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Nieruchomości 
w Wojnówku

Wybory do Rady Sołeckiej 
Wojnówka

Jarmark św. Jakuba 
str. str. str. 

Wojewoda Wielkopolski Piotr Flo-
rek wręczył blisko  odznaczeń 
państwowych. W tym zacnym gro-

nie znalazł się również mieszkaniec naszej 
gminy – Pan Grzegorz Szymański. 

Pan Grzegorz doceniony został za działal-
ność na rzecz społeczności lokalnej – krwio-
dawstwo. Podczas uroczystości władze 
gminy Murowana Goślina reprezentował 
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.
Gratulujemy wyróżnienia!

szczegóły - str. 

Grzegorz 
Szymański 
zasłużonym 
Wielkopolaninem

Likwidują skutki klęsk żywiołowych 
i zdarzeń drogowych, wspierają 
w działaniach jednostki OSP czy pogo-

towia, ale także zabezpieczają imprezy 
i wszelkie wydarzenia mające miejsce na 
terenie gminy Murowana Goślina.

 czerwca podczas Powiatowych Zawodów 
Sprawnościowych Formacji Obrony Cywilnej 
o Puchar Starosty Poznańskiego – „nasi” 
z Nieszawy byli najlepsi, pokonując  innych 
drużyn z terenu powiatu poznańskiego.

szczegóły - str. 

Drużyna Obrony 
Cywilnej z 
Nieszawy najlepsza 
w powiecie

W maju zostały wybrane nowe 
zarządy osiedli samorządowych. 
Kadencja zarządów będzie trwała 

do  roku. Wybory odbywały się w trak-
cie spotkań z mieszkańcami osiedli. 

Nowymi Przewodniczącymi zostali: Alicja 
Kobus - kolejna kadencja (Osiedle nr ), Sła-
womir Wieczorek (Osiedle nr ), Mikołaj 
Gałka (Osiedle nr ), Zbigniew Bitner (Osiedle 
nr ), Aleksander Bejma (Osiedle nr ), Prze-
mysław Popiak (Osiedle nr ). 

szczegóły - str. 

Osiedla 
samorządowe 
znowu 
działają

Obwodnica Murowanej Gośliny otwarta!

Symbolicznego odsunięcia zapory dokonali: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak oraz Burmistrz Tomasz Łęcki.

szczegóły - str. 



KULTURA

Paweł Napieralski: Mamy początek lata, 
sezon turystyczny w pełni, czy gmina 
odczuwa wzmożony ruch w turystyce?

Tomasz Łęcki: Murowana Goślina nie jest 
miejscowością turystyczną, którą można 
porównać z nadmorskimi kurortami lub miej-
scowościami górskimi. Jest gminą, która leży 
w bardzo atrakcyjnym miejscu, po pierwsze 
przyrodniczo, bo z jednej strony mamy Pusz-
czę Zielonka, a z drugiej lasy nadwarciańskie 
i coraz bardziej atrakcyjną turystycznie rzekę 
Wartę. A po drugie, nasza gmina prężnie się 
rozwija. Ponadto  leży  wśród dobrze prospe-
rujących gmin i przede wszystkim w bliskiej 
odległości od Poznania, a to powoduje, że 
sezon turystyczny, choć nie tak intensywny 
jak nad morzem, czy w górach trwa u nas 
praktycznie przez cały rok. Z atrakcji tury-
stycznych korzystają mieszkańcy naszej 
gminy i aglomeracji poznańskiej preferujący 
aktywny wypoczynek. Osobną grupę stano-
wią właściciele działek rekreacyjnych w Ka-
mińsku i Wojnówku.

Murowana Goślina promuje się między 
innym jako wymarzone miejsce do uprawia-
nia turystyki. Czy gmina zarabia na tej „dzia-
łalności”?

Trudno stworzyć precyzyjny bilans, ale 
wiemy, że jeśli odbywa się maraton rowe-
rowy w Murowanej Goślinie to wszystkie 
miejsca noclegowe w naszej gminie, a nawet 
w sąsiednich są zajęte. W trakcie trwania 
Jarmarku św. Jakuba sklepy otwarte są do 
ostatniego klienta. To samo dotyczy lokali 
gastronomicznych. Właściciele lokali poło-
żonych w centrum miasta niecierpliwie cze-
kają na Jarmark, ponieważ jest to najkorzyst-
niejszy dla nich pod względem obrotu okres 
w roku. A zatem, każdy przepływ ludzi wyni-
kający z zainteresowania naszym terenem, 
jak i organizowanymi przedsięwzięciami, 
generuje popyt na usługi, które przynoszą 
korzyści mieszkańcom – przedsiębiorcom. 
A oni dają pracę pozostałym mieszkańcom. 
To jest więc podstawowa korzyść. Jeśli wraz 
ze zwiększaniem się liczby osób odwiedzają-
cych naszą gminę zapadają decyzje, takie jak 
rozbudowa Hotelu Relax, która miała miej-
sce jakiś czas temu, a być może rozbudowa 
postąpi jeszcze dalej, lub przekształcenie 
zrujnowanej kamienicy przy 
ulicy Podgórnej w obiekt usłu-
gowy, a być może podobnie sta-
nie się przy ulicy Poznańskiej, to 
za tym idzie oczywiście podatek 
od nieruchomości, który będzie 
zasilał kasę gminy.

Warto jednak pamiętać, że rozwój turystyki, 
rozwój warunków do aktywnego spędzania 
wolnego czasu jest dla nas świetnym wzmoc-
nieniem najważniejszej funkcji naszej gminy 
– funkcji mieszkaniowej.

Czy uważa Pan, że Murowana Goślina dosta-
tecznie wykorzystuje w dziedzinie turystyki 
walory jakie posiada?

W ostatnich latach zauważamy ogromny, 
wielokrotny przyrost osób, które jeżdżą na 
rowerach, chodzą z kijkami, korzystają 
z bazy noclegowej na terenie gminy. Efekty 
są więc zadawalające. Przykładem skutecz-
ności naszej promocji jest „Śnieżycowy Jar”, 
odwiedzany co roku w trakcie kwitnienia 
śnieżycy przez tysiące osób. Kilkanaście lat 
temu znali to miejsce tylko mieszkańcy 
najbliższych miejscowości. Chcę jednak 
zwrócić uwagę na kwestie ograniczonej 
chłonności tych terenów. Tutaj nie można 
wprowadzić dziesiątek tysięcy turystów, 
musimy zdawać sobie sprawę z wielkiej 
odpowiedzialności za stan otaczającego nas 
środowiska naturalnego.

Czy gmina posiada osobną strategię doty-
czącą działu turystyki?

Jako gmina jesteśmy aktywnym uczestni-
kiem Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka”, a także innych organizacji, jak 
choćby Poznańskiej Lokalnej Organizacji 
Turystycznej. Strategia opracowana jest 
przede wszystkim przez Związek Międzyg-
minny „Puszcza Zielonka”. Z tego co zostało 
zapisane w strategii mamy już szlaki rowe-
rowe, piesze, miejsca odpoczynkowe, 
systemy oznakowania, przewodniki, mapę 
GPS. W kolejnych latach zamierzamy zorga-
nizować parkingi buforowe, tak aby można 
było w wyznaczonych miejscach pozostawić 
samochody i wsiąść na rowery. Chcielibyśmy 
utworzyć system wypożyczalni rowerów, 
aby można było wypożyczyć rower bez 
konieczności powrotu do miejsca rozpoczę-
cia jazdy, np. rower wypożyczymy w Muro-
wanej Goślinie, a po przejechaniu Puszczy 
Zielonka będziemy mogli oddać go w Pobie-
dziskach. Myślimy też o tym, aby na trasach 
rowerowych w oparciu o sieć leśniczówek, 
lub gospodarstw rolnych rozpoczęły funk-

cjonowanie samoobsługowe serwisy rowe-
rowe z dostępem do narzędzi i możliwością 
przeprowadzenia drobnej reperacji. 

W samej gminie ważną inwestycją, która 
dotyczy turystyki jest przystań nadwarciań-
ska  „Binduga” w Mściszewie. Przystań 
systematycznie rozwijamy na potrzeby coraz 
bardziej popularnej turystyki kajakowej 
uprawianej na Warcie. Rozpoczyna się też 
budowa zbiornika w Przebędowie na Tro-
jance. Akwen będzie mieć charakter krajo-
brazowy. Najistotniejszą inwestycją przygo-
towywaną krok po kroku jest jednak budowa 
zbiornika Raduszyńskiego pomiędzy Zielo-
nymi Wzgórzami, a centrum miasta, który 
częściowo mógłby pełnić w Murowanej 
Goślinie rolę podobną do tej, jaką pełni Malta 
dla Poznania. 

Z jednej strony ruch turystyczny potrzebuje 
atrakcyjnych miejsc, parkingów, z drugiej 
strony jeśli już mamy przygotowane tereny 
to może trzeba by je intensywniej promo-
wać i reklamować? Czy nie warto by było 
więcej środków gminnych przeznaczyć na te 
działania? 

Jestem bardzo ostrożny w kwestii akcji pro-
mocyjnych organizowanych przez samo-
rządy. Dlatego nie wykupujemy miejsc pod 
teksty sponsorowane, nie dajemy płatnych 
ogłoszeń, natomiast promujemy się poprzez 
wydarzenia. Proszę sobie wyobrazić, że /  
wszystkich publikacji prasowych dotyczą-
cych Murowanej Gośliny, ukazujących się 
poza Murowaną Gośliną dotyczy siatkówki. 
Mecz siatkówki nie jest tylko wydarzeniem 
sportowym, ale jest też nośnikiem informa-
cji o mieście. Podobnie jest z innymi impre-
zami jak MTB Marathon, Jarmark św. Jakuba 
lub wydarzenia „Murowanego Lata”. O na-
szej promocji mówi się, że jest oszczędna, 
ale niezwykle skuteczna. Murowana Goślina 
w aglomeracji poznańskiej i Wielkopolsce 
jest bardzo dobrze rozpoznawalnym miej-
scem, gminą bardzo korzystnie ocenianą, 
a w wypowiedziach, które słyszę znajduję 
nierzadko nutkę zazdrości, że u nas bardzo 
dużo się dzieje, że tutaj jest bardzo dobry 
klimat, w końcu, że mamy świetne warunki 
do aktywnego spędzania wolnego czasu.

TURYSTYKA 
przynosi coraz większe korzyści

Rozmowa z Tomaszem Łęckim, Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina

PRZYKŁADEM SKUTECZNOŚCI NASZEJ PROMOCJI 
JEST „ŚNIEŻYCOWY JAR”. KILKANAŚCIE LAT TEMU 
TO MIEJSCE ZNALI TYLKO OKOLICZNI MIESZKAŃCY.

lipiec-sierpień 2012



SPORT

Murowana Goślina bez korków

Symbolicznego otwarcia drogi poprzez odsunięcie zapory doko-
nali: Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopol-
skiego, Wojciech Jankowiak – Wicemarszałek, Marek Kmiecik 

– Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (WZDW), 
Maciej Hewusz – menedżer projektu fi rmy Skanska, Marcin Wojtko-
wiak - Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak oraz Tomasz Łęcki – 
Burmistrz Murowanej Gośliny. Uroczystość miała skromny charak-
ter. Po symbolicznym otwarciu drogi, uczestnicy uroczystości: radni 
Rady Miejskiej, przedstawiciele wykonawcy, inwestora oraz osoby 
zaangażowane w realizację inwestycji dokonali ofi cjalnego przejazdu 
całym, ponad dziesięciokilometrowym odcinkiem drogi. Przejazd 
zakończył się na parkingu przed restauracją Relax, dokąd na poczę-
stunek zaprosiła fi rma Skanska.

Na początku spotkania w Relaxie, dyrektor Kmiecik z WZDW przed-
stawił prezentację multimedialną z kolejnymi etapami budowy 
obwodnicy. W prezentacji wykorzystane zostały (za zgodą autora) 
zdjęcia lotnicze wykonane przez naszego forumowicza o nicku 
„qaczkadziwaczka”.

Zadowolenie z realizacji inwestycji wyraził Marszałek Marek Woź-
niak, który podkreślił jej kluczowe znaczenie dla Murowanej Gośliny, 
ale także dla mieszkańców całej aglomeracji poznańskiej, którzy 
posiadają działki w Wojnówku, Skokach, Wągrowcu, czy osób udają-
cych się tędy nad morze. Dlatego tak ważne było oddanie obwodnicy 
przed wakacjami. 

Historię starań o obwodnicę przedstawił Tomasz Łęcki. Burmistrz 
przypomniał, że pierwsze rozmowy z WZDW miały miejsce w  
roku. By inwestycja mogła powstać gmina musiała uchwalić nowe 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego, opracować koncepcję techniczną, przeprowadzić procedury 
podziałowe, wykupić tereny od właścicieli gruntów, a następnie 
przekazać je WZDW. Na zakończenie swojej prezentacji Burmistrz, 
w imieniu mieszkańców gminy podziękował za zrealizowanie inwe-
stycji. W ramach podziękowań Marszałkowie, Dyrektor WZDW, 
menedżer projektu otrzymali drobne upominki oraz tort okolicznoś-
ciowy. Szczególne podziękowania odebrał Kierownik Referatu Pro-
gramowania Rozwoju i Inwestycji Ryszard Pomin – nadzorujący 
budowę obwodnicy z ramienia urzędu.

W centrum Murowanej Gośliny zrobiło się ciszej 
i spokojniej. Mieszkańcy naszego miasta odczu-
wają wyraźną ulgę. W piątek  czerwca została 
otwarta obwodnica Murowanej Gośliny.

ZNACZENIE OBWODNICY

Budowa obwodnicy pozwoliła na wyprowadzenie ruchu z terenu zabu-

dowanego m. Murowana Goślina i przeniesienie go na nową trasę, 

łączącą poza terenem zabudowanym miejscowości dwie drogi woje-

wódzkie – nr 196 oraz 187. Droga o długości 9,3 km i nośności 115 kN/oś 

zapewnia bezpieczny i funkcjonalny układ komunikacyjny, który wpłynie 

na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tego obszaru.

OBWODNICA - FAKTY

Wykonawca robót budowlanych SKANSKA

Nadzór inwestorski EURO INVEST

Całkowita wartość 90,5 mln PLN, 

w tym 65,6 udział UE

Termin rozpoczęcia robót lipiec 2010 r.

Termin zakończenia robót maj 2012 r.

Inwestycja współfi nansowana była z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Priorytetu II – Infrastruktura komuni-
kacyjna, Działanie 2.1 – Wzmocnienie regionalnego układu powią-
zań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódz-
kich w miastach na prawach powiatu). 

CELE TOWARZYSZĄCE BUDOWIE OBWODNICY:

poprawa warunków ruchu drogowego,
zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,      
poprawa bezpieczeństwa ruchu,
zapewnienie standardu nawierzchni zdolnej do przenosze-
nia ruchu pojazdów o nacisku  kN/oś, 
aktywizacja terenów inwestycyjnych i rozwój ekonomiczny 
regionu,
zmniejszenie uciążliwości ekologicznych i społecznych.

W RAMACH BUDOWY OBWODNICY W CIĄGU DROGI WOJE-

WÓDZKIEJ NR 196:

wykonano nową jezdnię z dwoma pasami ruchu,
wykonano drogi dojazdowe wzdłuż obwodnicy w obu kie-
runkach,
wykonano skrzyżowania z drogami przecinającymi obwod-
nicę,
wybudowano estakadę nad doliną Trojanki,
wybudowano most na rzece Trojance,
wybudowano węzeł Mściszewo,
przebudowano lub zabezpieczono wszystkie kolizje z urzą-
dzeniami obcymi.
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Pierwszy przejazd nowo otwartą obwodnicą - ofi cjalny.

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

www.murowana-goslina.pl



Ale powodów do zadowolenia było 
znacznie więcej. Gratulacje za wyniki 
sportowe odebrali tego dnia: najlepsi 

Goślinianie startujący w MTB Marathonie 
, judoczki Kamila Busse oraz Malwina 

Kobus, siatkarki z UKS „Zielone Wzgórza” za 
awans do II ligi oraz siatkarki z KS „Piecobio-
gaz” Murowana Goślina za utrzymanie pozycji 
w I lidze i jednocześnie -  drużyny w Polsce.

Po stwierdzeniu quorum (wszyscy radni 
obecni) przystąpiono do wręczenia gratula-
cji. Za wybitne osiągnięcia w judo wyróż-
nione zostały:

Kamila Busse – za wywalczenie brązo-
wego medalu w wadze do  kg w Pucha-
rze Polski Seniorek oraz tytułu Mistrzyni 
Polski Juniorek,
Malwina Kobus – za wywalczenie tytułu 
Wicemistrzyni Polski Młodziczek.

Swoim podopiecznym towarzyszył trener 
Dariusz Kubea. Burmistrz Tomasz Łęcki poin-
formował, że zwróci się do Rady Miejskiej 
z propozycją ustanowienia stypendium dla 
wybitnie zdolnych sportowców z terenu 
gminy, a do takich z pewnością zalicza się 
Kamila.

Czekoladki o wymownej nazwie „Merci” 
otrzymały siatkarki z UKS „Zielone Wzgó-
rza” za awans do II ligi. Bukietem kwiatów 
obdarowano ich trenerkę Ewę Miciul. W za-
mian, siatkarki przekazały na ręce Burmi-
strza piłkę siatkową z ich autografami.
Jednocześnie zaproszono do wyróżnień tre-
ner I-ligowej drużyny KS „Piecobiogaz” 
Murowana Goślina Irinę Archangielską oraz 
Prezesa UKS „Zielone Wzgórza” Ryszarda 
Pomina i Menedżera zespołu Andrzeja 
Miciula. Mimo, iż nie udało się wywalczyć 
awansu do PlusLigi nasze zawodniczki utrzy-
mały mocną pozycję  drużyny siatkarskiej 
w Polsce.

Wśród wyróżnień dla sportowców nie mogło 
zabraknąć goślińskich rowerzystów, startu-
jących w tegorocznym MTB Marathonie. 
Towarzyszyli im: współorganizator marato-
nów Wojciech Gogolewski oraz sponsor 

▪

▪

URZĄD, RADA

Sesja Rady Miejskiej 
z absolutorium dla Burmistrza

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

goślińskiej grupy rowerowej T. Kłos Team – 
Tadeusz Kłos.
Siatkówką, rowerami, a także judo – Muro-
wana Goślina stoi.

Głosowanie absolutorium

Po gratulacjach przystąpiono do podjęcia 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawo-
zdania fi nansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za  rok oraz 
uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi 

Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za  rok. Głosowanie 
poprzedziło przedstawienie: sprawozdania 
z wykonania budżetu gminy za  rok wraz 
z informacją o stanie mienia komunalnego, 
sprawozdania fi nansowego za  rok, opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
za  rok, stanowiska Komisji Rewizyjnej 
wyrażonego we wniosku w sprawie udziele-
nia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wyko-
nania budżetu za  rok. Ponadto odczy-
tano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi, do której ustosunkował się Burmistrz 
Tomasz Łęcki. Swoje opinie przedstawiły 
także pozostałe komisje oraz sołtysi. Należy 
podkreślić, że wszystkie powyższe doku-

menty wnioskowały za udzieleniem absolu-
torium Burmistrzowi i nie zawierały uwag.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania fi nansowego wraz ze sprawo-
zdaniem z wykonania budżetu gminy za  
rok uzyskał poparcie radnych -  głosów za 
(Klub „Rozwój Ziemi Goślińskiej”). Przeciwni 
byli: niezależna radna Grażyna Nawrocka 
oraz radni Klubu „Nowoczesna Gmina”.
Natomiast dziesięcioro radnych (Klub „RZG” 
oraz niezależna radna Grażyna Nawrocka) 
udzieliło Burmistrzowi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za  rok.

Za pracę włożoną w skonstruowanie, reali-
zację i rozliczenie zeszłorocznego budżetu 
podziękowania otrzymała Skarbnik Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Romana Dudek.

Burmistrz zadowolony

Zadowolenia z tytułu otrzymania absoluto-
rium nie krył Burmistrz Tomasz Łęcki.
„Obiektywna ocena jest taka, że budżet został 
wykonany prawidłowo. Potwierdza to opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie 
jest, ani z Nowoczesnej Gminy, ani z Rozwoju 
Ziemi Goślińskiej. Zatem jeżeli ten swoisty 
rodzaj audytu zewnętrznego potwierdza pra-
widłowość wykonania budżetu to spokojnie 
mogę przedstawić takie rozliczenie przed rad-
nymi. Absolutorium dla burmistrza to de facto 
absolutorium dla kilkudziesięciu odpowie-
dzialnych za realizację budżetu osób. I takiego 
absolutorium udzieliłem tym osobom. Udało 
się bowiem poważnie zmniejszyć defi cyt 
budżetu o ponad  mln złotych, wskaźnik 
zadłużenia na koniec roku spadł z % do ok. 

%, nastąpił wzrost dochodów własnych bez 
podnoszenia stawek, podtrzymaliśmy wysoki 
poziom pozyskiwania dotacji, ok. % zeszło-
rocznych wydatków stanowiły wydatki na 
inwestycje i remonty. Dlatego jestem z takiego 
wykonania budżetu bardzo zadowolony. Dzię-
kuję Pani Skarbnik. Brak poparcia ze strony 
Nowoczesnej Gminy bez żadnych argumentów 
traktuję jako próbę udowodnienia, że NG nie 
popiera burmistrza. Tylko, że nie to jest przed-
miotem absolutorium.”

Podjęte uchwały dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie interneto-
wej gminy.

 maja odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni w stosunku głosów  
:  udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za  rok. To był główny punkt obrad. 

Udało się zmniejszyć 
defi cyt budżetu           
o ponad  mln 
złotych, wskaźnik 
zadłużenia do ok. 

%, nastąpił wzrost 
dochodów własnych, 
podtrzymaliśmy 
wysoki poziom 
pozyskiwania dotacji.

lipiec-sierpień 2012



URZĄD, RADA

Przygotowując się do sesji absolutoryjnej radni uczestniczyli w dwóch komisjach, zapoznając się ze sprawozdaniami podsumowującymi wykonanie budżetu 
za rok 2011. Analiza tych dokumentów oraz udzielone wyjaśnienia pozwoliły nam ocenić stopień realizacji budżetu i podjąć decyzję w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi. Biorąc pod uwagę, że absolutorium nie odnosi się do całokształtu działalności organu wykonawczego, lecz ocenia wykonanie 
budżetu za miniony rok, po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej i pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej Klub Radnych RZG 
jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie i głosował za udzieleniem absolutorium. Głosowanie Klubu Nowoczesna Gmina przeciw uchwałom absolutoryjnym 
oceniam jako wyraz braku poparcia dla Burmistrza, a nie merytoryczną ocenę wykonania budżetu.

Konrad Strykowski,
Przewodniczący Klubu „Rozwój Ziemi Goślińskiej”

Powiedzieli po sesji

Komisja Rewizyjna oceniła bez uwag wykonanie zeszłorocznego budżetu, co zostało odzwierciedlone we wniosku Komisji. Ponadto Komisja stwierdziła, że 
prowadzona jest racjonalna gospodarka mieniem komunalnym. Pozytywnie oceniona została także wysoka skuteczność w ściągalności podatków. Mimo 
poczynionych oszczędności, wszystkie zaplanowane w 2011 roku zadania zostały zrealizowane. Komisja kierowała się także pozytywną opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Podziękowania należą się wszystkim pracownikom Urzędu, szkół, OPS-u, Ośrodka Kultury, Biblioteki, realizującym ten budżet.

Wiesław Kaniecki, 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Absolutorium to stwierdzenie prawidłowości działania fi nansowego organu wykonawczego, czyli w naszym przypadku - burmistrza. To, co zostało zapro-
jektowane przez burmistrza, zostało wykonane prawidłowo, dlatego nie miałam podstaw, by zagłosować inaczej. Natomiast nie do końca zgadzam się z 
celowością niektórych wydatków.

Grażyna Nawrocka, 
Radna niezależna:

Ocena wykonania budżetu to nie tylko ocena pod względem matematycznym. Wiadomo, że każdy bilans musi się zgadzać i Murowana Goślina nie jest 
ewenementem. Natomiast my jako Klub jesteśmy niezadowoleni z budżetu w sensie merytorycznym. Naszym zdaniem środki, którymi gmina dysponuje, są 
wydawane niegospodarnie. Wszelkie nasze propozycje jeśli chodzi o konstruowanie budżetu na rok 2011 oraz wszelkie nasze działania na sesjach i komi-
sjach przez cały rok miały na celu zmianę polityki realizowanej przez burmistrza. Niestety wszystkie były blokowane, gdyż mamy zdecydowaną mniejszość 
w radzie. 

Leszek Rewers, 
Przewodniczący Klubu Radnych „Nowoczesna Gmina”:

ZA UDZIELENIEM ABSOLUTORIUM 

PRZECIW UDZIELENIU ABSOLUTORIUM 

Terminarz imprez, wydarzeń kulturalnych, sportowych dostępny również na 
http://portal.murowana-goslina.pl/dla-mieszkancow/kalendarz 

Termin Wydarzenie Miejsce

 lipca VIII Światowy Zjazd Gośliniaków Sala OSP

 lipca X Największy w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba pl. Powstańców Wlkp.

 lipca Akcja poboru krwi w ramach Jarmarku MGOKiR

 lipca Wycieczka nordic walking Sława Wlkp.

 lipca Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

 lipca X Festiwal muzyczny „Musica sacra musica profana” Długa Goślina

 sierpnia Rowerem aktywnie dookoła Poznania Biedrusko

 sierpnia Dyżur dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców MGOKiR

 sierpnia Wycieczka nordic walking Owińska

 sierpnia „Chód po miód” – wycieczka nordic walking Swarzędz

 sierpnia IV Zlot x  „Murowana Trophy ” Teren Gminy

 sierpnia Akcja poboru krwi Klub Osiedlowy „Zielone 
Wzgórza”

 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności Kościół pw. NAJCH

 września Dożynki Gminne Łopuchowo

 września Dyżur dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców MGOKiR

 –   
września

VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski 
Puszcza Zielonka  „POŁĄCZENIE” Pławno

 -  
września Plener malarski Zielonka

TERMINARZTERMINARZ 
NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH, NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ SPORTOWYCH, 

KULTURALNYCH KULTURALNYCH 
ORAZ POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJORAZ POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ

UWAGA!
ZMIANA 

ORGANIZACJI RUCHU 
PODCZAS JARMARKU 

ŚW. JAKUBA

W dniu  lipca od godziny .  
do dnia  lipca do godziny 

.  zamknięta będzie droga 
wojewódzka nr  na odcinku od ulicy 
Wojska Polskiego do ulicy Polnej. 

Objazd obwodnicą Murowanej Gośliny. 
Objazd dla ruchu lokalnego:

w kierunku Wągrowca ulicami:  
Mostową, Kolejową , Polną.
w kierunku Poznania ulicami:  Polną, 
Kolejową, Wojska Polskiego. 

Przystanek autobusowy zostanie prze-
niesiony na ulicę Kolejową, naprzeciwko 
Dworca PKP. 

Parkingi dla gości jarmarku: ul. Mostowa, 
ul. Wojska Polskiego,  parking przy 
ośrodku zdrowia. 

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA 
PRZEPRASZAMY.

▪

▪

www.murowana-goslina.pl
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Nadleśnictwo Łopuchówko informuje, 
że wiejące huraganowe wiatry w dniu 

. .  roku spowodowały duże 
szkody w drzewostanach Obrębu Kąty w leś-
nictwach Buczyna i Starczanowo. Wywró-
cone, naderwane, połamane drzewa, liczne 
złomy, wiszące gałęzie stwarzają istotne 
zagrożenie dla osób postronnych.

Korzystając z zapisów Ustawy o lasach (art. 
. . ) wprowadzam: okresowy zakaz wstępu 

do lasu na terenie leśnictw Buczyna i Starcza-
nowo obowiązujący do dnia  września  
roku.

Administracja leśna oznakuje drogi wjazdowe 
oraz wywiesi informacje na tablicach informa-
cyjnych w leśnictwach.
 
Wszelkich informacji w w/w sprawie udziela 
Nadleśnictwo Łopuchówko,
tel./fax.:    , 
e-mail: lopuchowko@poznan.lasy.gov.pl

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łopuchówko 
mgr inż. Zbigniew Szeląg

PRACA 
DLA ZAWODOWCÓW

Opracowany przez specjalistów Poli-
techniki Poznańskiej i dostępny 
poprzez stronę www.zawodowcy.

org system umożliwia uczniom kształcącym 
się w szkołach zawodowych i innych ponad-
gimnazjalnych placówkach oświatowych dla 
młodzieży w Wielkopolsce odnalezienie 
wymarzonej pracy, praktyki lub stażu. 

Rejestracja jest darmowa i bardzo prosta. 
Uczeń musi szczegółowo określić swoje 
umiejętności, a system na podstawie zgło-
szeń od pracodawców automatycznie dopa-
suje do nich oferty pracy, praktyk czy staży. 
Innowacją jest fakt, że uczennice i uczniowie 
mogą podać umiejętności charakterystyczne 
dla kilku zawodów. Rejestracja w systemie 
wymaga wpisania kodu jednorazowego, po 

Okresowy zakaz 
wstępu do lasu

który uczeń powinien się zgłosić do dyrek-
tora ich szkoły.

Aktualne informacje o projekcie, w tym prze-
wodniki jak zarejestrować się w systemie, 
znaleźć można na stronie www.zawodowcy.
org oraz na www.facebook.com/zawo-
dowcy.org.

Projekt „Wielkopolski system monitorowa-
nia i prognozowania” realizowany jest przez 
Politechnikę Poznańską przy współpracy 
Partnerów Województwa Wielkopolskiego 
i Miasta Poznań. Instytucjami wspierającymi 
jest Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz 

 innych Instytucji, Starostw i organizacji 
pracodawców z Wielkopolski.

Wystartował serwis www.zawodowcy.org. Rejestrując się na 
stronie, błyskawicznie i całkowicie za darmo można będzie 
znaleźć pracę, staż, praktykę bądź pracownika, stażystę, 
praktykanta.

Badania warunków życia i jakości 
usług publicznych

Szanowni Państwo!

Zakres spraw, którymi może i powinno zaj-
mować się miasto regulują przepisy prawa. 
Wśród nich najważniejsza jest dbałość o po-
prawianie warunków życia w gminie, w tym 
doskonalenie jakości oferowanych mieszkań-
com usług. Pragnąc sprostać tym wyzwa-
niom i przygotowując się do zaplanowanej 
na  r. aktualizacji Strategii rozwoju 
gminy chcemy poznać Państwa opinie w po-
wyższym temacie.

Dlatego też, władze miasta i gminy, we 
współpracy ze Związkiem Miast Polskich, 
zdecydowały o realizacji na terenie gminy 
Murowana Goślina reprezentatywnych 
badań warunków życia i jakości usług pub-
licznych. Umożliwią one władzom samorzą-
dowym poznanie poglądów i opinii miesz-
kańców. Uzyskana w ten sposób wiedza 
pozwoli władzom samorządowym na dosko-
nalenie usług publicznych oraz umożliwi pla-
nowanie rozwoju naszej społeczności.

Udział w badaniu jest oczywiście dobro-
wolny. Mogą Państwo odmówić udzielenia 
niektórych odpowiedzi. W takim wypadku 
prosimy w trakcie badania po prostu pomi-
nąć pytania, na które, z jakichkolwiek powo-
dów nie chcą Państwo odpowiedzieć.

Ankietę powinni wspólnie wypełnić człon-
kowie Państwa gospodarstwa domowego – 
bardzo proszę o przedyskutowanie odpo-
wiedzi i za każdym razem wskazanie tej, 

która jest najbliższa panującym w Państwa 
domu poglądom.

Bardzo nam zależy, aby wróciła do nas jak 
największa liczba rozdanych ankiet. Tylko 
wtedy bowiem będziemy mogli uznać nasze 
badanie za w pełni wartościowe, spełniające 
wymogi poprawnych badań społecznych.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – Pań-
stwa odpowiedzi na pytania objęte są tajem-
nicą. Wszelkie zebrane informacje będą 
wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia 
zbiorczych zestawień. W żaden sposób 
wypełniona przez Państwa ankieta nie 
będzie publicznie udostępniana. Po wypeł-
nieniu ankiety prosimy o oddanie jej osobie, 
która ją Państwu wręczyła. Za pośredni-
ctwem tej osoby ankieta trafi  do zespołu 
odpowiedzialnego za opracowanie wyników 
badania. Członkowie tego zespołu zobowią-
zani są do zachowania tajemnicy służbowej 
związanej z realizacją badań.

Z góry bardzo Państwu dziękuję za czas 
i wysiłek poświęcony na wypełnienie 
ankiety. Wierzę, że pytania ankiety okażą się 
dla Państwa interesujące. Wyniki badania 
będą publicznie dostępne. 

Z wyrazami szacunku

Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

 czerwca br. Wojewoda Wielko-
polski Piotr Florek wręczył blisko 

 odznaczeń państwowych. 
Zasłużeni Wielkopolanie uhonorowani 
zostali Krzyżami Kawalerskimi Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyżami Wolności i Solidar-
ności, Krzyżami Zasługi oraz Medalami za 
Ofi arność i Odwagę i Medalami za Długolet-
nią Służbę. 

W tym zacnym gronie znalazł się również 
mieszkaniec naszej gminy – Pan Grzegorz 
Szymański, który doceniony został za dzia-
łalność na rzecz społeczności lokalnej – 
krwiodawstwo. Podczas uroczystości wła-
dze gminy Murowana Goślina reprezentował 
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński.

Gratulujemy wyróżnienia!

Mieszkaniec naszej 
gminy zasłużonym 
Wielkopolaninem

BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
zaprasza na 

WYPRZEDAŻ KSIĄŻEK UŻYWANYCH

W wypożyczalni dla dorosłych można 
zakupić woluminy już od złotówki! 

Od poniedziałku do piątku (okres waka-
cyjny) w godz.: pn ,śr, pt : - :  

oraz wt, czw : - : .

lipiec-sierpień 2012
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Nieszawa ucierpiała 
w nawałnicy

 czerwca w godzinach popołu-
dniowych nad częścią gminy 
Murowana Goślina przeszła 

krótka, ale dotkliwa w skutkach, nawał-
nica. 

Silny wiatr oraz intensywne opady gradu 
i deszczu wyrządziły największe szkody 
w Nieszawie. Poprzewracane drzewa zablo-

kowały drogę dojazdową do miejscowości 
oraz zerwały linie zasilające wieś w energię.

Uszkodzeniu uległy dachy na  budynkach 
mieszkalnych oraz kilka zabudowań gospo-
darczych. Skutki nawałnicy usuwało  jed-
nostek (PSP, OSP oraz Drużyna OC z Nie-
szawy). Przywrócenie drożności drogi dojaz-
dowej trwało ok. ,  godziny. Niestety na 
zasilanie mieszkańcy musieli poczekać do 
poniedziałkowego wieczoru.  

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Tadeusz Stencel
pełnomocnik burmistrza ds. bezpieczeństwa
tel. 61 892 36 66
e-mail: t.stencel@murowana-goslina.pl

Wwyniku wspólnych uzgodnień mię-
dzy gminą a spółką Warbus, od 

 lipca br. osoby posiadające bilet 
miesięczny na przejazd w czterech strefach na 
liniach  i  Murowana Goślina – Poznań, 
są upoważnione do bezpłatnych przejazdów 
komercyjną linią autobusową nr  na trasie 
Murowana Goślina – Oborniki Wlkp., której 
kursy realizowane są przez ww. Spółkę.

Do Obornik 
za darmo

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

ATRAKCYJNE NIERUCHOMOŚCI 
W WOJNÓWKU

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem         
www.murowana-goslina.pl, BIP, PRAWO LOKALNE w zakładce Zarządzenia Burmistrza 

-  oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-

ograniczonego. W wykazie znajdują się działki 
o charakterze letniskowym położone w miej-

scowości Wojnówko.

Szczegółowe inf. można uzyskać w Urzę-
dzie Miasta i Gminy, ul. Poznańska , p. .

fot. sxc.hu

Jadwiga Kubińska 
Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami
tel.    , 

e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Wiemy z jakimi problemami bory-
kają się na co dzień organizacje 
pozarządowe non profi t, które nie 

prowadzą działalności gospodarczej. Dla-
tego specjalnie dla Was stworzyliśmy prze-
strzeń, która ma na celu pomóc Wam i Wa-
szym organizacjom w realizacji zamierzeń. 

Chcemy, by Centrum stanowiło miejsce do 
pracy, spotkań, wymiany doświadczeń i wie-
dzy między organizacjami pozarządowymi. 
Ponadto posiadamy w Centrum w pełni 
wyposażoną salkę konferencyjną, w której 
mamy do dyspozycji: fl ipchart, projektor 
multimedialny, ekran, WiFi i miejsce dla  
osób. Jeśli potrzebujecie takiej przestrzeni, 
salka jest dostępna nieodpłatnie! Należy 
jedynie z wyprzedzeniem ją zarezerwować.
W Centrum będziecie mogli również skorzy-
stać z szerokiego wachlarza usług dorad-
czych, które będą odpowiedzią na Wasze 
potrzeby związane z działalnością organizacji.
Zdajemy sobie sprawę także z tego jak ważna 
jest skuteczna komunikacja i współpraca 
z administracją publiczną dlatego oferujemy 
cykliczne warsztaty połączone z coachin-
giem mające na celu usprawnienie komuni-
kacji i lepsze wzajemne zrozumienie pomię-
dzy organizacjami pozarządowymi, a admi-
nistracją publiczną, a także wewnątrz orga-
nizacji.

Serdecznie zapraszamy Was do uczestni-
ctwa w zajęciach i korzystania z usług Cen-
trum! Udział jest bezpłatny! Zgłoś się! Cze-
kamy na Ciebie!

Regionalne Centrum NGO Poznań
ul. Mickiewicza / , -  Poznań

tel. ( )   , 
tel. kom.    , fax. ( )   

www.centrumNGOpoznan.pl 
e-mail: biuro@centrumNGOpoznan.pl 

Centrum NGO 
zaprasza

Dofi nansowanie likwidacji 
wyrobów zawierających azbest

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnię-
cia przetargu, na wykonawcę prac zwią-
zanych z usuwaniem wyrobów azbesto-

wych z terenu Powiatu Poznańskiego 
wybrano fi rmę „Ekodachy” Sp. z o.o. z sie-
dzibą w miejscowości Czermin nr tel.    

 .

Umowa pomiędzy Powiatem Poznańskim, 
a fi rmą podpisana została  czerwca br. 
i od tego dnia można przyjmować wnioski 
o udział od osób zainteresowanych.

Wykonawca przeprowadzi prace będące 
przedmiotem przetargu za cenę:

,  zł brutto/kg (demontaż, transport 
i unieszkodliwienie),

,  zł brutto/kg (odbiór, transport 
i unieszkodliwienie).

Jednocześnie informujemy Państwa o ko-
nieczności zgłaszania administracji budowla-
nej zamiaru wykonania robót budowlanych 
przynajmniej na  dni przed planowanym 
terminem ich rozpoczęcia.

Druki do pobrania na www.murowana-gos-
lina.pl w zakładce: Komunikaty lub w Refera-
cie Gospodarki Komunalnej, pok. nr  
Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, 
ul. Poznańska .

▪

▪

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

www.murowana-goslina.pl
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Zgodnie z zapowiedziami od  maja, 
w każdą sobotę i niedzielę hejnaliści, 
trębacze Orkiestry Dętej OSP Muro-

wana Goślina z balkonu Ratusza na pl. Po-
wstańców Wlkp. grają hejnał naszego mia-
sta. Inicjatorem idei „żywego” hejnału jest 
Burmistrz Tomasz Łęcki.
Co cieszy, coraz więcej mieszkańców znajdu-
jących się w tym czasie na Rynku przystaje 
i słucha hejnału na żywo. 
Serdecznie zapraszam mieszkańców naszego 
miasta, by posłuchali hejnału na żywo. Jest 
to z pewnością rzadko spotykana atrakcja.

Mateusz MJ Sibilski
Dyrygent Orkiestry Dętej 

OSP Murowana Goślina

Hejnał naszego 
miasta na żywo!

Wobec uzasadnionych podejrzeń o agre-
sywne zachowanie psa, zwierzęciu podano 
środek usypiający, a następnie przewieziono  
je do schroniska „Azorek” w Obornikach.

Uwaga na ten budynek
 kwietnia Straż Miejska udzieliła asysty 

pracownikom Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego, którzy usuwali z bu-
dynku zagrażające przechodniom dachówki. 
Sprawa rozpoczęła się   marca, kiedy to 
wpłynęło zgłoszenie od jednego z mieszkań-
ców ul. Rogozińskiej, w sprawie pogarszają-
cego się stanu dachu i elewacji budynku. 
Patrol Straży Miejskiej, który niezwłocznie 
przybył na miejsce potwierdził zaistniałe 
zagrożenie i ogrodził teren taśmą ostrze-
gawczą. Dodatkowo wykonano dokumenta-
cję fotografi czną, którą pilnie przekazano 
faksem do Powiatowego Inspektoratu Nad-
zoru Budowlanego dla Powiatu Poznań-
skiego. W związku z tym, że taśma była zry-
wana, na elewacji frontu budynku umiesz-
czono tablice ostrzegające o zagrożeniu. 
Tablice umocowano  marca br. 

Szkolenie
 kwietnia w Poznaniu Komendant SM 

uczestniczył w konferencji nt. bezpieczeń-
stwa imprez masowych, zorganizowanej 
przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Omówiono aktual-
nie obowiązujące przepisy oraz przedsta-
wiono proces postępowania w sytuacji zakłó-
cania porządku publicznego na imprezie 
masowej, jak też w przypadku imprezy, która 
nie spełnia kryteriów imprezy masowej.

W kwietniu i maju osoby skazane na 
karę ograniczenia wolności, pod 
nadzorem strażników miejskich 

przepracowały łącznie  godz. Uprząt-
nięto tereny: Białężyn – teren po dawnym 
ogródku jordanowskim, lasek przy ul. Po-
znańskiej, w Przebędowie teren za krzyżem, 
drogi wojewódzkie nr  i  - pas dro-
gowy i pobocze, teren przy ulicy Dworcowej 
– deptak z terenami zielonymi, w Worowie 
zlikwidowano dzikie wysypisko.  

Częstsze kontrole na Zielonych Wzgórzach
W związku z powtarzającymi się przypad-
kami dewastacji mienia i zakłócania porządku 
publicznego na terenie osiedla, rejon ten 
został objęty zwiększoną liczbą patroli przez 
Policję i Straż Miejską. Na wniosek Komen-
danta Komisariatu w Murowanej Goślinie 
rejon Zielonych Wzgórz jest również patrolo-
wany przez dodatkowe patrole będące 
w dyspozycji Komendanta Miejskiego Poli-
cji. Ponadto Komendant SM wyznaczył straż-
nikom miejskim dodatkowe patrole w week-
endy w godzinach nocnych. 
W dwa weekendy pod koniec czerwca straż-
nicy miejscy pełniąc służbę w godzinach noc-
nych wylegitymowali  osób, nałożyli 

 mandatów karnych za usiłowanie spożycia 
alkoholu w miejscu zabronionym oraz prze-
prowadzili  rozmów profi laktycznych 
wobec osób nieletnich, które znajdowały się 
w stanie po spożyciu alkoholu.
 
Nielegalne podłączenia do rowów
W kwietniu i maju przeprowadzono kontrole 
posesji z wykorzystaniem zadymiarki. Kon-
trola  wkopanych rur prowadzących do 
rowów melioracyjnych wykazała, że w  
przypadkach do rowów odprowadzana była 
woda deszczowa, natomiast w jednym przy-
padku do rowu melioracyjnego podłączone 
było szambo. Wobec właściciela działki czyn-
ności zostaną zakończone sporządzeniem 
wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego.

 kwietnia patrol otrzymał wezwanie do 
Przebędowa, gdzie pies (owczarek niemiecki) 
wtargnął na teren przedszkola (plac zabaw). 

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

W kwietniu i maju strażnicy miejscy interweniowali  razy 
– w zakresie czystości i porządku – , przy awariach – , 
parkowanie pojazdów i bezpieczeństwo w ruchu drogo-
wym – ,   razy interweniowali z sprawie zwierząt              
(w tym bezpańskie psy),  razy w sytuacjach, gdy zakłó-
cany był porządek publiczny.

STRAŻNICY PRZEKAZALI 27 UWAG:

do Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska – , 
do Wielkopolskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich – , 
do fi rmy „Skanska” wykonawcy 
obwodnicy – , „Farmutilu” – , 
do służb technicznych – , 
do administratorów nieruchomości 
– .
Strażnicy przewieźli  bezdomnych 
psów do schroniska „Azorek” 
w Obornikach.

▪

▪

▪

▪
▪

▪

WA NE TELEFONY, KONTAKTY:WA NE TELEFONY, KONTAKTY:
Straż Miejska tel.:    ; 
        kom.:   

Policja 
sekretariat     (w godz. : - : )
Komendant     (w godz. : - : )
       
Pogotowie Ratunkowe tel.: 
Straż Pożarna tel.:  
OSP Murowana Goślina 
tel.:     
Tadeusz Stencel, pełnomocnik ds. bezpie-
czeństwa kom.:   

Dzielnicowi
Rejon I: Historyczna część Murowanej Gośliny
Policjant mł. asp. Dariusz SIKORA 
kom.:   
Straż Miejska -   
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant mł. asp. Hubert ŻOŁDAK 
kom.:   
Straż Miejska -   
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant st. sierż. Damian FUTRO 
kom.:   
Straż Miejska -   

Szczegółowy wykaz na stronie 
www.murowana-goslina.pl

Zbliża się drugi termin zwrotu podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej w  roku.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz 
z załącznikami przyjmowane będą od  do 

 sierpnia  roku. Faktury za okres od 
 lutego do  lipca  roku.

Zwrot podatku 
akcyzowego

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

lipiec-sierpień 2012



 czerwca br. w kościele pw. św. 
Tymoteusza w Białężynie podczas 
mszy św. miało miejsce uroczyste 

pożegnanie ks. Dariusza Macioszka, który 
po pięciu latach został zwolniony z obowiąz-
ków proboszcza tutejszej parafi i i miano-
wany proboszczem parafi i św. Jakuba Apo-
stoła w Dobrosołowie. Jego miejsce od 

 lipca zajął ks. Tomasz Nawrocki. 

Licznie zgromadzeni wierni w różny sposób 
dziękowali ks. Darkowi za lata posługi na 
rzecz białężyńskiej parafi i. 
Burmistrz Tomasz Łęcki tak podsumował ten 
czas: „Ksiądz Dariusz Macioszek był w Białęży-
nie tylko  lat, ale były to niezwykle ważne 
lata. Dziękując mu uczyniłem to z  punktów 
widzenia: z perspektywy burmistrza, przyja-
ciela Białężyna i osoby wierzącej.
Jeśli chodzi o pierwszy punkt widzenia: ks. Da-
riusz odpowiadał niemal na każde zaprosze-
nie, uczestniczył w różnych przejawach życia 
gminy, zawsze w sposób taktowny, skromny, 
można było na niego liczyć. Jeśli chodzi o spoj-
rzenie z perspektywy przyjaciela Białężyna - 
ks. Macioszek uczestniczył aktywnie w życiu 
wsi, o czym wielokrotnie słyszałem spotykając 
się z jej mieszkańcami. I wreszcie patrząc na 
ks. Darka z perspektywy osoby wierzącej 
mogę powiedzieć, że był i jest kapłanem praw-
dziwym, takim, który prowadzi swoją owczar-
nię i wielu ludzi jest mu zapewne wdzięcznych 
za jego autentyczną pracę duszpasterską.
Księdzu Darkowi życzymy powodzenia, wie-
rząc, że nowi parafi anie pokochają go tak 
samo jak białężyńscy.”

Ponadto  lipca br. z parafi i pw. Najwyższego 
Arcykapłana Jezusa Chrystusa na os. Zielone 
Wzgórza z obowiązków wikariusza zwol-
niony został ks. Szymon  Ciesielski (przenie-
siony do Żnina) oraz ks. Dominik Poczekaj 
(na własną prośbę skierowany na urlop). 
W ich miejsce przybyli: ks. Artur Bartkowiak 
oraz ks. Jakub Kapelak.

JUBILACI

Zmiany 
personalne 
w parafiach 

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

 czerwca Burmistrz Tomasz Łęcki 
udał się do Mieszkanki Murowa-
nej Gośliny Pani Klary Woźniak, by 

złożyć życzenia z okazji jej  urodzin. 

Pani Klara całe życie związana jest z naszą 
gminą. Tu się urodziła, tu wyszła za mąż i tu 
obecnie, pod opieką córki – mieszka, chociaż 
tak naprawdę sama świetnie sobie jeszcze 
radzi i pozostaje w dobrej kondycji zdrowot-
nej. Gotuje obiady, jest żywiołową i sympa-
tyczną osobą. Przez  lat życia doczekała 

 dzieci,  wnuków i  prawnuków.

Gratulujemy pięknego Jubileuszu i życzymy 
dużo zdrowia na kolejne lata.

Z życzeniami 
u Pani Klary Woźniak

Pani Janina Paszewska, jest drugą po p. Józefi e Latosku, 
osobą zamieszkującą gminę Murowana Goślina, która 
dożyła sędziwego wieku -  lat.

Pani Janina obchodziła te wyjątkowe 
urodziny  maja. Z życzeniami do Sza-
nownej Jubilatki tradycyjnie udał się 

Burmistrz Tomasz Łęcki w towarzystwie Kie-

Wiekowa Pani 
Janina Paszewska

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

rownik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandry 
Pilarczyk.
Pani Janina urodziła się w Dębowej Górze. 
Mieszkanką Raduszyna jest od  roku. 
Obecnie przebywa pod opieką córki i zięcia. 
Doczekała  dzieci,  wnuków i  prawnu-
ków. 
Z okazji tego imponującego Jubileuszu Pani 
Janinie, wypada życzyć…  lat!

Pani Klara Woźniak z Burmistrzem.

Pani Janina Paszewska przyjmuje życzenia od Burmistrza i Kierownik USC. Ks. Dariusz Macioszek.

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

www.murowana-goslina.pl



OSIEDLE NR 1

fot. sidsarkar /sxc.hu

Osiedla Samorządowe 
znowu działają

W maju zostały wybrane nowe zarządy osiedli samorządowych. Kadencja zarządów będzie 
trwała do  roku. Wybory odbywały się w trakcie spotkań z mieszkańcami osiedli.

uprawnione do głosowania  osoby, 
na zebraniu  maja  roku w Gimna-
zjum nr  w Murowanej Goślinie obec-
nych było  osób,
Przewodniczącą zarządu osiedla samo-
rządowego nr  została pani Alicja 
Kobus (kolejna kadencja),
brak kontrkandydatów,
Zarząd osiedla: Irena Błachowiak, Gra-
żyna Maciejewska, Jarosław Duszyński.

▪
▪

▪

▪
▪

Alicja Kobus - Przewodnicząca 

zarządu osiedla samorządowego nr 1

uprawnionych do głosowania  osób, 
na zebranie  maja  roku w remizie 
OSP w Murowanej Goślinie przybyło  
osób,
Przewodniczącym zarządu osiedla 
samorządowego nr  został pan Sławo-
mir Wieczorek,
kontrkandydat Dariusz Urbański (prze-
grał  głosami), 
Zarząd osiedla: Mieszko Ladorski, Mar-
cin Grobela, Stanisław Czarnecki, Marek 
Wójtowicz.

▪
▪

▪

▪

▪

OSIEDLE NR 2

Sławomir Wieczorek - Przewodniczący 

zarządu osiedla samorządowego nr 2

uprawnionych do głosowania  osób, 
na zebraniu  maja  roku w sali 
sesyjnej UMiG w Murowanej Goślinie 
obecnych było  osób,
Przewodniczącym zarządu osiedla 
samorządowego nr  został pan Mikołaj 
Gałka,
kontrkandydatka Agnieszka Niewczas-
Stefańska (przegrała  głosami),
Zarząd osiedla: Agnieszka Niewczas-Ste-
fańska, Bogdan Dałek, Przemysław 
Soporowski.

▪
▪

▪

▪

▪

OSIEDLE NR 3

Mikołaj Gałka - Przewodniczący 

zarządu osiedla samorządowego nr 3

OSIEDLE NR 4

uprawnione do głosowania  osoby, 
w zebraniu  maja  roku w Gimna-
zjum nr  w Murowanej Goślinie wzięło 
udział  osób,
Przewodniczącym zarządu osiedla samo-
rządowego nr  został pan Zbigniew Bitner,
kontrkandydat Dariusz Paprocki (przegrał 

 głosami),
Zarząd osiedla: Agnieszka Ogrodnik, 
Zdzisław Skórzewski, Dariusz Paprocki, 
Waldemar Krankiewicz.

▪
▪

▪

▪

▪

Zbigniew Bitner - Przewodniczący 

zarządu osiedla samorządowego nr 4

uprawnionych do głosowania  osób, 
na zebraniu  maja  roku w Gimna-
zjum nr  w Murowanej Goślinie obecne 
były  osoby,
Przewodniczącym zarządu osiedla 
samorządowego nr  został pan Alek-
sander Bejma,
kontrkandydaci: Anita Bartkowska, 
Joanna Kaźmierczak,
Zarząd osiedla: Katarzyna Paszkiewicz, 
Piotr Bloch, Miłosz Malec.

▪
▪

▪

▪

▪

OSIEDLE NR 5

Aleksander Bejma - Przewodniczący 

zarządu osiedla samorządowego nr 5

uprawnione do głosowania  osoby, 
w zebraniu  maja  roku w Gimna-
zjum nr  w Murowanej Goślinie wzięło 
udział  osób,
Przewodniczącym zarządu osiedla 
samorządowego nr  został pan Przemy-
sław Popiak,
kontrkandydatka: Krystyna Sadik (prze-
grała  głosami),
Zarząd osiedla: Krystyna Sadik, Kazi-
mierz Bocheński, Andrzej Wojtkowiak.

▪
▪

▪

▪

▪

OSIEDLE NR 6

Przemysław Popiak - Przewodniczący 

zarządu osiedla samorządowego nr 6

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

W związku z uprawomocnieniem się uchwały 
Nr XVI/ /  Rady Miejskiej w Murowanej 
Goślinie z dnia  marca  r. w sprawie 

podziału sołectwa Wojnowo i utworzenia sołectwa 
Wojnowo i Wojnówko oraz nadania im statutów, w dniu 

 lipca  roku (czwartek) o godzinie .  w siedzi-
bie spółki wodno-ściekowej w Wojnówku ul. Bzowa 

 odbędzie się zebranie wiejskie, podczas którego 
mieszkańcy sołectwa dokonają wyboru sołtysa i rady 
sołeckiej.

Sołtysa i członków rady sołeckiej mają prawo wybierać 
stali mieszkańcy, którzy wpisani są do spisu wyborców, 
obecni podczas zebrania wyborczego. Spis wyborców 
oraz wnioski do dopisania do spisu udostępnione będą 
przed wyborami w biurze Ewidencji Ludności w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Murowana Goślina ul. Poznańska 

 (pokój numer ). Nie będzie możliwości dopisania 
się do spisu wyborców podczas zebrania wiejskiego. 

Uwaga Mieszkańcy Wojnówka!

JAK GŁOSUJEMY W WYBORACH NA SOŁTYSA?

Wybory odbywają się w trakcie zebrania wiejskiego, które zwołuje Burmistrz stosownym Zarządzeniem.

Ogłoszenie o wyborach podane zostaje w sposób zwyczajowo przyjęty (tablica ogłoszeń, kurenda, strona 

internetowa) co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą wyborów. 

Przewodniczenie zebraniu powierza się Radnemu Rady Miejskiej. 

Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana z uczestników zebrania w składzie, co najmniej trzech 

osób. 

Wybory sołtysa i rady sołeckiej odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów. W przypadku, gdy 

zgłoszony kandydat jest nieobecny na zebraniu wyborczym zgłaszający przedkłada przewodniczącemu 

zebrania jego pisemną zgodę na kandydowanie. 

Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

Na zebraniu wiejskim wybiera się najpierw sołtysa, następnie określa się liczbę osób stanowiących radę 

sołecką (3-8), po czym wybiera się jej członków. 

Szczegóły trybu wyborczego określa Rozdział V statutu sołectwa Wojnówko (dostępny na stronie interne-

towej w Biuletynie Informacji Publicznej).

Zebranie wyborcze  lipca





Mieliśmy zaszczyt gościć także Bur-
mistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Tomasza Łęckiego, Wiceku-

rator Oświaty - Dorotę Kinal, Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Murowanej Gośliny - 
Konrada Strykowskiego, Wiceprzewodni-
czącą Rady Miejskiej - Alicję Kobus, Panów 
i Panie Radnych Rady Miejskiej, Radnego 
powiatu poznańskiego - Jarosława Dobro-
wolskiego. Uroczystość naszą uświetnili 
dyrektorzy szkół, instytucji kultury, społecz-
ność SP w Długiej Goślinie, przyjaciele.

Najpierw modlitwa
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w koś-
ciele pw. św. Marii Magdaleny w  Długiej Gośli-
nie, odprawioną przez ks. proboszcza Piotra 
Skoczylasa. Mszę uświetnił udział sztanda-
rów, chóru, nauczycieli uczących w Szkole 
Podstawowej w Długiej Goślinie. Uroczystą 
laudację wygłosiła Dyrektor Szkoły Renata 
Olszewska, a wśród darów ołtarza był między 
innymi ryngraf upamiętniający ten uroczysty 
dzień oraz wspaniały bochen chleba. 

Główne uroczystości
Następnym punktem programu był prze-
marsz uczestników uroczystości na teren 
szkoły, gdzie odbyła się część ofi cjalna uroczy-
stości. Głównym punktem było formowanie 
kapsuły czasu, która po złożeniu darów prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości została 
umieszczona przy wejściu do szkoły, gdzie 
przez następne lata będzie czekała na swoich 
odkrywców. Dary do kapsuły czasu złożyli naj-
starsi absolwenci szkoły, pani Joanna Stry-
kowska i pani Janina Wodarczak, pani Bożena 
Podorecka - wychowanka, nauczyciel i dyrek-
tor szkoły, w imieniu  rodziców uczniów pani 
Gabriela Kaczmarek, pani Mirosława Wiszu-
mirska - przedstawicielka Komitetu Organiza-
cyjnego, Dyrektor Szkoły Renata Olszewska 
i Alicja Ratajczak - uczennica klasy V. 

Nawałnica i tańce
Nieoczekiwanie uroczystości przerwała 
potężna nawałnica. Uczestnicy schronili się 
w budynku szkoły, a organizatorzy, goście, 
nieocenieni strażacy ratowali w strumieniach 
deszczu, gradu, w porywającym wietrze 
przed zniszczeniem rozstawione sprzęty. Tak 
nagle jak burza przybyła, tak nagle wyjrzało 
słońce i podjęto decyzję o kontynuowaniu 
obchodów stulecia szkoły. Zaproszeni goście 
złożyli szkole-jubilatce życzenia, zabrzmiało 
gremialne „dwieście lat”, był wspaniały tort 
i wspólna fotografi a. Przy kawie, cieście upie-
czonym przez nieocenione panie z KGO z Dłu-
giej Gośliny rozpoczęły się spotkania absol-
wentów, zwiedzanie wspaniałej wystawy 
urządzonej w korytarzach szkoły, gdzie z kart 
pożółkłych fotografi i, kronik i dokumentów 
wyłaniała się historia szkoły. Wzruszeniom, 
spotkaniom, rozmowom nie było końca. 
Spotkania trwały także w trakcie wydawa-
nego w namiotach obiadu i podczas zabawy 
tanecznej, na którą uczestników zjazdu zapro-
sił Komitet Organizacyjny. Bawiono się, wspo-
minano do białego rana, nie przeszkodziły ani 

przetaczające się burze, ani strugi deszczu. 
Dzień ten pozostanie na zawsze w pamięci 
uczestników tego wielkiego dla długogośli-
niaków wydarzenia. 

Podziękowania
Wszystkim, którzy pracowali i przygotowali 
ten cudowny dzień, gościom, którzy swoją 
obecnością uświetnili nasz jubileusz, złożyli 
piękne życzenia i upominki, absolwentom, 
którzy przyjęli nasze zaproszenie i przyspo-
rzyli nam tyle wzruszeń, składamy wielkie, 
serdeczne z serca płynące podziękowania. 
Szczególne słowa uznania kierujemy do stra-
żaków z OSP z Długiej Gośliny za wspaniałą 
akcję ratunkową.

Ad multos annos szkoło.
Dziękujemy, pozdrawiamy i do zobaczenia za 
sto lat.

Renata Olszewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Długiej Goślinie
tel.    

URZĄD, RADA

Głównym punk-
tem było formo-
wanie kapsuły 
czasu, która po 
złożeniu darów 
przeszłości, 
teraźniejszości 
i przyszłości 
została umiesz-
czona przy wej-
ściu do szkoły, 
gdzie przez 
następne lata 
będzie czekała 
na swoich 
odkrywców.

Po mszy św. w uroczystym pochodzie udano się na teren Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie.

Burzliwe obchody . rocznicy 
Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie

 czerwca  r po wielomiesięcznych przygotowaniach Szkoła Podstawowa w Długiej 
Goślinie świętowała jubileusz -lecia istnienia. Uroczystość połączono ze zjazdem absol-
wentów szkoły, którzy licznie przybyli z różnych stron Polski.

Wszyscy uczestnicy skosztowali jubileuszowego tortu.
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OŚWIATA

 czerwca  roku Związek Mię-
dzygminny złożył w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wnio-
sek o dofi nansowanie Projektu „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-
lonka i okolic - etap II” w ramach Priorytetu 
I Gospodarka wodno – ściekowa, działanie 

. . Gospodarka wodno – ściekowa w aglo-
meracjach powyżej  tys. RLM (konkurs nr 

/POIiŚ/ . / / ).

Po złożeniu wniosku w WFOŚIGW, doku-
menty zostały automatycznie przekazane 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
która jest Instytucją Wdrażającą dla obecnie 
realizowanego projektu. 
Projekt jest kontynuacją obecnie realizowa-
nego projektu kanalizacyjnego funkcjonują-
cego pod nazwą „Kanalizacja obszaru Parku 
Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”

Projekt Puszcza Zieolonka II obejmuje nie-
które miejscowości na terenie gmin: Muro-
wana Goślina, Skoki, Czerwonak i Pobiedzi-
ska. 
Łączny zakres rzeczowy Projektu:

budowa ok. ,  km nowej kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej,
budowa ok. ,  km nowej kanalizacji 
tłocznej,

▪

▪

Wnioski o dofinansowanie projektów 
Puszcza Zielonka II i Puszcza Zielonka BIS złożone

budowa ok. ,  km przyłączy kanalizacyj-
nych,
budowa  pompowni ścieków,
likwidacja  lokalnych oczyszczalni ście-
ków.

W wyniku projektu do sieci kanalizacyjnej 
zostanie przyłączonych ponad   osób. 
W wyniku projektu zostanie osiągnięty pra-
wie  % poziom skanalizowania obszaru 
projektu w  roku. 
Łączna wartość kosztów kwalifi kowanych 
projektu to ,  mln zł, poziom dofi nanso-
wania wynosi około  %, co daje dotację 
w wysokości prawie ,  mln zł. 
W chwili obecnej rozpoczyna się ocena for-
malna i merytoryczna, której zakończenie 
przewiedziane jest około września – paź-
dziernika . Po pozytywnej ocenie, pod-
pisanie umowy o dofi nansowanie przewi-
dziane jest do końca roku . 

(przygotowała: Olga Godynicka-Kubiak)

 czerwca , w siedzibie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Związek „Międzygminny Puszcza 
Zielonka” złożył wniosek w ramach projektu 
„Dofi nansowanie przyłączy kanalizacyjnych 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” 
(Puszcza Zielonka BIS). Projekt jest uzupeł-
nieniem w zakresie inwestycyjnym Projektu 

▪

▪
▪

„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 
Puszcza Zielonka i okolic”. Przedsięwzięcie 
nie obejmuje posesji, na których zaprojekto-
wano przyłącza zakończone studzienką 
w ramach obecnie realizowanego przedsię-
wzięcia „Kanalizacja obszaru Parku Krajo-
brazowego Puszcza Zielonka i okolic”.
W ramach programu dysponenci posesji 
będą mogli uzyskać dofi nansowanie w wyso-
kości  proc. wszystkich kosztów podłącze-
nia budynku do sieci kanalizacyjnej pod 
warunkiem, że budynek będzie użytkowany 
i zamieszkały w chwili jego podłączenia. Pro-
jekt zakłada dofi nansowanie budowy przy-
łącza, łącznie z instalacją wewnętrzną. 
Warunkiem skorzystania z dofi nansowania 
było podpisanie przez dysponenta posesji 
umowy ze Związkiem Międzygminnym 
„Puszcza Zielonka” (o „akcji” podpisywania 
umów informowaliśmy w poprzednim nume-
rze „Przyłącz się”). Podpisanie umów było 
niezbędne do wystąpienia Związku o dofi -
nansowanie. Podpisano  umów, i dofi nan-
sowania budowy takiej ilości przyłączy doty-
czy złożony przez Związek wniosek.
Decyzja o tym, czy projekt zostanie dofi nan-
sowany, czy nie powinna zapaść do końca III 
kwartału .

Paweł Napieralski
Specjalista ds. Komunikacji Społecznej

Związek Międzygminny “Puszcza Zielonka”

Podpisanie umowy przez dysponenta 
posesji jest niezbędne do tego, aby 
mógł korzystać z nowo budowanej 

sieci kanalizacyjnej. 

Umowy powinny być podpisywane jak naj-
szybciej, jednak wejdą w życie w dniu, w któ-
rym właściciel pisemnie poinformuje Aqua-
net SA o rozpoczęciu zrzutu ścieków do sieci 
kanalizacyjnej. O tym fakcie należy nie-
zwłocznie poinformować Aquanet SA. 
Umowa zawierana jest na czas nieokreślony 
z możliwością jej wypowiedzenia w okresie 
trzech miesięcy. 

Obecnie umowy otrzymują osoby, które 
mają na terenie posesji przyłącze wykonane 

Bardzo ważna umowa

w ramach projektu „Kanalizacja obszaru 
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka 
i okolic” i zakończone studzienką.

UWAGA! Podpisana umowa nie oznacza 
automatycznie możliwości zrzutu ścieków. 
O zaistnieniu takiej możliwości Związek Mię-
dzygminny „Puszcza Zielonka” informować 
będzie odrębnym pismem. 

Podpisane umowy można zwracać bezpo-
średnio do siedziby Związku (osobiście lub 
listem poleconym) albo przekazać osobie, 
od której umowę się otrzymało. 

Umowy dostarczane są tylko do osób, które 
złożyły wcześniej wnioski o zawarcie umowy 

na odprowadzanie ścieków. Dysponenci 
posesji, którzy takich wniosków jeszcze nie 
złożyli powinny to zrobić jak najszybciej. 
Odpowiednie druki można otrzymać w sie-
dzibie Związku lub pobrać ze strony interne-
towej www.puszcza-zielonka.pl

Paweł Napieralski
specjalista ds. komunikacji społecznej

Związek Międzygminny “Puszcza Zielonka”

Do mieszkańców, dysponentów posesji, które objęte zostały projektem „Kanalizacja 
obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” dostarczane są do podpisu 
„Umowy o odprowadzanie ścieków”. Umowy zawierane są z operatorem nowo budowanej 
sieci kanalizacyjnej spółką Aquanet SA. Dokumenty dostarczają mieszkańcom sołtysi, lub 
inne upoważnione przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” osoby.

www.murowana-goslina.pl



 Eliminacje Powiatowe XVII Wojewódzkiego 
Festiwalu Piosenki Przedszkolaków - Czer-
wonak  -  maja 

W eliminacjach wzięły udział dzieci z Czerwo-
naka, Tarnowa Podgórnego, Kostrzyna Wlkp., 
Komornik, Mosiny, Przeźmierowa, Poznania 
i nasza reprezentacja. Przed Jury zaprezento-
wało się  wykonawców.
Wyróżniono: Martynę Sadalską z Tarnowa 
Podgórnego, Zosię Wolnik z Czerwonaka, Jana 
Szczerbala z Mosiny i Zuzię Maćkowiak z Ko-
mornik. Nominowano do etapu rejonowego: 
Krystynę Sobczak z Czerwonaka, Aleksandrę 
Bukowską z Czerwonaka, Hannę Klepacką, 
Jana Łęckiego oraz Sandrę Wolniewicz z Muro-
wanej Gośliny.

 GOŚLIŃSKIE CHABRY - I miejsce w Pile – 
 maja

Zespół Śpiewaczy „Goślińskie Chabry” z Muro-
wanej Gośliny zajął I miejsce w Wojewódzkim 
Przeglądzie Seniorskiej Twórczości Artystycz-
nej Pre-Ars . 
Panie wystąpiły jako jeden z ponad trzydziestu 
zespołów z Wielkopolski. Wykonały na prze-
glądzie rozrywkowy repertuar złożony z nieco 
przerobionych tradycyjnych piosenek ludo-
wych o „relacjach damsko – męskich”. 

MARATON FESTIWALOWY w ramach 
V Międzynarodowego Festiwalu Chóral-
nego im. ks. Edmunda Szymańskiego

Koncert Polonijnego Chóru Mieszanego 
„Społem” z Mińska -  maja

Koncert był bardzo różnorodny: akompania-
ment skrzypce, akompaniament fortepian, 
soliści i znakomita gra na bandeonie dyrygenta 
Aleksandra Szugajewa. Z chórem przyjechała 
Helena Marczukiewicz, Prezes Mińskiego 
Oddziału Związku Polaków na Białorusi, która 
podziękowała za zaproszenie i wyraziła 
radość z pobytu w naszym mieście, a po kon-
cercie wręczyła Tomaszowi Łęckiemu, Burmi-
strzowi czarny chleb z Białorusi.

Koncert Orkiestry Dętej Kopalni Węgla 
kamiennego Knurów -  maja

Orkiestra pod batutą Mariusza Kowalczyka 
zaprezentowała bardzo ciekawy repertuar. 
Przeboje muzyki światowej, fi lmowej, a także 
różne style muzyczne poczynając od samby, 
rumby na polce kończąc. Dodatkową atrakcją 
był występ młodej wokalistki Marty Kozak, 
która przy akompaniamencie orkiestry zaśpie-
wała m.in. „ Moje Serce to jest Muzyk”. Ostat-
nim akcentem koncertu był fi nał podczas, któ-
rego mogliśmy usłyszeć razem na jednej sce-
nie: Chór „Społem” z Białorusi, Chór Mieszany 
„Vocantes” oraz wszystkie chóry „Canzona” 
w towarzystwie knurowskiej orkiestry. 
Na zakończenie koncertu Burmistrz Tomasz 
Łęcki wręczył list gratulacyjny prof. Elżbiecie 
Wtorkowskiej za otrzymanie nagrody od Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego. 

Msza św. i koncert -  maja
Tradycją  festiwalu stała się Msza św. w intencji 
ks. Edmunda Szymańskiego. Ponadto odbył się 

▪

▪

▪

koncert ponad  chórzystów członków: 
Polonijnego Chóru Mieszanego „Społem”, 
Chóru Mieszanego „Vocantes” oraz Chóru 
Dziewczęcego, Chłopięcego, Kameralnego 
i Żeńskiego „Canzona”.  Po Mszy św. każdy 
z obecnych chórów wykonał trzy utwory 
i znów wielkie wrażenie związane z pielęgno-
waniem polskości wywołał chór z Białorusi 
pod dyrekcją Aleksandra Szugajewa. Wzru-
szony był też prof. Leszek Bajon, który po raz 
pierwszy dyrygował chórem po trzymiesięcz-
nej chorobie. Następnie chóry udały się na 
cmentarz, na grób ks. kanonika Edmunda Szy-
mańskiego. Nad grobem zmówiono modlitwę, 
zaśpiewano pieśń, złożono kwiaty i znicze. 
Ostatnim etapem tego dnia była wspólna bie-
siada na strzelnicy brackiej. 

Wenezuelczycy lepsi niż „Audiofeels”?
Warunki głosowe niczym orkiestra, samowy-
starczalni wokalnie i instrumentalnie – nie chce 
się wierzyć, ale to „tylko”  Wenezuelczyków 
z zespołu XCOR, którzy przylecieli na Festiwal 
do Murowanej Gośliny z Ameryki Południo-
wej.

 maja dali dwa koncerty: w godzinach dopo-
łudniowych dla uczniów goślińskich szkół, wie-
czorem dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Swoim fenomenalnym wykonaniem salsy 
(utworom towarzyszyła choreografi a), rodzi-
mych gatunków muzycznych, czy wreszcie 
przebojów Boba Marleya, porwali słuchaczy, 
co przełożyło się na gromkie owacje. 

Wydarzenie na Wzgórzach
 maja w Galerii na Wzgórzach na Nowym 

Rynku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 
prac mieszkańca Kamińska – Andrzeja Bzdęgi. 
Wystawa jest retrospektywą z całego pięć-
dziesięcioletniego okresu działalności arty-
stycznej autora. Do zorganizowania przeglądu 
prac artysty doszło dzięki staraniom Sołtys 
Kamińska Elżbiety Dziel. 
Na ręce Tomasza Łęckiego – Burmistrza pan 
Andrzej Bzdęga przekazał społeczności gminy 
Murowana Goślina obraz, który ma być począt-
kiem zbiorów dzieł plastycznych służących 
dobru intelektualnemu mieszkańców.

Konkursowe Laury Orkiestry Dętej OSP
VIII Przegląd Strażackich Orkiestr Dętych Pół-
nocnej Wielkopolski odbył się  maja w Kra-
jence. Na przegląd zjechało się  zespołów 
orkiestrowych. Nasza Orkiestra Dęta OSP 
Murowana Goślina zajęła II miejsce. Zespół, 
tak jak pozostałe Orkiestry, otrzymał w na-
grodę czerwoną trąbkę marki Roy Benson.

Rozśpiewane „Goślińskie Lofry”
 maja Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Murowanej Goślinie oraz Zespół Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopol-
skiego zaprosiły na XIII Goślińskie Lofry. Meta 
rajdu mieściła się we Wronczynie, przy leśni-
czówce Odrzykożuch,  gdzie  uczestników 
witała Danuta Śliwa – kierownik rajdu  oraz 
Arleta Włodarczak dyrektor Ośrodka Kultury. 
Na mecie, w konkursie śpiewaczym, aż trzy 
drużyny zajęły pierwsze miejsca zdobywając 

▪

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
taką samą ilość punktów. Zwyciężyły szkoły 
podstawowe z Białężyna, Rejowca i Łopu-
chowa. Konkurs piosenki cieszy się coraz więk-
szą popularnością, o czym świadczy fakt, iż 
uczestnicy układają teksty pełne dowcipu 
i humoru specjalnie przygotowane na tę oka-
zję. Teksty są gromadzone, być może ich zbiór 
wydany zostanie w postaci śpiewnika „Roz-
śpiewane Goślińskie Lofry’’? 
Na koniec imprezy uczestników rajdu odwie-
dził Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowanej 
Gośliny. Przyjechał na rowerze, a w trakcie roz-
mowy podzielił się wrażeniami z przepięknej 
trasy.

Przedostatni koncert V Międzynarodo-
wego Festiwalu Chóralnego im. ks. Ed-
munda Szymańskiego

 maja w kościele pw. Najwyższego Arcyka-
płana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie 
zaprezentował się utytułowany zespół kame-
ralny „Amici Canti” (łac. przyjaciele śpiewu) 
z Buku. Poza goślińskimi chórami był to jedyny 
polski chór, który wystąpił podczas tegorocz-
nego festiwalu.
Zespół zaprezentował bardzo dobre, zrówno-
ważone brzmienie, szeroką dynamikę 
i sprawną artykulację. Usłyszeliśmy kompozy-
cje m.in.: Mikołaja Gomółki, Wacława z Sza-
motuł, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, 
Marka Jasińskiego, Feliksa Nowowiejskiego 
i Romualda Twardowskiego. 

Koncertowo dla wszystkich Mam
 maja w auli Gimnazjum nr  odbył się wyjąt-

kowy koncert z okazji Dnia Matki. Przed gośliń-
ską publiczności zaprezentował się Chór 
Dziewczęcy i Chłopięcy „Canzona” pod kierun-
kiem Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej. Na 
fortepianie akompaniował Adam Szyszka.
Utwory wykonywane przez chór przeplatane 
były wierszami, które recytowały Maja Janko-
wiak i Zosia Błachowiak. Kilka utworów na for-
tepianie zaprezentowała Oliwia Pietraszewska 
- uczennica szkoły muzycznej w Poznaniu. 
Na zakończenie były życzenia skierowane do 
wszystkich kochanych mam i miła niespo-
dzianka w postaci kwiatów, które wręczyli 
wszyscy artyści występujący w tym koncercie 
swoim mamom znajdującym się na sali. 

. urodziny Teatrzyku „Zielona Goś”
 czerwca  Teatrzyk  „Zielona Goś”,  działający 

przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Re-
kreacji w Murowanej Goślinie zaprosił swoich 
przyjaciół na . urodziny. Gości powitał 
współzałożyciel i obecnie prowadzący „Zie-
loną Goś” Marcin Matuszewski. Dzieci przygo-
towały kolejny odcinek przygód rodzinki Sza-
bada, zatytułowany „Rodzinka Szabada - post 
scriptum”. Burmistrz Miasta i Gminy Tomasz 
Łęcki wraz ze swoim zastępcą Marcinem Buliń-
skim na ręce Marcina Matuszewskiego złożyli 
gratulacje i podarowali sprzęt grający. Nato-
miast Dyrektor Ośrodka Kultury Arleta Wło-
darczak przekazała „Gośkom” pamiątkowe 
koszulki z logo Teatrzyku „Zielona Goś”.  Po 
części ofi cjalnej zgromadzona publiczność 
została zaproszona na kolejne przedstawienie, 
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BEZPIECZEŃSTWO

tym razem zaprezentowano „Lokomotywę” 
Juliana Tuwima. Przedstawienie odbyło się na 
trawniku przed gimnazjum. 

PIERWSZA GOŚLINIANKA na PODIUM 
w trzydziestojednoletniej historii biegu

 czerwca w Murowanej Goślinie odbyły się 
XVI Mistrzostwa Polski Weteranów w Półma-
ratonie. Był to jednocześnie XXXI Mały Gośliń-
ski Maraton Weteranów. W tym roku przy 
sprzyjającej pogodzie wystartowało  
zawodników, zawody ukończyło  osób. 
Honorowy patronat nad zawodami objął Bur-
mistrz Tomasz Łęcki. On też dokonał ofi cjal-
nego otwarcia mistrzostw i towarzyszył 
zawodnikom na trasie na rowerze pełniąc rolę 
pilota. Nasz bieg zaliczany jest do cyklu Grand 
Prix Wielkopolski w Półmaratonie. Zawodnicy 
walczyli o tytuły mistrzów Polski w  katego-
riach wiekowych (mężczyźni w , kobiety 
w ). Wśród biegaczy pojawili się m.in. Prezy-
dent Miasta Poznania Ryszard Grobelny i rek-
tor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
prof. Marian Gorynia. Wystartowało też 
dwóch zawodników niepełnosprawnych: 
Andrzej Wróbel z Poznania i nasz olimpijczyk 
Andrzej Ludzkowski.
Po raz pierwszy w ponad trzydziestoletniej 
historii biegu na podium stanęła reprezen-
tanka naszej gminy. Katarzyna May-Adamek 
z Rakowni w kat. K-  zajęła III miejsce. 
Wśród biegaczy nie zabrakło gospodarzy – 
Gośliniaków. Wystartowała ich w tym roku 
rekordowa ilość –  osób. Najlepsze wśród 
pań okazały się: Katarzyna May- Adamek, 
Mirosława Bromberek, Hanna Kramer, Setha 
Long-Kucharczyk (pierwszy start w półmara-
tonie); wśród panów: Wojciech Krzysztoń, 
Dawid Sikora i Roman Pietrzak. Wszyscy biega-
cze z Murowanej Gośliny otrzymali upominki  
ufundowane przez Macieja Kramarka i organi-
zatora. Wśród Gośliniaków rozlosowano czek 
o wartości  euro z przeznaczeniem na 
udział w dowolnym maratonie w Europie. 
Szczęśliwym posiadaczem czeku został 
Tomasz Mielczarek, czek ufundował Maciek 
Kramarek. 
 

Gliniane „Czerwone Korale” 
 czerwca w Galerii w Pałacu odbył się werni-

saż prac dzieci, tworzących w  Pracowni 
Rzeźby i Ceramiki, prowadzonej przez Grażynę 
Szymałę-Wołyńską. Coroczne  wystawy są 
podsumowaniem roku działalności pracowni 
i za każdym razem mają swój temat prze-
wodni. 

Wykład „Świerzy Londyn”
 czerwca w pracowni w Pałacu przy ul. Ko-

chanowskiego  w Murowanej Goślinie miał 
miejsce wykład „Świerzy Londyn”. Prezenta-
cję fotografi czną przedstawił Łukasz Szydłow-
ski. Spotkanie było relacją z pobytu autora w 
londyńskich galeriach. Łukasz Szydłowski 
zawitał do siedemdziesięciu galerii w Londynie 
zajmujących się wystawianiem różnego 
gatunku i dyscyplin sztuki. 

Dęciaki z Powiatu Poznańskiego na 
XII Targu Wiejskim w Boduszewie   

 czerwca w pięknej scenerii Pałacu w Bodu-
szewie odbyła się kolejna edycja Targu Wiej-
skiego połączona z Przeglądem Orkiestr 

Dętych Powiatu Poznańskiego. Pierwszy raz 
w dwunastoletniej historii Targu oprócz tra-
dycyjnego targowania  mogliśmy uczestniczyć 
w imprezie o randze powiatowej. Już od 
godziny .  można było nabyć różnego 
rodzaju wyroby wędliniarskie, miód, kwiaty 
ozdobne, wiklinę, a także spróbować pysz-
nego ciasta upieczonego przez panie z sołe-
ctwa Boduszewo.
O godzinie .  nastąpiło uroczyste otwarcie 
obu imprez. Prowadzący całość Mateusz MJ 
Sibilski zaprosił wszystkich organizatorów na 
scenę. Jako pierwsza powitała wszystkich Soł-
tys wsi Boduszewo Elżbieta Winogrodzka. 
Następnie głos zabrał Komendant Miejski Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Witold 
Rewers (inicjator przeglądu). W imieniu Burmi-
strza Tomasza Łęckiego ofi cjalnego otwarcia 
Targu dokonał Zastępca Burmistrza Marcin 
Buliński.
Od godziny .  na scenie rozpoczął się  prze-
gląd Orkiestr Dętych Powiatu Poznańskiego. 
Do Boduszewa przybyły orkiestry z Chludowa, 
Kórnika i Tarnowa Podgórnego – gospodarzem 
była Orkiestra Dęta OSP Murowana Goślina. 
Pomimo wręcz dramatycznych, na szczęście 
na krótko, warunków pogodowych wszystkie 
orkiestry wyjechały z Boduszewa zadowolone, 
pozostawiając dobre wrażenia artystyczne. 
Pragniemy serdecznie podziękować Panu 
Komendantowi za pomysł i ufundowanie 
weekendowego pobytu dla każdej z orkiestr 
w Ośrodku Szkoleniowym w Bolechowie. 
Następnie w koncercie ze znanymi przebojami 
zaprezentowała się grupa dziewczyn ze Studia 
Piosenki w Czerwonaku. Ostatnim akcentem 
Targu Wiejskiego było wspólne oglądanie 
meczu Mistrzostw Europy  r. Polska-Cze-
chy na dużym ekranie.

UFO W Murowanej Goślinie
 czerwca odbyło się już drugie teatralno-

muzyczne widowisko taneczne, tym razem pt. 
„Bliskie spotkania III stopnia – dzieje muzyki”. 
Organizatorami tego przedsięwzięcia był Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mu-
rowanej Goślinie, Pro Sinfonika – Koło Mło-
dych Melomanów Klasa Muzyczna przy Szkole 
Podstawowej nr  im. Henryka Sienkiewicza 
i Gimnazjum nr  im. Jana Kochanowskiego 
w Murowanej Goślinie.  
Zgromadzona publiczność, która wypełniła 
halę widowiskowo-sportową do ostatniego 
miejsca została zabrana, razem z przybyszami 
z kosmosu, w niezwykłą podróż muzyczną 
podczas, której poznali historię i rozwój muzyki 
na przestrzeni dziejów. Zachwycił rozmach, 
gra aktorska, układy taneczne i przepiękne 
stroje wykonawców. W całym przedsięwzię-
ciu brało udział ponad  osób.
Scenariusz do przedstawienia napisały Bar-
bara Pilarczyk i Jadwiga Maćkowiak, a cho-
reografi a to dzieło Katarzyny Łukaszewicz. 
Ogromne wrażenie zrobiła scenografi a – 
pomysłodawca i realizator: Bartosz Stefań-
ski. 
Gościnnie wystąpił Chór Męski Akord Cechu 
Stolarzy w Swarzędzu (dyrygent Jadwiga Mać-
kowiak) oraz chóry: Dziewczęcy, Chłopięcy, 
Żeński, Kameralny Canzona pod dyrekcją 
Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej.
Widowisko wyreżyserowała Jadwiga Maćko-
wiak.

Podziękowania należą się wszystkim artystom, 
uczniom Szkoły Podstawowej nr  i Gimnazjum 
nr  w Murowanej Goślinie, chórom, Grupie 
Realizacyjnej Beton, a także rodzicom i na-
uczycielom. Piękne kostiumy to dzieło: Kata-
rzyny Trojanowskiej, Renaty Och - Jankowiak, 
Justyny Siebert. Multimedia i nagłośnienie 
imprezy przygotował uczeń Gimnazjum nr  
Mariusz Będziecha. Na podkreślenie zasługuje 
też zaangażowanie w projekt Agnieszki Ogrod-
nik. Całość organizacyjnie i fi nansowo spiął 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji.

Noc Kupały w Mściszewie
Po raz kolejny Sołectwo w Mściszewie i Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mu-
rowanej Goślinie zaprosili mieszkańców na 
imprezę plenerową „Wianki nad Wartą”. Firma 
Paintball Mindoro zorganizowała konkurs 
strzelecki, który wygrała Kinga Mizgier. Naj-
większą atrakcję stanowiły, dzięki wodniakom 
z Towarzystwa Wodnego z Obornik, nieod-
płatne rejsy po Warcie. Na scenie cały czas rea-
lizowany był program artystyczny, który roz-
poczęła grupa „Skoczki”. Następnie wystą-
piły: Kapela podwórkowa „Eka z Gostynia” 
i Kapela z Orliczka. Najważniejszym punktem 
programu był obrzęd „Nocy Świętojańskiej”. 
Spektakl przygotował Zespół Folklorystyczny 
„Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny Kar-
bowskiej. W tym roku dziewczęta wypłynęły 
urokliwą barką z Chorzępowa (właściciel 
P. Grzegorz Borowski) na środek Warty 
i z niego rzucały wianki. Po obrzędzie do 
zabawy zaprosił zespół Music Partners. 
W trakcie trwania imprezy zostały przepro-
wadzone dwie zbiórki publiczne. Pierwsza 
w formie sprzedaży cegiełek, na drużynę pił-
karską Mściszewo (zebrano ,  zł). Druga 
zbiórka pieniężna do puszki kwestarskiej, 
którą dzierżył w dłoniach sołtys Mściszewa 
była przeznaczona na leczenie Macieja Stranca 
z Głębocka (zebrano ,  zł). Przed obrzę-
dem przeprowadzono losowanie trzech 
nagród z puli zakupionych cegiełek. Było to 

 zł, telefon komórkowy oraz dyktafon.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, artystom 
i publiczności.

Magia festiwalu w Długiej Goślinie trwa
Jesteśmy po niezwykłym Koncercie Inaugura-
cyjnym w ramach X Letniego Festiwalu 
Muzycznego „Musica sacra, Musica profana” 
w Długiej Goślinie. W części „sacra” wystąpił 
jeden z najwybitniejszych wirtuozów gitary 
klasycznej Łukasz Kuropaczewski. W części 
„profana” zaprosiliśmy naszą publiczność na 
Koncert Pieśni Portugalskich Fado, w wykona-
niu Kingi Rataj z zespołem. Tradycyjnie pod-
czas przerwy odbyła się kwesta na potrzeby 
bieżące kościoła – zebrano ,  zł. 
Organizatorzy dziękują darczyńcom: Bankowi 
BGŻ Oddział w Murowanej Goślinie, Firmie 
„TRUST”, Firmie HYDROTECH, Ewie i Pawłowi 
Bugajnym, Januszowi Radlowi, Jarosławowi 
Dobrowolskiemu, Poczcie Polskiej, Jackowi 
Grala. Serdeczne podziękowanie za pomoc 
organizacyjną składamy mieszkańcom i straża-
kom OSP w Długiej Goślinie. Patronat medialny 
nad festiwalem objęło Polskie Radio - Radio 
Merkury. Projekt został zrealizowany z po-
mocą fi nansową Gminy Murowana Goślina.

www.murowana-goslina.pl



TURYSTYKA

Na podstawie art.  pkt  ustawy z dnia  marca  r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  r. Nr , poz.  ze zm.) oraz 
art.  ust.  ustawy z dnia  października  r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr , poz.  ze 
zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr VII/ /  
z dnia  czerwca  r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie 
– część B, gmina Murowana Goślina, którego granicę określono na załącz-
niku grafi cznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 
od  lipca  r. do  sierpnia  r. w godzinach: poniedziałek od .  
do . , wtorek – piątek od .  do .  w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy, ul. Poznańska , -  Murowana Goślina, pokój . 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu  lipca  r. o godz. .  w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy ul. Poznańska ,  -  Murowana Goślina, w sali nr .

Zgodnie z art.  ust.  ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie, 
w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Po-

znańska , p.  oraz składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowa-
nia w jej sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmi-
strza Miasta i Gminy Murowana Goślina na 
adres Urzędu Miasta i Gminy ul. Poznańska 

, -  Murowana Goślina, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia  wrześ-
nia  r.

Z up. Burmistrza
Marcin Buliński

Zastępca Burmistrza                         

o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Długiej Goślinie – część B, gmina Murowana Goślina

Z A S TĘPC A B U R M I S T R Z A M I A S TA I  G M I N Y             
M U ROWA N A G OŚLI N A

Murowana Goślina, dnia . .  r. 

granice obszaru objętego planem

Na podstawie art.  pkt  ustawy z dnia  marca  r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  r. Nr , poz.  ze zm.) oraz 
art.  ust.  ustawy z dnia  października  r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr , poz.  
ze zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
Nr V/ /  z dnia  lutego  r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego w Boduszewie – część A, którego granicę określono na załączniku gra-
fi cznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od  lipca 

 r. do  sierpnia  r. w godzinach: poniedziałek od .  do . , 
wtorek – piątek od .  do .  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, ul. Po-
znańska , -  Murowana Goślina, pokój . 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu  sierpnia  r. o godz. .  w Świetlicy Wiej-
skiej w Boduszewie, Boduszewo b,  -  Murowana Goślina. 

Zgodnie z art.  ust.  ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Jednocześnie, 
w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Po-
znańska , p.  oraz składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i po-
stępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Murowana 
Goślina na adres Urzędu Miasta i Gminy ul. Poznańska , -  Murowana 

Goślina, z podaniem imie-
nia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 

 sierpnia  r.

Z up. Burmistrza
Marcin Buliński

Zastępca Burmistrza

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie – część A

Z A S TĘPC A B U R M I S T R Z A M I A S TA I  G M I N Y             
M U ROWA N A G OŚLI N A

Murowana Goślina, dnia . .  r. 

granice obszaru objętego planem

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 Sakowicz......    
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.................................................     

lipiec-sierpień 2012



OŚWIATA

sterstwo, „ważne jest wyznaczenie Zastępcy 
MAO, który mógłby zastępować MAO 
w trakcie jego nieobecności”. Otrzymanie 
certyfi katu MAO i Zastępcy MAO poprzedza 
egzamin, który oczywiście trzeba zdać. 

Rolą MAO jest strategiczny nadzór nad pra-
widłową realizacją Projektu, a w szczególno-
ści zapewnienie odpowiedniego zarządzania 
administracyjnego, fi nansowego i technicz-
nego Projektem oraz monitorowanie jego 
realizacji.  

Rola MAO w realizacji przedsięwzięcia 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 

Burmistrz Tomasz Łęcki 
wyróżniony w Obornikach

W liście gratulacyjnym podpisanym 
przez Burmistrza Obornik czy-
tamy: „Dla Pana Tomasza Łęckiego 

Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
(…) Za działalność na rzecz rozwoju współ-
pracy między naszymi gminami nadaję HONO-
ROWE WYRÓŻNIENIE. Wspiera Pan partnerskie 
kontakty w ramach Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina Trzech Rzek”. Dzięki osobistemu Pana 
zaangażowaniu udało się zrealizować projekt 
związany z utworzeniem komunikacji między 
miastami Oborniki i Murowana Goślina. Bar-
dzo dziękuję za podjęte przez Pana działania, 
które przyniosły konkretne korzyści mieszkań-
com naszej gminy.”

Certyfikat dla MAO
Zgodnie z unijnymi wymaganiami, reali-

zacja każdego projektu dofi nansowa-
nego ze środków unijnych z Funduszu 

Spójności wymaga powołania specjalnej 
struktury, która jest odpowiedzialna za przy-
gotowanie, organizację 
i monitorowanie realizacji 
projektu na płaszczyźnie 
technicznej, fi nansowej 
i prawno-organizacyjnej. 
Rolę tę pełni MAO - Measure 
Authorising Offi  cer - Pełno-
mocnik ds. Realizacji. MAO 
wykonuje zadania za pośred-
nictwem Jednostki Realizują-
cej Projekt – JRP. Funkcję 
MAO dla projektu „Kanaliza-
cja obszaru Parku Krajobra-
zowego Puszcza Zielonka 
i okolic” pełni Tomasz Łęcki 
(Burmistrz Murowanej 
Gośliny), który jest również 
przewodniczącym Zarządu 
Związku. 

Na początku czerwca do sie-
dziby Związku, dotarły certy-
fi katy dla Tomasza Łęckiego – Pełnomocnika 
ds. Realizacji Projektu i dla Olgi Godynickiej 
Kubiak – Zastępcy Pełnomocnika ds. Realiza-
cji Projektu. Certyfi kat jest bardzo ważnym 
dokumentem, potwierdza pełnienie funkcji 
MAO. Ministerstwo Środowiska zaleca, aby 
osoba pełniąca funkcję MAO „posiadała 
bogatą wiedzę m.in. z zakresu zarządzania 
i kontroli projektów”. Jak podkreśla Mini-

Puszcza Zielonka i okolic”, ze względu na 
zasięg i koszt realizacji projektu jest szcze-
gólnie odpowiedzialna. W przedsięwzięciu 
pod nazwą: „Kanalizacja obszaru Parku Kra-
jobrazowego Puszcza Zielonka i okolic” 

uczestniczy pięć gmin: Czer-
wonak, Murowana Goślina, 
Pobiedziska, Skoki, Swa-
rzędz. Koszt realizacji przed-
sięwzięcia szacowany jest na 
blisko  miliony złotych 
(netto). Przedsięwzięcie dofi -
nansowane jest ze środków 
Unii Europejskiej, z Funduszu 
Spójności, w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 
(POIiŚ). Wysokość dofi nanso-
wania wyniesie  milionów 
złotych, co stanowi prawie 

 proc. kosztów kwalifi ko-
wanych.

Przedsięwzięcie obejmuje 
budowę około  kilome-
trów sieci kanalizacyjnej oraz 
wykonanie  przepom-

powni ścieków w tym  punktów zlewczych. 
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia 
dostęp do kanalizacji uzyska ponad  tys. 
nowych użytkowników. 

Paweł Napieralski
specjalista ds. komunikacji społecznej

Związek Międzygminny “Puszcza Zielonka”

 czerwca w ramach 
tegorocznych Dni Obor-
nik odbyła się XXIII Uro-
czysta Sesja Rady Miej-
skiej, podczas której Bur-
mistrz Obornik Tomasz 
Szrama wręczył hono-
rowe wyróżnienia w kilku 
dziedzinach. Za działal-
ność na rzecz rozwoju 
współpracy między gmi-
nami uhonorowany został 
Burmistrz Murowanej 
Gośliny Tomasz Łęcki.

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

Honorowe wyróżnienie dla Burmistrza Murowanej Gośliny.

www.murowana-goslina.pl



KULTURA

Podczas imprezy Krzysztof Kowalew-
ski, mieszkaniec Boduszewa, zdobył 
tytuł Wicemistrza Powiatu. Ponadto 

Nasz reprezentant w ogólnopolskim Tur-
nieju Integracyjnym wygrał Turniej Pocie-
szenia osiągając wysokie . miejsce na Pol-
skiej Liście Rankingowej seniorów.

Ten młody, utalentowany zawodnik, w tenisa 
na wózkach gra od  r. i od razu zdobył 
Mistrzostwo Polski juniorów. Krzysztof 
został zakwalifi kowany do kadry narodowej 
i obecnie przygotowuje się do startów mię-
dzynarodowych. 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Integracji 
(OSI) GEM zapewnia mu obiekt i sprzęt do 
gry oraz możliwość uczestnictwa w zgrupo-
waniach i turniejach.

Andrzej Jeziorek
Prezes Osi GEM

W dniach -  czerwca na 
kortach w Miękowie odbyły 
się dwa turnieje seniorów 
w Tenisie na Wózkach.

W zeszłorocznej edycji Halina zdo-
była (również na Babilonie) medal 
brązowy w tej samej kategorii – 

senior na koniu własnym. Bardzo cieszy fakt, 
że mimo silniejszej i liczniejszej niż w ubie-
głym roku konkurencji, udało się w dwudnio-
wej rywalizacji uzyskać bardzo wysokie noty 
i poprawić swój wynik sportowy w tak pre-
stiżowych zawodach. Po sukcesie Halina 
powiedziała, że czuje radość z wygranej, ale 
zarazem lekki niedosyt, bo mogło być jesz-
cze lepiej. 

Oprócz Haliny, w zawodach rywalizowały 
również Marta Lis z Przebędowa i Alicja Olej-

GOŚLINIANKA 
WICEMISTRZYNIĄ POLSKI

niczak z Biedruska. Obie zawodniczki po raz 
pierwszy startowały w zawodach takiej 
rangi w ujeżdżeniu i możemy być zadowo-
leni, że wśród bardzo silnej konkurencji 
w kategorii junior na koniu własnym udało 
im się uplasować na  (Alicja) i  (Marta) 
pozycji.

Prezes KJ Raduszyn, Kazimierz Kosakowski, 
jest tym bardziej zadowolony z sukcesu 
naszych zawodników, ponieważ startowali 
oni na koniach jego własnej hodowli. 

Andrzej Kosakowski
Stajnia Raduszyn

W dniach -  czerwca w Zakrzowie niedaleko Kędzie-
rzyna Koźle odbyły się Mistrzostwa Polski Amatorów 
w ujeżdżeniu. Udział w nich wzięły aż trzy amazonki z KJ 
Raduszyn, w tym dwie Goślinianki. Halina Kosakowska 
wraz z Babilonem (jej końskim partnerem) wywalczyła 
srebrny medal Mistrzostw Polski.

Mieszkaniec 
Boduszewa na 
podium

 czerwca w Rakowni odbył się 
Turniej Oldbojów Piłki Nożnej 
gminy Murowana Goślina. Wzięło 

w nim udział  zespołów złożonych z zawod-
ników urodzonych przed  rokiem.

Mecze rozgrywane były x  minut.
WYNIKI:
Głęboczek - Wojnowo  - 
Boduszewo - Rakownia  -  
Mściszewo - Głęboczek  -     
Wojnowo - Boduszewo  -    
Rakownia - Mściszewo  - 
Głęboczek - Boduszewo  - 
Mściszewo - Wojnowo  - 
Głęboczek - Rakownia  -    
Boduszewo - Mściszewo - 
Wojnowo - Rakownia  - 
TABELA:

. Mściszewo  pkt ( - )

. Głęboczek  pkt ( - ) 

. Boduszewo  pkt ( - )

. Rakownia  pkt ( - )

. Wojnowo  pkt ( - )

Oldboje 
zagrali 
w Rakowni

NABÓR

Uczniom klasy zapewniamy: wszechstronny rozwój fi zyczny, udział w turniejach, zawo-
dach i obozach sportowych, opiekę wykwalifi kowanej i doświadczonej kadry trenerskiej, 

możliwość reprezentowania szkoły w gminie, powiecie, województwie.

Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Henryka Sienkiewicza 

ogłasza nabór do IV klasy o profi lu siatkarskim

Szczegółowe informacje – sekretariat szkoły: 
tel. 61 812 29 77 - Marzena Chmielecka

Zainteresowanych uczniów obecnych klas trzecich 
serdecznie zapraszamy do Szkoły Podstawowej nr 2 

w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3. 

DO KLAS SIATKARSKICHDO KLAS SIATKARSKICH

fot. sxc.hu

Halina 
Kosakowska na 
koniu Babilon 
podczas 
przejazdu w 
Mistrzostwach 
Polski 
Amatorów 
w ujeżdżaniu.

lipiec-sierpień 2012



Szczęściem na tegorocznym targu były: przegląd Orkiestr 
Dętych, pogoda która nie zakłóciła programu, ofi arna praca 
druhów miejscowej OSP i kawiarenka sołecka. Szczęśliwi Ci, 

którzy przygotowali ciasto, bo im więcej go dali, tym więcej go 
mają. Serdeczne podziękowania dla zespołu MGOKiR, dla miesz-
kańców za prace społeczne przy targu, dla Rady Sołeckiej z rodzi-
nami za przygotowanie kawiarenki, za strzelanie. Pałacowi dzię-
kuję za udostępnienie uroczego terenu i zaangażowanie.

Tydzień później w dowód wdzięczności dla mieszkańców odbył się 
piknik rodzinny przy strefi e rekreacji. Pogoda i nastroje jak zwykle 
dopisały. Dziękuję za wkład pracy Radzie Sołeckiej, Druhom OSP, 
Panu za powożenie bryczką, D i K M za oprawę muzyczną i ob-
sługę grilla. Boduszewo chce się spotykać, integrować i bawić. 
Przy współpracy z mieszkańcami obiecuję kontynuację. 

Elżbieta Winogrodzka
Sołtys Boduszewa

XII TARG WIEJSKI 
w Boduszewie – 
podziękowanie

Istnieją niespełna  lata. A mimo to, 
 czerwca podczas Powiatowych Zawo-

dów Sprawnościowych Formacji Obrony 
Cywilnej o Puchar Starosty Poznańskiego, 
które odbyły się na stadionie miejskim w 
Murowanej Goślinie – „nasi” z Nieszawy byli 
najlepsi, pokonując  innych drużyn z terenu 
powiatu poznańskiego. 

Drużyna Obrony Cywilnej z Nieszawy wystar-
towała w składzie: Marcin Walkowiak, Jaro-
sław Jarzyński, Dawid Jarzyński, Mariusz 
Bławat, Marek Kissmann i Miłosz Domagal-
ski. Do pokonania mieli tor przeszkód, który 
obejmował następujące zadania: gaszenie 
miejscowego źródła ognia, zakładanie 
odzieży ochronnej (  zawodników w masce 
przeciwgazowej typu SzM-  M oraz lekkiej 
odzieży ochronnej  typu L – ), budowa 
zapory z worków, ratowanie tonącego, usu-
nięcie przeszkody – drewniana belka, usu-
nięcie przeszkody – pręt metalowy, odgru-
zowywanie poszkodowanych, wydobycie 

Drużyna Obrony Cywilnej z Nieszawy 
najlepsza w powiecie

rannych z zagruzo-
wanego budynku 
i pr zygotowanie 
ich do przeniesie-
nia oraz transport 
do miejsca udziele-
nia pierwszej 
pomocy medycz-
nej, udzielenie 
pierwszej pomocy 
medycznej poszko-
dowanym.

Tego dnia było 
wyjątkowo gorąco. 
Fakt, że wystarto-
wali jako pierwsi 
też nie ułatwiał zadania. Dopingowani przez 
Burmistrza Tomasza Łęckiego oraz miesz-
kańców gminy sprostali zadaniu na pięć. 

Zawody potwierdziły, że nieszawska dru-
żyna jest dobrze wyszkolona i przygotowana 

Szczęście jest towarem cudownym, 
im więcej go dajesz, tym więcej go masz.

Blaise Pascal

Likwidują skutki klęsk żywiołowych i zdarzeń drogowych, wspierają w działaniach jed-
nostki OSP czy pogotowia, ale także zabezpieczają imprezy i wszelkie wydarzenia mające 
miejsce na terenie gminy Murowana Goślina.

do prowadzenia akcji ratunkowych w warun-
kach szczególnych. Kilka godzin później ćwi-
czenia zastąpiły realne wydarzenia: drużyna 
musiała się zmierzyć ze skutkami nawałnicy, 
jaka nawiedziła ich sołectwo.

Stoisko z miodem.

Kawiarenka Sołectwa Boduszewo w otoczeniu rzeźb z drewna.

Jedna z konkurencji polegała na przecięciu metalowego pręta.

www.murowana-goslina.pl



FINANSE

 sierpnia po raz czwarty na terenie 
gminy Murowana Goślina odbę-
dzie się Gośliński Zlot Samocho-

dów Terenowych i Quadów MUROWANA 
TROPHY , pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy. Trasa przebiegać 
będzie po drogach publicznych. Uczestnicy 
będą mieć do zaliczenia próby w terenie, 
umiejscowione w tych samych punktach, co 
w latach poprzednich. Nowością będzie 

IV Gośliński Zlot Samochodów 
Terenowych i Quadów

MUROWANA TROPHY 
próba sprawnościowa pomiędzy os. Zielone 
Wzgórza, a obwodnicą (pola za kościołem/
piekarnią).

IDEA ZLOTU:
Zlot pojazdów terenowych ma na celu pro-
pagowanie sportów motorowych, utrzyma-
nie tradycji zlotów terenowych, które można 
uprawiać w sposób uporządkowany, w zgo-
dzie z naturą. Ponadto jest częścią większej 

inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Cztero-
kołowców ATV Polska, które ma na celu krze-
wienie pozytywnego wizerunku miłośników 
OFF-ROAD’u.
Szczegóły na:
www.murowanatrophy.cba.pl 

Organizatorzy:
Grzegorz Tomaszkiewicz –   

Patryk Woźniak –   

lipiec-sierpień 2012


