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Rada Miejska spotykając się  paź-
dziernika na XXI sesji przekroczyła 
liczbę dwustu uchwał podjętych w tej 

kadencji. Uchwałą sygnowaną numerem 
 została uchwała w sprawie zmiany 

budżetu gminy na rok bieżący.

Rada podjęła m.in. uchwały: w sprawie przy-
stąpienia do procedury zmiany granic admi-
nistracyjnych miasta Murowana Goślina oraz 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na rok .

szczegóły - str. 

Już 200 uchwał 
Rady Miejskiej 
podjętych 
w obecnej kadencji

 października  roku podczas 
sesji Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie radni jednogłośnie przy-

jęli uchwałę w sprawie przystąpienia do pro-
cedury zmiany granic administracyjnych mia-
sta Murowana Goślina. 

Oznacza to tyle, że zapytamy mieszkańców, 
co sądzą na temat przesunięcia granic miasta 
do nowo wybudowanej obwodnicy oraz włą-
czenia rejonu Przebędowa w granice admini-
stracyjne miasta.

szczegóły - str. 

3.12 rozpoczynają 
się konsultacje 
w sprawie zmiany 
granic miasta

fotorelacja - str. 10-11

tekst - str. 17

Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do 

Statuetki Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 

„Przedsiębiorca Roku 2012 Gminy Murowana Goślina” 

w kategoriach: całokształt, mały przedsiębiorca 

(do 10 osób zatrudnionych), średni przedsiębiorca 

(od 11 do 30 osób zatrudnionych), duży przedsiębiorca 

(powyżej 30 osób zatrudnionych).

Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsię-

biorcy z naszej gminy, który w roku 2012 wykazał się rea-

lizacją inwestycji w swojej fi rmie, ale również przyczynił 

się do rozwoju gospodarczego gminy, wzrostu przedsię-

biorczości, a także wspierał cenne inicjatywy społeczne 

lub gospodarcze.

Nominacje do nagród można przesyłać do 14 grudnia 
2012 r. włącznie do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 

z dopiskiem „Przedsiębiorca Roku” 

lub e-mailem na adres: inwestycje@murowana-goslina.pl

Zgłoś swoją propozycję
 „PRZEDSIĘBIORCA ROKU 2012”



Porządkowanie terytorialne 
w gminie

KULTURA

Paweł Napieralski: Mściszewo, Raduszyn, 
Przebędowo i Murowana Goślina, to miej-
scowości, które obejmuje projekt zmian gra-
nic administracyjnych miasta Murowana 
Goślina. Jaki jest cel takich działań? 
Tomasz Łęcki: Na wstępie chcę podkreślić 
i uspokoić zainteresowanych mieszkańców, 
że nie mówimy o decyzji zmiany granic, 
a o rozpoczęciu procesu konsultacji, po 
zakończeniu którego Rada Miejska podejmie 
decyzję, czy zmiana granic ma w ogóle nastą-
pić, a jeśli tak, czy będą to zmiany w propo-
nowanym kształcie, czy może tylko częś-
ciowe. Decyzje Rady będą poprzedzone kon-
sultacjami społecznymi. A odpowiadając na 
pytanie, od czasu do czasu kwestie granic 
trzeba na nowo uregulować, zaktualizować. 
Ma to związek z procesami urbanizacyjnymi 
jakimi podlegają wszystkie miasta. Muro-
wana Goślina się rozwija, jest żywym organi-
zmem. W ostatnich kilkudziesięciu latach 
powstały nowe osiedla w rejonie ulicy Okręż-
nej, Pogodnej i Mściszewskiej, osiedla Zie-
lone Wzgórza i -lecia. Ostatnio wybudo-
wano obwodnicę, która stanowi naturalną 
granicę rozwoju zabudowy miejskiej, sta-
nowi jakby mur miejski. W konsekwencji roz-
woju budownictwa mieszkaniowego Przebę-
dowo i Raduszyn zatraciły już typowo wiej-
ski charakter, pojawiły się w tych miejsco-
wościach bloki mieszkalne i wille miejskie. 
Obie te miejscowości zrosły się z miastem, 
a ich granice są zupełnie zatarte. Obecne 
granice miasta Murowana Goślina wyzna-
czono w  roku. Wówczas włączono do 
Murowanej Gośliny wieś Piła, czyli posze-
rzono granice w kierunku południowym 
i wschodnim. W kierunku innym niż w tej 
chwili rozpatrywane.

Czy, a jeśli tak, to dlaczego takie działania są 
konieczne?

Celem zmian, ogólnie mówiąc, jest uporząd-
kowanie kwestii związanych z granicami 
w wymienionych miejscowości, a co za tym 
idzie z adresami. Przykładem chaosu spowo-
dowanego nieuporządkowaniem granic jest 
Mściszewo. Na terenach geodezyjnie poło-
żonych w Mściszewie niektóre posesje mają 
adres Murowanej Gośliny, a faktycznie leżą 
w Raduszynie. Innym przykładem jest Prze-
będowo, gdzie budynki położone przy ulicy 
Okrężnej mają bardzo dziwne adresy – cza-
sami dom ma adres z numerem wiejskim, 
inny ma adres przy ulicy Okrężnej w Przebę-
dowie, a kawałek dalej przy ul. Okrężnej, ale 
w Murowanej Goślinie. Nawet gdyby propo-
nowane zmiany granic nie miały przyjąć 
docelowego kształtu i tak wymagają upo-
rządkowania. Należy przynajmniej wprowa-
dzić zmiany, które jednoznacznie rozgrani-
czają miejscowości. O tym, że w Murowanej 
Goślinie i miejscowościach leżących, ogólnie 
mówiąc, na północ i zachód od Śródmieścia 
wprowadzenie zmian terytorialnych jest nie-
zbędne, wypowiedzieli się na ostatniej sesji 
nasi radni. Wszyscy głosowali za rozpoczę-
ciem procedury wprowadzenia zmian.

Uporządkowanie granic miejscowości 
wymusi też przestawienie tablic, informują-
cych o wjeździe i wyjeździe z danej miejsco-
wości, prawda?
Przyjrzyjmy się na przykład głównej ulicy 
w Przebędowie. Dopóki to była droga woje-
wódzka, nie mieliśmy za bardzo możliwości 
wpływu na ustawienia tablic informacyj-
nych. Teraz, gdy jest to droga gminna my 
sprawujemy nad nią zarząd i zastanowić się 
musimy, jak powinno wyglądać oznaczenie 
początku i końca miejscowości, aby znaki 
informowały przyjezdnego o tym, gdzie się 
faktycznie znajduje. Jest to informacja szcze-
gólnie ważna dla osób odwiedzających krew-

nych lub znajomych, a także w konieczności 
potrzeby dojazdu pojazdów interweniują-
cych w  sytuacji zagrożenia życia, mam na 
myśli karetki pogotowia. Wielokrotnie miesz-
kańcy Przebędowa sygnalizowali, że jadąc 
od strony Trojanowa, tablica Murowanej 
Gośliny stoi przed Przebędowem. Natomiast 
jadąc dalej Rogozińską, po prawej stronie 
ulicy mamy Przebędowo, a po lewej Muro-
waną Goślinę. Zamieszanie jest również na 
wjeździe od strony Białężyna. Nie sposób 
czytelnie oznaczyć początku i końca miejsco-
wości przy ul. Raduszyńskiej i Mściszewskiej. 
A w tym wypadku miesza się teren miasta, 
Mściszewa i Raduszyna. My, jako zarządca 
dróg, jesteśmy zobowiązani do prawidło-
wego oznakowania zielonymi tablicami 
początku i końca miejscowości, a w tym 
układzie granic nie da się tego zrobić.

Proponowane zmiany są bardzo istotne, 
a ich zakres duży.
Dla usunięcia absurdów nie jest niezbędna 
zmiana w tak szerokim zakresie, który pro-
ponujemy. Ale, gdyby ją wprowadzić w peł-
nym zakresie, wskaże naturalne granice roz-
woju wyprzedzając być może rozwój miasta 
o kilkadziesiąt lat, a w niektórych przypad-
kach być może zmiany, jeśli zostaną przepro-
wadzone, wystarczą nawet na najbliższe sto 
lat. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nie 
można zmieniać granic co kilka lub kilkana-
ście lat. Czy powinna być to zmiana fragmen-
taryczna, czy docelowa tak naprawdę 
będziemy wiedzieć za dwa miesiące, ponie-
waż wtedy powinny się zakończyć konsulta-
cje z mieszkańcami terenów, których doty-
czy projekt. Ja uważam, że jeśli podejmiemy 
decyzję o wprowadzeniu zmian granic, 
powinny one dotyczyć całości projektu, aby-
śmy za kilkanaście lat nie musieli procedury 
powtarzać dla innego terenu.

Radni Rady Miejskiej postanowili o rozpoczęciu procedury zmiany granic miasta Murowana 
Goślina. Projektowane zmiany dotyczą samej Murowanej Gośliny, a także Przebędowa, 
Raduszyna i częściowo Mściszewa.

Rozmowa z Tomaszem Łęckim, 
Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina

Kolorem czerwonym zazna-
czono granicę pomiędzy Muro-
waną Gośliną, a Przebędowem. 
Żółte strzałki wskazują miejsca, 
w których powinny stać tablice 
z nazwami miejscowości. Nie-
bieskie - gdzie obecnie stoją.

Kolorem czerwonym zaznaczono 
granicę pomiędzy Murowaną 

Gośliną, a Raduszynem. Żółte 
strzałki wskazują miejsca, w któ-

rych powinny stać tablice 
z nazwami miejscowości. Niebie-

skie - gdzie obecnie stoją. 

Wprowadzenie obecnie prawidłowego oznaczenia początku i końca miejscowości jest niemal niemożliwe, a na pewno niejasne.
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SPORT

Oznacza to tyle, że najpierw przy pomocy ankiety zapytamy 
mieszkańców powyższych miejscowości, co sądzą na temat 
przesunięcia granic miasta do nowo wybudowanej obwodnicy 

oraz włączenia rejonu Przebędowa w granice administracyjne miasta. 
Łączna powierzchnia proponowanych zmian wynosi około  ha. 

Następnie radni podejmą decyzję o ostatecznym zakresie zmian gra-
nic. Po decyzji Rady Miejskiej stosowny wniosek trafi  za pośredni-
ctwem Wojewody Wielkopolskiego do Rady Ministrów. Zmiany mogą 
wejść w życie od . .  r. lub . .  r.

Jak będą przebiegać konsultacje?

Uchwała pozwala na uruchomienie procedury konsultacji z miesz-
kańcami, które odbędą się w okresie od  do  grudnia  roku. 
Do udziału w konsultacjach uprawnione są osoby stale zamieszkałe 
na terenie sołectw: Mściszewo, Przebędowo, Raduszyn oraz miasta 
Murowana Goślina, ujęte w rejestrze wyborców. Swój pogląd można 
wyrazić za pomocą ankiety konsultacyjnej dostępnej w Punkcie 
Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Gośli-
nie, u Sołtysów, Przewodniczących Osiedli Samorządowych biorą-
cych udział w konsultacjach, na stronie internetowej www.muro-
wana-goslina.pl oraz dołączonych do tego numeru Biuletynu (dys-
trybucja tylko na terenie objętym konsultacjami).
Należy tylko wypełnić kartę i wrzucić do specjalnie przygotowanych 
urn w budynkach urzędu (Punkt Obsługi Interesanta, Urząd Stanu 
Cywilnego) lub przesłać mailem na adres: konsultacje@murowana-
goslina.pl.  

Maciej Kaczmarek
Sekretarz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel. 61 892 26 08
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl

Punkt Obsługi Interesanta czynny w:
pon. : - : , pozostałe dni :  – :

Urząd Stanu Cywilnego 
i Ewidencja Ludności czynny w:

pon. i czw. : - : , pozostałe dni : - :
Wyniki ankiet zostaną zaprezentowane łącznie oraz z podziałem na 

miejscowości.

Dlaczego proponujemy zmianę granic miasta?

Ostatnia zmiana granic miasta przeprowadzona została w  roku, 
jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Zabudowania Murowa-
nej Gośliny obejmowały wtedy dużo mniejszy obszar, natomiast 
nowe granice wskazywały perspektywiczne tereny rozwojowe mia-
sta. Od tego czasu miasto bardzo się rozbudowało, Przebędowo 
i Raduszyn zatraciły swój wiejski charakter, pojawiły się osiedla 
w rejonie ulicy Okrężnej, Pogodnej, Mściszewskiej oraz os. Zielone 
Wzgórza i -lecia. Obecnie, od strony zachodniej, naturalną gra-
nicę wyznacza nowo wybudowana obwodnica, a na północy granice 
powinny obejmować Przebędowo i całą strefę przemysłową. Po 
„zrośnięciu się” z Murowaną Gośliną Przebędowa, Raduszyna i czę-
ści Mściszewa podział na te miejscowości jest słabo identyfi kowany 
i budzi wiele nieporozumień.
Kolejny problem w aktualnym stanie granic stanowi chaos w adre-
sach (ul. Nadwarciańska, Raduszyńska, Raduszyn, Okrężna częś-
ciowo położone są w mieście, częściowo na terenach wiejskich). Po 
stronie gminy leży obowiązek prawidłowego oznakowania początku 
i końca miejscowości, co w przypadku np. Przebędowa jest trudne 
do przeprowadzenia. Przy obecnej numeracji problem z szybkim 
dotarciem pod właściwy adres mają karetki pogotowia czy fi rmy 
dostarczające przesyłki kurierskie.
Zmiana uporządkowałaby również kwestię okręgów wyborczych. 
Obecnie Przebędowo połączone jest z Raduszynem. Po zmianie 
Raduszyn zostałby połączony z Osiedlem Samorządowym nr  
(tj. rejon ul. Mściszewskiej, Starczanowskiej i Jodłowej), a Przebę-
dowo mogłoby stać się oddzielnym okręgiem.
Należy podkreślić także, że po zmianie -  Przebędowo i Raduszyn 
zachowają swoją odrębność – staną się osiedlami samorządowymi, 
ale nie utracą Funduszu Sołeckiego.
Ponadto, w przypadku przyłączenia gruntów - obecnie wiejskich - do 
miasta Murowana Goślina, należy spodziewać się wzrostu wartości 
nieruchomości. W przypadku przekształcenia gruntów rolnych 
w przemysłowe lub mieszkaniowe na terenie miasta nie obowiązuje 
trudna procedura odrolnienia.

Co zmiany oznaczają dla Mieszkańców?

Proponowane przesunięcie granic miasta stanowi maksymalny 
wariant zmian. Dopuszczalne są też inne warianty, w zależności od 
opinii zamieszkałych na tych terenach osób i decyzji Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie. Jeśli po konsultacjach z mieszkańcami Rada 
Miejska wystąpi z wnioskiem o dokonanie zmian, a Rada Ministrów 

 października  roku podczas sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie radni jed-
nogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic admini-
stracyjnych miasta Murowana Goślina polegającej na przyłączeniu do niego Przebędowa, 
Raduszyna i częściowo Mściszewa.

Rozpoczynają się konsultacje 
w sprawie zmiany granic miasta

Proponowane rozszerzenie (wersja maksymalna) granic miasta. Linia ciągła – obecna granica. Linia przerywana – 
propozycja.

www.murowana-goslina.pl



URZĄD, RADANIERUCHOMOŚCI

wyda stosowne rozporządzenie w tej sprawie, należy wziąć pod 
uwagę:

konieczność wymiany dowodu osobistego (bezkosztowo), 
dowodu rejestracyjnego (opłata na dzień dzisiejszy ,  zł), 
prawa jazdy (na dzień dzisiejszy ,  zł). W praktyce wymiana 
dokumentów jest rozłożona w czasie, a często momentem doko-
nania tego – moment upływu ich ważności. 

Wspomnieliśmy o głównych kosztach do poniesienia.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej doliczyć należy 
koszty wymiany pieczątek ( -  zł). Pozostałych zmian, typu 
konieczność zgłoszenia w ZUS, US, dokona Ewidencja Działalności 
Gospodarczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. 
Obecnie w Przebędowie jest  zarejestrowanych fi rm, podobnie 
w Mściszewie; w Raduszynie – .  stowarzyszenie poniesie koszt 
zmian w KRS (  zł). 
Poza zmianami, które generują koszty, Mieszkańcy będą zobowią-
zani do zmiany danych w umowach zawartych z dostawcami energii, 
wody, gazu itp. Urząd Miasta i Gminy zorganizuje spotkania/dyżury 
z przedstawicielami powyższych jednostek, by usprawnić proce-
durę zmiany danych.

▪
▪
▪

Osobom, które nie będą w stanie ponieść kosztów wynikających 
z wymiany dokumentów zaoferowana zostanie pomoc fi nansowa.

Podsumowując

Radni Miejscy popierając jednogłośnie uchwałę uruchamiającą kon-
sultacje dali „zielone światło” idei zmiany granic i dlatego w trybie 
konsultacji społecznych, chcą poznać zdanie mieszkańców.
Wyniki konsultacji będą mieć charakter opinii, z którą radni zapo-
znają się przed podjęciem ostatecznej decyzji.
Należy mieć świadomość, że miasta rozrastają się, co stanowi natu-
ralny proces i prędzej czy później dokonanie powyższych zmian 
będzie koniecznością i u nas.

Zachęcamy Mieszkańców do udziału w konsultacjach.

INFOLINIA:
tel.:     (Punkt Obsługi Interesanta)

e-mail: konsultacje@murowana-goslina.pl

Rada podjęła  uchwał, ale z punktu 
widzenia ogółu mieszkańców najbar-
dziej interesujące są dwie z nich: 

w sprawie przystąpienia do procedury 
zmiany granic administracyjnych miasta 
Murowana Goślina oraz w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości na rok .

. Pierwsza z wyżej wymienionych uchwał 
najbardziej zainteresuje mieszkańców 
Przebędowa, Raduszyna i Mściszewa. 
Rada Miejska podejmując uchwałę uru-
chomiła procedurę mającą na celu 
poszerzenie granic miasta Murowana 
Goślina o wsie Przebędowo i Raduszyn 
oraz część wsi Mściszewo (do obwod-
nicy). Szerzej o tej uchwale na str.  Biu-
letynu. Uchwała została podjęta jedno-
głośnie.

. Druga uchwała, w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nierucho-
mości posiada znacznie szersze spek-
trum odbiorców. Podobnie jak w po-
przednich latach stawki podatkowe 
zostały zwiększone o wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych (śred-
nio o %). Powrócono do porozumienia 
z przedstawicielami przedsiębiorców 
z  r. zgodnie z którym stawka dla 
budynków lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności gospodar-

czej będzie kształtowała się na pozio-
mie , % stawki maksymalnej. Zrów-
nano również stawkę podatku za garaż 
wolnostojący oraz budynek gospodar-
czy.  radnych było za przyjęciem 
uchwały,  przeciw a  osoba wstrzy-
mała się od głosu.

Ustalono roczną opłatę od posiadania psów 
w wysokości ,  zł od jednego psa posia-
danego przez osobę fi zyczną (wzrost o  zł). 
Opłatę należy wnieść do dnia  maja roku 
podatkowego, a w przypadku powstania 
obowiązku po tej dacie, w terminie  dni od 
dnia powstania tego obowiązku. Głosowanie 
Rady nad uchwałą:  „za”,  „przeciw” 
i  wstrzymujący”.

Wszystkie uchwalone stawki podatkowe 
kształtują się następująco:

) Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifi kowania w ewidencji 
gruntów i budynków od  m  
powierzchni - ,  zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki 
wodne, retencyjne lub elektrowni 
wodnych od  ha powierzchni - ,  zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 

 m  powierzchni - ,  zł, 
) Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych - od  m  powierzchni 
użytkowej - ,  zł, 

b) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz budynków 

Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodar-
czej od  m  powierzchni użytkowej - 

,  zł 
c) zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwali-
fi kowanym materiałem siewnym od 

 m  powierzchni użytkowej - ,  zł, 
d) związanych z udzielaniem świadczeń 

zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świad-
czeń od  m  powierzchni użytkowej - 

,  zł, 
e) pozostałych, w tym zajętych na pro-

wadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od 

 m  powierzchni użytkowej: 
• budynków gospodarczych - ,  zł, 
• od garaży wolnostojących - ,  zł, 
• od budynków letniskowych - ,  zł, 
• od innych pozostałych - ,  zł 

) od budowli - % ich wartości. 
Zwolnione od podatku od nieruchomości są 
budynki lub ich części oraz grunty zajęte na:

prowadzenie działalności kulturalno-
oświatowej, z wyjątkiem zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej; 
wykorzystywane na prowadzenie świet-
lic wiejskich zajmowane na cele kultu-
ralne, oświatowe i sportowe, z wyjąt-
kiem zajętych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej; 
zajęte na działalność z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej; 

▪

▪

▪

Rada Miejska spotykając się  października na XXI sesji przekroczyła liczbę dwustu 
uchwał podjętych w tej kadencji. Uchwałą sygnowaną numerem  została uchwała 
w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący.

 uchwał Rady Miejskiej
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 listopada br. w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mści-
szewskiej w Murowanej Goślinie odbył się turniej tenisa stoło-
wego dla sołtysów, przewodniczących Osiedli Samorządo-

wych, radnych Rady Miejskiej oraz samorządowców z gminy Muro-
wana Goślina. 
Turniej rozegrano w dwóch kategoriach: singiel pań open oraz singiel 
panów open. Mecze rozgrywano systemem pucharowym. W rolę 
sędziego wcielił się między innymi sam Burmistrz Tomasz Łęcki.
W klasyfi kacji końcowej najlepsi okazali się:
Wśród pań: . Agnieszka Szczepaniak, . Izabela Olejniczak,                     

. Urszula Gendera-Zielińska, . Sylwia Kilanowska
Wśród panów: . Marcin Buliński, . Michał Rogowski, . Aleksander 
Bejma, . Błażej Kaźmierczak, . Sławomir Malec, . Zbigniew Bitner, 
. Tomasz Łęcki, . Jan Gruszczyński.

Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca otrzymali pamiąt-
kowe puchary. Organizatorami imprezy byli: Spółka MG Sport oraz 
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Sławomir Malec
specjalista ds. jednostek 
samorządu pomocniczego
tel. 61 812 22 44
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl

wykorzystywane w zakresie wypożycza-
nia książek i czytelnictwa, z wyjątkiem 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej; 
wykorzystywane na działalność zwią-
zaną z świadczeniem pomocy społecz-
nej, z wyjątkiem zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej.

Pozostałe uchwały:
. W sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Murowana 
Goślina na lata  – .

Dokument został dostosowany do przyję-
tych zmian budżetowych.  radnych było za 
przyjęciem uchwały,  wstrzymało się od 
głosu.

. W sprawie zmiany budżetu gminy na 
 rok.

Dochody budżetu gminy zostały zwiększone 
o kwotę . . ,  zł do kwoty 

. . ,  zł, a wydatki zwiększone 
o . ,  zł do kwoty . . ,  zł. 

 radnych było za przyjęciem uchwały, 
 wstrzymało się od głosu.

. W sprawie udzielenia w roku  
pomocy fi nansowej Gminie Suchy Las 
w celu pokrycia połowy kosztów legali-
zacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru.

Rada przeznaczyła na ww. cel środki w wyso-
kości ,  zł.  radnych poparło uchwałę, 

 wstrzymało się od głosu.

. W sprawie zaliczenia drogi ul. Za Bramą 
do kategorii drogi gminnej w Murowa-
nej Goślinie.

 radnych było „za”,  „przeciw”, a  wstrzy-
mało się od głosu.

. W sprawie zawarcia porozumienia 
pomiędzy Zarządem Województwa 
Wielkopolskiego, a Burmistrzem Miasta 

▪

▪

i Gminy Murowana Goślina w sprawie 
powierzenia Gminie Murowana Goślina 
wykonania zadania pn. „Zarządzanie 
przystankami komunikacyjnymi zlokali-
zowanymi w ciągu dróg wojewódzkich 
w granicach administracyjnych gminy”.

Uchwała umożliwi zarządzanie przystan-
kami przy drogach wojewódzkich przez 
gminę. Uchwała została przyjęta jednogłoś-
nie.

. W sprawie określenia przepisów 
porządkowych oraz ustalenia opłat 
dodatkowych w razie niedopełnienia 
obowiązku zapłaty należności przewo-
zowych przy korzystaniu z usług auto-
busowego transportu publicznego na 
regularnych liniach komunikacji 
wewnątrzgminnej organizowanej na 
zlecenie Gminy Murowana Goślina przez 
fi rmę wyłonioną w wyniku przetargu 
nieograniczonego przeprowadzanego 
przez Gminę Murowana Goślina.

Uchwała związana z planowanym przetar-
giem na linie wewnątrzgminne, w tym na 
nową linię Murowana Goślina - Łopu-
chówko. Uchwała została przyjęta jedno-
głośnie.

. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego na 
rok .

Rada Miejska obniżyła cenę skupu żyta ogło-
szoną w komunikacie Prezesa GUS z kwoty 

,  zł za  dt do kwoty ,  zł za  dt. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

. W sprawie określenia stawek podatku 
od środków transportowych na rok 

.
Rada Miejska pozostawiła stawki podatku 
od środków transportowych na poziomie 
tegorocznym.  radnych poparło uchwałę, 

 wstrzymało się od głosu.

. W sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działki 
nr /  w Długiej Goślinie.

. W sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla działki 
nr  w Starczanowie, gmina Murowana 
Goślina.

Radni przyjęli uchwały jednogłośnie.

. W sprawie rozstrzygnięcia wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa i wniosku 
o zmianę uchwały Nr XXXIII/ /  
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia  września  roku w sprawie 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Murowana Goślina.

Do Rady Miejskiej wpłynął wniosek o zmianę 
Studium. Rada odmówiła zmiany z uwagi na 
fakt, że uchwała nie narusza przepisów 
prawa i interesu prawnego wnioskodawcy. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

. W sprawie przyjęcia Programu Współ-
pracy Gminy Murowana Goślina z orga-
nizacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na  rok.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

. W sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych Miasta 
i Gminy Murowana Goślina na  rok.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Treść wszystkich uchwał dostępna w inter-
necie na stronie Biuletynu Informacji Pub-
licznej oraz w Biurze Rady Miejskiej. 
Ostatnia z planowanych sesji w tym roku 
odbędzie się tradycyjnie tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia tj.  grudnia. Podczas 
tej sesji radni będą m.in. uchwalać budżet 
gminy na  rok.

Samorządowcy grali 
w tenisa stołowego

Termin Wydarzenie Miejsce

 grudnia
g. :

Komisja Gospodarcza – budżet , 
WPF MGOKiR

 grudnia
g. : Spotkanie przedsesyjne  z sołtysami MGOKiR

 grudnia
g. : Komisja Gospodarcza MGOKiR

 grudnia
g. :

Spotkanie przedsesyjne z przewodni-
czącymi osiedli samorządowych MGOKiR

 grudnia
g. : Komisja Oświatowo-Społeczna MGOKiR

 grudnia Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

TERMINARZ POSIEDZEŃ TERMINARZ POSIEDZEŃ 
RADY MIEJSKIEJ, SOŁTYSÓW, PRZEWODNI-RADY MIEJSKIEJ, SOŁTYSÓW, PRZEWODNI-

CZĄCYCH OSIEDLI SAMORZĄDOWYCHCZĄCYCH OSIEDLI SAMORZĄDOWYCH

www.murowana-goslina.pl



SPORT

MIESZKAŃCY PYTAJĄ:
Co z odbiorem odpadów 
komunalnych po 1.07.2013?

Kiedy należy wypowiedzieć umowę?
Nowy system gospodarki odpadami wejdzie 
w życie . .  r. Do tego czasu zasady 
odbioru odpadów komunalnych oraz indywi-
dualne umowy z fi rmami wywozowymi 
pozostają ważne. Właściciel nieruchomości 
musi zadbać o to, aby wypowiedzieć umowę 
fi rmie, z którą aktualnie posiada podpisaną 
umowę, odpowiednio wcześniej, by z dniem 

 lipca utraciła ważność. W tym celu należy 
sprawdzić na jakich warunkach mogą Pań-
stwo wypowiedzieć posiadane umowy.

Kto będzie realizować obowiązki związane 
z odbiorem odpadów?
Gmina Murowana Goślina zamierza realizo-
wać wszystkie obowiązki związane z odbio-

rem odpadów komunalnych w ramach struk-
tur Związku Międzygminnego Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej. W skład 
związku wchodzi  gmin oraz miasto Poznań. 
Dlatego zarówno całość uchwał związanych 
z określeniem sposobu naliczenia opłaty za 
odpady, jej wysokości, a także zasad gospo-
darki odpadami komunalnymi podejmować 
będzie Zgromadzenie Związku, którego 
członkami są delegaci z poszczególnych 
gmin. Prace nad przygotowaniem założeń 
systemu trwają.

Jak będą naliczane opłaty?
Określenie wysokości oraz metody nalicza-
nia opłaty jest niezmiernie skomplikowane. 
W tej sprawie dyskusje cały czas się toczą. 
Kluczowym jest bowiem takie ustalenie spo-
sobu naliczania opłaty, który umożliwi jak 
najlepsze odwzorowanie faktycznie powsta-
jącej ilości odpadów na danej nieruchomości 
z odpowiednią wysokością opłaty, a z dru-

Barbara Borejsza-Ida
inspektor ds. ochrony środowiska 
i usług komunalnych
tel.61 892 36 41
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

giej strony dane, na których bazować będzie 
system muszą być łatwo weryfi kowalne 
i rzetelne. Decyzję w tej sprawie zapadać 
będą w strukturach Związku i muszą zostać 
podjęte do końca bieżącego roku.

Kto i kiedy przeprowadzi przetarg?
Organizacją i koordynacją postępowań 
o udzielenie zamówienia publicznego ma 
zająć się Związek Międzygminny. Podobnie 
jak nadzorem nad realizacją zlecenia przez 
Wykonawców. Przetargi planowane są 
w pierwszym kwartale  roku.

W chwili obecnej intensywne prace mające 
na celu przygotowanie nowego systemu 
trwają, zarówno w gminach, jak i w Związku 
Międzygminnym. Jeszcze w tym roku za 
pośrednictwem Biuletynu Samorządowego 
oraz strony internetowej trafi ą do Państwa 
informacje w ww. sprawie.

Gdzie można kupić bilety 
Bus-Tramwaj-Kolej?

„Bus-Tramwaj-Kolej – Jeden Bilet” będą bile-
tami spółki Przewozy Regionalne, które 
będą honorowane w pociągach Kolei Wiel-
kopolskich oraz w pojazdach komunikacji 
miejskiej Miasta Poznania. Będzie można je 
kupić w kasach kolejowych Przewozów 
Regionalnych i Kolei Wielkopolskich. Bilety 
będą w postaci papierowej, z nadrukowaną 
dodatkową informacją o ważności w komu-
nikacji miejskiej ZTM w Poznaniu.

Szczegółowe informacje dostępne na 
www.murowana-goslina.pl w Komunika-
tach pilnych.

Wojciech Miechowicz
Specjalista ds. Transportu Aglomeracyjnego

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
tel.    

Bilet obowiązywać będzie w pociągach 
regionalnych w promieniu ok.  km 
od Poznania oraz w tramwajach i auto-

busach komunikacji miejskiej organizowanej 
przez Zarząd Transportu Miejskiego w Po-
znaniu. 

Oznacza to, że udogodnienie obejmie rów-
nież mieszkańców gminy Murowana Goślina 
dojeżdżających do Poznania pociągiem, a 
następnie przesiadających się w tamtejszą 
komunikację miejską. 

Na chwilę obecną nasz przewoźnik Warbus 
nie został ujęty w tym rozwiązaniu.

Ile będą kosztowały bilety Bus-Tramwaj-
Kolej?

Cena biletu Bus-Tramwaj-Kolej będzie zale-
żała od kombinacji stref taryfowych Przewo-
zów Regionalnych i Kolei Wielkopolskich 
(strefy A-C) oraz ZTM w Poznaniu (strefy A, 
A+B, A+B+C). 
Bilety będą sprzedawane jako normalne oraz 
z ulgami ustawowymi % (uczniowie) i % 
(studenci).

Jeden bilet na bus-tramwaj-kolej

Bilety Bus-Tramwaj-Kolej na strefę A mogą być 
łączone tylko ze strefą A ZTM (Miasto Poznań). 

Bilety Bus-Tramwaj-Kolej na strefę B mogą być 
łączone ze strefami A lub A+B ZTM. 

Bilety Bus-Tramwaj-Kolej na strefę C mogą być 
łączone ze strefami A lub A+B+C ZTM.

strefa 
PR+KW*

rodzaj 
biletu

strefa ZTM normalny

A

normalny A ,  zł
z ulgą % A ,  zł

z ulgą % A ,  zł

B

normalny
A ,  zł
A+B ,  zł

z ulgą %
A ,  zł
A+B ,  zł

z ulgą %
A ,  zł
A+B ,  zł

C

normalny
A ,  zł
A+B+C ,  zł

z ulgą %
A ,  zł
A+B+C ,  zł

z ulgą %
A ,  zł
A+B+C ,  zł

CENNIK BILETÓW BUS TRAMWAJ KOLEJ

* – strefy obsługiwane przez Przewozy Regionalne i Koleje 
Wielkopolskie

Od  grudnia  r. Przewozy Regionalne Sp. z o.o. wspólnie z Kolejami Wielkopolskimi Sp. 
z o. o. oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu wprowadzają nowy rodzaj biletu 
miesięcznego pod nazwą „Bus-Tramwaj-Kolej – Jeden Bilet”.
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URZĄD, RADA

Wszystkim, którzy uczestniczyli 
w ostatniej ziemskiej drodze 

śp. Janusza Kuehn’a

Panu Burmistrzowi Marcinowi Buliń-
skiemu, pocztom sztandarowym gminy 

Murowana Goślina oraz Związku Komba-
tantów, Sąsiadom, Znajomym, Przyjacio-
łom, tym, którzy wzięli udział we mszy św. 

i pogrzebie, ofi arowali modlitwy 
i msze św. w jego intencji, złożyli kwiaty, 

łączyli się w smutku, bólu 
i okazali pomoc w tej trudnej chwili 

serdeczne podziękowania składa 

żona z dziećmi.

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili smutek i żal, 
okazali wiele serca i życzliwości, uczestniczyli we mszy św. i ceremonii pogrzebowej 

odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku 
moją kochaną Córkę, Mamę, Żonę i Siostrę 

śp. Magdalenę Rakowską

Księdzu Radkowi, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, 
delegacjom Zakładów Pracy, pocztom sztandarowym, nauczycielom, 

koleżeństwu z „Podstawówki” i Liceum nr , studentom Uniwersytety Przyrodniczego 
i UAM, przedstawicielce Filharmonii Poznańskiej, 

Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej Miasta i Gminy Murowana Goślina, 
Wójtowi Suchego Lasu za złożone kwiaty i wieńce 

oraz Zakładowi Pogrzebowemu „Olszewski” za profesjonalną obsługę 
serdeczne „Bóg zapłać” składa 

mama Wanda Błażyńska, mąż Wieńczysław z dziećmi i siostra Iwona z rodziną.

 LAT 
MINĘŁO

Gdy w  roku zaczynałem pracę, 
byłem pierwszym referentem rolnym 
w gminie. Następnie pracowałem w urzę-
dzie, by ostatecznie związać się z Wielko-
polskim Ośrodkiem Doradztwa Rolni-
czego. 

I tak minęło niemal pół wieku. Z począt-
kiem października br. przeszedłem na 
emeryturę. 

Z tej okazji pragnę serdecznie podziękować 
Rolnikom, instytucjom, 

pracownikom Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina oraz wszystkim osobom, 

z którymi przyszło mi przez ten czas 
współpracować. 

Romuald Stańko

WSPOMÓŻ RODZINĘ 

Ruszyła akcja „Szlachetna paczka”. 
Jeżeli ktokolwiek chciałby pomóc 
rodzinie z naszego rejonu, wystarczy 

aby odwiedził stronę www.szlachetna-
paczka.pl i zdecydował się na stworzenie 
paczki dla wybranych przez siebie osób z te-
renu gminy Murowana Goślina.

W Murowanej Goślinie już po raz drugi 
odbywa się SZLACHETNA PACZKA. W tym 
roku do akcji włączyło się ponad  wolonta-
riuszy. Każdy z wolontariuszy opiekuje się 
jedną rodziną w myśl zasady : :  (jeden 
wolontariusz, jedna rodzina w potrzebie 
i jedna grupa darczyńców organizująca dla 
niej konkretną pomoc) . Metoda ta pozwala 
na indywidualne podejście do ich potrzeb, 
na dokładne poznanie sytuacji życiowej 

i wywnioskowanie, jakiego rodzaju pomocy 
należałoby udzielić. 

Jeżeli ktokolwiek chciałby pomóc rodzinie 
z naszego rejonu, wystarczy, aby odwiedził 
stronę www.szlachetnapaczka.pl i zdecydo-
wał się na stworzenie paczki dla wybranych 
przez siebie osób. Każda pomoc ma znacze-
nie! Dodatkowo, SZLACHETNĄ PACZKĘ 
można wspomagać fi nansowo – wówczas 
przekazane przez dobroczyńców środki 
pozwolą na rozwój i jeszcze sprawniejsze 
działanie projektu w przyszłym roku. 

Katarzyna Wałęcka
asystentka ds. promocji w rejonie

Murowana Goślina

NA ŚWIĘTA
z naszej gminy 

www.murowana-goslina.pl



ska Grażyna Nawrocka, która zapoczątko-
wała temat zbiórki pieniędzy na windę. 

Forma uczestnictwa nie była istotna. Dołą-
czyć mógł każdy. Byli więc również rowerzy-
ści, miłośnicy nordic walking, spacerowicze. 
Wśród nich jako biegacz burmistrz Murowa-
nej Gośliny Tomasz Łęcki. 

Przez cały czas trwania biegu rodzina i przy-
jaciele, członkowie Stowarzyszenia „Dolina 
Trojanki” z Przebędowa, gdzie mieszka 
p. Tomek prowadzili małą gastronomię. 
Gorąca kawa i własnej roboty wypieki były 

Bracia Ludzkowscy w towarzystwie kil-
korga biegaczy wystartowali punktual-
nie o godz. : . Zgodnie z założeniem 

mieli przed sobą  godzin biegania z małymi 
przerwani na podstawowe potrzeby i żad-
nych wątpliwości, że uda się tego dokonać. 
Wszystkiemu przyglądał się Tomasz Kaczyń-
ski, dla którego odbywała się cała akcja. 
W rolę komentatorki wcieliła się radna miej-

Pobiegli dla Tomka. Jest winda!

dużym wsparciem dla biegających.

Zebrane pieniądze uzupełniły brakującą 
kwotę potrzebną do pokrycia kosztów 
zakupu i montażu windy zewnętrznej (p. To-
mek mieszka na I piętrze). Należy dodać, że 
na zbiórkę pieniężną zorganizowaną pod-
czas  godzinnego biegu Urząd Miasta 
i Gminy wydał decyzję zezwalającą. 

Gratulacje i podziękowania należą się bra-
ciom Ludzkowskim oraz wszystkim, którzy 
wzięli udział, bądź na bieżni, bądź od strony 
organizacyjnej w całym przedsięwzięciu.

,  zł i  euro – tyle udało się zebrać podczas dwunastogodzinnego biegu charyta-
tywnego zorganizowanego przez biegaczy z Klubu Biegacza Katorżnik w Murowanej 
Goślinie  października na goślińskim stadionie miejskim. ,  km czyli  okrążeń 
przez  godzin wybiegał Andrzej Ludzkowski. Zaraz za nim ,  km zrobił jego brat, 
Radosław.

ZARZĄD KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK GOŚLINIACY DZIĘKUJE FUNDATOROM SZTANDARU I URO
CZYSTOŚCI. KLUB WSPARLI: Bożena Szydłowska Posłanka RP, Witold Czarnecki Rodowity Gośliniak Poseł na Sejm, Przemysław Pacia Wojewoda 
Wielkopolski, Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, Adam Szweda Prezes SM „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie, Elżbieta i Tade-
usz Kopczyńscy Firma „ELKOTUR” Murowana Goślina, Joanna Leśniewska Prezes Firmy Galwano – Perfekt Poznań, Urszula i Kazimierz Koskowscy Gospodar-
stwo Rolne Raduszyn, Janusz RADEL Firma „HYDROTEX” Murowana Goślina, Bogdan Strachanowski Firma „KRUSZGEO” Poznań, Alojzy Patelski Dyrektor 
fi rmy „Lacpol” Murowana Goślina, Dmitry Mishiev Firma „Nortex” Szymankowo, Urszula i Paweł Piętka Zakład Cukierniczy w Murowanej Goślinie, fi rma Sola-
ris Bolechowo, Apteka „Przyjazna”, Marek Lis - Przyjaciel Klubu, Tomasz Kędziora Zakład Poligrafi czny Murowana Goślina, Ewa i Ryszard Pominowie, Magda-
lena i Wieńczysław Rakowscy, Dariusz Urbański, członkowie Klubu HDK PCK „Gośliniacy”, Konrad Strykowski, Cukiernia „Radosna” Państwa Warzybok, Jacek 
Pol, Grażyna Rejak Handel Wielobranżowy, Joanna i Grzegorz Janowiak, Maciej Ceranek, Marcin Buliński, P.H.U. Adam Mazurkiewicz, Alicja Kobus, Małgo-
rzata Rakowska, Elżbieta Andrzejewska, Grzegorz Klewenhagen, Tadeusz Kłos - stacja paliw, Wanda Krajna-Solman, Błażej Kaźmierczak, Waldemar Krankie-
wicz, Grażyna Nawrocka, Roman Wiszumirski, Karol Schulz, Sklep „Sosenka”, Lilianna Parysek, Piotr Michalski sołtys Białęg, Franciszek Marciniak z Białężyna, 
Nadleśnictwo Łopuchówko, Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu, ZR PCK w Poznaniu, RCK i K W Poznaniu, Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie, Dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Murowanej Goślinie przy ul.Szkolnej, oraz anonimowi darczyńcy.

Zarząd Klubu HDK PCK „Gośliniacy”.

Sztandar prezentem na 26. rocznicę istnienia 
goślińskich krwiodawców

Bez przesady można stwierdzić, że od 
 lat ratują ludzkie życie. Goślińscy 

krwiodawcy z Klubu Honorowych 
Dawców Krwi PCK „Gośliniacy”  paździer-
nika br. obchodzili kolejną rocznicę swojego 
istnienia. Obchodzili wyjątkowo uroczyście, 
otrzymując tego dnia cenny „prezent” – 
sztandar nadany przez  Prezydium Krajowej 
Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego 
Czerwonego Krzyża – będący ukoronowa-
niem ich społecznych działań. 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w koś-
ciele pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa 
Chrystusa na os. Zielone Wzgórza, podczas 
której proboszcz parafi i ks. Marek Chmara 
poświęcił sztandar. Następnie wszyscy udali 
się do auli Gimnazjum nr  przy ul. Mściszew-

skiej, by dopełnić formalności nadania sztan-
daru, oraz wyróżnić odznakami najbardziej 
aktywnych krwiodawców. Spotkanie rozpo-
częto odśpiewaniem Hymnu Polskiego Czer-
wonego Krzyża.  Na uroczystość przybyło 
wiele pocztów sztandarowych z zaprzyjaź-
nionych klubów i organizacji.

Wyznaczone przez klub osoby – fundatorzy 
sztandaru – honorowo zostały wyróżnione 
możliwością wbicia gwoździ pamiątkowych 
w drzewiec sztandaru Klubu. Następnie 
Roman Klupieć w imieniu Wielkopolskiego 
Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwo-
nego Krzyża w Poznaniu wręczył Klubowi 
sztandar ufundowany przez społeczeństwo, 
fi rmy i organizacje.

Prezes Klubu podziękował fundatorom za 
wsparcie, cytując słowa papieża bł. Jana 
Pawła II – „Człowiek jest wielki nie przez to 
co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z in-
nymi”.

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

Odznaką klubową „Przyjaciel Klubu” za Dar 
Serca dla Serca uhonorowano następujące 
osoby: Zofi ę Klainert, Halinę Piotrowską, 
Iwonę Płotkowiak, Jolantę Ratajczak, Wie-
sławę Stankowiak, Krzysztofa Sędziaka, 
Dorotę Stencel, Zdzisława Wleklaka. 

Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy 
Krwi nadawaną przez Wielkopolski Oddział 
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Poznaniu otrzymali:

po oddaniu  (panie) i  (panowie) litrów 
krwi: Sylwia Brzęcka, Tomasz Ciesielczyk, 
Łukasz Leśny, Mateusz Przybyszewski, 
Marek Siwak, Tomasz Zuchmański,
po oddaniu  i  litrów: Dorota Żak, 
Łukasz Tupko, Patryk Zembrzuski, Adam 
Torchała,
po oddaniu  i  litrów: Jolanta Ka  e, 
Justyna Lirsz, Rafał Górniaczyk, Paweł 
Mruk.

Naszym krwiodawcom życzymy zdrowia i sił, 
w niesieniu pomocy potrzebującym.

▪

▪

▪

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

POBIEGLI 
DLA TOMKA

Bracia Ludzkowscy z Tomaszem Kaczyńskim.

Start, godz. . . Uczestnicy biegu, godz. . .

Koniec biegu, godz. . . Winda już jest!

SZTANDAR GOŚLIŃSKICH KRWIODAWCÓW

Przekazanie sztandaru Prezesowi Klubu Stanisławowi Woźniakowi.

Wyróżnieni krwiodawcy za oddanie  l. (panie) i  l. (panowie) krwi.

Poświęcenie sztandaru Klubu HDK PCK „Gośliniacy”.

Poczet sztandarowy Klubu.

www.murowana-goslina.pl



Burmistrz składa wieniec w imieniu mieszkańców gminy. Hejnaliści grają hymn miasta.

Msza św. za ojczyznę. Korowód w drodze na plac przy ul. dworcowej.

Poczet sztandarowy  

gminy murowana goślina.

Poczty sztandarowe maszerują pod pomnik Powstańców Wlkp.

listopad 2012



Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Łopuchówko.

Pokaz kadryla.

Pogań za lisem.

Wpólny śpiew pieśni patriotycznych.

Liczne zastępy harcerzy zmierzają na plac.

Dla uczestników Hubertusa 

przygotowano grochówkę.

www.murowana-goslina.pl



URZĄD, RADA

Uroczystości 
nadania sztandaru 

Szkole Podstawowej 
w Białężynie

Przekazanie sztandaru Dyrektor Małgorzacie Warzecha.

Msza św.

Przemarsz korowodu do remizy OSP w Białężynie.

Występny artystyczne. prof. Jerzy Masiakowski - syn patrona Białężyńskiej szkoły.

Poczet sztandarowy.

Ślubowanie.

Poczet sztandarowy uczniów.

listopad 2012



Sztandar – znak tożsamości wspólnoty, 
znak ciągłości, znak trwania, symbol 
małej Ojczyzny” – mówiła. Była to 

z pewnością jedna z najważniejszych chwil 
w życiu białężyńskiej szkoły, co malowało 
się na twarzach uczniów, rodziców, miesz-
kańców wsi oraz licznie przybyłych gości. 

Uroczyste obchody zainaugurowane zostały 
mszą św. odprawioną w kościele pw. św. Ty-
moteusza przez… trzech białężyńskich 
księży proboszczów: obecnego ks. Tomasza 
Nawrockiego oraz byłych ks. Jana Marię 
Musielaka i ks. Dariusza Macioszka. 

Podniosłej atmosfery dopełniały poczty 
sztandarowe: gminy, kombatantów, szkół, 
z tym najważniejszym tego dnia – pocztem 
sztandarowym Szkoły Podstawowej im. Le-
ona Masiakowskiego w Białężynie. 
Zaszczytny skład pocztu stanowili: Krystyna 
Nowak (przedstawicielka Rady Rodziców), 
Agnieszka Pawlisiak (przedstawicielka Rady 
Szkoły) i chorąży sztandaru Tomasz Pawlak 
(radny Rady Miejskiej w Murowanej Gośli-
nie).

Podczas homilii wygłoszonej przez ks. Jana 
Marię Musielaka po raz pierwszy pojawiło 
się porównanie tutejszej szkoły do źródła. 
Tego dnia miało ono paść jeszcze kilka razy, 
stając się ulubioną metaforą przemawiają-
cych osób.

Po mszy św. przy wtórze werbli w wykona-
niu przedstawicieli zespołu „Eka znad Tro-
janki” uroczysty orszak przeszedł z kościoła 
do remizy OSP w Białężynie na dalszą część 
obchodów. 

Prowadzący wydarzenie: Alina Strugarek 
oraz Zbyszek Wojczak poprosili gości o od-
śpiewanie hymnu i zajęcie miejsc. Dyrektor 
Małgorzata Warzecha powitała przybyłych, 
w tym: burmistrza Tomasza Łęckiego, wizy-
tator Alicję Rajewską – reprezentującą Wiel-
kopolskiego Kuratora Oświaty, przewodni-
czącego Rady Miejskiej Konrada Strykow-
skiego, radnych powiatowych: Jarosława 
Dobrowolskiego, Mariusza Palkę, prof. 

Michała Umbreita – Prezesa Towarzystwa 
Pamięci Powstania Wielkopolskiego, licznie 
przybyłych potomków patrona szkoły Leona 
Masiakowskiego, z jego synem prof. Jerzym 
Masiakowskim na czele.

Po odczytaniu przez Burmistrza Tomasza 
Łęckiego aktu nadania przystąpiono do cere-
monii wbijania gwoździ przez fundatorów 
sztandaru. Po symbolicznym wbiciu gwoździ 
poczet sztandarowy przekazał sztandar 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białężynie. 
Podczas prezentowania sztandaru omó-
wiona została jego symbolika. W awersie 
sztandaru, utrzymanym w kolorach biało-
czerwonym widnieje godło Polski otoczone 
wieńcem laurowym (symbol zwycięstwa) 
i dębowym (symbol męstwa) oraz napisem: 
Prawda, Dobro, Piękno (najważniejsze war-
tości odzwierciedlające misję szkoły). Na 
rewersie sztandaru utrzymanym w kolorze 
niebieskim (symbolizuje czystość i wierność) 
znajduje się podobizna patrona szkoły – 
Leona Masiakowskiego. Poza nazwą szkoły, 
w każdym rogu znajdują się rozetki Powsta-
nia Wielkopolskiego. 

Po zaprezentowaniu sztandar został przeka-
zany pocztowi złożonemu z uczniów: chorą-
żego sztandaru: Kamila Kroteckiego, asysty: 
Oliwi Grzegorzek i Natalii Walachowskiej. 
Następnie odbyło się ślubowanie.

Wielu chciało tego dnia zabrać głos. Jako 
pierwszy wystąpił syn patrona szkoły – prof. 
Jerzy Masiakowski. Profesor przywołał 
postać swojego ojca, Polaka, patrioty, 
powstańca wielkopolskiego, nauczyciela, 
podkreślając, że białężyńska szkoła jest 
jedyną, która ma za patrona powstańca i na-
uczyciela zarazem. W swojej wypowiedzi 
profesor również użył metafory źródła, 
wspominając niedawne wydarzenia zwią-
zane z propozycją reorganizacji szkół gmin-
nych. „Żeby dojść do źródła – trzeba iść pod 
prąd” – mówił, co miało stanowić alegorię 
starań szkoły o zachowanie dotychczaso-
wego statutu.

Burmistrz Tomasz Łęcki, niejako wywołany 
do odpowiedzi, również odniósł się do ale-
gorii źródła. Jednak podkreślił, że zamiarem 
jego nie była nigdy likwidacja szkoły, a szu-
kanie rozwiązań optymalnych, w tym tego 
dotyczącego czynnika ekonomicznego. 
Podziękował profesorowi Masiakowskiemu, 

pani Dyrektor, radnemu Tomaszowi Pawla-
kowi, rodzicom za toczące się wówczas roz-
mowy i życzył, by dalej kierowali się ku 
źródłu i dbali o dobro szkoły. 

Pozostałe liczne wystąpienia gości utrzy-
mane były w podobnym tonie. 

„Po ofi cjalnej części uroczystości nastąpiła 
część artystyczna. Głęboko patriotyczna 
kompozycja słowno-muzyczna w wykonaniu 
uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Leona 
Masiakowskiego w Białężynie wzruszyła 
gości. Występ przygotowany przez panie 
Alinę Strugarek, Katarzynę Garstkiewicz 
oraz Martynę Papajewską miał na celu zapo-
znanie zgromadzonych z wartościami, jakimi 
w swojej długoletniej działalności kieruje się 
szkoła. Dzięki występującym recytatorom: 
Kacprowi Jankowiakowi, Joannie Prętka, 
Kamilowi Kroteckiemu, Milenie Rosół, Darii 
Łapczyńskiej, Klaudii Mazurek, Aleksandrze 
Nowak, Tymoteuszowi Panowiczowi, Marice 
Mazurek, solistce Oliwii Grzegorzek, grupie 
fl ażolecistów i tancerek, w tym występującej 
solo w przepięknym układzie taneczno-gim-
nastycznym Agacie Bardzik, doboszowi Fili-
powi Perła oraz aktorowi Mikołajowi Pawli-
siakowi wszyscy obecni wysłuchali opowie-
ści wiatru, w której to mocno wybrzmiały 
losy naszego narodu. Cytując słowa narra-
tora: Każdy obecny na sali stał się cząstką 
historii Szkoły Podstawowej im. Leona 
Masiakowskiego w Białężynie. Tego dnia 
historia stała się żywa, a drzewo symbol - 
ożywiło się niczym serca tutaj obecnych.” 
(autor fragmentu: Martyna Papajewska)

Po części artystycznej uformowano koro-
wód i odprowadzono sztandar do szkoły. 
Przed tablicą upamiętniającą patrona szkoły 
złożono kwiaty, Burmistrz T. Łęcki zapalił 
znicz.

Następnie wszystkich zaproszono na poczę-
stunek i wpisywanie się do pamiątkowej 
księgi.

Był to bardzo wzruszający dzień dla całej 
społeczności białężyńskiej. Parafrazując… 
Wszystkim jak pięknym ptakom u ramion 
wyrosły skrzydła, bo zawiał wiatr historii.

Szczegółowa relacja dostępna na stronie: 
www.murowana-goslina.pl 

Szkoła Podstawowa 
w Białężynie ma swój sztandar

 „Odsłaniamy dzisiaj nową, nie zapisaną jeszcze kartę historii tego miejsca, tej szkoły” – 
tymi słowy witała zgromadzonych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białężynie Małgo-
rzata Warzecha podczas uroczystości nadania sztandaru, która odbyła się  listopada br. 
w Białężynie.

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

www.murowana-goslina.pl



OŚWIATA

BEZPŁATNY ANGIELSKI 
DLA DZIECI I DOROSŁYCH 

Biblioteka w Murowanej Goślinie zaprasza wszystkich chęt-
nych na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego dla 
dorosłych http://www.angielski .pl/ oraz kurs dla dzieci 
w wieku -  lat http://funenglish.pl/. Kursy odpowiednio 
będą obywać się w czytelni oraz w oddziale dla dzieci.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć 
się angielskiego lub znają jego podstawy. 

Przejście całego kursu zajmuje około rok – zakładając, że uczest-
nik będzie uczył się w bibliotece dwa razy w tygodniu. Taki rytm 
jest najbardziej efektywny i przynosi najlepsze rezultaty. W przy-
padku poprawnego wykonania ponad % poleceń dostępnych 
w ramach jednego poziomu, uczestnik otrzymuje certyfi kat 
osiągnięcia danego poziomu biegłości według Rady Europy.

Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi 
w projekcie „Angielski  w bibliotece”. To wspólne przedsię-
wzięcie fi rmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek. 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Można zadzwonić tel.     lub przyjść osobiście. 

Na bieżąco informacje będą zamieszczane na profi lu biblioteki 
https://www.facebook.com/BibliotekaMurowanaGoslina

Konkurs „Nakręć się na zdrowie” 
powstał z myślą o zdrowiu młodzieży 
i całego społeczeństwa. Właśnie 

zakończona druga edycja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem: wzięło w niej udział 
ponad  uczniów, nadesłano ponad  
produkcji fi lmowych: spotów reklamowych 
i reportaży, które obejrzało około   
internautów!

 października w Warszawie odbyła się uro-
czysta gala podsumowująca konkurs. Wzięły 
w niej udział wszystkie zespoły sklasyfi ko-
wane w drugim etapie konkursu. Dzięki swo-
jej pracy i zaangażowaniu – do tej grupy 
należeli przedstawiciele Zespołu Szkół im. 
gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolecho-
wie ze Szkoły w Murowanej Goślinie, którzy 
stworzyli swój spot dotyczący zdrowego 
odżywiania i reportaż „od kulis”. 

Znaleźli się w najlepszej dwudziestce w kate-
gorii: scenariusz spotu (na  szkół z całej 
Polski!). Wiele zespołów stworzyło nawet 
własną muzykę i grafi kę do swoich produk-
cji. Tutaj wyróżnienie za najlepszy podkład 
muzyczny i piosenkę autorską otrzymał Kry-
stian Zellner z zespołu „Hell’s kitchen” ze 
Szkoły w Murowanej Goślinie, która od lat 

Uczniowie Zespołu Szkół ze Szkolnej 
„Zdrowo nakręceni” 

z  p o w o d z e n i e m 
kształci uczniów 
w zawodach żywie-
niowych. Fundatorem 
nagród głównych 
było Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, które objęło rów-
nież honorowy patro-
nat nad konkursem, 
podobnie jak Mini-
sterstwo Edukacji 
Narodowej, Minister-
stwo Zdrowia, Mini-
sterstwo Środowiska, 
Agencja Rynku Rol-
nego oraz Bank 
Ochrony Środowiska.

Zespół konkursowy z Murowanej Gośliny 
tworzyli: Krystian Zellner, Marta Wujewska, 
Paulina Taczała, Marta Głowacka, Magda-
lena Zandecka, Klaudia Nowak i Patryk Cicho-
cki. Opiekunkami projektu były nauczycielki: 
Izabela Starosta-Byczyńska oraz Monika Pio-
trowska. Uczniom oraz nauczycielkom 
należy pogratulować kreatywności, zaanga-
żowania i pomysłowości, innowacyjnego 
projektu. Obserwując działania „żywie-

niowe” uczniów z Murowanej Gośliny – 
można być pewnym, że to sukces, który 
można powtórzyć, a nawet poprawić, bo jak 
zapowiadają organizatorzy konkursu – 
III edycja już w przyszłym roku!

Zespół Szkół w Bolechowie
Szkoła w Murowanej Goślinie

Przedstawiciele Zespołu Szkół w Murowanej Goślinie biorący udział w konkursie.

NIE 
DOKARMIAJMY 
DZIKÓW!

Dokarmiając dziki zmienia się ich naturalne zachowanie i przy-
zwyczaja je do takiego sposobu zdobywania pokarmu. 
Dokarmianie dzików powoduje  poszerzanie granic ich tery-

torium do terenów miejskich, co jest niebezpieczne dla ludzi lub mie-
nia (choroby i szkody). Czynnikiem, który powoduje takie zachowa-
nie zwierząt, jest łatwy dostęp do śmietników, z których wygrzebują 
pokarm. Dlatego też zarządców nieruchomości prosimy o dodat-
kowe zabezpieczenie śmietników, a mieszkańców o zamykanie 
pojemników na odpady.

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców, 
dotyczącymi coraz częstszego pojawiania się 
dzików na terenie Murowanej Gośliny apelu-
jemy, aby nie dokarmiać tych zwierząt. 

Mirosław Stróżyński
Komendant Straży Miejskiej 
w Murowanej Goślinie
tel. 61 812 20 10
e-mail: m.strozynski@murowana-goslina.pl

fot. sxc.hu
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OŚWIATA

Jak co roku, w październiku członkowie 
goślińskiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwali-

dów świętują „Dzień Seniora”.  listopada 
spotkali się w sali sesyjnej Ośrodka Kultury. 
Tradycyjnie spotkaniu towarzyszył śpiew, 
słodkości i dobre humory.

W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący 
Zarządu Okręgowego PZERiI Henryk Zywert, 
Burmistrz Murowanej Gośliny Tomasz Łęcki, 
Radna Rady Miejskiej Wanda Krajna-Solman, 
Dyrektor Ośrodka Kultury Arleta Włodar-

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

czak, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Monika Szaj oraz liczne grono seniorskie 
z „szefową” Elżbietą Wtorkowską na czele. 
Artystycznie spotkanie okrasił Zespół Śpie-
waczy „Goślinianka”. Repertuar objął humo-
rystyczną piosenkę o ZUS-ie, ale także „Kwia-
tek czerwony” na cześć seniorów, którzy 
w tym roku obchodzili . urodziny. Trady-
cyjnie Jubilatom odśpiewano „Sto lat”, wrę-
czono kwiaty.
Obok czegoś dla ducha, nie mogło zabrak-
nąć czegoś dla ciała. Pyszne marcińskie 
rogale zafundował anonimowy darczyńca. 
Smakowały. 
Goślińskim seniorom życzymy zdrowia, 
uśmiechu i niespożytej energii do dalszego, 
równie prężnego działania.

SENIORZY INFORMUJĄ
Polski Związek Emerytów Rencistów               
i Inwalidów, Oddział w Murowanej Gośli-
nie organizuje dla swoich członków:

wieczorek andrzejkowy w dniu            
. .  r.

wyjazd do Teatru Muzycznego w dniu 
. .  r. na spektakl „Biesiada 

Wigilijna”.

Ponadto prowadzone są już zapisy na 
wycieczki:

do Trójmiasta - wycieczka połączona 
ze zwiedzaniem (w dniach od  maja 
do  czerwca  roku). Zwiedzimy 
Gdańsk, Gdynię, Hel, Zamek w Mal-
borku, Szymbark (dom postawiony na 
głowie).
do Mrzeżyna - wycieczka typowo 
wypoczynkowa (w dniach od  do  
sierpnia  roku). Po drodze zwie-
dzimy wyspę Wolin.

Zgłoszenia: w środy w godz. .  – . , 
Ośrodek Kultury przy ul. Poznańskiej , 
Murowana Goślina.

Elżbieta Wtorkowska
Prezes Oddziału w Murowanej Goślinie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

▪

▪

▪

▪

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, Ewa Marchlewska..    
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.................................................     

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW 
RENCISTÓW I INWALIDÓW 
W MUROWANEJ GOŚLINIE

zaprasza  stycznia  r. 
i  lutego  r. o godz. .

NA SPOTKANIE 
PRZY MUZYCE

w Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej  
w Murowanej Goślinie

Gmina Murowana Goślina, uzyskała 
certyfi kat „Gmina Przyjazna Rowe-
rzystom” w Ogólnopolskim Konkur-

sie o tym samym tytule, zorganizowanym 
przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze. 

W kategorii gmin od  do  tys. mieszkań-
ców jesteśmy jedyną gminą wyróżnioną 
z Wielkopolski. W naszej kategorii certyfi kat 
otrzymały jeszcze  inne gminy. W sumie do 
konkursu zgłosiło się ok.  gmin, certyfi -
kowano . Ofi cjalne wręczenie certyfi ka-
tów odbyło się  listopada na stadionie 
narodowym w Warszawie podczas podsu-

Murowana Goślina – gminą 
przyjazną rowerzystom

mowania trwającego właśnie Roku Turystyki 
Rowerowej.

Konkurs zakładał wyłonienie gmin sprzyjają-
cych turystyce rowerowej (gmin organizują-
cych przedsięwzięcia turystyczne o charak-
terze rowerowym, stawiające na infrastruk-
turę, popularyzujące ten rodzaj turystyki 
w swoich mediach, opracowaniach itp.). Cie-
szymy się, że nasze działania w tej dziedzinie 
– zostały docenione.

Biuro Komunikacji Społecznej
tel.    

www.murowana-goslina.pl



TURYSTYKA

Termin Wydarzenie Miejsce

 grudnia
II liga siatkówki kobiet: 
KS Murowana Goślina 
                                   - MUKS JOKER MEKRO Świecie

sala sportowa 
Gimnazjum nr 

 grudnia
g. :

I liga siatkówki kobiet: 
KS Murowana Goślina 
                                   - Stal Mielec

hala widowiskowo-
sportowa
Gimnazjum nr 

 grudnia
III liga B siatkówki mężczyzn: 
UKS Murowana Goślina 
                                   - SMS Nafta Piła

sala sportowa 
Gimnazjum nr 

 grudnia
g. :

I liga siatkówki: 
KS Murowana Goślina 
                                  - TKS-T Budowlani Budlex Toruń

hala widowiskowo-
sportowa
Gimnazjum nr 

 grudnia
g. :

Spotkanie integrujące środowisko biegaczy 
goślińskich Świetlica w Rakowni

 grudnia
g. :

I liga siatkówki: 
KS Murowana Goślina 
                                   - Wisła Kraków

hala widowiskowo-
sportowa
Gimnazjum nr 

TERMINARTERMINARZ Z 
WYDARZEŃ SPORTOWYCHWYDARZEŃ SPORTOWYCH

 października  r. w hali widowiskowo-sportowej 
w Murowanej Goślinie odbyły się Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w ka-

rate WKF. W zawodach wzięło udział  zawodników z  klubów 
oraz  sędziów. Udało się poprawić wynik z zeszłorocznych zawo-
dów, co jeszcze nie tak dawno wydawało się niemożliwe. Po raz 
drugi Murowana Goślina stała się na jeden dzień centrum polskiego 
karate.

Zawody otwarto punktualnie o godz. : . Wśród zaproszonych 
gości wymienić należy przede wszystkim przedstawiciela Wojewody 
Wielkopolskiego, pana Józefa Bejnarowicza – Członka Prezydium 
PKOL, pana Wacława Antoniaka – Prezesa Polskiego Związku Karate 
oraz pana Marcina Bulińskiego – Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina.

Zawodnicy rywalizowali w następujących dyscyplinach: KATA indy-
widualne, KATA drużynowe, KUMITE indywidualne, KUMITE druży-
nowe.

Wielkie święto karate zakończyło się o godz. : . W zgodnej opinii 
zawodników i obserwatorów Murowana Goślina przygotowała 
kolejny raz wydarzenie sportowe na najwyższym poziomie.

Organizatorzy: MG Sport Sp. z o.o. oraz MUKS Dynamic Akademia 
Karate, chcieliby serdecznie podziękować Wojewodzie Wielkopol-
skiemu za objęcie patronatu honorowego, Miastu i Gminie Murowana 
Goślina za wsparcie organizacyjne,  TVP Poznań za patronat medialny 
oraz następującym fi rmom: Trust, Podium, Rehru, Notabenestudio, D 
Box, Etifl ex, Ku-Trans, Delta, Hagashi.

Zbigniew Madoński
Prezes MG Sport Sp. z o.o.

tel.   
e-mail: z.madonski@mgsport.com.pl

Mistrzostwa Polski 
w karate

Podsumowaliśmy sezon 
rowerowy na bluesowo

 października Murowana Goślina gościła najlepszych 
rowerzystów, uczestników cyklu Grand Prix Wielkopolski 
w Maratonach MTB  oraz innych wydarzeń rowero-

wych odbywających się w naszym regionie. Gościła na bluesowo, 
gdyż tego dnia główną gwiazdą, która okrasiła muzycznie całe 
wydarzenie był zespół Dr Blues&Soul Re Vision Band. Na podium 
wśród najlepszych stanęło dwóch naszych mieszkańców: Aleksan-
der Dehmel i Bogdan Kobus.

Podczas uroczystej części organizator cyklu Wojciech Gogolewski 
wraz z burmistrzem Murowanej Gośliny Tomaszem Łęckim wręczyli 
pamiątkowe tabliczki najlepszym rowerzystkom i rowerzystom 
całego cyklu, startującym w poszczególnych kategoriach wieko-
wych, na dwóch dystansach: mini i mega. 

Murowana Goślina może być szczególnie dumna, bo w kategorii M , 
dystans MEGA, na podium stanęło, aż dwóch naszych mieszkańców, 
na miejscu . Aleksander Dehmel ze Złotoryjska, a na miejscu . – naj-
starszy uczestnik cyklu (nie będzie chyba nietaktem takie stwierdze-
nie, skoro kondycja znacznie lepsza niż u młodszych kolegów) - Bog-
dan Kobus z Murowanej Gośliny.

Na zakończenie Gali pełen ekspresji koncert bluesowy dał zespół 
Dr Blues&Soul Re Vision Band.

Szczególne podziękowania należą się Piotrowi Hildebrandtowi za 
obsługę informatyczną i wszelką pomoc podczas gali oraz pozosta-
łych przedsięwzięć realizowanych przez nas w tegorocznym sezonie 
turystycznym.

Roma i Arek
Biuro Komunikacji Społecznej

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

BIEGACZE Z RAKOWNI 
zapraszają wszystkich pasjonatów 

biegania, miłośników nordic walking 
i wielbicieli wszelkiej aktywności na

SPOTKANIE 
ŚWIĄTECZNO NOWOROCZNE

 grudnia , godz. : , 
świetlica w Rakowni, ul. Goślińska 

Spotkanie ma na celu integrację 
środowiska biegaczy z terenu gminy 
Murowana Goślina, oraz wszystkich, 

którzy kochają ruch i są aktywni sportowo. 

Będzie okazją do podsumowania sezonu 
oraz wytyczenia planów na kolejny.

Organizatorzy serwują kawę, 
herbatę, poczęstunek.

Mile widziane własne wypieki.

Informacji szczegółowych udziela: 
Roman Pietrzak –   
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Po mszy w kościele pw. św. Jakuba 
w Murowanej Goślinie odprawionej 
przez ks. Mariusza Koroniewskiego 

uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik 
na pl. Powstańców Wlkp. Po odegraniu 
hymnu państwowego i hejnału miasta przez 
Orkiestrę Dętą OSP, Burmistrz Miasta i Gminy 
Tomasz Łęcki wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie (treść przemówienia dostępna w 
tożsamym artykule na stronie internetowej 
gminy). Następnie delegacje ok. czterdziestu 
różnych środowisk złożyły wiązanki pod 
pomnikiem na placu Powstańców Wielkopol-
skich. W tegorocznych obchodach wzięła 
udział wyjątkowa liczba harcerzy: nasz Gośliń-
ski Szczep ZHR „Wzgórze” oraz III Poznański 
Hufi ec Harcerzy „Horyzont”. W dalszej części 
obchodów uformowany został pochód pro-
wadzony przez Prezesa Oddziału Miejsko-
Gminnego Związku OSP RP Eugeniusza Tomi-
ckiego i Orkiestrę Dętą OSP, który przemasze-
rował na plac przy ul. Dworcowej. Konie asy-
stowały pochodom i pięknie prezentowały 
się podczas części ofi cjalnej imprezy. Po 
dotarciu uroczystego orszaku na plac przy ul. 
Dworcowej imprezę otworzył Burmistrz 
Tomasz Łęcki. Następnie na sąsiedni plac wje-
chały amazonki z raduszyńskiej stajni, gdzie 
zostały zaprezentowane przez konferansjera 
- Mateusza MJ Sibilskiego.

Dziewczyny pokazały się w przepięknych 
strojach i zrobiły piorunujące wręcz wrażenie 
na publiczności. Należy wspomnieć, że stroje 
te powstały dzięki uprzejmości Pani Honoraty 
Żak.

W takt muzyki z Pana Tadeusza odbył się 
pokaz kadryla. Szczególnie efektowne fi gury 
nagradzane były gromkimi brawami publicz-
ności, a wśród tych, które najbardziej przy-
padły do gustu były synchronizowane kółka 
wykonane parami, koła, przy których zastęp 
zjeżdżał się w pary, szachownica oraz ósemka 
wykonana parami.

Po kadrylu w przerwie technicznej na ułoże-
nie przeszkody, konferansjer opowiadał 
o św. Hubercie i o tradycjach Hubertuso-
wych. Szczególnie trudnym elementem 
pokazu były skoki synchroniczne. Po tej czę-
ści odbył się koncert sygnałów myśliwskich 
odegrany przez Zespół Sygnalistów Myśliw-
skich Nadleśnictwa Łopuchówko: Pawła 
Korżana, Przemysława Rumianowskiego i Ja-
cka Zycha.

Po koncercie zorganizowane było przedsta-
wienie obrazujące gonitwę hubertusową. 
Szczególnie atrakcyjnym elementem była gra 
aktorska uczestniczek symulujących poszuki-

wanie lisa i pogoń za nim. Bardzo dobrze 
w przedstawienie wplatały się grane na 
żywo sygnały myśliwskie. Ponadto warto 
wspomnieć, że udekorowanie placu gonitwy 
było wyjątkowo starannie przygotowane, co 
nie umknęło uwadze zgromadzonej licznie 
publiczności. Należy nadmienić, że lisa odgry-
wała bardzo doświadczona w tej roli Joanna 
Żak na Barnabie, a lisa złapała Alicja Olejni-
czak na Rabce.

Po nagrodzonych rzęsistymi oklaskami poka-
zach konnych odbył się koncert pieśni patrio-
tycznych przygotowany przez Gośliński 
Szczep ZHR „Wzgórze” przy akompaniamen-
cie Orkiestry OSP w Murowanej Goślinie. 
Wszyscy śpiewali i widać było, że świetnie się 
przy tym bawią. Oczywiście w trakcie całej 
imprezy, tak jak w zeszłym roku rozdawana 
była grochówka, paliło się ognisko, można 
było się poczęstować kawą, herbatą. Długa 
kolejka ustawiała się również do oprowadza-
nek na koniku.

Całość obchodów można uznać za udane. 
Święto Niepodległości w Murowanej Goślinie 
spędzono w bardzo przyjemnej, radosnej 
atmosferze.

Andrzej Kosakowski, Arleta Włodarczak

Relacja fotografi czna na str. -

Hubertus Niepodległościowy
Stajnia, reprezentowana przez Klub Jeździecki Raduszyn, wspólnie z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie po raz trzeci zorganizowała uroczy-
ste obchody Święta Niepodległości w naszej gminie. Zarówno pogoda jak i publiczność 
dopisali, dzięki czemu przygotowana zabawa odbywała się w znakomitych nastrojach.

Termin Wydarzenie Miejsce

 listopada  
-  grudnia

Wystawa Wojciecha Wtorkowskiego z okazji -
lecia pracy twórczej

Galeria w Pałacu
MGOKiR

 listopada Warsztaty makijażu MGOKiR

 grudnia III Gminny Konkurs Pianistyczny dla Młodych 
Amatorów Aula SP nr 

 grudnia Koncert Starego Dobrego Małżeństwa Aula Gimnazjum nr 

 grudnia Mikołajki dla dzieci Nowy Rynek

 grudnia Warsztaty makijażu MGOKiR

 grudnia Koncert  mikołajkowy Aula Gimnazjum nr 

 grudnia Warsztaty makijażu MGOKiR

 grudnia Koncert adwentowy Kościół pw. NAJCH

 grudnia Warsztaty makijażu MGOKiR

TERMINARZTERMINARZ
NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCHNAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓ

RZY POMOGLI W RÓŻNY SPOSÓB 
W ORGANIZACJI OBCHODÓW  
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI: Probosz-
czowi parafi i pw. św. Jakuba ks. Ludwikowi 
Dudzie i ks. Mariuszowi Koronowskiemu, Klu-
bowi Jeździeckiemu w Raduszynie, Gośliń-
skiemu Szczepowi ZHR „Wzgórza”, Jeźdźcom 
Stajni Raduszyn, Komisariatowi Policji w Muro-
wanej Goślinie, Straży Miejskiej w Murowanej 
Goślinie, Orkiestrze Dętej OSP pod batutą 
Mateusza MJ Sibilskiego, Zespołowi Sygnali-
stów Myśliwskich Nadleśnictwa Łopuchówko 
w składzie: Paweł Korżan, Przemysław Rumia-
nowski, Maciej Zych, Panu Eugeniuszowi Tomi-
ckiemu, Prezesowi Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku OSP RP w Murowanej Goślinie, 
Pani Honoracie Żak, Pani Marii Przymuszała, 
Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Tomaszowi Łęckiemu, Panu Bogda-
nowi Andrzejewskiemu, Panu Konradowi Stry-
kowskiemu, Panu Piotrowi Dybowskiemu, 
Panu Zbigniewowi Szelągowi, Panu Adamowi 
Kosakowskiemu, Panu Marcinowi Fiedlerowi.

www.murowana-goslina.pl
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 Wystawa  Grupy  „Strefa Wyobraźni”          
-  października  r.

Galeria w Pałacu gościła artystów z grupy 
artystycznej Strefa Wyobraźni. Na otwarciu 
wystawy można było porozmawiać osobi-
ście z autorami prac, podzielić się refl eksją 
na temat sztuki. Grupę Strefa Wyobraźni sta-
nowią artyści różnych dziedzin sztuk pla-
stycznych. Dominuje malarstwo. Można też 
zobaczyć rzeźbę, grafi kę, tkaninę , rysunek 
i fotografi ę. 
Uczestnicy prezentacji w Galerii w Pałacu: 
Janusz Biernacki, Wiesław Bednarz, Danuta 
Czyżyk, Bożena Fibik-Beim, Maciej Hadrych, 
Oskar Kasperek, Anna Klimaszewska, Anna 
Kruczkowska, Andrzej Kończal, Jadwiga 
Pawelczak Elżbieta Radzikowska, Kazimierz 
Rafalik, Ruta Rypińska. Kuratorem grupy 
Strefa Wyobraźni jest Alicja Musiał.

 . urodziny Chóru Dziewczęcego „Can-
zona” -  października  r.

Od kilku lat Chór Dziewczęcy „Canzona” 
zaprasza w październiku na koncert z okazji 
swoich urodzin. Koncert poprowadziła zało-
życielka chóru – Elżbieta Wtorkowska. Obec-
nie Elżbieta Wtorkowska jest profesorem 
sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygen-
tura. Mimo licznych profesji znajduje czas, 
aby wracać do Murowanej Gośliny i pracować 
z naszymi chórami.
Najliczniejszą grupę stanowi Chór Dziewczęcy  
i Chłopięcy „Canzona” skupiający ponad 
czterdzieści dziewcząt  i chłopców – uczniów  
szkół podstawowych i gimnazjów. Następnie 
zaprezentował się Chór Kameralny „Can-
zona”, który poprzedniego dnia reprezento-

wał Murowaną Goślinę na XXIV Międzynaro-
dowym  Festiwalu Muzyki Religijnej 
im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumii. 
Duże wrażenie zrobił utwór wykonany 
w sześcioosobowym składzie, pamiątka 
z tegorocznych warsztatów chóralnych we 
Włoszech. Ostatni z występujących chórów  
Żeński Chór „Canzona-Absolwent” zaprezen-
tował polskie pieśni z epoki renesansu i ba-
roku. Na fi nał wszystkie chóry zaśpiewały 
fragment z musicalu „Zakonnica w przebra-
niu”. Chórami na zmianę dyrygowały: Elżbieta 
Wtorkowska i Adrianna Wtorkowska-Kubiń-
ska. Na zakończenie Żeński Chór „Canzona –
Absolwent” wykonał meksykańską piosenkę 
ze specjalną dedykacją dla Elżbiety Wtorkow-
skiej, która wkrótce udawała się do Meksyku.

Wernisaż prac artystów plenerów malar-
skich w Zielonce -  października  r.

W Galerii na Wzgórzach w Klubie Osiedlo-
wym Zielone Wzgórza odbył się wernisaż 
prac artystów, malarzy biorących udział 
w plenerach malarskich w Zielonce. Plener 
malarski w Zielonce odbywa się od  r. 
Organizatorem jest Miejsko-Gminny Ośro-
dek Kultury i Rekreacji w Murowanej Gośli-
nie. Artyści w jeden z wrześniowych week-
endów spotykają się w Zielonce i w sercu 
puszczy pracują inspirując się naturą. Na 
wernisażu obecni byli twórcy prac, dyrekcja 
MGOKiR i kilkoro z wielu zaproszonych gości. 
Uczestnicy pleneru w Zielonce związani są 
z Pracownią Rysunku i Malarstwa w Pałacu 
działającą przy MGOKiR. Część swoich prac 
artyści przekazali do kolekcji dzieł sztuki 
Galerii w Pałacu, które zostaną zlicytowane 
na cele charytatywne.

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
„Armia” i „latające głowy” czyli krajo-
braz bitewny? VIII Mur off  Rock                    
  -  listopada  r. 

Bynajmniej nie była to bitwa, nie polała się 
krew, a głowy latały i owszem, ale dzięki 
energetycznym brzmieniom. Miłośników 
mocnego grania gośliński Ośrodek Kultury 
zaprosił  listopada do Murowanej Gośliny 
na VIII edycję imprezy Mur off  Rock. Na jed-
nej scenie w Piwnica Pub II wystąpili: gośliń-
ska kapela Flying Heads oraz legenda muzyki 
punkowej – zespół Armia. 
„Armia” – nie jest do końca jednoznaczna do 
sklasyfi kowania jako punk, bowiem wśród 
wykorzystywanych przez nią instrumentów 
są także dęte, w tym charakterystyczna wal-
tornia. Poetyckie teksty Tomasza Budzyń-
skiego, różnorodność muzyczna, sprawiły, 
że powstały pod koniec  roku zespół do 
dziś jest „Niezwyciężony”. Na ten i pozostałe 
utwory z albumu „Legenda” czekali w Muro-
wanej Goślinie wierni fani. I nie zawiedli się, 
również wówczas, gdy trzy razy poprosili 
o bis odwdzięczając się w zamian gromkim 
„sto lat”. 
Na legendę już  lat pracują „lokalsi” - grupa 
Flying Heads czyli mocne, metalowe brzmie-
nie, charyzma i energia. Goślińska publiczność 
dobrze zna twórczość chłopaków z „latają-
cych głów”. Ich znak rozpoznawczy – ubrany 
we frak i cylinder karzeł o twarzy Jokera - 
również pojawił się na VIII Mur off  Rock.
Jeśli do mocnego grania dodać niemal  
osobową publikę i to co działo się pod sceną 
– nie ma wątpliwości – na dobre, energe-
tyczne koncerty nie trzeba jeździć do Pozna-
nia. Szkoda jedynie, że wciąż u nas ich tak 
niewiele.

Goślińskie rzeźby na targach Tour Salon 

Od kilku lat gmina Murowana Goślina 
nie ma własnego stoiska promocyj-
nego, wychodząc z założenia, że 

razem można więcej i… taniej. Dlatego 
w tym roku nasza oferta pojawiła się 
w  punktach przy okazji wspólnej promo-
cji gmin na stoiskach: Stowarzyszenia Metro-

polia Poznań, Powiatu Poznańskiego, Lokal-
nej Grupy Działania „Kraina Trzech Rzek” 
oraz sieci miast Cittaslow.

W ramach działań podjętych przez „miasta 
dobrego życia” (cittaslow)  października 
odbyła się konferencja prasowa mająca przy-
bliżyć ideę tego ruchu oraz zachęcić kolejne 
polskie miasta do wstąpienia w jego szeregi.

Ważnym akcentem było otwarcie poplenero-
wej wystawy rzeźb z udziałem prezesa Mię-

„Murowana Goślina – murowany sukces” - tymi słowy zakończył swoje wystąpienie, wygło-
szone podczas otwarcia wystawy rzeźb Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego Pusz-
cza Zielonka, prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzej Byrt, która prezen-
towana była w trakcie targów turystycznych Tour Salon  w Poznaniu w dniach                   

-  października. Ale to nie wszystkie tegoroczne goślińskie akcenty targowe.

dzynarodowych Targów Poznańskich, burmi-
strza Tomasza Łęckiego, kurator wystawy 
rzeźbiarki Grażyny Szymały-Wołyńskiej, 
gospodarza obiektu, który gości co roku rzeź-
biarzy – Małgorzaty Perczyńskiej z Hoteliku 
Rozmaitości w Pławnie, organizatora 
wystawy Dyrektor Ośrodka Kultury Arlety 
Włodarczak oraz ludzi związanych ze sztuką. 

Niestety już po targach doszły nas wieści, że 
dwie rzeźby, w tym autorstwa p. Grażyny, 
skradziono w ostatni dzień trwania imprezy.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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Flying Heads na VIII Mur off  Rock. Armia na VII Mur off  Rock.

Wystawę otworzyli: Prezes MTP Andrzej Byrt, Grażyna Szymała-Wołyńska i Burmistrz Tomasz Łęcki. Na pierwszym planie jedna ze skradzionych rzeźb. Skradziona rzeźba Grażyny Szymały-Wołyńskiej.

Urodziny Canzony.

www.murowana-goslina.pl



Społeczne Ognisko Artystyczne 
w Murowanej Goślinie,

Szkoła Podstawowa nr  
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie

zapraszają na 

III KONKURS PIANISTYCZNY 
DLA MŁODYCH AMATORÓW 
W MUROWANEJ GOŚLINIE

pod honorowym patronatem Pro Sinfoniki 
i Tomasza Łęckiego 

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

 grudnia  r. (sobota), godz. .
Aula Szkoły Podstawowej nr  

w Murowanej Goślinie, ul. gen Kutrzeby 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji

serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na

KONCERT KONCERT 
MIKOŁAJKOWYMIKOŁAJKOWY

 grudnia  r., godz. .  
Nowy Rynek, os. Zielone Wzgórza

W programie występ artystów 
z „Dobrego Teatru” oraz konkursy 

i zabawy na wesoło

fot. sxc.hu

fot. sxc.hu


