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Decyzją głównego organizatora Grze-
gorza Golonko, zmianie uległ termin 
goślińskiej edycji VIII Powerade Volvo 

MTB Marathonu, planowanego początkowo 
 kwietnia. Impreza odbędzie się ostatecz-

nie  maja  r. 

Zmiany spowodowane są panującymi warun-
kami atmosferycznymi - musieliśmy zamienić 
się z wciąż zaśnieżonym Złotym Stokiem. 
Reszta ustaleń pozostaje bez zmian. Spoty-
kamy się zatem w Święto Pracy!

szczegóły - str. 

MTB Marathon 
jednak w maju

 marca br. w goślińskim Urzędzie 
Miasta i Gminy miało miejsce pod-
pisanie umowy na „Przebudowę 

i budowę dróg osiedlowych, w tym ulic: Sło-
wackiego, Mickiewicza, Lipowej i Krokuso-
wej”.   

Prace przygotowawcze i geodezyjne na 
pierwszych dwóch właśnie ruszyły. Wyko-
nawcą jest Zakład Drogowo-Transportowy 
Sławomira Begiera z Nekli. Inwestycja rozło-
żona na  lata wyniesie ok. ,  mln.

szczegóły - str. 

Ruszyła budowa 
dróg osiedlowych

W marcu przyjęte zostały stawki za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w Poznaniu i  sąsiednich 

gminach tworzących Związek Międzygminny 
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznań-
skiej”.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w przypadku nieruchomości zamiesz-
kałych wyniesie ,  zł miesięcznie od miesz-
kańca w przypadku kiedy odpady będą zbie-
rane w sposób selektywny. 

szczegóły - str. 

Opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami

Zapraszamy na spotkanie w sprawie nowego systemu gospodarki odpadami. Na Państwa pytania odpowiadać będzą przedstawiciele 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz pracownicy UMiG.

 maja (poniedziałek), godz. : , Aula Gimnazjum nr , ul. Mściszewska , Murowana Goślina

MTB Marathon 
przesunięty na 1 maja

szczegóły str. 



To co dla mieszkańców 
najważniejsze

KULTURA

Paweł Napieralski: Gminy 
opracowują Strategię 
Rozwoju na ,  lub wię-
cej lat. Taką Strategię ma 
też gmina Murowana 
Goślina. Co posiadanie 
takiego dokumentu daje 
gminie?
 
Tomasz Łęcki, Burmistrz 
Murowanej Gośliny: Stra-
tegia wyznacza cele gminy 
oraz dokonuje wyboru 
wśród różnych możliwych 
działań tych najważniej-
szych. Taki dokument nie-
zbędny jest  także przy 
ubieganiu się o środki 

pomocowe, także o środki unijne. Strategie 
mają prawie wszystkie gminy, ale nie wszyst-
kie strategie żyją. Obecnie pracujemy nad 
piątą już wersją Strategii i z całą pewnością 
można powiedzieć, że nasz dokument nie 
obrasta kurzem. Przyjęliśmy takie założenie, 
że w związku z tym, iż sytuacja społeczno-
ekonomiczna w naszej społeczności lokalnej 
jest dynamiczna, że pewne procesy kończą 
się, a inne trzeba otwierać, co trzy lata przy-
glądamy się w jakim stopniu naszą Strategię 
zaktualizować.

W  roku mieliśmy wprowadzone zmiany 
w Strategii Rozwoju Gminy, mamy rok  
i znowu stoimy przed koniecznością zmian. 
Co w tym czasie się zmieniło, że Strategię 
trzeba aktualizować?

Zakończyły się lub się aktualnie kończą 
ogromne projekty z naszego celu pierw-
szego, zapisanego w Strategii, związanego 
z budową infrastruktury – linii kolejowej, 
obwodnicy Murowanej Gośliny, drogi do 
Wągrowca, kanalizacji sanitarnej, ulicy Radu-
szyńskiej, za chwilę także ulicy Kolejowej. 
Czyli, do tej pory, Strategia koncentrowała 
się, w swym celu numer jeden, na budowie 
solidnych podstaw infrastrukturalnych. 
Skoro one są zbudowane lub kończone, 
należy zadać sobie pytanie, co w tej chwili 
jest dla mieszkańców najważniejsze.

Nadrzędne cele Strategii nie ulegną chyba 
zmianie?

To, co się nie zmieniało mimo aktualizacji, to 
przekonanie, że osobliwością Murowanej 
Gośliny są warunki do zamieszkiwania. 

Zatem, celem nadrzędnym jest budowni-
ctwo mieszkaniowe, któremu to celowi 
powinny być podporządkowane inne. Więc, 
jeżeli budujemy infrastrukturę, to między 
innymi po to, aby poprawiać warunki do 
zamieszkania. Jeżeli dbamy o miejsca pracy 
i wyznaczamy tereny pod aktywizację 
gospodarczą to o tyle, o ile one nie kolidują 
z warunkami zamieszkania. Jeśli myślimy 
o usługach komunalnych, usługach publicz-
nych, mamy na myśli te, które ułatwiają 
zamieszkiwanie w Murowanej Goślinie, 
a więc m.in. transport i przedszkola.

W związku z kryzysem na rynku mieszkanio-
wym trzeba będzie zmienić plany zawarte 
w Strategii, które odnoszą się do napływu 
nowych mieszkańców do gminy, prawda?

Najbardziej optymistycznie pod tym wzglę-
dem ocenialiśmy sytuację w roku , bardziej 
ostrożnie podchodziliśmy do perspektyw roz-

woju rynku mieszkaniowego w naszej gminie 
w roku . Obecnie mamy do czynienia z kra-
chem na rynku mieszkaniowym w Polsce. 
Jeżeli nic istotnego w ciągu najbliższych -  lat 
się nie wydarzy, to nie mamy szans, aby liczbę 

 tysięcy mieszkańców w naszej gminie prze-
kroczyć w roku .

Tereny przygotowane pod budownictwo 
czekają.

Inwestorzy zredukowali swoje plany, będąc 
już właścicielami uzbrojonych terenów, 
mając zapewniony transport publiczny. 
A więc krótko mówiąc, czekamy w blokach 
startowych, jesteśmy przygotowani, mamy 
konkretnych partnerów, a nie potencjalnych 
inwestorów. Myślę o fi rmach TRUST lub 
LINEA, mamy też kilku mniejszych inwesto-
rów. Sytuację bacznie też obserwuje nasz 

bardzo ważny inwestor, jakim jest Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”. Nato-
miast, aby ten potencjał przygotowany przez 
gminę i fi rmy rozwinął się tak, jak się rozwi-
jał do  roku, to potrzebne są zmiany 
w tak zwanym otoczeniu, czyli inna polityka 
państwa wobec budownictwa mieszkanio-
wego. Są potrzebne: dostęp do tanich kredy-
tów, stabilizacja na rynku pracy i poczucie 
bezpieczeństwa ze strony osób, które kupują 
mieszkanie. To są czynniki, na które nie 
mamy wpływu, możemy tylko obserwować 
sytuację i starać się przewidywać.

W jaki sposób zbierane są dane, wykorzysty-
wane do opracowania strategii?

Do budowy strategii zbiera się bardzo dużą 
ilość danych, to są dane dotyczące chociażby 
środowiska naturalnego naszej gminy. Bar-
dzo ważne są dla nas również dane demogra-
fi czne. Jak ktoś powiedział, są to dane, które 
na pewno nie kłamią. Kolejną grupę stano-
wią dane dotyczące fi nansów i to zarówno 
fi nansów publicznych, gminnych, dostępu do 
środków zewnętrznych, jak i zasobności 
i zdolności nabywczej mieszkańców. Bardzo 
ważnym czynnikiem, niezbędnym do opraco-
wania Strategii jest też analiza potrzeb arty-
kułowanych przez mieszkańców. Po zebra-
niu, wszystkie dane są porządkowane, gru-
powane w programy i konkretne projekty, 
ponieważ z rzeczy ważnych należy wybierać 
te najważniejsze i je realizować w pierwszej 
kolejności. I to jest istotny element zarządza-
nia strategicznego. W innym przypadku 
mówilibyśmy o działaniu chaotycznym, szar-
panym, które nie stanowi całości, a jest tylko 
doraźnym zaspokajaniem lepiej lub gorzej 
zrozumianych potrzeb określonych grup lub 
środowisk.

Na jakim etapie są obecnie prace związane 
z aktualizacją Strategii?

Na początku przygotowywany jest raport, 
dotyczący stopnia realizacji Strategii. Wiemy 
co jest wykonane, co w trakcie realizacji, co 
należy robić w najbliższym czasie. Następnie 
przeprowadzane są badania ankietowe 
wśród mieszkańców, natomiast obecnie 
trwają badania pogłębione metodą foku-
sową. Prowadzi je pracownia socjologiczna. 
Myślę, że w czerwcu poznamy wyniki badań, 
które będą podstawą wprowadzenia korekt 
do Strategii. Uchwalenie zaktualizowanej 
Strategii zaplanowano na wrzesień.

Jeśli myślimy o usługach komunalnych, usługach publicznych, mamy na myśli te, które 
ułatwiają zamieszkiwanie w Murowanej Goślinie , a więc m.in. transport i przedszkola.

Jesteśmy przekonani, 
że osobliwością Muro-
wanej Gośliny są 
warunki do zamieszki-
wania. Zatem, celem 
nadrzędnym jest 
budownictwo miesz-
kaniowe.

Rozmowa 
z Tomaszem 
Łęckim, 
Burmistrzem 
Miasta 
i Gminy 
Murowana 
Goślina
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RADA  MIEJSKA

Spotkanie miało charakter otwarty, 
a informacja o nim została przekazana 
mieszkańcom za pośrednictwem Biule-

tynu Samorządowego i strony internetowej 
gminy. W spotkaniu mógł uczestniczyć 
każdy, kto jest zainteresowany perspekty-
wicznym rozwojem Murowanej Gośliny. 

Z zaproszenia do udziału skorzystało około 
 mieszkańców. 

Spotkanie zostało podzielone na: część 
wprowadzającą w tematykę spotkania oraz 
część warsztatową. 

Po otwarciu spotkania przez Burmistrza 
Tomasza Łęckiego zajęto się uwarunkowa-
niami na poziomie krajowym i lokalnym reali-
zacji głównego celu Strategii czyli rozwoju 
mieszkalnictwa. Wystąpienia mieli zapro-
szeni goście: Prezes fi rmy TRUST S.A. Paweł 
Bugajny oraz Prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” Adam 
Szweda. Następne dwie prezentacje stano-
wiły uzupełnienie uwarunkowań rozwoju 
mieszkalnictwa: Zastępca Burmistrza Marcin 
Buliński w swoim wystąpieniu mówił o głów-
nych założeniach planowania przestrzen-

nego w gminie Murowana Goślina, a inspek-
tor ds. planowania przestrzennego Monika 
Kurianowicz o prowadzonym przez Biuro 
Planowania Banku informacji o wolnych tere-
nach budowlanych i ofercie mieszkaniowej 
na terenie gminy. Na zakończenie tej części 
spotkania Burmistrz Tomasz Łęcki podsumo-
wał poziom realizacji obowiązującej Strategii 
uchwalonej przez Radę Miejską w  r.

Druga część spotkania poświęcona była bada-
niom opinii mieszkańców dotyczącej obec-
nego standardu życia w Murowanej Goślinie, 
wskazania oczekiwań oraz propozycji działań 
jakie miałyby go podnieść. Uczestnicy podzie-
leni zostali na dwa zespoły. Pracując w gru-
pach pod kierownictwem dra Krzysztofa Bon-
dyry (socjologa, pracownika Instytutu Socjo-
logii UAM zajmującego się naukowo socjolo-
gią samorządu terytorialnego, realizatora 
szeregu badań społeczności lokalnych) i jego 
asystenta, na zasadzie „burzy mózgów” usta-
lali priorytetowe kierunki w działaniach na 
rzecz poprawy życia, formułowali najbardziej 
palące problemy. Szczególną uwagę zwró-
cono m.in. na stan chodników, ograniczoną 
liczbę miejsc do spędzania wolnego czasu 
bądź ich niedostępność np. brak kręgielni, 
basenu czy niedostateczne wykorzystanie 
hali itp. Wszystkie te opinie zostaną spisane 
i poddane analizie możliwości realizacji. 
Część pomysłów zapewne znajdzie swoje 

odzwierciedlenie w aktualizowanej Strategii 
rozwoju, inne będzie można zrealizować 
w ramach zadań bieżących bądź wprowa-
dzone zostaną do innych dokumentów ope-
racyjnych, np. do Wieloletniego Planu Inwe-
stycyjnego gminy (w przypadku zadań inwe-
stycyjnych).

Sam projekt Strategii rozwoju powinien 
powstać do końca czerwca  r. W miesią-
cach lipiec – sierpień  r. planowane jest 
wyłożenie dokumentu do publicznego 
wglądu mieszkańców. Będzie to kolejna moż-
liwość wypowiedzenia się zainteresowa-
nych, co do kierunków rozwoju gminy, 
poprzez zgłaszanie uwag. Uchwalenie zak-
tualizowanej strategii planowane jest na 
sesji wrześniowej.

Ewa Narankiewicz-Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel. 61 892 36 15
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goslina.pl 

Mieszkańcy rozmawiali o rozwoju 
strategicznym gminy

 kwietnia  r. w sali sesyjnej przy ul. Poznańskiej  w Murowanej Goślinie odbyły się 
Warsztaty Strategiczne będące formą konsultacji społecznych dotyczących rozwoju gminy.

www.murowana-goslina.pl



INWESTYCJE

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem 
najwcześniej rozpoczynają się prace na 
ul. Mickiewicza i Słowackiego (Osiedle 

Samorządowe nr ). Inwestycja obejmować 
będzie: budowę kanalizacji deszczowej, 
budowę nawierzchni. Na obu ulicach poło-
żona zostanie kostka brukowa. Planowane 
zakończenie robót: koniec października tego 
roku.
Kolejną ulicą wyznaczoną do realizacji jest 
Lipowa (Osiedle Samorządowe nr ). Prace 
obejmą przebudowę kanalizacji deszczowej, 
wymianę nawierzchni na asfaltową. Plano-
wany koniec wykonania inwestycji: wrzesień 

 r.
Ostatnią w kolejności budowaną ulicą będzie 
Krokusowa (Osiedle Samorządowe nr , tzw. 

-lecia). Zakres: budowa kanalizacji desz-
czowej oraz oświetlenia. Wykonana zostanie 
w kostce brukowej. Planowany termin 
zakończenia prac - sierpień . Obie strony 
zadeklarowały gotowość i możliwość przy-
spieszenia wykonania robót.  

Dotacja i budowa drogi Długa Goślina – 
Łoskoń Stary 

Na początku kwietnia br. Burmistrz Tomasz 
Łęcki podpisał umowę z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Wielkopolskiego, 
w ramach której gmina Murowana Goślina 
otrzyma dotację w wysokości   zł na 
budowę odcinka drogi Długa Goślina – 
Łoskoń Stary. Z budżetu gminy na ten cel 
przekazane zostanie  tys. zł. 
Z powyższych środków zostanie wykonany 
projekt oraz wybudowane pierwsze  m. 
drogi. W kolejnych latach, w budżecie gminy 

DOBRE WIEŚCI 
z Zarządu 
Dróg 
Powiatowych

Wyremontują kładkę nad Trojanką

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogło-
sił przetarg na remont kładki znajdującej się 
nad rzeką Trojanką w ulicy Mściszewskiej, 
w Murowanej Goślinie.

Długa Goślina bez dziur

W wyniku przesunięć w budżecie Powiatu 
Poznańskiego Zarząd Dróg Powiatowych 
otrzyma dodatkowo  mln zł. Środki te prze-
znaczone zostaną na wykonanie nowej 
nakładki bitumicznej w Długiej Goślinie, na 
odcinku od skrzyżowania z obwodnicą do 
końca wsi.

na ten cel przewidziano po  tys. zł rocz-
nie, które przeznaczane będą na sukce-
sywną budowę kolejnych odcinków.
Zgodnie z założeniem inwestycja ta obejmie 
położenie asfaltu o szerokości  m. 

Gośliński dworzec PKP wypięknieje?

Na początku kwietnia Burmistrz Tomasz 
Łęcki podpisał list intencyjny w sprawie 
uczestnictwa gminy Murowana Goślina 
w projekcie pn. „Master Plan dla Poznań-
skiej Kolei Metropolitalnej”. Było to nie-
zbędne, aby Stowarzyszenie „Metropolia 
Poznań”, którego członkiem jest nasza 
gmina, wraz z Województwem Wielkopol-
skim oraz PKP PLK S.A. mogły w naszym 
imieniu ubiegać się o środki z Mechanizmu 
Finansowego EOG. Jeśli je otrzymamy, prze-
znaczone zostaną na opracowanie: koncep-

cji zintegrowanego transportu publicznego 
w oparciu o linie kolejowe PKM, koncepcji 
budowy funkcjonalnych węzłów przesiadko-
wych w kierunku zwiększenia ich dostępno-
ści oraz oferowania usług komplementar-
nych do komunikacji publicznej, projektów 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wraz z koncepcją moderni-
zacji układów drogowych z zadaniem utwo-
rzenia funkcjonalnych węzłów przesiadko-
wych, inwentaryzacji istniejących obiektów 
stacyjnych oraz koncepcji ich rewitalizacji.
Podpisanie listu intencyjnego nie rodzi dla 
nas żadnych zobowiązań fi nansowych. Jeśli 
więc uda się pozyskać środki z projektu, 
członkowie Stowarzyszenia „Metropolia 
Poznań”, w tym Murowana Goślina, będą 
mieć fundusze na zrobienie „porządku” 
wokół dworców kolejowych, w różnych 
aspektach tego słowa. Trzymamy kciuki.

 marca br. w goślińskim Urzędzie Miasta i Gminy miało miejsce podpisanie umowy na 
„Przebudowę i budowę dróg osiedlowych, w tym ulic: Słowackiego, Mickiewicza, Lipowej 
i Krokusowej”. Prace przygotowawcze i geodezyjne na pierwszych dwóch właśnie ruszyły. 
Wykonawcą jest Zakład Drogowo-Transportowy Sławomira Begiera z Nekli. Inwestycja roz-
łożona na  lata wyniesie ok. ,  mln.

Andrzej Klepka 
inspektor ds. inwestycji 
tel. 61 892 36 12
e-mail: a.klepka@murowana-goslina.pl

Podpisanie umowy na budowę ulic osiedlowych.

Rusza budowa dróg osiedlowych: 
       Mickiewicza i Słowackiego

kwiecień 2013



GOSPODARKA KOMUNALNA

Jakie stawki za odpady?

W marcu przyjęte zostały stawki za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w Pozna-
niu i  sąsiednich gminach tworzących Zwią-
zek Międzygminny „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”. Opłata za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w przy-
padku nieruchomości zamieszkałych wynie-
sie ,  zł miesięcznie od mieszkańca gdy 
odpady będą zbierane w sposób selek-
tywny. Stawka będzie naliczana degresyw-
nie, czyli w gospodarstwach domowych 
liczących do trzech członków każda osoba 
płaci  proc. stawki podstawowej, w go-
spodarstwie -osobowym stawka dla każ-
dego członka wyniesie  proc., w -osobo-
wym –  proc., w -osobowym –  proc., 

-osobowym –  proc. itd. W gospodar-
stwach -osobowych i liczniejszych stawka 
dla każdej osoby wyniesie  proc, czyli  zł 
za osobę. 

,  zł wyniesie stała stawka od miesz-
kańca jeśli odpady zbierane będą nieselek-
tywnie. Nie będzie podlegać degresywno-
ści.

Kto zapewni pojemniki?

Związek zapewni odpowiednie warunki do 
segregacji zaopatrując nieruchomości w po-
jemniki lub worki do selektywnej zbiórki 
odpadów oraz w pojemniki na odpady zmie-
szane. W stosunku do nieruchomości nieza-
mieszkałych, takich jak sklepy, biura, hotele, 
etc. podstawą do naliczenia opłaty będzie 
rozmiar pojemnika na odpady. Również 
w tym przypadku jej wysokość będzie uza-
leżniona od tego, czy odpady będą zbierane 
w sposób selektywny (niższa opłata) czy nie-
selektywny (wyższa opłata).

Gdzie szukać informacji?

Przyjęte przez Zgromadzenie uchwały, 
w tym: wzór deklaracji opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi zostaną 
zamieszczone na stronie internetowej www.
goap.org.pl, po zatwierdzeniu przez Woje-
wodę Wielkopolskiego, ogłoszone w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Wielkopol-
skiego i staną się aktem prawa miejscowego.

Dział Gospodarki Komunalnej we współ-

pracy z kancelarią prawną i w oparciu 
o uwagi i opinie przekazywane z gmin kon-
tynuuje prace nad SIWZ dla przetargów na 
odbieranie odpadów w  sektorach Związku 
Międzygminnego GOAP.  

Dział Edukacji i Promocji ZM GOAP

Związek Międzygminny Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej informuje

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELAJĄ:

Walerian Ignasiak 
rzecznik prasowy ZM GOAP 

tel.   ,    
e-mail: zm.goap@gmail.com 

Sylwia Podolewska 
podinspektor ds. ochrony środowiska 

i usług komunalnych, 
UMiG Murowana Goślina 

tel.    , 
e-mail: s.podolewska@murowana-goslina.pl

Od lat w naszej gminie istnieje program 
selektywnej zbiórki odpadów u źródła 
tj. bezpośrednio od mieszkańców domów 
jednorodzinnych oraz w wyznaczonych 
miejscach na obszarach zabudowy wieloro-
dzinnej. 
O edukację proekologiczną naszych 
mieszkańców dbamy od ich najmłodszych 
lat -przykładem tego typu działań jest 
I Piknik Ekologiczny dla szkół, który odbył 
się pod koniec września ubiegłego roku. 
Jego kolejna odsłona planowana jest na 
czerwiec tego roku.

ORDO INFORMUJE: 
NIE MA KONIECZNOŚCI WYPOWIADANIA UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW

W związku z wprowadzeniem na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia  września  r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U.  r., poz.  ze zm.) nowego systemu gospodarowania odpadami Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe ORDO informuje, 
że nie ma konieczności wypowiadania umów na odbiór odpadów komunalnych przez klientów ww. fi rmy. 
W momencie rozpoczęcia funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami dotychczasowe umowy zostaną uznane za nieobowiązujące 
z mocy prawa, tj. zastosowane zostanie jednostronne rozwiązanie przez fi rmę umów bez wymaganego okresu wypowiedzenia.

INFOLINIA:       CZYNNA OD PON. DO PT. W GODZ. :   :          www.goap.org.pl

www.murowana-goslina.pl



Wydatki wykonano w kwocie wyższej od dochodów o kwotę . ,  zł, kwota ta stanowi defi cyt budżetu  roku. 

Z rozliczenia budżetu wynikają wolne środki w kwocie . ,  zł, które będą stanowiły przychód budżetu roku . 

Nadwyżka operacyjna Gminy Murowana  Goślina wynosi . . ,  zł, czyli różnica pomiędzy dochodami bieżącymi 
a wydatkami bieżącymi.

WAŻNIEJSZE DOCHODY:

udziały gminy w podatku PIT

subwencja na prowadzenie szkół

podatek od nieruchomości (osoby prawne)

podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)

dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości

część równoważąca subwencji ogólnej

część wyrównawcza subwencji ogólnej

Bibliotece Publicznej w Murowanej Goślinie udzielono pożyczki 
w kwocie . ,  zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 
„Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (zada-
nie realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej).



WAŻNIEJSZE WYDATKI BIEŻĄCE:

utrzymanie szkół i przedszkoli, dowozy uczniów

ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania 
w zakresie polityki społecznej

administracja,  Rada Miejska, Sołtysi i Przewodniczący 
Osiedli Samorządowych

obsługa długu publicznego

lokalny transport zbiorowy

dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji

oświetlenie uliczne

dotacja dla Biblioteki Publicznej

wykup gruntów

budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanaliza-
cji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina

budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina

dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na 
zadanie inwestycyjne ,,Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”

budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina

WAŻNIEJSZE WYDATKI MAJĄTKOWE:

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE:

termomodernizacja budynków szkół w Murowanej Goślinie (SP nr 1), 
w Długiej Goślinie i w Białężynie

przebudowa i budowa dróg osiedlowych 
(ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego)

dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Mu-
rowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetli-
cy wiejskiej w Boduszewie”

budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych 
i kanalizacji deszczowej

budowa placu rekreacyjno – sportowego 
w Długiej Goślinie

przebudowa i wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w Głęboczku

kształtowanie obszarów o szczególnym zna-
czeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
– budowa oświetlenia ulicznego w miejscowoś-
ciach Białęgi, Białężyn Boduszewo, Łopuchów-
ko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo

przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2 
i Gimnazjum nr 2)

fot. sxc.hu, svilen001/sxc.hu



rzy dostali się do niewoli sowieckiej. Docho-
dzenie wykazało, że najpierw byli oni prze-
trzymywani w Starobielsku, Ostaszkowie 
i Kozielsku. Potem ślad po nich zaginął. 

 grudnia  r. w rozmowie z premierem 
gen. Sikorskim  Stalin dał do zrozumienia, że 
jeńcy zbiegli do Mandżurii. W czasie śledztwa 
po odkryciu masowych grobów ZSRR usiło-
wał obciążyć odpowiedzialnością za mord 
katyński niemieckie władze. Jeńcy ci zostali 
zastrzeleni z broni, w której użyto nabojów 
produkcji niemieckiej z  roku. Ostatnie 
zapiski z prowadzonych przez niektórych 
jeńców notatek nosiły datę  kwietnia  r. 
Pod datą  kwietnia znalazła się np. taka 
notatka „Przewożą nas pod silną strażą… 
jedziemy w kierunku Smoleńska”. W tym 
czasie obóz został rozwiązany. Za rozstrzela-
nie jeńców obciążony został Ludowy Komisa-
riat Spraw Wewnętrznych (NKWD).

Rząd Rzeszy Niemieckiej powołał międzyna-
rodową komisję lekarską. W wyniku przesłu-
chań miejscowi Rosjanie zeznali, że od marca 
do kwietnia codziennie przychodziły więk-
sze transporty kolejowe z ofi cerami polskimi 
do położonej blisko Katynia stacji Gniez-
dowo. Tam jeńców ładowano do autobusów 
więziennych i wywożono do lasu katyń-
skiego. Ślad po nich zanikał. W wyniku badań 

 kwietnia  roku Niemiecka 
Agencja Informacyjna (DNB) 
w Berlinie podała do wiadomo-

ści, że w Katyniu, miejscowości leżącej  km 
na zachód od Smoleńska, znaleziono 
masowe groby polskich ofi cerów. Groby te 
powstały wiosną  r., jeszcze przed zaję-
ciem tych terenów przez Wehrmacht. 
Wg danych DNB – groby kryły zwłoki ponad 

 tys. ludzi. Późniejsze badania wykazały 
obecność w grobach  zwłok. Ujawnie-
nie grobów katyńskich stało się przyczyną 
zerwania stosunków między ZSRR, a polskim 
rządem na uchodźstwie w Londynie. 

Żądania wysunięte przez polski rząd, by oko-
liczności zamordowania polskich ofi cerów 
zbadała organizacja Międzynarodowego 
Czerwonego Krzyża, stały się dla ZSRR pre-
tekstem do zerwania z nami stosunków 
dyplomatycznych. Nastąpiło to  kwietnia. 
Dzięki temu posunięciu Stalin miał większą 
swobodę manewru w polityce wobec Polski, 
gdzie najważniejszą rolę odgrywały kwestie 
terytorialne. 

Już w  r. strona polska stwierdziła zagi-
nięcie ponad  tys. żołnierzy i ofi cerów, któ-

. rocznica odkrycia masowych 
grobów w Katyniu

GOSPODARKA KOMUNALNA

wykazano, że jeńcy zginęli od strzału w tył 
głowy. Badania medyczne zwłok wykazały, 
że śmierć nastąpiła  lata wcześniej,  czyli 
w  r. (potwierdziły to dokumenty, listy, 
gazety znalezione przy ciałach).

Na mocy decyzji Biura Politycznego 
KCWKP(b) z dnia . .  r. zamordowa-
nych zostało także  dawniejszych mieszkań-
ców ziemi goślińskiej:  ofi cerów rezerwy 
i  policjantów związanych ze służbą w Mu-
rowanej Goślinie. Byli to: burmistrz miasta – 
kpt. dr Stefan Motylewski, wójt gminy – rot-
mistrz Józef Milewski, sekretarz urzędu 
gminy – Bernard Kłos, weterynarz MG 
i . Pułku Strzelców Konnych – ppor. Sylwe-
ster Radomski, starszy przodownik policji – 
Jan Adamski; oraz  policjantów: przodow-
nik policji – Wincenty Dutkiewicz, starszy 
przodownik policji – Józef Gawroński, przo-
downik policji – Leon Lewandowski oraz 
posterunkowy policji – Marcin Bialik.

Przeżywamy, przywołujemy w naszej 
pamięci wydarzenia sprzed  lat. Musimy 
uczcić ofi arę pomordowanych i ich niewinną 
śmierć.

Norbert Kulse
Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej

. .  – . .

Gośliński bohater Wiosny Ludów - 
       ILDEFONS ANCYPA

oddziałem powstańczym, z którym brał 
udział w działaniach zbrojnych w północnej 
Wielkopolsce.  maja  roku jego zgrupo-
wanie wyzwoliło Murowaną Goślinę, gdzie 
rozbrojono miejscowych Niemców i Żydów, 
jednocześnie dozbrajając powstańców. Jego 
oddział złożony z chłopów i ludu miejskiego 
pobrał strzelby Niemcom w Leśnictwie Kró-
lewskim, w Długiej Goślinie, a potem przeci-
nał komunikację w kierunku Skoków, 
Wągrowca, aż do Mieściska. Po upadku wiel-
kopolskiej Wiosny Ludów musiał uchodzić 
do Francji. W  roku zdecydował się wró-
cić na Litwę. W roku  włączył się aktyw-

 kwietnia przypada . rocznica 
wybuchu Powstania Wielkopol-
skiego  w ramach Wiosny Ludów.  

Brał w nim udział również Goślinianin. 
Pochodził ze starej litewskiej rodziny szla-
checkiej herbu Topór, zamieszkującej w po-
czątkach XIX stulecia okolice Słonimia (dzi-
siejsza Białoruś). W  roku zaciągnął się 
jako ochotnik nieletni do wojsk Powstania 

. W momencie wybuchu Wiosny Ludów, 
w  roku, europejskiej rewolucji prze-
ciwko zachowawczym władzom ówczesnych 
państw, przedostał się do Wielkopolski, 
gdzie objął dowództwo nad nieregularnym 

nie w przygotowanie kolejnego powstania 
(styczniowego). Po jego wybuchu został 
naczelnikiem Powiatu Bychowskiego w Wo-
jewództwie Mohylewskim. Schwytany przez 
Rosjan, został stracony w czerwcu , 
w Motylewie.

Zapamiętajmy nazwisko i czyny goślińskiego 
bohatera trzech powstań narodowych.

Norbert Kulse
Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej

Biblioteka Publiczna MiG Murowana Goślina

kwiecień 2013



Zbiorowe zdjęcie:
Wzorem poprzednich lat zapraszamy wszystkich Goślinian do wspólnego zdjęcia. 
Prosimy o stawienie się w dniu maratonu najpóźniej o godz. :  przy scenie.

Biuro Komunikacji Społecznej
tel.    , e-mail: promocja@murowana-goslina.pl 

Ramowy program przedstawia się następująco:
zapisy w Biurze Zawodów
wspólne zdjęcie gośliniaków startujących w maratonie
ustawianie uczestników w sektorach startowych - GIGA  
start Maratonu na dystansie GIGA  
ustawianie uczestników w sektorach startowych - MEGA
start Maratonu na dystansie MEGA
ustawianie uczestników w sektorach startowych - MINI
start Maratonu na dystansie MINI 
imprezy towarzyszące dla kibiców
dekoracja dystansu MINI
dekoracja dystansu MEGA i GIGA
losowanie nagród (tombola) 
zamknięcie trasy na wszystkich dystansach

. - .  
.

. - .
.

. - .
.

. - .
:

. - .
.
.

ok. .
.

UWAGA! OBJAZDY!

W związku z odbywającym się na terenie os. Zielone Wzgórza 
w dniach  kwietnia -  maja  r. MTB Marathonem 
zostaną wprowadzone objazdy.

 kwietnia -  maja (tj. wtorek-środa) 
zamknięty zostanie Nowy Rynek

Objazd dla ruchu wewnętrznego os. Zielone Wzgórza odbywał 
się będzie jednokierunkowo ulicami Krętą, Długą, Cegiel-
skiego, Kościelną, Leśną, Źródlaną, Długą do ul. Krętej.

 maja (tj. środa) 
zostaną wprowadzone czasowe utrudnienia w ruchu:

Na dawnej drodze wojewódzkiej nr  na wysokości stacji 
paliw Orlen zostanie ustawiona czasowa szykana powodująca 
ograniczenie prędkości do  km/h. 
Na ul. Raduszyńskiej (os. Zielone Wzgórza – Bolechowo), na 
odcinku od wyjazdu z ul. Kutrzeby do skrętu na Szlachęcin 
wprowadzone będzie czasowe ograniczenie ruchu. 
W obu punktach ruchem kierować będą patrole policji.
Mieszkańcy domów szeregowych położonych przy ul. Jarzębi-
nowa, Leszczynowa, Kalinowa, Wrzosowa, Poziomkowa, Tar-
ninowa, Żurawinowa będą mieć udostępniony tylko jeden 
wyjazd - na ul. Raduszyńską drogą gruntową koło kościoła.
Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności 
w tych miejscach.

UWAGA! ZMIANA TRASY AUTOBUSÓW FIRMY WARBUS

 maja (tj. środa) nieczynne będą wszystkie przystanki auto-
busowe na os. Zielone Wzgórza oraz przystanek na żądanie 
przy cmentarzu (autobusy pojadą ze starszej części Murowa-
nej Gośliny na osiedle ul. Raduszyńską). Komunikacja fi rmy 
Warbus zatrzymywać się będzie na przystanku tymczasowym 
- skrzyżowanie ul. Raduszyńska/Długa za piekarnią.
Komunikacja PKS, KSK bez zmian.

Informacja o objazdach dostępna będzie również w autobusach 
Warbus oraz na przystankach autobusowych, w Urzędzie Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina, Gminnym Centrum Informacji, 
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”, na stronach 
www.murowana-goslina.pl, www.zielone-wzgorza.pl.

Osoby parkujące na Nowym Rynku prosimy w tych dniach 
(od poniedziałku  kwietnia wieczorem do środy  maja 

wieczorem) o przeparkowanie samochodów!

Zdajemy sobie sprawę, że organizacja takiej imprezy, to nie tylko 
promocja dla gminy, ale także utrudnienia dla mieszkańców, za 
które przepraszamy - licząc na Państwa wyrozumiałość.

MTB MARATHON PRZESUNIĘTY 
na 1 maja!

Decyzją głównego organizatora Grzegorza Golonko, 
po raz kolejny zmianie uległ termin goślińskiej edycji 
VIII Powerade Volvo MTB Marathonu, planowanego 
początkowo . , a następnie . . Zmiany spowodo-
wane są panującymi warunkami atmosferycznymi, które 
w Murowanej Goślinie w końcu zelżały, ale w pozosta-
łych - górskich miejscowościach cyklu - nadal się utrzy-
mują. Dlatego nastąpiła kolejna roszada naszego ter-
minu – musieliśmy zamienić się z wciąż zaśnieżonym 
Złotym Stokiem.

Wersja ostateczna daty goślińskiego maratonu to 
 maja!!! Reszta ustaleń pozostaje bez zmian. 

Spotykamy się zatem w Święto Pracy!

Za utrudnienia i zamieszanie z terminami - przepraszamy!

Szczegółowe informacje na stronie: 
www.mtbmarathon.pl 

Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biuro Komunikacji Społecznej

tel.    
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl 

Rowerzyści zmierzą się na  dystansach: mini (ok.  km), mega (ok.  km) 
i giga (ok.  km). I etap wszystkich trzech dystansów poprowadzony zosta-
nie, wzorem roku ubiegłego, w stronę Starczanowa i Warty. Zawodnicy „mini” 
wrócą na os. Zielone Wzgórza, natomiast rowerzyści z pozostałych dwóch tras 
pomkną dalej, na szlaki Puszczy Zielonka. Tradycyjnie niezmienny pozostanie 
dla nich do pokonania tzw. „kiler” czyli wjazd na Dziewiczą Górę.

www.murowana-goslina.pl



Ruszył sezon 
turystyczny na Szlaku 
Kościołów Drewnianych 
wokół Puszczy Zielonka 

 kwietnia ruszył kolejny sezon turystyczny na Szlaku Koś-
ciołów Drewnianych. Po zimowej przerwie znów można 
zwiedzać zabytkowe świątynie położone wokół Parku 

Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. Jak co roku, na przybywają-
cych turystów, w soboty pomiędzy .  a .  oraz w  niedziele 
pomiędzy .  a .  czekają osoby (proboszczowie lub regionali-
ści), które mogą opowiedzieć o historii Świątyń oraz pokazać ich 
najciekawsze zabytki. Sezon zakończymy  października.

Dodatkowo, będzie można „nawiedzić” świątynie położone na 
Szlaku Cysterskim tj.: Zespół Poklasztorny w Owińskach oraz Sank-
tuarium Maryjne w Dąbrówce Kościelnej. 

Zwiedzanie kościółków w innych terminach wymaga wcześniejszej 
zapowiedzi swojej wizyty. Telefony do „zarządców” znajdują się 
w zakładce: zwiedzanie Szlaku Kościołów Drewnianych na stronie 
www.puszcza-zielonka.pl 

Projekt zrealizowany ze środków gmin członkowskich Związku Mię-
dzygminnego Puszcza Zielonka tj.: Czerwonaka, Kiszkowa, Murowa-
nej Gośliny, Pobiedzisk, Skoków i Swarzędza.

NOC KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH –  MAJA  R.
Jednocześnie warto zarezerwować sobie termin  maja. Właśnie 
wówczas zapraszamy wszystkich na kolejną NOC KOŚCIOŁÓW 
DREWNIANYCH NA SZLAKU KOŚCIOŁÓW DREWNIANYCH WOKÓŁ 
PUSZCZY ZIELONKA.
Tegoroczna edycja, jak zwykle ze znakomitymi koncertami, odbędzie 
się w trzech kolejnych kościołach:

o godz. .  w Długiej Goślinie wystąpi zespół PINOKIO 
BROTHERS,
o godz. .  w Skokach wystąpi KWARTET WIELOSTRUNNY,
o godz. .  w Kiszkowie, w koncercie fi nałowym wystąpi 
BEATA BEDNARZ. 

Podczas tego wieczoru będzie można również zwiedzić z przewodni-
kiem świątynie oraz zobaczyć projekcję fi lmu o całym Szlaku.

▪

▪
▪

Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Rowerzystów, piechurów, miłośników nordic walking 
zapraszamy na

X Rajd „Puszcza Wpuszcza” 
z metą w Ludwikowie,  maja  r.

Szczegóły na www.murowana-goslina.pl 
oraz www.puszcza-zielonka.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Murowana Goślina 
zaprasza na rajd pieszo-rowerowy

„ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”
 maja (sobota), start. godz. :

pl. Powstańców Wlkp. , sprzed siedziby Biblioteki
 trasa rowerowa sportowa – start godz. :
 trasa rowerowa rodzinna – start godz. :

 trasa piesza (nordic walking) – start godz. :
na trasie: zwiedzanie drukarni, meta: :  - :  w Rakowni

Szczegółowych informacji udzielają: Natalia Kazuś, 
Magdalena Grzechowiak-Urbańczyk - tel.    ,

 e-mail: biblioteka.czytelnia@murowana-goslina.pl 
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Po pokonaniu tego odcinka, część rowerzy-
stów pod wodzą Wojtka Gogolowskiego 
(współorganizatora maratonów) udała się na 
Nowy Rynek, gdzie uraczyli się jeszcze ciepłą 
herbatą. Reszta pomknęła do Starczanowa, 
dalej na Białęgi. Tu nastąpiło kolejne podziele-
nie grupy. Najwytrwalsi pojechali z naszym 
mistrzem jazdy na orientację Mateuszem Nie-
dbałą w stronę Obornik. Pozostali przez Kąty, 
Długą Goślinę wrócili do Murowanej Gośliny. 

Jadący z nimi Burmistrz Murowanej Gośliny 
Tomasz Łęcki przyznał, że najgorszy etap – 
śnieżny – był na początku. Potem jazda pole-
gała bardziej na „wykręceniu kilometrów”, co 

Ideą przyświecającą organizatorom był 
podział przybyłych na  grupy: turystów 
oraz pragnących przejechać dystans mini 

i mega maratonu. Nocne opady śniegu chyba 
nieco wystraszyły turystów, więc ostatecz-
nie ruszyliśmy z Nowego Rynku wszyscy 
razem.

Zanim przyszło nam się zmierzyć z zaśnieżo-
nymi szlakami odbyło się losowanie darmo-
wych pakietów startowych w goślińskiej 
edycji MTB maratonu. Los uśmiechnął się 
do: Jarosława Walczuka, Michała Ocha, 
Rafała Ścigacza, Dariusza Grzymisław-
skiego, Bartosza Żurowskiego i Bogdana 
Kaczmarczyka. Ofi cjalne wręczenie pakie-
tów odbędzie się  kwietnia o godz. :  
na Nowym Rynku w przeddzień maratonu.

Wspólne zdjęcie i ruszyliśmy. W Mściszewie 
zjechaliśmy nad Wartę, by choć chwilę poczuć 
urok tej malowniczej trasy, przejechać hopki, 
strumyk, ale przede wszystkim przebrnąć 
przez nieudeptany śnieg. Było wesoło.

Rowerem w poszukiwaniu 
śnieżnego jajeczka
My się zimy nie boimy… z pewnością taka myśl przyświecała  rowerzystom, którzy mimo śniegu, 
suto zastawionych stołów z racji Wielkanocnego Poniedziałku, postanowili wsiąść na rowery, przy-
jechać do Murowanej Gośliny i poszukać Wielkanocnego Jajeczka czyli przejechać przynajmniej 
część trasy tegorocznego Powerade Volvo MTB Marathonu, który u nas  maja.

miało stanowić trening przed majowym 
maratonem, w którym Burmistrz tradycyjnie 
planuje wziąć udział.

Zima nie pokonała pasjonatów dwóch kółek. 
I to nie Prima Aprilis. W śniegu da się jeździć.  
Rowerzyści/maratończycy do zobaczenia 

 maja na MTB Maratonie w Murowanej 
Goślinie. 

Organizatorem przejazdu był Wojciech 
Gogolewski z TKKF „Pałuki”, gmina Muro-
wana Goślina oraz Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka”.

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

Z kijkami w poszukiwaniu śnieżycy wiosennej 
Śnieżycowy Jar był co prawda pełen śniegu, 
ale obdarzonym sokolim wzrokiem udało się 
wypatrzyć pojedyncze sztuki.

Na mecie, na każdego uczestnika czekała gro-
chówka oraz ognisko, przy którym można się 
było ogrzać, usmażyć kiełbaskę lub po prostu 
posiedzieć z kubkiem herbaty. Każdy uczest-
nik otrzymał też kartę, na której będzie mógł 
zbierać pieczątki z imprez organizowanych 
przez Związek Międzygminny „Puszcza Zie-
lonka”. Dla wytrwałych rajdowiczów na 
koniec sezonu będą nagrody niespodzianki :-)

Organizatorzy dziękują  za wspólnie spę-
dzony czas i zapraszają na kolejne imprezy!
Podziękowania dla zarządcy terenu Sołtysa 
Mściszewa Jana Gruszczyńskiego za przygo-
towanie ogniska.

W sobotę  marca na przystani kaja-
kowej Binduga w Mściszewie sta-
wiło się prawie  osób chętnych 

na wspólną wyprawę do Śnieżycowego Jaru. 
Organizatorem rajdu nordic walking był 
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 
oraz gmina Murowana Goślina.

Trasa do najłatwiejszych nie należała. 
Dystans  km w obie strony trzeba było 
pokonać w sporej ilości śniegu. Miejscami 
było ślisko, ale słońce grzało jak w górskim 
kurorcie, dlatego też humory wszystkim 
dopisywały.

Zachęcamy do śledzenia zapowiedzi i relacji 
z naszych imprez turystycznych na stronach: 
www.puszcza-zielonka.pl, www.murowana-
goslina.pl, www.rajdyturystyczne.blogspot.
com oraz na tożsamych profi lach na facebo-
oku.

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

TURYSTYKA

www.murowana-goslina.pl



Urszula Gendera-Zielińska
sołtys Łopuchówka

NAJLEPSZY SOŁTYS POWIATU POZNAŃSKIEGO 
mieszka w naszej gminie

Wręczenie wyróżnień odbyło się 
w goślińskim urzędzie  marca 
podczas spotkania z udziałem Bur-

mistrza Tomasza Łęckiego oraz Sołtysów 
i Przewodniczących Osiedli Samorządo-
wych.  Dokonał go Redaktor Naczelny „NGP” 
Sławomir Lechna.

Konkurs odbywał się w dniach od  lutego 
do  marca br. i obejmował swoim zasię-
giem podpoznańskie gminy, a dokładniej 
sołectwa. Głosowanie na swojego „ulubio-
nego” sołtysa odbywało się za pomocą sms-
ów. Najlepszy, czyli nasz Piotr Michalski zdo-
był , co stanowiło niemal % wszystkich 
oddanych głosów.

Ale w pierwszej dziesiątce znaleźli się także 
wspomniana już sołtys Łopuchówka ( . miej-
sce) oraz Krzysztof Fabiański – sołtys Woj-
nowa ( . miejsce),  Dorota Michałowska – soł-
tys wsi Białężyn ( . miejsce) i Anna Stacho-
wiak – sołtys wsi Trojanowo ( . miejsce).

Uroczyste przekazanie dyplomów odbyło się 
w sympatycznym gronie pozostałych sołty-
sów oraz przewodniczących osiedli samo-

Piotr Michalski - Sołtys sołectwa Białęgi zajął I miejsce w plebiscycie zorganizowanym przez 
dwutygodnik „Nasz Głos Poznański” pn. „Najpopularniejszy Sołtys Roku ”. Na III miejscu 
uplasowała się Sołtys sołectwa Łopuchówko Urszula Gendera-Zielińska. 

Miło nam donieść, że  marca wstą-
piła do nas Pani Wiosna! Oj, wycze-
kaliśmy się na nią, wytęskniliśmy… 

To piękny czas w przyrodzie. Po długich, 
szarych, mroźnych i śnieżnych dniach naresz-

cie możemy cieszyć się dłuższym dniem, 
coraz mocniej przygrzewającym słońcem, 
pierwszymi oznakami wiosny w postaci 
kwiatów, ptaków wracających z daleka. 

Ale dla nas wiosna ma i inny wymiar: dla 
sołectw zaczyna się bardziej ożywiona pora, 
rusza kolejny coroczny fundusz sołecki. 
W związku z zadaniami zaplanowanymi już 
w roku ubiegłym, trzeba będzie biegać, zała-

twiać, kupować, pamiętać o fakturach, umo-
wach, rachunkach i terminach. W naszych 
sołectwach powstaną nowe place zabaw, 
zadaszenia, oświetlenie boisk itd. Zaczyna 
się także gorący czas dla „aktywnych 
sołectw” i stowarzyszeń tu utworzonych. 
Czekają nas przetargi, wybór wykonawców 
do utwardzania dróg, a potem znowu fak-
tury, rachunki, wnioski i tak minie nam 
kolejna wiosna. Pracowicie i zapobiegliwie.

rządowych. Zwycięzca przybył z okolicznoś-
ciowym tortem. Słodkim co nieco uraczył 
także Burmistrz Tomasz Łęcki z okazji Dnia 
Sołtysa, który miał miejsce  marca.

Piotr Michalski to sołtys małej wsi Białęgi, 
liczącej zaledwie  zameldowanych miesz-
kańców, położonej przy drodze wojewódz-
kiej do Obornik,  km od Murowanej Gośliny. 
Funkcję swą piastuje z małą przerwą od  
roku. Znany jest  jako rolnik, ale i „muzyk”. 
Gra na tubie w goślińskiej Orkiestrze Dętej 
OSP w Murowanej Goślinie oraz Obornikach. 
W sołectwie prężnie działa organizując 
festyny, dni dziecka. Dzięki jego zaangażo-
waniu wieś z powodzeniem wykorzystuje 
fundusz sołecki (ostatnie dwa lata – budowa 
oświetlenia ulicznego, w tym roku – utwar-
dzenie dróg).  lutego  roku pomiędzy 
gminą Murowana Goślina, a sołectwem Bia-
łęgi zostało zawarte porozumienie. W ra-
mach rekompensaty za uciążliwości zwią-
zane z eksploatacją składowiska odpadów 
komunalnych w Białęgach sołectwo 
otrzyma: w  roku . ,  zł, w każdym 
następnym roku począwszy od  roku nie 
mniej niż . ,  zł na remont dróg oraz 

infrastrukturę we wsi,  razy w roku zestawy 
deratyzacyjne.

Ponadto Piotr Michalski od kilku lat jako soł-
tys zabiega o budowę przejścia dla pieszych 
i chodników w rejonie przystanków autobu-
sowych na drodze wojewódzkiej nr  oraz 
wprowadzenie ograniczenia prędkości na 
odcinku wsi Białęgi (sprawa w toku – prowa-
dzi Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu).

Wyróżnionemu Sołtysowi gratulujemy 
wygranej, a wszystkim z okazji minionego 
Dnia Sołtysa życzymy wytrwałości i realizo-
wania się z sukcesami w pełnionej funkcji 
społecznej.

PODZIĘKOWANIA!
Sołtys Białęg Piotr Michalski dziękuje wszyst-
kim, którzy oddali na niego głosy w plebiscycie.

Piotr Michalski 
„Najpopularniejszy Sołtys Roku ”
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Cudowni, życzliwi ludzie, krajobrazy zapiera-
jące dech, wielka serdeczność i chęć współ-
pracy. Przeżyliśmy naprawdę fantastyczne 

chwile, odwiedziliśmy zamek w Niedzicy (z du-
chami), obejrzeliśmy od wewnątrz zaporę wodną, 
szkoły, byliśmy na koncercie orkiestry dętej i mieli-
śmy niesamowitą frajdę odwiedzając wielki jarmark 
w Nowym Targu! 

W drodze powrotnej pospacerowaliśmy po Krako-
wie. Cudowne miejsce! Mieliśmy okazję wziąć udział 
we Mszy św. w Kościele Mariackim. Byliśmy w Sukien-
nicach, „U Wierzynka”, posiedzieliśmy na ławeczce 
Piotra Skrzyneckiego. Będziemy tam wracać za każ-
dym razem, gdy pozwoli czas i gdy Pan Burmistrz 
zatęskni w rodzinne strony.

WYJAZD STUDYJNY DO NASZEJ PARTNERSKIEJ 

OCHOTNICY

PRZYPOMINAMY O

WYPRZEDAŻY 
GARAŻOWEJ 

W ŁOPUCHÓWKU!
 KWIETNIA  ROKU, 

GODZ. -

Należy zabrać własny stolik, ewentualnie koc, 
a przy ubraniach – wieszaki. Sprzedajemy – 
kupujemy – wymieniamy, lub oddajemy 
wszystko to, co zalega nam w garażach, piwni-
cach i na strychach, a szkoda nam wyrzucić.
Rzeczy powinny być czyste i nieuszkodzone.
To, czego nie sprzedamy, a będziemy chcieli 
się pozbyć - zostawimy w workach na boisku. 
Ich wywozem i sprzątnięciem zajmie się 
sołtys.

Zgłoszenia stoisk: pod nr telefonu:    
lub mailem: worowianka@op.pl 

Opłata za stoisko:  zł.
Na miejscu: słodki poczęstunek, kawa i herbata 

– za  zł.
Zapraszam

Urszula Gendera-Zielińska
Sołtys Łopuchówka

TURNIEJ 
PIŁKI SIATKOWEJ

JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY MUROWANA GOŚLINA

 kwietnia , godz. :

MIEJSCE: 
hala widowiskowo-sportowa 
ul. Mściszewska , Murowana Goślina

ZAPISY: 
u Przewodniczących Osiedli 
Samorządowych oraz Sołtysów

INFORMACJE: 
Norbert Nowicki, tel.    , 
e-mail: n.nowicki@mgsport.com.pl 

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW 
GMINY DO CZYNNEGO UDZIAŁU W 

IMPREZIE ORAZ O WSPARCIE DOPIN
GIEM SWOICH DRUŻYN.

 stycznia 
Anna Stachowiak
sołtys Trojanowa

Agnieszka 
Szczepaniak
sołtys Głębocka

Przemysław 
Wawrzyniak 
sołtys Wojnówka

Paweł 
Bukowski  
sołtys Starczanowa

ŻYCZENIA
Z OKAZJI MINIONEGO 

DNIA KOBIET
Życzymy Wszystkim Kobietom, aby ich 

Święto trwało przez cały rok. 

Przy okazji prezentujemy kilka faktów:

• Mężczyzna wynalazł broń, odkrył polowanie 
- Kobieta odkryła polowanie, wynalazła 
futro,

• Mężczyzna wynalazł kolory, odkrył malar-
stwo - Kobieta odkryła malarstwo, wynala-
zła makijaż.

Z OKAZJI MINIONEGO DNIA MĘŻCZYZNY

Składamy wszystkim Panom najserdeczniej-
sze życzenia: powodzenia i sukcesów w życiu 

osobistym i zawodowym.

 MARCA 
WAŻNA DLA NAS SOŁTYSÓW DATA  

NASZE ŚWIĘTO DZIEŃ SOŁTYSA! 
ZA OTRZYMANE ŻYCZENIA  DZIĘKUJEMY!

W dniach -  marca br. mieliśmy (Sołtysi, Przewodniczący Osiedli Samorządowych, Radni) 
zaszczyt gościć wraz z Burmistrzem u naszych przyjaciół w gminie partnerskiej, w samym sercu 
Gorców - Ochotnicy Górnej. 

fot. nkzs/sxc.hu

www.murowana-goslina.pl



Są w naszej gminie ludzie uzdolnieni, obda-
rzeni talentem, z prawdziwą pasją.  Dziś 
wywiad z jednym z takich ludzi, mieszkańcem 
Worowa, Panem Piotrem Potyrą, zamieszka-
łym tu zaledwie od ,  roku.

U. Gendera-Zielińska.: Dlaczego Piotrze aku-
rat fotografi a?

P. Potyra: Pasją fotografowania zaraził mnie 
ojciec, stąd moje zainteresowania, „od 
zawsze”.

U.G.Z.: Skąd czerpiesz inspiracje dla swojej 
pasji, bo przecież są to małe „arcydzieła”?

P.P.: Ważna jest wyobraźnia, czasem nieza-
uważalny dla innych fragment; moment, 
gdzie można zobaczyć niespotykane zjawi-
sko, na chwilę zatrzymany czas.

U.G.Z.: Jakimi osiągnięciami możesz się 
pochwalić?

P.P.: Mam sporo osiągnięć w tej mierze. 
W roku  zdobyłem nagrodę i III miejsce 
na Mistrzostwach Polski, w dziedzinie 
„PRZYRODA” w Warszawie; Grand Prix 
w II edycji konkursu „Oddech zielonych 
płuc Polski” w Ełku; nagrodę Dyrektora 
Kampinoskiego Parku Narodowego; mojego 
autorstwa jest także okładka - fotografi a 
w książce Andrzeja Sapkowskiego „Coś się 
kończy, coś się zaczyna”  i nie sposób w tak 
krótkim wywiadzie wymienić wszystkie 
osiągnięcia i wyróżnienia. Są w moim 
dorobku także prace dla znanych i cenionych 
fi rm, fotografi a rodzinna; zajmuję się także 
fotografi ką reportażową i portretową.

U.G.Z.: Jakie „obiekty” są przez Ciebie naj-
chętniej uwieczniane?

P.P.: Najwdzięczniejszym tematem jest przy-
roda, nieograniczone możliwości, ujęcia, 
piękne miejsca, zwierzęta, a najbardziej uko-
chanym miejscem były dotąd Mazury. 

Dopiero moja przeprowadzka w najpiękniej-
sze miejsce gminy, jakim jest Puszcza Zie-
lonka, a okolice Worowa i Łopuchówka poka-
zały prawdziwe piękno przyrody i miejsc. Od 
lat pracuję na dobrym sprzęcie, zwykle fi rmy 
„Canon”.

U.G.Z.: Co jeszcze powiesz nam na swój uko-
chany temat?

P.P.: To kosztowna i pracochłonna „roz-
rywka”, czasem nieprzespane noce  i wiele 
dni, aby zdobyć jedno, ale wyjątkowe zdję-
cie. Uwielbiam fotografi ę pejzażową, a to 
pochłania mnóstwo czasu, choć akurat tu, 
w pięknej Puszczy Zielonka, nie brak ani 
tematów, ani „obiektów”.

U.G.Z.: Pięknie dziękuję za rozmowę.

PIOTR POTYRA, fotografi k, mieszkaniec Worowa, wielokrotnie nagradzany, m.in.: III miejsce na Mistrzostwach 
Polski, w dziedzinie „PRZYRODA” w Warszawie; Grand Prix w II edycji konkursu „Oddech zielonych płuc Polski” 
w Ełku; nagroda Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego. 

Polskie drogi… POCHWALIŁ SIĘ 
SOŁTYS…

Kolega Przemek – Sołtys Wojnówka 
zasygnalizował chęć założenia 

Spółdzielni socjalnej, która stworzy-
łaby miejsca pracy dla bezrobotnych 

z naszej gminy. 

Trwają ustalenia, a więcej szczegółów 
przedstawimy w następnym Dodatku 

Sołeckim.

Jak co roku, na łamy naszej lokalnej 
prasy i na nasze zebrania sołeckie wraca 
uparcie temat niewyczerpany: polskie 

drogi, a dokładniej, nasze gminne drogi 
gruntowe. Tradycyjnie toniemy w błocie, 
kałużach, koleinach, cierpią nasze auta, 
przeklinamy i złorzeczymy.

Zwracają się do nas zbulwersowani miesz-
kańcy, z licznymi pretensjami. Oni mają rację, 
ale przychylam się do stwierdzenia, że gdyby 
przez kilka ubiegłych lat - zamiast profi lowa-

nia, które niczego nie załatwiało, a wręcz 
„ułatwiało” pogarszanie stanu dróg, dziś 
mielibyśmy drogi gruntowe utwardzone gru-
zem. Podczas profi lowania pieniądze trafi ały 
dosłownie i w przenośni w błoto.

Wzorem roku ubiegłego, mamy nadzieję na 
kolejną dotację, która pozwoli poprawić stan 
kolejnych dróg, ocali nasze nerwy i pozwoli 
na przejazd taką drogą w każdych warun-
kach - niezależnie od pogody.
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BEZPIECZEŃSTWO

W dniach -  kwietnia br. na terenie 
poligonu Biedrusko odbywają się 
strzelania i ćwiczenia z użyciem 

amunicji bojowej. 

W związku z tym obowiązuje kategoryczny 
zakaz wstępu na teren poligonu, a osoby, 
które zostaną zatrzymane będą podlegać 
karze grzywny.

Poligon nie jest zamknięty dla osób, które 
posiadają stosowne zezwolenia wydane 
przez Komendanta Centrum.

ppłk Jarosław Muszyński
Dowódca Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych

„Praca dla lokalnej społeczności 
to dla mnie wyzwanie...”

W kwietniu 
poligon w Biedrusku 
zamknięty!

W NE TELEFONY, KONTAKTY:WA NE TELEFONY, KONTAKTY:
POLICJA 
dyżur Komendanta Komisariatu: pon. : - :
telefony:

sekretariat     (w godz. : - : )
Komendant     (w godz. : - : )
tel. alarmowy (radiowóz)   
Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu 

DZIELNICOWI
Rejon I: starsza część Murowanej Gośliny

mł. asp. Dariusz Sikora, kom.   
Rejon II: os. Zielone Wzgórza

mł. asp. Hubert Żołdak, kom.   
Rejon III: tereny wiejskie gminy

st. sierż. Damian Futro, kom.   
STRAŻ MIEJSKA
dyżur Komendanta: pon. : - :
telefony:

tel.    
telefon alarmowy (radiowóz)   
Tadeusz Stencel, pełnomocnik ds. bezpieczeń-
stwa - kom.   
Pogotowie Ratunkowe 
Straż Pożarna 

Szczegółowy wykaz na stronie 
www.murowana-goslina.pl

Rozmowa ze Sławomirem Wieczorkiem – Przewodniczącym zarządu Osiedla Samorządowego nr 

OSIEDLE SMORZĄDOWE NR 

ulice: Bonawentury Graszyńskiego, 
Dworcowa, Kochanowskiego, Kole-
jowa, Kwiatowa, Mostowa, Mści-
szewska (do mostu na Trojance), 

Okrężna, Plac Powstańców Wlkp., Podgórna, 
Pogodna, Polna, Poznańska (od skrzyżowania 
ulic Łąkowa/Bracka), Promienista, Przelotowa, 
Przemysłowa (do torów), Rogozińska, Słoneczna, 
Strzelecka, Szkolna, Tęczowa, Wodna, Wojska 
Polskiego.

R. Dukat: Co w ramach środków z tzw. fun-
duszu miejskiego udało się zrealizować na 
terenie Pana osiedla w ubiegłym roku?

S. Wieczorek: W zeszłym roku środki w kwo-
cie  tys. zł przeznaczyliśmy na postawienie 
kosza ulicznego, doposażenie w altankę 
placu zabaw przy ul. Promienistej oraz wyka-
szanie i utrzymanie porządku na obu placach 
zabaw znajdujących się w obrębie naszego 
osiedla (przy ul. Dworcowej oraz Promieni-
stej).

R.D.: Na co zarząd OS nr  przeznacza środki 
z tegorocznej puli?

S.W.: W  zaplanowaliśmy ogrodzenie 
i doposażenie placu zabaw przy ul. Dworco-
wej, doposażenie placu przy ul. Promienistej. 
Wydzieliliśmy pieniądze na ich wykaszanie. 
Dodatkowo postanowiliśmy przeznaczyć 

 tys. zł na zakup strojów dla Zespołu Śpie-
waczego „Goślinianka”.

R.D.: Jakie działania podejmował Pan do tej 
pory na rzecz poprawy warunków życia 
mieszkańców swojego osiedla?

S.W.: W zeszłym roku, jako zarząd, interwe-
niowaliśmy w sprawie spuszczania nieczy-
stości z fi rmy Bio-Win. Robiliśmy zdjęcia. 
Wspólnie ze Strażą Miejską zgłosiliśmy 
sprawę do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. W tym roku też 
będziemy to monitorować.

R.D.: Największe bolączki tego terenu?

S.W.: Zły stan dróg osiedlowych. Mieszkańcy 
od -  lat marzą o tych drogach. Mamy 
świadomość, że najpierw trzeba wybudo-
wać kanalizację. Będziemy zabiegać o drogi, 
albo chociaż o budowę chodników. Druga 
sprawa: rewitalizacja centrum.

R.D.: Co robi zarząd Osiedla Samorządo-
wego nr , by zintegrować lokalną społecz-
ność?

S.W.: Nie mamy środków fi nansowych na 
organizację odrębnych imprez tylko dla 
naszych mieszkańców. Ale dobrą formą inte-
gracji jest cykl wydarzeń sportowych w ra-
mach Turnieju Sołectw i Osiedli Samorządo-
wych zainicjowanych przez gminę. W pierw-
szej odsłonie tegorocznego Turnieju osiedle 
wystawiło swoich zawodników do gry w te-
nisa stołowego. Obecnie szykujemy się na 
II Turniej, tym razem siatkówki. Mieszkań-
ców mojego osiedla zachęcam do zgłaszania 

się do mnie, celem stworzenia drużyny 
i udziału w imprezie. 
Mój e-mail: slawie @wp.pl. 

R.D.: To Pana I kadencja na stanowisku prze-
wodniczącego. Co daje Panu praca na rzecz 
lokalnej społeczności?

S.W.: Jest to dla mnie wyzwanie. Chciałbym 
jednak, by mieszkańcy bardziej się angażo-
wali w sprawy naszego Osiedla, czy poprzez 
uczestnictwo w zebraniach, w pracach, lub 
poprzez choćby podsuwanie pomysłów. Po 
zakończeniu kadencji wyciągnę wnioski 
i powiem więcej nt. temat.

R.D.: Dziękuję za rozmowę.

DLA PRZYPOMNIENIA!
Osobą pośredniczącą w kontaktach z zarzą-
dami Osiedli Samorządowych ze strony UMiG 
jest Sławomir Malec, specj. ds. jednostek 
samorządu pomocniczego, tel.    , 
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl 

MIESZKAŃCU! 
ZAPŁAĆ ZA SWEGO PUPILA!

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
Nr XX/ /  z dnia  września  r. 
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania 
psów na rok  – stawka roczna została 
ustalona w wysokości  zł za jednego 
psa, a termin płatności do  maja  
roku.

Wpłaty należy dokonać na rachunek ban-
kowy: Gmina Murowana Goślina, 
ul. Poznańska  numer konta 

      .

Anna Kubiak 
specjalista ds. windykacji należności 

podatkowych
tel.    

e-mail: a.kubiak@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl
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cią przedstawiciele Ochotniczego Reprezen-
tacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania 
w mundurach . Pułku Ułanów Poznań-
skich, ubrani w historyczne ułańskie mun-
dury. Oprowadzili oni po wystawie pamiątek 
i umundurowań ułańskich. Część wystawy 
poświęcona została również Kompanii 
Obrony Narodowej Murowana Goślina - 
o niej gościom opowiedział historyk Izby 
Regionalnej Ziemi Goślińskiej Dariusz Papro-
cki. Zaszczytem i niespodzianką była obec-
ność prof. dr. hab. Władysława Markiewicza, 
Członka Rzeczywistego Polskiej Akademii 
Nauk, wykładowcy Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Przybył on podziwiać wystawę 
współorganizowaną przez syna Włodzimie-
rza Markiewicza - członka ww. pułku.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlep-
szej koncepcji, a następnie wykonanie 
przez zwycięzcę - projektu oraz 

samego Pomnika Niepodległości i umiejsco-
wienie go w przestrzeni rewitalizowanego 
w najbliższych latach placu Powstańców 
Wielkopolskich (starego rynku) w Murowa-
nej Goślinie. Ogłoszenie konkursu plano-
wane jest na kwiecień br.

W uroczystości otwarcia wzięli udział miesz-
kańcy Murowanej Gośliny oraz zaproszeni 
goście. Spotkanie uświetnili swoją obecnoś-

 marca przybył nam kolejny powód do 
dumy – Andżelika Piechowiak, uczen-
nica II klasy technikum żywienia, przy-

gotowana przez panią Izabelę Starostę-
Byczyńską, zdobyła pierwszą nagrodę 
w prestiżowym ogólnopolskim konkursie 
Młody kreator sztuki kulinarnej, zorganizowa-
nym przez fi rmę Unilever Food Solutions 
z siedzibą w Poznaniu.

Konkurs miał trzy etapy, do pierwszego 
przystąpiło ponad stu uczestników z całej 
Polski, z różnych szkół żywieniowych, z któ-
rych wyłoniono dwadzieścioro sześcioro 
uczniów do zmagań w półfi nale. Do fi nału 
przeszło czternaścioro uczestników.

Przewodnim tematem kulinarnych zmagań 
było mięso z indyka. Andżelika przedstawiła 
go jako  Indyka w trzech odsłonach – z wyko-
rzystaniem trzech technik prozdrowotnych:

pierwsza odsłona – udko na risotto z pę-
czaku, wykonane metodą klasyczną;
druga odsłona – kąski na warzywnym 

▪

▪

julienne;
trzecia odsłona – skrzydło sous vide 
wraz z puree z dwóch selerów.

Dodatek do dań stanowił sos z emulsją demi-
glace.

Jury konkursu było niezwykle zacne i wyma-
gające, stanowili je szefowie kuchni  najlep-
szych hoteli i restauracji, panowie: B. Budzyń-
ski (Browaria), M. Dudek (Holiday Inn w Kra-
kowie), A. Jakomulski (Hotel Leda SPA w Koło-
brzegu), M. Tkaczyk (Qbus), A. Truchlewski 
(UFS), Z. Hołubowski (Hotel Hołubowski 
w Pile) oraz A. Bryk.

Potrawa Andżeliki zdobyła uznanie kulinar-
nych mistrzów dzięki nadzwyczajnemu sma-
kowi, uzyskanemu z połączenia mięsa ze 
składnikami takimi jak: oliwa trufl owa, 
koniak, prawdziwki czy szafran.

Konkurs Unilevera cieszy się dużym uzna-
niem w świecie, również dzięki wspaniałym 
nagrodom. Andżelika - w dowód uznania - 

▪
otrzymała  motorower marki Junak oraz 
możliwość wzięcia udziału w fi nale konkursu 
Primerba CUB ,  gdzie stanie w szranki 
z profesjonalnymi kucharzami. Dzięki jej 
talentowi i pracowitości Szkoła wzbogaciła 
się o kolejny piec konwekcyjno-parowy marki 
Hendi.

Zwyciężczyni, wraz ze swoją Mistrzynią, 
podają następujące składniki sukcesu: kilo-
gramy przerobionego mięsa, warzyw, 
pęczaku, litry zrobionych sosów, tysiące 
umytych naczyń, setki godzin prób w szkol-
nej pracowni i w domu nauczyciela… A do-
datkowo – „opieka dobrego anioła”, który 
pomógł Andżelice opanować stres w chwili 
największej próby...

Z życzeniami kolejnych sukcesów 
i nie ukrywając dumy –

Agnieszka Olejniczak-Gros
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Bolechowie, 

Szkoła w Murowanej Goślinie

Szkoła ponadgimnazjalna w Murowanej Goślinie kształci m. in. techników żywienia, techników 
hotelarstwa, kucharzy i cukierników. Uczniowie tych zawodów odbywają zajęcia praktyczne 
w szkolnej pracowni gastronomicznej. O wysokiej jakości tego kształcenia świadczą zwycię-
stwa w licznych konkursach gastronomicznych, zdobywane przez uczniów tej placówki.

GOŚLIŃSKA SZKOŁA I KUCHNIA NAJWYŻSZYCH LOTÓW 

zwycięstwo w Unileverze

Z życzeniami 
u Pani Józefy 
Langa

Kolejna mieszkanka naszej gminy 
obchodziła zacny jubileusz . uro-
dzin. Tym razem Burmistrz Tomasz 

Łęcki oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywil-
nego Aleksandra Pilarczyk udali się z gratu-
lacjami do Pani Józefy Langa, urodzonej nie-
daleko Wągrowca, ale od ponad  lat 
zamieszkałej na os. Zielone Wzgórza.

Szanowna Jubilatka mieszka obecnie z córką 
i zięciem. Jest wdową. Doczekała się  dzieci, 

 wnucząt,  prawnucząt. Przez większość 
życia prowadziła gospodarstwo rolne. Dziś, 
ciesząc się dobrym zdrowiem, często space-
ruje i spotyka się z koleżankami.

„Gdy jest ciepło, siedzimy na ławce, na Nowym 
Rynku. Trochę sobie pożartujemy, pogadamy 
o różnych głupotach i o czwartej, piątej idę do 
domu.” – śmieje się Jubilatka. I dodaje „W Mu-
rowanej Goślinie czuję się dobrze.”

Tej radości, dobrego samopoczucia i kondycji 
do spacerowania serdecznie Pani Józefi e 
życzymy.

 kwietnia br. we wnętrzach zabytkowego ratusza przy placu 
Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie odbyło się 
uroczyste otwarcie wystawy poprzedzającej ogłoszenie Kon-
kursu Architektoniczno-Rzeźbiarskiego na projekt Pomnika 
Niepodległości.

OŚWIATA

Wystawa 
w ułańskim duchu

Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Biura Zarządzania Projektami 
i Rewitalizacji 
tel. 61 811 88 28
e-mail: b.fl orys@murowana-goslina.pl 

(zdjęcie ;  na str. )

(zdjęcie ;  na str. )

(zdjęcie ;  na str. )

www.murowana-goslina.pl



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
„Gośliniacy” działający w Murowanej 
Goślinie zachęca do udziału w akcjach 
poboru krwi i próbek do banku szpiku 
kostnego.

Harmonogram akcji na rok  przed-
stawia tabela obok.

Szczegółowych informacji udziela: Prezes 
Klubu HDK PCK „Gośliniacy” – Stanisław 
Woźniak tel.   .

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

Całość zadania fi nansowana jest ze środ-
ków Fundacji BGŻ. Spotkanie otworzyła 
Prezes Stowarzyszenia – Ewa Pomin 

oraz Dyrektor Oddziału Banku BGŻ w Muro-
wanej Goślinie – Anna Nikodem-Małojło.

W trakcie spotkania panie z fi rmy PYSZOTY 
zaprezentowały uczestnikom ciekawe pomy-
sły na potrawy z kaszy. Okazuje się, że kasza 
– trochę zapomniana przez nas – to bardzo 
wartościowy produkt. Pod względem warto-
ści odżywczej kasze przewyższają ryż, maka-
ron i ziemniaki. Są bogatym źródłem skrobi, 
która w organizmie rozkłada się powoli na 
glukozę – paliwo potrzebne do pracy mózgu 
i wszystkich innych komórek. W skład kaszy 
wchodzą witaminy z grupy B: B , B , PP, B , 
kwas foliowy i witamina E. Sporo też składni-
ków mineralnych, głównie potasu obniżają-
cego ciśnienie, żelaza zapobiegającego niedo-
krwistości oraz magnezu korzystnie wpływa-
jącego na układ nerwowy i pracę mięśni 
(w tym sercowego). Kasze są też całkiem 
dobrym źródłem wapnia, miedzi, cynku, man-
ganu i krzemu.

Bohaterem spotkania okazały się „Kotleciki 
z kaszy jęczmiennej i mięsa z delikatnym 
sosem pomidorowo-ziołowym”.

Podczas, gdy na dużej sali panie gotowały 
i omawiały zalety kasz, dzieciaki i młodzież 
szykowały w kuchni muffi  nki z… marchewki. 
A potem z wypiekami na twarzy częstowały 
rodziców swoimi małymi dziełami sztuki.
Dodatkowym wsparciem dla rodziców okazał 
się wykład pani psycholog, która mówiła 
o tym, jak kształtować właściwe nawyki 
żywieniowe, jak przekonać dziecko do zdro-
wego jedzenia, jak unikać fast foodów. Ważne 
przy tym, aby rodzice byli konsekwentni.

Warsztaty żywieniowe to jeden z elementów 
programu. Kolejny krok to zajęcia na pły-

walni, które już niedługo wpisane zostaną 
w kalendarz Stowarzyszenia.

Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Rakowni za udostępnienie świetlicy.

Anna Nikodem-Małojło
Dyrektor Oddziału, BGŻ SA O/ Murowana Goślina
ul. Nowy Rynek  , -  Murowana Goślina
tel.    
e-mail: anna.nikodem@bgz.pl , www.bgz.pl

 marca w Świetlicy Wiejskiej w Rakowni odbyło się spotkanie w ramach projektu „W zdro-
wym ciele zdrowy duch”. Jest to projekt wspierający działalność Goślińskiego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Autorem projektu są pracownicy Oddziału Banku 
BGŻ w Murowanej Goślinie, który mieści się na Zielonych Wzgórzach.

Składniki

KOTLECIKI
¾ szklanki kaszy jęczmiennej

2½ szklanki wody

łyżka masła

200 g mielonego mięsa wieprzowego

1 ząbek czosnku

2 łyżki natki pietruszki

2 jajka

2 łyżki bułki tartej

sól, pieprz, olej do smażenia

SOS
50 g koncentratu pomidorowego

1 duży pomidor

½ cebuli

łyżka masła

2 łyżki natki pietruszki

3 łyżki śmietany

sól, pieprz, bazylia.

Sposób przygotowania

KOTLECIKI
1. Kaszę ugotować w posolonej wodzie, a następnie 

wymieszać z łyżką masła. Odstawić do wystygnięcia. 

2. Na oleju podsmażyć mięso, pod koniec smażenia dodać 

zmiażdżony czosnek i zdjąć patelnię z gazu. Dodać do 

kaszy. 

3. Kaszę wymieszać z natką, dodać jajko, bułkę tartą, 

przyprawić solą i pieprzem. 

4. Formować nieduże kotleciki, panierować je w jajku i bułce 

tartej. Smażyć na oleju na złoty kolor.

SOS
1. Cebulę pokroić w kostkę, podsmażyć na maśle.

2. Dodać koncentrat pomidorowy i pomidora bez skóry 

pokrojonego w kostkę, dodać śmietanę i gotować na 

małym ogniu 2 minuty. 

3. Na koniec dodać bazylię, doprawić solą i pieprzem. 

 maja akcja wyjazdowa do Centrum Zdrowia Dziecka, Międzylesie/Warszawy

 czerwca Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek  (akcja poboru i festyn z okazji Dnia Dziecka)

 czerwca akcja poboru w ramach XII Turnieju Strzeleckiego w Bolechowie przy Zespole Szkół

 lipca akcja poboru w ramach XI Jarmarku św. Jakuba

 sierpnia  akcja poboru - Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 

 października akcja poboru, Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 

 listopada
Zespół Szkół w Bolechowie - od godz. :  do : , oraz w Zespole Szkół w Murowanej 
Goślinie od :  do : , ul. Szkolna 
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Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie otrzymał dofi -
nansowanie w kwocie  ,  zł na 

realizację dużej imprezy artystyczno-eduka-
cyjnej Targu Wiejskiego w Boduszewie, na 
którym miały okazje zaprezentować się 
zespoły folklorystyczne z terenu Murowanej 
Gośliny. 

W ramach operacji została wynajęta scena, 
nagłośnienie, światła i opieka medyczna. 
Zakupiono stroje dla zespołu „Goślińskie 
Chabry”, który zaprezentował w tym dniu 
specjalnie przygotowany program.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Dofi nansowania z LGD 
„Kraina  Rzek”: Targ Wiejski

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek to stowarzy-

szenie, które powstało w 2008 roku. Swoim obszarem obej-

muje trzy gminy: Murowaną Goślinę, Oborniki i Ryczywół. 

Głównymi celami działania są: rozwój przedsiębiorczości 

lokalnej, poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz 

rozkwit turystyki. 

LGD realizuje swoje cele między innymi poprzez przyjmowa-

nie wniosków na przeróżne przedsięwzięcia od rolników, 

przedsiębiorców, gmin, domów kultury, parafi i, stowarzyszeń 

i osób prywatnych, które są zgodne ze strategią działania 

i przyczyniają się do realizacji celów stowarzyszenia.

Za przygotowanie wstępnej koncepcji nie przewiduje się wyna-
grodzenia.

Z autorem wybranej koncepcji może zostać podpisana umowa 
zlecenia pełnienia roli koordynatora. Właściciel obiektu 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy bez 
podania przyczyny.

Podmioty zainteresowane prosimy o złożenie w formie pisem-
nej niezbędnych dokumentów, w tym:

. potwierdzenia gotowości pełnienia roli koordynatora,

. przedstawienia wstępnej koncepcji zawierającej aspekty 
organizacyjne, fi nansowe i techniczne,

. oświadczenia, że autor koncepcji z dniem przekazania ww. 
koncepcji gminie, prawa majątkowe i autorskie przenosi na 
gminę Murowana Goślina i nie będzie wnosić z tego tytułu 
roszczeń,

. oświadczenia, że koncepcja została wykonana bezpłatnie,

. informacji na temat szacowanych kosztów pełnienia roli 
koordynatora wraz z opracowaniem szczegółowego pro-
gramu wdrażania i fi nansowania rozwiązań wynikających 
z koncepcji.

Dokumenty można składać do dnia  maja  r. do godz. :  
w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznań-
ska , -  Murowana Goślina. Dokumenty złożone w inny 
sposób lub po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Właściciel obiektu Gmina Murowana Goślina, kierując się wska-
zaniami mieszkańców

zaprasza do złożenia propozycji realizacji zadań koordynatora 
w Ośrodku Zdrowia w Murowanej Goślinie przy ul. Dworcowej 

 wraz ze wstępną koncepcją funkcjonowania Ośrodka Zdrowia

Wstępna koncepcja powinna zawierać w szczególności:
propozycje sprawnej rejestracji pacjentów, w tym równo-
rzędnego rejestrowania osobiście i przez telefon (dotyczy 
lekarzy rodzinnych i specjalistów),
zapewnienie dostępności lekarza rodzinnego od ponie-
działku do piątku w godz. :  do : ,
zapewnienie wyeliminowania kontaktu dzieci chorych ze 
zdrowymi,
jednolity system informacji dla pacjentów,
dodatkowe propozycje rozwiązań wynikające z wiedzy i do-
świadczenia koordynatora.

Ponadto wskazane jest zorganizowanie na terenie Ośrodka 
Zdrowia:

apteki ogólnodostępnej w porze nocnej oraz w niedziele, 
święta i dni wolne od pracy,
mini-baru dla osób korzystających lub pracujących 
w Ośrodku Zdrowia.

Oceniane będą koncepcje opracowane przez osoby fi zyczne 
i osoby prawne.

▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

OGŁOSZENIE BURMISTRZ A MIASTA I  GMINY MUROWANA GOŚLINA

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, 
Rada Rodziców i Uczniowie 

Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
 w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie 

serdecznie zapraszają na

I SZKOLNĄ MAJÓWKĘ 
„SZKOŁA Z PASJĄ 

I ZE SMAKIEM”

 maja  r.
Start: godz. :

W programie:
- występy artystyczne uczniów m.in. kaba-

reton, koncert hip-hopowy itp.;
- występ gościa specjalnego - Kalina Perz;
- mecz siatkówki nauczyciele-uczniowie;
- prezentacja o zdrowym żywieniu;
- zbiórka pieniędzy na schronisko AZOREK 

w Obornikach;
- przejazd bryczką konną;
- malowanie portretów;
- robienie makijażu;
- carving-pokaz;
- kawiarenka (ciasto, herbata, kawa);
- grochówka, kiełbasa z grilla itp.;
- dla dzieci: zamki i zjeżdżalnie dmuchane; 
- zabawa taneczna;
- a także wiele innych atrakcji i niespodzia-

nek…

Zakończenie: godz. :

www.murowana-goslina.pl



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, Stefan Ogorzałek...    
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, Piotr Hildebrandt................................    
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji, 
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................    
Zarządzanie Kryzysowe..........................................................   
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 (  - ).........................    

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

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 Murowana 
Goślina:

. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –         
nr KRS 

. Fundacja „Bread of Life” –
nr KRS 

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

▪
▪

Przekaż % podatku – ostatnie dni
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.

. Fundacja Hospicjum Onkologiczne 
św. Franciszka – nr KRS 

. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych –                   
nr KRS 

. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni –        
nr KRS 

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

. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 
nr KRS  
Aby % podatku trafi ł do konkretnej dru-
żyny czy szczepu, należy w rubryce 
„Inne informacje, w tym ułatwiające 
kontakt z podatnikiem” wpisać odpo-
wiedni KOD JEDNOSTKI oraz IMIĘ i NA-
ZWISKO 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

Proszę o informacje o indywidualnych 
potrzebujących (osoby niepełnosprawne 
itp.). Zostaną zamieszczone w następnym 
numerze Biuletynu.

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

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
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???

Termin Wydarzenie Miejsce

 
kwietnia

IX Pokazy taneczne z okazji 
Międzynarodowego 
Dnia Tańca 

Aula Gimnazjum nr 

maj
czerwiec

VI Międzynarodowy Festiwal 
Chóralny im. ks. Edmunda 
Szymańskiego

Aula Gimnazjum nr 
Kościół pw. NAJCH

 maja Obchody Święta  Maja pl. Powst. Wlkp.
Kościół pw. NAJCH

 maja Gminny Festiwal 
Piosenki Przedszkolaków MGOKiR

 maja

Eliminacje powiatowe do 
Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków 
Czerwonak 

MGOKiR

 maja
XIV Rajd turystyczny 
po Puszczy Zielonka 
„Goślińskie Lofry”

Puszcza Zielonka

 maja Wystawa malarstwa 
Karoliny Waszkiewicz MGOKiR

  -  
maja

Uroczystości z okazji 
Jubileuszu -lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
i -lecia Orkiestry Dętej OSP

Kościół 
pw. św. Jakuba, 
pl. Powstańców Wlkp.
Aula Gimnazjum nr 

 maja Koncert z okazji Dnia Matki Aula Gimnazjum nr 

 
czerwca

XXXII  Mały Gośliński  
Maraton Weteranów 
XVII Mistrzostwa Polski 
Weteranów w Półmaratonie

pl. Powstańców Wlkp.

 
czerwca

VIII Wystawa twórczości 
amatorskiej – Goślińska 
Inwentura Artystyczna

MGOKiR

 
czerwca

XIII Targ Wiejski 
Przegląd Orkiestr Dętych 
Powiatu Poznańskiego

Boduszewo

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH 
WYDARZEŃ KULTURALNYCH

Szczegółowe informacje o imprezach 
dostępne pod nr. tel.    , 

mailem: dom.kultury@murowana-goslina.pl 
oraz na www.murowana-goslina.pl 

Po sukcesie ubiegłorocznej akcji bookcrossingu, informujemy, 
iż  kwietnia ruszyła druga edycja tego wydarzenia. Potrwa 
do  maja. Zachęcamy do włączenia się w nią.

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Książki, od  kwiet-
nia do  maja w Starostwie Powiatowym w Poznaniu trwa akcja 
bookcrossingu, czyli „uwalniania książek”. Mole książkowe, entuzja-
ści słowa pisanego czy też połykacze książek - przed Wami nie lada 
gratka.

Każdy, komu w domu zalegają na półkach przeczytane i nieponisz-
czone książki, może je przynieść w terminie od  do  kwietnia, do 
pokoju  (II piętro) Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Niezależ-
nie od ilości przyniesionych książek i wizyt związanych z akcją, na 
jednego darczyńcę będzie przypadał jeden gadżet z logo Powiatu 
Poznańskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Justyna Siepietowska-Jarzyńska 
Wydział Promocji, Starostwo Powiatowe w Poznaniu

tel.    , e-mail: justyna.siepietowska@powiat.poznan.pl
www.powiat.poznan.pl

Akcja Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu -

UWAGA!
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU PODCZAS OBCHODÓW 

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI  MAJA

W dniu  maja od godziny .  do godziny .  
zamknięty będzie pl. Powstańców Wielkopolskich. 

Objazd w kierunku Wągrowca ulicami: 
Mostową, Kolejową, Polną.

Objazd w kierunku Poznania ulicami: 
Polną, Kolejową, Wojska Polskiego. 

Przystanki autobusowe w obu kierunkach zlokalizowane 
przy pl. Powstańców Wielkopolskich zostaną przeniesione 

na ulicę Kolejową, naprzeciwko Dworca PKP.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Uwaga! 
Szukamy statystów!
Mieszkańcu gminy Murowana Goślina! 

Chcesz zostać aktorem-statystą? Zagrać w widowisku plenerowym 
robionym przez Gośliniaków dla Gośliniaków?

Chcesz budować historię naszego miasta?

Stowarzyszenie Dzieje  
zaprasza Mieszkańców do udziału w widowisku plenerowym 

pt. „Miłość, armaty, konfederaty”, które wystawione zostanie 
we wrześniu tego roku.

Poszukujemy  statystów 
(  mężczyzn,  kobiet,  dzieci w różnym wieku). 

Zainteresowanych  udziałem prosimy o kontakt: 
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

tel.    

UWAGA!
STOWARZYSZENIA NIE MAJĄCE SIEDZIBY!

W celu ułatwienia pracy stowarzyszeniom działającym na terenie 
naszej gminy, a nie mającym adresu siedziby samorządowe instytucje 
kultury proponują możliwość wykorzystania danych adresowych pla-

cówek do korespondencji (poczta tradycyjna, faks).

Kontakt: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, 
ul. Poznańska , tel.      

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 
pl. Powstańców Wlkp. , tel.    

UWALNIAMY 
KSIĄŻKI!

www.murowana-goslina.pl



KULTURA

 Dzień Kobiet obchodzony chóralnie

 marca  r. w sali Ośrodka Kultury 
w Murowanej Goślinie okazał się wspania-
łym świętem nie tylko Pań, ale i Panów przy-
byłych na koncert z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Kobiet. Wystąpiły dwa chóry żeń-
skie: Canzona Kameralna i Canzona Absol-
went pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej-
Kubińskiej w repertuarze nawiązującym kli-
matem i tematyką do tego miłego święta.

Chórzystkom akompaniował Marcin Matu-
szewski, a życzenia i kwiaty złożył reprezen-
tujący gospodarzy miasta Zastępca Burmi-
strza Marcin Buliński. Koncert uświetnił 
pokaz artystycznych sukni ślubnych pra-
cowni krawieckiej Państwa Beaty i Łukasza 
Szydłowskich „Alice Love Sky”.

Bartłomiej Stefański

 Teatralia 

Po raz dziewiąty  marca br. w auli Gimna-
zjum nr  odbył się Gminny Przegląd Szkol-
nych Zespołów Teatralnych TEATRALIA . 
Organizatorami przeglądu byli Szkoła Pod-
stawowa nr  w Murowanej Goślinie i Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji. 
W ten sposób świętujemy co roku Między-
narodowy Dzień Teatru (przypada 

 marca). 

W tegorocznym przeglądzie wystąpiła rekor-
dowa ilość aktorów -  osoby. W dziesięciu 
spektaklach zaprezentowały się następujące 
grupy teatralne:

Szkoła Podstawowa nr  w Murowanej 
Goślinie
- grupa teatralna „Aniołki, Diabołki” 

w spektaklu „Na straganie” w reżyse-
rii Jolanty Szpot,

- grupa teatralna „Zwyczajne dzieciaki” 
w spektaklu „Halo, tu mówią dzieci” 
w reżyserii Jadwigi Dejk.

Szkoła Podstawowa nr  w Murowanej 
Goślinie
- grupa teatralna „Ananasy” w spekta-

klu „Szewczyk Dratewka” w reżyserii 
Grażyny Mroczek,  

- grupa teatralna „Śmiecholici” w spek-
taklu „Babciu, opowiedz mi bajeczkę” 
w reżyserii Pauliny Dutkowskiej.

▪

▪

Szkoła Podstawowa w Białężynie
- Szkolne Kółko Teatralne „Piegus” 

w spektaklu „Śnieżek i krasnoludki” 
w reżyserii Martyny Papajewskiej.

Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie
- grupa teatralna „Aladon” w spektaklu 

„Rzepka” w reżyserii Aldony Dałek. 
Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie
- Szkolne Kółko Teatralne „Hipoma-

niacy” w spektaklu „Drużyna marzeń” 
w reżyserii Elżbiety Mistarz.

Zespół Szkół w Bolechowie, Szkoła 
w Murowanej Goślinie
- Szkolny Zespół Teatralny w spektaklu 

„Spotkanie bajek” w reżyserii Violetty 
Pawlak

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji w Murowanej Goślinie
- Teatrzyk Kukiełkowy „Czerwona Kur-

tyna” w spektaklu „Anastazja i nie 
wysychająca kałuża” w reżyserii Karo-
liny Ulińskiej,

- Teatrzyk „Zielona Goś” w spektaklu 
„Ptasie radio” w reżyserii Marcina 
Matuszewskiego.

Agnieszka Szymańska- Wojtera

I POKAZ ART. SLOW
 marca  r. w Galerii, w Pałacu odbyło 

się otwarcie wystawy pod nazwą I POKAZ 
ART. SLOW. Idea wystawy narodziła się kilka 
miesięcy wcześniej. Na stronie internetowej 
Ośrodka Kultury zamieściliśmy propozycję 
dla zainteresowanych artystów w formie 
rozpisanego projektu na wspólną wystawę, 
inspirowaną przynależnością naszego mia-
sta do międzynarodowej sieci miast dobrego 
życia „Cittaslow”.  

Na zaproszenie do projektu odpowiedziało 
dziewięciu artystów z naszej gminy. Podzieli-
liśmy się rolami. Kuratorem został Łukasz 
Szydłowski, pozostali artyści partycypowali 
w tworzeniu kształtu wystawy i tak doszło 
do realizacji projektu ART. SLOW.

W wystawie udział wzięli: Marlena Majchrzak, 
Karolina Wojtera, Grażyna Szymała – Wołyń-
ska, Jarosław Kosakowski, Marek Szewczyk, 
Bartłomiej Liberski, Łukasz Jankowski, Bar-
tłomiej Stefański, Łukasz Szydłowski.

W imieniu artystów ART. SLOW 
Bartłomiej Stefański.

▪

▪

▪

▪

▪

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
DŻEM po raz drugi w Murowanej Goślinie

Nasz Ośrodek Kultury przygotował kolejną 
propozycję imprezy biletowanej. Mowa 
o koncercie legendarnej grupy Dżem, który 
odbył się  marca br. W Murowanej Goślinie 
mogliśmy ich zobaczyć już po raz drugi. 
Muzycy grali dwie godziny i dali z siebie 
wszystko. Mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze 
kawałki Dżemu, te nowe i te starsze. 

Bartłomiej Stefański

Młodzi artyści nagrodzeni

 marca  r. w Długiej Goślinie odbyło 
się uroczyste wręczenie nagród w pierwszej 
edycji konkursu plastycznego, zapropono-
wanego przez nasz Ośrodek Kultury pt. 
„Każdemu z życiem do twarzy”. Konkurs jest 
uświetnieniem Narodowego Dnia Życia, 
corocznie obchodzonego konferencją tema-
tyczną w Długiej Goślinie.

Komisja konkursowa w skład, której weszli 
artyści: Grażyna Szymała-Wołyńska, Marek 
Szewczyk, Łukasz Szydłowski, Bartłomiej 
Stefański wyłoniła laureatów w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. Zostali nimi:
Szkoła Podstawowa klasy - :

 miejsce - Natalia Bożkiewicz - SP nr , 
opiekun Jolanta Szpot

 miejsce - Dawid Słomiński - SP nr , opie-
kun Jolanta Szpot

 miejsce - Weronika Hilszer - SP nr , opie-
kun Beata Jedlińska - Giersig

Szkoła Podstawowa klasy - :
 miejsce - Melania Robaszkiewicz - SP nr ,
 miejsce - Emilia Wojtkowiak - SP nr , 

opiekun Katarzyna Wysocka
 miejsce - Julia Turska - SP nr , opiekun 

Krystyna Mackiewicz
Gimnazjum:

 miejsce - Angelika Wasielewska - Gimna-
zjum nr , opiekun Beata Sprin-
ger

 miejsce - Zuzanna Andrzejewska - Gimna-
zjum nr 

 miejsce - Kinga Matelska- Gimnazjum nr  

Artyści otrzymali nagrody dla profesjonali-
stów, zestawy farb artystycznych, oraz 
zostali uhonorowani dyplomami pamiątko-
wymi i kwiatami. 

Kurator konkursu Bartłomiej Stefański

kwiecień 2013



Piosenka Janka Pospieszalskiego przed laty 
skomponowana specjalnie z okazji Dnia Życia 
jakoś brzmi w sercu i trochę żal się robi, że 
u mnie cicho i nie tak radośnie i gwarno 
„i więcej i więcej miłości”… 

Z okazji Narodowego Dnia Życia  marca 
w Goślinie odbyła się konferencja pod 
hasłem „Kierunek: dziecko”. Prowadząca 
konferencję Jolanta Popiołkiewicz zwróciła 
uwagę, że tegoroczna kampania prowa-
dzona przez Fundację Narodowego Dnia 
Życia poświęcona jest promocji zdrowego 
stylu życia i szeroko rozumianej ekologii 
płodności, co ma wpłynąć na poprawę kry-
zysu demografi cznego w Polsce. Polska zna-
lazła się na progu katastrofy demografi cz-
nej. Wskaźnik dzietności w naszym kraju 
wynosi , , co daje nam . miejsce spośród 

 państw świata objętych podobnymi sta-
tystykami. Źródeł zapaści demografi cznej 
jest wiele: kryzys wartości, brak poczucia 
bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin, 

Obchody Narodowego Dnia Życia - 
„Dom pełen skarbów”

KULTURA

problemy mieszkaniowe. Osobną grupą 
problemów są te związane ze zdrowiem spo-
łeczeństwa. Prawie ,  miliona Polaków bez-
skutecznie stara się o dziecko. Oznacza to, 
że problem niepłodności dotyka nawet kil-
kunastu procent par. To z pewnością prob-
lem coraz powszechniejszy. Do tego liczba 
poronień sięga ponad  tysięcy rocznie. 

Pierwszym punktem konferencji była aktu-
alna sytuacja demografi czna w naszej gmi-
nie, przedstawiona przez Aleksandrę Pilar-
czyk, Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
Według tych danych w  r. mieliśmy 

.  mieszkańców, zawarto  ślubów, 
urodziło się  dzieci.

Do tematu konferencji „Kierunek: dziecko” 
odnieśli się zaproszeni goście: Barbara, Hania 
i Filip Klepaccy oraz Jadwiga Kądzielawa. 
Świadectwa swojej radości życia w rodzinie, 
gdzie jest wiele dzieci sióstr i braci, świade-
ctwa pragnienia dziecka i długiego oczeki-

wania na nie były głęboko przebudowujące 
świadomość. 

Następnie Zastępca Burmistrza Marcin Buliń-
ski przedstawił założenia programu działań 
(tzw. Karta Dużej Rodziny) wspierających 
rodziny wielodzietne w Gminie Murowana 
Goślina. Program zostanie skierowany do 
Rady Miejskiej.

Kolejnym punktem programu konferencji 
było podsumowanie konkursu plastycznego 
„Każdemu z życiem do twarzy” i wręczenie 
nagród laureatom. 

W dalszym ciągu spotkania wywiązała się 
dyskusja, uczestnicy najczęściej mówili 
o swoich bardzo osobistych przeżyciach 
związanych z rodziną. Tradycyjnie na zakoń-
czenie konferencji głos zabrał Burmistrz 
Miasta i Gminy Tomasz Łęcki.

Bartłomiej Stefański

Uwaga! Miłośnicy 
„ Cukierni pod Amorem”!

 maja r. o godzinie :  w auli Gimnazjum nr  
im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie 

odbędzie się 

spotkanie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk,
autorką wielu poczytnych powieści dla młodzieży i dorosłych.

Serdecznie  zapraszamy wielbicieli „Cukierni pod Amorem”. 
Po spotkaniu będzie możliwość rozmowy z pisarką, zakupu jej 

książki z autografem oraz chwili relaksu przy kawie i cieście 
w naszej kawiarence Pod Amorkiem.

Organizatorki Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
„Mól Książkowy” - nauczycielki Gimnazjum nr 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych 

Koło Miejsko-Gminne Murowana Goślina 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie 

zapraszają Mieszkańców gminy oraz wszystkich sympatyków 
strzelania z broni historycznej czarnoprochowej na 

I POWSZECHNY MEMORIAŁ STRZELECKI 
„DZIEŃ ZWYCIĘSTWA”.

Impreza odbędzie się na strzelnicy przy ul. Brackiej 
(za Hotelem Relax)  maja br. w godz. :  – : . 

Do zdobycia cenne tarcze tradycyjnie kołkowane 
i pamiątkowe trofea.

(bufet obfi cie zaopatrzony)

Drzewa, które rosną blisko siebie, 
a gałęzie ich, ramię w ramię, 
prędzej pną się do słońca co na niebie 
świeci Nam, i Tacie, i Mamie.
U nas imprez więcej, 
chociaż nieraz ciasno, 
częściej święta są 
i prezenty.
Starczy miejsca przy stole, 
chociaż kasy nie zawsze, 
znowu budżet jest ciasno zapięty.
A u nas będzie więcej, więcej, więcej Radości,
A u nas będzie więcej, więcej, więcej Miłości,
A u nas będzie więcej, więcej, więcej Radości,
A u nas będzie więcej, więcej, więcej Miłości
i więcej Nas...

www.murowana-goslina.pl



Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki

serdecznie zaprasza mieszkańców 
do udziału w uroczystościach z okazji

ROCZNICY UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI  MAJA I DNIA STRAŻAKA

Program uroczystości:
.  Zbiórka pocztów sztandarowych, kompanii honorowej OSP i PSP oraz 

Orkiestry Dętej OSP (plac przed kościołem pw. Najwyższego Arcykapłana 
Jezusa Chrystusa)

.  Msza św. w intencji Ojczyzny i Strażaków

.  Barwny korowód – przemarsz na pl. Powstańców Wlkp.

.  Uroczystość pod pomnikiem:
• hymn narodowy,
• hejnał miasta,
• okolicznościowe wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej Konrada 

Strykowskiego,
• złożenie wiązanek kwiatów,
• wspólny śpiew pieśni patriotycznych przygotowany przez Gośliński Szczep 

Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze” z towarzyszeniem 
Orkiestry Dętej OSP pod batutą MJ Sibilskiego,

• przejazd wozów strażackich.
.  Pokazy strażackie.
:  Strzelanie Obywatelskie Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego 
(strzelnica bracka)

JUBILEUSZ
LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

LECIA ORKIESTRY DĘTEJ OSP
W MUROWANEJ GOŚLINIE

Program:

 maja (sobota)  r.

.  zbiórka uczestników uroczystości na parkingu w Dolince Rakocego 
(wjazd od ul. Kochanowskiego)

.  przemarsz z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP pod batutą 
Mateusza MJ Sibilskiego do kościoła pw. św. Jakuba

.  Msza św. w intencji Strażaków z udziałem bpa Bogdana Wojtusia

.  przemarsz na plac przy remizie OSP

.  uroczystości jubileuszowe

.  koncert Orkiestry Dętej OSP

 maja (niedziela)  r. godz. .

Aula Gimnazjum nr , ul. Mściszewska 

Jubileuszowy Koncert Orkiestry Dętej OSP 
pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego

z udziałem zespołu tanecznego pod kierunkiem Marty Jankowskiej

WSTĘP WOLNY!

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie; Chóry: Dziewczęcy, Kameralny, 
Żeński i Chłopięcy „Canzona” z Murowanej Gośliny; Elżbieta Wtorkowska – Dyrektor Festiwalu

VI Międzynarodowy Festiwal Chóralny VI Międzynarodowy Festiwal Chóralny 
im. ks. Edmunda Szymańskiegoim. ks. Edmunda Szymańskiego

sobota 18 maja 2013 r., godz. 19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10
Koncert Polonijnego Chóru „Sursum Corda” z Grodna (Białoruś) 

dyrygent Helena Sakowicz
i Zespołu Instrumentalnego „Art - Azard” z Grodna (Białoruś) 

kierownik muzyczny Igor Makawecki

niedziela 19 maja 2013 r., godz.12.00 

Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
Msza św. w intencji ks. kanonika Edmunda Szymańskiego 

oraz koncert w wykonaniu: 
Polonijnego Chóru „Sursum Corda” z Grodna (Białoruś)  

dyrygent Helena Sakowicz
i Zespołu Instrumentalnego „Art. - Azard” z Grodna (Białoruś) 

kierownik muzyczny Igor Makawecki
Chóru Mieszanego „Cantilena” z Obornik 

dyrygent Tomasz Wyrzykowski
Chóru Mieszanego  „Vocantes” z Murowanej Gośliny  

dyrygent Leszek Bajon
oraz Chórów: Dziewczęcego, Kameralnego, Żeńskiego i Chłopięcego 

„Canzona” z Murowanej Gośliny 
dyrygują: Elżbieta Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska - Kubińska 

piątek 24 maja 2013 r., godz. 19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10
Koncert BIG BANDU Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 

dyrygent Maciej Afanasjew

środa 29 maja 2013 r., godz.11.00

Gimnazjum nr 2 - Sala Gościnna, ul. Gen. T. Kutrzeby 3
Koncert „UST Singers” Chóru Uniwersytetu Santo Tomas w Manili 

(Filipiny) dla młodzieży szkolnej 
dyrygent Fidel Gener Calalang 

środa 29 maja 2013 r., godz.19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska 10
Koncert „UST Singers” Chóru Uniwersytetu Santo Tomas w Manili 

(Filipiny) – dyrygent Fidel Gener Calalang 

niedziela 23 czerwca 2013 r., godz.19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1 , ul. Mściszewska 10
Koncert Polonijnego Zespołu Folklorystycznego „Polskie Kwiaty” 

z Jarosławia (Rosja) 
kierownik Anatol Fomin, choreografi a Ludmiła Szyroczenkowa

piątek 28 czerwca 2013 r., godz.19.00

sala koncertowa Gimnazjum nr 1 , ul. Mściszewska 10
Koncert Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego

dyrygent Irina Bogdanovich

WSTĘP WOLNY

Projekt zrealizowany z pomocą środków fi nansowych Gminy Murowana Goślina 

Murowana Goślina w Sieci Miast Dobrego Życia 

Współorganizator Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
fot. sxc.hu

kwiecień 2013


