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szenia, o jeden, okręgów na terenach wiej-
skich i zmniejszenia, o jeden, na terenie miej-
skim. Największe pretensje mieli mieszkańcy 
osiedla -lecia. W tym przypadku głoso-
wanie w Ośrodku Kultury zamiast na os. Zie-
lone Wzgórza zostało wymuszone stanowi-
skiem Komisarza Wyborczego, który nie 
uwzględnił stanowiska burmistrza ani decy-
zji Rady Miejskiej przy kształtowaniu 
nowych okręgów wyborczych, co w konse-
kwencji doprowadziło do zmiany miejsca 
głosowania.
 
Czy Urząd bierze pod uwagę przeprowadze-
nie przed wyborami samorządowymi dodat-
kowych działań, które miałyby na celu takie 
dotarcie do mieszkańców z informacją, aby 
do podobnych sytuacji nie dochodziło? 
Mamy „Biuletyn Samorządowy”, który 
dociera do wszystkich mieszkańców naszej 
gminy, mamy stronę internetową. Bardzo 
proszę naszych mieszkańców o szukanie 
w tych miejscach informacji odnośnie lokali-
zacji Komisji Wyborczych. Ani Burmistrz, ani 
Rada Miejska Murowanej Gośliny nie mają 
obecnie żadnej możliwości dokonania zmian 
okręgów i obwodów wyborczych, zatem 
głosować będziemy w tych samych miej-
scach, w których oddawaliśmy głos w tego-
rocznych wyborach do Parlamentu Europej-
skiego.

Mieszkańcy będą obserwować kampanię, 
a później głosować na swoich kandydatów. 
Co może Pan powiedzieć wyborcom?
Życzę, aby kandydaci, którzy ubiegać się 
będą o mandaty w Murowanej Goślinie 
stworzyli warunki, w których mieszkańcy 
spokojnie, bez nadmiernych emocji, po anali-
zie programów podejmą suwerenne decyzje 
na kogo oddać głos.

Paweł Napieralski: Jak czytamy na stronie 
internetowej Państwowej Komisji Wybor-
czej, lada dzień Prezes Rady Ministrów 
zarządzi wybory samorządowe. Według 
PKW termin wyborów zostanie wyznaczony 
na dzień  listopada  roku. Na spotka-
niu z sołtysami, które odbyło się  czerwca 
poinformował Pan o gotowości kandydowa-
nia w wyborach na burmistrza Murowanej 
Gośliny. Czy decyzja Pana jest ostateczna?
Tomasz Łęcki: Tak, to jest moja ofi cjalna 
i ostateczna decyzja. Jest głęboko przemy-
ślana.

Długo nad jej podjęciem się Pan zastana-
wiał?
Wiedziałem, że tę decyzję trzeba będzie 
podjąć na kilka miesięcy przed wyborami. 
Kiedy nadszedł czas, oceniłem sytuację, 
przeanalizowałem wyzwania dla naszej 
gminy na okres -  i podjąłem decy-
zję. Uznałem, że jedyną odpowiedzialną 
postawą jest zgłoszenie gotowości do 
wystartowania w kolejnych wyborach. 

Klasa polityczna w Polsce ostatnio bardzo 
ucierpiała w wyniku publikowania taśm z naj-
różniejszych podsłuchów. Ocena zachowań 
polityków i ich nieofi cjalnych wypowiedzi 
jest w oczach opinii publicznej jednoznacz-
nie negatywna. Jak Pan myśli, czy może ona 
przełożyć się na opinię o politykach lokal-
nych? Jaki wpływ może mieć na jesienne 
wybory?
Klasa polityczna nie ucierpiała tylko się 
obnażyła. Podam przykład. Miałem bardzo 
dobre zdanie o ministrze Sienkiewiczu, jako 
osobie kompetentnej, profesjonaliście 
o wysokiej kulturze osobistej. Po lekturze 
„Wprost” obraz ten legł w gruzach, tym bar-
dziej, że minister spraw wewnętrznych np. 
prowadząc wojnę z kibicami zarzuca im m.
in. używanie wulgarnych słów. Nasuwa się 
też pytanie, kto ma skutecznie bronić pań-
stwo polskie przed ingerencją agentów 
obcych państw, skoro sam minister MSW nie 
potrafi  ochronić siebie przed podsłuchami. 
Politycy w Polsce nie cieszą się uznaniem 
opinii publicznej. Ujawnienie prawdziwego 
oblicza jeszcze bardziej rujnuje ten i tak kiep-
ski obraz. Lokalni politycy również płacą 
cenę za wątły wizerunek elit rządzących. 
Jest jednak rada dla polityków, która może 
zostać potraktowana przez Czytelnika jako 
pewne uproszczenie: najlepiej nie naduży-
wać alkoholu, nie używać jako przecinków 
słów wulgarnych i w każdych okoliczno-
ściach mówić to, czego nie będzie trzeba się 
wstydzić. 

Wróćmy do tematu jesiennych wyborów. 
Jest Pan Burmistrzem, poza tym ma Pan 
ogromne doświadczenie wyborcze. Uczest-
niczył Pan w kampaniach, obserwował dzia-
łania innych kandydatów. Wybory to czas 
podwyższonych emocji, tak dla wybiera-
nych, jak i wyborców. Jak według Pana 
powinien wyglądać okres kampanii w Muro-
wanej Goślinie?
Górnolotnie mówi się, że wybory to święto 
demokracji. Wyborcy, bez względu na to, 
czy to dotyczy wyboru Prezydenta Rzeczpo-
spolitej, posłów, wójtów, burmistrzów lub 
radnych, muszą mieć zagwarantowane 
warunki do tego, aby móc dokonać niezależ-
nego wyboru. 

Jakie to są warunki, kto ma je stworzyć? 
Za warunki i atmosferę wyborów odpowia-
dają najczęściej sami kandydaci, szczególnie 
w wyborach lokalnych. Tutaj nie można zrzu-
cić winy na media lub inne czynniki. Uwa-
żam, że wszystkim Polakom, w tym miesz-
kańcom Murowanej Gośliny, należy zapew-
nić kampanię pozbawioną agresji. Kampania 
agresywna wywołuje emocje, a emocje 
ograniczają zdolność do podejmowania 
racjonalnych decyzji. Po drugie, należy eks-
ponować konkretne programy, które nie są 
listą pobożnych życzeń, albo przysłowio-
wymi „gruszkami na wierzbie”, a tylko takie, 
za które kandydat bierze odpowiedzialność. 
Kandydat powinien potrafi ć udowodnić, że 
jest w stanie je zrealizować. Po trzecie, 
w trakcie kampanii musi być zagwaranto-
wana swoboda wypowiedzi, nie powinno 
mieć miejsca zastraszanie kogokolwiek, kto 
odważy się mieć inne zdanie, niż zaintereso-
wany kandydat. Obserwując wybory w Pol-
sce zauważam, że osoby prowadzące kam-
panię często działają bez poszanowania 
podstawowych zasad. Czasami ich wypowie-
dzi lub zachowania są kompromitujące, co 
wyborcy pamiętają przez wiele lat. Nie 
chciałbym, aby do takich sytuacji dochodziło 
w wyborach na terenie naszej gminy.
Wreszcie kandydaci muszą działać transpa-
rentnie. Powinni pamiętać, iż po wyborze 
będą zobowiązani, jako osoby publiczne, do 
przekazania wielu szczegółów ze swojego 
życia, których obowiązku ujawniania nie 
mają inni obywatele. Dotyczy to np. przeka-
zania szczegółowych informacji na temat 
własnego majątku. Będą musieli też wskazać 
źródła fi nansowania działań zarówno 
z okresu sprzed kampanii, jak w jej trakcie.

Pewne zamieszanie w trakcie tegorocznych 
wyborów do Europarlamentu spowodo-
wała zmiana okręgów wyborczych. 
Byli w Murowanej Goślinie mieszkańcy, któ-
rzy nie doczytali informacji w „Biuletynie 
Samorządowym”. Zmiana wynika ze zwięk-

Rozmowa z Tomaszem Łęckim, 
Burmistrzem Miasta 
i Gminy Murowana Goślina

Nadchodzi czas wyborów
Uważam, że wszystkim Polakom, w tym mieszkańcom Murowanej Gośliny, należy zapewnić 
kampanię pozbawioną agresji. Kampania agresywna wywołuje emocje, a emocje ograniczają 
zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji.

fot. Dominika Dembińska
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W sobotę  lipca br. odbyła się Uro-
czysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 

-lecia Murowanej Gośliny. 
Porządek obrad liczył wiele wyjątkowych 
punktów. Jednym z nich było przyznanie 
tytułu „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy 
Murowana Goślina”, który Rada Miejska 
przyznała Pani Profesor Elżbiecie Wtorkow-
skiej oraz tytułu „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Murowana Goślina”, który otrzymał 
Pan Norbert Kulse. 

Podniosłym momentem Sesji było również 
wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Tomasza Łęckiego. Bur-
mistrz przedstawił plany mieszkańców 
Murowanej Gośliny, które zostały spisane  
lat temu na -lecie Murowanej Gośliny 
i przeanalizował, co z tych marzeń udało się 
zrealizować, a co nie.

Ważnym punktem obrad było odczytanie 
listu od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
Bronisława Komorowskiego. W jego frag-
mencie czytamy: „W roku obchodów -
lecia praw miejskich Murowanej Gośliny oraz 

-lecia wolnej III Rzeczypospolitej skła-
dam Mieszkańcom i Władzom Miasta ser-
deczne gratulacje i życzenia jak najliczniej-
szych powodów do dumy z rozwoju Państwa 
małej ojczyzny oraz Ojczyzny nas wszystkich 
– Polski (…) Inwestycje strukturalne i kon-
serwacja zabytkowej substancji miasta, 
pozyskiwanie funduszy europejskich i zabie-
ganie o partnerstwo publiczno-prywatne, 
nakłady na ochronę środowiska oraz wdro-
żenie Karty Dużej Rodziny czynią Państwa 
miasto wizytówką Polski nowoczesnej, kon-
kurencyjnej, umacniającej swoją pozycję 
w Europie i w świecie”.

Wśród zgromadzonych gości byli Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego Marek Woź-
niak, Starosta Poznański Jan Grabkowski, 
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz 
Kłos, Dyrektor Biura Metropolia Poznań 
Maciej Musiał oraz Radni Powiatowi z Muro-
wanej Gośliny. Zaproszeni mieli okazję 
wysłuchać także wykładu dotyczącego 
historii Murowanej Gośliny, który wygłosił 
Dariusz Paprocki.

Podczas Sesji odbyło się również wręczenie 
nagród laureatom konkursów, które zostały 

zorganizowane w Murowanej Goślinie z oka-
zji jubileuszu -lecia naszego miasta. 
W konkursie literackim, nagrody za pierwsze 
miejsce otrzymali Julia Koczorowska i Adam 
Wodziczko (treść zwycięskich prac znajdą 
Państwo na stronach - ). Natomiast Mela-
nia Robaszkiewicz otrzymała główną 
nagrodę w konkursie plastycznym. Nagrodą 
było wydrukowanie Jej pracy w formie 
baneru, który został zaprezentowany pod-
czas Jarmarku św. Jakuba. W konkursie foto-
grafi cznym wyróżniono kilka osób. Główną 
nagrodę w wysokości  zł otrzymał Miro-
sław Grobelski za całokształt nadesłanych 
prac. W kategorii „Piękno natury, krajobraz” 
uhonorowano Krzysztofa Nowakowskiego, 
który otrzymał nagrodę rzeczową o warto-
ści  zł. Taka samą nagrodę zdobył Edward 
Ginter w kategorii „Architektura”. W katego-
rii „Życie codzienne” wygrał Piotr Cybichow-

Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

ski. Ponadto jury przyznało wyróżnienie 
Karolinie Modrzejewskiej za jej pracę w kate-
gorii „Piękno natury, krajobraz”. Pani Karo-
lina otrzymała album fotografi czny. W kon-
kursie historycznym rywalizowały goślińskie 
szkoły podstawowe i gimnazja. Pierwsze 
miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Dłu-
giej Gośliny, drugie Szkoła Podstawowa nr  
w Murowanej Goślinie, trzecie Szkoła Pod-
stawowa z Białężyna i czwarte Szkoła Pod-
stawowa nr . Wśród Gimnazjów triumfo-
wało Gimnazjum nr . 

Ostatnim punktem Uroczystej Sesji było 
wystąpienie gości. Głos zabrał Marszałek 
Marek Woźniak, Starosta Jan Grabkowski 
oraz Burmistrz Tadeusz Kłos. Wszyscy wrę-
czyli Burmistrzowi Tomaszowi Łęckiemu 
okolicznościowe upominki.

Tomasz Staniszewski
Referat Spraw Obywatelskich
rada.miejska@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 54

XXXVIII Uroczysta Sesja 
Rady Miejskiej z okazji 625-lecia 
Murowanej Gośliny

URZĄD, RADA MIEJSKA

Przekazujemy Szanownym Czytelnikom 
folder gminy Murowana Goślina. 
Odnajdą w nim Państwo wizję gminy 
wytyczoną w strategii rozwoju miasta 
i gminy do roku 2020. Zilustrowaliśmy 
w nim najbardziej charakterystyczne 
aspekty i aktywności Murowanej 
Gośliny. Mam nadzieję, że folder 
Państwu się spodoba.  

www.murowana-goslina.pl



W trakcie, gdy na scenie na Placu Powstańców Wielkopolskich odby-
wały się kolejne koncerty, w okolicy miały miejsce także liczne 
dodatkowe atrakcje. Na strzelnicy w bramie Domu Rzemiosła odbył 
się Festiwal Strzelecki dla mieszkańców i gości jarmarku – strzelanie 
z wiatrówki, zorganizowany przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
w Murowanej Goślinie. Goście odwiedzali towarzyszące jarmarkowi 
wystawy: plenerowe - wystawę pokonkursową  z okazji -lecia 
miasta  „Moja Gmina w obiektywie”  i wystawę „  lat Murowanej 
Gośliny”, a także wystawę w holu  miejskiego ratusza „ -lecie mia-
sta Murowana Goślina”.

Na stoiskach jarmarku mieszkańcy chętnie nabywali okoliczno-
ściowe wydawnictwa (album „Murowana Goślina i okolice na daw-
nych widokówkach”, książkę „Opowieść o Ziemi Goślińskiej”,  folder 
z okolicznościową monetą i zestaw widokówek), a także rękodzieło 
artystyczne („Kącik Cittaslow”). W sumie obecnych było  wystaw-
ców, tradycyjnie od upału odpocząć można było w kawiarence 
„U Jakuba” w Domu Parafi alnym.

Z okazji urodzin Murowanej Gośliny „dmuchańce” dla dzieci 
dostępne były nieodpłatnie, z czego mali mieszkańcy korzystali 

INWESTYCJE

Podczas otwarcia Jarmarku Burmistrz Tomasz Łęcki przekazał 
symboliczny klucz do miasta dyrektor ośrodka kultury Arlecie 
Włodarczak. Ciepłe słowa do mieszkańców i gości jarmarku 

skierował  ks. Sławomir Jessa, od  dni proboszcz parafi i św. 
Jakuba. Burmistrz przedstawił  zawartość jubileuszowej kapsuły 
czasu. W niej na najbliższe  zostaną ulokowane m.in.: statut mia-
sta, spis władz miasta oraz instytucji publicznych, herb i fl aga mia-
sta, a także czasopisma, informatory o lokalnych inicjatywach 
i imprezach, paragony za artykuły codziennego użytku (ksero + ory-
ginały). Dzięki temu za  lat będziemy mieli możliwość porównać 
jak zmieniło się nasze miasto i… ceny. Całą imprezę prowadziła Syl-
wia Prędka-Galas, która zapowiedzi kolejnych punktów programu 
przeplatała monologami gwarą.  

Przewodnicząca kapituły Krystyna Przygońska przedstawiła osoby, 
które otrzymały tytuł osobowości życia kulturalnego miasta i gminy 
Murowana Goślina: za wybitne osiągnięcie roku  Katarzyna 
Łukaszewicz; za całokształt działalności Arleta Włodarczak. Statu-
etki nagrodzonym paniom wręczył Burmistrz Tomasz Łęcki. 

Ogromną, także dosłownie, atrakcją okazał się najsmaczniejszy 
punkt programu Jarmarku i obchodów -lecia miasta. Tortem, 
o rozmiarach ,  m x ,  m, wadze  kg, zostali poczęstowani 
mieszkańcy miasta i goście Jarmarku. Pyszny olbrzym został wyko-
nany przez Cukiernię Pawła Piętki w Murowanej Goślinie, fi rmę 
z ponad dwudziestoletnią tradycją. Pierwsze kawałki (z w sumie 

!) kroili: Burmistrz Tomasz Łęcki, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Konrad Strykowski oraz  Elżbieta Wtorkowska i Norbert Kulse 
(Zasłużeni dla Miasta i Gminy Murowana Goślina).

Podczas krojenia tortu wypuszczono  balonów na . urodziny 
Murowanej Gośliny z logo . Burmistrz zaintonował  i mieszkańcy 
wspólnie zaśpiewali „  lat dla Murowanej Gośliny”.

Im więcej czasu upływało od gorącego południa i otwarcia Jar-
marku, tym więcej osób przybywało na rynek Murowanej Gośliny, 
aby przysłuchiwać się kolejnym koncertom. Wystąpili: zespół Cuda 
Wianki, Artes Ensemble z koncertem „Piosenka przypomni ci”, 
a także bardzo intrygująca Modesta Pastiche z odważnymi, moc-
nymi aranżacjami znanych przebojów. Absolutną gwiazdą wieczoru 
był Ryszard Rynkowski, na którego koncert mieszkańcy napływali 
wszystkimi doprowadzającymi do rynku uliczkami. W trakcie 
występu artysty, między kolejnymi utworami, artystę powitał Bur-
mistrz Tomasz Łęcki, wręczając mu drobne upominki z pamiątkami 
pochodzącymi z naszego miasta. Między nimi znalazła się koszulka 
z logo miasta, którą Ryszard Rynkowski zdecydował się natychmiast 
założyć i właśnie tak kontynuował występ. 

 lipca był zdecydowanie najgorętszym dniem tego lata, dosłownie, z powodu temperatury, 
ale też w związku z absolutnym apogeum imprez w naszym mieście. Od rana uroczysta sesja 
Rady Miejskiej, potem X Światowy Zjazd Gośliniaków, wieczorem drugie widowisko „Śpiący 
Rycerze Królowej Jadwigi”, a do tego w ciągu dnia centrum miasta opanował gwar związany 
z Jarmarkiem św. Jakuba.

XII JARMARK ŚW. JAKUBA

Najgorętszy dzień roku!

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

Burmistrz przekazuje Arlecie Włodarczak symboliczny klucz do miasta.

 Kącik Cittaslow.

Melania Robaszkiewicz i baner prezentujący jej zwycięską pracę plastyczną w konkursie 
z okazji 625-lecia miasta
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Blisko  osób wzięło udział w corocznym Zjeździe Gośliniaków, który tradycyjnie odbywa 
się w dniu Jarmarku św. Jakuba.  lipca br. w auli Gimnazjum nr  spotkali się Ci, dla których 
pochodzenie, korzenie i wspomnienia są wciąż ważnym elementem życia. Niezależnie od 
tego, gdzie dziś mieszkają.

chętnie, organizując prawdziwe oblężenie kolorowych, dmuchanych 
„zamków”. Była też scena dla dzieci, iluzjonista, baonowe show 
i kolorowa kolejka. Ale chyba i tak najwięcej uciechy sprawiła zorga-
nizowana przez strażaków na rynku fontanna, w której maluchy 
chętnie się chłodziły. 

W trakcie trwania jarmarku odbyła się akcja poboru krwi i rejestracja 
potencjalnych dawców szpiku kostnego koordynowana przez 
Zarząd HDK PCK „Gośliniacy” i Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu od patronatem Fundacji Agaty Mróz. 
Oddano ,   l krwi.

Zdjęcia: Tomasz Mizgier, Bartłomiej Stefański

Pierwszą atrakcją artystyczną był występ zespołu śpiewaczego 
Goślińskie Chabry. Okazuje się, że panie w błękitnych spódni-
cach, a także towarzyszący im panowie (instruktor Marcin Matu-

szewski oraz pan Janek, który wspomógł swym głosem śpiewacze 
szeregi) mają wyraźne inklinacje kabaretowe. Z niesamowitą swo-
bodą wplatali w występ wokalny zabawne dialogi, zwieńczone pointą, 
którą Marcin Matuszewski wygłosił… na leżąco. I nic więcej nie zdra-
dzę, mając nadzieję, że ten kierunek występów zaskoczy jeszcze 
publiczność podczas innych okazji.

Przybyłych na X Światowy Zjazd Gośliniaków powitał Burmistrz 
Tomasz Łęcki, który zachęcał do dzielenia się wspomnieniami i wspól-
nych śpiewów. A namawiać nie trzeba było długo. Gośliniacy w lot 
podchwytywali melodie ulubionych piosenek. Najgłośniej wybrzmiało 
„Sto lat” odśpiewane dla pana Norberta Kulse, na trzy głosy!

Z wielkim zainteresowaniem Gośliniacy wysłuchali wspomnień Pań-
stwa Karpińskich, którzy pochodzą z Murowanej Gośliny, ale obecnie 
mieszkają w Australii. Prawdziwie międzynarodowa rodzina (dzieci 
Państwa Karpińskich mają za małżonków obywateli Włoch i Chorwa-
cji), w której nie zapomina się jednak o polskich korzeniach. - Boże 
Narodzenie i Wielkanoc zawsze obchodzona jest u nas zgodnie z pol-
skimi tradycjami. Żałuję jedynie, że nie udało nam się dopilnować, aby 

wszystkie wnuczęta mówiły po polsku – mówiła pani Karpińska. Pań-
stwo Karpińscy przylecieli do Polski na kilka tygodni, aby mieć więcej 
czasu na pielęgnowanie przyjaźni i znajomości z Gośliniakami.

Uczestnicy X Światowego Zjazdu Gośliniaków tradycyjnie wznieśli 
okolicznościowy toast, a spotkanie zwieńczyło wspólne zdjęcie 
wszystkich przybyłych.  Do urzędu napływają listy od Gośliniaków, 
którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu. Wybrane zaprezentujemy 
w kolejnych wydaniu „Biuletynu Samorządowego”.

Monika Paluszkiewicz

X Światowy Zjazd Gośliniaków

Wspólne zdjęcie na zakończenie Zjazdu.

www.murowana-goslina.pl



Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej 

oraz według ewidencji grun-
tów i budynków

Cena wywo-
ławcza [zł] 

netto

Wysokość 
wadium [zł]

Termin 
wpłaty 

wadium

Murowana Goślina, 
ul. Polna 

obręb: Murowana Goślina
arkusz: 

działki nr: / , / , 
/

powierzchnia: ,  ha
KW PO P/ /

właściciel: 
Gmina Murowana Goślina

  ,  , . .  r.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
 ▪ położenie nieruchomości – Murowana Goślina ul. Polna , 

obręb Murowana Goślina;
 ▪ właściciel – Gmina Murowana Goślina; 
 ▪ uzbrojenie – energia elektryczna, sieć wodociągowa, kanaliza-

cja sanitarna, sieć telefoniczna;
 ▪ dojazd – droga asfaltowa, ul. Polna;

Nieruchomość zabudowana budynkami biurowo – warsztatowym, 
magazynowo – handlowym oraz budynkami towarzyszącymi wybu-
dowanymi w latach  ubiegłego wieku. Teren w całości ogrodzony, 
oświetlony, urządzone place manewrowe oraz parkingi.  Południowa 
część działki nr /  zabudowana budynkiem biurowo – warsztato-
wym przylega bezpośrednio do nieruchomości zabudowanej budyn-
kiem warsztatowym działka / , dla której na działce /  ustano-
wiono służebność przejazdu i przechodu. Wzdłuż zachodniej granicy 
nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna  
kV wraz z lokalizacją słupów, dla której ustanowiono pas ograniczo-
nego użytkowania o szerokości  metrów, w którym obowiązuje 
zakaz budowy budynków i obiektów.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODA‐
ROWANIA
Przedmiotowa nieruchomość jest objęta miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej 
w Murowanej Goślinie zatwierdzonym uchwałą nr X/ /  Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia  października  r. Dz. U. 
Nr , poz.  z dnia . .  r. – teren aktywizacji gospodarczej 
– AG, na terenie nieruchomości występuje również pas ograniczo-
nego użytkowania dla linii elektroenergetycznej.

CENA WYWOŁAWCZA PRAWA WŁASNOŚCI
Uzyskana w przetargu cena nieruchomości zostanie powiększona o:

 ▪ należny podatek VAT, który ustalony zostanie przez Dyrektora 
Izby Skarbowej w Poznaniu – organ upoważniony przez Mini-
stra Finansów do wydawania interpretacji, na wniosek Gminy 
z dnia . .

 ▪ koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (operat 
szacunkowy z dnia . .  r., operat szacunkowy dot. nakła-
dów z dnia . .  r., sporządzone przez rzeczoznawcę 
majątkowego Adriannę Szarafi ńską, opinia – sprawdzenie kosz-
torysu powykonawczego zawierającego wycenę nakładów 
poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości gruntowej 
zabudowanej poł. w Murowanej Goślinie przy ul. Polnej  
z dnia . .  r. sporządzona przez Sebastiana Krysiaka, 
dokumenty geodezyjne).

OBCIĄŻENIA I ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
 ▪ hipoteka – bez obciążeń;
 ▪ prawa, roszczenia i ograniczenia – ograniczone prawo rze-

czowe w postaci nieodpłatnej służebności gruntowej polegają-
cej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr /  na 
rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

działki nr /  zapisanej w KW PO P/ / ; 

Nieruchomość jest aktualnie przedmiotem umowy najmu. Najemca 
poniósł nakłady o wartości rynkowej wynoszącej . ,  zł 
określone na podstawie operatu szacunkowego z dnia . .  r. 
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Adriannę Szara-
fi ńską. Poniesione nakłady zostaną rozliczone zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa. Nakłady poniesione po dniu . .  r. 
nie stanowią elementu wyceny wartości nieruchomości zabudowa-
nej ani wartości nakładów i nie podlegają rozliczeniu.

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
  września  r., godz. . , sala Konferencyjna Urzędu Miasta 

i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska . 

FORMA I TRYB ZBYCIA
Sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograni-
czonego.

WARUNKI PRZETARGU
. WADIUM

 ▪ aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w formie 
pieniężnej w wysokości wskazanej w ogłoszeniu w terminie 
do dnia . .  r.,

 ▪ wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy w Pobie-
dzisko – Goślińskim BS O/Murowana Goślina 

     ,
 ▪ za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaga-

nej kwoty na wskazany rachunek,
 ▪ wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który prze-

targ wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomo-
ści, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy 
bez usprawiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedają-
cego,

 ▪ pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwró-
cone niezwłocznie, w terminie  dni od odwołania, zamknię-
cia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem 
negatywnym.

. PRZETARG
 ▪ przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęło tylko jedno 

wadium,
 ▪ postąpienie nie może wynosić mniej niż % ceny wywoław-

czej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych,
 ▪ przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli 

przynajmniej jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno 
postąpienie powyżej ceny wywoławczej,

 ▪ osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miej-
scu i terminie zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieru-
chomości najpóźniej w ciągu  dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu,

 ▪ zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem 
zasad określonych art. . ust.  ustawy o gospodarce nieru-
chomościami.

TERMIN PŁATNOŚCI
Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu 
podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo 
własności nieruchomości.

NABYWCA PRAWA WŁASNOŚCI ponosi koszty notarialne 
i sądowe, których wysokość określi notariusz.

SZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska , nr tel. 

   , e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl.

Murowana Goślina,  lipca  r.

lipiec-sierpień 2014



ROK 
Rok . Polska. Murowana Goślina. Z tego co wiem, Europa nie zawsze wyglą-

dała tak jak teraz. Nie zawsze Lwów był nasz. Jednak w roku  prezydent Rosji, 
Vladimir Putin, postanowił zaatakować Ukrainę. W jego planach kraj ten miał prze-
stać istnieć. Zaatakował i dopiął swego. Przez  lata graniczyliśmy z Rosją. W  
roku przynieśliśmy odsiecz Ukraińcom. Przez dwa lata walczyliśmy. Z pomocą 
sąsiednich krajów duża część Ukrainy została przyłączona do Polski.

Może skończę już przynudzać? Przepraszam, ale uwielbiam historię! To teraz 
może coś o mnie. Mam na imię Alexander. Ale mówią mi po staropolsku „Olek”. 
Mam  lat i jestem w  klasie szkoły podstawowej. Mieszkam w bloku przy ul. Prze-
mysłowej, naprzeciwko Goślińskiej Galerii Handlowej „Luxus”. Moja szkoła znaj-
duje się przy ul. Szkolnej. Mieści się tam podstawówka, liceum i Uniwersytet Tech-
niczno-Naukowy. Budynek jest ogromny i łatwo się w nim zgubić. Moim najlepszym 
przyjacielem jest Kay. Mieszka blisko mnie i zawsze razem włóczymy się po cen-
trum handlowym lub po korytarzu szkolnym. Wymieniamy się e-bookami, jesteśmy 
jednymi z tych jedynych, bo prawie nikt już nie czyta.

Pewnego dnia dostałem od babci geowizor, który w  roku stał się podstawo-
wym wyposażeniem każdego lądolotu. Zawsze o nim marzyłem! Natychmiast 
postanowiłem pokazać go Kay’owi.

Od razu wybiegliśmy na dwór. Włączyłem i zacząłem patrzeć, co jest pod ziemią. 
Jakieś kamienie, butelki... Nic ciekawego... Nagle zauważyłem skrzynię! Na szczę-
ście było to w miejscu piach-bawialni!
- Stary, zobacz co to! Skrzynia!
- O! Trzeba ją odkopać!
- Chodź, poprosimy mojego tatę!

Po chwili już staliśmy z autołopatą w piach-bawialni dla dzieci i kopaliśmy. 
W końcu dołek był wystarczająco głęboki i przełączyłem na tryb wyciąganie. Skrzy-
nia stała już przed nami.
- Otwieraj! - powiedział podekscytowany Kay.
- Dobra, ale najpierw chodźmy do domu. Po pierwsze, tata odetnie mi Internet, jak 
coś się stanie z autołopatą, a po drugie zaraz tu się dzieciaki zejdą i będzie zbiego-
wisko...

Jak powiedziałem, tak zrobiliśmy. Gdy byliśmy już w pokoju, powoli podniosłem 
pokrywkę skrzyni. W środku było dużo, strasznie dużo zdjęć i dwie stare, bardzo, 
bardzo stare książki oraz list:
Murowana Goślina, . . r.
Drodzy Czytelnicy z przyszłości,
W Waszych rękach znalazła się Kapsuła Czasu zakopana w tym miejscu - na ulicy Prze-
mysłowej, przez Julię i Maję, w dniu  maja  roku. Znajdziecie tam:
- zdjęcia naszej Murowanej Gośliny (z tyłu jest zapisane, jaka to ulica),
- nasz list, który właśnie czytacie,
- dwie książki : J.R.R. Tolkiena - „Hobbit” , J.K. Rowling „Harry Potter i Kamień Filozo-
fi czny”
Mamy nadzieję, że chociaż trochę przybliżyłyśmy Wam nasze czasy. Pozdrawiamy!
Julia i Maja
- Trzeba to oddać tym... tym od antyków! - powiedział Kay.
- Nie tak prędko, chłopie. Najpierw sami zobaczmy Murowaną sprzed lat!

Ułożyliśmy zdjęcia po kolei i wyznaczyliśmy sobie w ten sposób trasę. Na 
początku postanowiliśmy zobaczyć naszą ulicę. Na zdjęciu nie było żadnych cen-
trów handlowych, bloków, sklepów. Nawet nie było szlaku dla lądolotów! Tylko 
piaszczysta droga z dziurami. W miejscu, gdzie teraz stoi wielkie centrum han-
dlowe, było... właściwie nic nie było. Jedynie pole. Z tego co wiem, dawniej upra-
wiano pola. Tam, gdzie stoi  mój blok, zładował się mały zielony domek. Jedyną 
pozostałością po tamtych czasach jest dawny szlak. Nigdy bym się nie domyślił, że 
to jest ulica, na której mieszkam!

Następnie poszliśmy szlakiem w stronę centrum miasta. Kolejne zdjęcie przedsta-
wiało Firmę Samolotów Krótkobieżnych „Lot Pol”. Z lewej strony były tory, po któ-
rych kiedyś jeździły pociągi! Obok była zielona brama z napisem „Lacpol”. Na 
odwrocie zdjęcia było napisane, że była to fi rma mleczarska. W tle były także 
budynki fi rmy Solaris, która produkowała autobusy. Były to wielkie maszyny 
z kołami i ogromnymi silnikami. Ciekawe było to, że nie latały, a (jak większość 
środków lokomocji w tamtych czasach) toczyły się po jezdni, dzięki kołom napę-
dzanym silnikiem.Teraz wszystko wygląda inaczej! Auta zamieniono na lądoloty - 
pojazdy latające po wyznaczonych szlakach. Zamiast autobusów mamy samoloty 
krótkobieżne. Pociągów też nie mamy, bo i po co?

Ruszyliśmy dalej w kierunku centrum miasta. Na następnym zdjęciu była nasza 
Goślińska Stacja Badawcza, a raczej park, na którego miejscu powstała. W tej daw-
nej Murowanej Goślinie strasznie dużo drzew było! Dlaczego ludzie musieli być aż 
tak głupi, żeby je wszystkie powycinać?! Owszem, teraz też są drzewa, ale hodo-
wane tylko i wyłącznie po to żeby wytwarzały tlen. Nie można tam wchodzić, bo to 
może tylko im zaszkodzić.

W miejscu, gdzie teraz stoi gigantyczna stacja badawcza, kiedyś był niezbyt duży 
park i kilka budynków. Szokujące wrażenie sprawiają także samochody jadące po 
„ulicy”. Owszem lubię dużo czytać i moja wyobraźnia jest dość bujna, ale to prze-
kraczało jej wszelkie możliwości! W życiu bym nie pomyślał! 

Następnie udaliśmy się na stadion. Stadion jak stadion... Nic nadzwyczajnego. 
Szczerze mówiąc, nie lubiłem go z tego powodu, że przychodziliśmy tu ze szkołą 
biegać (w ramach lekcji sportu)... Brrr... Nienawidzę biegać! To bez sensu! Kiedyś, na 
miejscu wielkiego biało-niebieskiego supernowoczesnego obiektu, mieścił się „sta-
dion” Orlik. Tak naprawdę było to po prostu boisko do piłki nożnej, a z boku małe 
trybuny. Znajdowały się tam także dwa boiska - jeszcze jedno do „nogi” i jedno do 
koszykówki. Zauważyłem tam jeszcze jeden budynek, jednak nie wiem, co to było.

Prezentujemy dwie prace, które zwyciężyły w konkursie literac-
kim zorganizowanym z okazji -lecia Murowanej Gośliny 

Zdjęć było o wiele więcej i gdy już „zwiedziliśmy” starą Murowaną, postanowili-
śmy kapsułę czasu oddać prezydentowi miasta. Otrzymaliśmy wiele podziękowań 
i było o nas głośno na całym świecie. I pomyśleć, że to wszystko stało się dzięki 
mojej babci! To była wspaniała przygoda!

Julia Koczorowska

* * *

Jest rok . Mam na imię Alex. Obecnie przebywam w mieście Murowana 
Goślina, które znajduje się w Polsce. Wyjechałem z kraju Later, latającej wyspy orbi-
tującej w atmosferze Ziemi. Przybyłem tu, by odnaleźć dom, w którym mieszkali 
moi przodkowie – ponoć nadal stoi. Mam stare zdjęcia, jeszcze na papierze, bo 
teraz większość zdjęć jest wyświetlana trójwymiarowym hologramie. Oprócz zdjęć 
rodzinnych mam stare zrzuty z satelity, dlatego wiem mniej więcej, gdzie znajduje 
się mój stary dom. Nie mam pewności czy przetrwał, ponieważ w  roku kosmici 
z planety Orion, z innej galaktyki, przeprowadzili inwazję na całą Ziemię przy użyciu 
potężnej broni, przez którą części planety odłamują się i odlatują, raz dalej, raz bli-
żej. Tak właśnie powstał mój kraj. 

Do Murowanej Gośliny dostałem się przez teleportację. Rozpocząłem zwiedzanie 
miasta o godz. .  czasu lokalnego. Na początek napotkałem stary cmentarz 
przy ul. Poznańskiej. Idąc dalej, zobaczyłem kilka domków. Ze zdjęć z satelity 
wynika, że dalej powinien stać park, a ja widzę wielki stary dom. Nie był to brzydki 
zabytek, ale miałem nadzieję, że kiedyś przejdę się do parku. Od razu przyszło mi na 
myśl, że to dom moich przodków, ale to, co zobaczyłem potem, odsunęło moją 
myśl, ponieważ dom okazał się zamieszkały przez dziwne bakterie. Został oto-
czony szklaną kulą niedostępną dla ludzi. Idąc dalej, przyjrzałem się domom i samo-
chodom. Stworzono nowy typ tych pojazdów. Podwozie zamknięto srebrnym, 
metalowym elementem w kształcie półkola. Auta miały wywietrzniki umieszczone 
w prawym, lewym górnym i dolnym rogu. Górna część samochodu miała kształt 
zależny od producenta. Drogi też się zmieniły – zostały wykonane z podobnego 
metalu co podwozia i również były półkoliste, a także bardzo śliskie. Jezdnie miały 
cztery metry szerokości i dwa pasy ruchu. Wzdłuż każdej drogi ciągnął się chodnik, 
przy którym rosły drzewka. Powoli dochodziłem do centrum miasta. Zaczęło się 
już ściemniać, więc przenocowałem w hotelu obok remontowanego ratusza.

Rano, około godziny ósmej, wszedłem do budynku ratusza. Przechodząc przez 
korytarz, zauważyłem wystawę archeologiczną. Za szybą dostrzegłem narzędzia 
z różnych epok. Idąc dalej, usłyszałem kłótnię kilku ludzi. Chyba kłócili się o ten 
stary dom. Zajrzałem do biblioteki publicznej. Szukałem książki o historii Murowa-
nej Gośliny. Spędziłem tam około dwóch godzin, ale niczego nie znalazłem. Posze-
dłem na piętro budynku, do pokoju, gdzie trzymano kronikę miasta. Zapukałem i powoli 
wszedłem do środka. Pokój był pomalowany na żółto, podłoga wyłożona zieloną 
wykładziną. Zdziwiłem się. I nie podobały mi się te kolory. Od razu jednak zapyta-
łem o dom moich przodków. Dowiedziałem się, to budynek na miejscu dawnego 
parku miejskiego. Przypomniał mi się ten stary, zniszczony dom. Zapytałem, czy 
można tam wejść. Powiedziano mi, że nazajutrz o .  ma przyjechać fi rma dezyn-
fekująca i być może pozwolą mi zajrzeć do środka. 

Tymczasem postanowiłem dalej pozwiedzać Murowaną Goślinę. Wyszedłem 
z ratusza, kupiłem coś do jedzenia i wróciłem do hotelu. Po dobrze przespanej nocy 
obudziłem się o .  rano i nie mogłem się już doczekać grupy czyszczącej stary 
dom. Zjadłem śniadanie w hotelu. Tuż przed .  poszedłem pod ten dom. Pra-
cownicy fi rmy dezynfekującej byli już na miejscu. Podbiegłem do nich i spytałem, 
czy mogę wejść z nimi. 
- To wykluczone – odparli bez wahania. – Musisz mieć specjalny kostium. 
- To pożycie mi taki – błagałem. Zgodzili się.

Włożyłem ciężki kombinezon i poszedłem za nimi. To, co zobaczyłem jednocze-
śnie mnie przeraziło i ucieszyło. Z jednej strony, jak wynikało ze zdjęć, był to dom 
moich przodków, ale nie podobało mi się, iż był zakażony.  Spytałem pracowników, 
co to za bakteria, która nęka ten dom. 

- Groźna odmiana mutującego geny wirusa i nie ma sposobu by ją zlikwidować 
o usłyszałem.

Wróciłem smutny do hotelu. Teraz moim celem stało się wynalezienie substancji, 
która unieszkodliwiłaby bakterię. Odtąd większość czasu spędzałem przy kompu-
terze. Niczego nie znalazłem, ale dowiedziałem się, jak robi się szczepionki. Posta-
nowiłem pobrać próbki tego wirusa i go przebadać. Następna wizyta sprzątaczy 
była jednak za miesiąc, a ja nie chciałem tak długo czekać. Postanowiłem wyruszyć 
sam. Skonstruowałem maskę przeciwgazową i zamówiłem specjalny strój. Po tygo-
dniu przygotowań mogłem wyruszyć na przysłowiowe pole bitwy. Samotne wej-
ście okazało się o wiele bardziej straszne, ale udało mi się nabrać skażonego powie-
trza do tuby i wróciłem do hotelu. Cały czas miałem dziwne wrażenie, że ktoś mnie 
śledzi, ale ignorowałem je. 

Po miesiącu zbierania informacji udało mi się stworzyć serum, które mogło 
unieszkodliwić bakterię. Kiedy tylko zobaczyłem, że wrócili czyściciele, dałem im je. 
Natychmiast zaczęli je rozpylać. Dom, jak wskazywał czytnik poziomu skażenia, nie 
był już niebezpieczny dla zdrowia! Wszedłem więc śmiało do środka i od razu 
zauważyłem wielki kufer obok meblościanki na holu. Zdziwiłem się, bo nie widzia-
łem go na żadnych zdjęciach, nie było tez o nim wzmianki w kronikach domu. Kufer 
nie miał zamka. Otworzyłem go i zobaczyłem stary pamiętnik rodzinny, stare zdję-
cia i plan domu. Według tego planu w domu powinna była się znajdować skrytka z pie-
niędzmi. Nie musiałem długo szukać. Pod kufrem znajdowało się zejście do piwnicy 
z sejfem pełnym starych monet. 

Okazało się, że mają ogromną wartość, bo są bardzo stare. Oddałem skarb do 
muzeum i otrzymałem za to sporą sumę pieniędzy. Wykorzystałem je na renowację 
domu moich przodków. I teraz będę w nim mieszkać. To już koniec mojej przygody…
 

Adam Wodziczko

www.murowana-goslina.pl



Rewitalizacji” w latach  i  , a zatwier-
dzone przez Radę Miejską w kwietniu  r.

CORAZ WIĘCEJ REWITALIZOWANYCH 
KAMIENIC W ŚRÓDMIEŚCIU

Uchwalone przez Radę Miejską w Murowanej 
Goślinie w  r., a następnie kontynuowane 
uchwałą z września  r. i obowiązujące do 
czerwca  r., uchwały o zwolnieniu 
z podatku od nieruchomości z tytułu wykona-
nego zgodnie z ich zapisami remontu kamie-
nic, zachęciły ich właścicieli  do zainwestowa-
nia w swoje nieruchomości położone w Śród-
mieściu. Łącznie złożono  wniosków, 
z czego w kolejnych latach:  -  wnioski, 

 -  wniosków, -  wniosków. 
 czerwca br. - w ostatni dzień składania 

wniosków - złożono ich aż ! Wnioski dotyczą 
następujących lokalizacji: ul. Rogozińska - , 
Pl. Powstańców Wlkp. - , ul. Szkolna - , ul. 
Dworcowa - , ul. Poznańska – . Dwa remonty 
zostały już zakończone, dwa realizowane, 
pozostałe przygotowywane do realizacji.

Ponadto w Śródmieściu wykonano kilkana-
ście remontów przez właścicieli, w większo-
ści przed momentem wejścia w życie uchwały 
o zwolnieniach.

Cieszymy się, że zwolnienia podatkowe 
w Śródmieściu cieszyły się aż takim zaintere-
sowaniem. Mamy nadzieję, że w połączeniu 
ze zrealizowanymi już przedsięwzięciami (jak 
przebudowa ratusza, przebudowa ul. Kocha-
nowskiego czy budowa nowych chodników 
w ul. Poznańskiej) oraz z realizowanymi w naj-
bliższych latach inwestycjami (przebudowy 

Placu Powstańców Wielkopolskich, ulic staro-
miejskich, nowego układu komunikacyjnego 
przy ośrodku zdrowia oraz ul. Kolejowej), czy 
prywatnymi inwestycjami (WBK, Centrum 
Magdalenka, Kasztel u Gostla, Księgarnia 
Grześ czy inwestycja p. Hanzewniaka), wyre-
montowane kamienice staną się dopełnie-
niem wymagającej acz efektywnej układanki, 
jaką jest rewitalizacja  Śródmieścia Murowa-
nej Gośliny. Burmistrz zdecydował aby przed-
stawić Radzie Miejskiej propozycję przedłu-
żenia terminu ubiegania się o zwolnienia 
podatkowe.

W ciągu roku w miejscu zrujnowanej nieru-
chomości przy ul. Podgórnej  powstał budy-
nek, w którym w ostatnią sobotę maja został 
otwarty Kasztel u Gostla – miejsce, stwo-
rzone przez mieszkańców i dla mieszkańców 
naszej gminy. Poza gościńcem, w którym 
znajduje się kilka miejsc noclegowych, 
powstała restauracja oraz herbaciarnia. Miej-
sce to w ramach rewitalizacji wzbogaciło się 
również o  lokale handlowe, w których na 
chwilę obecną znajduje się ajencja bankowa 
oraz antykwariat.

Pod koniec  r. na Placu Powstańców 
Wielkopolskich  rozpoczęto budowę 
budynku gastronomiczno-mieszkalnego, 
który wypełni lukę we wschodniej pierzei 
rynku. W ciągu kilku miesięcy wzniesiono 
dwie kondygnacje. Właściciel nieruchomości 
p. Paweł Hanzewniak do końca roku planuje 
zamknięcie stanu surowego budynku.

Na mocy postanowień konserwatorskich 
opracowane zostały projekty prac zabezpie-

Nasze miasto w ostatnich trzydziestu 
latach bardzo intensywnie się rozwi-
nęło. Istotnie powiększył się obszar 

zainwestowany (os. Zielone Wzgórza, os. 
-lecia, tereny przy ul. Mściszewskiej, rejon 

ul. Gnieźnieńskiej, strefa przemysłowa przy 
ul. Polnej). Liczba mieszkańców wzrosła 
ponad dwukrotnie. Taki rozwój gruntownie 
zmienia miasto, ale i stwarza niebezpieczeń-
stwa. 

Dynamiczny rozwój Zielonych Wzgórz i os. 
-lecia oraz przygotowywane inwestycje 

mieszkaniowe w Przebędowie stają się silną 
konkurencją dla historycznego centrum. Aby 
realizować zrównoważony rozwój naszego 
miasta, należy zdecydowanie wzmacniać 
Śródmieście! I to jest właśnie najważniejszy 
cel programu rewitalizacji. Drugim celem jest 
poprawa układu drogowego oraz systemu 
transportu publicznego do i z Poznania. 
Trzeci cel – to przekształcanie zdewastowa-
nych, a przynajmniej zaniedbanych terenów 
łączących poszczególne części miasta. 
Wszystko po to, aby poprawiać komfort 
obecnym mieszkańcom oraz wzmacniać 
pozycję konkurencyjną Murowanej Gośliny 
w przyciąganiu nowych mieszkańców.

Na początku XXI w. podjęto działania mające 
na celu wzmacnianie historycznej części mia-
sta. Realizując Program Rewitalizacji Muro-
wanej Gośliny w ostatnich latach przeprowa-
dzono kilka istotnych inwestycji. Została 
przebudowana ul. Kochanowskiego, tzw. 
Dolinka Rakocego, ul. Przelotowa, od pod-
staw został wybudowany budynek miesz-
kalny przy ul. Kochanowskiego. Prace moder-
nizacyjne przeprowadzono w Ośrodku Zdro-
wia i w budynku mieszkalnym przy ul. Prze-
mysłowej oraz budynkach przy ul. Kochanow-
skiego i Rogozińskiej. Wyremontowano ul. 
Poznańską i Rogozińską. Ul. Poznańska na 
odcinku śródmiejskim zyskała historyczną 
stylizację. Gruntownej rewitalizacji został 
poddany Ratusz. 

WZMACNIAĆ ŚRÓDMIEŚCIE

W ostatnich dniach został ogłoszony prze-
targ na przebudowę placu Powstańców Wiel-
kopolskich wraz z przebudową ulicy Podgór-
nej w Murowanej Goślinie. Plac ma stać się 
reprezentacyjnym salonem miasta. Plano-
wany termin rozpoczęcia inwestycji to sty-
czeń  r., natomiast zakończenie robót to 
czerwiec  r.  Zakres oraz forma realizacji 
Placu zostały uzgodnione w drodze konsulta-
cji społecznych z mieszkańcami i „Partnerami 

Jak poprawiać komfort obecnym mieszkańcom oraz wzmacniać pozycję 
konkurencyjną Murowanej Gośliny w przyciąganiu nowych mieszkańców?

Rewitalizacja miasta staje się faktem
REWITALIZACJA

Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Biura Zarządzania Projektami 
i Rewitalizacji
b.fl orys@murowana-goslina.pl
tel. 61 811 88 28
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czających budynek pałacu w Murowanej Goślinie przed dalszym nisz-
czeniem – prace te mają zostać rozpoczęte jeszcze w tym roku. Rów-
nocześnie gmina przystępuję do przygotowania projektów general-
nego remontu i uzyskania wszelkich pozwoleń, które w przyszłości 
umożliwią staranie się o dofi nansowanie ze środków zewnętrznych na 
rewitalizację Pałacu.

Będąca w trakcie realizacji przebudowa boiska przy Szkole Podstawo-
wej nr  polega na usunięciu płyty zrujnowanego betonowego boiska 
oraz wybudowaniu w jej miejscu większego wielofunkcyjnego obiektu 
obejmującego boisko, bieżnię, oświetlenie, ogrodzenie i plac zabaw. 
Roboty zostały rozpoczęte w czerwcu br., a zakończyć się mają w paź-
dzierniku br. Łączna wartość prac to prawie  tys. zł.

Po ponad rocznych staraniach  lipca br. gmina podpisała umowę z Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego na fi nansowanie rewitalizacji boiska 
z pożyczki zaciągniętej na bardzo preferencyjnych warunkach 
w ramach Inicjatywy JESSICA.

POPRAWIAĆ UKŁAD DROGOWY I SYSTEM TRANSPORTU

Trwają prace przy przebudowie ulicy Kolejowej na całym jej odcinku 
(od ul. Polnej do ul. Mostowej). 
Na odcinku od ul. Polnej do budynku dworca wykonano już częściowo 
kanalizację deszczową z separatorami, korytowanie, krawężniki oraz 
chodnik. Na odcinku od budynku dworca do ul. Mostowej wybudo-
wano kanalizację sanitarną oraz wodociąg wraz z przyłączami. W naj-
bliższym czasie wykonywane będą na odcinku od dworca do ul. 
Mostowej budowa kanalizacji deszczowej, a na odcinku od ul. Polnej 
do budynku dworca wykonywana będzie podbudowa. Obecnie ruch 
w ul. Kolejowej jest wyłączony na całej jej długości. Możliwy jest tylko 
dojazd do skupu złomu. Do dworca kolejowego dojechać można ul. 
Szkolną (ruch czasowo zmieniony na dwukierunkowy oraz od ul. 
Zagłoby).

Ze względu na konieczność unieważnienia pierwszego przetargu i roz-
strzygnięcie w drugim, prace zostały podzielone na dwa etapy. I etap 
prac zakończy się do końca listopada  r. (jezdnia z odwodnieniem, 
chodniki, oświetlenie, przystanki i parkingi), a II etap zostanie zreali-
zowany w pierwszej połowie  r. (zagospodarowanie zieleni i ozna-
kowanie) 

W marcu br. została podpisana umowa z WRPO na dofi nansowanie 
projektu pn. „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców 
i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr  - Gmina 
Murowana Goślina”.

W ramach kompleksowej przebudowy budynków dworców 
w Łopuchowie i Murowanej Goślinie, zostanie zaprojektowana 
wymiana pokrycia dachu wraz z częściową wymianą konstrukcji 
dachowej i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowa 
elewacji i wnętrz. Budynkowi dworca w Murowanej Goślinie będziemy 
starali się przywrócić historyczny kształt.  lipca br. została podpi-
sana umowa z projektantem. Dokumentacja będzie gotowa w kwiet-
niu  r. Wartość prac projektowych to  tys. zł, z czego  tys. zł 
pokrywa dotacja UE.

Ponadto w ramach ww. projektu opracowywana jest dokumentacja 
na budowę  parkingów buforowych przy dworcu w Murowanej 
Goślinie przy ul. Szkolnej i przy ul. Kolejowej (łącznie na ok.  miejsc 
postojowych). Opracowanie tych projektów zakończy się do końca 

 r. Ich wartość to  tys. zł, z czego % pokrywa dotacja UE.

PRZEKSZTAŁCAĆ ZANIEDBANE TERENY

Obecnie na terenie po byłym tartaku LZD opracowywany jest miej-
scowy plan zagospodarowania na cele zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej. Jego uchwalenie stworzy warunki potencjalnym inwestorom 
na odmianę tego kwartału przyrynkowego, jakże dotychczas nie 
pasującego funkcją do przyległych terenów. Docelowo na tym obsza-
rze mają mieścić się budynki mieszkalne jednorodzinne lub szeregowe 
oraz usługowe.

Podjęto działania w celu rewitalizacji Jeziora Raduszyńskiego. W ramach 
przebudowy ul. Raduszyńskiej w  r. wybudowano przepust, doce-
lowo umożliwiający spiętrzanie wody w przyszłym jeziorze. „Afi rma” 
przygotowuje się do wydobycia torfu ze zbiornika. Powinno ono się 
rozpocząć na przełomie  r. i  r. Wydobycie odbywać się będzie 
zgodnie z opracowaną koncepcją odtworzenia akwenu. W najbliż-
szym czasie gmina przystąpi do opracowania szczegółowych opraco-
wań. Koncepcje zagospodarowania terenu wokół jeziora opracowy-
wane będą we współpracy m.in. ze Stajnią Raduszyn.

Najbliższe lata obfi tować będą w wiele wyzwań. Realizacja kolejnych 
inwestycji, jak Plac Powstańców Wlkp., przebudowa układu drogo-
wego przy Ośrodku Zdrowia czy rewaloryzacja będą postawą rewitali-
zacji. Jej uzupełnieniem będą kolejne inwestycje prywatne. Dzięki tym 
przedsięwzięciom, rewitalizacja Śródmieścia Murowanej Gośliny, 
realizowana w duchu idei Cittaslow, staje się faktem!

REWITALIZACJA

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 zostaną 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: VI LIPIEC‐SIERPIEŃ

. Pod koniec XIX wieku w Murowanej Goślinie powstała 

Ochotnicza Straż Pożarna, mająca dbać o bezpieczeństwo 

pożarowe miasta. W skład Straży weszli przedstawiciele 

wszystkich zamieszkujących Murowaną Goślinę grup 

wyznaniowych – katolicy, protestanci i wyznawcy judaizmu. 

Pierwszym komendantem został burmistrz Murowanej 

Gośliny Eduard Hartmann. W którym roku powstała 

goślińska Straż Pożarna?

. Na początku XX stulecia w Murowanej Goślinie zaczęły 

powstawać polskie organizacje społeczne. Pierwszą z nich 

było Towarzystwo Przemysłowe na Murowaną Goślinę 

i okolice, założone w  roku. Na terenie miasta powstało 

także ogniwo ruchu propagującego wychowanie fi zyczne 

oraz sport. Organizacja ta znana była z publicznych poka-

zów gimnastycznych, charakterystycznych mundurów oraz 

maksymy „W zdrowym ciele zdrowy duch”. O jaką organi-

zację chodzi?

. W  roku Murowana Goslina powróciła w granice odro-

dzonego państwa polskiego. Stało się to dzięki sukcesowi 

Powstania Wielkopolskiego, rozpoczętego  grudnia  

roku a zakończonego rozejmem w Trewirze  lutego  

roku (choć obecnie za rzeczywisty koniec powstania uznaje 

się likwidację Frontu Wielkopolskiego w marcu  roku). 

Ziemia goślińska zapłaciła za wolność krwią trzech 

powstańców, co ciekawe zamieszkujących tą samą miejsco-

wość. Doczesne szczątki dwóch z nich spoczywają obecnie 

na cmentarzu parafi alnym w tej miejscowości. Tradycyjnie 

też goślińskie obchody wybuchu Powstania Wielkopol-

skiego odbywają się właśnie tam. Jaka to miejscowość?

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. 

Wśród miejscowych legend poczesne miejsce zajmuje opowieść 

o masonie Zeisingu, który mieszkał w goślińskim pałacu i „sza-

lał” na terenie ziemi goślińskiej, czyniąc raz dobro, a raz zło. Opi-

suje się go jako mężczyznę ubierającego się na czarno, odludka 

jeżdżącego nocami po Murowanej Goślinie i okolicach w karecie 

zaprzężonej w czarne rumaki. Jak się okazuje, legenda ta 

zawiera w sobie ziarnko prawdy! W drugiej połowie XIX wieku 

w Murowanej Goslinie mieszkał pan von Zeysing, który był naj-

prawdopodobniej dzierżawcą dóbr goślińskich, należących do 

książąt sasko-altenburskich. Z akt goślińskiego Urzędu Stanu 

Cywilnego można się dowiedzieć, że w okresie tym zmarła 

malutka córeczka Zeysinga. Być może to nagłe wydarzenie 

i obchodzona żałoba stały się kanwą legendy o ponurym właści-

cielu Murowanej Gośliny.
Dariusz Paprocki

Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

tel.    , wew. 

e-mail: darek@murowana-goslina.pl 



Monika Paluszkiewicz: Panie Komendancie, 
pytania dotyczące zadań Straży Miejskiej czę-
sto pojawiają się na forach Murowanej 
Gośliny. Zacznę od najbardziej ogólnego: 
czym faktycznie zajmuje się Straż Miejska 
w Murowanej Goślinie.
Mirosław Stróżyński: Interwencje zgłoszone 
przez mieszkańców są priorytetem - 
w zeszłym roku przyjęliśmy ich . Najczę-
ściej dotyczą uchybień w zakresie czystości 
i porządku. Kontrolujemy place i ulice, zgła-
szamy do właściwych służb drogowych 
uwagi i zastrzeżenia, celem usunięcia uchy-
bień w tym zakresie. Kontrolujemy posesje: 
czy każda posiada pojemnik na odpady i czy 
szambo jest regularnie opróżniane. Nadzoru-
jemy, we współpracy z innymi podmiotami, 
usuwanie dzikich wysypisk. Zgłaszamy usu-
wanie padłych zwierząt z ulic i dróg. Drugim 
ważnym zadaniem jest pomoc zwierzętom, 
zarówno tym poszkodowanym w wypadkach 
komunikacyjnych, jak i porzuconym – 
w zeszłym roku przewieźliśmy do schroniska 

 psów. Reagujemy na wykroczenia dro-
gowe oraz zakłócania porządku publicznego.

Jaki jest stan liczebny Straży Miejskiej 
w Murowanej Goślinie?
Komendant, dwóch funkcjonariuszy oraz 
dwóch operatorów monitoringu. Dodać 
muszę, że niewielki stan rekompensują wyso-
kie kompetencje funkcjonariuszy. To osoby 
o kilkunastoletnim doświadczeniu zawodo-
wym w pionie prewencji.

Czy w ogóle możliwe jest realizowanie tylu 
zadań przez tak niewielki zespół pracowni-
ków? Słyszałam zarzut, że strażnicy miejscy 
nie są dostępni od rana do wieczora?
Niewielki stan etatowy uniemożliwia wysta-
wienie regularnego patrolu na dwie zmiany, 
a harmonogram służb jest sporządzany 
w oparciu o zgłaszane interwencje.  proc. 
zgłoszeń napływa do nas w godzinach ran-
nych i dopołudniowych. W godzinach noc-
nych interwencję można zgłosić operatorom 
monitoringu. Jeżeli zgłoszenie dotyczy zakłó-
cania porządku publicznego niezwłocznie 
przekażą je do patrolu policji. W zakresie 
zadań utrzymania czystości i porządku stan 
liczebny jest odpowiedni. Jeżeli chodzi 
o zapewnienie porządku publicznego przy-
znaję, jest kłopot, ale nie stoimy bezradnie 
z założonymi rękoma. Policja pełni pierwszo-
planową funkcję w zadaniach zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a my 
ją aktywnie wspieramy.

Co to znaczy ?
Po pierwsze dysponujemy monitoringiem 
miejskim. Nasi operatorzy obserwują obraz 
na zmianę, w każdą noc, efektywnie współ-
działając z Policją. Druga sprawa: w okresie 
letnim w weekendy, wspólnie z Policją, two-
rzymy wspólne, piesze patrole, które kontro-

lują miejsca grupowania się osób zakłócają-
cych porządek publiczny. W ubiegłym roku te 
„dodatkowe patrole” nałożyły ponad sto 
mandatów karnych.

Wielu Strażom Miejskim i Gminnym zarzuca 
się wykorzystanie fotoradaru, jako sposobu 
na dochód dla Gminy. Jak u nas wykorzysty-
wany jest fotoradar?
Fotoradar w Murowanej Goślinie pracuje kilka 
dni w miesiącu w miejscach oznaczonych sto-
sownym oznakowaniem. Pomiar prędkości 
prowadzony przez strażników ma odstraszać 
kierowców od przyciskania pedału gazu. Nie-
oczekiwane przez kierowców sesje fotorada-
rowe pełnią zadanie profi laktyczne. Szerokie 
spektrum realizowanych zadań przez Straż 
Miejską i niewielki stan etatowy uniemożliwia 
nam częstsze kontrole prędkości.  

Czym jeszcze zajmuje się Straż Miejska?
Poza współpracą z Policją, współpracujemy 
również ze Strażą Leśną w Łopuchówku (akcja 
„Quad”) i Społeczną Strażą Rybacką w Woj-
nówku. fZabezpieczamy wszystkie imprezy 
i uroczystości na terenie miasta i gminy.

Panie Komendancie, słyszałam opinię, że 
utrzymanie Straży Miejskiej to zbyt wysoki 
koszt, na który nie stać naszej Gminy.
Uważam, że kwestii bezpieczeństwa nie 
należy mierzyć miarą pieniądza. Poza tym 
utrzymanie Straży Miejskiej to wydatek obej-
mujący , % budżetu Gminy. Uważam, że 
likwidacja Straży przyniosłaby w konsekwen-
cji większe koszty. 

Jak mieszkańcy odczują brak Straży Miejskiej 
od razu?
Pierwsza sprawa – monitoring. Ustawa o stra-
żach miejskich/gminnych wyraźnie wskazuje, 
że to właśnie municypalni są uprawnieni do 
obserwacji obrazu miejsc publicznych 
z kamer monitoringu.  Jeszcze kilka lat temu 
systemy monitoringu miejskiego znajdowały 
się na komendach i komisariatach policji, jed-
nak pełniły one funkcje rejestrowania obrazu, 
który w przypadku zgłoszenia przestępstwa 
i wykroczenia był dowodem w sprawie. Poli-
cjanci pełnią służbę w terenie i brak jest kadr 
do obserwacji podglądu z kamer. Od kilku lat 
monitoring znajduje się w jurysdykcji Straży 
Miejskich, i jak pokazują wyniki, z dość 
dobrym rezultatem. Prywatne fi rmy ochro-
niarskie mają ustawowy zakaz obserwacji 
przestrzeni publicznych, gdyż chronią wyłącz-
nie konkretne obiekty. Brak monitoringu 
w naszym mieście realnie osłabiłby system 
bezpieczeństwa publicznego i spowoduje 
wzrost wykroczeń dewastacji mienia i zakłó-
cania porządku. Dla przykładu: operator 
obserwując obraz z kamer zauważył sprawcę 
niedawnych podpaleń na os. Zielone Wzgó-
rza. Dzięki natychmiastowej akcji Policji pod-
palacz został zatrzymany. 

Druga sprawa - przewóz porzuconych zwie-
rząt do schroniska - u nas zajmuje się tym 
wyłącznie Straż Miejska. Brak municypalnych 
ujawni konieczność zawarcia kosztownej 
umowy z profesjonalną fi rmą, która przejmie 
te zadania. Rozwiązanie Straży Miejskiej obar-
czyłoby Policję większą liczbą zadań, właści-
wych teraz dla municypalnych. Przez co 
wpłynie też na jej skuteczność i szybkość 
reakcji na zgłaszane interwencje. 

A długofalowe skutki likwidacji Straży Miej-
skiej?
Pogorszenie stanu czystości i porządku w mie-
ście i gminie. Mam tu na myśli kontrole pose-
sji. Oczywiście można to zorganizować ina-
czej i powierzyć te zadania pracownikom zaj-
mującym się ochroną środowiska w urzędzie, 
ale spowoduje to koszt w postaci utrzymania 
stanowiska pracy. Po drugie strażnik miejski 
– kompetentny i wyposażony w ustawowe 
uprawnienia oraz bloczek mandatowy – szyb-
ciej zdyscyplinuje sprawcę podrzucania 
śmieci lub ich spalania w przydomowym 
piecu. Ogromna większość mieszkańców mia-
sta i gminy to osoby odpowiedzialne, które 
w sposób prawidłowy i rozsądny gospoda-
rują swoimi odpadami. Zdarzają się jednak 
osoby, które pozbywają się odpadów lub nie-
czystości w sposób niedopuszczalny. Brak 
patrolu strażników miejskich może wzmóc 
poczucie bezkarności. Od początku roku 
nałożyliśmy  mandatów karnych za takie 
wykroczenia.

Przeczytałam opinię, że część zadań Straży 
Miejskiej mogłaby przejąć Ochotnicza Straż 
Pożarna.
Pomysł niedorzeczny. OSP są służbami ratow-
niczymi, przeznaczonymi do walki z żywio-
łami i zagrożeniami. Straż Miejska jest forma-
cją inną - powołaną do przestrzegania 
porządku publicznego. Hipotetycznie - gdyby 
OSP zajmowały się wyłapywaniem oraz prze-
wozem bezdomnych psów i w trakcie takiej 
akcji strażak zostałby pogryziony, nie 
otrzyma odszkodowania, gdyż wykonywał 
zadania, do których OSP jest niepowołana. 
Różnią nas również formy kształcenia. Straż-
nicy miejscy są szkoleni w Ośrodkach Szkole-
nia Policji jako formacje o uprawnieniach poli-
cyjnych (legitymowanie, nakładanie manda-
tów, wnioski o ukaranie do sądu). Szkolenie 
OSP spoczywa na Państwowej Straży Pożar-
nej. Dodać jednak muszę, że cenię sobie 
współpracę z lokalnymi jednostkami OSP. 
Sam jestem szeregowym członkiem OSP 
o uprawnieniach udziału w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych.

Rozmowa z Komendantem Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie – Mirosławem Stróżyńskim

Po pierwsze bezpieczeństwo
BEZPIECZEŃSTWO

Mirosław Stróżyński - na stanowisku Komen-
danta Straży Miejskiej od 2011 r., wcześniej 
służba w pionie prewencji Straży Miejskiej 
Miasta Poznania. Absolwent Historii i Bezpie-
czeństwa Narodowego. Podporucznik rezerwy. 
Od 2012 r. członek OSP Murowana Goślina.

www.murowana-goslina.pl



Ostatnie w tym sezonie widowisko plenerowe już za nami. To jedyne w Polsce tego typu 
przedsięwzięcie, które perfekcyjnie łączy historię (w tym roku legendy i baśnie podpoznań-
skich miejscowości) z nowoczesną technologią (oświetlenie jak na koncertach sylwestrowych 
w największych miastach, do tego ekran LED o pow.  m  dynamizujący scenografi ę). 

Efekty pirotechniczne, wybiegające tuż 
przy trybunie konie w galopie, a przede 
wszystkim ludzie - ponad  aktorów 

i statystów, czasem odtwarzający kolejno 
kilka ról. Efekt? Owacje na stojąco i praw-
dziwe, szczere wzruszenia.  lipcowych 
przedstawień obejrzało w sumie ponad  
widzów!

TAK SIĘ ZACZĘŁO…

Zorganizowanie widowisk poprzedzało 
wiele miesięcy prac: zebranie statystów, szy-
cie strojów, scenariusz, choreografi a, pod-
kład dźwiękowy. To hasła banalne, ale pod 
nimi kryją się konkretne problemy: Z czego 
zrobić „bluzgi krwi”, żeby scena śmierci 
krzyżaków pokonanych przez „naszych” 
rycerzy była bardziej dramatyczna?  Jak tre-
nować z końmi, aby nie spłoszyły się w trak-

cie widowiska? Albo dylematy statystów: 
„Ja nie chcę być wieśniakiem. Załatw mi, 
żebym grał żołnierza!”.

PRÓBY KOSTIUMOWE 

Podczas pierwszej próby kostiumowej  
lipca siedziałam jak zaczarowana. Wolonta-
riusze grający w spektaklu, których znam 
i widuję, znikali w namiotach, a po chwili 
wyłaniali się absolutnie nie do poznania 
w strojach mieszczan, Krzyżaków lub cza-
rownic. Cysterki robiły sobie zdjęcia i wysy-
łały smartfonami do swoich partnerów, 
chłopaków z adnotacją: „Przez Ciebie wstą-
piłam do zakonu!”. Pierwsze przymiarki 
strojów nie zawsze kończyły się aplauzem: 
„Te gatki też mam założyć? Ale ja nie 
wyjdę w różowych leginsach!”, „Ile mamy 
czasu w czasie spektaklu na zmianę stroju? 

Śpiący Rycerze Królowej Jadwigi

esteśmy dumni

tekst: Monika Paluszkiewicz, inspektor ds. komunikacji społecznej
zdjęcia: Tomasz Szwajkowski, Piotr Cybichowski 

lipiec-sierpień 2014



Półtorej minuty? Hahaha, bardzo śmieszne!”.
Organizatorzy wyłapywali ostatnie braki. 
Z podsłuchanych: „Załatw  worków po 
ziemniakach, mogą być brudne. Na kiedy? Za 

 minut będą potrzebne”, „Waldek, spróbuj 
rozczapierzyć łopaty, bo są posklejane”. 
Pozornie chaos, jednak w głowie reżysera, 
Marcina Matuszewskiego wszystko od 
dawna układało się w logiczną całość. Ze 
stoickim spokojem krążył na planie i wyda-
wał ostatnie instrukcje przed pierwszą 
pełną próbą spektaklu: „Czarownice, 
zabierzcie krzesła, żeby było miejsce dla 
konia”, „Krzyżacy, Janka trzeba obalić!”. 
W tym samym czasie na planie ponad setka 
różnych postaci, rozstawianie rusztowań do 
oświetlenia, instalowanie wież, które będą 
głównymi punktami scenografi i. Jeden 
wielki kosmos, który z minuty na minutę 
przemieniał się w widowisko, które miało 
odebrać Wam dech w piersiach.   

POSZŁO!

Wypadło fantastycznie. Mieszkańcy Muro-
wanej Gośliny po spektaklu najczęściej 
wspominali, że są dumni: albo z tego, że tu 
mieszkają, że to właśnie tu, w ich mieście 
i gminie, powstają tej klasy widowiska, albo, 
że ich znajomi lub rodzina są zaangażowani 
w przedsięwzięcie. Przyjezdni, z okolicznych 
miejscowości, a także z Poznania, akcento-
wali, że dotąd nie spotkali się z tak oryginal-
nym połączeniem przedstawienia historii 
z nowoczesną technologią. Już na drugim 
spektaklu pojawiły się osoby, które… przy-
jechały drugi raz, ponieważ tak bardzo 
spodobała im się premiera. Opowieść 
łącząca lokalne legendy z postaciami zna-
nymi z historii Polski okazała się na tyle uni-
wersalna, że jak własną odbierali ją także 
mieszkańcy Wrześni, Obornik czy Skoków.

GOŚCIE  

- Świetna muza, bardzo dobre wykonanie, 
jestem naprawdę pod wrażeniem – mówił 
po spektaklu Tomasz „Titus” Pukacki (Acid 
Drinkers), którego syn także występował. 
Z kolei Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego Marek Woźniak (który był widzem 
spektaklu  lipca w sobotę) stwierdził, że 
co prawda skalą przedsięwzięcia oczywiście 
różnimy się od pierwowzoru, francuskich 
mistrzów widowisk plenerowych Puy du 
Fou, ale jakością już im dorównujemy. Z gra-
tulacjami do organizatorów i aktorów podą-
żył także Prymas Polski abp. Wojciech Polak, 
który był widzem widowiska  lipca. 

Te wszystkie słowa, owacje, pozytywne 
recenzje i lawina gratulacji spowodowały, że 
organizatorzy i wszystkie osoby zaangażo-
wane w przedsięwzięcie wreszcie mogły 
poczuć, że prawie rok pracy przyniósł wspa-
niały, naprawdę spektakularny efekt. 

AKTORZY

- Mówiąc o widowisku warto wspomnieć 
o więzi, jaka tworzy się wśród nas – mówi 
Agnieszka Łużna, która wcielała się w role 
czarownicy, cysterki, a także tańczyła polo-

neza - Atmosfera panująca między statystami 
jest naprawdę niesamowita. Przebywanie 
z ludźmi, którzy z chęcią i uśmiechem anga-
żują się we wspólne przedsięwzięcie, napawa 
nas samych radością i poczuciem, że warto tu 
być! Poza tym tego typu działania stwarzają 
piękną i tak bardzo ludziom potrzebną więź 
między mieszkańcami miasta i okolic, a także 
między różnymi pokoleniami. Ta pozytywna 
atmosfera potrafi  naprawdę uzależnić – 
doświadczam tego sama na sobie, angażując 
się w widowiska od r.

- Światła skierowane wprost na nas. Lekki, 
pozytywny stres motywujący do tego, by dać 
z siebie wszystko. Wzrok skierowany na 
wypełnione ludźmi trybuny. Wspaniałe uczu-
cie. – wspomina Adrianna Nowicka, statystka. 
Podkreśla, że widowisko „Śpiący rycerze kró-
lowej Jadwigi” nie jest typową formą przed-
stawienia teatralnego, jest czymś znacznie 
więcej. - Przede wszystkim jednak, jest dzie-
łem współtworzonym przez zwykłych ludzi, 
którzy postanowili stworzyć coś wartego 
zaangażowania. Zarówno forma, jak i treść 

sztuki nie jest czymś schematycznym, łatwym 
do „zaszufl adkowania”. Jest to coś odmien-
nego, trudnego do sklasyfi kowania, gdyż 
łączy w sobie elementy różnych form. Żaden 
opis nie odda w pełni wrażenia, które robi 
widowisko, więc przyznać muszę, że trzeba 
zobaczyć, by w pełni zrozumieć. 

Czy wszystko poszło gładko? Samo widowi-
sko – na  procent. Organizacja (w tym 
sprzedaż biletów, organizacja uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych, zarządzanie na 
miejscu) też. Nawet pogodę zamówiliśmy 
odpowiednią. Jednej, jedynej rzeczy nie 
przewidzieliśmy – tak ogromnego zaintere-
sowania, że przed ostatnim spektaklem nie 
nadążaliśmy sprzedawać biletów i trzeba 
było najpierw ciut opóźnić rozpoczęcie 
widowiska, a w międzyczasie dostawiać dla 
nadchodzących widzów ławki i krzesła. 
W związku z tym, że zarówno widzowie, jak 
i organizatorzy czują niedosyt, to zdradzę, 
że jeszcze w tym roku będzie szansa zoba-
czyć specjalne widowisko bożonarodze-
niowe. Szczegóły wkrótce.

Projekt współfi nansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Gminy Murowana Goślina, Aquanet 

S.A. oraz Trust S.A., przy wsparciu rzeczowym wielu partnerów oraz zaangażowaniu wolontariuszy. 

Głównym organizatorem widowiska, skupiającym wszystkich wolontariuszy oraz koordynującym współpracę z partnerami jest Stowarzyszenie Dzieje. 

www.parkdzieje.pl

WYPADŁO FANTASTYCZ-

NIE. MIESZKAŃCY MURO-

WANEJ GOŚLINY PO SPEK-

TAKLU NAJCZĘŚCIEJ WSPO-

MINALI, ŻE SĄ DUMNI. 

GOŚCIE AKCENTOWALI, ŻE 

DOTĄD NIE SPOTKALI SIĘ 

Z TAK ORYGINALNYM 

POŁĄCZENIEM PRZEDSTA-

WIENIA HISTORII Z NOWO-

CZESNĄ TECHNOLOGIĄ.

www.murowana-goslina.pl



W dn.  czerwca na zaproszenie 
klubu żeglarskiego 
„Kotwica” w Rogoźnie, wzięłam 

udział w „Wiankach”. Nieco inna formuła, 
niż w naszej gminie, bardzo malownicze 
widowisko, z pokazami łodzi motorowych 
na jeziorze, przy towarzyszącym szanto-
wym zespole muzycznym.

Podczas ceremonii z drugiego brzegu jeziora 
przypłynęły dwa żaglowce, wraz z moto-
rówkami, na pełnych światłach i sygnałach, 
a spod pokładu wynurzył się Neptun - cały 
w bieli i w wodorostach na głowie, z okaza-
łym, świecącym trójzębem. Na pływającym 
pomoście czekały władze miasta, aby prze-
kazać Neptunowi symboliczny klucz do 
bram miasta.
Ok. godziny .  wystrzeliły fajerwerki, 
pięknie, widowiskowo, odbijając się 
w wodach jeziora. Choć spadł deszcz - widzo-
wie nie rozchodzili się i dalej podziwiali wido-
wisko. Ok .  rozpoczęła się zabawa 
taneczna.

 czerwca wraz z koleżanką - sołtys 
Kamińska Elą Dziel i naszym koor-
dynatorem Sławomirem Malcem, 

wzięliśmy udział w Zjeździe Sołtysów, wraz 
z Zarządem Wojewódzkim, w Konarskich 
(gm. Kórnik). 

Pan Burmistrz zaprosił na mini widowisko, 
zagrane przez dzieci oraz na krótki występ 
akordeonistki, a następnie rozpoczęły się  
obrady. Obecna była p. Barbara Czachura - 
prezes Stowarzyszenia Sołtysów Wojewódz-
twa Wielkopolskiego, która podkreśliła rolę 
sołtysa, nasze działania, zaprezentowano 
także sztandar stowarzyszenia.
Obecni byli redaktorzy „Gazety Sołeckiej”. 
Na zakończenie pani prezes zaproponowała 
wspólny wyjazd do Europarlamentu w paź-
dzierniku (i można już przemyśleć wyjazd,  
dniowy, dla wszystkich sołtysów).
Podjęto nas wspaniałym obiadem i goście 
zaczęli powoli kończyć swoją wizytę. Gościli-
śmy w nowo powstałej świetlicy w Konar-
skich. Pięknie wykończonej i ładnie położonej.

Wianki w Rogoźnie Zjazd Sołtysów

NAPRAWY DRÓG
Stowarzyszenia działające na terenie 
naszych sołectw złożyły już wnioski na 
naprawę i remonty dróg gminnych. Wysłali-
śmy zapytania ofertowe i wyłoniliśmy 
wykonawcę tych napraw, a prace ruszyły  
lipca. Częściowo drogi zostały naprawione 
z dotacji gminnej i choć są to niewielkie 
odcinki dróg, to jednak odrobinę poprawiło 
to ich stan.

ZAWODY
W dniu  czerwca rozegrane zostały 
kolejne zawody jednostek pomocniczych 
gminy Murowana Goślina - sołectw i osiedli 
samorządowych. W rozgrywkach wzięło 
udział  drużyn, a dyscypliny wymyślono 
dość atrakcyjne - rzucano podkową do celu, 

beretem na odległość, były skoki w dal, 
toczenie opony, a sami siebie przechodzili-
śmy w… skokach w worku, a potem w prze-
ciąganiu liny!
Gratulujemy wspaniałych wyników, 
a przede wszystkim dziękujemy wszystkim 
chętnym mieszkańcom. Szkoda, że więcej 
osób nie garnie się do takiego współza-
wodnictwa.

WAKACJE !
Wyczekane i wytęsknione przez dzieci, 
młodzież i przez nas samych! Rozjechali-
śmy się po kraju i po świecie, zwiedzamy, 
leniuchujemy, wypoczywamy, każdy tak, 
jak mu serce dyktuje! Złapmy dużo słońca 
i odpoczywajmy, aby po wakacjach znów 
dać z siebie wszystko, aby ze zdwojoną 

mocą przystąpić do swoich obowiązków! 
I jak co roku: uważajmy na kleszcze i inne 
owady, unikajmy palącego słońca, korzy-
stajmy bezpiecznie z wody. Spotkajmy się  
razem w komplecie po wakacjach.

DIETY SOŁECKIE
Nie podoba nam się, że na sesji Rady Miasta 
nie odbyło się głosowanie naszego pro-
jektu w sprawie podwyżek diet sołeckich i dla 
przewodniczących osiedli. Sprawa utknęła 
w martwym punkcie. Radni uznali widocz-
nie, że nie zasługujemy na podwyżkę, co 
jest dla nas bulwersujące i nie nastraja pozy-
tywnie! Nie wiemy jeszcze jak sprawa zosta-
nie ostatecznie rozwiązana, ale nie wyco-
famy się z tego wniosku!!

PRZYSŁOWIA NA LIPIEC I SIERPIEŃ: 

„W lipcu upały, wrzesień będzie doskonały”
„Czego sierpień nie dowarzy - tego wrzesień nie doparzy.”

OWIA N

upały
PRZY

„W li
„Czego sierpi

SPROSTOWANIE
W poprzednim wydaniu „Biuletynu Samorządowego” 
błędnie podaliśmy nazwisko Pana Piotra, rozmówcy 
Pani sołtys Urszuli Gendery-Zielińskiej „Nasi Indianie 
w wiosce indiańskiej w Łopuchówku”. Pana Piotra Wit-
czaka oraz czytelników przepraszamy za pomyłkę!

Redakcja „Biuletynu Samorządowego”

NALEWKA NA 
CUKIERKACH „KUKUŁKI” 

Polecam, bo sama zrobiłam i – jak twierdzą czę-

stowani goście - podobno smak niepowtarzalny. 

SKŁADNIKI:

» puszka mleka skondensowanego, słodzo-
nego

» puszka mleka skondensowanego, niesło-
dzonego

» 40 dkg cukierków „kukułki”
» 0.5 l wódki czystej.

Cukierki miażdżymy np. „dziadkiem do orze-

chów”, przekładamy do garnka z grubym dnem, 

wlewamy obydwa rodzaje mleka i podgrze-

wamy, cały czas mieszając (koniecznie, bo przy-

wierają!), aż do rozpuszczenia się cukierków.

Wystudzić! Do ostudzonej masy wlewamy 

powolutku po odrobinie wódki, cały czas mocno 

mieszając! Wlewamy do butelki, korkujemy i wsta-

wiamy do lodówki na 24 godziny! Można spró-

bować wcześniej…

lipiec-sierpień 2014



SENIORZY

Aby następne pokolenia 
nie pytały „co ja z tego 
będę miał?”

Dziś w Dodatku Sołeckim przedstawiam człowieka 
znanego każdemu mieszkańcowi naszej gminy, 
pełniącego swoją „misję” krwiodawstwa z werwą 
i zaangażowaniem. Stanisław Woźniak, prezes 
HDK PCK „Gośliniacy” w Murowanej Goślinie. 

Urszula Gendera-Zielińska: Chcielibyśmy wie-
dzieć, jak się zaczęła przygoda z honorowym 
krwiodawstwem?
Stanisław Woźniak: Zaczęło się honorowo, 
z klasą, w dawnym województwie koszaliń-
skim, skąd pochodzę. Najpierw szkoła zawo-
dowa, w zawodzie ślusarz, w Człuchowie. 
Moi rodzice ciężko pracowali w PGR. Uważa-
łem, że pracują zbyt ciężko, że są niedoce-
niani, byli dla mnie wzorem pracowitości. Po 
raz pierwszy oddałem krew, patrząc na wiele 
nieszczęść, wypadków i uznałem, że trzeba 
pomagać, tyle, na ile tylko można. Po oddaniu 
krwi czułem się „wyróżniony”, odważny 
i zmobilizowało mnie to dalszej pomocy 
innym. Wyjechałem do Poznania, tam pozna-
łem żonę i w  r. zawitałem do Murowanej 
Gośliny, zakładając jako współzałożyciel Klub 
Honorowego Dawcy Krwi (do założenia 
potrzebne było minimum  osób) przy daw-
nym zakładzie Pressta. Pierwszy założyciel 
i prezes niestety już nie żyje, a ja po przejęciu 
po nim prezesury jestem nim już  lat. 
Szczycę się tym, że łącznie zdążyłem już 
oddać  litrów tego życiodajnego płynu! 
Należę również do Banku Szpiku Kostnego.

Jak oceniasz pracę klubu, skąd nowe pomy-
sły i jakie?

Do tej pory zaliczyliśmy już  akcji poboru 
krwi, jest to oddane prawie  litrów w tym 
ponad  akcji dla Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie - są tam dzieci z całego kraju 
i naprawdę warto pomóc w jakikolwiek spo-
sób, a tu przecież mamy do czynienia z krwią, 
która często po prostu ratuje życie.
W tym roku chciałbym zorganizować  akcję 
poboru i pojechać  do Zabrza, do kliniki kar-
diochirurgicznej profesora Zbigniewa Religi. 
Coraz lepiej układa się współpraca z p. dyrek-
tor Lidią Szymczak, która sama jest Honoro-
wym Dawcą i rozumie bardzo dobrze naszą 
ideę krwiodawstwa.

Jakie przeszkody napotykacie na swojej dro-
dze?
Dużą przeszkodą są przepisy, często skon-
struowane w sposób zawiły, nieprzemyślany, 
nie pomagające w codziennym działaniu oraz 
to, że aby otrzymać dotacje, należy wnieść  
wkład własny, czego niestety nie posiadamy. 
Wtedy pozostaje nam już tylko „żebractwo” 
u kogo się da, choć  przyznać  trzeba, że na 
hasło „krew” otwierają się różne drzwi.
Tu muszę nadmienić, że bez uprzejmości 
władz gminnych, bez życzliwości pana burmi-
strza, nie dalibyśmy rady! Mamy zapewnioną 
fachową obsługę, wielką życzliwość władz 
gminnych, a także życzliwość  prezesa Spół-
dzielni Mieszkaniowej, która udostępnia nam 
lokal. Możemy w nim wiele rzeczy przecho-
wywać, organizować zebrania i inne akcje. 
Nie spotkaliśmy się nigdy z odmową pomocy 
i jest to dla nas ogromne wsparcie.

Jak Twoja rodzina reaguje na Twoje zaanga-
żowanie?
Gdybym jej nie miał, nie było by moich akcji, 
nie warto byłoby zabierać się za cokolwiek. 
Żona jest ogromnym wparciem, pomaga mi 
bardzo, rozumie moją pasję.

Czego zazdrościsz innym?
Może już tylko zdrowia. Sam nie jestem zbyt 
dobrego zdrowia i tylko tego mogę innym 
zazdrościć. Sprawności. Pieniądze, niestety, 
szczęścia nie dają, ale zdrowie - owszem.

Jak odpoczywasz najchętniej?
Najbardziej mi odpowiada odpoczynek na 
mojej działce w Biedrusku, gdzie śpiew pta-
ków i piękne widoki pozwalają na prawdziwy 
odpoczynek.

Bez czego nie wychodzisz z domu?
Bez kluczy i bez mojego magicznego kalenda-
rza, gdzie zapisana jest każda godzina mojego 
dnia, z dokładnością co do minuty,

Jak widzisz Waszą działalność za  lat?
No cóż, młodzi nie garną się do takiej działal-
ności. Coraz trudniej zabiegać o pienią-
dze, o inne dobra, tak nam potrzebne w tej 
pracy. Chciałbym, aby za kolejne lata Klub 
działał, przynajmniej tak prężnie jak dziś, aby 
więcej ludzi z sercem pojawiało się w naszych 
działaniach i aby następne pokolenia nie 
pytały „co ja z tego będę miał?”

Bardzo dziękuję za rozmowę

Rozmowa 
ze STANIWSŁAWEM 

WOŹNIAKIEM, 
prezesem HDK PCK 

„Gośliniacy” 
w Murowanej 

Goślinie 

ROZMOWA Z MARIANEM NOGAJEM, 
BYŁYM SOŁTYSEM TROJANOWA

Urszula Gendera-Zielińska: Witaj Marianie, 
co porabiasz obecnie po zakończeniu „soł-
tysowania”?
Marian Nogaj: Pracy mam aż nadto i jedno 
mogę powiedzieć, że na pewno się nie 
nudzę. Oprócz wielu prac w gospodarstwie, 
poświęcam się rodzinie, a całą gospodarkę 
przekazałem synowi, przebranżowiłem się. 
Ale na pewno nie zamykam się przed 
ludźmi.

Nie brakowało Ci na początku prac typowo 
sołeckich?

Oj brakowało, zwłaszcza na początku, pró-
bowałem też włączać się w prace we wsi - 
ale po usłyszeniu słów „poradzimy sobie 
sami” dałem spokój, wyłączyłem się nieco.

Gdyby zaproponowano Ci w następnych 
wyborach ponownie funkcje sołtysa - przy-
jąłbyś ją?
Nie! Nie będę się starał o tę funkcję, jak już 
powiedziałem, nie mam obecnie czasu na 
inne poza pracą, dodatkowe zajęcia.

Co zdążyłeś zrobić na wsi podczas swoich  
kadencji?
Bardzo ważną była wówczas sprawa wody, 
której nie mieliśmy. Upadła wtedy Spółdziel-
nia Rolnicza, wraz z burmistrzem Łęckim 
dzielnie o tę wodę walczyliśmy i można 
powiedzieć, że to dzięki niemu mamy dziś 
wodę, kanalizację itd. Zorganizowane 
zostały dożynki gminne, a potem pomaga-
łem innym sołtysom w ich organizacji. Sam 
zresztą też otrzymałem pomoc podczas 
organizacji dożynek w  roku. 

Powiesz parę słów na temat poczynań 
Waszej obecnej pani sołtys?
Nie chcę się wypowiadać na ten temat.

Powspominajmy stare, dobre czasy.
Oj fajne to były czasy i fajni sołtysi. Udane 
wycieczki i imprezy, spotkania opłatkowe, 
wesoło było, to była zgrana, wesoła ekipa.

Jesteś obecnie zrzeszony w stowarzysze-
niach?
„Wypisałem się” ze stowarzyszenia, które 
tworzyliśmy wraz z Przebędowem, ale dalej 
jestem w  Stowarzyszeniu Kraina Trzech  
Rzek w Obornikach.

Co chciałbyś jeszcze zmienić w swojej wsi?
Bardzo bym chciał, aby do świetności 
powrócił stawek we wsi, który mógłby peł-
nić rolę wypoczynkową i rekreacyjną, tym 
bardziej, że to środek wsi i byłoby ładniej 
i przyjemniej. 

Bardzo dziękuję za odwiedziny i wypowiedz

Z CYKLU:
CO SŁYCHAĆ 
U BYŁEGO SOŁTYSA? 

www.murowana-goslina.pl



Edukacja na temat praw człowieka 
i Holokaustu jest bardzo ważnym ele-
mentem programów nauczania i dzia-

łań edukacyjnych w wielu krajach Unii Euro-
pejskiej, USA i Izraela. Od kilku lat również 
w Polsce stanowi ważny kontekst edukacji 
formalnej i nieformalnej. 

W dniach -  lipca w Jerozolimie w Instytu-
cie Yad Vashem odbyła się międzynarodowa 
konferencja dla nauczycieli i edukatorów 
z całego świata. 

Dzięki projektom Koła Wielokulturowego 
oraz różnorodnym działaniom Gimnazjum nr 

 im. Hipolita Cegielskiego we współpracy 
z Poznańską Filią Związku Gmin Wyznanio-
wych Żydowskich w RP zaproszono do 
udziału w konferencji i do prowadzenia 
warsztatów nauczyciela Gimnazjum nr  – 
Pana Jakub Niewińskiego z absolwentem 
szkoły – Maciej Jedlińskim, który przez trzy 
lata był wychowankiem Pana Jakuba 
i uczestniczył w dwóch polsko-izraelskich 
projektach. 

Temat tegorocznej konferencji dotyczył dia-
logu międzypokoleniowego. Ponad -oso-
bowa grupa nauczycieli i edukatorów 
z całego świata przez cztery dni zastana-
wiała się, w jaki sposób mówić o przeszłości 
młodym pokoleniom, jak konstruować nar-
rację, by odpowiadała wyzwaniom współ-
czesnego świata. Nieprzypadkowo więc 
zaproszono tandem złożony z nauczyciela 
i jego ucznia. Byliśmy jedyną tak skonstru-
owaną grupą prowadzącą warsztaty dla 
czterdzieściorga nauczycieli. W trakcie zajęć 
pokazaliśmy, w jaki sposób można integro-
wać ze sobą edukację formalną z niefor-
malną, jak budować przestrzeń do dialogu 
międzypokoleniowego i jak łączyć ze sobą 
młodzież polską i izraelską, nie tylko wokół 
bolesnych wydarzeń II wojny światowej 
i Zagłady. Edukatorzy ze Stanów Zjednoczo-
nych, Izraela, Słowacji i Polski w trakcie pre-
zentacji naszych projektów, dopytywali się 
o metodykę działań, o historię Murowanej 
Gośliny i żydowskiej społeczności. Ważnym 
elementem naszego wystąpienia było uka-
zanie współpracy z Poznańską Filią Związku 

Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. To 
właśnie przewodnicząca poznańskiej gminy 
wspiera nasze działania i towarzyszy nam 
podczas projektów polsko-izraelskich. Odda-
liśmy głos Pani Alicji Kobus, która w swojej 
wypowiedzi mocno podkreśliła potrzebę 
dialogu opartego na realnym spotkaniu mło-
dych ludzi z Polski i Izraela.
 
Bardzo się cieszę, że działania Gimnazjum nr 

 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej 
Goślinie realizowane we współpracy z Komi-
tetem Partnerskim Ziemi Goślińskiej oraz 
Poznańską Filią Związku Gmin Wyznanio-
wych Żydowskich w RP są znane za granicą 
i że można o nich mówić edukatorom 
i nauczycielom z całego świata. Dzięki 
uczestnictwu w międzynarodowej konferen-
cji w Jerozolimie rysują się kolejne perspek-
tywy współpracy, tym razem transatlantyc-
kiej, gimnazjum ze szkołami w USA. 

Jakub Niewiński
nauczycieli z Gimnazjum nr  im. Hipolita 

Cegielskiego w Murowanej Goślinie 

BIAŁĘGI  ,
BIAŁĘŻYN KARENCJA *
BODUSZEWO KARENCJA *
DŁUGA GOŚLINA  ,
GŁĘBOCKO  ,
GŁĘBOCZEK KARENCJA *
KAMIŃSKO  ,
ŁOPUCHOWO  ,
ŁOPUCHÓWKO  ,
ŁOSKOŃ STARY  ,

KWOTY FUNDUSZU SOŁECKIEGO 
MŚCISZEWO  ,
NIESZAWA  ,
PRZEBĘDOWO  ,
RADUSZYN  ,
RAKOWNIA KARENCJA *
STARCZANOWO  ,
TROJANOWO  ,
UCHOROWO  ,
WOJNOWO KARENCJA *
WOJNÓWKO  ,
ZIELONKA  ,

* karencja ze względu na realizację projektu z dofi nansowaniem środków Unii Europejskiej.

Os. Samorządowe nr  ,
Os. Samorządowe nr  ,
Os. Samorządowe nr  ,

Os. Samorządowe nr  ,
Os. Samorządowe nr  ,
Os. Samorządowe nr  ,

KWOTY FUNDUSZU MIEJSKIEGO 

TERMINARZ ZEBRAŃ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW ORAZ OSIEDLI 
SAMORZĄDOWYCH (DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO I MIEJ-
SKIEGO W  ROKU)

SOŁECTWO/OSIE-
DLE DATA GODZ. MIEJSCE SPOTKANIA

WOJNÓWKO . . : Świetlica wiejska, ul. Jarzębinki 
ŁOSKOŃ STARY . . : Łoskoniówka - plac zabaw
BIAŁĘGI . . : Dom sołtysa - Białęgi 
DŁUGA GOŚLINA . . : Świetlica wiejska - Długa Goślina 

RADUSZYN . . :
Salka na stadionie przy ul. Mściszew-
skiej

GŁĘBOCKO . . : Wiata trystyczna w Głębocku
MŚCISZEWO . . : Remiza OSP Mściszewo
UCHOROWO . . : Świetlica wiejska Uchorowo
ŁOPUCHOWO . . : Szkoła Podstawowa w Łopuchowie
ZIELONKA . . : Wiata turystyczna w Zielonce
PRZEBĘDOWO . . : Hol Pałacu w Przebędowie
ŁOPUCHÓWKO . . : Boisko w Łopuchówku
STARCZANOWO . . : Kasztelania - parking w Starczanowie
TROJANOWO . . : Plac zabaw w Trojanowie
KAMIŃSKO . . : Świetlica wiejska Kamińsko
NIESZAWA . . : Świetlica RSP Zgoda
Os. Samorządowe nr . . : Gimnazjum nr 
Os. Samorządowe nr . . : Gimnazjum nr 
Os. Samorządowe nr . . : Gimnazjum nr 
Os. Samorządowe nr . . : Gimnazjum nr 
Os. Samorządowe nr . . : UMiG ul. Poznańska  (sala sesyjna)

Os. Samorządowe nr . . :
Ratusz ul. Plac Powstańców Wlkp.  
(sala konferencyjna)

Fundusz 

Nowa Ustawa z dnia  lutego  r. o funduszu sołeckim (Dz.U z , 
poz. ) wprowadziła zmiany, które umożliwiają m.in realizację wspól-
nych przedsięwzięć z innymi sołectwami w gminie, poza terenem 
sołectwa oraz zmianę przedsięwzięć w trakcie roku budżetowego.
Warunkiem wykorzystania przypadających sołectwu środków, jest zło-
żenie przez sołtysa w terminie do  września  roku wniosku 
uchwalonego przez zebranie wiejskie, zawierającego wskazanie przed-
sięwzięć przewidzianych do realizacji.
Do realizacji może być przyjęty wniosek spełniający następujące 
warunki:

 ▪ wskazujący konkretne przedsięwzięcia, mieszczące się w zakresie 
zadań własnych gminy, służące poprawie warunków życia miesz-

kańców, zgodny ze strategią rozwoju gminy, wraz z uzasadnieniem 
ich wyboru,

 ▪ zawierający rzetelne oszacowanie kosztów przedsięwzięć (koszty 
te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na rok ).

Prawo do uchwalenia wniosku w sprawie przeznaczenia środków z fun-
duszu sołeckiego przysługuje zebraniu wiejskiemu. Inicjatywę w spra-
wie zgłaszania propozycji wniosków do uchwalenia posiadają: sołtys, 
rada sołecka, co najmniej  pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Dialog międzypokoleniowy w Jerozolimie z udziałem Gośliniaków

Wspólna pamięć

Zmiany w Funduszu Sołeckim
Sławomir Malec
Biuro Komunikacji Społecznej
s.malec@murowana-goslina.pl
tel. 61 8122 244

lipiec-sierpień 2014



Ponad  osób wystartowało w nie-
dzielę  lipca w Bike Cross Maraton 
Gogol MTB . Po raz pierwszy 

w historii zawody odbyły się na przystani 
„Binduga” w Mściszewie. W ramach imprezy 
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Murowanej 
Gośliny w MTB Maratonie oraz II Mistrzo-
stwa Polski Architektów. 

Rywalizacja toczyła się na dwóch dystan-
sach: mega o długości  km i mini -  km. 
Najszybciej dystans mega pokonał Kacper 
Szczepaniak z czasem : : , a wśród pań 
triumfowała Daria Kasztarynda : : . 
Dystans mini najszybciej pokonał Wojciech 
Wiktor : : , najlepsza kobieta na dystan-
sie mini Katarzyna Hendrzyk-Majewska 
z czasem : : .

Wśród Goślinian najlepszymi w swojej kate-
gorii wiekowej byli: Sebastian Dudziak –  
miejsce na dystansie mini w kategorii MM- , 
Aleksander Dehmel –  miejsce na dystansie 
mega w kategorii M- +, Tomasz Radecki –  
miejsce  na dystansie mega w kategorii M- .

W klasyfi kacji Otwartych Mistrzostw Muro-
wanej Gośliny w MTB Maratonie:

 ▪ kobiety dystans mini: Renata Liberek, 
Katarzyna Śmigielska-Kozioł, Katarzyna 
Malec,

 ▪ kobiety dystans mega: nie startowały,
 ▪ mężczyźni dystans mini: Waldemar War-

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

W niedzielne przedpołudnie  lipca 
br. przed goślińskim ratuszem 
zebrało się ponad osiemdziesięciu 

miłośników dwóch kółek i kijków, aby wziąć 
udział w  edycji goślińskiego rajdu pieszo-
-rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Do wyboru były dwie trasy rowerowe i jedna 
piesza.  Nie zawsze łatwe, pokonywaliśmy 
przy temperaturze  stopni. Pierwszym 
punktem rajdu było zwiedzenie Zakładu 
Poligrafi cznego Tomasza Kędziory. Następ-
nie przy żarze z nieba ruszyliśmy przez pia-
chy, nasyp kolejowy, łąkami i lasami, aby po 
pokonaniu odpowiednio dystansu ,  i  
km dotrzeć do mety, która znajdowała się na 
Strzelnicy Bractwa Kurkowego. Tam na 
uczestników czekała kiełbaska z grilla, 

guła,  Jacek Bożkiewicz, 
Dariusz Madeja,

 ▪ mężczyźni dystans mega: 
Tomasz Radecki, Aleksander 
Dehmel, Krzysztof Nowa-
czyk.

Najlepsi otrzymali koszulki rowe-
rowe oraz okolicznościowe 
dyplomy – tabliczki drewniane, 
natomiast wszyscy zawodnicy 
Otwartych Mistrzostw Murowa-
nej Gośliny medale okoliczno-
ściowe. Nagrody wręczał 
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński. 

W ramach imprezy można było bezpłatnie 
odbyć rejs statkiem po rzece Warcie, dla 
dzieci zorganizowane zostało „rowerowe 
przedszkole”.

Podziękowania za pomoc przy organizacji 

napoje oraz zabawy. Przy tej pogodzie naj-
lepszą atrakcją był odpoczynek w cieniu, ale 
na mecie nie zabrakło chętnych, aby postrze-
lać z wiatrówki, wymienić się książkami. 
Dzieci, które jechały w fotelikach, swoją 
energię wykorzystały na torze przeszkód 
oraz w szaleństwach w kolorowych namio-
tach. Na zakończenie rajdu wśród uczestni-
ków zostały rozlosowane upominki.

Pełna fotorelacja dostępna na facebook.
com/BibliotekaMurowanaGoslina. Ogromne 
podziękowania dla Bractwa Kurkowego za 
udostępnienie strzelnicy oraz za pomoc 
w organizacji mety państwu Bulińskim. 

Natalia Kazuś
Biblioteka Publiczna

Wymiana książek.

Zbiórka - trasa rowerowa.

maratonu: Hubert Żołdak, Funkcjonariu-
szom Policji i Straży Miejskiej w Murowanej 
Goślinie, Strażakom z OSP Białężyn, Muro-
wana Goślina,  Uchorowo, Jan Gruszczyński, 
Jarosław Pawlak, MGOKiR w Murowanej 
Goślinie, 

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Ponad  osób wystartowało w niedzielę  lipca w Bike Cross Maraton Gogol MTB . Po 
raz pierwszy w historii zawody odbyły się na przystani „Binduga” w Mściszewie. W ramach 
imprezy odbyły się Otwarte Mistrzostwa Murowanej Gośliny w MTB Maratonie oraz 
II Mistrzostwa Polski Architektów. 

Nie straszny nam upał!

Mistrzostwa Murowanej Gośliny w MTB

www.murowana-goslina.pl



 lipca  roku po ponad rocznych 
staraniach, pomiędzy Gminą a Ban-
kiem Gospodarstwa Krajowego 

została podpisana umowa o pożyczkę 
w ramach Inicjatywy JESSICA na Rewitaliza-
cję boiska przy Szkole Podstawowej nr .

Mimo, że od momentu złożenia wniosku 
minął ponad rok, to uzyskanie pożyczki 
można uznać za duży sukces, gdyż w momen-
cie podjęcia decyzji o ubieganiu się o ten 
rodzaj funduszy unijnych były one już 
w dużym stopniu zaangażowane i istniało 
ryzyko, że dla Murowanej Gośliny po prostu 
zabraknie pieniędzy. Liczne spotkania i roz-
mowy pomiędzy Murowaną Gośliną a Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Wielko-
polskiego i Bankiem Gospodarstwa Krajo-
wego, a także prawidłowo przygotowana 
dokumentacja przyniosły oczekiwany sukces. 

Inicjatywa JESSICA to zwrotne fundusze 
unijne oferowane na bardzo preferencyjnych 

W lipcu prace odtworzeniowe pro-
wadzone były przy drodze powia-
towej w kierunku Uchorowa 

(utwardzanie poboczy), na drodze grunto-
wej w Trojanowie oraz na ul. Kupieckiej w Prze-
będowie. Firma Cestar rozpoczęła również 
układanie bitumicznej warstwy ścieralnej 
na drogach w Długiej Goślinie i Wojnowie. 
W następnej kolejności, wykonawca będzie 
prowadził prace w Wojnówku.

W poprzednim biuletynie, na podstawie 
informacji udzielonych przez Inżyniera Kon-
traktu, informowaliśmy, że prace na ulicy 
Gnieźnieńskiej zakończą się do końca lipca. 
Niestety, wykonawcy nie udało się zakończyć 
prac odtworzeniowych. Konieczne okazało 
się przeprowadzenie dodatkowych konsulta-
cji pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych, 
Gminą oraz Inwestorem dotyczących zwięk-
szenia zakresu robót odtworzeniowych oraz 
ich fi nasowania. Informujemy, że w chwili 
publikacji Biuletynu, na stronie internetowej 
Gminy znajdować będą się najbardziej aktu-
alne informacje dotyczące ustaleń, w tym ter-
minu odtworzenia ul.  Gnieźnieńskiej.

W ramach zadania inwestycyjnego 
„Droga Długa Goślina - Łoskoń 
Stary” wykonano pierwszy etap 

budowy drogi o długości  m na podsta-
wie projektu drogowego opracowanego 
w  r. 

Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo 
„Badera” Firma Produkcyjno Handlowo 
Usługowa Tadeusz Badera.

W okresie wakacji ma zostać wykonany jesz-
cze kolejny odcinek drogi o długości  m.

Od  lipca r. na terenie gmin 
Związku Międzygminnego zostały 
uruchomione fi lie stacjonarnych 

PSZOK, do których mieszkańcy gmin mogą 
oddawać odpady wielkogabarytowe oraz 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Filie PSZOK zostały zorganizowane w gmi-
nach Związku Międzygminnego w celu uła-
twienia mieszkańcom gmin oddawania ww. 
odpadów, które z punktu widzenia funkcjo-
nującego gospodarstwa domowego wydają 
się być najbardziej problemowe. 

Akcja tworzenia fi lii PSZOK została zorgani-
zowana właśnie z inicjatywy Związku Mię-
dzygminnego. Zgodnie z ustaleniami które 
poczyniono, Zakład Zagospodarowania 
Odpadów Sp. z o. o. w Poznaniu wspólnie 
z fi rmami odbierającymi odpady komunalne 
zorganizował na terenie  gmin Związku fi lie 
Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych. Działania te 
były podyktowane zwiększeniem dostępu 
do stacjonarnych PSZOK dla wszystkich 
mieszkańców Związku Międzygminnego. 
Zorganizowane fi lie PSZOK od  lipca r. 
funkcjonują w kilku miejscach. Dla Miasta 
i Gminy Murowana Goślina jest to Składowi-
sko Odpadów Komunalnych, Białęgi , 

-  Murowana Goślina.

Filie PSZOK funkcjonują od poniedziałku do 
piątku w godzinach od .  do .  oraz 
w soboty w godzinach od .  do . . 

Przyjmowanie odpadów do fi li PSZOK jest 
bezpłatne dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, którzy złożyli deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi do Związku Mię-
dzygminnego. Odpady nie będące odpadami 
wielkogabarytowymi oraz zużytym sprzę-
tem elektrycznym i elektronicznym nie będą 
przyjmowane przez powstałe fi lie PSZOK. 
Inne odpady problemowe można przekazać 
do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych. Szczegółowe 
informacje związane z funkcjonowaniem 
MPSZOK na terenie Związku Międzygmin-
nego znajdą Państwo na stronie interneto-
wej http://www.goap.org.pl/mobilny-punkt-
selektywnego-zbierania-odpadow-komunal-
nych/. Ponadto inne odpady problemowe 
można przekazać do trzech Stacjonarnych 
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, funkcjonujących na terenie 
Związku Międzygminnego. Szczegółowe 
informacje na ten temat znajdują się na stro-
nie internetowej ZM GOAP, http://www.
goap.org.pl/zdaj-odpady- /wywoz-odpado-
w-wielkogabarytowych-problemowych-i-
-zielonych/. 

warunkach. Zaciągnięta przez Gminę 
pożyczka do kwoty  tys. zł na realizację 
projektu poza pomocą publiczną została 
oprocentowana w wysokość % w skali roku, 
będzie spłacana od marca  r. przez 
kolejne  lat.

Zrewitalizowane boisko przy Szkole Podsta-
wowej nr  da uczniom tej szkoły  znakomite 
warunki do uprawiania sportów będzie także 
miejscem dla mieszkańców tej części miasta, 
w którym będą mogli aktywnie spędzać 
wolny czas. Prace przy boisku zostały rozpo-
częte w czerwcu i potrwają do końca paź-
dziernika br.

JESSICA na boisko przy SP 
nr 1 podpisana!

Filie PSZOK na 
terenie Związku 
Międzygminnego 

Budowa pierwszego 
etapu drogi Długa 
Goślina – Łoskoń Stary

ODTWORZENIA 
PO KANALIZACJI

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

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

Andrzej Klepka
Inspektor ds. inwestycji
a.klepka@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 612

lipiec-sierpień 2014



Teren Gimnazjum nr  zostanie wyposa-
żony w nowy skate park, a w Szkole 
Podstawowej w Białężynie zostały 

wymalowane korytarze i z pomocą rodzi-
ców została wymalowana kolejna sala. 
Szkoła będzie obchodzić w tym roku -lecie 
nadania imienia Leona Masiakowskiego. 
Również w pozostałych szkołach trwają 
prace porządkowe i remontowe.

Nowy rok szkolny rozpoczną dzieci siedmio- 
i sześcioletnie (połowa rocznika ). 
Wszystkie szkoły są przygotowane na obni-
żenie wieku szkolnego. Sale wyposażone 
są w odpowiednie stoliki, szafk i, krzesełka 
i miejsca do zabawy. Obecnie trwają przygo-
towania do wdrożenia nowego podręcznika 
w klasach pierwszych. Wszyscy uczniowie 
klas pierwszych otrzymają darmowe pod-
ręczniki.

Rodzice uczniów klas II, III i VI szkoły podsta-
wowej mogą się starać o dofi nansowanie do 
zakupu podręczników w ramach rządowego 
programu pomocy uczniom w  r. 
„Wyprawka szkolna”. Pisaliśmy o tym 
w ostatnim biuletynie. 
Uwaga zmiana terminu składania podań! 
Podania należy składać do  września  
r. do dyrektora szkoły, do której uczęszcza 
uczeń.

W roku szkolnym /  w szkołach pod-
stawowych nadal będzie realizowany pro-
jekt „Umiem Pływać” dla uczniów klas III. 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem szkół do jego rozpoczęcia. Największa inwestycja 
to budowa nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr . Po latach oczekiwań uczniowie tej 
szkoły będą mieli nowoczesny obiekt z boiskiem wielofunkcyjnym, bieżnią i skocznią do 
skoku w dal. W najbliższej przyszłości zostanie też wybudowany plac zabaw. 

Projekt jest realizowany ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki i budżetu gminy. 
Po zakończaniu projektu będziemy się starać 
objąć nauką pływania klasy I-II.

W Szkole Podstawowej nr  funkcjonowały 
na każdym poziomie klasy muzyczne aktyw-
nie działające w Ruchu Muzycznym Pro Sin-
fonika i klasy sportowe o profi lu siatkarskim.

W Gimnazjum nr  nadal będzie funkcjono-
wał Szkolny Ośrodek Siatkarski kształcący 
zawodników piłki siatkowej. Projekt jest czę-
ścią ogólnopolskiego programu kształcenia 
kadr siatkarskich Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Wszystkich uczniów chcących upra-
wiać tą dziedzinę sportu zapraszamy do 
Gimnazjum nr . 

W Gimnazjum nr  nadal będzie funkcjono-
wało koło historyczne, działając na rzecz 
pamięci ofi ar pomordowanych w Katyniu 
wraz ze Stowarzyszeniem Współpracy ze 
Wschodem „Memoramus”, w ramach któ-
rego uczniowie co roku biorą udział w „Mar-
szu Pamięci” w Katyniu.

Oba gimnazja będą też kontynuowały pro-
jekt „Poznajemy piękne Kresy wschodnie 
dawnej Rzeczypospolitej”.

W roku szkolnym /  skupimy się nad 
poprawą, bądź utrzymaniem jakości naucza-
nia w naszych szkołach. W szkołach nadal 
będą uruchamiane dodatkowe godziny 
fi nansowane z budżetu gminy z przeznacze-
niem na zajęcia dodatkowe i wzmocnienie 
jakości nauczania. Już w tym roku było widać 
efekty wdrażania tego projektu zapisanego 
w Strategii Rozwoju Gminy Murowana 

Goślina na lata - . W sprawdzianie 
klas VI Szkoła Podstawowa nr  i Szkoła Pod-
stawowa w Białężynie uzyskała bardzo 
dobry wynik. Na tle gmin powiatu poznań-
skiego wyglądamy całkiem nieźle:

Egzamin gimnazjalny również wypadł cał-
kiem nieźle. Z uwagi na inny przekrój 
uczniów trudno tu porównywać obydwa 
gimnazja, ale należy docenić trud pracy oby-
dwu szkół nad poprawą efektywności 
nauczania. Najlepszym obrazem pracy gim-
nazjum jest Edukacyjna Wartość Dodana, 
która jest publikowana dopiero w paździer-
niku. W porównaniu z Miastem Poznaniem 
nasze gimnazja wypadają tak:

Do  wrze-
śnia  r. 
F u n d a c j a 

przyjmuje wnio-
ski o przyznanie 

s t y p e n d i u m . 
O pomoc fi nan-

sową mogą się 
ubiegać tegoroczni 

absolwenci szkół śred-
nich, rozpoczynający studia wyższe, z rodzin 
wielodzietnych i niezamożnych, będący 
mieszkańcami gminy Murowana Goślina.

Potrzebne wnioski oraz Regulamin przyzna-
wania stypendiów dostępne są w Sekreta-
riacie Urzędu Miasta i Gminy Murowana 
Goślina oraz na stronie www.fundacjajana-
pawla.org.pl. 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 
   .  

Zarząd Fundacji Edukacyjnej 
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie

OŚWIATA

1 września rozpoczniemy nowy rok szkolny 
2014/2015

Uwaga! Absolwenci szkół średnich!

Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu 
oraz zdrowia i spraw społecznych
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

PODZIĘKOWANIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowa-
nej Goślinie składa serdeczne podzięko-
wania Panu Tadeuszowi Sienniakowi, 
który nieodpłatnie, bezinteresownie od 
września r. do czerwca r. uczył 
Panie z Klubu Seniora „Zacisze” j. angiel-
skiego.

Hanna Mazurkiewicz
Pracownik socjalny

Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Dworcowa

SPRAWDZIAN 2014

SZKOŁY PODSTAWOWE

PORÓWNANIE Z POZNANIEM

POZNAŃ GIMNAZJUM NR 1 GIMNAZJUM NR 2
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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, Tomasz Staniszewski...........................    
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji, 
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................    
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................    
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................    
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................    
Straż Miejska....................................kom.:    , tel.:    
Policja...............................................kom.:    , tel.:    
Pogotowie Ratunkowe..........      Pogotowie Energetyczne.......    
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........     lub 
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (  - ).........................    
ZM GOAP, Delegatura Murowana Goślina, Michał Giełdon.......    

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

CO SŁYCHAĆ u naszych zespołów?
  Chóry z Murowanej Gośliny na festiwalu 
w Ejszyszkach

W dniach -  czerwca w Ejszyszkach na 
Litwie odbył się III Międzynarodowy Festi-
wal Muzyki Chóralnej o Złotą Wstęgę Solczy. 
W festiwalu wzięło udział  chórów z Litwy, 
Polski i Białorusi. Murowaną Goślinę repre-
zentowały: Chór Mieszany „Vocantes” pod 
dyrekcją Leszka Bajona, Chór Dziecięcy 
„Canzona” i Chór „Canzona Kameralna” pod 
dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. 
W pięciu kategoriach konkursowych chóry 
walczyły o zdobycie Złotej, Srebrnej i Brązo-
wej wstęgi Solczy. W dniu  czerwca 
w kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Ejszyszkach od godziny .  do .  
trwały przesłuchania konkursowe. O godz. 

.  odbyła się msza św. z udziałem chó-
rów. Zaszczyt dyrygowania wszystkimi chó-
rami w części mszy przypadł prof. Leszkowi 
Bajonowi. Z kolei połączonymi chórami 
„Canzona” i Chórem Dziecięcym „Gioia di 
canta re” ZSM w Toruniu  dyrygowała 
Adrianna Wtorkowska-Kubińska. Po mszy 
św. odbył się koncert Kwartetu Wileńskiego 
oraz solistki Judity Leitaite.

Prezentacje chórów oceniało międzynaro-
dowe jury pod przewodnictwem muzyko-
log, śpiewaczki, wykładowczyni Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego dr hab. Bogumiły 

Tarasiewicz. W jury zasiadały również: 
pomysłodawczyni i dyrektor artystyczny 
festiwalu chórów w Ejszyszkach dr hab. 
Iwona Wiśniewska-Salamon, dyrygent Rasa 
Gelgotienė i dyrygent Marina Kiriejewa 
z Petersburga. Jury przyznało:

 ▪ W kategorii Chóry dziecięce tylko dwie 
nagrody: Srebrną i Brązową Wstęgę Sol-
czy. Laureatem Brązowej Wstęgi Solczy 
został Chór Dziecięcy „Canzona” pod 
dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-Kubiń-
skiej.

 ▪ Wyróżnienie „za oddanie charakteru 
utworu litewskiego „Sodauto” Artūrasa 
Novikasa Chórowi  „Canzona Kame-
ralna” pod dyrekcją Adrianny Wtorkow-
skiej-Kubińskiej.

Grand Prix III Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach zdobył Chór 
Dziecięcy „Gioia di cantare” Zespołu Szkół 
Muzycznych w Toruniu, którym dyryguje 
Renata Szerafi n-Wójtowicz.

  I miejsce na zakończenie sezonu Orkie-
stry OSP

W niedzielę  czerwca  r. w Krajence 
odbył się kolejny już X Przegląd Orkiestr 
Dętych Północnej Wielkopolski. Nasza orkie-
stra jechała na przegląd „z bagażem 
doświadczeń” poprzedniej edycji konkursu, 
gdzie zdobyła II miejsce.

Kiedy wszystkie orkiestry pojawiły się na 
placu, uroczyście wykonano Hymn Pań-
stwowy oraz marsz „Pochód”. Po wszyst-
kich prezentacjach Jury Przeglądu postano-
wiło przyznać naszemu zespołowi: wyróż-
nienie za najlepsze wykonanie utworu trady-
cyjnego – za temat z musicalu „New York, 
New York” oraz I miejsce w Turnieju.

Mateusz Mj Sibilski

  Sukces „Canzony” w Portugalii

Ponad pół roku Żeński Chór „Canzona-Absol-
went” przygotowywał repertuar na konkurs 
w Portugalii. Próby z panią prof. Elżbietą 
Wtorkowską odbywały się często w week-
endy. Było warto!  lipca z dalekiej Portuga-
lii nadeszła wiadomość: „Canzona” na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Fre-
amunde zdobyła dwa brązowe dyplomy 
(w kat. muzyka sakralna i w kat. folklor). 

  „Stare ale jare”

Zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”  
lipca  r. wziął udział XIV Przeglądzie 
Amatorskiej Twórczości Seniorów pt. „Stare 
ale jare”. Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze, z wieloma konkursami, śpie-
wem i wspaniałą zabawą.

KULTURA

W SOBOTĘ 6 WRZEŚNIA BR. zapraszamy na DNI OTWARTE URZĘDU MIASTA 
I GMINY MUROWANA GOŚLINA. W GODZ. 11.00-13.00 mogą Państwo przyjść do 
nas, żeby obejrzeć jak wyglądają pomieszczenia urzędu, w tym gabinet burmistrza. Będzie 
też okazja, by zadać pytania kierownikom odnośnie pracy ich referatów. Chętnie wysłuchamy 
spostrzeżeń dotyczących oczekiwań mieszkańców wobec urzędu. ZAPRASZAMY.  
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gram artystyczny. Ofi cjalnego otwarcia 
dokonał Sołtys Mściszewa Jan Gruszczyński 
i Wiceburmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Marcin Buliński. Obaj panowie 
życzyli dobrej zabawy i przede wszystkim 
dobrej pogody. 

Po raz pierwszy publiczności zaprezentował 
się zespół RE RE w składzie: Hanna Piotrow-
ska, Filip Klepacki, Marek Stanisławski, 
Krzysztof Kuchta, Maciej Kowalczyk i Dariusz 
Marciniec. Doskonała muzyka i niebanalny 
dobór repertuaru. W ramach pokazów 
tanecznych zaprezentowały sie uczennice 
z SP w Białężynie w układach tańca nowocze-
snego oraz uczniowie klas muzycznych z SP 
nr  w Murowanej Goślinie pod kierunkiem 
Katarzyny Łukaszewicz w układach tańca kla-
sycznego z elementami country. Gwiazdą 
wieczoru był Zespół JRM. Jig Reel Maniacs 
grają muzykę celtycką od  lat. To co JRM 
odróżnia od innych celt-folkowych formacji, 
to fakt, iż zespół łączy ludowe nuty krain cel-
tyckich z nowoczesnymi aranżacjami, nawią-
zującymi do różnych trendów muzyki świata.  

Najważniejszym punktem programu był 
obrzęd „Nocy Świętojańskiej”, który przygo-
tował Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” 
pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej. 
Podczas obrzędu zespół pokazuje koloryt, 
piękno przyśpiewek i tańce. Zawsze bardzo 
widowiskowe są skoki przez ognisko oraz 
przemarsz dziewcząt z wiankami, które są 
puszczane na Warcie. Po obrzędzie rozpo-
częła się  wspólna zabawa taneczna 
z duetem muzycznym B&T Beata i Tomek.

Agnieszka Szymańska – Wojtera

  „Przez kontynenty z Janem Pawłem II”

Taki był tytuł kolejnego koncertu VII Festi-
walu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymań-
skiego, który odbył się.  czerwca br. 
w kościele pw. Najwyższego Arcykapłana 
Jezusa Chrystusa. Tym razem usłyszeliśmy 
dobrze już znany goślińskiej publiczności 
Chór Dziecięcy „Turliki” z Zakopanego.

Chór prowadzony przez Ewę Sterczyńską 
zabrał publiczność w piękną muzyczną 
podróż po kontynentach i regionach świata, 
odwiedzanych przez Papieża Polaka. 
W kościele zabrzmiały melodie amerykań-
skie, afrykańskie, azjatyckie oraz oczywiście 

  Murowana Goślina – chóralny przystanek

Po dwutygodniowej przerwie w Murowanej 
Goślinie pojawili się kolejni goście naszego 
Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego 
im. ks. Edmunda Szymańskiego.  czerwca 
br. w auli gimnazjum zaśpiewał Chór Lusci-
nia, którego dyrygentem jest Jiří Slovík. Jest 
to chór szkoły średniej w Opawie (Czechy). 
Publiczność usłyszała utwory sakralne, 
współczesne świeckie, a także piosenki 
ludowe (czeskie, polskie i afrykańskie). 
Zaprezentowano kilka utworów czeskiego 
kompozytora Zdenka Lukáša, a także kom-
pozycję chórzysty Luscinii. Dyrygent nawią-
zał znakomity kontakt z publicznością, 
w niektórych utworach towarzyszyły chó-
rowi bębny. Jak zawsze na koncertach 
naszego festiwalu i tym razem zespół biso-
wał. Brawurowo zaśpiewał Siyahambę, 
pieśń wolności RPA, znaną goślińskiej 
publiczności z repertuaru naszych chórów 
„Canzona”. 

Arleta Włodarczak

  Wianki nad Wartą z ogniami Świętego 
Jana

Noc Świętojańska to święto radości, miłości, 
młodości, wody, ognia, natury, płodności, 
urodzaju itp. W tę noc ludzie wychodzili na 
pola, nad rzekę i przy licznych ogniskach 
bawili się radośnie wśród muzyki i tańców 
do białego rana. Najbardziej znaną wróżbą 
sobótkową było oczywiście puszczanie 
wianków na wodę, stąd też jedna z nazw 
święta – „Wianki”. Od kilku lat Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Muro-
wanej Goślinie wraz z Sołectwem Mści-
szewo starają się te tradycje kontynuować 
i przypominać naszej lokalnej społeczności, 
bo kultura ludowa określa naszą tożsamość. 
Nim jednak zmierzch zapadł, w dobry nastrój 
wprowadził publiczność wcześniejszy pro-

polskie. Na zakończenie proboszcz ks. 
Marek Chmara w ciepłych słowach podzię-
kował chórowi za piękny i wzruszający kon-
cert. Ostatnim akcentem tego magicznego 
wieczoru było wspólne wykonanie utworu 
„Barka”, ulubionej pieśni Jana Pawła II.

Tomasz Mizgier

  Eine kleine… wakacyjne granie

Pod tym hasłem  czerwca  r. odbył się 
koncert wieńczący pierwszy rok nauki gry 
na instrumentach uczniów z klasy Alicji Dusz-
czyk. Przed rodzicami i gośćmi, licznie przy-
byłymi do sali klubu osiedlowego na Zielo-
nych Wzgórzach, swoje umiejętności gry na 
instrumentach prezentowali młodzi gitarzy-
ści, pianiści i skrzypkowie. W programie kon-
certu znalazły się takie utwory jak: „Eine kle-
ine Nachtmusik” W. A. Mozarta wykonane 
przez Anielę Żak, „Dla Elizy” L. van Beetho-
vena zagrane przez Weronikę Rumińską, czy 
„Jest już ciemno” zespołu Feel w wykonaniu 
Aleksandry Prządki.

Dla ośmiu artystów, wakacyjny koncert był 
debiutem. Pomimo krótkiego okresu nauki 
i ogromnej tremy, ich pierwszy występ 
wypadł znakomicie. 

Dużym uznaniem zgromadzonej publiczno-
ści cieszył się zespół gitarowy, który wystą-
pił już po raz drugi. Gitarzyści zagrali między 
innymi znany wszystkim francuski kanon 
„Panie Janie”. 

Po występie zespołu przyszedł czas na gra-
tulacje. Alicja Duszczyk wręczyła swoim 
uczniom dyplomy  ukończenia pierwszego 
etapu nauki gry na instrumencie. 

Robert Duszczyk

  Zdecydowanie męskie brzmienie

Po raz dwunasty zagościł w Długiej Goślinie 
Letni Festiwal Muzyczny „Musica sacra 
Musica profana” im. profesora Stefana Stuli-
grosza. Na koncercie Inauguracyjnym, który 
odbył się  czerwca  r. wystąpił w czę-
ści Musica sacra Chór Męski Kompania Druha 
Stuligrosza pod dyrekcją Andrzeja Niedział-
kowskiego.

KULTURA
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Zdecydowanie męskie granie – zespół AudioFeels
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Kompania to byli członkowie „Poznańskich 
Słowików”, chór powstał dzięki zaszczepio-
nej pasji śpiewania, przez naszego mentora 
festiwalu prof. Stefana Stuligrosza. Koncert 
w Długiej Goślinie rozpoczęli utworem G.G. 
Gorczyckiego „Gaude Mater Polonia”. Mieli-
śmy okazję wysłuchać m. in.: „Ave Maria” A. 
Chlondowskiego i G. G. Gorczyckiego oraz 
kompozycji Stefana Stuligrosza „Ave verum 
verum corpus”. 

W drugiej części koncertu Musica profana 
wystąpił najlepszy polski zespół wokalny 
AudioFeels, znany polskiej publiczności 
z pierwszej edycji programu „Mam Talent”. 
AudioFeels to grupa wykonująca muzykę 
w stylu Vocal Play. Jest to nowatorskie podej-
ście do śpiewania, które polega na imitacji 
instrumentów, poprzez maksymalne wyko-
rzystanie możliwości ludzkiego głosu. Zespół 
wykonał kompozycje autorskie, a także 
utwory innych twórców, we własnych aran-
żacjach m.in.: Stinga, Red Hot Chili Peppers, 
Michaela Jacksona, Grzegorza Ciechow-
skiego.

Całość poprowadził Mateusz MJ Sibilski. 
W przerwie między koncertami tradycyjnie 
odbyła się kwesta na potrzeby kościoła 
w Długiej Goślinie, zebraliśmy  zł.

Agnieszka Szymańska-Wojtera

  Przedostatni koncert VII Międzynarodo-
wego Festiwalu Chóralnego im. ks. E. Szy-
mańskiego

W poniedziałek  czerwca w auli Gimnazjum 
nr  pojawił się niezwykle utytułowany chór 
Novo Concertante Manilia z Filipin. Jest to 
chór kameralny złożony z miłośników muzyki 
z różnych środowisk, którzy uwielbiają razem 
śpiewać, istnieje od  roku. Chór jest lau-
reatem licznych konkursów i festiwali. Znalazł 
się również na ósmej pozycji w rankingu naj-
lepszych  chórów na świecie sporządzo-
nym przez niemiecką organizację Interkultur 
w  roku. 

Tym niezwykłym chórem dyryguje Arwin Tan. 
Studiował dyrygenturę chóralną i muzykolo-
gię na Uniwersytecie Filipińskim, na Wydziale 
Muzyki, które ukończył z wyróżnieniem 
w roku . Obecnie pełni funkcję asystenta 
na Wydziale Muzyki w ramach katedry Muzy-
kologii. Prowadzi wiele warsztatów w róż-
nych częściach Filipin oraz w innych krajach, 
m.in. w Malezji, Singapurze, Tajlandii, Indone-
zji i Niemczech. Zasiadał również jako juror 
w licznych narodowych i międzynarodowych 
konkursach chóralnych. 

Chór z Filipin dał niezwykły koncert. To wspa-
niali, cieszący się ze swojego śpiewu, uśmiech-
nięci ludzie. Licznie tym razem zgromadzona 
publiczność nagrodziła śpiewaków owacją na 
stojąco. Po każdym koncercie festiwalowym 
chóry „Canzona” przygotowują spotkanie 
integracyjne. Spotkanie z gośćmi z Filipin było 
jednym z najbardziej uroczych i radosnych 
w siedmioletniej historii naszego festiwalu. 
Serdecznie dziękuję Robertowi Duszczykowi 

za opiekę nad chórem oraz prowadzenie i tłu-
maczenie koncertu.

Arleta Włodarczak

  IV Przegląd Zespołów Śpiewaczych

Uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. 
Jakuba rozpoczął się IV Przegląd Zespołów 
Śpiewaczych, zorganizowany przez ośrodek 
kultury i zespół wokalny Goślińskie Chabry. 

Po mszy św. barwny korowód  śpiewaków 
z towarzyszeniem kapeli Swoja Wiara udał się 
do auli Gimnazjum. Po powitaniu przez orga-
nizatorów, otwarcia przeglądu dokonał Bur-
mistrz Tomasz Łęcki. Zaproszone zespoły 
prezentowały swój dorobek wokalny, 
a całość poprowadził brawurowo i z wrodzo-
nym wdziękiem prezenterskim Marcin Matu-
szewski. 

W przeglądzie wzięły udział: Kleszczewianki 
(Kleszczewo), Złota Jesień (Kostrzyn), 
Olszyna (Swarzędz), Przemysław (Rogoźno), 
Gorajskie Echo (Goraj), Goślinianka (Muro-
wana Goślina), Goślińskie Chabry (Murowana 
Goślina) oraz Kapela Podwórkowa Swoja 
Wiara (Murowana Goślina). 

W trakcie imprezy panowała wspaniała 
atmosfera, a wysoki poziom artystyczny 
zapewnił słuchaczom niezapomniane wraże-
nia. Każdy zespół otrzymał pamiątkową sta-
tuetkę, dyplom i kwiaty.

Arleta Włodarczak

  Energetyczny, ostatni koncert Festiwalu 

W poniedziałek  czerwca  r. w ramach 
VII Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego 
im. ks. Edmunda Szymańskiego wystąpił 
rewelacyjny holenderski chór z uniwersytetu 
w Utrechcie - Decoor Close Harmony. Zespół 
prowadzony przez Christopha Mac-Carty’ego, 
łączy elementy jazzu, muzyki gospel i popu-
larnej, eksperymentuje także z klasyką 
i muzyką świata. 

Ostatnie osiągnięcia zespołu to zdobycie 
nagrody dla „Najlepszej holenderskiej grupy 
wokalnej” na festiwalu BALK TOP w roku 

. W  chór wziął udział w Światowych 
Rozgrywkach Chórów w Chinach, gdzie otrzy-
mał tytuł „Mistrza świata jazzu”. Obronił go 
podczas Rozgrywek Chórów w Stanach Zjed-
noczonych w roku , gdzie dodatkowo 
zdobył miano „Mistrza świata muzyki pop”. 
W Holandii zespół znany jest przede wszyst-
kim jako zwycięzca popularnego programu 

telewizyjnego „Bitwa Chórów” ( ). 

W Murowanej Goślinie chór zaprezentował 
nieco inny repertuar, niż mogliśmy usłyszeć 
dotychczas podczas trwania festiwalu. 
Widzowie przez ponad godzinę mogli usły-
szeć największe przeboje muzyki jazzowej 
oraz rozrywkowej w bardzo ciekawych aran-
żacjach. Chór wykonywał utwory a capella 
oraz z towarzyszeniem muzyków – perku-
sisty, basisty oraz pianisty. 

Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki 
tradycyjnie dokonał zamknięcia festiwalu. 
Podczas tegorocznej edycji festiwalu odbyło 
się dwanaście koncertów, wysłuchaliśmy 
chórów z: Brazylii, Wenezueli, Czech, Filipin, 
Holandii oraz chórów z Polski: z Wrocławia, 
Poznania, Murowanej Gośliny (Vocantes, 
Dziecięcy Canzona, Canzona Kameralna, Can-
zona-Absolwent). Gościliśmy też profesjo-
nalną Orkiestrę Wojskową z Bydgoszczy.

Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie, Chór Dziecięcy, Kame-
ralny i Żeński „Canzona” z Murowanej 
Gośliny, Elżbieta Wtorkowska – Dyrektor 
Festiwalu dziękują wszystkim za współpracę 
przy organizacji festiwalu, szczególne podzię-
kowania dla:

 ▪ ks. Marka Chmary, Proboszcza Parafi i pw. 
Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chry-
stusa w Murowanej Goślinie,

 ▪ Justyny Furman, Dyrektora Gimnazjum nr 
 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej 

Goślinie, 
 ▪ Zakładu Poligrafi cznego Tomasz Kędziora 

w Murowanej Goślinie,
 ▪ Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 

w Murowanej Goślinie,
 ▪ Marka Derbicha,
 ▪ goślińskich rodzin goszczących chórzy-

stów.
Serdecznie dziękujemy też tłumaczom: Ewie 
Wysockiej, Weronice Jarzyńskiej, Hannie Pio-
trowskiej i Robertowi Duszczykowi.

Projekt zrealizowany ze środków fi nansowych 
gminy Murowana Goślina. 
Współorganizacja Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Hania Piotrowska, Arleta Włodarczak
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PODZIĘKOWANIA
Zorganizowanie Jarmarku św. Jakuba nie byłoby moż-
liwe bez zaangażowania licznego grona mieszkańców. 
Bardzo dziękuję za pomoc: Cukierni Pawła Piętki, 
Poczcie Polskiej, krwiodawcom z Klubu HDK PCK 
„Gośliniacy”, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Kurkowemu Bractwu 
Strzeleckiemu w Murowanej Goślinie, Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy, Komisariatowi Policji 
i Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie, Parafi i pw. 
św. Jakuba Apostoła, Bibliotece Publicznej, Panu 
Eugeniuszowi Tomickiemu i strażakom OSP w Muro-
wanej Goślinie, P. Januszowi Biniędzie, Firmie Stefana 
Wysockiego, Natalii Kazuś, Annie Sterczyńskiej, Gim-
nazjum nr , „Caritas” przy parafi i św. Jakuba oraz 
pracownikom UMiG: Arkowi Bednarkowi, Halinie 
Turaj, Monice Paluszkiewicz, Darii Niemier, Asi Och.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA ZA PRACĘ W TROPIKAL-
NYM UPALE –  % NORMY SKŁADAM PRACOWNIKOM 
OŚRODKA KULTURY: MARKOWI DERBICHOWI, MARIOLI 
KOZIEŁ, TOMKOWI MIZGIEROWI, IWONIE SCHEFFLER, 
BARTKOWI STEFAŃSKIEMU, AGNIESZCE SZYMAŃSKIEJ – 
WOJTERZE I ZDZISI TROJANOWSKIEJ.

lipiec-sierpień 2014



DOŻYNKI 
GMINNE
13 września (sobota) 2014 r. 

Kamińsko, gm. Murowana GoślinaKaKamim ńsko, gm. Murowana Goślina

PROGRAM:
14.45 Zbiórka delegacji dożynkowych (teren przy kamieniu)
15.00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony 
16.00 Korowód dożynkowy (przejście na plac Centrum konfe-

rencyjnego Novel House) 
16.15 Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycz-

nego „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Karbow-
skiej

17.15 Koncert Orkiestry Dętej OSP Murowana Goślina pod 
dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego 

18.00 Gwiazda wieczoru Andrzej Rybiński

19.30  Zabawa dożynkowa z zespołami Cover Garden oraz Hot 
Lips

  1.00 Zakończenie

PONADTO: wystawa płodów rolnych, atrakcje dla dzieci, 
stoiska handlowe i gastronomiczne

ZAPRASZAJĄ: Starostowie Joanna i Marek Rumińscy - Gospodarz Doży-
nek;  Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Tomasz Łęcki; Pro-
boszcz Parafi i pw. św. Jakuba Apostoła - Sławomir Jessa, Sołtys Sołectwa 
Kamińsko - Elżbieta Dziel; Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji - Arleta Włodarczak

fot. darrendean/freeimages.com

KONCERT INAUGURUJĄCY 

SEZON KULTURALNY 

2014/2015
7 WRZEŚNIA 2014 R.(NIEDZIELA), GODZ.17.00

WSTĘP WOLNY

Aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Mściszewska 1

KONCERT ODBYWA SIĘ 
W RAMACH VII FESTIWALU 
AKADEMIA GITARY

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

WYSTĄPIĄ

- młodzi, goślińscy gitarzyści,
- zespół Jacaras w towarzystwie śpiewaczki, 

Juliety Gonzalez de Springer (sopran).

fot. freeimages.com

www.murowana-goslina.pl



RAJD PIESZO-ROWEROWY 

„POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI”

17 sierpnia 2014 r.
TRASY RAJDU:

Rowerowa sportowa - 25 km; start Nowy Rynek, godz. 11.30 
Rowerowa rodzinna - 12 km; start Nowy Rynek, godz. 11.30  
Piesza Nordic Walking - 10 km, start przystań Binduga, godz. 11.00
META: 

Przystań Binduga, czynna w godzinach 14.00-16.00
OBOWIĄZKOWE ZAPISY DO DNIA 11 SIERPNIA 2014:

Osobiście:  w Czytelni biblioteki, plac Powstańców Wlkp. 9   
Telefonicznie:  662 787  144  poniedziałek-piątek  10.00-18.00
Mejlowo: rajd@onet.eu 

ORGANIZATORZY: Miasto i Gmina Murowana Goślina, Biblioteka Publiczna
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu oraz mieniu uczest-
ników oraz osób trzecich. Regulamin i szczegóły na stronie www.murowana-goslina.pl

VI LATO Z PRZEWODNIKIEM 
W PUSZCZY ZIELONKA 2014

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty wakacyj-
nych weekendowych rajdów i wyjazdów promocyjnych oferowa-

nych przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. To już  edy-
cja tej imprezy organizowanej przez Gminy Członkowskie Związku 
tj.: Czerwonak, Kiszkowo, Murowaną Goślinę, Pobiedziska, Skoki 
i Swarzędz.

Tegoroczne imprezy turystyczne: piesze, rowerowe, kajakowe 
i autokarowe dadzą możliwość dogłębnego poznania Puszczy Zie-
lonka – największego i najbardziej naturalnego kompleksu leśnego 
w okolicach Poznania – wszystkie odbędą się bez względu na 
warunki pogodowe. W wyznaczonych miejscach w każdy waka-
cyjny weekend będą na Państwa czekali kierownicy tras, regionali-
ści, którzy poprowadzą imprezy. Pogoda zapewniona, zabieramy 
dobry humor. 

Harmonogram imprez Lata z Przewodnikiem w Puszczy Zielonka:

 sierpnia (sobota) – wyjazd promocyjny na Szlak Kościołów Drewnia-
nych (Poznań),

 sierpnia (niedziela) – rajd rowerowy „Powrót do przeszłości” (Muro-
wana Goślina),

 sierpnia (sobota) – triathlon Czerwonak (Owińska),

 sierpnia (niedziela) – rajd Nordic Walking fi tness (Dąbrówka 
Kościelna),

 sierpnia (niedziela) – bieg –  lecie Murowanej Gośliny (Murowana 
Goślina). 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie, 
a szczegółowy program znajduje się w kalendarzu imprez na stronie 
www.puszcza-zielonka.pl oraz www.facebook.com/RajdyTurystyczne  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej GoślinieBiblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
zaprasza nazaprasza na

„Spacer „Spacer śladamiśladami historii” historii”
25 sierpnia (niedziela), godz. 11:00, 25 sierpnia (niedziela), godz. 11:00, 

start sprzed ratusza na pl. Powstańców Wlkp.start sprzed ratusza na pl. Powstańców Wlkp.
Trasa spaceru:  Trasa spaceru:  Pl. Powstańców Wlkp. – Poznańska – Mściszewska – Pl. Powstańców Wlkp. – Poznańska – Mściszewska – 
Kochanowskiego – pl. Powstańców Wlkp.Kochanowskiego – pl. Powstańców Wlkp.
Inicjatywa ma na celu przypomnienie i zachowanie naszego lokalnego Inicjatywa ma na celu przypomnienie i zachowanie naszego lokalnego 
dziedzictwa. Spacer śladami historii polega na zorganizowanym przejściu dziedzictwa. Spacer śladami historii polega na zorganizowanym przejściu 
po historycznych uliczkach miasta. Towarzyszy nam regionalista, który po historycznych uliczkach miasta. Towarzyszy nam regionalista, który 
opowiada ciekawostki i historyczne fakty.opowiada ciekawostki i historyczne fakty.

SZLAK KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH WOKÓŁ PUSZCZY ZIELONKA

SPECJALNA WYCIECZKA 
AUTOBUSOWA Z POZNANIA

Wycieczka rozpocznie się w sobotę 9 sierpnia o godzinie 8:45 przed 

poznańską katedrą. Na trasie znalazło się aż siedem miejscowości i znaj-
dujących się w nich kościołów. Są to: Wierzenica, Węglewo, Jabłkowo, 

Rejowiec, Murowana Goślina, Długa Goślina i Kicin.

Powrót do Poznania zaplanowana między godziną 17 a 18. Organizatorzy 

zapewniają opiekę przewodnika, a także obiad. W trakcie podróży autobu-

sem odbędzie się projekcja fi lmu o Szlaku Kościołów Drewnianych.

Bilety w cenie 20 zł do nabycia od 24 lipca w punktach informa-
cji turystycznej w Poznaniu: w budynku „Arkadii” oraz na Sta-
rym Rynku. 

Organizatorami wycieczki są: Związek Międzygminny Puszcza Zielonka 

i Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.

Więcej informacji: Wojciech Mania (PLOT)

Tel.: 661 622 046, e-mail: w.mania@plot.poznan.pl

lipiec-sierpień 2014


