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Rozmawialiśmy 
o transporcie 
publicznym

Co Państwo sądzą o transporcie publicz-
nym w gminie Murowana Goślina? Zapy-
taliśmy mieszkańców, którzy przybyli do 

Ośrodka Kultury na debatę poświęconą zagad-
nieniu transportu publicznego właśnie. 

Z pomysłem debaty zwróciło się do nas Sto-
warzyszenie Wydawnicze „Barki”, które 
realizowało już podobne debaty w innych 
gminach.

szczegóły - str. 

NAJLEPSI PRZEDSIĘBIORCY  ROKU ‐ SZCZEGÓŁY NA STR. ‐ .

OTWARTE SPOTKANIE 
DLA PASJONATÓW SPORTU 
AMATORSKIEGO W GMINIE

 lutego (piątek) o godz. :

Uprawiasz jakiś sport? Nie masz gdzie trenować? Chcesz o 
tym porozmawiać? Podrzucić pomysły dotyczące możliwo-
ści wykorzystania obiektów sportowych w naszej gminie?

Przyjdź na spotkanie do hali widowiskowo-sportowej przy 
ul. Mściszewskiej  i zbuduj z nami 

przyszłość goślińskiego sportu.

Zaprasza: Grupa pasjonatów sportu amatorskiego
oraz spółka MG Sport



rzec, co ułatwi przesiadanie się na pociąg i 
odwrotnie. 

Wróćmy do kwestii komunikacji na trasie 
Murowana Goślina – Poznań. Mieszkańcy 
gminy z niepokojem oczekują rozpoczęcia 
budowy spalarni śmieci w gminie Czerwo-
nak.  

 Niepokój naszych mieszkańców jest uzasad-
niony. W związku z realizacją tej budowy cze-
kają nas duże utrudnienia. Inwestycja ma 
rozpocząć się w  roku. W trakcie 
budowy spodziewamy się paraliżu komuni-
kacyjnego w Karolinie-Koziegłowach. Przy-
gotowujemy się do tej sytuacji, dlatego 
intensywnie działamy w celu zwiększenia 
liczby kursów autobusowych w kierunku 
Piątkowa, staramy się też o zwiększenie czę-
stotliwości kursowania pociągów. Nie mogę 
dzisiaj zapewnić w  procentach, że tak 
będzie, ale negocjujemy, aby dodatkowo do 
rozkładu jazdy dodać pięć kursów pociągów 
do Poznania i pięć w stronę Murowanej 
Gośliny. Staramy się też o wybudowanie 
dodatkowego przystanku w Poznaniu, przy 
skrzyżowaniu Bałtycka – Gdyńska. Oczywi-
ście niezależnie wybudowane zostaną w 
tym roku – i to jest już pewne – przystanki w 
Przebędowie i Łopuchowie-Gać. 
Na zakończenie chcę podkreślić, że dobrze 
zorganizowany transport publiczny to waru-
nek komfortu zamieszkiwania w Murowanej 
Goślinie i warunek dalszego rozwoju naszej 
gminy.

Paweł Napieralski: Naszą rozmowę prowa-
dzimy przez telefon, jest Pan pasażerem 
pociągu relacji Murowana Goślina – Poznań. 
Jak mija podróż?

Jestem bardzo zadowolony, mam wygodne 
miejsce, na zewnątrz jest ok. –  stopni, na 
drogach bardzo ślisko, a w pociągu czysto, 
ciepło i przyjemnie, podróż odbywa się bez 
przeszkód. Wielkim udogodnieniem dla 
mieszkańców gminy Murowana Goślina jest 
linia kolejowa obsługiwana przez Koleje 
Wielkopolskie. 

Chciałbym prosić, aby tematem dzisiejszej 
rozmowy był właśnie transport publiczny. 
Jak zachęca Pan mieszkańców do tego, by 
częściej korzystali z komunikacji zbiorowej?  

Transport zbiorowy w Murowanej Goślinie 
odgrywał, odgrywa i będzie odgrywał coraz 
większą rolę. Podróżując samochodem do 
Poznania przez  minut, jedzie się bez pro-
blemów, następnie często trafi a się na korki, 
które wydłużają podróż dwu-, a nawet trzy-
krotnie. Do tego dochodzą wyższe koszty. 
Zatem, myśląc o podniesieniu wygody życia 
mieszkańców, którzy mieszkają w pięknej 
okolicy, a niejednokrotnie pracują, uczą się, 
czy korzystają z usług w Poznaniu, absolut-
nie nieodzownym jest usprawnienie  trans-
portu publicznego. Tak funkcjonują aglome-
racje europejskie. 

Czy obecne połączenia nie zaspokajają już 
potrzeb mieszkańców?

Obecnie połączenia z Poznaniem odbywają 
się w oparciu o dwie linie autobusowe: 
numer , z Przebędowa i przez Murowaną 
Goślinę do Śródki i  z Przebędowa na os. 
Jana III Sobieskiego. Coraz bardziej popu-
larna wśród mieszkańców jest linia kolejowa, 
która w ostatnich latach została zmoderni-
zowana. Czas przejazdu skrócił się, a na tej 
trasie poruszają się wygodne, nowoczesne 
szynobusy. Uważam, że transport publiczny 
trzeba usprawniać ustawicznie, a rozwiąza-
nia muszą być odpowiedzią na pojawiające 
się nowe potrzeby mieszkańców.

Zatem, na co mogą liczyć mieszkańcy gminy 
w kwestii reorganizacji transportu publicz-
nego?

Życie ułatwi nam na pewno integracja 
naszego transportu z transportem kolejo-
wym oraz transportem tramwajowym i 
autobusowym miasta Poznania. Pierwszy 
krok został wykonany. Dzisiaj  w Murowanej 
Goślinie można już kupić bilet miesięczny 
wspólny dla kolei i komunikacji miejskiej w 
Poznaniu. W tym roku planujemy zawarcie 
porozumienia z miastem Poznaniem i Zarzą-
dem Transportu Miejskiego. W wyniku tego 
nasze linie autobusowe zostaną zintegro-
wane z liniami autobusowymi odpowiednio 
Czerwonaka, Suchego Lasu oraz Poznania. 
To spowoduje zwiększenie liczby kursów, 
zwłaszcza na os. Jana III Sobieskiego oraz da 
możliwość zakupu jednego biletu na kolej, 
autobus do Poznania i komunikację miejską 
w Poznaniu.

Rozmawiając o transporcie publicznym, do 
tej pory mówiliśmy o przejazdach do Pozna-
nia. Mieszkańcy przemieszczają się jednak 
też wewnątrz gminy. 

To prawda. Przecież duża część mieszkań-
ców żyje w miejscowościach porozrzuca-
nych po terenie gminy. Z myślą o ich potrze-
bach sukcesywnie rozwijamy system trans-
portu wewnątrzgminnego. Od  stycznia 
funkcjonuje nowa, piąta linia autobusowa z 
Mściszewa, przez Raduszyn, os. Zielone 
Wzgórza do Murowanej Gośliny. Obecnie 
wprowadzane rozwiązanie jest kolejnym 
krokiem ułatwiającym korzystanie z komuni-
kacji zbiorowej. Daje ono możliwość bez-
płatnego dojazdu do Murowanej Gośliny z 
pozostałych miejscowości na terenie gminy 
przez osoby, które posiadają miesięczny 
bilet na trasę Murowana Goślina – Poznań. I 
tak np. mieszkaniec Uchorowa, który 
posiada taki bilet, za dojazd komunikacją 
gminną do Murowanej Gośliny nie będzie 
płacić. 

Mówiąc o komunikacji zbiorowej, nie spo-
sób pominąć temat ul. Kolejowej, która 
obecnie jest trochę opustoszała, a miejsce 
to ma wkrótce tętnić życiem.

W systemie komunikacji zbiorczej naszej 
gminy bardzo ważną funkcję będzie pełnił 
dworzec przy ul. Kolejowej i jego otoczenie. 
W tym roku nastąpi przebudowa tego miej-
sca. Oprócz wybudowania nowej 
nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki pie-
szo-rowerowej i oświetlenia pojawi się przy 
ul. Kolejowej specjalny bezpieczny parking 
dla około  rowerów, parking dla samo-
chodów i przystanki autobusowe. Wszystkie 
autobusy – PKS, komunikacji wewnętrznej i 
zewnętrznej – będą podjeżdżały pod dwo-

Rozmowa 
z Tomaszem Łęckim, 
Burmistrzem Miasta 
i Gminy Murowana Goślina

W systemie komunikacji zbiorczej naszej gminy bardzo ważną funkcję będzie pełnił 
dworzec przy ulicy Kolejowej i jego otoczenie. Remont już w tym roku.



 stycznia  roku spotkaliśmy się 
w auli Gimnazjum nr  w liczbie 
ponad  osób. Było podniośle, 

były nagrody i dominowała goślińska siat-
kówka.

Nagrody dla najlepszych przedsiębiorców 
 roku kapituła przyznała:

 ▪ w kategorii – mały przedsiębiorca (do  
osób zatrudnionych) panu Jarosławowi 

Dobrowolskiemu, właścicielowi fi rmy 
„Handel i Usługi Wielobranżowe Niekon-
cesjonowane”,

 ▪ w kategorii – średni przedsiębiorca (do 
 osób zatrudnionych) panu Wieńczy-

sławowi Rakowskiemu, prowadzącemu 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlo-
wo-Usługowe „Adam”,

 ▪ w kategorii – duży przedsiębiorca 
(powyżej  osób) panu Januszowi 
Schwarkowi,

 ▪ w kategorii – za całokształt działalności 
na rzecz lokalnej przedsiębiorczości 
wyróżniony został pan Michał Wtorkow-
ski.

Noworocznie 
w siatkarskim 

duchu
Tradycją Murowanej Gośliny stały się styczniowe Spotkania 

Noworoczne. Gospodarzem spotkań jest burmistrz, 
uczestnikami przedsiębiorcy oraz osoby,  z którymi gmina 

współpracuje. Cel: podsumowanie minionego roku oraz 
prezentacja planów na rok rozpoczęty. Niespodziankę stanowi 
każdorazowo inny motyw przewodni spotkania oraz nazwiska 

najlepszych przedsiębiorców. Nie inaczej było tym razem. 

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

Prezydent Poznania - Ryszard Grobelny.

SM "Zielone Wzgórza" została wyróżniona nagrodą im. prof. 
Jerzego Buszkiewicza.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak.

Arcybiskup ks. Józef Kowalczyk - Prymas Polski.



pana Andrzeja Czarneckiego i jabłka z sadu 
pana Mikołaja Marczaka. Wszyscy produ-
cenci przekazali swoje produkty nieodpłat-
nie, za co dziękujemy.

Całość przygotowała – jak zawsze nieza-
wodna – Szkoła w Murowanej Goślinie, dzia-
łająca w ramach Zespołu Szkół w Bolecho-
wie.

CITTASLOW

Przed gośćmi 
zaprezentowali 
się uczniowie z 
klas muzycz-
nych i sporto-
wych Szkoły 
Podstawowej nr 

, którzy wyko-
nali układ 
taneczny z 
wykorzysta-
niem piłek siat-
karskich do 
muzyki z musi-
calu High School 
Musical.

CITTASLOW SZUKA LOKALNYCH ROLNIKÓW, WYTWÓRCÓW, GOSPODARZY
O tym, jak ważne jest tzw. racjonalne odżywianie, na pewno każdy z nas już kiedyś słyszał,  niektórzy nawet zaczęli stosować się do tej 
zasady i zmienili swój codzienny jadłospis. Co to znaczy jednak racjonalnie i zdrowo?
Zgodnie z ideą Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow ZDROWO ZNACZY TEŻ NATURALNIE. A co 
może być bardziej naturalne niż jabłka z sadu sąsiada lub jajka od pobliskiego gospodarza? Nic nie przebije też swojskiej kiełbasy wędzonej 
tuż za rogiem.

Dlatego rolniku, gospodarzu, mieszkańcu naszej gminy, JEŚLI JESTEŚ PRODUCENTEM ŻYWNOŚCI, KONIECZNIE ODEZWIJ 
SIĘ DO NAS. Chcemy, by dowiedzieli się o Tobie Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, co to dobre swojskie jadło.

Na wiadomość lub telefon czeka Daria Niemier e:mail: d.niemier@murowana-goslina.pl tel. 61 811 88 28.

PODZIĘKOWANIA: Podziękowania za pomoc w organizacji spotkania należą się: Dyrektor Gimnazjum nr  p. Justynie Furman oraz p. Grażynie Krajeckiej i p. Zdzisławowi 
Bromberkowi, Dyrektor Szkoły w Murowanej Goślinie p. Agnieszce Olejniczak-Gros oraz Nauczycielkom nadzorującym prace: p. Izabeli Staroście-Byczyńskiej, p. Danucie 
Borejszy-Wysockiej i UCZNIOM; Tomaszowi Mizgierowi i Bartłomiejowi Stefańskiemu z Ośrodka Kultury, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  p. Mirosławie Szuderze oraz 
p. Katarzynie Łukaszewicz i p. Jadwidze Maćkowiak; Filipowi Jarzyńskiemu oraz jego Mamie, p. Ewie i Andrzejowi Miciulom, p. Marzenie Chmieleckiej, Janowi Ilskiemu, 
Pracownikom p. Stefana Wysockiego, Prezesowi OSP p. Eugeniuszowi Tomickiemu, Dyrektor Biblioteki p. Marioli Matelskiej-Buszy oraz Pracownikom Urzędu: D. Niemier, 
B. Florys-Kuchnowskiej, J. Och, E. Poepke, T. Dutkiewicz, R. Pominowi, J. Andrzejakowi, S. Malcowi i A. Bednarkowi..

Szacowne grono przedsiębiorców otrzy-
mało gratulacje z rąk Starszego Cechu 
Jerzego Pędzińskiego, Wiceprezesa Wielko-
polskiej Izby Rzemieślniczej Stanisława Mar-
czaka oraz Przewodniczącego Rady Miej-
skiej, Przewodniczącej Komisji Gospodarczej 
i Burmistrza. 

Nowym wyróżnieniem, wręczonym podczas 
spotkania po raz pierwszy, była nagroda im. 
prof. Jerzego Buszkiewicza, architekta i pro-
jektanta osiedla Zielone Wzgórza. Z rąk syna 
– Igora Buszkiewicza oraz Burmistrza Toma-
sza Łęckiego gratyfi kację odebrał Prezes SM 
„Zielone Wzgórza” Adam Szweda. Spół-
dzielnia wyróżniona została za szczególnie 
udane realizacje w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego. Powołanie ww. nagrody 
wynika z celu nadrzędnego zapisanego w 
Strategii Miasta i Gminy, jakim jest Rozwój 
Mieszkalnictwa. 

Po części gratyfi kacyjnej Burmistrz Tomasz 
Łęcki wygłosił przemówienie noworoczne 
[do pobrania na stronie www.murowana-
goslina.pl w artykule pt. „Noworocznie w 
siatkarskim duchu”]. Głos zabrali również 
znamienici goście: Marszałek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Pre-
zydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny 
oraz Prymas Polski ks. abp. Józef Kowal-
czyk.

Nie mogło zabraknąć akcentów artystycz-
nych. Najpierw przed gośćmi zaprezento-
wali się uczniowie z klas muzycznych i spor-
towych Szkoły Podstawowej nr , którzy 
wykonali układ taneczny z wykorzystaniem 
piłek siatkowych do muzyki z musicalu High 
School Musical. Był to fragment większego 
przedstawienia, które młodzi „artyści” 
wystawiali w ramach ruchu Pro Sinfoniki.

W drugiej artystycznej odsłonie wystąpił 
Filip Jarzyński, -letni pianista, były uczeń 
klasy muzycznej w Szkole Podstawowej nr , 
który wykonał utwór I. J. Paderewskiego.
Skoro motywem przewodnim Spotkania 

Noworocznego była goślińska siatkówka, nie 
mogło zabraknąć siatkarskich elementów. 
Prowadzący spotkanie Arkadiusz Bednarek 
przedstawił pokrótce historię tego sportu w 
Murowanej Goślinie oraz osoby, które mają 
wpływ na jej dzisiejszy kształt. Goślińska siat-
kówka to nie tylko ligowe zespoły (I liga żeń-
ska, II liga żeńska, III liga męska), ale również 
sport szkolny (minisiatkówka dziewcząt i 
chłopców, młodziczki i młodzicy, kadetki i 
kadeci, klasy siatkarskie działające w ramach 
programu Szkolnych Ośrodków Siatkarskich). 
Ukoronowaniem tych działań są imprezy siat-
karskie odbywające się w naszej gminie, jak 
choćby Memoriał im. Arkadiusza Gołasia.

Podczas spotkania młode siatkarki z SOS-ów 
pomagały wręczać wyróżnienia. Oprawę 
muzyczną w siatkarskim stylu przygotował 
Jan Ilski. Na widowni obecny był I-ligowy KS 
Murowana Goślina.

Po części ofi cjalnej goście degustowali 
potrawy przygotowane z lokalnych produk-
tów. Były pyry z gzikiem i jaja w majonezie 
podarowane przez sołtysa Białęg Piotra 
Michalskiego, chleb z pasztetem i ogórkami 
kiszonymi oraz wędliny wyrobu pana 
Mariana Nogaja, chleb z miodem produkcji 

Wyroby z lokalnych upraw.
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GOSPODARKA KOMUNALNA

szewie (ul. Pszenna, ul. Jęczmienna, ul. Żyt-
nia), Przebędowie (ul. Tęczowa), Murowanej 
Goślinie (ul. Krótka) czy w Uchorowie i 
Rakowni. Firma Aquanet S.A. realizuje i 
będzie realizować inwestycje kanalizacyjne w 
na Spokojnej, ul. Podgórnej, ul. Młyńskiej, ul. 
Nadwarciańskiej, ul. Kolejowej oraz w Białę-
żynie. W ciągu ostatnich  lat na terenie 
gminy powstało ,  km sieci kanalizacyjnej, a 
w ciągu najbliższych będzie wybudowanych 

,  km. Aquanet w  roku przystąpi do 
projektowania sieci wodociągowej w Mści-
szewie i Rakowni o długości ,  km, przebu-
dowy sieci wodociągowej na ulicy Mostowej 
w Murowanej Goślinie i Łopuchowie oraz 
modernizacji stacji uzdatniania wody w 
Kamińsku.  

Podkreślano także sprawne działanie fi rmy 
Aquanet S.A., która poza związkiem                      
jest odpowiedzialna za inwestycje wodno-ka-
nalizacyjne oraz utrzymanie istniejących już 
sieci.

Następnie Przewodnicząca Komisji Elżbieta 
Winogrodzka rozpoczęła dyskusję na temat 
Spółki MG Sport. Radni w pierwszej kolejno-
ści zapoznali się ze stanem fi nansowym 
spółki oraz z inwestycjami, jakich wymaga 
obiekt w niezagospodarowanej części. Przed-
stawiciele spółki poinformowali o prowadzo-
nych w tej sprawie rozmowach z fi rmami i 
instytucjami zewnętrznymi. Następnie przed-
stawili plany spółki związane z tegorocznymi 
imprezami, informując między innymi o naj-
bliższej z nich, jaką będzie występ Zenona 

Na spotkanie przybyło wielu zaproszo-
nych gości, między innymi: Włodzi-
mierz Dudlik Wiceprezes Zarządu 

Spółki Aquanet S.A., Olga Godynicka-Kubiak 
Dyrektor Biura Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka”, Ryszard Pomin Kierow-
nik Referatu Programowania Rozwoju i Inwe-
stycji w UMiG Murowana Goślina oraz przed-
stawiciele Spółki MG Sport: Dariusz Jędra-
szak Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki 
i Bogusław Kiernicki Prezes Zarządu Spółki.

Zagadnienia i plany inwestycji wodno-kanali-
zacyjnych przedstawili radnym pracownicy 
Związku i fi rmy Aquanet S.A. Wszyscy jedno-
głośnie podkreślali, że gdyby nie istnienie 
związku międzygminnego, stworzonego w 
celu realizacji budowy kanalizacji w rejonie 
Puszczy Zielonka, to inwestycja na tak 
ogromną skalę nie byłaby możliwa. W pla-
nach związku przewidziano wybudowanie 

 km sieci kanalizacyjnych i gdyby nie 
współpraca gmin, i związane z tym dofi nan-
sowania, to trzeba by na skanalizowanie tak 
dużego obszaru czekać przeszło  lat. Zwią-
zek Międzygminny Puszcza Zielonka wybu-
duje w ramach obecnie prowadzonych robót 

,  km sieci kanalizacyjnej, a w ramach kolej-
nych projektów Puszcza Zielonka II i III 
powstanie kanalizacja między innymi w Mści-

Laskowika  lutego  r. w Gimnazjum nr 
. Ponadto radni dowiedzieli się o kontynuacji 

imprez, które odbyły się w poprzednich 
latach w goślińskiej hali, takich jak: IX Memo-
riał Arkadiusz Gołasia, Mistrzostwa Wielko-
polski Juniorek w piłce siatkowej, mecze I ligi 
siatkówki kobiet czy Wielkopolski Turniej 
Tańca, a także o nowych atrakcjach przygoto-
wanych dla mieszkańców Murowanej Gośliny 
jak: Turniej Frisbee Ultimate, Bieg na -lecie 
Murowanej Gośliny czy obozy sportowe w 
okresie ferii.                 

W sprawach bieżących zostało omówione 
wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu, dotyczące pla-
nowej kontroli gospodarki fi nansowej gminy, 
którą RIO przeprowadza w każdym urzędzie 
gminy raz na  lata.  Radni otrzymali wyczer-
pujące informacje od pani skarbnik Romany 
Dudek oraz od pracowników odnośnie 
wszystkich punktów wystąpienia. W odnie-
sieniu do przedstawionej informacji radni 
zadali dwa pytania. W ocenie zespołu kontro-
lującego, kontrola wypadła pozytywnie, w 
najważniejszych działach nie było uchybień, a 
uwagi wniesione przez instytucję kontrolu-
jącą dotyczyły w większości drobnych niepra-
widłowości. 

Komisja zakończyła się informacją od Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Konrada Stry-
kowskiego o zwycięstwie polskiej drużyny 
piłki ręcznej z drużyną Szwecji : , co 
wywołało wśród zebranych radosne poru-
szenie.

 marca  r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy przy ul. Poznańskiej  
w sali nr  w godzinach od .  

do .  odbędzie się dyżur pracownika 
I Urzędu Skarbowego w Poznaniu dla miesz-
kańców naszej gminy.
Podczas dyżuru mieszkańcy będą mogli:

 ▪ uzyskać informacje na temat elektronicz-
nego przesyłania zeznań podatkowych,

 ▪ uzyskać informację na temat ulg i odli-
czeń w podatku dochodowym od osób 
fi zycznych za  rok,

 ▪ złożyć zeznanie podatkowe w formie 
papierowej.

Komisja Gospodarcza o hali i kanalizacji

Jak wypełnić PIT-a?

Tomasz Staniszewski
podinspektor ds. samorządowych
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 8 92 36 54
e-mail: t.staniszewski@murowana-goslina.pl 

Ewa Poepke
Kierownik Referatu Organizacyjnego 
i Spraw Obywatelskich
tel. 61 892 36 50 
e-mail: e.poepke@murowana-goslina.pl 

We wtorek  stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej 
Murowanej Gośliny, na którym wyjątkowo nie zajmowano się projektami uchwał. W czasie 
wolnym od legislacyjnych prac komisja postanowiła przyjrzeć się funkcjonowaniu Spółki MG 
Sport oraz poznać plany inwestycyjne w zakresie wodociągów i kanalizacji.

ZGŁOŚ KANDYDATURĘ DO
XI EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ

„POZNAŃSKIEGO LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” 
Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania serdecznie 

zapraszają do udziału w XI już edycji Konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”. 
Kolejny raz Konkurs kierowany jest do średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw działających na tere-

nie powiatu poznańskiego i Poznania.

Organizatorzy liczą na udział w konkursie fi rm sektora MŚP z metropolii Poznań, które notują suk-
cesy na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, działalność społeczna, a także posiadają ciekawą ofertę 

oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Najlepsze w poszczególnych kategoriach fi rmy, których ocenę przeprowadzi Partner Merytoryczny 
Konkursu fi rma F  Konsulting Sp. z o.o., otrzymają tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości” 

oraz vouchery uprawniające do produkcji i emisji telewizyjnej profesjonalnych biznesprezentacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW KONKURSOWYCH: DO  LUTEGO  ROKU.

Szczegółowych informacji na temat warunków udziału oraz organizacji Konkursu udzielają: Urząd 
Miasta Poznania - tel.    , Starostwo Powiatowe w Poznaniu - tel.   .

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz materiały informacyjne dostępne są do pobrania ze stron 
internetowych: www.lidermsp.poznan.pl oraz www.pfpp.com.pl.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. 

www.murowana-goslina.pl



GOSPODARKA KOMUNALNA

mieszkańców korzystających z trans-
portu kolejowego?

Wobec braku w tych miejscach komunikacji 
autobusowej/tramwajowej, która umożliwi-
łaby dotarcie pasażerom kolei do centrum, 
obecnie nie jest to dobra alternatywa.

. Jakie wprowadzić modyfi kacje w rozkła-
dzie jazdy linii autobusowych nr ?

Autobus  mógłby się zatrzymywać przy 
przystanku PST Szymanowskiego, tak by 
pasażerowie mogli przesiąść się sprawnie do 
tramwaju. Sugestia jest możliwa do realiza-
cji.

. Czy organizacja linii wewnątrzgminnych 
odpowiada najważniejszym potrzebom 
mieszkańców?

Mogłoby być więcej kursów, np. ok. godz. 
:  z Murowanej Gośliny do Długiej 

Gośliny. Dobrze, gdyby kierowca autobusu 
czekał na szynobus, jeśli ten ma opóźnienie. 
Obecna na spotkaniu córka przewoźnika 
Paulina Frąckowiak, która jest jednym z kie-
rowców na tych liniach, zaoferowała, że 
pasażerowie mogą dzwonić do niej w przy-
padku opóźnienia pociągu, poczeka.

. Czy i w jakim stopniu należy integrować 
systemy biletowe?

Tak. Jeśli porozumiemy się z Zarządem 
Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz gmi-
nami Suchy Las i Czerwonak, jest szansa, że 
w  roku będziemy jeździć komunikacją 
ZTM. Wówczas Murowana Goślina wejdzie 
do strefy biletowej C. Da nam to szansę 
korzystać także z biletu zintegrowanego 
tramwaj-bus-kolej. A zatem powinno być 
taniej.

Zaproszeni goście podsumowując zagadnie-
nie transportu publicznego, zgodnie przy-
znali, że przyszłość należy do kolei.  

Z pomysłem debaty zwróciło się do nas 
Stowarzyszenie Wydawnicze „Barki”, 
które podobne debaty realizowało już 

w innych gminach, w ramach projektu „Na 
łodzi wspólnoty – samorządność dla solidar-
ności”. Obligował nas termin realizacji pro-
jektu – do końca stycznia.

Przygotowaliśmy listę pytań, na które prosi-
liśmy o odpowiedź uczestników debaty.

. Czy kolej może być docelowym środ-
kiem transportu publicznego? Jakie 
warunki musi spełniać? (komfort 
podróży, czas podróży, częstotliwość 
kursów)?

Uczestnicy wyrazili zadowolenie z podróżo-
wania koleją. Jest szybko i ekonomicznie. 
Problem stanowi mała liczba kursów oraz 
przepełniony szynobus w godzinach ran-
nych do Poznania i powrotny w godzinach 
popołudniowych. Nietrafi onym pomysłem 
są kursy przyśpieszone (szynobus nie zatrzy-
muje się na niektórych stacjach, np. na stacji 
Zielone Wzgórza). Brakuje kursu wieczor-
nego, powrotnego w sobotę.
Obecny na spotkaniu zastępca Prezesa Kolei 
Wielkopolskich Marek Nitkowski poinformo-
wał, że liczba pasażerów na trasie Wągro-
wiec - Poznań sukcesywnie rośnie. Najbar-
dziej obłożone kursy to faktycznie te wska-
zane przez mieszkańców. Rozwiązaniem 
może być dołożenie kursów lub większy szy-
nobus. Taki trafi  na naszą linię. Co do zwięk-
szenia liczby kursów - jest problem wjazdu 
na Dworzec Główny. Koleje Wielkopolskie 
mogą poszerzyć rozkład nawet o  kursów 
(mają tabor), ale pociągi nie wjadą do cen-
trum ze względu na przeciążenie linii kur-
sami z innych kierunków (spowodowałoby 
to wjazdy pociągów na DG co  minuty). 
Kursy musiałyby się kończyć na przystanku 
Poznań Wschód. Stamtąd brak jednak połą-
czeń autobusowych/tramwajowych do cen-
trum. Od wielu lat prowadzone są rozmowy 
z Poznaniem w sprawie utworzenia tam linii 
tramwajowej. Ostatnio rozważana jest moż-
liwość budowy trzeciego toru ze stacji 
Poznań Wschód do Dworca Głównego. 
Wiele zależy od decyzji na szczeblu central-
nym. Koleje Wielkopolskie to jeden z pod-
miotów, świadczących usługi na infrastruk-
turze należącej do PKP. Prezes Nitkowski nie 

wyklucza jednak, że kursy 
zostaną dołożone.

. Czy kolejowa infrastruktura 
przystankowa i okołoprzy-
stankowa jest zadowalająca?

Nie. Burmistrz Tomasz Łęcki 
poinformował jednak, że w tym 
roku budowana będzie ul. Kole-
jowa, pojawią się tam parkingi 
dla samochodów i autobusowy 
punkt przesiadkowy. Zrobione 
zostanie również podejście wraz 
z oświetleniem do peronu „Zie-
lone Wzgórza”. Nie będzie nie-
stety lepszej drogi dojazdowej dla samocho-
dów, gdyż wiąże się z tym zbyt dużo obwaro-
wań technicznych, a co za tym idzie, zbyt 
duże koszty. Poprawę sytuacji da realizacja 
dużego przedsięwzięcia prowadzonego 
przez Stowarzyszenie „Metropolia Poznań”. 
Obecny na spotkaniu Dyrektor Biura Stowa-
rzyszenia Maciej Musiał poinformował, że 
stowarzyszenie pozyskało dofi nansowanie 
unijne na opracowanie pn. „Master plan dla 
Kolei Metropolitalnej”. Pozyskane środki 
pozwolą  podmiotom (w tym gminie 
Murowana Goślina) na opracowanie planów 
zagospodarowania przestrzennego przy 
dworcach, projektów modernizacji układu 
drogowego, zaprojektowanie miejsc prze-
siadkowych, parkingów. Dyrektor Musiał 
podkreślił konieczność wzmocnienia trans-
portu szynowego, by odciążyć zakorkowany 
Poznań. Obecnie w godzinach rannych do 
miasta wjeżdża ok.  tys. samochodów. 
Założeniem jest, by ta liczba spadła przynaj-
mniej o  tys.

. Czy ograniczyć liczbę kursów linii auto-
busowej nr  na rzecz kolei, szczegól-
nie wobec przygotowywanej przebu-
dowy węzła Poznań-Karolin?

Jest to dopuszczalne tylko, jeśli kolej zwięk-
szy liczbę kursów na linii Wągrowiec – 
Poznań. W przeciwnym razie mieszkańcy nie 
będą mieli czym dojechać do tej części 
Poznania. Naczelnik Wydziału Transportu 
Autobusowego Witold Tuszyński obecny na 
spotkaniu dodał, że wjazd do Poznania od 
strony Koziegłów jest już maksymalnie 
zatłoczony i nie przyjmie kolejnych linii auto-
busowych. Należy więc myśleć nad ograni-
czaniem autobusów i samochodów na rzecz 
transportu wydzielonego, czyli kolei.

. Czy Poznań-Karolin i Poznań-Wschód to 
dogodne miejsca przesiadkowe dla 

Rozmawialiśmy o transporcie 
publicznym

Co Państwo sądzą o transporcie publicznym w gminie Murowana Goślina? Zapytaliśmy 
mieszkańców, którzy  stycznia br. przybyli do Ośrodka Kultury na debatę poświęconą 
zagadnieniu transportu publicznego właśnie.

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

Zaproszeni goście: Dyrektor Biura Stowarzyszenia "Metropolia Poznań" Maciej 
Musiał i wiceprezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski.
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nych latach należy przeznaczyć na pomoc w 
likwidacji wyrobów zwierających azbest. Jed-
nocześnie informujemy, że wypełnienie 
poniższej ankiety nie jest równoznaczne ze 
złożeniem wniosku o dofi nansowanie likwi-
dacji wyrobów zawierających azbest. O tego-
rocznym naborze wniosków o dotację na ten 
cel będziemy informować Państwa w wiosen-
nych numerach Biuletynu.

dują się wyroby zawierające azbest są zobo-
wiązani do  lutego  r. dostarczyć do 
siedziby urzędu informację o tychże wyro-
bach, korzystając z druku zamieszczonego 
poniżej.  Informację tę należy składać raz w 
roku, dlatego obowiązek ten dotyczy także 
osób, które w ubiegłych latach złożyły w 
urzędzie podobne druki. Dane z ankiet 
pozwolą poznać skalę problemu oraz określić 
wysokość środków fi nansowych jakie w kolej-

Przypominamy Państwu o obowiązku 
wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Gospodarki w sprawie wymagań w 

zakresie wykorzystywania wyrobów zawie-
rających azbest oraz wykorzystywania i 
oczyszczania instalacji lub urządzeń, w któ-
rych były lub są wykorzystywane wyroby 
zawierające azbest. 

Właściciele nieruchomości, na których znaj-

Ewidencja materiałów zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA

Adres, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest (płyty 
eternitowe, rury, etc.) (województwo, powiat, gmina, miej-
scowość, ulica, nr nieruchomości)

Imię i nazwisko właściciela lub użytkownika nieruchomości

Rodzaj zabudowy (budynek: mieszkalny, gospodarczy, 
przemysłowy, mieszkalno-gospodarczy, inny)

Numer działki i obrębu ewidencyjnego

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

Ilość ( m , tony ) 

Stopień pilności*

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

i substancji

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekaza-
nych do unieszkodliwienia

*Wg „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr  do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia  kwietnia  r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr , poz.  oraz  r. Nr , poz. ).

Wypełnij ankietę i dostarcz ją do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska  w nieprzekraczalnym terminie do  lutego  r.

...............................................                                    ...............................................
data                                                                             podpis

W przypadku problemów w wypełnieniu ankiety prosimy o kontakt: tel.    , e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl





Przypominamy, o bezpłatnym progra-
mie elektronicznej rejestracji psów za 
pomocą mikrochipów.

Ponownie zachęcamy wszystkich posiada-
czy psów do trwałego elektronicznego 
oznakowania swoich pupilów. Znakowanie 
psów w całości pokryte jest z budżetu gminy 
Murowana Goślina. Akcja rozpoczęła się  
lutego br.  Psy można oznakować w gabine-
cie weterynaryjnym dr. Tomasza Lutego przy 

ul. Rogozińskiej  w Murowanej Goślinie. 

Dlaczego warto zaczipować psa?
 ▪ Mikroczip nadaje zwierzęciu tożsamość, 

przypisując go do właściciela. 
 ▪ Mała kapsułka wielkości ziarnka ryżu z 

zakodowanym numerem identyfi kacyj-
nym w prosty i bezbolesny sposób 
zapewnia Twojemu zwierzakowi bez-
pieczny powrót do domu. 

 ▪ Identyfi kacja elektroniczna stanowi naj-
lepszą profi laktykę bezdomności oraz 
przeciwdziała nielegalnemu handlowi 
oraz kradzieżom.

 ▪ Oznakowane zwierzę staje się dużo bez-

pieczniejsze. Wszczepiony pod skórę, 
niewidoczny mikroczip w każdej chwili 
umożliwia skontrolowanie tożsamości 
zwierzęcia.

 ▪ Oznakowanie mikroczipem jest bez-
pieczne, bezbolesne i trwa parę sekund. 
Odbywa się to w taki sam sposób jak 
zastrzyk (np. szczepienie przeciwko 
wściekliźnie).

Uwaga! W przypadku padnięcia psa oznako-
wanego należy zgłosić ten fakt do Urzędu 
Miasta i Gminy, Referatu Gospodarki Komu-
nalnej i Ochrony środowiska, ul. Poznańska 

, pokój nr , tel.    .

Oznakuj psa!

www.murowana-goslina.pl



Od  lutego można składać wnioski o 
zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej w 
 roku.

Zgodnie z ustawą  z dnia  marca  r. o 
zwrocie podatku akcyzowego zawartego  w 
cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej producent rolny może 
składać do wójta, burmistrza (prezydenta 
miasta) właściwego ze względu na miejsce 
położenia gruntów będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu tego producenta rol-
nego (w tym dzierżawcy). Wnioski o zwrot 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystanego do pro-
dukcji rolnej do wysokości limitu zwrotu 
określonego na  r., w dwóch terminach, 

Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu informuje, że rozpo-
częła się kolejna, XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne. Celem konkursu jest promocja 

zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Zgłosze-
nia przyjmowane są do  marca  roku.

Udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące pro-
dukcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej 
jeden z właścicieli), które złożą wypełniony i podpisany formularz 
zgłoszenia w  najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regional-
nym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do  marca  roku.   
Formularze zgłoszeniowe dostępne są w jednostkach terenowych 
KRUS, w prasie, na stronie internetowej: www.krus.gov.pl oraz w 
przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych. 
Dla laureatów Konkursu przewidziano cenne nagrody i wyróżnienia. 
W latach poprzednich zdobywca tytułu „Najbezpieczniejszego 
gospodarstwa w kraju” nagradzany był ciągnikiem rolniczym.

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać w Oddziale 
Regionalnym KRUS w Poznaniu, ul. Św. Marcin /  nr tel.    

,    i Placówkach Terenowych KRUS.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

tj. od  lutego  r. do  lutego  r. 
Producent składa wniosek o zwrot podatku 
akcyzowego wraz z fakturami VAT dokumen-
tującymi zakup oleju napędowego do pro-
dukcji rolnej w okresie od  sierpnia  r. 
do  stycznia  r., od  sierpnia  r. do 

 sierpnia  r. Producent składa wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego wraz z faktu-
rami VAT potwierdzającymi zakup oleju 
napędowego do produkcji rolnej w okresie 
od  lutego  r. do  lipca  r. 

Za producenta rolnego uznaje się osobę 
fi zyczną, osobę prawną lub jednostkę orga-
nizacyjną nie posiadającą osobowości praw-
nej, będącą posiadaczem gospodarstwa rol-
nego w rozumieniu przepisów o podatku 
rolnym. Za gospodarstwo rolne w rozumie-
niu przepisów ustawy o podatku rolnym 
uważa się obszar gruntów sklasyfi kowanych 
w ewidencji gruntów i budynków jako użytki 
rolne lub jako grunty zadrzewione lub 
zakrzewione na użytkach rolnych o 
powierzchni przekraczającej  ha lub  ha 

przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zaję-
tych na prowadzenie działalności gospodar-
czej innej niż działalność rolnicza. 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rol-
nego stanowią przedmiot współposiadania, 
zwrot podatku akcyzowego przysługuje 
temu współposiadaczowi, co do którego 
pozostali współposiadacze wyrazili pisemną 
zgodę (zgoda wyrażana we wniosku i nie 
dotyczy współmałżonków). 

Limit zwrotu podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej w  roku 
wynosi: ,  zł * liczba ha użytków rolnych. 
Natomiast stawkę zwrotu ustalono w wyso-
kości ,  zł na  litr oleju.
Wypłata producentom rolnym zwrotu 
podatku akcyzowego nastąpi w terminie: 

 -  kwietnia  r. w przypadku złożenia 
wniosku w pierwszym terminie,  -  paź-
dziernika  r. w przypadku złożenia wnio-
sku w drugim terminie, przelewem na rachu-
nek bankowy podany we wniosku. 

Zwrot podatku akcyzowego
Anna Kubiak
specjalista ds. windykacji 
należności  podatkowych
tel. 61 892 36 78
e-mail: a.kubiak@murowana-goslina.pl 

ZGŁASZANIE ZWIERZĄT POTRĄCONYCH
Zwierzęta poszkodowane w wyniku wypadków drogowych należy zgła-
szać do Straży Miejskiej pod nr tel.    lub     bądź na 

Policję pod nr tel.    .

INFORMACJA RADY RODZICÓW PRZY GIMNAZJUM NR  IM. HIPOLITA 
CEGIELSKIEGO W MUROWANEJ GOŚLINIE O ZBIÓRCE PIENIĘŻNEJ

INFORMACJA FUNDACJI EDUKACYJNEJ IM. JANA PAWŁA II 
W MUROWANEJ GOŚLINIE O ZBIÓRCE PIENIĘŻNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spra-
wie sposobów przeprowadzenia zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi 
zbiórkami z dnia  listopada r (Dz. U. Nr , poz. ) §  Rada Rodziców 
przy Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie informuje, że w dniach - . .  r. 
w Gimnazjum nr  odbyła się zabawa karnawałowa z publiczną zbiórką pieniędzy na 
doposażenie szkoły przeprowadzoną w formie sprzedaży cegiełek wartości –  
szt. w cenie  zł/szt.

Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta i Gminy 
w Murowanej Goślinie nr OR. . .  z dnia  stycznia  r. Sprzedano  
cegiełek o wartości  zł każda. Przeliczono środki otrzymane ze sprzedaży i stwier-
dzono, że kwota uzyskana w wyniku zbiórki wynosi –  zł (słownie: jeden tysiąc 
czterysta zł / ). Zbiórka pieniężna w ramach zabawy karnawałowej została w 
całości przeprowadzona przez członków Rady Rodziców. Rada Rodziców nie pono-
siła żadnych kosztów związanych z jej organizacją. Cały dochód ze sprzedaży cegie-
łek przekazany został na konto Rady Rodziców przy Gimnazjum z przeznaczeniem 
na doposażenie szkoły.

Rada Rodziców Gimnazjum nr  
im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spra-
wie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi 
zbiórkami z dnia  listopada  r. (Dz. U. Nr , poz. ) §  Zarząd Fundacji 
Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej 

 informuje, że  stycznia  r. w Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie odbyło 
się Spotkanie Noworoczne  połączone z publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz Fun-
dacji, przeprowadzoną w formie zbiórki pieniężnej do  puszek kwestarskich. 
Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta i Gminy 
Murowana Goślina nr OR. . .  z dnia  stycznia  r. Zebrano . ,  
złotych (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote, / ). 

Zbiórka pieniężna w ramach Spotkania Noworocznego przeprowadzona została w 
całości dzięki pomocy członków zarządu oraz osób dobrowolnie zaangażowanych 
w organizację zbiórki. Jedynym wydatkiem Fundacji związanym z przeprowadze-
niem zbiórki publicznej był zakup  puszek kwestarskich w kwocie   ,  zł brutto. 
Cały dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany został na konto Fundacji Edukacyj-
nej im. Jana Pawła II i posłuży wyłącznie do wypłat comiesięcznych stypendiów.

Zarząd Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
tel.    , www.fundacjajanapawla.org.pl
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Regulamin:

. W dziewięciu pierwszych numerach Biuletynu Samo-

rządowego wydawanych w  roku ukazywać się 

będą  pytania dotyczące naszej gminy. 

. Odpowiedzi na pytania można dostarczać na kupo-

nach osobiście do Czytelni Biblioteki Publicznej, przy 

pl. Powstańców Wlkp.  w Murowanej Goślinie, od 

poniedziałku do piątku w godz. :  – : . Odpo-

wiedzi można przesyłać także drogą elektroniczną 

na adres: biblioteka.czytelnia@murowana-goslina.

pl. 
. Odpowiedzi można dostarczać/przesyłać każdora-

zowo po opublikowaniu w Biuletynie Samorządo-

wym lub na zakończenie konkursu, jednak nie póź-

niej niż do  grudnia  roku.

. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w ostatnim (grudnio-

wym) numerze tegorocznego Biuletynu Samorządo-

wego. Nagrody wręczone zostaną podczas grudnio-

wej sesji Rady Miejskiej.

. Nagrodami w konkursie są upominki promocyjne 

gminy.

. Szczegółowych informacji o konkursie udziela: 

Dariusz Paprocki z Izby Regionalnej Ziemi Gośliń-

skiej, 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: ……………………………………………….

Ziemia goślińska charakteryzuje się częstym występowaniem 

członu „Goślina” w nazwach leżących na tym obszarze miejsco-

wości. Oprócz Murowanej Gośliny, mamy także Długą Goślinę, 

część dzisiejszego Mściszewa niegdyś nosiła nazwę Goślinka, 

tak samo nazywa się też rzeczka, która przepływa przez te 

tereny. W zamierzchłych czasach istniała także jeszcze jedna 

miejscowość, nosząca w nazwie człon „Goślina”. W  roku na 

dokumencie książęcym powołującym do życia klasztor cysterek 

w Owińskich wymieniona jest wieś Goślina Czesława, leżąca naj-

prawdopodobniej na pograniczu dzisiejszych gmin Murowana 

Goślina i Czerwonak. Była to pierwsza historyczna wzmianka 

zawierająca nazwę „Goślina”. Niestety dziś nie potrafi my precy-

zyjnie wskazać miejsca, w którym istniała ta osada, przestała 

ona istnieć najprawdopodobniej już w XIV wieku, zanim doko-

nano lokacji miejskiej Murowanej Gośliny. Goślina Czesława jest 

wsią zaginioną i zapewne już zawsze jej lokalizacja pozostanie 

tajemnicą. Dariusz Paprocki

Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

tel.    , wew. 

e-mail: darek@murowana-goslina.pl 

CZY WIESZ, ŻE…?

PYTANIA: I STYCZEŃ‐LUTY

. Murowana Goślina jest miastem już od ponad  lat. 

Pierwsza wzmianka o samorządzie miejskim pojawiła 

się w źródłach historycznych  lat temu – w roku 

. Nie każdy jednak wie, iż ówcześnie nasze mia-

sto... nazywało się inaczej niż dziś. Nazwa „Murowana 

Goślina” upowszechniła się dopiero w pierwszych 

latach XVII wieku. Jak brzmiała nazwa naszego mia-

sta w XIV stuleciu?

. Symbolem Murowanej Gośliny jest jej herb. Nasze mia-

sto otrzymało ów symbol pod koniec XVI stulecia od 

ówczesnego właściciela dóbr goślińskich Jana Rozdra-

żewskiego. Elementem herbu miasta jest herb własny 

rodziny Rozdrażewskich, przedstawiający trzy róże w 

skosie na niebieskim polu. Jak nazywa się herb szla-

checki Rozdrażewskich, który posłużył za wzór her-

bowi Murowanej Gośliny?

. Zanim jeszcze Murowana Goslina stała się miastem, w 

miejscu tym wybudowano kościół pod wezwaniem św. 

Jakuba Apostoła. Początki tego kościoła mogą sięgać 

nawet XIII wieku, a wezwanie nawiązuje do popular-

nego wówczas szlaku pielgrzymkowego do grobu św. 

Jakuba w hiszpańskiej Composteli. Także dziś Muro-

wana Goslina leży na trasie szklaku pielgrzymek do 

Composteli. Jaki symbol wyróżnia szlak jakubowy?

Co wiesz 
o naszej gminie?

KONKURS 
Z OKAZJI ‐LECIA 

MUROWANEJ GOŚLINY

 



Paniom z okazji „Dnia Kobiet”
Chociaż różne oszołomy,
mają matki, siostry, żony,
twierdzą jednak, głośno, skrycie,
że „Dzień Kobiet” to przeżytek,
i że wymysł to komuny,
by omamić kobiet tłumy.
Bombonierka, kwiatek, kawa,
wszystko to musiało sprawiać,
że szanowne nasze Panie,
miały czuć się doceniane,
aby z werwą i ochotą,
mogły zająć się robotą.
Zmiany czasów też sprawiły,
że kobiety się zmieniły.
Każda z nich jest teraz inna,
pewna siebie, mądra, silna.
a niejedna już nie wątpi,
że mężczyznę też zastąpi,
na dowolnym stanowisku,
bez problemów zrobi wszystko.
W każdej służbie mundurowej
są obecne białogłowy.
Nawet kosmos i rakiety 
nie są straszne dla kobiety.
Biorąc zatem pod uwagę
wdzięki, mądrość i rozwagę,
z kobietami chcąc żyć w zgodzie,
trzeba święto ich obchodzić.
Obojętnie w jakiej formie
okazale, albo skromnie
trzeba o tym dniu pamiętać.
Takie mając przekonania
składam Paniom te życzenia:
zdrowia, wiele pomyślności,
życia w szczęściu i radości,
upływ czasu niech Wam sprzyja,
wdzięk, uroda nie przemija,
bądźcie zawsze doceniane,
dopieszczane i kochane.
Bez Was świat byłby jałowy,
więc Panowie – czapki z głowy!

 Tadeusz Sienniak 
– mieszkaniec Murowanej Gośliny

Jak żyć, by przeżyć wiek? Czy trzeba mieć 
jakieś nadzwyczajne predyspozycje? Co 
zapewnia długowieczność? Odpowiedzi 

można by szukać u stulatków zamieszkują-
cych naszą gminę. A kolejny, drugi, dołączył 

 lutego br. do tego zacnego grona. 

Z tej okazji Burmistrz Tomasz Łęcki oraz Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra 
Pilarczyk udali się z wizytą na os. Zielone 
Wzgórza do Pana Kazimierza Czarneckiego.

Zastali tam również ks. proboszcza parafi i 
pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chry-
stusa Marka Chmarę, przewodzącą Parafi al-
nemu Zespołowi „Caritas” Irenę Haraj oraz 
dzieci, wnuki, a nawet prawnuczkę Pana 
Kazimierza. Wszyscy spotkali się przy wspól-
nym stole, by wspomnieć postać Jubilata. 
Bardzo barwną – jak się okazało – postać.

Niestety Pan Kazimierz w ostatnich tygo-
dniach zaniemógł i nie był w stanie zasiąść 
przy stole wśród biesiadników. Burmistrz 
złożył mu życzenia, zarówno w imieniu 
swoim jak i Premiera RP, a na ręce syna 
Andrzeja i synowej Anieli, u których Jubilat 
mieszka, przekazał upominki.

Zanim wszyscy udali się do kościoła na mszę 
św., a następnie na ofi cjalną uroczystość do 
Restauracji „Relax”, w domu przy kawie 
była okazja do wspomnień.
Jak się okazało, Pan Kazimierz był bardzo 
towarzyski. Potrafi ł godzinami przed domem 
przy ul. Rogozińskiej rozprawiać z napotka-
nymi przypadkowo ludźmi. Miał bardzo 
dobrą pamięć. Pasjonował się historią, dużo 
czytał. Gdy opisywał komuś jakiś fakt z histo-
rii Polski, potrafi ł przywołać każdy detal, tak 

 Tradycją stały się wizyty Burmistrza 
Tomasza Łęckiego oraz Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandry 

Pilarczyk u Jubilatów obchodzących ., . 
oraz . urodziny. Tym razem odwiedzili-
śmy Panią Kazimierę Kamińską, mieszkankę 
os. Zielone Wzgórza, która  grudnia świę-
towała  lat.

Wizyty te zawsze wzruszają. Pozwalają na 
kontakt z mieszkańcami naszej gminy, któ-
rych ze względu na wiek i nie najlepsze już 
zdrowie, nie spotkamy na ulicy czy w sklepie. 
Ale na przekór metryce, są to wciąż pełni 

Dziś Szanowna Jubilatka odpoczywa i cieszy 
się prawnukami. Czasem pod opieką rodziny 
wyjdzie na spacer, ale siły już nie te. Życzyć 
więc chcemy, by starczyło ich na kolejne tak 
piękne Jubileusze, a uśmiech i dobry nastrój 
nigdy nie opuszczał.

jakby sam uczestniczył w tych wydarzeniach. 
Jakie podwiązki nosiła królowa Bona, co ser-
wowano do jedzenia na dworze króla Stani-
sława Augusta? Wystarczyło zapytać Pana 
Kazimierza. Był skarbnicą wiedzy.

Urodził się w Raduszynie. Całe życie zwią-
zany był z naszą gminą, nie licząc czasów II 
wojny światowej, gdy pracował w niewoli. 
Nawet tam, dzięki znajomości języka nie-
mieckiego, potrafi ł  zjednać sobie ludzi, 
dzięki czemu ten czas przeżył dobrze i bez 
większych przykrości. Z zawodu młynarz, 
wiele lat pracował we młynie. W  roku 
stracił tam dłoń. Do  roku związany z 
goślińskimi GS-ami. Ćwierć wieku sprawował 
funkcję terenowego opiekuna społecznego. 
Z żoną przeżył  lat. Mieli  dzieci (syn i  
córki),  wnucząt. Pan Kazimierz doczekał  
prawnucząt, a jak zdrowie dopisze – doczeka 
kolejnych . Są w drodze, rozwiązania w 
marcu. Od kilku lat jest podopiecznym Para-
fi alnego Zespołu „Caritas”. 

Jak zdradziły dzieci Jubilata, dlatego dożył 
tak sędziwego wieku, bo był uprzejmy. Sam 
tak o sobie wiele razy mówił. Był uprzejmy, 
swoje rodzeństwo i znajomych przepuszczał 
w kolejce na tamten świat. W obecnej sytu-
acji Panu Kazimierzowi życzyć trzeba 
poprawy zdrowia i sił. I tego życzymy.

radości ludzie, o bogatym życiowym 
doświadczeniu, pamiętający niejedną cie-
kawą historię. 

Nie inaczej było u Pani Kazimiery. Jubilatka 
od urodzenia związana jest z naszą gminą. 
Wiele lat mieszkała w Wojnowie, gdzie do 
czasu wybuchu wojny pracowała w majątku 
państwa Twardowskich. Po wojnie w  
roku poślubiła Edmunda, z którym miała  
dzieci. Dziś jest wdową. Doczekała  wnu-
cząt i  prawnucząt. Jubilatka ciężko praco-
wała całe życie. Wstawała po północy, by 
doić krowy. Mleko na godz. :  musiało być 
dowiezione do Murowanej Gośliny. Co noc, 
trzeba było oporządzić ponad  sztuk. Syn, 
u którego mieszka obecnie Pani Kazimiera, 
wspomina jak jeździł za mamę, by odciążyć 
ją w obowiązkach.

Wiekowe urodziny Pana Kazimierza

Urodzinowo u Pani Kazimiery

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

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

Pan Kazimierz z prawnuczką.

Pani Kazimiera z wnuczką.

Rodzinie
wyrazy współczucia z powodu śmierci

śp. Kazimierza Falińskiego
Żołnierza Kampanii Wrześniowej, Kombatanta, 
długoletniego Członka i Prezesa OSP Boduszewo

składają 
Burmistrz, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz 

Radni Miasta i Gminy Murowana Goślina
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na świecie.

A co potrafi  cię wprowadzić w dobry nastrój?
Wspomnienia, spotkania z fajnymi ludźmi, 
podróże, dyskusje  w ciekawym gronie.

Jaka jest twoja główna zaleta?
Myślę, że jest to umiejętność kontaktu z 
ludźmi, bez zewnętrznego ich oceniania po 
pozorach, łatwość w nawiązywaniu kontak-
tów, dyskusji.

Czego zazdrościsz innym?
Chyba już tylko... kondycji fi zycznej, pomysło-
wości w działalności gospodarczej, zdolności 
do wysiłku fi zycznego (śmiech).
Nie zazdroszczę nigdy pieniędzy. Mam sta-
bilną pozycję na rynku, tzw. zabezpieczoną 
starość.

A jak najchętniej spędza wolny czas zapraco-
wany człowiek?
Odpoczywam czynnie: pływanie w każdej 
postaci, także skoki do wody, biorę udział w 
zawodach brydża sportowego w fajnej, 
sprawdzonej ekipie. Moim odpoczynkiem są 
także wyprawy w dalekie rejony świata, 
poznawanie innych krajów, ludzi, kultur. Taka 
była chociażby ostatnia wyprawa do Afryki.

Bardzo dziękuje za wywiad.

SKŁADNIKI: kasza jaglana, mak, płatki 
migdałów, syrop z agawy (nieobowiązkowo), 
rodzynki, owoce świeże lub mrożone.

Nie podaję proporcji, bo sypałam na oko i po 
prostu do osiągnięcia odpowiedniego smaku. 
Kaszę gotujemy dłużej niż zwykle, nie na 
sypko, ale na klejąco. Pod koniec wrzucamy 
zamaszyście dodatki (jeśli nie chcecie słodzić, 
można dać sporo rodzynek, z których część 
można nawet przekroić, żeby oddały więcej 

słodyczy). Całość studzimy i ugniatamy w 
garnku lub w tortownicy. Foremkami lub 
szklanką wycinamy/wyjmujemy porcje, które 
ucieszą oko i dadzą się ładnie udekorować 
(jeśli nie mamy świeżych owoców, mogą być 
mrożone – ja zagotowałam krótko wiśnie z 
syropem z agawy). Dzieciom podajemy jako 
deser, bo śniadanie zawsze wzbudza większe 
podejrzenia, że chcemy przemycić coś proz-
drowotnego.

Żywieniowa wariatka znów uruchomiła 
wyszukiwarkę produktów arcyzdro-
wych (a raczej prozdrowotnych, bo 

jedzenie nie może być zdrowe, z tego 
samego powodu, dla którego nie może być 
chore). No i jest! Łożysko! Kobiety rodzące 
dzieci, zjadają swoje łożyska. Taki hit. No nie 
od razu i nie na surowo, w przeciwnym razie 
na porodówkach można by kręcić horrory. 
Ale są już fi rmy specjalizujące się w tym, żeby 
przerobić łożysko na pastylki… Brrr

Wracając jednakowoż do żywności prozdro-
wotnej… Nie planuję kolejnej ciąży, zatem w 
planowaniu menu pozostaje mi wrócić do 
tematu kaszy jaglanej, powracające z przytu-

pem na nasze stoły. Czytałam ostatnio o 
gościu, dietetyku, który płacił swoim dzie-
ciom za jedzenie tejże. Ja nie zamierzam. W 
przeciwnym razie różowe kucyki i piłki do 
siatkówki mogły by przestać się mieścić w 
domu. Poza tym, poza przekonywaniem 
dzieci mam jeszcze jeden twardy test… 
sama muszę siebie przekonać. No to trzeba 
znów jaglankę przerobić na coś jadalnego. 
Przetestowałam kolejno chyba z  przepi-
sów z Internetu – mojej siwej suce bardzo 
smakowały. Przypomniało mi się jak ujarz-
miałam i oswajałam owsiankę, której daw-
niej nie lubiłam. No jasne! Słodko, baka-
liowo, makowo, migdałowo i z owocami. 
Damy radę.Jaglanka 

na słodko

U. Gendera-Zielińska: Za nami  rok, jaki 
był dla Ciebie?
J. Dobrowolski: To był dobry, pomyślny rok, 
nawet nie zauważyłem, aby panował kryzys, 
miałem sporo zleceń, napływali nowi klienci, 
wszystko toczyło się w dobrym rytmie i 
myślę, że to był kolejny udany rok.

Jesteś znany z wielu inicjatyw, pomysłów, 
sponsorowania, co Tobą kieruje w takich 
sytuacjach?
Uważam, ze dobra, okazana na czas pomoc 
powoduje, że zyski dla środowiska, sołectw, 
gminy są nie do przecenienia. Jeśli uzyskuję 
sygnał o potrzebach mieszkańców, zawsze 
staram mu się sprostać, pomóc, czasem 
wystarczy rozmowa, życzliwość dla czyichś 
pomysłów i inicjatyw.

A co dobrego w powiecie?
Za największy sukces uważam rozpoczęcie 
w tym roku przebudowy i remontu szkoły 
przy ulicy Szkolnej, co miało mieć miejsce już 
w  roku. Powstaną  sale dydaktyczne, 
ogólnie pojawią się znacznie większe możli-
wości dla uczniów tej szkoły.
Do tej pory działania utrudniała nieuregulo-
wana sytuacja własności działki, na której 
szkoła stoi.
Składane wielokrotnie interpelacje i wnioski 
zaowocowały rozmowami wewnątrzklubo-

Wystarczy powiedzieć „Jarek Dobrowolski” i każdy wie o kim mowa i z kim ma do czynienia. 
Przedsiębiorca, radny Rady Powiatu, członek Bractwa Kurkowego, sponsor wielu imprez w gmi-
nie, w sołectwach, ale także  świetny organizator, dobry pływak, człowiek życzliwy i łatwo 
nawiązujący kontakty - osoba znana i lubiana.

wymi, jak zwiększyć inwestycje w Murowa-
nej Goślinie? I już wiadomo, że są tego 
efekty: rozpocznie się budowa dróg na 
odcinkach: Boduszewo-Zielonka, Białęgi - 
Długa Goślina i Mściszewo – Starczanowo, a 
będąc członkiem takiego klubu i mając 
„większość” w radzie łatwiej o takie sprawy 
zabiegać.

A jak funkcjonuje Bractwo Kurkowe? My 
sami bardzo dobrze oceniamy organizację 
Strzelania Żniwnego dla sołtysów i rad 
sołeckich.
Bractwo trzyma się dobrze, jednak uwa-
żamy, że miejsce, jak i jego położenie ma cią-
gle niewykorzystany potencjał, mogłoby tu 
odbywać się o wiele więcej imprez, zawo-
dów i nam również bardzo miło gościć Was - 
sołtysów na naszej corocznej, cyklicznej już 
imprezie. Widzimy, że z roku na rok gości u 
nas więcej osób, a atmosfera jest fanta-
styczna.

To teraz pytanie z „innej beczki”: bez kogo 
lub czego nie mógłbyś się w życiu obejść?
Bez mojej żony, będącej moją podporą i 
ostoją, bez ukochanych wnuków, bez przyja-
ciół i znajomych, z którymi miło spędzam 
czas. Należę do tzw. osób „stadnych” - nie 
wyobrażam sobie także życia bez moich 
coraz dalszych wyjazdów w ciekawe miejsca 

JAROSŁAW 
DOBROWOLSKI 

Należę do osób 
stadnych – nie 

wyobrażam sobie 
życia bez ludzi.

www.murowana-goslina.pl



W Łopuchówku bawiliśmy się na 
kolejnym już „Sylwestrze pod 
gwiazdami”. Jak zawsze u nas – 

fajna impreza, wesołe towarzystwo, 
wysoko płonące ognisko, kiełbaski, gorący 
barszcz dla wszystkich, trochę muzyki i tra-
dycyjny łyk szampana o północy. 

Kiedy w zeszłym roku po raz pierwszy 
przygotowywaliśmy przedstawienie 
jasełkowe była nas garstka. W odpo-

wiedzi na ogłoszenie o naborze chętnych do 
udziału w tegorocznym przedstawieniu, 
nasza odnowiona Świetlica Wiejska zapeł-
niła się chętnymi do pracy twórczej. 

Na szczęście inscenizacja pt. „Boże Narodze-
nie w Centrum Handlowym” wymagała 
udziału aż  aktorów. Cały zespół przystą-
pił do działania już na początku listopada.

Na naszych spotkaniach przygotowawczych 
okazało się, iż mamy we wsi wiele fantastycz-
nych talentów organizatorskich, aktorskich i 
plastycznych, a wspólna praca sprawiała nam 
niesamowitą frajdę. Pomimo permanentnego 
u wszystkich braku czasu, cieknących nosów, 
szalejących infekcji, na hasło próba jasełkowa, 
przybywali wszyscy. A gdy praca jest przyjem-
nością, o efekty nie trzeba się martwić.

W dniu premiery nasi kochani Boduszewia-
nie i ich goście przybyli tłumnie. Sala nie 
mogła pomieścić wszystkich widzów (około 

 osób),dlatego  stycznia odbył się drugi 
spektakl, który został nagrany przez profe-
sjonalnego operatora.

Tegoroczne przedstawienie było nowator-
skim podejściem do tematu Bożego Narodze-
nia. Nie było odtworzeniem historii narodzin 

Jezusa, ale pokazaniem skomercjalizowanej 
otoczki jaką obrosło to wspaniałe święto.

Po pokazie teatralnym, nastąpiło dzielenie 
się opłatkiem, wizyta Gwiazdora oraz poczę-
stunek z tradycyjnie przepysznymi ciastami 
wykonanymi przez członków zespołu i przy-
jaciół. A my będziemy tworzyć dalej, przed 
nami Dzień Matki, Ojca, Dziecka. Zapału nam 
nie brakuje. Zatem do zobaczenia.

Liderzy Boduszewa

 grudnia odbył się w naszej gminie 
pierwszy Jarmark Bożonarodze-
niowy.

Udana impreza pod względem organizacyj-
nym. Wśród wystawców nie zabrakło sołty-
sów. Produkty rolne z własnego gospodar-
stwa sprzedawał sołtys Białęg Piotr Michal-
ski, natomiast piękne ozdoby wykonane 
przez żonę prezentował sołtys Wojnowa 
Krzysztof Fabiański.

Także nasze sołectwo Łopuchówko miało 
swoje stoisko. Można było u nas zjeść pyszne 
rybki i śledzika czy kapustę z grzybami oraz 
napić się gorącego barszczu. W ofercie mieli-
śmy również jemiołę, szyszki i orzechy, stro-
iki dzieła pani Doroty Kędziory oraz sianko 
pod obrus.

Nasze stoisko odwiedziło sporo osób. Rów-
nież pozostałe stoiska cieszyły się dużym 
powodzeniem. 

Uważam, że Jarmark spełnił swoją rolę. Już 
czekamy na następny.

Kiełbaski ufundował tradycyjnie Marian 
Nogaj, któremu serdecznie dziękujemy. 
Pozostałym sponsorom równie pięknie się 
kłaniamy. Dziękuję także mojej Radzie Sołec-
kiej za pomoc w organizacji imprezy. Do 
zobaczenia na naszym boisku – za rok!

Bawiliśmy się pod gwiazdami 
w Łopuchówku

JASEŁKA BODUSZEWO Sołectwa na Jar-
marku Bożonaro-
dzeniowym

PRZYSŁOWIA NA STYCZEŃ I LUTY: 

”Gdy trzech króli mrozem trzyma, będzie jeszcze długa zima.
Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami.”

PRZY

”Gdy
OWIA N

ech kr
Gdy luty z wi

MAMY NOWY ROK

A więc nastał nam całkiem nowy... zło-
żony z  dni. Niech zostanie. A my 
życzymy Wszystkim Czytelnikom naszej 
gminy:

▪  miesięcy zdrowia,
▪  tygodni szczęścia,
▪   godzin wytrwałości,
▪   minut optymizmu,
▪    sekund miłości.

styczeń 2014



W Galerii Sztuki Współczesnej 
„Oranżeria”, w Pałacu Polskiej 
Akademii Nauk w Jabłonnie k/

Warszawy można oglądać obrazy autorstwa 
Andrzeja Bzdęgi z Kamińska. 

Otwarcie wystawy miało miejsce  stycznia 
 r. Czynna będzie do  marca  r. w 

godz. . - . . Ekspozycja zawiera  
obrazów: rysunki, akwarele, obrazy olejne. 
Ok.  prac to obrazy z lat -  pokazu-
jące piękno pejzażu „Puszczy Zielonka”.

A zaczęło się w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 
wystawą z okazji -lecia twórczości arty-

Święta Bożego Narodzenia w Kamińsku 
rozpoczęliśmy  grudnia  r. Nie 
było Jasełek, ale spotkanie mieszkań-

ców. Przy choince podzieliliśmy się opłat-
kiem. 

Na spotkanie Panie domu i Panowie przygo-
towali świąteczne dania. Był to konkurs na 
najlepsze dania świąteczne. Oceniali wszy-
scy biesiadnicy. Pierwsze miejsce zajęła p. 
Krystyna Konieczna za wyśmienite pierogi z 

stycznej architekta Andrzeja Bzdęgi. W sali 
wystawowej Klubu Osiedlowego „Zielone 
Wzgórza” wystawiono  prac. Następnie 
prace eksponowane były w Galerii Wysta-
wowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Wągrowcu.

Andrzejowi Bzdędze, architektowi, artyście 
gratulujemy pięknych wystaw. Cieszymy się, 
że oczami artysty przekazuje piękno miej-
sca, gdzie mieszkamy, żyjemy.

Elżbieta Dziel 
Sołtys sołectwa Kamińsko

sąsiedzi, przyjaciele, 
mieszkańcy Kamińska i Pławna

grzybami i kapustę z sosem grzybowym. 
Grzyby zebrano oczywiście w lesie obok 
posesji państwa Koniecznych. Nagroda jest 
przechodnia i oczekujemy, że w  r. inna 
pani domu zajmie I miejsce. 

Składam wszystkim uczestnikom serdeczne 
podziękowania za stworzenie miłej atmos-
fery.
 

Elżbieta Dziel, Sołtys sołectwa Kamińsko

Ambasador Kamińska 
jedzie do Warszawy

W Kamińsku dobrze gotują

 grudnia  r. spotkaliśmy się na 
kolejnej wigilii, tym razem w uro-
czo położonym Głęboczku u 

kolegi  sołtysa. Świetlica została niedawno 
ofi cjalnie otwarta i jeszcze pachnie nowo-
ścią, zaś Kuba przystroił ją pięknie. 

Pachniało choinką, strzelał ogień w 
kominku: w miłej, przyjaznej atmosferze 
podzieliliśmy się opłatkiem, wymieniliśmy 
poglądy. Na opłatku gościliśmy burmistrza i 
jego zastępcę, obecny był także przewodni-
czący Rady Miejskiej Konrad Strykowski.
Firma Michała Bejmy zastawiła stół smako-
łykami, otrzymaliśmy skromne podarunki. 
Bawiliśmy się do późnych godzin wieczor-
nych. Miejmy nadzieję, że spotkamy się 
znowu na podobnej uroczystości - za rok! 

 stycznia odbyły się wybory soł-
tysa sołectwa Głębocko, spowo-
dowane rezygnacją Agnieszki 

Szczepaniak, która do tej pory sprawowała 
tę funkcję. Nowym sołtysem wybrany 
został Józef Krugiołka. Obowiązki te pełnić 
będzie do końca tej kadencji tj. do przy-
szłego roku.

Uprawnionych do głosowania w sołectwie 
Głębocko jest  osób. Na zebranie przy-
było  mieszkańców. Wyborom przewodni-
czył radny z tego okręgu Robert Okińczyc. 
Mieszkańcy wysunęli jedną kandydaturę – 
Józefa Krugiołka. Uzyskał  głosów i tym 
samym jednogłośnie został wybrany sołty-
sem. Pełnij już kiedyś funkcję sołtysa.

Rada Sołecka liczyła  osoby, ale w związku 
z pisemną rezygnacją Józefa Krugiołki 
(wybrany na sołtysa) zostały przeprowa-
dzone wybory uzupełniające. Mieszkańcy 
zadecydowali o powiększeniu rady sołeck iej 
do  osób. Wybrano: Piotra Krugiołkę i Mar-
cina Trybulskiego. 

Dotychczasowa pani sołtys Agnieszka Szcze-
paniak nie uczestniczyła w zebraniu. Funkcję 
sołtysa sprawowała od  maja  r.

Mieszkańcy (Jacek Bożkiewicz, Mateusz 
Szczepaniak) zwrócili się z prośbą o zorgani-
zowanie zebrania sołeckiego z udziałem 
Burmistrza w związku z tematem opłaty 
adiacenckiej. 

Wigilia Sołtysów 
i Przewodniczących 
Osiedli

Sołectwo Głębocko ma nowego sołtysa
Sławomir Malec
specjalista ds. jednostek samorządu 
terytorialnego
tel. 61 812 22 44
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl 

Agnieszka Szczepaniak 
dotychczasowy sołtys Głębocka

Józef Krugiołka
 nowy sołtys Głębocka

PODZIĘKOWANIA 
AGNIESZKI SZCZEPANIAK 

W związku z moją rezygnacją z funkcji sołtysa 
wsi Głębocko chciałabym podziękować wszyst-
kim koleżankom i kolegom Sołtysom (  osób) 
oraz Przewodniczącym zarządów osiedli (  
osób) za czas, który razem spędziliśmy. Życzę 
Wam samych sukcesów w życiu zawodowym i 
prywatnym. 

Pragnę również podziękować urzędnikom, z któ-
rymi niejednokrotnie miałam okazję współpra-
cować, załatwiając sprawy dotyczące sołectwa z 
większym lub mniejszym skutkiem.

Szczególne podziękowania kieruję do Mieszkań-
ców, którzy byli gotowi pomagać mi w różnych 
sytuacjach oraz tym, którzy zgłaszali problemy 
na bieżąco. Przy tej okazji życzę mojemu 
następcy wiele sukcesów… i niejednokrotnie sta-
lowych nerwów w pracy sołtysa.

Szczepaniak Agnieszka
Sołtys sołectwa Głębocko ( . .  – . . )

PODZIĘKOWANIA DLA PANA KONRADA STRYKOWSKIEGO

Dobrze, że są w gminie ludzie, na których pomoc można liczyć i potrafią nas tą życzliwością zaskoczyć! Nie 
musimy się z nimi zgadzać na co dzień, ale nie zawodzą w trudnych chwilach.

Dziękuję Panu Konradowi Strykowskiemu za pomoc w postaci drewna, które zostało dostarczone do miesz-
kanki naszego sołectwa, w chwili, gdy nad naszą gminę nadciągnął huragan „Ksawery”.

PODZIĘKOWANIA 
SOŁTYSA WOJNOWA

Sołtys Wojnowa dziękuje wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do organizacji „Gwiazdki dla dzieci” 
w grudniu ub. r., oraz składa podziękowania dla fun-
dacji w Długiej Goślinie, za udostępnienie lokalu dla 
dzieci.

FUNDUSZ 
SOŁECKI  

To, że zima, nie oznacza, że w sołec-
twach zamarło życie. Mamy już plan 
wydatków z funduszu sołeckiego na 

ten rok. Myślimy o wiosennych pracach i 
inwestowaniu, powstają kolejne stowarzy-
szenia, staramy się o dotacje i zastanawiamy, 
jak poprawić stan naszych dróg. Czekają nas 
kolejne wyzwania i zadania, kolejne imprezy. 
A zatem - oby wiosna szybko nadeszła. 

www.murowana-goslina.pl



W tym roku Orkiestra Jurka Owsiaka 
zagrała NA RATUNEK „Na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dzie-

cięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki 
medycznej seniorów”. W niedzielę  stycz-
nia na ulicach naszego miasta już od wcze-
snych godzin rannych pojawiło się  wolon-
tariuszy z puszkami oraz czerwonymi ser-
duszkami, które od  lat towarzyszą pod-
czas każdego fi nału WOŚP w drugą niedzielę 
stycznia.

Ale to był fi nał, czyli podsumowanie i kilka 
ciekawostek z . Finału WOŚP w Murowa-
nej Goślinie.

 stycznia  r. Łopuchowo

W Łopuchowie od wielu lat zaczyna się fi nał 
WOŚP w naszej gminie. W tym roku odbyła 
się dyskoteka, były konkursy z nagrodami, 
kiermasz prac wykonanych przez dzieci 
i oczywiście licytacja gadżetów WOŚP. 
Razem w Łopuchowie zebrano ,  zł.

Gośliński WOŚP: Pieniądze dokład-
nie przeliczone-ponownie rekord!

 stycznia  r. 

Murowana Goślina

 lat DZIAŁALNOŚĆI  Klubu HDK PCK „Gośli-
niacy” w WOŚP

. .  r. – na zbiórkę krwi stawiło się  
osób, krew oddało  osób w ilości ,  l, 
natomiast do banku szpiku zarejestrowało 
się  osób, zbierano również pieniądze.

Dziękujemy za pomoc i wsparcie w organiza-
cji XXII fi nału WOŚP, przeprowadzeniu XVII 
akcji zbiorowej poboru krwi, rejestru do 
banku szpiku osób niespokrewnionych, oraz 
za przekazanie nagród w konkursach, które 
miały miejsce w Szkole Podstawowej nr  
w Murowanej Goślinie.
                 
Od VI do XXII fi nału WOŚP oddaliśmy ponad 

 litrów krwi. Jesteśmy jedynym klubem 
w kraju, który ma taki wynik oddania krwi 
w ramach WOŚP.

Stanisław Woźniak 
Współorganizator XXII Finału WOŚP 
i Koordynator XVII akcji poboru krwi 

w Murowanej Goślinie.                                                      

Finał w „Dwójce” 

Już tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr  
im. Henryka Sienkiewicza gra WOŚP. Gramy 
wspólnie z Klubem HDK PCK „Gośliniacy”. 
I tym razem odbyła się akcja zbiórki krwi oraz 
rejestracja dawców szpiku kostnego. Odbyły 
się też konkursy z nagrodami, przejażdżki 
samochodami terenowymi, strzelanie. Nato-
miast nauczyciele i uczniowie naszej szkoły 
prowadzili sprzedaż prac uczniów i ciast upie-
czonych przez rodziców – serdecznie dzięku-
jemy – zebrano ponad  zł. Uczniowie 
klas: c, c, b i c przedstawili bardzo cie-
kawy program artystyczny. Było przedsta-
wienie noworoczne, jasełka, przedstawienia 
teatralne: „Zabawa w śpiącą królewnę”, 
„Kopciuszek”, „Czarodziej Pim-Pom”. 
Muzycznie zaprezentowały się też uczennice 
Gimnazjum nr  im. Jana Kochanowskiego. 
W przerwach przeprowadzono licytację 
gadżetów WOŚP, aniołów wykonanych przez 
dzieci i przedmiotów przekazanych przez 
nauczycieli – zebrano  zł.

Mirosława Szudera, Dyrektor SP nr 

Jak co roku w SP nr  można było postrzelać 
na stanowiskach przygotowanych przez 
Grupę Realizacyjną „Beton” 

WOŚP

 ,  zł! To kwota, którą zebrano w tym roku podczas . Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w gminie Murowana Goślina. Po raz kolejny gośliniacy wykazali się 
wielką hojnością w trakcie fi nału największej akcji charytatywnej w Polsce. 

Tomasz Mizgier 
Szef Goślińskiego Sztabu WOŚP
tel. 61 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goślina.pl

Goślińscy wolontariusze WOŚP. Akcja poboru krwi w SP2.

styczeń 2014



SPORT

Orkiestrowy Maraton Zumby
ZUMBOWO -WOŚPowe szaleństwa taneczne 
małych i dużych. Tańczyły panie, tańczyli 
panowie, całkiem mali i trochę więksi - na par-
kiecie bawiło się ponad  osób, a najmłodszy 
uczestnik miał  miesięcy! ZUMBA i WOŚP 
połączyły pokolenia!

Orkiestrowy Maraton w naszym mieście już 
po raz drugi poprowadziła Magdalena 
Lamentowicz. Za rok znów będzie tanecznie, 
a jak radośnie było tym razem można zoba-
czyć na zdjęciach.

Białężyn
WOŚP zagrała jak co roku również w Białęży-
nie. Nasza wolontariuszka Julia Grzebyta 
w skarbonce zgromadziła ,  złotych 
i , €, a licytacja w remizie przyniosła  
złotych. Razem zebraliśmy więc .  zło-
tych. W białężyńskim Finale wystąpiła spora 
gromada naszych uczniów. Jasełka pokazali 
uczniowie klas I-III pod kierunkiem pani Mag-
daleny Nawrockiej. Zespół teatralny uczennic 
z klasy VI pod kierunkiem pani Martyny Papa-
jewskiej przedstawił spektakl „Mały Książę 
i jego Róża”. Wraz z zespołem wokalno-fl ażo-
letowym pod kierunkiem pani Aliny Struga-
rek można było pośpiewać kolędy i posłuchać 
współczesnej pastorałki. Pani Kasia Garstkie-
wicz przygotowała występy dwóch zespo-
łów tanecznych: „Smerfnych Ciach” z klasy IV 
oraz „Girls On Fire” z klasy V i VI. Wspaniałe 
umiejętności gry na fl etach poprzecznych 
zaprezentowały Julia Dąbrowska i Weronika 
Kośmicka z klasy IV. Licytację prowadził pan 
Zbyszek Wojczak. Największa suma padła za 
damską koszulkę z logo WOŚP i przezroczysty 
parasol „dla kibica”.

Wielkie podziękowania dla pani Szuberskiej 
za gadżety na licytację z PZU.
   
Długa Goślina
W Długiej Goślinie zaczęliśmy grać 
z WOŚP o godz. .  i do tego mocnym 
akcentem. Z pokazem karate zaprezentowali 
się uczniowie naszej SP - karatecy z grupy 
BUSHI oraz gościnnie Niebieskie Pasy z Muro-
wanej Gośliny. Obie grupy wystąpiły pod kie-
rownictwem pana Grzegorza Śliwińskiego. Po 
występie recital gitarowy w stylu country 
dała Zofi a Jastrzębska i Adama Kat. Na fl ażo-
letach zagrali uczniowie SP z Długiej Gośliny 
pod kierownictwem pani Aliny Wiśniewskiej. 
Podczas spotkania Aldona Dałek licytowała 
gadżety WOŚP oraz inne  cenne przedmioty 
podarowane m.in. przez Katarzynę Józefo-
wicz, Honoratę Cichosz, Beatę Sójkę, Agatę 
Glapiak, Alinę Wiśniewską i Konrada Strykow-
skiego. Wolontariusze Mateusz Napieralczyk 
i Norbert Owczarzak zebrali do puszki WOŚP 

,  zł. Z licytacji udało się uzyskać kwotę 
,  zł. 

Razem Długa Goślina zebrała kwotę ,  
zł! Dziękujemy serdecznie!

Aldona Dałek Nauczycielka SP w Długiej Goślinie 

„Jedynkowy” fi nał
Tegoroczny program przygotowany przez 
Szkołę Podstawową nr  odbył się w Gimna-

Tegoroczna główna licytacja, która odbyła 
się przed Ośrodkiem Kultury była rekordowa 
w historii orkiestrowego grania w naszej 
gminie. W sumie z licytacji uzyskaliśmy , 
najdrożej wylicytowany został imienny 
numer startowy wraz z opłaconym starto-
wym we wszystkich maratonach rowero-
wych Cyklu Grand Prix Wielkopolski w  r. 
za kwotę  zł.

Od  lat podczas Finału WOŚP w naszym 
sztabie przeliczane są pieniążki. Często koń-
czymy przeliczać około północy. Jaki ogrom 
jest tej pracy pokazują liczby banknotów 
i monet jakie trzeba policzyć. W tym roku 
samych jednogroszówek było , dwu-
groszówek  natomiast banknotów  
złotowych  szt.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolonta-
riuszom, honorowym dawcom krwi, nauczycie-
lom i uczniom za piękne występy oraz wszyst-
kim przyjaciołom naszego sztabu i WOŚP, któ-
rzy przyczynili się do organizacji . Finału. Dzię-
kujemy także uczestnikom licznych wydarzeń 
na terenie całej gminy.

GRAMY DO KOŃCA ŚWIATA I JEDEN DZIEŃ 
DŁUŻEJ! SIE MA!

fot. Leszek Kowal, Bartłomiej Stefański, Tomasz Mizgier.

zjum nr  w Murowanej Goślinie. Publiczność 
podziwiała występy: zespołu fl ażoletowego, 
zespołów tanecznych „Power of Dance” oraz 
„Butterfl y”, zespołu wokalnego „Mix of 
Directions”, przedstawień teatralnych „Wier-
sze i piosenki zimowe” oraz „Zwyczajne Dzie-
ciaki” w wykonaniu uczniów. Na zakończenie 
wystąpili rodzice klasy  c z przedstawieniem 
pt. „Jasełka na wesoło”. Było dużo fanta-
stycznej zabawy i bardzo emocjonująca licy-
tacja gadżetów WOŚP z, której uzyskano 
sumę  zł. 

Sztabowe wieści
W siedzibie sztabu . Finału WOŚP można 
było zobaczyć wystawę kultowych kompute-
rów minionej epoki z lat  i -tych. Były też 
przygotowane specjalne stanowiska dla chcą-
cych pograć w gry z tamtych lat.

Mocnym uderzeniem fi nałowego grania 
w naszej gminie był koncert poznańsko-
goślińskiej grupy Agree. Wokalistka zespołu 
Iwona Bugnacka zadebiutowała przed gośliń-
ską publicznością. 

Tradycyjnie o .  rozświetliło się goślińskie 
niebo. Dzięki hojności sponsorów . fi nału 
mogliśmy zobaczyć piękny pokaz fajerwer-
ków przygotowany przez Pana Stefana Basz-
czyńskiego.

Prezes Krwiodawców Stanisław Woźniak.

Grupa "AGREE".

Licytacja przed "Światełkiem do nieba". Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie.

Zumbowo-WOŚPowo.

www.murowana-goslina.pl



pyszne ciasto przygotowane przez dziew-
czyny z naszego klubu.  Po tak miłym odpo-
czynku zawodnicy ruszyli w dalszą drogę. 
Czekała ich m.in. jazda z zasłoniętymi 
oczami, „łowienie rybek” czy jazda tyłem po 
torze w kształcie serduszka.

Za przygotowanie i realizację zadań odpo-
wiadali współorganizujący z nami: Robert i 
Grażyna Woźniak, Patryk Woźniak z ATV Pol-
ska oraz Artur Grygielski - za co dziękujemy. 

Po dojechaniu do mety część załóg ustawiła 
samochody pod Szkołą Podstawową nr , 
aby dzieci mogły obejrzeć auta lub wybrać 
się na przejażdżkę. 

Cała kwota wpisowego za rajd, od wszyst-
kich załóg, została przeznaczona na XXII 
WOŚP. Wszyscy, którzy braliśmy udział jako 
uczestnicy i organizatorzy, jesteśmy zado-
woleni z przebiegu imprezy i faktu, że nasze 
hobby mogliśmy połączyć z Wielką Orkie-
strą. To właśnie WOŚP przyciąga ludzi o nie-

Jesteśmy grupą ludzi, których łączy 
wspólne hobby, ze szczególnym nasta-
wieniem na turystykę off -roadową. Do 

tej pory braliśmy udział w  imprezach organi-
zowanych przez innych. Tym razem wzięli-
śmy się od podstaw za zorganizowanie rajdu 
rodzinnego. Dzięki uprzejmości Urzędu Mia-
sta i SM „Zielone Wzgórza”, Nadleśnictwa 
Łopuchówko oraz Zespołu Parków Krajobra-
zowych Woj. Wlkp., udało się nam to z sukce-
sem zrealizować. Dużym wsparciem na tym 
etapie była dla nas pomoc Romy Dukat.

Zaczęliśmy o  rano. Pogoda nam sprzyjała, 
mimo wiatru i temperatury w granicach 
zera, nie padało, co jest plusem, ale zazwy-
czaj nie przeszkadza w jeździe. Odprawa i 
wypuszczanie  załóg trwało ponad 
godzinę. Po sprawdzeniu stanu technicz-
nego aut, dokumentów kierowców, umiejęt-
ności pilotów oraz wrzuceniu wpisowego do 
skarbonki WOŚP - załogi ruszyły. 

Rajdy terenowe polegają przede wszystkim 
na czytaniu mapy drogowej, tzw. road 
booka. Nie ma to nic wspólnego z mapami, z 
których korzysta się jadąc samochodem na 
wakacje lub wycieczkę. Tutaj trzeba wykazać 
się znajomością oznaczeń, umiejętnością 
liczenia odległości, rozpoznawania kierun-
ków i orientowania się w terenie. Oczywiście 
największą tajemnicą jest dobrze przygoto-
wane auto i zgranie pilota z kierowcą. Razem 
z nami bawiły się również nasze dzieci, które 
są zaprawione w boju, bo to bardzo 
rodzinny, towarzyski i przyjemny sposób 
spędzania czasu. 

Uczestnicy mogli liczyć na wspaniałą 
zabawę, konkursy sprawnościowe i quiz wie-
dzy o gminie. Zdobywali poszczególne 
punkty w terenie, co  potwierdzano pie-
czątką na karcie drogowej, która była 
zaplombowana w samochodzie na starcie. 
Zdobycie pieczątki świadczyło o dobrym 
czytaniu mapy. Najlepiej było to widać po 
przeszkodach terenowych u Państwa Stec-
kich, którym dziękujemy za gościnność.

Jednym z  punktów kontrolnych było dotar-
cie do świetlicy w Głęboczku. Dzięki  sołty-
sowi wsi Jakubowi Bartoszewiczowi, można 
było ogrzać się, napić gorącej herbaty i zjeść 

samowitych pasjach i zainteresowaniach. 
Oczywiście cała akcja nie byłaby możliwa 
bez głównych pomysłodawców i organizato-
rów, Kasi i Marka Batura, którym bardzo 
dziękujemy i będziemy wspierać w kolejnych 
edycjach.

Katarzyna Batura, Aleksandra Henclewska
Do zobaczenia za rok. Off -Road Klub x  MG

Nasz „Off -Road Klub x  MG” również w tym roku, dołączył do XXII goślińskiego fi nału 
WOŚP. Postanowiliśmy zorganizować turystyczny przejazd samochodów x , po 
bezdrożach. Celem imprezy była zbiórka środków na WOŚP i zapoznanie uczestników 
z walorami turystyczno-przyrodniczymi naszej gminy.

TERENÓWKI NA 
ORKIESTRZE

WOŚP
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dzone przez panią Katarzynę Lenard,
 ▪ Przedszkole w Łopuchowie, prowadzone 

przez Fundację Pomoc Dzieciom Wiej-
skim, z siedzibą w Bliżycach , gmina 
Skoki,

 ▪ Przedszkole Publiczne „Koniki Polne” 
w Białężynie, Długiej Goślinie prowa-
dzone przez Stowarzyszenie „Małe Jest 
Piękne”,

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE: 
 ▪ „Klub Przedszkolaka”, ul. Gen. 

T. Kutrzeby , na os. Zielone Wzgórza, 
Murowana Goślina, prowadzone przez 
panią Beatę Wawrzyniak,

 ▪ „Groszek”, ul. Gnieźnieńska, Murowana 
Goślina, prowadzone przez panią Magda-
lenę Pędzińską,

 ▪ „Smocze Wzgórze”, ul. Mściszewska , 
prowadzone przez pana Radosława 
Szpota,

 ▪ „Raczek” prowadzone przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Rakowni.

NIEPUBLICZNE OGNISKA PRZEDSZKOLNE:
 ▪ Mściszewo, ognisko prowadzone przez 

Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych 
szkół podstawowych 

W tym samym czasie rozpoczyna się rekruta-
cja do klas pierwszych szkół podstawowych. 
Zasady rekrutacji do pierwszej klasy muzycz-
nej i czwartej klasy sportowej o profi lu siat-
karskim w Szkole Podstawowej nr  oraz dla 
uczniów chcących podjąć naukę w szkole 
nieobwodowej zostaną wywieszone przed 
rozpoczęciem rekrutacji na stronach inter-
netowych szkół oraz stronie gminy Muro-
wana Goślina.

Rekrutacja do gimnazjów

Zgodnie z dezycją Wielkopolskiego Kuratora  
Oświaty od  marca br. gimnazja również 
rozpoczynają nabór.

Rekrutacja do przedszkoli

Od  do  marca odbędzie się nabór do 
przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy 
Murowana Goślina.

Przyjmowane będą roczniki:  (dzieci uro-
dzone od lipca do grudnia), ,  i .

Na dzieci czekają przedszkola:
PRZEDSZKOLA PUBLICZNE: 

 ▪ „Promyk” w Murowanej Goślinie, 
ul. Poznańska , prowadzone przez 
panią Iwonę Nowak,

 ▪ „Słoneczko” w Murowanej Goślinie, 
ul. Leśna , prowadzone przez panią Mał-
gorzatę Migas,

 ▪ „Leśne Skrzaty” w Przebędowie, prowa-

Nabór do przedszkoli, szkół i gimnazjów

OŚWIATA

 marca r. rozpoczyna się rekrutacja 
do Gimnazjum Nr  im. Jana Kocha-
nowskiego w Murowanej Goślinie.

Dziewczynki z rocznika  zachęcamy do 
zapisów do klasy sportowej, w której realizo-
wany jest program Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych. Więcej informacji na stronie 
internetowej szkoły  www.gm .murowana-
goslina.pl pod koniec lutego.

Barbara Celichowska, 
Dyrektor Gimnazjum Nr 

tel.    

JEŚLI JESTEŚ MAMĄ MALUCHA W 
WIEKU ‐  MIESIĘCY I CHCIAŁA‐
BYŚ: 
▪ poznać metody stymulowania roz-

woju dziecka,
▪  poznać i regularnie spotykać się z 

innymi mamami w okolicy,
▪  podzielić się doświadczeniami w 

opiece nad dzieckiem,
▪  zapewnić swojemu maluchowi możli-

wość zabawy z rówieśnikami…

TO ZAPRASZAMY CIEBIE I TWOJĄ 
POCIECHĘ NA „SMOCZĄ ŁĄCZKĘ”

KIEDY? 
Pierwsze spotkanie już  marca  (wto-
rek), godz. . - .  (spotkania będą 
odbywały się raz w miesiącu od marca do 
czerwca).

GDZIE? 
Przedszkole Niepubliczne „Smocze Wzgó-
rze”, ul. Mściszewska , Murowana Goślina

WSTĘP WOLNY!!!

Prosimy o zgłaszanie chęci przybycia 
– tel.    (liczba miejsc ograniczona)
Więcej informacji na www.smoczewzgorze.pl 
Inicjatywę popiera Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina.

Gimnazjum nr 2 
zaprasza do 
klasy sportowej

Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

Szkoła Podstawowa nr  im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
OGŁASZA NABÓR DO KLASY IV SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI SIATKOWEJ

Uczniom klasy zapewniamy: wszechstronny rozwój fi zyczny, udział w turniejach, zawodach i zgrupowaniach sportowych, opiekę 
wykwalifi kowanej i doświadczonej kadry trenerskiej, możliwość reprezentowania szkoły w gminie, powiecie, województwie.

Zainteresowanych uczniów obecnych klas III serdecznie zapraszamy w poniedziałek  marca  roku o godzinie :  do sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej nr  w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby . 

Szczegółowe informacje – sekretariat szkoły: tel.     (pani Marzena Chmielecka).
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 grudnia  r. został wprowa-
dzony w życie rozkład jazdy pocią-
gów relacji Poznań – Gołańcz, w 

którym na odcinku Poznań  - Wągrowiec 
zostały uwzględnione tzw. szybkie kursy 
pociągów: w kierunku Poznania - odjazd z 
przystanku Murowana Goślina  o godz. :  
oraz w kierunku Murowanej Gośliny - odjazd 
z Poznania o godz. : . Ww. kursy pociągu 
nie zatrzymywały się między innymi na  
przestankach zlokalizowanych na terenie 
gminy Murowana Goślina: Zielone Wzgórza i 
Łopuchowo. 

W wyniku działań podjętych przez Urząd 
Miasta i Gminy Murowana Goślina,  lutego 

 r. została wprowadzona w życie 
korekta ww. rozkładu jazdy. 

W nowym rozkładzie wprowadzono nastę-
pujące zmiany:

TAXI 
W MUROWANEJ GOŚLINIE 

  

WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:WAŻNE TELEFONY, KONTAKTY:
POLICJA 
dyżur Komendanta Komisariatu 
Waldemara Kmiecika: 
pon. : - : , telefony:
sekretariat     (w godz. : - : )
Komendant     (w godz. : - : )
tel. alarmowy (radiowóz)   
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 

DZIELNICOWI
Rejon I: starsza część Murowanej Gośliny

asp. Dariusz Sikora, kom.   

Rejon II: os. Zielone Wzgórza
st. sierż. Andrzej Futro, tel.    

Rejon III: tereny wiejskie gminy
mł. asp. Damian Futro, kom.   

STRAŻ MIEJSKA
dyżur Komendanta Mirosława Stróżyńskiego: 
pon. : - : , telefony:

tel.    
telefon alarmowy (radiowóz)   

Pogotowie Ratunkowe 
Straż Pożarna 

Szczegółowy wykaz na stronie 
www.murowana-goslina.pl

NIERUCHOMOŚCI

Działki zabudowane budynkami rekreacyjnymi o pow. ,  m , 
zagospodarowane na cele wypoczynkowo-rekreacyjne. Zgodnie 
z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Prze-
strzennego, teren oznaczony symbolem  Mri – teren rekreacji 
indywidualnej. 

Uzbrojenie: energia elektryczna i sieć wodociągowa. 

Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu  grudnia 
 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Wyżej wymienione 

nieruchomości nie posiadają żadnych obciążeń i nie są przedmio-
tem żadnych zobowiązań.

Miejsce przetargów: sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina, ul. Poznańska . 

Wadium na wybraną działkę należy wnieść w formie pieniężnej 
na rachunek bankowy Gminy w Pobiedzisko-Goślińskim BS O/
Murowana Goślina      , do dnia  
lutego  r. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu 
wymaganej kwoty na wskazany rachunek.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg 
wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w 
przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy bez uspra-
wiedliwienia, wadium przepada na rzecz sprzedającego. 

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z zachowaniem zasad 
określonych art. . ust.  uogn.

Szczegółowych informacji udziela Kierownik Referatu Gospo-
darki Nieruchomościami Jadwiga Kubińska, p. , tel.    .

WOJNÓWKO, ozn.geodezyjne: obręb Wojnowo, ark. mapy , 
KW PO P/ / , działki nr: 

 /  o pow. ,  ha, 
Cena wywoławcza . ,  zł 

(sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
Przetarg odbędzie się  marca  r. o godz. . .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w wys. . ,  zł.

 /  o pow. ,  ha,
Cena wywoławcza . ,  zł;

(sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych) 
Przetarg odbędzie się  marca  r. o godz. . .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium 
w wys. . ,  zł.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH

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

 ▪ kurs o godz. :  (odjazd z Murowane j 
Gośliny) został przyśpieszony o  min. 
Począwszy od  lutego  r. pociąg 
odjeżdża z przystanku Murowana 
Goślina o godz. : . Ponadto zatrzymuje 
się on również na przystanku Zielone 
Wzgórza,

 ▪ przesunięta została również godzina 
odjazdu pociągu ze stacji Murowana 
Goślina w kierunku Poznania z :  na 

: .
 ▪

Niestety na przywrócenie pozostałych 
postojów ze względu na uwarunkowania 
techniczne trzeba będzie poczekać do kolej-
nej korekty rozkładu jazdy.

Szczegółowy rozkład jazdy dostępny w 
"Informatorze mieszkańca".

Nowy rozkład jazdy pociągów

styczeń 2014



Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na 
tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina 
ul. Poznańska  i , wywieszono na okres  dni wykaz nr 

/  nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
Wykaz dotyczy nieruchomości:

 ▪ Mściszewo: umieszczenie tablicy reklamowo-informacyjnej,
 ▪ Białęgi: grunty orne do rolniczego wykorzystania.

NIERUCHOMOŚCI DO 
ODDANIA W DZIERŻAWĘ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

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

Jak przekazać %
Wystarczy wypełnić standardowy formularz 
rocznego zeznania podatkowego (PIT), a w 
nim rubrykę "Wniosek o przekazanie % 
podatku należnego na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego", gdzie wpisujemy:

 ▪ numer wpisu do KRS, 
 ▪ obliczoną równowartość % podatku 

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

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

. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –         
nr KRS 

. Fundacja „Bread of Life” –
nr KRS 

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

. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. 
Franciszka – nr KRS 

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

. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych –                   
nr KRS 

. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni 
– nr KRS 

. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki 
Związku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Poznaniu, Koło w Murowanej 
Goślinie – nr KRS 

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

. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 
nr KRS  

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

Kody Drużyn:
WLP  Gośliński Szczep ZHR "Wzgórze"
WLP   Goślińska Gromada Zuchowa 

"Wesołe Wicherki"
WLP   Goślińska Gromada Zuchów 

"Orlęta"
WLP   Drużyna Harcerek "Wiatry" 

w Murowanej Goślinie

WLP   Drużyna Harcerzy "Las" 
w Murowanej Goślinie

WLP   Drużyna Wędrowniczek 
w Murowanej Goślinie

WLP  Koło Przyjaciół Harcerstwa

Jeśli są na terenie gminy Murowana Goślina 
organizacje, które posiadają status pożytku 
publicznego, a nie zostały uwzględnione w 
powyższym wykazie – proszę o kontakt.

% podatku dla potrzebujących Goślinian

Na terenie gminy Murowana Goślina miesz-
kają osoby, którym możemy pomóc przeka-
zując swój %:

. KRS , cel szczegółowy: 
 SKOPEK NIKOLA

. KRS , cel szczegółowy: 
DLA KINGI NOWAK

. KRS , cel szczegółowy: 
DLA AGATY I ALEKSANDRY KUTZNER

. KRS , cel szczegółowy: 
DLA DARIUSZA ROGALSKIEGO

. KRS , cel szczegółowy: 
 KAMIL BAŁAŻYK.

Proszę o informacje o indywidualnych potrze-
bujących (osoby niepełnosprawne itp.). 

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

Ruszyły przygotowania do tegorocznych historycznych widowisk 
plenerowych. Spotkanie z osobami, które chcą zagrać lub pomóc 
organizacyjnie odbyło się 30 stycznia w auli Gimnazjum nr 1. 
Przybyli zeszłoroczni aktorzy, ale pojawiły się również nowe 
twarze.

Uczestników powitał Burmistrz Tomasz Łęcki oraz Prezes Stowa-
rzyszenia „Dzieje” Waldemar Krankiewicz. Napisania scenariusza 
do tegorocznego widowiska podjął się ponownie Jacek Kowalski. 
Zmienia się reżyser, a właściwie powraca „stary”, czyli Marcin 

Matuszewski , znany choćby z poprzednich widowisk pt. 
„Dzieje Murowanej Gośliny”.

Kto jest poszukiwany? Każdy. Zarówno chętni na aktorów, 
statystów, jak i tacy, którzy pomogą na zapleczu widowiska są 
mile widziani. Wszystkich, którzy chcieliby się zaciągnąć 
w szeregi aktorskie zachęcamy do kontaktu z Dyrektor 
Ośrodka Kultury Arletą Włodarczak , odpowiedzialną za pozy-
skiwanie zasobów ludzkich przy tegorocznych widowiskach: 
tel. 61 812 21 20, e-mail: dom.kulury@murowana-goslina.pl 

www.murowana-goslina.pl



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

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

Godziny otwarcia Urzędu: 
Punkt Obsługi Interesanta, 
Kancelaria i Ewidencja Działalności 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 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 Gospodarki Nieruchomościami, 
kierownik Jadwiga Kubińska.................................................    
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....     
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności, 
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................    
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Poepke...........................................................    
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka...    
Biuro Rady Miejskiej, 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.................................................     

XVII Mikołajkowy Ogólnopolski
Turniej Minisiatkówki Dziewcząt 
i Chłopców im. Tomasza Zajączkow-
skiego w Murowanej Goślinie

Do Murowanej Gośliny jak zwykle zawi-
tał Mikołaj w workiem pełnym słody-
czy, by z bliska przyjrzeć się zmaga-

niom młodych siatkarzy. Nagradzał sukcesy i 
osładzał porażki. W uroczystości otwarcia i 
zamknięcia turnieju uczestniczyły władze 
gminy z Tomaszem Łęckim Burmistrzem 
Miasta i Gminy Murowanej Gośliny na czele, 
radni powiatu poznańskiego oraz przedsta-
wiciele urzędów, stowarzyszeń i organizacji, 
a także siatkarki I ligowego zespołu KS 
Murowana Goślina i siatkarze III ligowego 
zespołu UKS Zielone Wzgórza. 

Rywalizacja odbyła się w  kategoriach. Naj-
lepszym zespołom w każdej kategorii wrę-
czono statuetki, medale oraz nagrody rze-
czowe. Szczególnym upominkiem i medalem 
wyróżnieni zostali najmłodsi uczestnicy tur-
nieju. Wszystkim zawodnikom i trenerom 
serdecznie gratulujemy.

  lutego  roku w hali widowiskowo-
-sportowej przy ul. Mściszewskiej odbył 
się Turniej Tenisa Stołowego Jednostek 

pomocniczych Gminy Murowana Goślina, 
zorganizowany przez Spółkę MG Sport.

W rozgrywkach wzięło udział  jednostek 
pomocniczych (  sołectw,  federacja 
sołectw oraz  osiedli samorządowych) 
reprezentowanych przez mieszkańców 
gminy. Turniej został rozegrany w dwóch 
kategoriach: singiel pań open oraz singiel 
panów open. Mecze rozgrywano systemem 
grupowo-pucharowym.

W klasyfi kacji końcowej miejsca na podium 
zajęły/zajęli:
WŚRÓD PAŃ: Dagmara Sikora – Sołectwo 
Rakownia, Katarzyna Bocheńska – Osiedle 
Samorządowe nr , Magdalena Kraszewska 
– Osiedle Samorządowe nr 
WŚRÓD PANÓW: Jacek Bożkiewicz – Sołec-
two Głębocko, Tymoteusz Pol – Osiedle 
Samorządowe nr , Zbigniew Turaj – Osiedle 
Samorządowe nr 

W  rok zostaną rozegrane:  turniej piłki 
nożnej, turniej sprawnościowy, turniej piłki 
siatkowej. Suma punktów zdobytych w 
poszczególnych rozgrywkach wyłoni Najlep-
szą Jednostkę Pomocniczą Gminy Muro-
wana Goślina w  roku. W ramach całego 
cyklu rozgrywek najlepsze jednostki pomoc-
nicze otrzymają nagrody fi nansowe, które 
zostaną przeznaczone na zadania inwesty-
cyjne w  roku.

Organizatorzy turnieju składają serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom. Dzię-
kujemy rodzicom uczniów klas sportowych 
oraz sędziom (absolwentom naszej szkoły) 
za pomoc w organizacji turnieju.

Marzena Chmielecka

W XVII Mikołajkowym Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki 
Dziewcząt i Chłopców im. Tomasza Zajączkowskiego, który 
odbył się  i . .  r. w Szkole Podstawowej nr  
w Murowanej Goślinie wzięło udział  uczestników 
z różnych  miast Polski. Rywalizowało  zespołów dziewcząt 
i chłopców z klas piątych i szóstych oraz  singlistów – 
dziewczynki i chłopcy z klas czwartych i młodszych. 

. .  r. - II liga piłki siatkowej 
kobiet, hala widowiskowo-spor-
towa, ul. Mściszewska , Muro-
wana Goślina, godz. .  - UKS 
Murowana Goślina - ŁKS Commerce-
con Łódź

- . .  r. - XVI Ogólnopolski 
Turniej Wielkanocny Dziewcząt i 
Chłopców

KALENDARZ
SIAT KARSKI

Sołectwa i Osiedla 
Samorządowe grały 
w tenisa

styczeń 2014



KULTURA

Orderu Uśmiechu związany od lat z teatrem 
młodzieżowym i dziecięcym „Łejery” w 
Poznaniu. Zgodził się pełnić u nas zaszczytną 
rolę „dyrektora humorowego”. 

Po części ofi cjalnej nastąpiła nowa odsłona 
„Ptasiego Radia” w wykonaniu Teatrzyku 
„Zielona Goś”. To musical brawurowo 
zagrany przez młodych aktorów w reżyserii 
Marcina Matuszewskiego. Tym występem 
zaczynamy ciąg spektakli na „Scenie 
Cegiełka”. 

Bądźcie czujni, śledźcie informacje na stro-
nie Ośrodka Kultury oraz na łamach mie-
sięcznika kulturalnego „Wióry z Kultury”. 
Zapraszamy!

Bartłomiej Stefański

  Koncert Adwentowy

Po raz szósty, w kościele pw. Najwyższego 
Arcykapłana Jezusa Chrystusa mogliśmy 
przeżywać czas adwentu.  grudnia  r. 
odbył się koncert adwentowy w wykonaniu 
chórów „Canzona”. 

Podczas koncertu zaprezentowały się: Chór 
Dziewczęcy i Chłopięcy „Canzona”, Chór 
Kameralny „Canzona”, Żeński Chór „Can-
zona Absolwent”. Dyrygowały: Adrianna 
Wtorkowska-Kubińska, Elżbieta Wtorkow-
ska, fortepian: Weronika Jarzyńska. 

Arleta Włodarczak

  Powstańcom Wielkopolskim 
cześć i chwała

 grudnia  r. obchodziliśmy . rocznicę 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uro-
czystości rozpoczęły się na pl. Powstańców 
Wielkopolskich złożeniem wiązanki od 
mieszkańców przez Burmistrza Tomasza 
Łęckiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Konrada Strykowskiego. 

Przed godziną .  do Białężyna przybyli 
przedstawiciele szkół, stowarzyszeń i władz 
gmin Murowana Goślina oraz Oborniki, a 
także liczni goście - mieszkańcy. Po uroczy-
stej mszy świętej z udziałem pocztów sztan-
darowych i Chóru  Mieszanego „Vocantes”, 

  „Una Canto” ma  lat

„Mikołaj w kinie” - to tytuł koncertu z okazji 
Jubileuszu -lecia zespołu „Una Canto” w 
Długiej Goślinie, który odbył się  grudnia br.

Założycielem i kierownikiem zespołu przez 
ponad czternaście lat był Józef Kasprzak. Od 
marca br. zespół prowadzi Ewa Kandulska-
Jakóbczyk i to był właśnie jej pomysł, by kon-
cert odbył się w formie spektaklu. W wyko-
naniu pań: Krystyny Ługowskiej, Moniki Gier-
szendorf, Anny Górskiej, Ewy Górskiej, Sylwii 
Kaczmarek, Małgorzaty Ślewczuk z towarzy-
szeniem znakomitej pianistki Ewy Kandul-
skiej-Jakóbczyk i solistów usłyszeliśmy pio-
senki z fi lmów. 

W koncercie gościnnie wystąpili: Orkiestra 
Dęta OSP pod dyrekcją Mateusza MJ Sibil-
skiego, Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” 
pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej oraz 
soliści: Bartosz Ługowski – śpiew, Alicja 
Duszczyk – skrzypce, Michalina Downar, 
Anna Kufel – fl et, Przemysław Malec – per-
kusja, Andrzej Przybysz – trąbka, Andrzej 
Sikorski – trąbka, Aleksander Knapek - 
gitara. 

Podczas koncertu zaproponowano publicz-
ności udział w konkursie fi lmowym. Tradycją 
koncertu mikołajkowego są drobne upominki 
wręczane na wejściu, tym razem były to prze-
piękne dzwoneczki z masy solnej, wykonane 
przez Agnieszkę Szymańską-Wojterę.

Z okazji jubileuszu została przygotowana 
przez Tomka Mizgiera prezentacja zdję-
ciowa, wydano folder i zaprezentowano 
pamiątki. Całość spotkania poprowadził 
świetnie sprawdzający się w tej roli kapel-
mistrz Orkiestry Dętej Mateusz MJ Sibilski.

Po koncercie i owacji publiczności na stojąco 
nastąpił czas składania życzeń i gratulacji. 
Jako pierwszy życzenia przyjął Józef 
Kasprzak – twórca i założyciel zespołu. 
Następnie Ewa Kandulska-Jakóbczyk wraz z 
prezes Krystyną Ługowską wręczyły tytuły 
„przyjaciela zespołu” oraz podziękowały 
byłym śpiewaczkom i współpracownikom. 

Po życzeniach przyszedł czas na toast i urodzi-
nowy tort. W miłej atmosferze dzielono się 
wspomnieniami i refl eksjami z minionych lat.

Arleta Włodarczak

PODZIĘKOWANIE
Zespół „Una Canto” z Długiej Gośliny pragnie 
złożyć szczere i gorące podziękowania wszyst-
kim Osobom i Instytucjom, które pomogły w 
trudnych przygotowaniach jubileuszowego 
koncertu, w jego wykonaniu i w oprawie; 
podziękowania należą się także wspaniałym 
współwykonawcom i cudownej publiczności, 
stwarzającej nastrój, w którym chciało się 
śpiewać.

W imieniu Zespołu,
Ewa Kandulska-Jakóbczyk

  Spóźniony Mikołaj

Koncert Mikołajkowy, który od lat odbywa 
się na Nowym Rynku  grudnia, tym razem 
się nie odbył. Huragan Ksawery nie pozwolił 
„Mikołajowi” do nas dojechać. Dlatego kon-
cert odbył się tydzień później. Śnieżynka 
postanowiła ze swoim przyjacielem skrza-
tem Pakusiem zrobić niespodziankę św. 
Mikołajowi. Niespodziankę przygotowywali 
wspólnie z naszymi dziećmi. Było wspólne 
śpiewanie i tańce. Na pożegnanie trójka 
gości Śnieżynka, Pakuś i Mikołaj rozdali sło-
dycze wszystkim uczestnikom. 

W imieniu organizatorów serdecznie dzię-
kuję Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone 
Wzgórza” za ufundowanie słodyczy, a akto-
rom z Filharmonii Pomysłów za bardzo 
udany występ.

Agnieszka Szymańska-Wojtera 

  Wielkie otwarcie Sceny „CEGIEŁKA”

 grudnia w „Klubie Osiedlowym” odbyła się 
inauguracja „Sceny Cegiełka”. Pomysł na 
miejsce, w którym pokazywane będą spekta-
kle teatralne naszych i nie tylko naszych 
zespołów teatralnych powstał w myślach 
Marcina Matuszewskiego - autora tekstów, 
scenarzysty, dziennikarza kulturalnego, reży-
sera spektakli, widowisk, kompozytora, kon-
feransjera, instruktora teatralnego, fi lmowca.

Podczas uroczystego otwarcia specjalnym 
gościem był Jerzy Hamerski - Kawaler 

Zespół "UNA CANTO".

Grupa realizacyjna "BETON".

Zespół folklorystyczny "Goślinianie".

www.murowana-goslina.pl



Na scenie po raz pierwszy wystąpili młodzi 
artyści, którzy od października  r. zaczęli 
swoją przygodę z muzyką pod kierunkiem p. 
Alicji. Zajęcia odbywają się w ośrodku kul-
tury. Dzieciaki zaprezentowały przed swo-
imi rodzicami repertuar kolędowy. Szcze-
gólne brawa otrzymały pięciolatki: Natalka 
Weryszko, Mateusz Bałażyk i Zosia Krankie-
wicz, które wystąpiły w pierwszej części 
koncertu. Po maluchach przyszedł czas na 
starszych wykonawców. Tu w swoim reper-
tuarze zaprezentowali się pozostali gitarzy-
ści i pianiści.

Koncert zakończył się wspólnym kolędowa-
niem z towarzyszeniem zespołu gitarowego 
i pianistek. 

Robert D uszczyk

  Czy zdjęcia wykonane telefonem mogą 
być sztuką?

Grupa Entuzjastów Fotografi i Mobilnej, 
która działa w przestrzeni Internetu, tam 
pokazuje swoje prace fotografi czne i prowa-
dzi przegląd nadsyłanych zdjęć autorów z 
całej Polski zorganizowała  stycznia  
r. pokaz fotografi i w Murowanej Goślinie. W 
„Galerii w Pałacu” wystawiono  wyróż-
nionych zdjęć,  autorów. W ten sposób, po 
raz pierwszy, w Polsce powstała niezwykła 
wystawa fotografi czna polskich fotografów 
mobilnych. Dla galerii jest to ogromny suk-
ces i promocja Murowanej Gośliny w dziedzi-
nie pionierskich wydarzeń kulturalnych w 
skali kraju. Srtyści zaprezentowani na wysta-
wie w Murowanej Goślinie stanowią abso-
lutną awangardę w Polsce w tej dziedzinie.

Wystawę zorganizowali: Grupa Entuzjastów 
Fotografi i Mobilnej „Mobilni”, Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Muro-
wanej Goślinie, Galeria w Pałacu. Patronat 
medialny objęło Radio Merkury Poznań. 
Sponsorem wystawy była sieć salonów 
Empik. 

Bartłomiej Stefański

PODZIĘKOWANIA
W imieniu „Grupy Mobilni” (grupamobilni.pl) 
chciałbym serdecznie podziękować: pani Arle-
cie Włodarczak, Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie, za ciepłe przyjęcie, wszystkie miłe 
słowa i zaufanie, jakim nas obdarzyła, udo-
stępniając nam wnętrza zabytkowego Pałacu; 
Bartłomiejowi Stefańskiemu za wsparcie i 
pomoc przy montowaniu wystawy oraz za 

uczestnicy obchodów udali się w stronę 
budynku remizy OSP w Białężynie. Prze-
marsz z kościoła do sali OSP uatrakcyjniony 
został światłem niesionych pochodni oraz 
możliwością obejrzenia inscenizacji potyczki 
powstańczej w wykonaniu Grupy Realizacyj-
nej BETON. Oprócz licznych okrzyków i 
wybuchów rekonstrukcji historycznej towa-
rzyszył również imponujący pokaz sztucz-
nych ogni.  

Pod białężyńską remizą na zebranych cze-
kała wojskowa grochówka, po niej nato-
miast  zaproszono wszystkich do środka. 
Tam gości powitała dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Leona Masiakowskiego w Białęży-
nie Małgorzata Warzecha. Następnie można 
było obejrzeć montaż słowno-muzyczny 
przygotowany przez społeczność tejże 
szkoły. Na zakończenie głos zabrał profesor 
Jerzy Masiakowski, syn Leona Masiakow-
skiego patrona Szkoły Podstawowej w Białę-
żynie oraz Burmistrz Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina Tomasz Łęcki.

 grudnia br. Kurkowe Bractwo Strzeleckie 
zorganizowało strzelanie, upamiętniające 

. rocznicę wybuchu powstania. Tarczę 
powstańczą wystrzelił Marek Krotecki.

Martyna Papajewska

Organizatorami obchodów . rocznicy 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego byli: 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w 
Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa im. 
Leona Masiakowskiego w Białężynie, Grupa 
Realizacyjna Beton, Kurkowe Bractwo Strze-
leckie w Murowanej Goślinie.

Dziękujemy za pomoc przy organizacji obcho-
dów: Proboszczowi Parafi i pw. św. Tymote-
usza w Białężynie ks. Tomaszowi Nawroc-
kiemu, Proboszczowi Parafi i pw. św. Józefa w 
Kicinie ks. Andrzejowi Magdziarzowi, Grupie 
Realizacyjnej BETON z Krzysztofem Laskow-
skim na czele, Dzieciom, Nauczycielom i Rodzi-
com Szkoły Podstawowej im. Leona Masia-
kowskiego w Białężynie, Panu Zbigniewowi 
Wojczakowi, Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Białężynie, Komisariatowi Policji i Straży Miej-
skiej w Murowanej Goślinie, Chórowi Miesza-
nemu Vocantes pod dyrekcją Leszka Bajona, 
Panu Eugeniuszowi Tomickiemu.

Arleta Włodarczak

  Nowy Rok w rytmie rocka

Murowana Goślina przywitała Nowy Rok 
 stycznia AD  z lampką szampana w ryt-

mie gitarowego rocka podczas „Koncertu 
Noworocznego”. 
Po uroczystym toaście wystąpiła grupa 
„Trzy Gitary: znana publiczności goślińskiej z 
występu na Jarmarku św. Jakuba. Utwory 
„Czerwonych Gitar” i zespołu „Trzy Korony” 
zna każdy. Koncert trwał półtorej godziny 
przy pełnej widowni wraz z dostawionymi 
krzesłami. 

Bartłomiej Stefański

  Kolędy czas

Od dziewięciu lat Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie 
zachęca i mobilizuje środowisko artystyczne 
i mieszkańców do kultywowania tradycji 
wspólnego śpiewania kolęd. Dziesiąta edycja 
imprezy odbyła się  grudnia  r. pod-
czas Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Po świętach Bożego Narodzenia kolędy 
zabrzmiały również w goślińskich kościo-
łach. Po wieczornej mszy św. przy licznie 
zgromadzonej publiczności w kościele św. 
Jakuba grano i śpiewano piękne kolędy. 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Murowanej Goślinie pod batutą Mateusza 
MJ Sibilskiego zachwyciła uczestników kolę-
dowania. 

 stycznia w Kościele pw. Najwyższego 
Arcykapłana Jezusa Chrystusa zaprezento-
wały się wszystkie chóry „Canzona”(Dziew-
częcy, Żeński, Kameralny) pod kierunkiem 
Elżbiety Wtorkowskiej i Adrianny Wtorkow-
skiej-Kubińskiej. 

 stycznia w Kościele pw. św. Jakuba Chór 
Mieszany „Vocantes” i Chór „Don Bosco” z 
Parafi i pw. św. Jana Bosko w Poznaniu pod 
dyrekcją Leszka Bajona uświetnili kolędami 
opracowanymi przez Franciszka Wilczyń-
skiego mszę św., a po mszy chóry zaprezen-
towały kilka polskich kolęd.

Serdecznie dziękujemy Proboszczom gośliń-
skich parafi i za życzliwość i ciepłe przyjęcie, a 
ks. Mariuszowi Koronowskiemu za dobre 
słowo.

Arleta Włodarczak

  Pierwszy koncert, radość i trema

 stycznia w sali Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyło się 
Rodzinne Kolędowanie z klasą Alicji Dusz-
czyk.

KULTURA

Orkiestra Dęta OSP Murowanej Gośliny.

Mali uczestnicy Rodzinnego Kolendowania.

Autorzy zdjęć mobilnych.

styczeń 2014



wszystkie pomysły i cierpliwość dla naszego 
szalonego entuzjazmu; Tomaszowi Mizgie-
rowi, Kierownikowi Ośrodka Kultury za wspar-
cie logistyczne, pomoc w drukowaniu mate-
riałów informacyjnych i dokumentację foto-
grafi czną wernisażu.

Wszystkie zdjęcia, pokazane na wystawie, 
zostały bezpłatnie wydrukowane przez 
empikfoto.pl – dziękujemy!

Pomóżcie promować polską fotografi ę 
mobilną.

Kurator wystawy Krzysztof Górny

  Przetańczyć całą noc, czyli karnawałowy 
koncert operetkowy

 lutego  r. w auli Gimnazjum nr  odbył 
się karnawałowy koncert operetkowy, pod-
czas którego najbardziej znane utwory tego 
gatunku zaprezentowali artyści Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. Biletowane kon-
certy operetkowe weszły na stałe do kalen-
darza imprez Ośrodka Kultury. Tym razem na 
scenie zaprezentowali się soliści: Marzena 
Małkowicz, Magdalena Rutkowska, Miro-
sław Kin oraz Daniel Kustosik, który tego 
wieczoru pełnił również rolę konferansjera. 
Pierwszy raz natomiast w historii goślińskich 
koncertów operetkowych zaprezentowała 
się para baletowa Marta Murmyło oraz 
Dariusz Nowik. Artyści Teatru Muzycznego 
w Poznaniu przygotowali na ten wieczór 
repertuar, w którym znalazły się największe 
hity muzyki operetkowej, m. in. tematy z 
musicalu „My Fair Lady” Fredericka Loewe, 
operetki Franciszka Lehára „Wesoła 
wdówka”, czy operetki „Księżniczka czarda-
sza” Imre Kálmána.

Koncert trwał blisko dwie godziny i po raz 
kolejny potwierdził, że gośliniacy lubią tego 
typu koncerty i chętnie w nich uczestniczą.

Arleta Włodarczak

KULTURA

Artyści Teatru Muzycznego w Poznaniu.

CO SŁYCHAĆ u naszych zespołów?
  Tourneè „Canzony”

W dniach -  stycznia , tym razem naj-
młodsza śpiewająca grupa - Chór Dziecięcy 
„Canzona” -  dziewczęta i dwóch chłopców 
- wystąpił przed publicznością w Anglii, 
Holandii i Niemczech. Do Anglii zespół wyje-
chał na zaproszenie ks. Stanisława Gładysza 
SChr, duszpasterza polonijnego w Hull, York i 
Scarborough. W drodze powrotnej zespół 

zatrzymał się w Amsterdamie, gdzie wystąpił 
przed młodzieżą i gronem pedagogicznym w 
Liceum Artystycznym. Dwa ostatnie dni 
podróży stanowiła wizyta w mieście partner-
skim Murowanej Goślinie - Hemmingen. 
Wyjazd mógł się odbyć dzięki wsparciu fi nan-
sowemu MGOKiR, który opłacił część trans-
portu autokarowego. Pozostałe koszty 
ponieśli Rodzice dzieci biorących udział w 
podróży koncertowej Chóru „Canzona”.

prof. Elżbieta Wtorkowska

  „Goślińskie Chabry” kolędowały w Klesz-
czewie

Zespół  wokalny „Goślińskie Chabry”  
stycznia br. uczestniczył w IX Kleszczew-
skich Spotkaniach Grup Kolędniczych i Jaseł-
kowych w Kleszczewie. W spotkaniu brało 
udział pięć zespołów śpiewaczych. 

PRZYJACIELE GOŚLIŃSKIEGO SZTABU XXII FINAŁU WOŚP: Klub HDK PCK „Gośliniacy”, Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy, Nortex Sp. z. 
o. o. Szymankowo, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, 
Pizzeria ITALIA, Roman Gronowski, Mirosława Wiszumirska Księgarnia „Grześ”, Urząd Miasta i Gminy w Muro-
wanej Goślinie, Stefan Baszczyński, Dominik Kowal, Dominik Radziejewski, Maksymilian Szczepaniak, Ewa 
Nowak, Agata Zaworska, Elżbieta Pawlak, Dorota Stencel, Grupa Realizacyjna BETON, Mariusz Będziecha, 
Klub Strzelecki „Pod Ratuszem”, Szkoła Podstawowa nr  w Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa nr  w 
Murowanej Goślinie, Szkoła Podstawowa w Białężynie, Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie, Szkoła Podsta-
wowa w Łopuchowie, Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie, Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie, Klub Off 
Road x  MG, Magdalena Lamentowicz, Stefan Wysocki, Zespół „AGREE”, Więcesława Poprawska, Krystyna 
Niedziejko, Zbyszek Bitner, Straż Miejska w Murowanej Goślinie, Komisariat Policji w Murowanej Goślinie, OSP 
Murowana Goślina, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Lilianna Parysek, Wojciech Gogolewski – 
GogolMTB, Cukiernia Paweł Piętka w Murowanej Goślinie, Janina Pawlak, Pracownicy Ośrodka Kultury w Muro-
wanej Goślinie.

PODZIĘKOWANIE KLUBU HDK PCK „GOŚLINIACY” ZA POMOC I WSPARCIE W ORGANIZACJI XXII 
FINAŁU WOŚP, W PRZEPROWADZENIU XVII AKCJI ZBIOROWEJ POBORU KRWI, REJESTRU DO 
BANKU SZPIKU OSÓB NIESPOKREWNIONYCH, ORAZ ZA PRZEKAZANIE NAGRÓD DO KONKURSÓW 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR  W MUROWANEJ GOŚLINIE. 

SWĄ POMOC OKAZALI: Dyrekcja i Pracownicy SP nr  w Murowanej Goślinie, Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, ZR PCK Poznań, Hotel i 
Restauracja „RELAX”, Karol Schulz PZU, Sklep Auto-Truck, Przemysław Pacia Wicewojewoda Wielkopolski, 
Andrzej Czarnecki, Ryszard Pomin, Stanisław Żmudziński, Ewa Hanzewniak, Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 
Zarząd Klubu HDK PCK „Gośliniacy”, Firma „Auto-Centrum Poznań, Grzegorz Klewenhagen, Tadeusz Kłos, 
Grzegorz Klimas „Cobra”, SPOKO Poznań, Sklep „Sosenka”, Lilianna Parysek, Mirosława Wiszumirska, Gracjan 
Kaźmierczak, Joanna Rakowska, Katarzyna Jaworska, Marek Rochowiak, Tomasz Stasiak, Elżbieta Andrzejew-
ska, Małgorzata Rakowska, Pizzeria „Mefisto”, Pizzeria „Angelo”, Pizzeria „Sorentos”, Leszek Borus, Jurek 
Sałabun, Eugeniusz Gładych z ZLK Poznań, Apteka „Przyjazna”, Super Market TESCO Bolechowo, Orange 
Murowana Goślina, Piotr i Małgorzata Stefańscy, Bożena i Tadeusz Jałoszyńscy, Krzysztof Sędziak, Paweł 
Wiksler, Bożena i Anna Woźniak, Izabela Karolczak Krystyna Staszewska, Harcerze ZHP z Bolechowa - Adrian 
Koziński, Daniel Ignasiak i Wiktoria Frąckowiak.

Rodzicom i nauczycielom za wypieki do kawiarenki szkolnej, wolontariuszom, osobom, które wsparły i przyczy-
niły się do współorganizacji tegorocznego finału WOŚP w Szkole Podstawowe nr  – serdecznie dziękuję.

Stanisław Woźniak
Współorganizator XXII Finału WOŚP i Koordynator XVII akcji poboru krwi w Murowanej Goślinie 

www.murowana-goslina.pl



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      61 855 75 28 ; 61 851 30 77 ; 800 160 168    
  
 
 
 
                            
                                     
                                       2014-03-03 
                  przy Ośrodku Zdrowia ul. Dworcowa 10 
                         w Murowanej Goślinie  
               Badania rozpoczną się o 09:00 

SCENA CEGIEŁKA ZAPRASZA!
A JEŚLI TO PRAWDA?

 III - sobota - godz. :

Spektakl charytatywny. Dochód przeznaczony 
na rehabilitację Oli i Agaty

Bilety w cenie  złotych do nabycia w MGOKiR 
i Klubie Osiedlowym Zielone Wzgórza od  III

PTASIE RADIO
 III - sobota - godz. :

Bilety w cenie  złotych do nabycia w MGOKiR i Klubie Osiedlowym Zielone Wzgórza od  III

SEJF - spektakl Gangu Marcina 
i Teatru Karamba

 II sobota - godz. :
 II niedziela - godz. :

Bilety w cenie  złotych do nabycia w MGOKiR 
i Klubie Osiedlowym Zielone Wzgórza od  II


