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Popołudniową porą  marca miała miej-
sce reaktywacja wykładów organizo-
wanych w ramach Goślińskiej Akade-

mii Pokoleń. Po ponad półrocznej przerwie 
GAP wznowiło swą działalność w nowym 
miejscu i na nowych zasadach. 

Od tego roku instytucją sprawującą pieczę 
nad przygotowaniem wykładów jest Biblio-
teka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej 
Goślinie, która będzie organizować kolejne 
spotkania w sali konferencyjnej goślińskiego 
ratusza przy placu Powstańców Wielkopol-
skich. 

szczegóły - str. 

Powraca 
Goślińska 
Akademia Pokoleń

Konsorcjum fi rm Mostostal Warszawa 
i Cestar Szczecin prowadzi obecnie 
prace związane z budową kanalizacji 

sanitarnej realizowanej przez Związek Mię-
dzygminny „Puszcza Zielonka” na terenie 
dziewięciu miejscowości: Kamińsko, Kąty, 
Łopuchowo, Mściszewo, Murowana Goślina, 
Przebędowo, Rakownia, Trojanowo, Woj-
nówko. 

Na koniec marca  r. na terenie gminy 
Murowana Goślina ww. fi rmy wybudowały 

,  km sieci kanalizacji sanitarnej (grawita-
cyjnej, tłocznej i przyłączy).
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Z placu budowy 
kanalizacji 
sanitarnej Niec h Święta Wielkanocne będą dla 

nas czasem wytchnienia, spędzonym 

z  najbliższymi nam ludźmi, 

w atmosferze radosnego świętowania 

Zmartwychwstania Pańskiego.

Murowana Goślina 
Samorządowym Menedżerem Regionu 2011
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

Tomasz Łęcki

Przewodniczący Rady Miejskiej
Konrad Strykowski



KULTURA

Paweł Napieralski: Przy ulicy Polnej w Muro-
wanej Goślinie od wielu lat działa strefa 
wydzielona pod działalność gospodarczą, 
jakie były jej początki?
Tomasz Łęcki: Przy ulicy Polnej od wielu lat 
działała SRH „Rolnik”, stacja paliw i posteru-
nek energetyczny. Krótko mówiąc, za torami 
w Murowanej Goślinie od dziesiątek lat 
toczyło się życie gospodarcze. Nie rozwijało 
się tam budownictwo mieszkaniowe. Pew-
nym ważnym krokiem w funkcjonowaniu 
tego terenu jako przeznaczonego pod akty-
wizację gospodarczą było wybudowanie 
zakładu o obecnej nazwie BIO-WIN S.A., pod 
koniec lat dziewięćdziesiątych. W rejonie ist-
niejących zabudowań wyrósł zakład z dużymi 
budynkami. I tak, w naturalny sposób zaczęła 
tworzyć się strefa. W  roku pozyskaliśmy 
nowego inwestora - fi rmę Hilding.
Decyzję o powstaniu nowoczesnej strefy 
aktywizacji gospodarczej przy ulicy Polnej 
podjęliśmy w  roku. Zyskało to pełną 
akceptację Rady Miejskiej.

Był to czas gdy inwestorzy już nie lokowali 
swoich fi rm na polach.
Aby zdobyć inwestorów trzeba było się bar-
dzo starać. Sukcesem naszym było wygranie 
rywalizacji o przyciągnięcie fi rmy Hilding. 
Początkowo była to niewielka fi rma, zatrud-
niała około  osób. Przedsiębiorstwo jed-
nak bardzo intensywnie się rozwijało. Obec-
nie działa w halach produkcyjnych o po-
wierzchni ponad  ha, zatrudnia  pracow-
ników, a okresowo do . W swojej grupie 
kapitałowej fabryka ta wygrała z lokalizacją 
na Węgrzech i Ukrainie, stała się najwięk-
szym producentem materacy w szwedzkiej 
grupie Hilding Anders. Jest eksporterem na 
rynki wschodnioeuropejskie i skandynaw-
skie, a i w Polsce, jako producent materacy 
do łóżek zajmuje wysokie miejsce.

Jakie warunki gmina musiała spełnić, aby 
pozyskać tę fi rmę?
Przed zainstalowaniem swojego zakładu kie-
rownictwo fi rmy Hilding poinformowało, że 
będzie to zakład docelowy i tutaj zamierza 
go rozwijać. Zwrócono uwagę, że trzeba 
poprawić przede wszystkim drogi. Polna była 
wtedy w fatalnym stanie - wąska z dziurami. 
Gmina wybudowała drogę z pełną infrastruk-
turą, korzystając z dotacji UE i z krajowego 
programu budowy dróg. Ostatecznie droga 
wybudowana została pod transport ciężki, 
teren skanalizowano, wybudowano wodo-
ciąg, sieć gazową, sieć internetową, oświet-
lenie, ścieżkę rowerową. Teren doceniła Pol-

Zapraszamy inwestorów 
Rozmowa z Tomaszem Łęckim, Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina

ska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicz-
nych, która uznała to pole inwestycyjne za 
jedno z najlepiej przygotowanych w Wielko-
polsce, przyznając prestiżową nagrodę 
„Grunt na medal” w roku  roku. Nasz 
teren inwestycyjny doczekał się szerokiej 
promocji, pojawiliśmy się między innymi 
w katalogach wydawanych przez Agencję. 

Czy wyróżnienie w zauważalny sposób wpły-
nęło na pozyskiwanie kolejnych inwestorów?
Konsekwencją promocji i przeprowadzonych 
przez gminę inwestycji były konkretne fakty. 
Po Hildingu pojawiła się fi rma Inline Poland. 
Zarząd tej fi rmy sprawdzał warunki do inwe-
stowania w gminach wokół Poznania i świa-
domie wybrał Murowaną Goślinę. Po tym 
swoje magazyny wybudowała fi rma Bros, 
pojawiły się też dwa mniejsze przedsiębior-
stwa - fi rma DM Faden, której właścicielem 
jest mieszkaniec naszej gminy i fi rma GRA-
TECH, która przeniosła się na teren naszej 
gminy z Czerwonaka. Obecnie przygotowy-
wana jest inwestycja fi rmy Galwano. Jeste-
śmy w trakcie rozmów z dwoma inwestorami, 
przy czym bardziej zaawansowane są z jedną, 
z produkcyjnych spółek poznańskich.  

Jakie korzyści inwestycje przy Polnej przyno-
szą gminie? 
Dla mieszkańców ważne jest to, że powstało 
około tysiąca miejsc pracy. Innym pozytyw-
nym dla mieszkańców Boduszewa, Zielonki, 
Łopuchówka, Głęboczka aspektem inwesty-
cji jest szeroka, wygodna droga wjazdowa do 
Murowanej Gośliny. 
Na urządzenie strefy gmina wydała z budżetu 
około  milionów zł,  miliony pozyskaliśmy 
z dotacji unijnych i krajowych, a   miliony 
dołożył Aquanet. Natomiast wartość podat-
ków jakie wpłacają fi rmy funkcjonujące 
w strefi e wyniosła w  roku    zł. 
Rachunek jest prosty, inwestycja gminy sama 
się spłaca.

W tym roku, po raz pierwszy gmina zapre-
zentowała swoją ofertę na targach nierucho-
mości w Cannes. 
Nasza delegacja na targi była bardzo 
skromna, choć profesjonalna. Do Cannes 
pojechała Barbara Florys-Kuchnowska - 
główny specjalista ds. środków pomocowych 
i obsługi inwestorów.  
Cannes to targi dla tych, którzy w nierucho-
mościach chcą się liczyć. Oni tam muszą się 
pojawić, ale są to targi kosztowne. Nie wybra-
libyśmy się tam, mimo, że to tak ważne miej-
sce, gdyby nie dwa warunki, które zostały 
spełnione. Po pierwsze wygraliśmy konkurs 
organizowany przez Urząd Marszałkowski 
na dofi nansowanie wyjazdu, po drugie, 
oferta przygotowana na Cannes dofi nanso-
wana została przez Stowarzyszenie „Metro-
polia Poznań”. Tak więc nasze koszty zostały 
ograniczone do %.

Co zawierała oferta naszej gminy?
Zaprezentowane zostały materiały doty-
czące strefy przy ulicy Polnej, a także w Bia-
łęgach. Przedstawiliśmy też ofertę part-
nerstw publiczno-prywatnych, ponieważ to 
jest warunek eksponowania swojej oferty na 
tych targach. Jak wiadomo, nasza gmina ma 
doświadczenie w partnerstwie publiczno-
prywatnym, w kwestiach gospodarowania 
odpadami, zarządzaniu mieszkaniami komu-
nalnymi, transportem publicznym oraz 
oświatą. Jesteśmy z tego znani. Swoje 
doświadczenia prezentowaliśmy na konfe-
rencjach organizowanych przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego. Często naszymi roz-
wiązaniami interesują się różne samorządy, 
od małych gmin po np. miasto Gdańsk. W ra-
mach partnerstwa zaprezentowane zostały 
dwa sztandarowe projekty: rewitalizacja 
zespołu parkowo-pałacowego w Murowanej 
Goślinie z dofi nansowaniem ze środków pro-
gramu krajowo-europejskiego Jessica, dru-
gim jest budowa domów czynszowych w re-
jonie ulicy Przemysłowej, z udziałem partne-
rów prywatnych. 

Czy mamy jakieś sygnały o efektach prezen-
tacji oferty Murowanej Gośliny na targach 
w Cannes?
W Cannes, tak zresztą jak w trakcie innych, 
podobnych imprez nie podpisuje się umów. 
Oferta nasza trafi ła do katalogów i teraz, 
taką mam nadzieję, przez różnych inwesto-
rów jest analizowana. Pobyt na targach jest 
też bardzo ważnym naszym atutem przy 
negocjacjach z przyszłymi inwestorami. 

Na urządzenie strefy gmina wydała z budżetu około  milionów zł,  miliony pozyskaliśmy      
z dotacji unijnych i krajowych, a  miliony dołożył Aquanet. Natomiast wartość podatków 
jakie wpłacają fi rmy funkcjonujące w strefi e wyniosła w  roku    zł. Rachunek jest 
prosty, inwestycja gminy sama się spłaca.

Nieustanny rozwój 
Goślińskiej Strefy 
Przemysłowej 
wygenerował około 
tysiąca nowych 
miejsc pracy.
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SPORT

Czy w Murowanej Goślinie pogramy w tenisa?
dzieci w gminie Czerwonak. Ponieważ Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopol-
skiego ogłosił nabór wniosków na dofi nanso-
wanie zadań z zakresu infrastruktury sporto-
wej i turystycznej, realizowanych przez samo-
rządy województwa wielkopolskiego w  
roku, powstał pomysł, by wykorzystać 
doświadczenie trenerskie Michała Wasiutyń-
skiego, stworzyć w Murowanej Goślinie moż-
liwości do uprawiania tej dyscypliny sportu, 
a środki w wysokości  proc. kosztów cał-
kowitych inwestycji pozyskać w drodze dota-
cji w ww. konkursie. Termin końcowy składa-
nia wniosków wyznaczony został na  marca, 
a jednym z wymogów było załączenie do 
wniosku wypisu z uchwały budżetowej, 
potwierdzającego posiadanie wymaganych 
środków fi nansowych na to zadanie.

Zgodnie z przygotowanym kosztorysem, war-
tość realizacji inwestycji wyniesie   zł, 
w tym  tys. zł to wkład gminy Murowana 

Goślina. Dwa kryte korty, zarządzane przez 
spółkę gminną MG Sport miałyby powstać na 
asfaltowym boisku przy ul. Raduszyńskiej 
(przy stadionie miejskim).
Założenia do programu szkoleniowego przed-
stawił Michał Wasiutyński. Zbigniew Madoń-
ski, Prezes MG Sport zapoznał radnych z kosz-
torysem zadania oraz zasadami funkcjonowa-
nia kortów.

Dyskusja na temat celowości tego typu inwe-
stycji w naszej gminie trwała długo. Radni 
wysuwali argumenty za i przeciw, by osta-
tecznie poprzeć uchwałę  głosami. Przeciw 
głosowało trzech radnych, jeden wstrzymał 
się od głosu.  Punktu „wolne głosy i wnioski” 
nie było, a zatem na tym sesję zakończono. 

O tym, czy nasi mieszkańcy zagrają na gośliń-
skich kortach, zamiast jeździć - jak obecnie to 
ma miejsce - do gmin ościennych, zadecyduje 
wynik konkursu Urzędu Marszałkowskiego.

 marca odbyła się XV Sesja Rady Miej-
skiej, zwołana w trybie nadzwyczajnym 
w celu podjęcia uchwały w sprawie 

zmiany budżetu gminy na rok . Zwołanie 
sesji, nie zaplanowanej pierwotnie w termi-
narzu pracy Rady Miejskiej, podyktowane 
było koniecznością przesunięcia środków 
w kwocie  tys. zł w celu uzyskania dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego na budowę kor-
tów tenisowych w Murowanej Goślinie. 

Po omówieniu pozostałych zmian budżeto-
wych, Burmistrz Tomasz Łęcki wyjaśnił rad-
nym, skąd wzięła się idea budowy kortów. 
Inspiracji dostarczył Michał Wasiutyński, 
mieszkaniec Kamińska, certyfi kowany trener 
tenisa ziemnego, który zamierzał szkolić 

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

Murowana Goślina Samorządowym 
Menedżerem Regionu 2011

Gali Filarów Polskiej Gospodarki  marca br. 
w Teatrze Polskim w Poznaniu. Gminę Muro-
wana Goślina reprezentowali: Zastępca Bur-
mistrza Marcin Buliński, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Konrad Strykowski Przewod-
nicząca Komisji Gospodarczej Elżbieta Wino-
grodzka oraz radni: Grażyna Nawrocka i Mi-
chał Rogowski. Pierwsze miejsce przypadło 
Gminie Tarnowo Podgórne. Oprócz Burmi-
strza Murowanej Gośliny wśród laureatów 
znaleźli się także menadżerowie następują-
cych miast i gmin: Poznań, Leszno, Nowe 
Skalmierzyce, Suchy Las, Pakosław, Stare 
Miasto, Komorniki i Konin. Ceremonię wrę-
czenia wyróżnień poprzedziła debata 
poświęcona zagadnieniom: skąd zdobyć 
kapitał na fi nansowanie inwestycji samorzą-
dowych, oraz czy można realizować pub-
liczne inwestycje w komercyjny sposób?

Gala ma siedmioletnią tradycję. Do tej pory 
wyróżnienia w postaci Filarów Polskiej 
Gospodarki wręczane były jedynie fi rmom 
mającym istotny wpływ na rozwój regionów. 
Wśród pięciu wyróżnionych w tym roku fi rm 
w Wielkopolsce znalazła się fi rma Solaris 
Bus&Coach, która zamierza inwestować 
w Murowanej Goślinie.

Przyznanie tytułu Samorządowego Mene-
dżera Regionu pozwala twierdzić, że gmina 

Murowana Goślina kierowana przez Burmi-
strza Tomasza Łęckiego jest jedną z najlepiej 
postrzeganych i wysoko cenionych przez 
sąsiadów – gmin województwa wielkopol-
skiego.

Po ceremonii wręczenia wyróżnień Radni 
uczestniczący w Gali podzielili się swoimi 
wrażeniami:
Grażyna Nawrocka - Cieszę się bardzo, że Bur-
mistrz Tomasz Łęcki otrzymał tę nagrodę. 
Przysłuży się ona na pewno do dalszej inwencji 
i pracy na rzecz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina. Bardzo dziękuję, że mogłam uczestni-
czyć w gali, na której Gmina Murowana Goślina 
została dostrzeżona i znalazła się wśród naj-
lepszych jednostek samorządu terytorialnego 
spośród  gmin Wielkopolski. 

Chociaż to imienne wyróżnienie dla Burmistrza 
Tomasza Łęckiego, myślę, że jest to pośrednio 
wyróżnienie dla wszystkich samorządowców, 
od Burmistrza, po wszystkich pracowników 
Urzędu. Myślę że udział w tej nagrodzie mają 
również Radni kierowanej przeze mnie Rady 
Miejskiej. Uważam, że głównym powodem 
przyznania wyróżnienia była wielowątkowość 
i innowacyjność w działaniu Gminy Murowana 
Goślina – Konrad Strykowski – Przewodni-
czący Rady Miejskiej.

Burmistrz Murowanej Gośliny został 
jednym z  laureatów spośród  
włodarzy jednostek samorządu tery-

torialnego w Wielkopolsce.

Organizatorzy rankingu zwrócili się do 
wszystkich gmin w Polsce z prośbą o wska-
zanie samorządów, o których można powie-
dzieć, że są liderami w regionie. Gminy nie 
mogły wskazać same siebie. W drugim eta-
pie o to samo zapytano respondentów 
danego regionu. Typowanie lidera oparte 
było o określone kryteria tj.: tempo rozwoju, 
skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy unij-
nych, wspieranie przedsiębiorców, działają-
cych na terenie danej gminy czy konsolidacja 
społeczności lokalnej. Gmina Murowana 
Goślina, podobnie jak pozostałych  gmin 
Wielkopolski wyróżnionych w plebiscycie 
spełniła w najwyższym stopniu powyższe 
założenia.    

Ranking Samorządowy Menedżer Regionu 
wśród jednostek samorządu terytorialnego 
przeprowadzony został po raz pierwszy. 
Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas 

Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowanej Gośliny, został wyróżniony tytułem Samorządowego 
Menedżera Regionu  w rankingu przygotowanym przez redakcję dziennika „Puls 
Biznesu” i czołową agencję badawczą TNS Pentor. Tytuł ten przyznano  podmiotom: wło-
darzom gmin lub gminom w każdym z województw.

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

www.murowana-goslina.pl



Ksiądz Prymas jako pierwszą odwiedził 
parafi ę pw. św. Marii Magdaleny 
w Długiej Goślinie.  marca spotkał 

się z wiernymi w kościele pw. Najwyższego 
Arcykapłana Jezusa Chrystusa na os. Zielone 
Wzgórza. Tam też został ofi cjalnie powitany 
przez delegację władz Murowanej Gośliny: 
Burmistrza Tomasza Łęckiego oraz radnych 
Rady Miejskiej - Krystynę Przygońską i Wie-
sława Kanieckiego. Wcześniej odbyło się 
spotkanie z Radą Duszpasterską, Ekono-
miczną i przedstawicielami grup parafi al-
nych. Ks. abp Józef Kowalczyk udzielił indy-
widualnego błogosławieństwa dzieciom i ich 
rodzicom.

Burmistrz w powitaniu scharakteryzował 
gminę, jej atuty, plany inwestycyjne. Podkre-
ślił także aktywność w duchu chrześcijań-
skiego dziedzictwa, która objawia się choćby 
poprzez działalność Fundacji Edukacyjnej im. 
bł. Jana Pawła II, coroczne obchody „Dnia 
Życia”, czy cieszący się dużym zainteresowa-

niem Szlak Kościołów Drewnianych. Wspo-
mniał o planach gminy dotyczących stworze-
nia Parku Historycznego wraz z widowiskiem 
o dziejach Polski w . rocznicę Millenium 
Chrztu Polski. 

 marca abp Kowalczyk przebywał w parafi i 
św. Jakuba w Murowanej Goślinie. Pobyt 
w gminie Murowana Goślina zakończył  

BEZPIECZEŃSTWO

Wizytacja kanoniczna to ważne wydarzenie w życiu każdej wspólnoty parafi alnej. Szczegól-
nie podniosłego charakteru nabiera, gdy dokonuje jej Prymas Polski. W tym celu, w dniach    

-  marca do naszej gminy przybył ks. abp Józef Kowalczyk Metropolita Gnieźnieński.

Prymas Polski wizytował goślińskie parafi e

w parafi i pw. św. Tymoteusza w Białężynie, 
po czym udał się do Skoków.

Wizyta abp. Józefa Kowalczyka w naszej 
gminie była pierwszą od rozpoczęcia posługi 
w Gnieźnie i jednocześnie pierwszą wizytą 
Prymasa Polski w Murowanej Goślinie od 
ponad  lat.

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

TOMASZ ŁĘCKI, BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 
SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCIACH 
Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA I DNIA STRAŻAKA

MAJA
 I DZIEŃ STRAŻAKA

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
1 maja 2012 r.

15.00 Strzelanie Obywatelskie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (strzelnica bracka)
2 maja 2012 r.

16.30 -1.00 – Goślińska Majówka (plac przy ul. Dworcowej)
3 maja 2012 r.

14.45 Zbiórka pocztów sztandarowych, kompanii honorowej OSP i PSP oraz Orkiestry Dętej OSP (plac przed kościołem pw. 
Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa)

15.00 Msza św. w intencji Ojczyzny i Strażaków
16.00 Barwny korowód – przemarsz na pl. Powstańców Wlkp.
16.30 Uroczystość pod pomnikiem:

▪ Hymn Narodowy,
▪ Hejnał Miasta,
▪ okolicznościowe wystąpienie Konrada Strykowskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej,
▪ złożenie wiązanek kwiatów,
▪ wspólny śpiew pieśni patriotycznych z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego, 
▪ przejazd wozów strażackich.

17.10 Pokazy strażackie

Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk w kościele na os. Zielone Wzgórza.

kwiecień 2012



KANALIZACJA

Powraca 
GOŚLIŃSKA AKADEMIA POKOLEŃ

Od tego roku instytucją sprawującą 
pieczę nad przygotowaniem wykła-
dów jest Biblioteka Publiczna Miasta 

i Gminy w Murowanej Goślinie, która będzie 
organizować kolejne spotkania w sali konfe-
rencyjnej goślińskiego ratusza przy placu 
Powstańców Wielkopolskich. 

Wyznaczono także nowy termin wykładów 
– będą się one odtąd odbywać w każdy 
ostatni czwartek miesiąca. Ponieważ ostatni 
czwartek lutego przypadał w okresie ferii 
zimowych, wyjątkowo przesunięto lutowy 
wykład na kolejny przypadający w kalenda-
rzu czwartek. Tym samym wykład przypadł 
w pierwszym dniu marca. 

Gościem wykładu był profesor dr hab. Janusz 
Stokłosa, pracownik naukowy Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Poznańskiej. Pro-
fesor Stokłosa jest z zawodu kryptologiem, 
kieruje Zakładem Bezpieczeństwa Syste-
mów Informatycznych, który stanowi część 
Instytutu Automatyki i Inżynierii Informa-

Wystawa 
„Smoleńska ścieżka 
10 kwietnia 2012”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
w Murowanej Goślinie uczci rocznicę 
katastrofy smoleńskiej prezentując 

wystawę fotografi czną „Smoleńska ścieżka 
 kwietnia ” autorstwa profesora 

Krzysztofa Hejke.

Autor wystawy był w dniu  kwietnia  
roku w Smoleńsku i dokumentował przebieg 
uroczystości ku czci ofi ar zbrodni katyńskiej. 
Na zaprezentowanych zdjęciach można 
będzie zobaczyć wyjazd uczestników obcho-
dów katyńskich koleją do Smoleńska oraz 
pobyt na cmentarzu wojennym w Katyniu. 
Profesor Hejke uchwycił też moment dotar-
cia do Katynia informacji o katastrofi e samo-
lotu z delegacją państwową i reakcję osób 
zgromadzonych na cmentarzu na tą wiado-
mość. Wystawa zostanie uroczyście otwarta 

 kwietnia  roku o godz. , wernisaż 
poprzedzi złożenie pod pomnikiem na pl. 
Powstańców Wlkp. wiązanki kwiatów ku czci 
ofi ar smoleńskiej katastrofy lotniczej.

 kwietnia  r. przypada druga rocznica 
katastrofy smoleńskiej. Wśród zabitych byli: 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech 
Kaczyński wraz z małżonką, przedstawiciele 
polskich elit politycznych i kulturalnych, 
dowódcy sił zbrojnych, członkowie rodzin 
ofi cerów zamordowanych w Katyniu. 

Dariusz Paprocki
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej
tel. 61 812 24 52 w. 104
e-mail: darek@murowana-goslina.pl

tycznej. Profesor dał się także poznać szer-
szemu gronu osób jako przewodniczący 
komisji nadzorującej budowę pomnika kryp-
tologów w Poznaniu, który od kilku lat stoi 
na Świętym Marcinie przed zamkiem cesar-
skim. Gość wygłosił wykład „Kryptografi a - 
Internet - Bankowość Elektroniczna”, 
poświęcony związkom szyfrowania danych 
z nowoczesną działalnością bankową. 

Drugi wykład odbył się  marca, a najbliż-
szy w ramach Goślińskiej Akademii Pokoleń, 
który odbędzie się  kwietnia br., o godz. 

 wygłosi prof. Stefan Jurga z Wydziału 
Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
Temat: „Nanotechnologia i jej wpływ na 
nasze życie”. Szczegóły na www.murowana-
goslina.pl 

Wszystkich zainteresowanych już teraz 
zapraszamy!

Popołudniową porą  marca miała miejsce reaktywacja 
wykładów organizowanych w ramach Goślińskiej Akademii 
Pokoleń. Po ponad półrocznej przerwie GAP wznowiło swą 
działalność w nowym miejscu i na nowych zasadach. 

Dariusz Paprocki
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej
tel. 61 812 24 52 w. 104
e-mail: darek@murowana-goslina.pl

Obowiązek 
utrzymania zjazdów

Niepokojący jest fakt, że woda, która 
jest skierowana do rowów meliora-
cyjnych przelewa się poprzez ich kra-

wędzie z powodu niedrożnych przepustów 
zlokalizowanych pod zjazdami z dróg gmin-
nych na prywatne posesje.
 
Z powyższego wynika, że obowiązek nało-

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

żony Ustawą z dnia  marca  r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z  r. Nr , poz. 

, z późn. zm.) na właścicieli nieruchomo-
ści, dotyczący utrzymania przepustów, nie 
jest wszystkim znany, a przynajmniej realizo-
wany.

Poniżej przytaczamy więc brzmienie art.  
ww. ustawy z prośbą o zastosowanie:
„Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdują-
cymi się pod nimi przepustami należy do 
właścicieli lub użytkowników gruntów przy-
ległych do drogi”.

„Swoja Wiara” 
wygrywa

 marca kapela podwórkowa 
„Swoja Wiara” wzięła udział w 
Przeglądzie Kapel Podwórko-

wych z Doliną Samy w Cerekwicy. Przegląd 
zorganizowany został przez Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Dolina Samy”. 

Zaprezentowało się pięć zespołów: z Pozna-
nia, „Plewiszczoki” z Plewisk, „Chłopcy 
z tamtych lat” z Ryczywołu, „Kapela znad 
Orli” z Koźmina Wlkp. i nasz zespół. Choć byli-
śmy najmłodsi stażem („Swoja Wiara” istnieje 
od  roku), to jury przyznało wlaśnie nam 
I miejsce. Nasza kapela „do czerwoności” 
rozgrzała bardzo żywiołowo reagującą pub-
liczność. Za stworzenie wspaniałej atmosfery 
zespół otrzymał wiele słów uznania.  
Zdjęcia z tej  imprezy można obejrzeć na 
stronie kapeli www.swojawiara.pl 

Zbigniew Bitner

Duże ilości wody, szczególnie tej spływającej ze wzniesień, 
powstałej w wyniku topnienia śniegu, co roku są przyczyną 
niszczenia dróg na terenie gminy Murowana Goślina.

www.murowana-goslina.pl



w Bolechowie. Wyjaśniając temat należy 
wspomnieć, że istnieje kilka możliwości 
zastosowania podbudowy pod sztuczną 
nawierzchnię. Najtańszą z nich jest pod-
budowa piaskowa i betonowa, co w przy-
padku Bolechowa skutkuje tym, że korzy-
stający niechętnie grają na korcie beto-
nowym. W przypadku Murowanej 
Gośliny wybrano wariant najdroższy, 
a zarazem najbardziej korzystny jeżeli 
chodzi o obciążenia stawowe graczy. 
Skorzystano z istniejącej asfaltowej 
nawierzchni starych kortów, co przy 
zastosowaniu „sztucznej trawy” wys. 

 mm III Generacji (Certyfi kat ITF) daje 
 proc. gwarancję komfortu gry. 

Powyższa kombinacja nie ustępuje trady-
cyjnym ceglanym nawierzchniom prze-
wyższając je estetyką i łatwością eksplo-
atacji. W celu optymalizacji właściwości 
sprężysto-dynamicznych, oraz zapobie-
żeniu kontuzjom i eliminacji zbędnego 
tarcia nawierzchnia wypełniona jest pia-
skiem kwarcowym do wysokości /  włó-
kien, co umożliwia również wykonywa-
nie kontrolowanych poślizgów. 
Nawierzchnia ta należy do grupy bezob-
sługowych i służyć może przez okres -

 lat dając grającym poczucie bezpiecz-
nego użytkowania.

W związku z ukazaniem się w „Muro-
wanej Prawdzie” z dnia  marca 

 roku artykułu dotyczącego 
planowanej inwestycji budowy kortów teni-
sowych na Stadionie Miejskim w Murowanej 
Goślinie muszę dokonać pewnych sprosto-
wań dotyczących treści powyższej publika-
cji. Mam nadzieję że prezentowana opinia 
pana Redaktora jest skutkiem niedokład-
nego przeanalizowania przedstawianej rad-
nym prezentacji, oraz całkowitej nieznajo-
mości tematu dotyczącego omawianej 
dyscypliny sportu jaką jest - tenis ziemny. 

Intencją moją nie jest zajmowanie stanowi-
ska co do zasadności tej inwestycji, gdyż 
oczywistym jej celem jest ukierunkowanie 
działania na dzieci i młodzież (zrobi to 
zapewne osoba bezpośrednio tym zaintere-
sowana - pan Wasiutyński) lecz sprostowa-
nie nieprawdziwych informacji zawartych 
w artykule.

. „w skali roku można na tym interesie 
dobrze zarobić” - przedstawiana była 

symulacja kosztów i dochodów, które 
kształtowały się różnie w zależności od 
przyjętej opcji cenowej i od ilości zatrud-
nionych pracowników. Wynikało z niej 
jasno, iż przy „obłożeniu” kortów w wy-
sokości  proc. już są one dochodowe, 
a wraz ze wzrostem zainteresowania 
wzrasta jednocześnie dochód z kortów, 
co zostało przedstawione w prezentacji.

. „jest możliwy wariant obsługiwania kor-
tów przez jedną zatrudnioną osobę” - 
oczywistą sprawą jest, iż jedna osoba nie 
jest w stanie obsługiwać całodziennie 
kortów, dlatego też w przedstawianej 
prezentacji zostały pokazane dwa 
warianty: pierwszy z zatrudnieniem 
dwóch osób i drugi z zatrudnieniem jed-
nej osoby z jednoczesnym przekazaniem 
obowiązków już zatrudnionemu pracow-
nikowi na Stadionie Miejskim.

. „A. Jaskulski zdziwił się, gdy usłyszał, że 
podbudowę dla kortów w Murowanej 
Goślinie ma stanowić obecna nawierzch-
nia asfaltowa” - nie dziwi mnie krytyczna 
opinia pana Jaskulskiego, gdyż jest cał-
kowicie jasne, iż w przypadku zrealizo-
wania tej inwestycji w Murowanej Gośli-
nie może spaść frekwencja na kortach 

Spółka MG Sport o kortach tenisowych
Zbigniew Madoński
Prezes Zarządu
MG Sport Sp. z o.o.

SPORT

MIESZKAŃCÓW SOŁECTW 
ZAPRASZAMY NA

TURNIEJ SIATKÓWKI!

 kwietnia  r. (sobota) o godzinie .  
w hali widowiskowo-sportowej 

przy ulicy Mściszewskiej w Murowanej Goślinie 
odbędzie się turniej piłki siatkowej 

dla mieszkańców sołectw.

Organizatorem imprezy jest Spółka MG Sport 
oraz Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Szczegółowych informacji udziela:
Norbert Nowicki tel.    , 
e-mail: n.nowicki@mgsport.com.pl

Zapraszamy do czynnego 
udziału w imprezie 

oraz o wsparcia dopingiem 
swoich drużyn. 

Zapisy uczestnictwa 
w turnieju u sołtysów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Murowanej Goślinie 

oraz Elżbieta i Bogdan Andrzejewscy NASZA CHATA

serdecznie zapraszają na 

GOŚLIŃSKĄ MAJÓWKĘ
Murowana Goślina (plac przy ulicy Dworcowej)

 maja (środa)  r. godz. .

Program: 
godz. .  program dla dzieci „Przygody Pana Kropki” dużo 

dobrej zabawy nie tylko dla najmłodszych
godz. .  występ kapeli podwórkowej „Swoja Wiara”
godz. .  - .  zabawa taneczna z zespołem „ALEBAND”

od godz. .  - stoiska gastronomiczne oraz atrakcje dla dzieci

fo
t.

 s
xc

.h
u

fot. sxc.hu
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SPORT

O kortach bez kitu 
i trenerze nie z przypadku…

podzielić się swoim doświadczeniem z in-
nymi. Pierwotnie to właśnie w Bolechowie 
zamierzałem otworzyć szkołę tenisa. Nie-
długo później jednak zakiełkowała we mnie 
myśl, że podobny obiekt mógłby przecież 
istnieć w naszej gminie. Tym bardziej, że 
z każdym kolejnym rokiem zainteresowanie 
kortami w Bolechowie było coraz większe. 
    
Rada chce kortów

Swoim pomysłem zainteresowałem Burmi-
strza Tomasza Łęckiego oraz Prezesa MG 
Sport Zbigniewa Madońskiego, a dalej już 
sprawy potoczyły się bardzo szybko. Radni 
poparli projekt budowy kortów przy ulicy 
Mściszewskiej stosunkiem głosów  do .    
Jeśli nasza wspólna inicjatywa znajdzie uzna-
nie Urzędu Marszałkowskiego to najprawdo-
podobniej do jesieni tego roku mieszkańcy 
gminy zyskają kolejny okazały obiekt spor-
towy. 
Korty mają służyć przede wszystkim do 
nauki gry w tenisa dzieci i młodzieży. Planuję 
założenie szkoły tenisowej. Warto dodać, że 
to nie tylko codzienne treningi, ale także 
półkolonie, obozy tenisowe, mecze towarzy-
skie czy turnieje. Celem jest stworzenie 
klubu tenisowego, który swoim wychowan-
kom da możliwość startów w tenisowych 
rozgrywkach, tak indywidualnych jak i dru-
żynowych. Chodzi tutaj o stworzenie całego 
systemu szkolenia młodych tenisistów.

Z myślą o dzieciach i młodzieży

Nauka gry będzie oparta na systemie Play & 
Stay oraz Tenis . To metody wprowa-

dzone w  roku przez Międzynarodową 
Federację Tenisa i coraz szerzej rozpo-
wszechniane w Polsce. Metody, które gwa-
rantują dzieciom i młodzieży dobrą zabawę 
na korcie, radość z gry w tenisa, a przy oka-
zji dają bazę do ewentualnej tenisowej 
kariery. 
Pytania o sukces komercyjny całego przed-
sięwzięcia są zasadne, ale nie najistotniejsze. 
Nawet jeśli inwestycja miałaby się zwracać 
w ciągu następnych kilku lat, cel jest wyższy 
- rozwinięcie sportowej oferty dla dzieci 
i młodzieży, a także szansa na rekreację dla 
dorosłych. Bo tenis, wbrew stereotypom nie 
jest sportem elitarnym, sportem tylko dla 
bogatych. 

Jestem trenerem

Swoim doświadczeniem trenerskim z licen-
cją Polskiego Związku Tenisa (PZT) i Niemie-
ckiego Związku Tenisa (DTB) pragnę zapew-
nić o tym, że każde dziecko, które zechce 
uczyć się gry w tenisa dostanie szansę nauki 
na wysokim poziomie. Nawet jeśli w przy-
szłości nie zostanie profesjonalistą to zyska 
solidne podstawy do tego by tenisem cieszyć 
się przez resztę swojego życia. A kto wie być 
może gdzieś w naszej gminie drzemie talent 
pokroju Agnieszki Radwańskiej czy Wojcie-
cha Fibaka?
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. 
Zgłoszenia i wszelkie informacje pod nume-
rem tel.   

Do zobaczenia na korcie, na razie jeszcze 
w Bolechowie.

Przeznaczając  tysięcy złotych na budowę 
kortów tenisowych przy ulicy Mściszewskiej 
dali miastu i gminie szansę na zwycięstwo 
w całym meczu. Stawką jest drugie  
tysięcy z budżetu Urzędu Marszałkowskiego, 
który ogłosił konkurs na dofi nansowanie 
obiektów sportowych. Jeśli Murowana 
Goślina go wygra, zyska tym samym kolejne 
miejsce, w którym dzieci i dorośli znajdą 
swoją szansę na zdrowie i sukces.

Dlaczego w Bolechowie, a nie w Murowanej 
Goślinie?

Niebawem miną  lata od kiedy po raz pierw-
szy zagrałem z moim  letnim dziś synem 
Fryderykiem na kortach w Bolechowie. Sam, 
od dziecka zakochany w tenisie, tam treno-
wałem, a dziś trenuję swojego syna. Był to 
czas, gdy z zarezerwowaniem kortu nie było 
żadnego problemu. Z obiektu w Bolechowie 
korzystali nieliczni. Już wtedy jednak zda-
rzało się, że ten czy ów rodzic obserwując 
nasze treningi narzekał, że trudno o dobrego 
trenera, szczególnie dla dzieci. W miarę, gdy 
na kortach w sąsiedniej gminie wzrastała 
frekwencja, a mój syn rozwijał swój talent, 
miłośnicy tenisa, także ci z Murowanej 
Gośliny pytali, czy może zechciałbym uczyć 
także ich dzieci. 
Z racji braku czasu wielokrotnie odmawia-
łem, ale wkrótce okazało się, iż zaintereso-
wanie jest na tyle duże, że postanowiłem 

Pierwszy set dla Murowanej Gośliny! - wygrali go dla gminy Radni, którzy na wniosek 
Burmistrza Tomasza Łęckiego przegłosowali zmiany w tegorocznym budżecie. 

Michał Lechno-Wasiutyński
pomysłodawca/inicjator 
budowy kortów tenisowych 
w Murowanej Goślinie

Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek 
z Obornik Wlkp.: Prezes Renata Gembiak-Bin-
kiewicz oraz specjalista ds. promocji Karolina 
Skowrońska. Prezes LGD krótko opowiedziała 
o działalności swojego Stowarzyszenia.

Wszystkie panie biorące udział w spotkaniu 
zostały obdarowane symbolicznym kwiat-
kiem i w świątecznej atmosferze spędziły 
wspólnie parę godzin. Czas ten upłynął na 
wspomnieniach, śpiewach i żartach. Miłym 
akcentem spotkania był krótki pokaz umie-
jętności śpiewaczych pań z zespołu „Gośli-
nianki”.

Katarzyna Błaszczak
Sekretarz Stowarzyszenia „Dolina Trojanki”

W lipcu  roku, w porozumieniu 
dwóch wsi: Przebędowa i Troja-
nowa zostało powołane do życia 

Stowarzyszenie „Dolina Trojanki”. 

 października  roku Sąd Rejonowy 
w Poznaniu wpisał naszą organizację do 
KRS-u. Zyskaliśmy osobowość prawną i roz-
poczęliśmy działalność na rzecz społeczno-
ści Przebędowa, Trojanowa oraz okolic.

Przed nami dużo pracy. Planujemy organiza-
cję imprez i cyklicznych zajęć dla dzieci i mło-
dzieży. Powstanie świetlicy, budowę boiska 
oraz inne działania mające na celu poprawę 
warunków życia mieszkańców. Naszym 
celem jest równie zaszczepienie patriotycz-

nych wartości w młodych ludziach poprzez 
organizowanie spotkań w Izbie Regionalnej 
w Murowanej Goślinie, czynny udział w ob-
chodach rocznicowych, przybliżenie historii 
naszego regionu podczas „kominków histo-
rycznych”. To tylko niektóre z naszych celów 
statutowych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współ-
pracy. Zarząd spotyka się w każdy ostatni 
czwartek miesiąca, o godz. .  w holu 
pałacu w Przebędowie. 

 marca  Stowarzyszenie „Dolina Tro-
janki” zorganizowało Dzień Kobiet dla Pań 
z Przebędowa i Trojanowa. Na to spotkanie 
zostały również zaproszone przedstawicielki 

Stowarzyszenie „Dolina Trojanki” działa prężnie

www.murowana-goslina.pl



NIERUCHOMOŚCI

SOŁECTWA

W związku z odbywającą się na terenie 
os. Zielone Wzgórza w dniach -  

kwietnia  r. imprezą rowerową MTB 
Marathon nastąpią zmiany w ruchu pojaz-
dów. 

-  kwietnia (tj. sobota-niedziela) – 
zamknięty zostanie Nowy Rynek

Objazd dla ruchu wewnętrznego na os. Zie-
lone Wzgórza odbywał się będzie jednokie-
runkowo ulicami: Kręta, Długa, Cegielskiego, 
Kościelna, Leśna, Źródlana, Długa do ul. Krę-
tej.

 kwietnia (tj. niedziela) zostaną wprowa-
dzone czasowe utrudnienia w ruchu:

Na drodze wojewódzkiej nr , na wysoko-
ści stacji paliw Orlen zostanie ustawiona cza-
sowa szykana, powodująca ograniczenie 
prędkości do  km/h. 

Na ul. Raduszyńskiej (os. Zielone Wzgórza – 
Bolechowo), na odcinku od wyjazdu z ul. Ku-
trzeby do skrętu na Szlachęcin, wprowa-
dzone będzie czasowe ograniczenie ruchu. 
W obu punktach ruchem kierować będą 
patrole policji.

Mieszkańcy domów szeregowych położo-
nych przy ulicach: Jarzębinowa, Leszczy-
nowa, Kalinowa, Wrzosowa, Poziomkowa, 
Tarninowa, Żurawinowa będą mieć udostęp-
niony tylko jeden wyjazd na ul. Raduszyńską, 
drogą gruntową koło kościoła.

Prosimy kierowców o zachowanie szczegól-
nej ostrożności w tych miejscach.

Uwaga! Zmiana trasy autobusów 
fi rmy Warbus

 kwietnia (tj. niedziela) nieczynne będą 
wszystkie przystanki autobusowe na os. Zie-
lone Wzgórza oraz przystanek na żądanie 
przy cmentarzu. Autobusy ze starszej części 
Murowanej Gośliny na osiedle pojadą ulicą 
Raduszyńską. Komunikacja fi rmy Warbus 
zatrzymywać się będzie na przystanku tym-
czasowym - skrzyżowanie ul. Raduszyńska/
Długa, za piekarnią.

Komunikacja PKS, KSK bez zmian.

Informacja o objazdach dostępna będzie 
również w autobusach Warbus oraz na przy-
stankach autobusowych, w Urzędzie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, Gminnym Cen-
trum Informacji, w Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Zielone Wzgórza”, na stronach www.
murowana-goslina.pl, www.zielone-wzgo-
rza.pl.

Osoby parkujące na Nowym Rynku prosimy, 
aby w tych dniach (piątek .  wieczór – 
niedziela .  wieczór) przestawiły samo-
chody!

Mieszkańców osiedla Zielone Wzgórza bar-
dzo przepraszamy za ewentualne utrudnie-
nia i prosimy o wyrozumiałość.

.  SOŁECTWO

Wojnówko to nowe sołectwo w na-
szej gminie. Jego obszar wydzie-

lony został z dotychczasowego sołectwa 
Wojnowo. Działania proceduralne zajęły 
prawie  miesięcy.

Wnioskodawcami utworzenia nowego 
sołectwa byli mieszkańcy Wojnówka. Pro-
ces zapoczątkowało podpisane przez 
nich pismo, skierowane do Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej. Następnym etapem 
było spotkanie Rady Sołeckiej, Sołtysa 
i przedstawicieli mieszkańców Wojnówka 
z Tomaszem Łęckim, Burmistrzem oraz 
Konradem Strykowskim Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej. Odbyły się także kon-
sultacje społeczne oraz sonda interne-
towa. Mieszkańcy jednomyślnie opowie-
dzieli się za powołaniem nowego sołe-
ctwa. 

Radni,  marca, na sesji Rady Miejskiej 
jednogłośnie podjęli uchwałę o wyodręb-
nieniu sołectwa Wojnówko.

Po uprawomocnieniu się uchwały zostaną 
przeprowadzone wybory Sołtysa i Rady 
Sołeckiej w sołectwie Wojnówko oraz 
wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej 
w Wojnowie.

FUNDUSZ SOŁECKI

 marca podczas sesji Rady Miejskiej 
radni jednogłośnie wyrazili zgodę 

na wyodrębnienie w budżecie gminy na 
rok  środków stanowiących usta-
wowy fundusz sołecki.

Środki te są przekazywane do wykorzy-
stania przez sołectwa na ich terenie, 
zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
Do  lipca br. każde z sołectw otrzyma 
informację o wysokości funduszu wyli-
czonego na podstawie wzoru bazującego, 
m.in. na liczbie zameldowanych miesz-
kańców danego sołectwa.

W okresie od  sierpnia do  września 
w każdym sołectwie odbędą się zebrania 
wiejskie. Wówczas mieszkańcy wytypują 
zadania, na które zostaną przeznaczone 
środki.

Szacunkowo wyliczona kwota funduszu 
sołeckiego na rok  to około  tys. 
złotych.

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

UWAGA! OBJAZDY!
MTB MARATHON  KWIETNIA

 maja  roku od godziny .  do 
godziny .  zamknięta będzie droga 

wojewódzka nr  na odcinku od ulicy Woj-
ska Polskiego do ulicy Polnej. 

Objazd w kierunku Wągrowca odbywał się 
będzie ulicami: Poznańska, Mostowa, Kole-
jowa, Polna.

Objazd w kierunku Poznania odbywał się 
będzie ulicami: Rogozińska, Polna, Kolejowa, 
Wojska Polskiego. 

Przystanek autobusowy zostanie przenie-
siony na ulicę Kolejową, naprzeciwko Dworca 
PKP.

 MAJA

ZA POWSTAŁE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

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

SPROSTOWANIE

W numerze marcowym Biuletynu Samorządowego, w ogłoszeniu które dotyczyło roz-
grywek I rundy fazy play off  I ligi kobiet w siatkówce wkradł się błąd. Zapraszając na 
mecze w dacie podaliśmy rok , a powinien być oczywiście . Za pomyłkę prze-
praszamy.

Roma Dukat
redaktor naczelna BS

kwiecień 2012



JUBILACI

Dokument ma  lat, ale motto w nim 
zawarte - charakter ponadczasowy. 
Z gratulacjami z okazji - nazywanej 

żelazną - rocznicy ślubu do Szanownych Jubi-
latów  marca udał się Burmistrz Tomasz 
Łęcki oraz Kierownik USC Aleksandra Pilar-
czyk. 

Na miejscu czekali nie tylko Państwo Lewan-
dowscy, ale również część ich najbliższej 
rodziny. „Mała” część, bo przez  lat razem 
Jubilaci doczekali się dwóch synów, sied-
mioro wnuków i piętnaścioro prawnuków. 
Senior rodu powitał gości i podziękował za 
„pamięć o długo żyjących i długo kochają-
cych się małżeństwach”. 

Były wspomnienia pierwszych randek. Pań-
stwo Lewandowscy daleko się nie szukali, bo 
mieszkali w tej samej miejscowości – w Cie-
mierowie. Pan Józef niewiele się zastana-
wiał, czy prosić wybrankę o rękę. Pani Stefa-

nia szybko straciła mamę, w czasie wojny 
mając zaledwie  lat już ciężko pracowała 
na majątku oraz zajmowała się domem, co 
dawało najlepsze referencje, że będzie dobrą 
gospodynią i żoną. I tak zostało do dziś. Mał-
żonkowie zgodnie po  latach razem 
potwierdzają wzajemny szacunek, miłość 
i oddanie. 

Zgoda buduje, niezgoda rujnuje

Taki napis wyczytać można w książeczce potwierdzającej zawarcie małżeństwa przez Pań-
stwa Stefanię i Józefa Lewandowskich z Głębocka.

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

Tylko do końca kwietnia możemy prze-
kazać swój % podatku od dochodu na 
wybraną organizację pożytku publicz-

nego (opp). Zachęcamy, by wesprzeć którąś 
z goślińskich organizacji.

Wystarczy wypełnić standardowy formularz 
rocznego zeznania podatkowego (PIT), 
a w nim rubrykę „Wniosek o przekazanie 

% podatku należnego na rzecz Organizacji 
Pożytku Publicznego”, gdzie wpisujemy:

numer wpisu do KRS, 
obliczoną równowartość % podatku 
należnego.

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

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

. Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej –         
nr KRS 

▪
▪

Przekaż % podatku

. Fundacja „Bread of Life” –                           
  nr KRS 

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

. Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. 
Franciszka – nr KRS 

. Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych –                   
nr KRS 

. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni –        
nr KRS 

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

. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – 
nr KRS 

Dorota Brajewska
inspektor ds. opieki zdrowotnej 
i dotacji udzielanych z budżetu gminy
tel. 61 812 22 44
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Od  lat mieszkają w Głębocku, gdzie są 
parą małżeńską z najdłuższym stażem, 
a drugą po Państwie Fidos (  lat razem) 
w gminie Murowana Goślina. Nadal cieszą 
się dobrym zdrowiem, tryskają humorem 
i energią. Jubilatom życzymy wszystkiego 
dobrego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie

Pro Sinfonika - Koło Młodych Melomanów Klasa 
Muzyczna przy Szkole Podstawowej 

nr  im. Henryka Sienkiewicza

Gimnazjum nr  im. Jana Kochanowskiego 
w Murowanej Goślinie

serdecznie zapraszają na
niezwykłe widowisko teatralno-muzyczne

„BLISKIE SPOTKANIA TRZECIEGO 
STOPNIA, czyli DZIEJE MUZYKI”

reżyseria Jadwiga Maćkowiak
scenografi a Bartłomiej Stefański

 czerwca  r. (niedziela), godz. .
hala widowiskowo-sportowa przy 

ul. Mściszewskiej  w Murowanej Goślinie 

BILETY:  zł normalny;  zł ulgowy (dzieci 
i młodzież ucząca się do  roku życia, eme-
ryci, renciści) do nabycia: MGOKiR - ul. Poznań-
ska  oraz Klub Osiedlowy - Nowy Rynek 

Z wizytą u Jubilatów: Państwa Stefani i Józefa Lewandowskich.

fot. sxc.hu

www.murowana-goslina.pl



V Międzynarodowy Festiwal Chóralny 
im. ks. Edmunda Szymańskiego

KULTURA

Po raz VII Murowana Goślina jest współorganizatorem MTB Marathonu, pierwszego z cyklu Po raz VII Murowana Goślina jest współorganizatorem MTB Marathonu, pierwszego z cyklu 
dziesięciu maratonów (a zarazem jedynego nizinnego) organizowanych przez Grzegorza dziesięciu maratonów (a zarazem jedynego nizinnego) organizowanych przez Grzegorza 
Golonko - G&G Promotion. Gośliński maraton to swego rodzaju rozgrzewka na rozpoczęcie Golonko - G&G Promotion. Gośliński maraton to swego rodzaju rozgrzewka na rozpoczęcie 
sezonu rowerowego. Mimo małych przewyższeń, wcale nie należy do łatwych.sezonu rowerowego. Mimo małych przewyższeń, wcale nie należy do łatwych.

Jak co roku rowerzyści zmierzą się na  dystansach: mini (ok.  km), 
mega (ok.  km) i giga (ok.  km). Niespodzianką, w stosunku do 
lat poprzednich, jest poprowadzenie I etapu wszystkich trzech 

dystansów na północ od Murowanej Gośliny w stronę Starczanowa 
i Warty. Zawodnicy mini wrócą na os. Zielone Wzgórza, natomiast rowe-
rzyści z pozostałych dwóch tras pomkną dalej, na szlaki Puszczy Zielonka. 
Tradycyjnie niezmienny pozostanie dla nich do pokonania tzw. „kiler” 
czyli wjazd na Dziewiczą Górę.

Ramowy program:

Trasa:
Szczegółowe informacje na www.mtb.webworld.pl 

Zapisy:
Zgłoszenia do maratonu odbywają się:

drogą elektroniczną na: 
http://www.sportchallenge.cz/pl/login/prihlasit?id_zavod=
osobiście w biurze zawodów na Nowym Rynku w sobotę  kwietnia 
od .  do .  lub w niedzielę  kwietnia od .  do . . 

Aby uniknąć kolejek przy zapisach w niedzielę, lepiej skorzystać 
z możliwości zapisów drogą elektroniczną lub w biurze zawodów 
w sobotę.

Opłaty:
Opłaty są zróżnicowane i zależą od dystansu, terminu zgłoszenia 
i terminu wniesienia opłaty. Szczegóły na stronie organizatora 
www.mtb.webworld.pl 

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

Biuro Komunikacji Społecznej
tel.    

e-mail: promocja@murowana-goslina.pl 

▪

▪

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

. - .  
.

. - .
.

. - .
.

. - .
:

. - .
.
.
.
.



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

środa  kwietnia  r., godz. .
sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska 

Koncert Chóru z Gimnazjum Muzycznego ze Sztokholmu 
(Szwecja) - dyr. Bengt Ollén

poniedziałek  maja  r., godz. .
sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska 

Koncert Chóru Dziecięcego Szkoły Muzycznej im. Borysa 
Latoszyńskiego „Gloria” z Żytomierza (Ukraina) dla mło-

dzieży szkolnej – dyr. Natalia Klimenko

poniedziałek  maja  r., godz. .
sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska 

Koncert Chóru Dziecięcego Szkoły Muzycznej im. Borysa 
Latoszyńskiego „Gloria” z Żytomierza (Ukraina) 

dyr. Natalia Klimenko

piątek  maja  r., godz. .
sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska 

Koncert Polonijnego Chóru „Społem” z Mińska (Białoruś) 
dyr. Aleksander Szugajew

sobota  maja  r., godz. .
sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska 

Koncert Orkiestry Kopalni Węgla Kamiennego z Knurowa 
dyr. Mariusz Kowalczyk

z towarzyszeniem Polonijnego Chóru „Społem” z Mińska 
(Białoruś) - dyr. Aleksander Szugajew

oraz Chórów: Dziewczęcego, Kameralnego, Żeńskiego i Chło-
pięcego „Canzona” z Murowanej Gośliny 

dyr. Elżbieta Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska-Kubińska 

niedziela  maja  r., godz. .  
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa

Msza św. w intencji ks. kanonika Edmunda Szymańskiego 
oraz koncert w wykonaniu: 

Polonijnego Chóru „Społem” z Mińska (Białoruś) 
dyr. Aleksander Szugajew

Chóru Mieszanego „Vocantes” z Murowanej Gośliny 
dyr. Leszek Bajon

oraz Chórów: Dziewczęcego, Kameralnego, Żeńskiego i Chło-
pięcego „Canzona” z Murowanej Gośliny 

dyr. Elżbieta Wtorkowska, Adrianna Wtorkowska-Kubińska 

poniedziałek  maja  r., godz. .
sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska 
Koncert zespołu wokalnego „XCOR” z Wenezueli 

dla młodzieży szkolnej

poniedziałek  maja  r., godz. .
sala koncertowa Gimnazjum nr , ul. Mściszewska 
Koncert zespołu wokalnego „XCOR” z Wenezueli 

niedziela  maja  r., godz. .
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa
Koncert zespołu kameralnego „AMICI CANTI” z Buku 

dyr. Leszek Górka

Chóry: Dziewczęcy, Kameralny, Żeński i Chłopięcy „Canzo

Chóry: Dziewczęcy, Kameralny, Żeński i Chłopięcy „Canzona” z Murowanej Gośliny
na” z Murowanej Gośliny

Elżbieta Wtorkowska – Dyrektor Festiwalu

Elżbieta Wtorkowska – Dyrektor Festiwalu

zapraszają nazapraszają na

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

11 kwietnia - 20 maja 2012 r.11 kwietnia - 20 maja 2012 r.

fot. sxc.hu



URZĄD, RADA

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

Termin Wydarzenie Miejsce

 kwietnia Akcja poboru krwi Zespół Szkół w Bole-
chowie

 kwietnia Akcja poboru krwi Zespół Szkół w Muro-
wanej Goślinie

-  
kwietnia

Turniej fi nałowy 
o wejście do II ligi siatkówki

Sala sportowa 
Gimnazjum nr 

 kwietnia Mecz: 
KS Łopuchowo – Kotwica Kórnik Stadion Łopuchowo

 kwietnia Powerade Garmin 
MTB Marathon Puszcza Zielonka

 kwietnia Komisja Gospodarcza 
Rady Miejskiej MGOKiR

 kwietnia XVIII Gminny Konkurs Wiedzy 
Przyrodniczo-Leśnej MGOKiR

 kwietnia
VIII Pokazy taneczne i konkurs 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Tańca 

Aula Gimnazjum nr 

 kwietnia- 
 maja

V Międzynarodowy 
Festiwal Chóralny 
im. ks.Edmunda Szymańskiego

Aula Gimnazjum nr 
Kościół pw. NAJCH

 kwietnia II Drzwi otwarte Zespół Szkół w Muro-
wanej Goślinie

 kwietnia Derby: Concordia Murowana 
Goślina – KS Łopuchowo Stadion Miejski

 kwietnia 
-  maja

Wystawa malarstwa Justyny 
Kochaj – Szczecińskiej 
„Kwiaty z serca”

Klub Osiedlowy „Zie-
lone Wzgórza”

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, SPOTKAŃ NA TERENIE GMINY KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH, SPOTKAŃ NA TERENIE GMINY 
MUROWANA GOŚLINAMUROWANA GOŚLINA

Termin Wydarzenie Miejsce

 kwietnia Komisja Oświatowo-Społeczna 
Rady Miejskiej MGOKiR

 kwietnia Wykład: 
Goślińska Akademia Pokoleń Ratusz

 kwietnia Mecz: 
KS Łopuchowo – Piast Kobylnica Stadion Łopuchowo

 maja Mecz: Concordia Murowana 
Goślina – Warta Śrem Stadion miejski

 maja Zlot starych samochodów Nowy Rynek, 
os. Zielone Wzgórza

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

 maja Mecz: KS Łopuchowo – Vitcovia 
Witkowo Stadion Łopuchowo

 maja Gminny Festiwal 
Piosenki Przedszkolaków MGOKiR

 maja
Eliminacje powiatowe do Woje-
wódzkiego Festiwalu Piosenki 
Przedszkolaków

MGOKiR

 maja Mecz: Concordia Murowana 
Goślina – Lechita Kłecko Stadion miejski

 maja Rajd rowerowy Radia Merkury Nowy Rynek, 
os. Zielone Wzgórza

 maja XIII Rajd turystyczny po Puszczy 
Zielonka „Goślińskie Lofry” Puszcza Zielonka

 maja Koncert z okazji Dnia Matki MGOKiR

 maja Sesja Rady Miejskiej 
(absolutoryjna) MGOKiR

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie

serdecznie zaprasza na:

 VIII POKAZY TANECZNE
z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca

 kwietnia  r., godz. .

  aula Gimnazjum nr , ul. Mściszewska 

w programie: taneczne występy zespołów
 z terenu naszej gminy.

fot. sxc.hu

kwiecień 2012



nych,  wyświetlano fi lmy promujące, prowa-
dzono wiele rozmów z inwestorami oraz 
udzielano szczegółowych informacji  doty-
czących konkretnych projektów inwestycyj-
nych. Uczestnicy brali także udział w wielu 
konferencjach o tematyce inwestycyjnej 
wynosząc z nich przydatne informacje o ak-
tualnych planach inwestycji dużych fi rm. 

Prezentowano tereny zgromadzone w Elek-
tronicznej Bazie Ofert Inwestycyjnych Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Promowane były 
zwłaszcza projekty z Chodzieży, Czerwo-
naka, Gniezna, Murowanej Gośliny, Piły, 
Poznania, Starego Miasta i Śremu.

Przedstawicielka Murowanej Gośliny - Kie-
rownik Biura Zarządzania Projektami i Rewi-
talizacji Barbara Florys-Kuchnowska - pro-
mowała ofertę inwestycyjną, w skład której 
wchodziły tereny przeznaczone pod aktywi-
zację gospodarczą (w tym Goślińską Strefę 
Przemysłową przy ul. Polnej oraz nową 
strefę AG przy obwodnicy), a także projek-
tów partnerstwa publiczno-prywatnego 
(w tym rewitalizacja zespołu pałacowo-par-
kowego w Murowanej Goślinie).

Należy podkreślić, że Polska staje się jednym 
z bardziej atrakcyjnych miejsc pod inwesty-
cje w Europie, dlatego dla gminy Murowana 
Goślina targi MIPIM stały się okazją na zain-
teresowanie inwestorów zagranicznych 
lokalną ofertą inwestycyjną. Udział w Tar-
gach może dać w przyszłości wymierne 
korzyści w postaci nowo otwieranych fi rm 
na terenie gminy.

Murowana Goślina na targach 
inwestycyjnych w Cannes

Według danych organizatora, w te-
gorocznych targach udział wzięło 
ponad  tys. akredytowanych 

uczestników z  krajów świata, z czego 
ponad  ,  tys. to inwestorzy. 

Targi MIPIM przyciągają z jednej strony 
zarówno wystawców - oferentów z sektora 
nieruchomości, a z drugiej uczestników szu-
kających najlepszych miejsc na ulokowanie 
kapitału, czyli inwestorów planujących np. 
ekspansję działań na terenie innego kraju 
poprzez budowę nowego zakładu pracy. 
Warto wspomnieć, iż ranga imprezy anga-
żuje największe miasta, regiony, fi rmy z ca-
łego świata. 

Głównym inicjatorem udziału samorządów 
Wielkopolski na targach był Wielkopolski 
Urząd Marszałkowski, który realizował pro-
jekt pt.: „Kompleksowa promocja gospo-
darki i inwestycji w Wielkopolsce” – dofi nan-
sowany ze  środków Unii Europejskiej w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na lata - , Prio-
rytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, 
Działanie .  Promocja regionalnej gospo-
darki, dofi nansowując tym samym w znacz-
nym stopniu (pokrycie  proc. kosztów) 
uczestnictwo przedstawiciela Murowanej 
Gośliny w targach. Prezentacja oferty inwe-
stycyjnej Murowanej Gośliny znalazła się na 
wspólnym stoisku Regionu Wielkopolski, 
którego gospodarzem był Urząd Marszał-
kowski Województwa Wielkopolskiego. 

Na stoisku Województwa Wielkopolskiego 
zaprezentowano szereg ofert inwestycyj-

OŚWIATA

W dniach -  marca w Cannes, we Francji odbyły się 
. Międzynarodowe Targi Nieruchomości MIPIM . 

Jest to najważniejsza i najbardziej prestiżowa branżowa 
impreza targowa w Europie. Murowana Goślina również 
zaprezentowała tam swoją ofertę.

„Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego”

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ 

ROZWOJU REGIONALNEGO

WOJEWÓDZTWO 
WIELKOPOLSKIE

NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻNIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-
goslina.pl, BIP, PRAWO LOKALNE w zakładce Zarządzenia Burmistrza -  (Zarządzenie nr 

/  z dnia . .  r.) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy dostępny jest wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Poznańska , p. .

Jadwiga Kubińska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel.    , e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

Polska Izba Gospodarcza chcąc służyć 
pomocą obecnym lub przyszłym 
przedsiębiorcom od marca do grudnia 

 r. prowadzi w Urzędzie Miasta i Gminy 
nieodpłatne konsultacje dla osób i fi rm z te-
renu naszej gminy. 

Podczas pełnionych dwa razy w miesiącu 
dyżurów doradcy będą udzielać informacji 
i pomocy w kwestiach interesujących przed-
siębiorców.

Dyżury odbywają się w Urzędzie Miasta 
i Gminy przy ul. Poznańskiej  w pokoju 
nr  (Ośrodek Kultury, na parterze) w go-
dzinach od .  do .  w następujących 
dniach:  kwietnia,  i  maja,  i  
czerwca,  i  lipca,  i  sierpnia,  i  
września,  i  października,  i  listo-
pada,  i   grudnia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, 
które chcą założyć działalność gospodarczą 
lub już ją prowadzą do skorzystania z po-
mocy doradców.

Doradcy dla 
„przędsiębiorczości”

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

XII Targ Wiejski 
w Boduszewie

Głównym celem wystawy jest promo-
wanie tradycji, turystyki lokalnej oraz 
sztuki ludowej. W zamierzeniu orga-

nizatorów jest również popularyzacja zmian 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiej-
skich, a dla najmłodszych edukacja poprzez 
kontakt z przyrodą i otoczeniem wiejskim. 

W wystawie mogą wziąć udział rolnicy z pło-
dami rolnymi i wyrobami garmażeryjnymi 
pochodzącymi z własnych gospodarstw, 
hodowcy drobiu, plantatorzy upraw sadow-
niczych i warzywniczych itp., szkółkarze, 
pszczelarze, właściciele gospodarstw agro-
turystycznych, osoby zajmujące się drobną 
wytwórczością, a także twórcy rękodzieła 
artystycznego. 

UWAGA! Tegoroczny Targ Wiejski w Bodu-
szewie odbędzie się w sobotę  czerwca, 
początek o godz. . .

Wszystkich zainteresowanych wystawie-
niem swoich produktów prosimy o kontakt 
z Ośrodkiem Kultury ( )   .

www.murowana-goslina.pl



Konsorcjum fi rm Mostostal Warszawa 
i Cestar Szczecin prowadzi obecnie 
prace związane z budową kanalizacji 

sanitarnej realizowanej przez Związek Mię-
dzygminny „Puszcza Zielonka” na terenie 
dziewięciu miejscowości: Kamińsko (ulice: 
Brzozowa, Jaworowa, Jeziorna, Modrze-
wiowa, Przelotowa, Słoneczna,  Wypoczyn-
kowa), Kąty, Łopuchowo, Mściszewo (ulica 

Z placu budowy kanalizacji sanitarnej
Złotoryjska), Murowana Goślina (ulice: Kmi-
cica, Oleńki, Podbipięty), Przebędowo (ulica 
Kuźnicza), Rakownia (ulice: Sowia i Jastrzę-
bia), Trojanowo, Wojnówko (ulice: Borów-
kowa, Jagodowa, Jarzębinki, Jeżynowa, 
Leśna, Malinowa, Modrzewiowa, Morelowa, 
Poziomkowa, Wiśniowa, Sady, Leśny Zaułek). 
Na koniec marca  r. na terenie gminy 
Murowana Goślina ww. fi rmy wybudowały 

,  km sieci kanalizacji sanitarnej (grawita-
cyjnej, tłocznej i przyłączy).

Informacje związane z przyłączeniem się do 
budowanej kanalizacji sanitarnej znajdują się 
na stronie internetowej ww. Związku w za-

Ryszard Pomin
Kierownik Referatu 
Programowania Rozwoju i Inwestycji
tel. 61 892 36 10
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

Budowa sieci wodociągowej w Głębocku

 marca  roku zostało ogło-
szone postępowanie przetar-
gowe na roboty budowlane zwią-

zane z budową sieci wodociągowej rozdziel-
czej w miejscowości Głębocko.  

Zakres prac obejmuje trzy etapy realizacji 
robót:

. Etap I obejmuje budowę sieci wodociągo-
wej rozdzielczej w pasie dróg gminnych:

śr.  x ,  mm PE na długości                 
=   mb,

▪

Wioletta Wojciechowska
inspektor ds. inwestycji drogowych 
i sieciowych
tel. 61 811 88 28 w. 208
e-mail: w.wojciechowska@murowana-goslina.pl

kładkach „Przyłącz się” (http://www.pusz-
cza-zielonka.pl/kanalizacja/przylacz-sie.
html) oraz na mapach „kanalizacja mapa”.

Z kolei szczegóły rozwiązań technicznych, 
w tym rzędne studzienki na przyłączu kana-
lizacyjnym do poszczególnej posesji znajdują 
się na stronie internetowej http://bip.fi les.
puszcza-zielonka.pl/ - /.

Powyższe informacje można również uzyskać 
w Biurze Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka” Nowy Rynek  w Murowanej Gośli-
nie oraz w Urzędzie Miasta i Gminy przy ulicy 
Poznańskiej  w Murowanej Goślinie.

śr.  x   ,  mm PE na długości               
=    mb,

. Etap II obejmuje budowę sieci wodocią-
gowej rozdzielczej - przejście przez drogę 
wojewódzką nr  Poznań – Wągrowiec 
metodą przecisku:

śr.  x ,  mm PE na długości            
= ,  mb,

. Etap III obejmuje budowę sieci wodocią-
gowej rozdzielczej w granicach terenu 
zamkniętego (PKP):

śr.  x ,  PE   na długości                
=  ,  mb w tym pod linią kolejową 

,  mb.

Planowany termin rozpoczęcia robót budow-
lanych to maj  roku, natomiast całkowite 

▪

▪

▪

rozliczenie fi nansowe z wykonawcą robót 
budowlanych - do  listopada  roku.

Budowa sieci wodociągowej etap I i II będzie 
współfi nansowana do  % wartości robót 
kwalifi kowanych ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Osi III Działania  Podsta-
wowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata - . Instytucja 
Zarządzająca Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata -  to Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O wyborze wykonawcy powiadomimy nie-
zwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania 
przetargowego.

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.................................................     
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BEZPIECZEŃSTWO

nięto następujące tereny: ul. Rogu Renifera  
- tereny bagienne, ul. Kutrzeby - boisko i te-
ren szkoły Gimnazjum nr , lasek oraz tereny 
przyległe do ścieżki, ul. Gajową, ul. Poznań-
ską - tereny zielone i zalesione, a także częś-
ciowo pas drogowy drogi powiatowej Długa 
Goślina - Wojnowo. W czasie obfi tych opa-
dów śniegu osoby skazane odśnieżały chod-
niki przy głównych drogach wsi: Białężyn, 
Długa Goślina i Uchorowo.
 
W ramach współpracy przeprowadzono 

 wspólnych patroli prewencyjnych strażni-
ków miejskich z policjantami Komisariatu 
w Murowanej Goślinie. 

W dniach , ,  lutego, wspólnie z jednost-
kami Państwowej Straży Pożarnej z Bole-
chowa i Ochotniczej Straży Pożarnej z Muro-
wanej Gośliny przeprowadzono patrol kon-
trolny ulic osiedla „Zielone Wzgórza”. Celem 
ćwiczeń było sprawdzenie drożności dróg 
i ulic osiedla pod kątem wykorzystania 
przez jednostki ratowniczo-gaśnicze. 

W związku ze zwiększoną liczbą osób niepra-
widłowo parkujących pojazdy na pl. Powstań-
ców Wlkp., w marcu Straż Miejska zwięk-
szyła liczbę patroli w tym rejonie. Wobec 

 ujawnionych przypadków parkowania 
pojazdów w sposób zabroniony i powodu-
jący zagrożenie w ruchu drogowym wobec 
kierowców nałożono prawem określone 
sankcje karne. 

W okresie od  stycznia do  marca 
Strażnicy Miejscy przyjęli  inter-
wencje, w tym m.in.: w zakresie 

czystości i porządku – , parkowania pojaz-
dów i bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 
, interwencje dotyczące zwierząt – , bez-

pieczeństwa mieszkańców i zakłócania 
porządku publicznego – , inne – .

W omawianym okresie  bezdomnych psów 
przewieziono do schroniska „Azorek” 
w Obornikach.

Strażnicy zgłosili  uwagi: do Referatu 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska oraz innych komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta i Gminy – , Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich – , Firmy utyli-
zacyjnej „Farmutil” – , zarządców nierucho-
mości – , wykonawców obwodnicy – , Spo-
łecznej Straży Rybackiej –  i Pogotowia 
Wodociągowego „Aquanet” – .

W styczniu i lutym osoby skazane wyrokiem 
Sądu Rejonowego na karę ograniczenia wol-
ności, pod nadzorem funkcjonariuszy SM 
przepracowały w ramach prac publicznych 

 godzin. W toku zleconych prac uprząt-

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

Przeprowadzono kompleksową kontrolę 
posesji w Białęgach pod względem gospoda-
rowania odpadami. Skontrolowano  pose-
sji, gdzie zachodziło uzasadnione podejrzenie 
naruszeń w zakresie przestrzegania ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 
Ujawniono  przypadki niedopełnienia obo-
wiązku umowy o wywóz nieczystości - jedną 
osobę, ze względu na trudną sytuację mate-
rialną rodziny pouczono, dwóch właścicieli 
ukarano mandatami karnymi.

 lutego strażnicy miejscy przeprowadzili 
prelekcje dla dzieci w Bibliotece Publicznej 
na temat: „Bezpieczne ferie”.

 marca funkcjonariusz Straży Miejskiej 
otrzymał zgłoszenie dotyczące jednej z dróg 
gminnych w Boduszewie, gdzie znaleziono 
kapsułki z białym proszkiem niewiadomego 
pochodzenia. Patrol Straży Miejskiej we 
współpracy z inspektorem ds. ochrony śro-
dowiska Urzędu Miasta i Gminy zabezpieczył 
podejrzane miejsce przed osobami postron-
nymi, a następnie udzielał asysty interweniu-
jącym strażakom, najpierw z jednostki OSP, 
a następnie zespołowi ratownictwa che-
micznego, będącego w dyspozycji Komen-
danta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej. W toku podjętych działań usta-
lono, że skład chemiczny proszku jest 
podobny do składu jednej z wielu odżywek 
na przyrost tkanki mięśniowej, wykorzysty-
wanych na siłowniach.

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór uczestniczek do 
projektu Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 

Bezrobotnych w Gminie Murowana Goślina „Lepsze Jutro”.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie 
prosimy o kontakt z Magdaleną Olejniczak lub Moniką Kantorską tel.  - .

W RAMACH PROJEKTU:
kurs zawodowy - opiekun osoby starszej, prawo jazdy kat. B, 
warsztaty poszukiwania pracy, 
trening doskonalący umiejętności społeczne, 
warsztaty autoprezentacji.

▪
▪
▪
▪

OFERUJEMY:
profesjonalną kadrę szkoleniową,
bezpłatne zajęcia i poczęstunek,
bezpłatne materiały szkoleniowe,
miłą i przyjazną atmosferę,
wsparcie fi nansowe w trakcie udziału w projekcie,
dyplom potwierdzający zdobycie nowych kwalifi kacji.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Planowany termin realizacji zajęć: maj-listopad  r.
Do udziału w projekcie zapraszamy: mieszkanki gminy, w wieku między , a  rokiem 
życia, niepracujące lub bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Szcze-
gólnie zapraszamy mieszkanki wsi oraz panie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Anonimowy 
list do redakcji
Biuletynu

Do redakcji Biuletynu Samorządowego 
wpłynął list informujący o psach 
wałęsających się po miejscowości 

Głęboczek. Z pisma wynikało, że zwierzęta 
mają swoich właścicieli. 

Listu nie możemy opublikować na łamach 
biuletynu, ponieważ nie został on podpisany. 
Przyjmujemy zasadę, że anonimów w Biule-
tynie nie zamieszczamy. 

List przekazaliśmy do Straży Miejskiej. Na 
polecenie Burmistrza strażnicy przeprowa-
dzili interwencję w poruszonej przez Autorkę 
listu sprawie.

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

www.murowana-goslina.pl



Kazimierz Nowak był przedwojennym 
podróżnikiem, reporterem i fotogra-
fem, który związał swe życie z Pozna-

niem i okolicami. W latach -  jako 
pierwszy człowiek odbył samotną wyprawę 
po Afryce, trasą z Trypolisu na Przylądek 
Igielny i z powrotem na północ do Algieru. 
Głównie rowerem, ale także pieszo, konno, 
czółnem oraz na wielbłądzie przemierzył 
łącznie ok.  tys. km. Swoją -letnią podróż 
opisywał w przejmujących reportażach, pub-
likowanych na bieżąco w polskich i zagra-
nicznych czasopismach.

Sztafetowa wyprawa śladami Nowaka była 
z jednej strony podróżą, a z drugiej hołdem 
oddanym podróżnikowi i próbą ukazania 
dokonań zapomnianego przez dziesięciole-
cia niezwykłego Polaka. Jedna cecha łączy 

TURYSTYKA

Afryka na rowerze w Rakowni

wszystkich uczestników, trwającej  dni 
sztafety z lat - , ta cecha „przelewa” 
się na tych, którzy się o wyprawie dowiadują, 
to podziw dla wyczynu Kazimierza Nowaka.

Dominik Szmajda i Kasia Falkowska zaprezen-
towali kilkanaście slajdów wprowadzających 
do XX etapu sztafety – przez Czad, a następ-
nie pokazali amatorski fi lm (prezentujący się 
bardzo profesjonalnie) z rowerowej podróży. 
Najciekawszym momentem dla uczestników 
spotkania była chyba jednak możliwość usły-
szenia odpowiedzi na pytania – pozornie try-
wialne (jak nawigowaliście? czy napotkane 
zwierzęta nie były groźne?), które nasunęły 
się automatycznie po obejrzeniu fi lmu. Nie-
samowite były obrazy z codziennego życia 
Afrykańczyków, niezmienionej przyrody, 
braku infrastruktury Czadu, ale też spokoju 

 marca w świetlicy w Rakowni odbyło się pierwsze z cyklu spotkań podróżniczych. Na roz-
poczęcie – nie byle gratka – spotkanie z podróżnikami projektu sztafety śladami Kazimierza 
Nowaka – Dominikiem Szmajdą i Kasią Falkowską.

Zmiana cen biletów autobusowych
 stycznia  r. do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina wpłynął wniosek fi rmy 

Warbus Sp. z o.o. z Warszawy w sprawie zmiany taryfy opłat za korzystanie z autobuso-
wego transportu publicznego na liniach , , , ,  i  bis.

Goślinę z Poznaniem o ok. , % - % oraz na 
liniach wewnątrzgminnych o ok. % - , % 
w stosunku do obecnych cen.

Po przeanalizowaniu powyższych informacji, 
biorąc szczególnie pod uwagę wzrost cen 
paliw (luty  r w stosunku do lutego  
r – ok. % wg GUS) zajęto stanowisko, aby 
przychylić się do złożonego przez Spółkę 
Warbus wniosku w sprawie zmiany taryfy 
opłat za przejazdy środkami komunikacji 
autobusowej realizowanej na zlecenie Gminy 
Murowana Goślina. Podwyżka jednak nie 
powinna być wyższa niż , % tj. na poziomie 
wskaźnika infl acji w dziale transport.

Wniosek Spółki Warbus wraz z pismem prze-
wodnim zawierającym opis stanowiska 
w przedmiotowej sprawie zostały przedło-
żone do zaopiniowania Komisji Gospodarczej 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, której 
posiedzenie odbyło się  marca  r. Komi-
sja po zapoznaniu się z ww. dokumentami, 
pozytywnie zaopiniowała ww. stanowisko 
w sprawie zmiany cen biletów w transporcie 
publicznym.

Nowy cennik 
obowiązuje od  kwietnia  r.

W ww. wniosku Przewoźnik przed-
stawił argumenty przemawiające 
za podwyżką cen biletów, miano-

wicie: wzrost cen paliwa, wzrost kosztów 
części zamiennych i ogumienia, wzrost kosz-
tów ubezpieczeń oraz wzrost kosztów wody, 
energii elektrycznej i ciepła.

Spółka zaproponowała podwyżkę wartości 
biletów na liniach łączących Murowaną 

Joanna Gliwka
podinspektor ds. infrastruktury tech-
nicznej
tel.    
e-mail: j.gliwka@murowana-goslina.pl

i beztroski mieszkańców. Z pewnością naj-
ciekawsze były zdjęcia porównawcze – 
podróżnicy odnajdywali miejsca sfotografo-
wane przez Nowaka i zatrzymywali je rów-
nież w kadrze swoich aparatów. Fotografi e 
ukazały, jak niewiele się przez ponad osiem-
dziesiąt lat w Afryce zmieniło. 

Dziękujemy raz jeszcze prelegentom za 
poświęcony czas, dziękujemy uczestnikom 
spotkania. 

Kolejne spotkanie planowane jest na kwie-
cień, temat i dokładna data zostanie podana 
na stronie www.rakownia.com, w zakładce 
„świetlica”.

Maciej Gramacki

BILETY JEDNORAZOWE

stara cena nowa cena

Przejazd w I strefi e ,  zł ,  zł

Przejazd w II strefach ,  zł ,  zł

Przejazd w III strefach ,  zł ,  zł

Przejazd w IV strefach ,  zł ,  zł

BILETY MIESIĘCZNE W JEDNĄ STRONĘ

Przejazd w I strefi e  zł  zł

Przejazd w II strefach  zł  zł

Przejazd w III strefach  zł  zł

Przejazd w IV strefach  zł  zł

BILETY MIESIĘCZNE W DWIE STRONY

stara cena nowa cena

Przejazd w I strefi e  zł  zł

Przejazd w II strefach  zł  zł

Przejazd w III strefach  zł  zł

Przejazd w IV strefach  zł  zł

BILETY JEDNORAZOWE

stara cena nowa cena

Przejazd w I strefi e ,  zł ,  zł

Przejazd w II strefach ,  zł ,  zł

BILETY MIESIĘCZNE

Przejazd w I strefi e  zł  zł

Przejazd w II strefach  zł  zł

CENY BILETÓW NA LINIACH  I  PRZEBĘDOWO  POZNAŃ CENY BILETÓW NA LINIACH ,  I  
KOMUNIKACJA WEWNĄTRZGMINNA :

kwiecień 2012



OŚWIATA

Połowinki u „Hipolita”

Jak nakazuje tradycja naszego gimnazjum, 
w połowie roku szkolnego drugie klasy 
obchodzą  połowinki. Tegoroczne odbyły się 

 lutego. Bawili się wszyscy gimnazjaliści, 
bez wyjątku. 
Zabawa została zorganizowana przez rodzi-
ców, którym, korzystając z okazji, pięknie 
dziękujemy. Uroczystość otwierała Justyna 
Furman, dyrektor. Razem z uczniami bawili 
się rodzice, nauczyciele, wychowawcy. Szam-
pańską zabawę przeplatały refl eksje zgoła 
fi lozofi czne: „jak to możliwe, że jesteśmy już 
na półmetku?” Zabawa trwała do ostatniego 
tańca… 

Ferie

Zaraz po połowinkach zaczęły się długo 
oczekiwane ferie, w czasie których też się 
działo... Młodzież mogła skorzystać z róż-
nych zajęć sportowych, językowych, a ucz-
niowie mający problemy z konkretnym mate-
riałem, mogli zgłosić się do nauczyciela i uzy-
skać pomoc. Odbył się również Tydzień 
Matematyczno-Przyrodniczy. Każdy dzień 
poświęcony był innemu przedmiotowi. 

Wieści z Gimnazjum nr 1
W pierwszym etapie brali udział wszyscy 
uczniowie. W fi nale mogą oni uzyskać tytuł 
Mistrza lub Geniusza, a nagrodą jest wyjazd 
na Festiwal Nauki. Czekamy na wyniki.

Sukcesy uczniów

Nasz zespół „Hipolitki” zajął II miejsce w Re-
jonowych Zawodach w Aerobiku Grupowym, 
co oznacza, że dziewczęta uzyskały awans 
do Mistrzostw Wielkopolski. Życzymy dal-
szych sukcesów!

Gminny etap konkursu „Czytaj z głową” 
odbył się po raz drugi. Wzięło w nim udział 

 uczniów ze szkół podstawowych naszej 
gminy, obu gimnazjów i trzech oddziałów 
Zespołu Szkół w Rokietnicy. Po testach i do-
grywce wyłoniono  zwycięzców. Uczest-
nicy w przerwie mogli obejrzeć fi lm, zająć się 
łamigłówkami, grami lub lekturą. Nagrody 
wręczyła Krystyna Przygońska, a dyplomy 
uczestnikom Justyna Furman, dyrektor.
Nasza uczennica Alicja Okińczyc zakwalifi ko-
wała się do rejonowego etapu Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego.

Elżbieta Mistarz, Nauczyciel Gimnazjum nr 

Ferie 
w Rakowni

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół 
Rakowni, w nowo otwartej świetlicy 
wiejskiej odbyły się podczas ferii zimo-

wych zajęcia, w których uczestniczyło trzy-
dzieścioro pięcioro dzieci.

Wśród atrakcji znalazły się zabawy integra-
cyjne przy muzyce, dekorowanie pizzy, 
wyszywanie, wyjazd na basen do Wągrowca, 
rajd pieszy i ognisko, gry logiczne, konkursy 
sportowe.

Zorganizowano bal kostiumowy z udziałem 
miejscowych przedszkolaków. Spora grupa 
dzieci i młodzieży miała okazję zapoznać się 
ze ścieżką edukacyjną w Biedrusku.

Opiekę sprawowały dobrowolnie osoby 
dorosłe: Michał Derbich, Piotr Jędrzejczak, 
Joanna Kapusta, Iwona Pietrzak, Roman Pie-
trzak, Jolanta Popiołkiewicz. Opiekunów 
chętnie wspierali rodzice i panie z grupy 
gospodyń wiejskich „Aktywne babki”.

Realizacja programu ferii była możliwa dzięki 
życzliwości i hojności wielu osób.

Grupa „Aktywne babki”, której przewodzi 
Bożena Zelner, przekazała na organizację 
zajęć  zł wygospodarowane z dochodu, 
jaki przyniosła zabawa karnawałowa 
w świetlicy.

Konkretną pomoc okazał Jacek Tomaszew-
ski zapewniając przejazdy do Biedruska i na 
stację kolejową oraz użyczając gościny w... 
wigwamie, gdzie miała miejsce meta zimo-
wego rajdu.

Roman Pietrzak na swój koszt zaprosił dzieci 
do Aquaparku w Wągrowcu.

Niestrudzoną koordynatorką wszystkich 
działań była Klaudia Winogrodzka, admini-
stratorka świetlicy. Na równi z opiekunami 
zajmowała się dziećmi podczas zajęć, zapew-
niała pyszny poczęstunek, a także dzielnie 
stawiała czoła nieprzewidzianym sytuacjom, 
których nigdy nie brakuje.

Dziś można powiedzieć, że ferie okazały się 
zupełnie niezłym początkiem działalności 
świetlicy dla najmłodszych.

Jolanta Popiołkiewicz

nasza gmina, dlatego na zaproszenie Burmi-
strza Tomasza Łęckiego do Murowanej 
Gośliny przyjechał Waldemar Wspaniały – 
legenda polskiej siatkówki, obecnie wicepre-
zes PZPS.
W obydwu gimnazjach trwają przygotowa-
nia do utworzenia klas sportowych o profi lu 
siatkarskim. Klasy sportowe będą miały 
minimum  uczniów. Pozostałe oddziały 
klas pierwszych będą tworzone według 
zasady: średnia liczba uczniów w oddziale 
w tych szkołach powinna wynosić  „+-„ 

 uczniów, czyli od  do  uczniów. Szkoła 
Podstawowa nr  i Szkoła Podstawowa nr  
również przymierzają się do utworzenia 
klasy sportowej o profi lu siatkarskim. 

Klasa muzyczna
W Szkole Podstawowej nr  będzie też utwo-
rzona klasa muzyczna. Średnia liczba ucz-
niów w oddziale w tych szkołach powinna 
wynosić  „+-„  uczniów, czyli od  do 

 uczniów. Do klas sportowej i muzycznej 
będą przyjmowani też uczniowie spoza 
obwodu. W innych przypadkach każde zgło-
szenie będzie rozpatrywane indywidualnie.

Szkoły wiejskie
Każda ze szkół wiejskich planuje otwarcie 
jednej klasy pierwszej. Liczba uczniów w od-
dziale klasy pierwszej winna wynosić co naj-
mniej . Z uwagi na małą liczbę uczniów 
w oddziale, część zajęć w tych szkołach 
odbywa się w klasach łączonych.

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Zapisy do przedszkoli
Od  do  marca trwały zapisy do przed-
szkoli funkcjonujących na terenie gminy 
Murowana Goślina. Jest to z pewnością 
„gorący” okres dla rodziców.  Przesunięcie 
obowiązku szkolnego sześciolatków do roku 

 spowodowało, że kolejny rok należy 
zapewnić miejsca w przedszkolach dwóm 
pełnym rocznikom (  i ). Jest to bar-
dzo trudne zadanie i z pewnością nie zado-
woli każdego rodzica, zwłaszcza dzieci trzy- 
i czteroletnich, dla których mogło zabrak-
nąć miejsc.  Problem ten zniknie za dwa lata 
wraz z pójściem sześciolatków do szkół.

Szkoły w roku szkolnym /
Już niebawem w Polsce powołane zostaną 
do życia tzw. SOS-y , czyli Siatkarskie Ośrodki 
Szkolne, które mają zajmować się szkole-
niem młodzieży w Polsce. Projekt Wicepre-
miera Waldemara Pawlaka przewiduje utwo-
rzenie  struktury, na którą będą się składać 

 gimnazja,  liceum i Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego.  Projekt jest bardzo szczegó-
łowo opracowany, zakłada szereg działań 
szkoleniowych i edukacyjnych.

Klasy siatkarskie
Szansę na utworzenie SOS-u ma również 

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

www.murowana-goslina.pl



KULTURA

NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIANIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miasta 
i Gminy  Murowana Goślina ul. Poznańska  i , wywieszono na okres  dni wykaz nieruchomości 
niezabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz dotyczy miejscowości:

Długa Goślina – cele przemysłowe,
Białężyn – grunty orne,
Murowana Goślina – maska budowlana.

Monika Tomaszewska, inspektor ds. gospodarki gruntami
tel.    , e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl

▪
▪
▪

  Młodzi chcą przestrzeni w goślińskiej Młodzi chcą przestrzeni w goślińskiej 
kulturze!kulturze!

Młodzież zrzeszona w grupie pod nazwą 
Tenshi (z jap. anioł), działa zgodnie z za-
sadą: jeśli chcesz, by coś się działo, weź 
sprawy w swoje ręce. Murfest to ich inicja-
tywa, która ma być nową ofertą kulturalną 
skierowaną do rówieśników. Ze swoim 
pomysłem grupa zwróciła się do ośrodka 
kultury, który zaangażował się w projekt. 
Plany zakładają organizację koncertów 
kapel reprezentujących różne gatunki 
muzyczne. Imprezy mają się odbywać 
w cyklu dwumiesięcznym. 

Pierwsza impreza Festiwal Murfest vol.  
już się odbyła, wystąpiły kapele hard 
rockowe m.in. goślińska Snake Thursday, 
wągrowiecka Rosalium oraz poznańska 
Evil District. Impreza odbyła się we współ-
pracy z ośrodkiem kultury,  lutego w sali 
remizy OSP. Sprzedano ponad  biletów. 
W kolejnych edycjach wystąpią reprezen-
tanci reggae i hip-hop.
 
  Jubileuszowe XV Otwarte Mistrzostwa Jubileuszowe XV Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Murowana Goślina w SzachachGminy Murowana Goślina w Szachach

 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury i Rekreacji odbyły się XV Otwarte 
Mistrzostwa Gminy w Szachach. Do rywali-
zacji o tytuł Mistrza Murowanej Gośliny 
przystąpiło w grupie seniorów  zawodni-

ków i  młodych szachistów w grupie 
juniorów.

Seniorzy zawody rozegrali systemem 
szwajcarskim, po siedmiu rundach wyło-
niono najlepszych zawodników. Mistrzem 
Murowanej Gośliny na rok  został 
Tadeusz Krauze, dawniej mieszkaniec 
naszej gminy, a obecnie gminy Czerwonak. 
Warto wspomnieć, że tegoroczny tytuł 
zdobyty przez pana Tadeusza to już jego 
piąty laur w dotychczasowych mistrzo-
stwach. Na kolejnych miejscach uplasowali 
się:

. Leszek Szymański - Murowana Goślina

. Mirosław Zając - Oborniki
W kategorii juniorów zawody rozegrano 
systemem kołowym, pierwsze trzy miejsca 
zajęli:

. Michał Lewandowski - Długa Goślina

. Bartłomiej Bajan - Murowana Goślina

. Robert Zając - Oborniki
Zawody sędziowała bardzo sprawnie Mał-
gorzata Napierała

  Kobiety „Lubią to !”Kobiety „Lubią to !”

Ośrodek Kultury wraz z Chór Kameralnym 
„Canzona” oraz  Żeńskim Chórem Canzona 
- Absolwent zaprosili gości na koncert 
z okazji  marca. Dodatkową atrakcją był 
pokaz mody sukienek wyjściowych zorga-
nizowany przez sklep BUTIK-MONIK z Wą-
growca. Na zakończenie pokazu odbyło się 

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
losowanie nagrody ufundowanej przez 
butik, za którą kryła się butelka wina 
i gratisowe wypożyczenie kreacji. Los 
uśmiechnął się do pani Katarzyny Lurki.
Chórzystki pod dyrekcją Adrianny Wtor-
kowskiej-Kubińskiej przy akompania-
mencie Marcina Matuszewskiego zapre-
zentowały się „śpiewająco” w repertua-
rze ABBY i musicalowym New York, New 
York, Lady be good, by w końcu przypo-
mnieć polskie hity sprzed lat: „Już nie 
zapomnisz mnie” i „Ale to już było”.
Hasło „Wino, kobiety i śpiew” jest może 
stare, ale w tym dniu było aktualne, 
ponieważ wszystkie wymienione skład-
niki znalazły swoje miejsce w dniu kon-
certu  marca br.

  Dzieci z Murowanej Gośliny na scenie Dzieci z Murowanej Gośliny na scenie 
Teatru Animacji w PoznaniuTeatru Animacji w Poznaniu

 marca w Teatrze Animacji w Poznaniu 
odbył się przegląd Dziecięcej Sceny Pre-
zentacji Teatralnych. W przeglądzie 
wzięły udział dzieci ze szkół podstawo-
wych w Poznaniu. Murowaną Goślinę 
reprezentowała grupa teatralna „Czer-
wona Kurtyna”, która działa przy 
Ośrodku Kultury. Skład zespołu tworzą: 
Adrian Uliński, Julia Turska, Julia Bory-
sowska, Franciszek Paszkiewicz, Karo-
lina Kaczmarek, Dominika Siwak, Agata 
Ratajczak, Zofi a Błachowiak, Barbara 
Sprawka.

PIT  WYDŁUŻONE GODZINY 
PRACY URZĘDU SKARBOWEGO

W celu umożliwienia podatnikom złożenia 
zeznań podatkowych za rok  

I Urząd Skarbowy wydłuża godziny pracy 
w ostatnie dni kwietnia:

. Wydłużenie czasu pracy do godz. 
.  w dniach  i  kwietni  

roku – w zakresie zeznań rocznych.

. Pracująca sobota  kwietnia br.                
w godzinach . - . .

Dariusz Krupecki
Naczelnik Urzędu Skarbowego

W NE TELEFONY, KONTAKTY:WA NE TELEFONY, KONTAKTY:
POLICJA 
dyżur Komendanta Komisariatu: 

pon. : - :
telefony:

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

DZIELNICOWI
Rejon I: starsza część Murowanej Gośliny

mł. asp. Dariusz Sikora 
kom.   

Rejon II: os. Zielone Wzgórza
mł. asp. Hubert Żołdak
kom.   

Rejon III: tereny wiejskie gminy
st. sierż. Damian Futro
kom.   

STRAŻ MIEJSKA
dyżur Komendanta:

pon. : - :
telefony:

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

Szczegółowy wykaz na stronie 
www.murowana-goslina.pl

Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Tomaszowi Łęckiemu z Rodziną
wyrazy współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIA

składają:
Radni Rady Miejskiej
Pracownicy Urzędu

kwiecień 2012



Łącznie, rezerwat przeżył (oby!) prze-
marsz ponad … kijków, czyli prze-
pływ ponad  osób. „Winowajcami” 

byli Związek Międzygminny „Puszcza Zie-
lonka” i Klub Turystyczny „Puszcza Zie-
lonka”.
Do Starczanowa przybyli turyści głodni wra-
żeń przyrodniczych i gastronomicznych 
(pyszna ogórkowa na mecie). Co prawda 
śnieżyce nie były jeszcze w apogeum roz-
kwitu, ale zrobiły i tak duże wrażenie – 
zwłaszcza na tych, którzy zobaczyli je po raz 
pierwszy. Pięciu instruktorów poprowadziło 
pięć grup o znaczących nazwach: wyczy-
nowcy, techniczni, klub turystyczny „Pusz-
cza Zielonka”, sprinterzy i pedantyczni. Tych 

Śnieżycowe szaleństwo –

ostatnich było najwięcej – prawie setka, co 
podkreśla zapewne wymienianą często 
w anegdotach jedną z cech naczelnych 
poznaniaków i Wielkopolan w ogólności.
W samym jarze Marek Najs, leśniczy z tego 
terenu oraz Jan Andrzejczyk przybliżyli 
uczestnikom rajdu fenomen śnieżycy, za co 
składamy gorące podziękowania, zwłaszcza, 
że nie było łatwo ogarnąć tak dużą grupę 
ludzi.
Podziękowanie należy się również Pawłowi 
Bukowskiemu, sołtysowi Starczanowa, 
który z zimną krwią podjął decyzję o wpusz-
czeniu wszystkich uczestników wycieczki do 
swojego prywatnego ogródka na zakończe-
nie imprezy.

Kanion Kolorado, tajemnicze kolosy z Wyspy Wielkanocnej, Machu Picchu  - jak wieści 
gminne niosą,  marca  r. te miejsca odnotowały znaczący spadek zainteresowania 
w zestawieniu z… Śnieżycowym Jarem koło Murowanej Gośliny.

Przypomnijmy podstawowe fakty dotyczące 
rezerwatu:

jest wyjątkowy, choć nie powstał z przy-
padku – śnieżyce zasadzone zostały naj-
prawdopodobniej ludzką ręką,
kwitnienie śnieżycy zapowiada wiosnę – 
wiedzą o tym Ci, którzy maszerowali 
w krótkich rękawkach,
śnieżyca jest trująca – i to na szczęście 
ratuje ją przed masowym zadeptaniem, 
po którym niestety nie odrodziłaby się.

 
Patrycja Owczarzak

Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”

Fotoreportaż z imprezy na ostatniej stronie

▪

▪

▪

otwarcie sezonu turystycznego w Puszczy Zielonka

sem  min. i  sek. 
 miejsce - pierwsza 

z naszych biegających 
pań Katarzyna Strzelczyk 
z czasem  min. i  sek.
miejsce  - Małgosia 
May (nasz nowy zimowy 
transfer) z czasem  min 
i  sek.

 miejsce - siostra 
Kasia May-Adamek, czas: 

 min. i  sek. Trzeba 
dodać, że Kasia wraca do 
biegania po blisko trzy-
miesięcznej przerwie. Siostry dopingo-
wały się na całej trasie, musiały się jed-
nak pogodzić z tym, że „lepszy” od nich 
był ich brat Piotr May z Poznania (pozy-
tywnie zakręcona rodzina). 
miejsca  i  zostały zarezerwo-
wane dla solidarnie biegającego małżeń-
stwa Ewy i Andrzeja Sujeckich, oboje 
uzyskali czas  min. i  sek. Brawo!!! 
(Andrzej, jak na prawdziwego gentel-
mena przystało zastosował zasadę 
„Panie przodem”).  
Hania Kramer z Wojnowa pomimo tego, 
że jeszcze dzień przed zawodami z uwagi 
na złe samopoczucie wahała się, czy 
w ogóle wystartować, stanęła na starcie 
i z czasem godz.,  min. i  sek. przybie-
gła na  miejscu.

▪

▪

▪

▪

▪

u MANIAC-ów w Poznaniu

Z  dystansem i wysoką temperaturą (jesz-
cze dwa dni wcześniej rano skrobano 
lód z szyb samochodu) zmierzyło się 

blisko  uczestników. Jest to jeden z naj-
liczniej obsadzonych biegów na tym dystan-
sie w Polsce. Bieg ukończyło  osób, 
w tym czworo z Rakowni, osiem osób z Mu-
rowanej Gośliny i po jednej z Huty Pustej 
i Wojnowa. Czyli jak łatwo obliczyć gminę 
Murowana Goślina reprezentowało  osób 
i tu należy zaznaczyć, że wśród nich było aż 

 pań. BRAWO!!!
Tradycyjnie już (nie mamy do niego pretensji) 
najszybszy z nas był Wojtek Krzysztoń, który 
z czasem  min. i  sek. uplasował się na 

. miejscu. 
Kolejno uplasowali się:

miejsce  - Dawid Wolbach (najmłod-
szy z nas) z czasem  min i  sek.
miejsce  - Dawid Sikora z Rakowni 
z czasem  min. i  sek. Należy nad-
mienić, że Dawid jest członkiem KB 
MANIAC Poznań i aktywnie uczestniczył 
w organizacji tego biegu. 
miejsce  - Marcin Mazurkiewicz z cza-
sem  min. i  sek. 
miejsce  - Romek Pietrzak (Rakownia) 
z czasem  min. i  sek. 
na  miejscu przybiegł nasz były para-
olimpijczyk z Atlanty Andrzej Ludzkowski 
z Huty Pustej - czas: min  sek. 
na  miejscu - Maciej Michalak z cza-

▪

▪

▪

▪

▪

▪

 marca br. w Poznaniu odbył się bieg na  km. Była to  edycja „DZIESIĄTKI MANIA-
CKIEJ”, biegu organizowanego  przez KB MANIAC w Poznaniu. Zawody jak co roku odby-
wają się wokół Jeziora Malta (dwa okrążenia). Jeszcze miesiąc temu w Trzemesznie biegali-
śmy w temperaturze -  st.C, a podczas tego biegu było ,  st.

z czasem  godz.  min. i  sek. na  
miejscu uplasowała się  Elżbieta Szym-
czak. 

Wszystkim, którzy ukończyli ten bieg ser-
decznie gratuluję. Dla większości z nas był to 
kolejny bieg, ale byli wśród nas i debiutanci, 
i im należą się szczególne brawa. Bieg był na 
wysokim poziomie, rywalizacja sportowa 
zacięta, o czym świadczy fakt, że pomiędzy 
Dawidem Sikorą a Romkiem Pietrzakiem róż-
nica czasu wynosiła  sek. a w okolicach 
miejsca , było ciasno. Miejsca i czasy dla 
nas, amatorów biegania nie są najistotniej-
sze (choć każdy się ściga sam ze sobą), ważne 
jest uczestnictwo i samopoczucie. Nama-
wiamy do biegania. 

Romek Pietrzak

▪

Do startu jeszcze trochę czasu: od lewej Romek Pietrzak, Małgosia May, Kasia May-Adamek, 
Piotr Zaremba z Wolsztyna i Marcin Mazurkiewicz.

www.murowana-goslina.pl
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