z cudowną 
muzyką, gdzie rytm naszym uczuciom nada-
wały kastaniety i tamburyno, a dźwięki strun 
gitary pozwoliły odbyć niezwykłą podróż do 
gorącej, radosnej i zmysłowej Hiszpanii. 

Agnieszka Szymańska- Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Zdjęcia - akademiagitary 

Nie ma wolności bez solidarności! 

Gitarowe Show
We wrześniu nie tylko szkoły rozpoczynają swój nowy rok szkolny, ale również ośrodek kul-
tury rozpoczyna nowy sezon kulturalny. Z tej okazji zaprosiliśmy naszych mieszkańców na 
niezwykły koncert inaugurujący sezon kulturalny / , który odbył się  września br. 
w auli Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie. 

Goślińscy gitarzyści podczas występu.

Zespół Jacaras z Wrocławia.

Burmistrz 
Tomasz Łęcki.

Dyrektor MGOKiR 
- Arleta Włodarczak.
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Nadleśnictwo Łopuchówko

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny

Cech Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców 
w Murowanej Goślinie

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zapraszają na 

WYSTAWĘ POKONKURSOWĄ
OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA 

PRZEDMIOT UŻYTKOWY LUB ARTYSTYCZNY 
WYKONANY Z DREWNA PT.

„DREWNO JEST 
WSPANIAŁE”

„Galeria w Pałacu”, Murowana Goślina, ul. Kochanowskiego 23

wystawa  czynna 
od 29 września do 31 października 2014 r. 

(kontakt  w celu zwiedzenia ekspozycji tel. 618 122 120)

ZAGRAJĄ:
▪ GOMOR
▪ SKRZYDLAŚCI
▪ SCARLET ECHO DECOY
▪ FLYING HEADS

 LISTO
PADA 

 r., godz. 
.

Piw
nica Pub II M

urow
ana Goślina, ul. W

ojska Polskiego 

Bilety w cenie  zł w przedsprzedaży,  zł w dniu koncertu 
do nabycia:

▪ Ośrodek Kultury ul. Poznańska  w godz. . - .
▪ Klub Osiedlowy ul. Nowy Rynek  w godz. . - .
▪ Piwnica Pub II ul. Wojska Polskiego  w godz. . -

.

ZATRZYMANE 
W KADRZE 

DZIEJE MUZYKI FILMOWEJ

E 

fot. freeimages.com

reżyseria Jadwiga Maćkowiak
scenografi a Bartłomiej Stefański

11,12 października 2014 r., godz. 17.00
hala widowiskowo - sportowa przy ul. Mściszewskiej 10

 w Murowanej Goślinie

BILETY:
15 PLN  normalny
10 PLN  ulgowy (dzieci i młodzież ucząca się do 24 roku życia, 
seniorzy powyżej 65 roku życia, posiadacze Karty Dużej Rodziny 
z terenu Gminy Murowana Goślina)

do nabycia:  MGOKiR, ul. Poznańska 16, 
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8

ZAPRASZAJĄ:
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Pro Sinfonika - Koło Młodych Melomanów Klasa Muzyczna przy 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

niezwykłe widowisko muzyczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zaprasza na 

KONCERT Z OKAZJI 
33. URODZIN CHÓRU 

DZIEWCZĘCEGO „CANZONA” 
20 października 2014 r. (poniedziałek), godz. 19.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, 
ul. Mściszewska 10)

WYSTĄPIĄ:

Chór  Dziecięcy „Canzona”
Żeński Chór „Canzona - Absolwent”

Chór „Canzona Kameralna”
DYRYGUJĄ:

Elżbieta Wtorkowska
Adrianna Wtorkowska-Kubińska

AKOMPANIAMENT:
Weronika Jarzyńska - fortepian

WSTĘP WOLNYWSTĘP WOLNY

X M
UR OFF ROCK
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fot. freeimages.com

www.murowana-goslina.pl
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

SCENA CEGIEŁKA

serdecznie zapraszają na spektakl  

„Przedział”
SCENARIUSZ: Izabela Metler - Matuszewska, 

Marcin Matuszewski
REŻYSERIA: Marcin Matuszewski 

WYKONANIE: Teatr Karamba
MIEJSCE: Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza” 

Murowana Goślina, Nowy Rynek 8
4 października 2014 r. - sobota - godz. 20.00

5 października 2014 r. - niedziela - godz. 19.00

Bilety w cenie 6.00 zł do nabycia od 29 września br. w:

MGOKiR, ul. Poznańska 16

Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8
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