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KULTURA

Paweł Napieralski: Okres wakacji w wielu 
szkołach wykorzystywany jest na przepro-
wadzanie remontów. Zapewne podobnie 
było w Murowanej Goślinie?
 
Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowanej Gośliny: 
Pod tym względem wakacje były bardzo pra-
cowite. Trzy szkoły – w Białężynie, Długiej 
Goślinie i Szkoła Podstawowa nr  w Muro-
wanej Goślinie – przeżywały „rewolucję” 
polegającą na drugim etapie termomoderni-
zacji. Szkoły są ocieplone, wyróżniają się 
atrakcyjną elewacją w ciekawie skompono-
wanych kolorach z wyeksponowaną nazwą 
szkoły. Były prowadzone również inne 
remonty, w tym na przykład w Szkole Pod-
stawowej nr  na Zielonych Wzgórzach 
wymienione zostały posadzki na koryta-
rzach i w salach lekcyjnych. Można ocenić, że 
stan techniczny obiektów szkolnych w naszej 
gminie jest dobry i bardzo dobry. Jeszcze 
w tym roku mamy do wykonania plac rekre-
acyjny przy szkole w Długiej Goślinie oraz 
instalację kanalizacyjną przy Szkole Podsta-
wowej nr  w Murowanej Goślinie. Wszystkie 
te prace fi nansowane są przez gminę Muro-
wana Goślina ze środków własnych, uzupeł-
nionych, w przypadku prac termomoderniza-
cyjnych, o środki z Unii Europejskiej. Kolej-
nymi etapami, ale to już plany na przyszły 
rok, będzie wybudowanie boiska sporto-
wego przy Szkole Podstawowej nr  i wyko-
nanie termomodernizacji budynków szkół na 
osiedlu Zielone Wzgórza.

Mówił Pan o modernizacji obiektów. Czy 
zmiany dotyczyły też organizacji systemu 
oświaty?

W sensie organizacyjnym zmian nie ma, 
mamy pięć szkół podstawowych, w tym 
cztery gminne i jedną prowadzoną przez 
fundację. Działają dwa gimnazja i rozbudo-
wana sieć przedszkoli prowadzonych przez 
osoby fi zyczne lub stowarzyszenia. Na tere-
nie gminy nie było żadnych problemów 
z zapisem dziecka do przedszkola. Szkoły 
wiejskie uzyskały nabór niezbędny do tego, 
aby nadal funkcjonować. Cieszy niezwykle 
duże zainteresowanie klasami muzycznymi 
w Szkole Podstawowej nr , jak i klasą spor-
tową o profi lu siatkarskim. Mimo, że liczba 
uczniów nie rośnie, klasą sportową zaintere-
sowanych jest więcej dzieci niż szkoła może 
przyjąć. 

Nowością w tym 
roku szkolnym 
będzie przezna-
czenie środków 
z budżetu gminy 
na sfi nansowane 
d o d a t k o w y c h 
zajęć dla szkół 
w  o b s z a r a c h , 
w których pla-
cówki miały nieza-
dowalające wyniki 
w testach szósto-
klasistów i egza-
minie gimnazjal-
nym. Decyzję 
o tym na jakie 
zajęcia dodat-
kowe godziny zostaną przeznaczone podjęli 
dyrektorzy szkół. W Gimnazjum nr , aby 
ułatwić korzystanie z bogatej oferty szkoły, 
przy dużej liczbie młodzieży dojeżdżającej 
z terenów wiejskich, został wprowadzony 
dodatkowy odwóz, tak by ułatwić powrót 
do domów w godzinach późno popołudnio-
wych.

Jakie opinie docierają do Pana z kręgów 
gron pedagogicznych?

Dyrektorzy szkół są zadowoleni z oferty, 
którą korzystając ze środków uzyskanych 
z budżetu gminy mogli przygotować, a wszy-
scy nasi uczniowie mają w czym wybierać. 

Dużo emocji wywołuje zachęcanie przez 
rząd rodziców, aby do pierwszej klasy zapi-
sywali dzieci sześcioletnie. W jakim stopniu 
intensywna reklama ministerstwa przemó-
wiła do mieszkańców gminy?

W naszej gminie tylko  % rodziców dało się 
przekonać do tego pomysłu. Ja osobiście 
jestem sceptyczny, nie tyle co do posyłania 
sześciolatków do pierwszej klasy, ile co do 
wymuszania przez państwo na rodzicach 
podejmowania takiej decyzji. Podjęcie takiej 
decyzji powinno należeć tylko do rodziców, 
a system powinien być tak przygotowany, 
aby mógł przyjmować dzieci sześcio- i sied-
mioletnie, ale bez specjalnej kampanii i bez 
wymuszania decyzjami ministerstwa. Z moją 
żoną podjęliśmy decyzję, że naszych dwoje 
najmłodszych dzieci rozpocznie szkołę 
w wieku  lat. 

Inne tematy w swoich kampaniach poru-
szają fundacje, które zbierają pieniądze na 
pomoc dzieciom niedożywionym.

W naszej gminie rok szkolny rozpoczęło 
 dzieci. Do przedszkola, do końca 

czerwca zapisano  dzieci. Wśród tych 

dzieci są też takie, które pochodzą z ubogich 
rodzin. Gmina za pośrednictwem Ośrodka 
Pomocy Społecznej prowadzi program 
dożywiania dzieci. W ubiegłym roku 
z pomocy skorzystało  dzieci, z tego  
mieszka na wsi. Wszystkie złożone przez 
rodziców wnioski zostały rozpatrzone pozy-
tywnie, mieliśmy możliwość pomóc nawet 
większej ilości dzieci. Tutaj niezwykle ważna 
jest dobra współpraca Ośrodka ze szkołami, 
pedagogami szkolnymi, nauczycielami. Nie 
wszystko wynika wprost z dokumentów. Te 
osoby mają najlepsze rozeznanie, wiedzą co 
dzieje się w rodzinach, najlepiej potrafi ą oce-
nić sytuację dziecka i rodziny. 

Czego życzy Pan dzieciom u progu nowego 
roku szkolnego?

Życzę dobrego, radosnego roku szkolnego. 
Szkoła to z jednej strony obowiązki, ale 
z drugiej strony sporo wspólnych przedsię-
wzięć – święta szkolne, pikniki, przedstawie-
nia, wycieczki – to wszystko jest bardzo 
ważne w tworzeniu klimatu szkoły. Życzę 
też efektywnego spędzania czasu w szkole, 
bo chodzi o to, aby przedszkolaki były 
dobrze przygotowane do podjęcia nauki 
w szkole podstawowej, aby szóstoklasiści 
byli dobrze przygotowani do pracy w gimna-
zjach, a absolwenci gimnazjów żeby bez naj-
mniejszych problemów sprostali wymaga-
niom stawianym w szkołach ponadgimna-
zjalnych. Natomiast gminie życzę, aby 
uczniowie naszych szkół potrafi li się angażo-
wać w przedsięwzięcia i życie lokalnej spo-
łeczności w sporcie, w życiu kulturalnym, 
chociażby w widowiskach, które są naszą 
specjalnością, w ruchu turystycznym, 
wędrując, jeżdżąc na rowerze, czy biegając. 
Nasza gmina dysponuje wyjątkowymi 
warunkami dla aktywnego stylu życia. 

Dziękuję za rozmowę.

Dyrektorzy szkół są zadowoleni z oferty, którą korzystając ze środków uzyskanych z budżetu 
gminy mogli przygotować, a wszyscy nasi uczniowie mają w czym wybierać. 

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty

Budynek Szkoły nr 1 po termomodernizacji.

Rozmowa 
z Tomaszem Łęckim, 
Burmistrzem Miasta 
i Gminy Murowana Goślina

wrzesień 2013



Został rozstrzygnięty przetarg na 
budowę zbiornika retencyjnego 
w Przebędowie. Zleceniodawcą inwe-

stycji jest Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu 
(WZMiUW), wykonawcą natomiast fi rma 
Hydrowat z Konina. Przewidywany koszt 
realizacji inwestycji wyniesie około ,  mln 
zł. Termin realizacji - do końca  r.

 września br. nastąpiło ofi cjalne przekazanie 
placu budowy. Podczas spotkania w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Burmistrz Tomasz Łęcki 
przypomniał historię starań o budowę inwe-
stycji. Spory pomiędzy instytucjami, zmienia-
jące się przepisy i wykupy gruntów spowodo-
wały, że przygotowania trwały niemal  lat! 

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

Dyrektor Hydrowat Zbigniew Pawlak poin-
formował, iż prace rozpoczną od zapory 
czołowej przy drodze na Oborniki. Na 
początku października br. zostanie spusz-
czona woda. Powinna pojawić się ponownie 
w nowym, powiększonym zbiorniku w  
roku, po zakończeniu inwestycji (proces 
napełniania wodą trwa zazwyczaj -  mie-
siące i może rozpocząć się po ustąpieniu 
zimy). Należy dodać, że fi rma Hydrowat do 
tej pory wybudowała w Wielkopolsce już 

 zbiorniki retencyjne. 

Czy będzie się można kąpać?

Taki pytanie padło ze strony obecnego na 
spotkaniu Sołtysa Przebędowa Zdzisława 
Bromberka oraz Prezesa Stowarzyszenia 
„Dolina Trojanki” Marka Karasiewicza. 
Zbiorniki retencyjne buduje się na cele rolni-
cze, ale jak zadeklarował Burmistrz Tomasz 
Łęcki, zostaną podjęte starania, by w przy-
szłości w Przebędowie powstało choć małe 

kąpielisko. Jak to zrobić - możemy dowie-
dzieć się od gminy Stare Miasto, na której 
terenie znajduje się akwen podobny do 
naszego, a który gmina częściowo przysto-
sowała do funkcji rekreacyjnej. Wiele zale-
żeć będzie również od przychylności właści-
ciela terenów przy zbiorniku, Instytutu 
Hodowli Roślin „Smolice”.

INWESTYCJE

Budynki mają już w większości docieplone dachy i częściowo 
wymienione okna. Docieplono również elewacje, które zyskały 
nową ujednoliconą kolorystykę i charakterystyczne wesołe 

napisy z nazwami szkół. Całość prac zakończona zostanie w listopa-
dzie br. i kosztować będzie prawie ,  mln zł.

W ponownie ogłoszonym przetargu na budowę placu rekreacyjno
-sportowego przy szkole w Długiej Goślinie trwa wyłanianie wyko-
nawcy. Złożono dwie oferty - aktualnie trwa ich uzupełnianie. Prace 
powinny rozpocząć się pod koniec września, po zakończeniu głów-
nego etapu prac przy termomodernizacji szkoły. Całkowity koszt to 
prawie  tys. zł.

Rozpoczął się również remont świetlicy w Kamińsku. Wykonawca 
zakończy prace do końca października. Trwa wybieranie dostawcy 
wyposażenia świetlicy (meble, ekran, projektor). Łączny koszt zada-
nia to ponad  tys. zł.

Wszystkie powyższe projekty współfi nansowane są ze środków Unii 
Europejskiej w ramach PROW i WRPO.

Mimo wakacji budynki szkolne nie 
„odpoczywały”

Okres wakacyjny to sezon intensyfi kacji inwestycji, w tym także tych „unijnych”. 
Szczególnie dynamicznie realizowane były prace termomodernizacyjne na obiektach 
szkolnych (nr  w Murowanej Goślinie, w Białężynie i w Długiej Goślinie) oraz w sali 
w Długiej Goślinie. 

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

Rusza budowa zbiornika retencyjnego 
w Przebędowie

Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie.

Sala w Długiej Goślinie.

www.murowana-goslina.pl
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Violetta Szałata 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl 

Violetta Szałata 
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska 
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl 

Walka z gryzoniami – 
obowiązkowa deratyzacja!

ZMIANA 
ORGANIZACJI 

RUCHU NA 
UL. SZKOLNEJ

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy 
(Załącznik do Uchwały nr XXV/  

/  Rady Miejskiej) oraz Zarządzeniem 
Nr /  Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina z dnia  sierpnia  
roku w dniach  do  września  roku 
na terenie całej gminy została ogłoszona 
obowiązkowa deratyzacja.

W tym czasie każdy właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do wyłożenia, kontrolowa-
nia  i uzupełniania stanu trutek na gryzonie. 

Jednocześnie informujemy, że na terenie 
gminy są prowadzone kontrole 
w zakresie realizacji zapisów powyższego 

zarządzenia. Właściciele nieruchomości nie-
realizujący zapisów regulaminu, w tym przy-
padku dotyczących deratyzacji, podlegają 
karze grzywny.

Opis przebiegu deratyzacji i czynności, które 
muszą zostać podjęte przez podmioty zobo-
wiązane zawarty jest w Załączniku do Zarzą-
dzenia nr / , (oba akty prawne 
dostępne na stronie internetowej - 
bip.murowana-goślina.pl, zostały rozwie-
szone również na terenie gminy.)

TAK należy wrzucać:
 ▪ papier piśmienny, 
 ▪ gazety, czasopisma, gazetki 

reklamowe, 
ulotki, katalogi,

 ▪ książki, 
 ▪ opakowania tekturowe,
 ▪ kartony, tekturę falistą.

TAK należy wrzucać:
 ▪ butelki ze szkła barwionego po 

napojach (bez nakrętek), 
 ▪ słoiki ze szkła barwionego (bez 

nakrętek, zacisków, a także 
gumowych uszczelek).

UWAGA!! W przypadku systemu workowego szkło bezbarwne i kolorowe zbierane jest razem w worku zielonym.

TAK należy wrzucać:
 ▪ butelki ze szkła bezbarwnego 

po napojach (bez nakrętek), 
 ▪ słoiki ze szkła bezbarwnego 

(bez nakrętek, zacisków, a 
także gumowych uszczelek).

TAK należy wrzucać:
 ▪ zgniecione i puste butelki po 

napojach (bez nakrętek), 
 ▪ zgniecione i puste butelki po che-

mii gospodarczej (bez nakrętek), 
 ▪ plastikowe nakrętki, 
 ▪ aluminiowe puszki po napojach i 

konserwach, 
 ▪ metale, opakowania z metali,
 ▪ kapsle, 
 ▪ kartoniki po mleku i napojach, 
 ▪ worki, reklamówki, 
 ▪ koszyczki po owocach.

NIE należy wrzucać: 
 ▪ papieru samokopiującego, 
 ▪ kalki, 
 ▪ zatłuszczonego papieru po 

masłach 
lub margarynach, 

 ▪ papieru woskowego, 
 ▪ tapet, worków po wapnie, 

cemencie, gipsie, styropianie,
 ▪ kartonów po mleku i napojach, 
 ▪ pieluch jednorazowych i podpa-

sek,
 ▪ ubrań.

NIE należy wrzucać: 
 ▪ szkła okiennego, 
 ▪ szkła zbrojonego, 
 ▪ szkła żaroodpornego, 
 ▪ fajansu, 
 ▪ porcelany, ceramiki, doniczek, 

kryształu, 
 ▪ luster, kineskopów, 
 ▪ szyb samochodowych, 
 ▪ świetlówek, żarówek,
 ▪ opakowań po lekach, 
 ▪ termometrów.

NIE należy wrzucać: 
 ▪ szkła okiennego, 
 ▪ szkła zbrojonego, 
 ▪ szkła żaroodpornego, 
 ▪ fajansu, 
 ▪ porcelany, ceramiki, doniczek, 

kryształu, 
 ▪ luster, kineskopów, 
 ▪ szyb samochodowych, 
 ▪ świetlówek, żarówek,
 ▪ opakowań po lekach, 
 ▪ termometrów.

NIE należy wrzucać: 
 ▪ butelek i pojemników z zawar-

tością, 
 ▪ plastikowych zabawek, 
 ▪ opakowań po lekach, 
 ▪ opakowań po wyrobach gar-

mażeryjnych, 
 ▪ opakowań po olejach spożyw-

czych 
i silnikowych, 

 ▪ części samochodowych, 
 ▪ mebli i ich części, 
 ▪ jednorazowych naczyń, 
 ▪ sprzętu AGD.

OD  SIERPNIA OBOWIĄ‐
ZUJE NOWA ORGANIZACJA 
RUCHU NA UL. SZKOLNEJ.
Zmiana polega na odwróceniu 
kierunku jazdy. Na ul. Szkolną 
wjeżdżamy teraz z ul. Graszyń-
skiego, wyjeżdżamy przez skrzy-
żowanie z ul. Rogozińską.

GOSPODARKA KOMUNALNA

www.murowana-goslina.pl



GOSPODARKA KOMUNALNA

oraz młodych ochotnikach funkcjonowała 
przez większą część okupacji. Wobec braku 
nadziei na bezpieczne prowadzenie szerszej 
działalności sabotażowej (o akcjach zbroj-
nych nie wspominając), skupiano się na dzia-
łaniach wywiadowczych i budowaniu głę-
boko utajonych struktur konspiracyjnych, 
które zamierzano wykorzystać dopiero 
w sytuacji dogodnej do podjęcia walki. Wia-
domo też, że w wyniku wielkiej wsypy latem 

 roku znaczna część organizacji została 

rozbita. Wydaje się jednak, że przynajmniej 
część struktur przetrwała do  roku. 
Wyzwolenie ziem polskich spod okupacji 
hitlerowskiej wytworzyło zupełnie nową 
sytuację. Polska znalazła się pod militarną 
kontrolą Armii Czerwonej, a władzę objął 
rząd polski utworzony przy wsparciu władz 
sowieckich, będący w opozycji do prawowi-
tych polskich władz w Londynie. Jakkolwiek 
absolutna większość ludności polskiej świę-
towała wyzwolenie od Niemców i w więk-
szości przypadków chętnie uczestniczyła 
w organizacji tymczasowych struktur admi-
nistracji lokalnej, to jednak kontrowersje 
budził brak pełnej reprezentacji wszystkich 
nurtów polskiego życia politycznego 
w „nowych” władzach. Dlatego też spora 
część Polaków akceptowała pogląd, iż usta-

O zgrupowaniu tym, nazywanym czę-
sto oddziałem „Tarzana”, słyszała 
większość starszych mieszkańców 

naszych okolic. Niewielu jednak potrafi  
powiedzieć coś więcej o motywach ludzi, 
którzy w niespokojnym okresie końca 
II wojny światowej i czasach kształtowania 
się „władzy ludowej” zdecydowali się zbroj-
nie stawić opór nowej rzeczywistości. Wie-
dza o motywach i rzeczywistych działaniach 
tych bojowników o wolną Polskę nigdy nie 
była zbyt duża – znaczna część przywódców 
oddziału wywodziła się spoza naszych stron 
i nie związała z nimi swej przyszłości, a ci 
wszyscy, którzy współtworzyli zgrupowanie 
i pozostali na ziemi goślińskiej, musieli przez 
lata ukrywać fakt swego uczestnictwa 
w ruchu oporu. Wokół „Tarzana” i jego ludzi 
narosły przez ten okres liczne legendy, czę-
sto nie mające w sobie krzty prawdy. Party-
zantów nazywano bandytami, uzbrojonymi 
złoczyńcami terroryzującymi spokojnych 
ludzi, złodziejami i mordercami. Dziś, gdy 
można już bez obaw podjąć się poszukiwań 
prawdy o „Tarzanie” i tych, którzy za nim 
poszli, praktycznie nie ma już wśród nas. 
W rezultacie bardzo trudno jest dociec, jak 
w  roku przedstawiały się koleje losów 
drugiej konspiracji wokół Murowanej 
Gośliny. Niniejsze opracowanie stanowi jedy-
nie pewien zarys omawianego zagadnienia.

*** 

Podczas II wojny światowej na ziemi gośliń-
skiej i w jej najbliższych okolicach działała 
konspiracja antyhitlerowska. Świadectwa 
o niej są nieliczne, gdyż wiele osób w nią 
zaangażowanych nie przeżyło wojny, albo 
też po jej zakończeniu, w nowej rzeczywisto-
ści nie zdecydowało się ujawnić swoich dzia-
łań. Tajna organizacja podziemna, oparta na 
przedwojennych działaczach społecznych 

Oddział „Tarzana” – druga 
konspiracja na ziemi goślińskiej

GOSPODARKA KOMUNALNA

nowione przy pomocy wojsk wschodniego 
sąsiada władze niekoniecznie muszą być 
jedynie prawowitą reprezentacją interesów 
polskich, a pewna część społeczeństwa 
dopuszczała myśl o potrzebie zmiany tego 
stanu rzeczy, nawet drogą zbrojną. Takie 
myślenie stanowiło podstawę dla tworzenia 
się drugiej konspiracji – skierowanej przeciw 
sowieckim „wyzwolicielom” i ich polskim 
poplecznikom. 

*** 

Z dostępnych obecnie akt Urzędu Bezpie-
czeństwa Publicznego, a także z rozmów 
z niektórymi mieszkańcami naszej gminy 
wyłania się bardzo ciekawy obraz stosun-
ków, jakie panowały na ziemi goślińskiej wio-
sną  roku. Otóż na apel wkraczających 
wojsk sowieckich o utworzenie tymczasowej 
polskiej administracji tych terenów i organi-
zowanie milicji, która miałaby zadbać o bez-
pieczeństwo mieszkańców w trakcie wciąż 
jeszcze toczącego się konfl iktu zbrojnego, 
zgłosiły się rzesze chętnych, którzy po ponad 
pięciu latach niewoli chcieli znów współod-
powiadać za swą „małą Ojczyznę”. Wspie-
rana przez władze wojewódzkie i powiatowe 
rosła w siłę goślińska organizacja partyjna 
Polskiej Partii Robotniczej, natomiast przy-
najmniej na razie nie próbowały nawet się 
tworzyć lokalne ogniwa innych „akceptowa-
nych” ugrupowań. Wydawać by się mogło, iż 
„utrwalanie władzy ludowej” przebiega 
gładko i bez oporu. A jednak… Z zeznań 
kolejnych „skruszonych” partyzantów 
możemy się dowiedzieć, że gdy na przełomie 
kwietnia i maja  roku na ziemię goślińską 
przybywa incognito (w mundurze podofi cera 
LWP) zwolennik rządu londyńskiego (legen-
darny już „Tarzan”, do dziś nie znany z imie-
nia i nazwiska) i prosi, by zaprowadzić go nad 
jezioro w rejonie Łopuchowa, gdzie powinien 

Ziemia goślińska, podobnie jak prawie każdy inny zakątek Polski i świata, ma swoje mity 
i sekrety, o których wprawdzie się mówi, ale prawda o nich nie jest powszechnie znana. 
Spośród wydarzeń mających miejsce w ostatnich  latach bezsprzecznie jedną 
z najbardziej tajemniczych jest sprawa oddziału zbrojnego, który działał na terenie 
północnej i zachodniej części gminy Murowana Goślina (a także na terenach poza naszą 
gminą) wiosną i latem  roku.

„Tarzan” po krótkim 
pobycie w jednym 
z gospodarstw 
rolnych we Włóknie 
wyjechał i ślad po nim 
zaginął.

wrzesień 2013



poprzez skompromitowanie swego dotych-
czasowego zwierzchnika. Wykorzystał 
moment aresztowania kilku partyzantów na 
początku sierpnia  roku i oskarżył prze-
łożonego o nieudolność. Dzięki temu, iż jako 
mieszkaniec tych terenów osobiście znał 
większość partyzantów jeszcze z czasów 
przedwojennych i cieszył się ich szacunkiem, 
zdołał przeciągnąć ich na swoją stronę. Jako 
„pan sytuacji” oświadczył „Tarzanowi”, że 
w ciągu trzech dni ma opuścić oddział 
i powiat obornicki – inaczej zostanie zastrze-
lony. „Tarzan” po krótkim pobycie w jednym 
z gospodarstw rolnych we Włóknie wyjechał 
i ślad po nim zaginął. Oddział „Dęba” został 
częściowo rozbity we wrześniu  roku 
(aresztowano kilkanaście osób, w ręce UBP 
wpadł także magazyn broni oddziału). Po 
tym wydarzeniu nowy przywódca nakazał 
rozwiązanie grupy. Część partyzantów otrzy-
mała odpowiednio spreparowane doku-
menty i dzięki temu mogła rozpocząć nowe 
życie w innych częściach Polski. Pozostali 
ukrywali się do amnestii w  roku. Konspi-
racja antykomunistyczna zbudowana przez 
„Tarzana” zamarła. 

***

Zagadnieniem związanym z oddziałem 
„Tarzana” jest kwestia oceny działań, jakie 
zgrupowanie to podejmowało na ziemi 
goślińskiej. W wielu rozmowach można spo-
tkać się z określaniem ludzi „Tarzana” bandy-
tami, niepotrzebnie dręczącymi miejscową 
ludność. Określenie to jest w pewnym stop-
niu efektem wieloletniej propagandy, która 
obrzydzała polskiemu społeczeństwu wszel-
kie próby przeciwstawiania się ustanowio-
nemu ustrojowi. Należy jednak spojrzeć głę-
biej i spróbować dopatrzyć się rzeczywistego 
stosunku członków oddziału do okolicznej 
ludności. Efekty są dosyć ciekawe! Nawet 
w poufnych pismach Urzędu Bezpieczeń-
stwa Publicznego, gdzie oddział „Tarzana” 
nazywany jest „bandą terrorystyczno-rabun-
kową” (czyli nazwą w ich środowisku zwy-
czajową dla tego rodzaju zgrupowań), poja-
wiają się dookreślenia, iż w rzeczywistości 
nazwa taka nie jest do końca adekwatna. 
Analiza dokumentów UBP pozwala dopa-
trzyć się pewnych prawidłowości. „Tarzan” 
organizując oddział partyzancki w obcych 
sobie okolicach, nie znał osobiście swych żoł-
nierzy. Decydując się na masowy werbunek 
musiał liczyć się, że nie każdy z zaprzysiężo-
nych przez niego partyzantów będzie osobą 
ideową. Werbunek opierał się na dezerte-
rach z LWP, byłych akowskich partyzantach, 
którzy dotarli do Wielkopolski, oraz osobach 
z najbliższej okolicy – młodzieży uchylającej 
się przed powołaniem do wojska, miejsco-
wych rolnikach i pracownikach leśnych, 
uczniach. Spoiwem zgrupowania była chęć 
walki o wolną Polskę, ale także niechęć do 
nowych władz, a – w niektórych przypad-
kach – konfl ikt z prawem stanowionym przez 
te władze. „Tarzan” był przez większą część 
czasu jedynym ofi cerem przebywającym 
„w terenie” (i większość czasu spędzał na 
kwaterze w leśniczówce Zielonka, a nie 
z oddziałem), drugi ofi cer – „Dąb” – naj-
pierw ofi cjalnie dowodził goślińskim poste-

na niego czekać zorientowany w lokalnych 
sprawach łącznik, to w ciągu kilkunastu 
godzin zostaje zorganizowane spotkanie 
z kompetentnymi reprezentantami miesz-
kańców gminy, z komendantem goślińskiego 
posterunku MO na czele – i w rezultacie przy-
bysz rozpoczyna organizować konspirację 
zorientowaną na przygotowania do walki 
o wolną Polskę! Może to świadczyć o istnie-
niu na ziemi goślińskiej struktur państwa 
podziemnego, zdolnych do szybkiej reakcji 
i dysponujących odpowiednimi kontaktami. 
Oznaczałoby to, iż sprawnie realizowane 
budowanie „nowej Polski” jest tylko fasadą, 
a w rzeczywistości wśród elit lokalnych znaj-
dują się przedstawiciele opcji prolondyńskiej, 
gotowi w sprzyjających warunkach ujawnić 
się ze swoimi poglądami. Na ile silny był to 
nurt źródła historyczne nie pozwalają jedno-
znacznie stwierdzić, jak jednak można wnio-
skować z zachowanych materiałów, miał on 
wiosną i latem  roku poważne grono 
zwolenników. Należy podkreślić, że „Tarzan” 
budował konspirację, nie klasyczną party-
zantkę. Próbował stworzyć organizację anty-
komunistyczną werbując do niej licznych 
mieszkańców, lecz powołując bezpośrednio 
do oddziału leśnego jedynie pojedynczych 
ludzi. Takie działanie może świadczyć, iż nie 
planowano od początku aktywnych działań 
przeciw „władzy ludowej”, a raczej budo-
wano struktury z myślą o ich wykorzystywa-
niu w dłuższej perspektywie czasowej. 
„Tarzan” nie próbował obalać ówczesnej pol-
skiej administracji, jego oddział utrudniał jej 
życie pojedynczymi, zwykle spektakularnymi 
akcjami (zagarnięcia mienia należącego do 
władz, zastraszenia, a nawet likwidacja dzia-
łaczy komunistycznych, rozbrajanie funkcjo-
nariuszy MO i członków PPR). Starano się za 
to szkodzić wojskom sowieckim rozlokowa-
nym na tych terytoriach (między innymi zli-
kwidowano dwóch żołnierzy sowieckich pod 
wsią Włókna). Zaplecze społeczne oddziału 
„Tarzana” było bardzo liczne, istnieją prze-
słanki, iż współpracowały z nim władze 
Gminy Murowana Goślina, ponadto do orga-
nizacji należeli (lub ją wspierali) praktycznie 
wszyscy funkcjonariusze MO w Murowanej 
Goślinie, z ówczesnym komendantem poste-
runku Kazimierzem Wieczorkiem „Dębem” 
na czele. „Dąb”, przedwojenny ofi cer rodem 
ze Słomowa został nawet zastępcą 
„Tarzana”. Dlatego też przez kilka miesięcy 
oddział działał we względnym spokoju. 
Dopiero w sierpniu  roku, po aresztowa-
niu kilku partyzantów przez funkcjonariuszy 
UBP, władze wpadły na jego trop. Wtedy już 
jednak na jego czele stał ktoś inny. Z akt 
śledztwa przeciw oddziałowi „Tarzana” 
wynika, iż latem  roku jego dowódca 
ostatecznie utracił kontakt ze zwierzchni-
kami. Tymczasem zastępca „Tarzana” nawią-
zał w Poznaniu własne kontakty – z przed-
stawicielami Wielkopolskiej Samodzielnej 
Grupy Ochotniczej „Warta” dowodzonej 
przez podpułkownika Andrzeja Rzewuskiego 
„Hańczę”, która powstała w województwie 
poznańskim po rozwiązaniu AK. Otrzymał on 
rozkazy dotyczące podporządkowania mu 
wszystkich oddziałów na terenie dawnego 
powiatu obornickiego. „Dąb” postanowił 
przejąć dowodzenie w organizacji „Tarzana” 

runkiem MO, a później 
wyruszył na wezwa-
nie władz wojsko-
wych do Warszawy 
(miał zostać zmobili-
zowany do LWP) i do 
zgrupowania dołączył 
dopiero po swej 
dezercji w czerwcu 

 roku. W efekcie 
większość przebywa-
jących w lesie party-
zantów nie miała nad 
sobą bezpośredniej 
kontroli i zdarzało się, 
że nadużywali tej swo-
body. Poszczególne 
części zgrupowania 
były właściwie nieza-
leżne, a kontrola 
„Tarzana” nad nimi, 
utrzymywana przez 
łączników, stawała się 
iluzoryczna. Sytuacji 
nie polepszał także charakter dowódcy, 
który izolował się od swych żołnierzy, zleca-
jąc większą część zadań wyszkoleniowych 
podofi cerom. Akcje całym oddziałem, 
mogące poprawić morale, były sporadyczne. 
Miały miejsce przypadki napadów rabunko-
wych na ludność cywilną, a niektóre działa-
nia o charakterze antykomunistycznym reali-
zowane były bez wiedzy i poza kontrolą 
dowództwa. Po odsunięciu „Tarzana” przez 
„Dęba”, a następnie po częściowym rozbiciu 
zgrupowania przez UBP i podjętej krótko po 
tym decyzji „Dęba” o rozwiązaniu zgrupo-
wania, w lasach pozostały liczne grupki 
byłych partyzantów, uzbrojonych i zdespero-
wanych, nie mających perspektyw na legalny 
powrót do społeczeństwa. Większość czy-
nów określanych jako bandyckie było efek-
tem działań tych właśnie grupek. Kres tego 
rodzaju aktywności położyła dopiero amne-
stia z wiosny  roku, która umożliwiła 
ukrywającym się „złożenie broni” i powrót 
do ofi cjalnego życia. 

Zagadnienie drugiej konspiracji na ziemi 
goślińskiej to temat niezwykle skompliko-
wany. Środowisko goślińskie, mimo ofi cjalnie 
deklarowanej uległości wobec nowych 
władz, zachowało zdolność do stawienia 
oporu sowietyzacji Polski, czego dowodem 
było poparcie udzielone przybyłemu na ten 
teren emisariuszowi prawowitych władz – 
„Tarzanowi”. Zakładając swój oddział 
„Tarzan” liczył, że uda mu się stworzyć zgru-
powanie, które weźmie udział w wyswobo-
dzeniu Polski spod sowieckich wpływów. 
Wraz ze zmieniającymi się warunkami poli-
tycznymi cel ten stawał się coraz bardziej 
odległy, w dodatku – w dużej mierze nie 
z jego winy – dowództwo nad oddziałem 
zaczęło wymykać mu się z rąk. Nie można 
jednak odmówić „Tarzanowi” chęci walki 
o wolną Polskę. Wyjaśnienie wszystkich 
aspektów „drugiej konspiracji” na ziemi 
goślińskiej wciąż jest jeszcze przed nami.

Dariusz Paprocki
Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

Kazimierz Gwózdz ps. Lis

Kazimierz Masny ps. Rys

www.murowana-goslina.pl



Kolejna mieszkanka naszej gminy obcho-
dziła zacny jubileusz.  sierpnia  lat 
temu urodziła się Pani Stefania Mendyk 

– najstarsza obywatelka w Trojanowie, całe 
życie związana z gminą Murowana Goślina. 

Tu się urodziła, pracowała w Spółdzielni Rol-
niczej, wzięła ślub, chowała córkę. Na krótko 
jedynie, w czasie wojny uciekła za Gniezno. 
Pracowała „u Niemca”, mimo wszystko 
dobrze wspominając tę pracę. Doczekała 

 wnucząt i  prawnucząt. Dziś, będąc 
wdową, mieszka z córką. Może słuch już nie 
ten, ale za to bardzo dobry wzrok, dlatego 
szczególnie ucieszyła się z podarunku od Bur-
mistrza Tomasza Łęckiego, czyli albumu 
o kościołach drewnianych. Burmistrz, trady-
cyjnie w asyście Kierownik USC Aleksandry 
Pilarczyk odwiedził Jubilatkę na początku 
września. Przy poczęstunku była okazja do 
wspomnień, ale i rozmów o obecnym życiu 
w Murowanej Goślinie, bowiem przy wspól-
nym stole z Burmistrzem zasiadły przedsta-
wicielki  pokoleń rodziny Pani Stefanii.
Pani Stefanio! Życzymy kolejnych lat w zdro-
wiu, przynajmniej z tak uroczym uśmiechem 
na twarzy, jaki towarzyszył Pani podczas 
wizyty Burmistrza.

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

 lat Pani 
Stefanii

Niedawno przeglądałem zdjęcia. W cza-
sie wizyty pani premier Suchockiej tuż 
obok niej był Zbiniu. Jak dzisiaj pamię-

tam pierwsze po odrodzeniu powiatów 
dożynki i Zbinia idącego z różą do biskupa 
Zdzisława Fortuniaka w czasie mszy św. Ten 
w godny sposób przyjął tę różę. Było to bar-
dzo poruszające. Pamiętam jeszcze kilka 
takich historii. Choć zapewne goślinianie 
pamiętają znacznie więcej. 

Można powiedzieć,  że gdyby mieszkańcy 
Murowanej Gośliny byli choć w części tak 
zainteresowani sprawami naszego miasta, to 
halę sportową trzeba by było budować na -  
tys. miejsc siedzących,  a imprezy Ośrodka 
Kultury wymagałyby wielokrotnego powta-
rzania. Zbiniu był zawsze i wszędzie. Miał 
wyjątkową intuicję, która powodowała, że 
znajdował się we właściwym miejscu, o wła-

Uczniowie podzieleni są na  oddzia-
łów. Dyrekcja i nauczyciele zaplano-
wali dla uczniów wiele zajęć pozalek-

cyjnych: dydaktyczno-wyrównawczych, 
korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycz-
nych, różnych kół zainteresowania. 

Dla wszystkich uczniów organizowane będą 
koncerty muzyczne na terenie szkoły. Szkoła 
zamierza również włączyć się w realizację 
różnych projektów edukacyjnych, dotyczą-
cych m.in. problematyki zdrowotnej, ekolo-
gicznej i wykorzystywania technologii infor-
macyjnej i komunikacyjnej w procesie dydak-
tycznym. Kontynuowany będzie udział 
szkoły w programach „Szklanka mleka” 
i „Owoce w szkole”. 

Od drugiego semestru planuje się uruchomić 
dziennik elektroniczny, który pozwoli rodzi-

ściwej porze. Był dobrym duchem naszego 
miasta, ciągle szukającym akceptacji poprzez 
powtarzane „czy zrobiłem dobrze, czy 
dobrze powiedziałem?”. Kiedy w ostatnich 
latach zamieszkał na terenie Poznania, 
a potem Owińsk, była to dla miasta zauwa-
żalna strata. Brakowało nam Zbinia. Teraz 
odprowadzając go w tej ostatniej drodze, 
zgromadził wiele osób, które roniły łzy 
i potwierdzały pustkę. Wierzę, że z tej osta-
tecznej perspektywy wierzę, że on będzie 
nadal tak aktywny i będzie nadal o nas pamię-
tał.

Pogrzeb śp. Zbigniewa Felerskiego odbył się 
 sierpnia br. na cmentarzu parafi alnym 

w Murowanej Goślinie.

Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

com uzyskiwać informację na temat postę-
pów swoich dzieci w nauce na bieżąco. 

Niestety, ze względu na prowadzone prace 
remontowe i bezpieczeństwo uczniów, 
wyłączone będzie z użytkowania boisko 
szkolne i pozostałe tereny wokół szkoły. 
Prace związane z termomodernizacją szkoły 
i przygotowaniem terenu przy szkole do 
budowy w roku  nowego, wielofunkcyj-
nego boiska sportowego oraz placu zabaw 
potrwają do listopada.

Krzysztof Radke
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 

im. Karola Marcinkowskiego 
w Murowanej Goślinie

Śp. Zbigniew Felerski zwany przez wszystkich „Zbiniem” 
był w Murowanej Goślinie postacią szczególną. Nie pełnił 
żadnej zaszczytnej funkcji, nie był znanym przedsiębiorcą, 
nie miał żadnych wielkich zasług. Ale był obecny w życiu 
Murowanej Gośliny kilkadziesiąt lat z ogromnym, szczerym 
entuzjazmem.

 września  r. nowy rok szkolny rozpoczęło w odno-
wionym, kolorowym budynku Szkoły Podstawowej nr  
im. Karola Marcinkowskiego  uczniów, w tym  
pierwszoklasistów.

???

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

DZIELNICOWI
Rejon I: starsza część Murowanej Gośliny

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 Mirosława Stróżyńskiego: 
pon. : - : , telefony:

tel.    
telefon alarmowy (radiowóz)   
Pogotowie Ratunkowe , Straż Pożarna 

Szczegółowy wykaz na stronie www.murowana-goslina.pl

Któż nie znał Zbinia?

NOWY ROK SZKOLNY 
    w JEDYNCE

wrzesień 2013



 sierpnia br. miłośnicy historii mia-
sta zebrali się przy budynku ratusza 
na placu Powstańców Wielkopol-

skich, by odbyć kolejny spacer w ramach orga-
nizowanego przez Bibliotekę cyklu pn. „Śla-
dami historii po Murowanej Goślinie”. Trady-
cyjnie już sygnałem rozpoczęcia spaceru był 
hejnał odegrany z balkonu ratuszowego. 

Tym razem grupa przemieszczała się nastę-
pującymi ulicami: Rogozińską, Jodłową, 
Młyńską, Podgórną, Spokojną, Mściszew-
ską, Wodną, Łąkową, Poznańską, na koniec 
powracając pod Ratusz. Niespodzianką  dla 
spacerowiczów było zwiedzanie siedziby 
Bractwa Kurkowego mieszczącej się przy 
ul. Rogozińskiej, a na co dzień niedostępnej 
dla zwykłego przechodnia. W siedzibie brac-
twa znajduje się mnóstwo pamiątek związa-
nych nie tylko z samym stowarzyszeniem. 
Niesamowite emocje wzbudził na przykład 

ogromny miech kowalski, naczynia kamion-
kowe, zabytkowe narty, sanki, czy bujak dla 
dziecka. Państwo Urszula i Juliusz Bulińscy 
przybliżyli spacerowiczom historię bractwa 
kurkowego oraz samej siedziby znajdującej 
się w prywatnych rękach pana Karola Sterna.  

Przez dłuższą chwilę przewodnik po śladach 
historii naszego miasta, a zarazem regionali-
sta Dariusz Paprocki omawiał mapę z począt-
ków XX w. wiszącą na ścianie. Po obejrzeniu 
wszystkich zgromadzonych pamiątek pełni 
pozytywnych wrażeń uczestnicy kontynu-
owali edukacyjną wycieczkę. I tak, kolejnymi 
przystankami na trasie były m.in.:

 ▪ ul. Rogozińska. Okazało się, że w XVIII 
stuleciu wraz z ul. Młyńską tworzyły 
goślińską dzielnicę żydowską. Zwiedza-
jący dowiedzieli się, gdzie znajdowały się 
tzw. nowa poczta oraz synagoga, a także 
odkryli budynek XIX-wiecznego gościńca 
znajdującego się na ówczesnej północnej 
granicy miasta.

 ▪ ul. Podgórna. Niemałe zdziwienie wywo-
łała wśród zwiedzających wiadomość 
o dawnej nazwie tej ulicy - ul. Obornickiej. 
Jak wyjaśnił przewodnik – drogą tą prze-
biegał dawniej trakt wychodzący z miasta 
właśnie w kierunku Obornik. Niewielu 
uczestników spaceru wiedziało też o ist-
nieniu w zamierzchłych czasach młyna na 
krańcu tej ulicy, którego dokładne poło-

żenie nie jest jednak znane. 
 ▪ skrzyżowanie ulic Spokojnej i Mściszew-

skiej, gdzie z nostalgią przeglądano zdję-
cia nieistniejącego już młyna rodziny 
Szpaków oraz „Argentyny” – pierwotnie 
gorzelni, a następnie budynku mieszkal-
nego dla ubogich.

Dużym zaskoczeniem dla wielu uczestników 
spaceru były informacje o włościach wsi 
Piła, która aż do lat trzydziestych XX stulecia 
otaczała tereny Murowanej Gośliny szero-
kim pierścieniem.

Ponieważ na co dzień przewodnik po śla-
dach historii miasta czyli p. Dariusz Paprocki 
pracuje w Izbie Regionalnej Ziemi Goślińskiej 
- postanowił przybliżyć uczestnikom spa-
ceru miejsce swojej pracy. Jak się okazało, 
część spacerowiczów nie wiedziała, że takie 
swoiste „muzeum” znajduje się w naszym 
mieście.

Kolejny, ostatni w tym roku, spacer – 
 września br. Organizatorzy dziękują 

p. Karolowi Sternowi za umożliwienie zwie-
dzania siedziby Bractwa Kurkowego oraz pp. 
Bulińskim za oprowadzenie po tymże 
budynku.

Natalia Kazuś i Stanisław Rohnka
Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie

Słoik z „nutellą” (swoją!) otworzyć i postawić na stole obok małych dziecięcych nożyków lub 
łyżeczek, talerzyków. Do tego duże wafl e, duuuże, im większe, tym więcej frajdy. Bułki dla 
odmiany pokroić na małe kromeczki. I jeszcze mała miseczka z wiórkami kokosowymi, żeby 

dało się zrobić jeszcze większy syf. Zagwizdać głośno, żeby przywołać maludy (najlepiej, gdy 
dodatkowo koczuje u nas stado małych sąsiadów lub innych młodocianych bandytów). Nic nie 
mówić, wskazać na stół. Wyjść z dumnie podniesioną głową na znak, że od dziś „nutellę” spoży-
wamy bez strażników i ograniczeń ilościowych.
Może się okazać, że tego dnia dzieciaki pobiją rekord w liczbie wypowiedzianych „kocham Cię 
mamo!”. Dlatego przygotowywanie miliona słoiczków ze śliwkową „nutellą” (żeby starczyło na 
cały rok) to najbardziej magiczne zaprawianie owoców jakie znam.

SKŁADNIKI 
Śliwki węgierki - ok. 3 kg, kakao naturalne - 
200g, cukier lub ksylitol, laska wanilii (2 sztuki).

PRZYGOTOWANIE 
Śliwkom wyrwać pestkowe serca, dusić/sma-
żyć aż do osiągnięcia konsystencji błotnisto
-brejowej. Gdyby porównywać do powideł, to 
tu konsystencja - przepraszam - luźniejsza. 
I taka może zostać, bo kakao spowoduje osta-
tecznie zgęstnienie mazi. Jeśli skórki śliwek nie 
rozgotują się całkowicie, to trzeba je potrakto-
wać blenderem. Następnie dodajemy kakao 
wymieszane z cukrem, na końcu dorzucamy do 
całości czarny brud zeskrobany z laski wanilii. 
Celowo nie piszę precyzyjnie ile dodać cukru, 
bo śliwki miewają fanaberie co do zawartości 

fruktozy. Zacznijcie od szklanki słodyczy 
i dodawajcie do smaku. Ja robię „nutellę” 
z ksylitolem, bo jestem dietetyczną 
wariatką…  to znaczy wrogiem cukru, a do 
zapraw na razie nikt nic lepszego nie wymyślił.
W wersji dla dorosłych łasuchów można dać 
więcej kakao (albo mniej śliwek) i odrobinę 
pikantnych przypraw (chili itp.) lub kropelkę 
aromatu rumowego.
Jeśli „nutella” ma trafi ć do spiżarni, to klasyka: 
przekładamy gorącą maź do wyparzonych sło-
ików, mocno zakręcamy, umieszczamy pod 
ciepłą pierzyną i tak zostawiamy ładnych parę 
godzin, żeby wieczka „chwyciły”. Można uży-
wać także do ciast, kanapek, deserów. Smacz-
nego!

CITTASLOW

Jednym z pomysłów na pielęgnowanie tego, co najcenniejsze, czyli lokalnej historii i patriotyzmu, jest CYKL SPACERÓW HISTORYCZNYCH PO MUR-
OWANEJ GOŚLINIE, zainicjowany przez Dariusza Paprockiego - pracownika Izby Regionalnej  Ziemi Goślińskiej. 

Pierwszy spacer śladami historii, odbył się w wakacje ubiegłego roku, który zapoznał uczestników z historyczną częścią naszego miasta. Po rocznej przerwie dzięki 
entuzjazmowi kameralnego, acz dociekliwego grona uczestników, wycieczki są kontynuowane; w tym roku odbyły się już 3 spacery śladami historii, a to jeszcze nie 
koniec. KAŻDY SPACER JEST INNY, dotyczy bowiem historii innego zakątka naszego miasta. Pozwala zatem za każdym razem odkryć NOWE TAJEMNICE 
MUROWANEJ GOŚLINY oraz poznać fakty, których prawdopodobnie nie znajdziemy w ogólnodostępnych przewodnikach.

Dotychczasowe wędrówki związane były m.in. z historią osiedla Zielone Wzgórza, rejonem ulicy Poznańskiej i placu Powstańców Wielkopolskich, Pałacu w Mur-
owanej Goślinie, goślińskiego Bractwa Kurkowego oraz poszczególnych ulic. 

ZAPRASZAMY NA SPACEROWANIE PO MUROWANEJ GOŚLINIE Z HISTORIĄ W TLE!

www.murowana-goslina.pl



Chcemy grać w widowisku, bo 
chcemy się udzielić jakoś społecznie. 
To będzie nasz pierwszy raz.
- JULIA BORYSOWSKA 
I EMILIA KLEWENHAGEN

Są to dla mnie nowe doświadczenia. Kiedyś marzyłam, żeby być aktorką. Co prawda w widowi-
sku będę statystką, ale i tak traktuję to jak nowe wyzwanie. O widowisku powiedziała mi kole-
żanka. Myślę, że to jest fajny pomysł, by w Murowanej Goślinie organizowane były takie przed-
sięwzięcia. Tu jest dużo młodzieży i to dla nich jest bardzo ciekawa propozycja.
- JUSTYNA KOCHAJ-SZCZECIŃSKA

Oni tworzą nasze widowisko...

AKTOR koordynatorem 
i KOORDYNATOR aktorem

WIDOWISKO

R. Dukat: Jaką pełnisz/grasz rolę w widowi-
sku?

F. Klepacki: Gram rolę Mielżyńskiego, który 
jest najczarniejszym charakterem w całej tej 
sztuce. Oprócz tego jestem odpowiedzialny 
za nagrywanie, nadzorowanie, bieganie za 
wszystkim – czyli tzw. koordynator arty-
styczny. W widowisku gra również moja żona. 
Jako statystka będzie mi towarzyszyć 
w tańcu dworskim. Zresztą -letnia córka 
Hania również zagra. 

Dlaczego mieszkańcom będzie się podobać 
to, co zobaczą?

Mam nadzieję, że się będzie podobać. Sztuka 
jest dosyć zmyślnie napisana, bo przedstawia 
ciężki temat, ale w lekki sposób. Momentami 
jest wręcz śmieszna. Zawiera dosyć sporo 
satyry na Polaków, na nasze przywary naro-
dowe. 
Od strony technicznej… Będzie dużo multi-
mediów, bardzo nowoczesnych. Cała sceno-
grafi a będzie wykonana przy pomocy ekra-
nów ledowych, tak więc my nie robimy żadnej 

Już za chwilę wielkie widowisko plenerowe „Miłość, armaty, konfe-
deraty”. Wydarzenie tworzone dla Goślinian przez Goślinian. Co nimi 
kieruje, że postanowili włączyć się w to przedsięwzięcie kosztem 

własnego czasu, bez gaży aktorskiej, ze sporą tremą? 
Oto co odpowiedzieli „aktorzy”, zapytani podczas próby do widowi-
ska, która miała miejsce  września br.

scenografi i . Tylko kostiumy. Reszta będzie 
zagrana plikami, wyświetlanymi na owych 
ekranach. 

Skąd kostiumy?

Część kostiumów jest szyta. Nadzoruje to 
mieszkanka Murowanej Gośliny Renata Jan-
kowiak. Resztę wypożyczamy z Teatru 
Muzycznego, który jest naszym partnerem.

Dlaczego widowisko w Murowanej Goślinie?

Kilka razy widowisko już się zdarzyło. Cie-
szyło się wówczas sporym powodzeniem. 
Wtedy byłem jako widz, ale zrobiło na mnie 
ogromne wrażenie. W tym roku widowisko 
będzie mieć inny charakter. Będzie to bardziej 
sztuka teatralna z dużą ilością statystów 
i efektów specjalnych. Niedawno odwiedzi-
łem Puy du Fou. Jest to oczywiście zupełnie 
inna skala, ale uważam, że nie mamy się czego 
wstydzić. 

Widowisko to przedśpiew do większego 
przedsięwzięcia?

Budujemy potencjał na rok  w . 
rocznicę Chrztu Polski, kiedy to chcemy zro-
bić jeszcze większe widowisko, wystawiane 
wiele razy ze scenariuszem opiewającym 
początki chreścijaństwa w Polsce.

Czy jeszcze można zgłosić 
swój udział w „Konfedera-
tach”?

Próby cały czas trwają. Nie 
mamy sztywnych ter-
minów. Czekamy na 
mężczyzn, którzy 
mogą zagrać żoł-
nierzy. Informacji 
s z c z e g ó ło w y c h 
udziela Dyrektor 
Ośrodka Kultury 
Arleta Włodarczak 
odpowiedzialna za 
zasoby ludzkie. Infor-
macje dostępne rów-
nież na stronie www.
dzieje.org.pl 

ROZMOWA Z FILIPEM KLEPACKIM, KOORDYNATOREM ARTYSTYCZNYM 
WIDOWISKA I ZARAZEM ODTWÓRCĄ JEDNEJ Z GŁÓWNYCH RÓL.

DUZI I MALI W WIDOWISKO SIĘ ZAANGAŻOWALI
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W widowisku będę statystą, zagram żołnierza 
wojsk konfederackich. Zgłosiłem chęć udziału, bo 
chcę wspierać to przedsięwzięcie. Podoba mi się 
ono. Jest to nowa przygoda w moim życiu.
- WIESŁAW KANIECKI

Z Biuletynu Samorządowego 
dowiedziałam się, że poszu-
kują dzieci. Chciałam spróbo-
wać czegoś nowego.
- DOMINIKA SIWAK

Będę występować po raz pierwszy i bardzo chciałam przekonać się, jak to 
jest występować na dużej scenie, przed dużą liczbą ludzi, chcę sprawdzić 
czy jest wielka trema. Bardzo się cieszę. Jest to dla mnie wielkie wyzwanie. 
Będzie wojna, będą dzieci, a ja mam być wśród dzieci, które się bawią.

- ZUZIA ŁUPIŃSKA

To jest fajna zabawa. A wiem o tym, bo brałam już udział w wido-
wisku. Dwa lata z rzędu grałam w „Dziejach Murowanej Gośliny”. 
Wówczas byłam statystką i bardzo mi się ta funkcja podobała. 
Teraz też będę statystką, choć namawiali mnie na konkretną rolę.
- EWA KAMIEŃSKA

Chcemy być żołnierzami. Zgłosili-
śmy się, bo to może być coś cie-
kawego i nowego. Fajna zabawa. 
- PATRYK BŁACHOWIAK, KYLE SADIK, 
JAKUB KANIECKI

wrzesień 2013



Zgłosiłyśmy się z córką do udziału 
w przedstawieniu, gdyż już kiedyś 
brałam udział w takich widowiskach 
plenerowych. Co prawda, troszeczkę 
mniejszych, ale mimo wszystko 
chciałam to pokazać swojej córce, 

chciałam ją tym zarazić. Córka zagra wraz z innymi 
dziećmi. Ja mam być wśród tańczących dam.

- ALEKSANDRA I JAGODA HENCLEWSKIE

Przyszliśmy całą rodzinką. 
Nie mamy żadnej roli, 
będziemy statystować. 
Chcemy się dobrze bawić 
i pozostawić swoją cząstkę 
w Murowanej Goślinie. 

O poszukiwaniach do widowiska dowiedzieliśmy się 
z Biuletynu. Byliśmy jako widzowie na „Dziejach 
Murowanej Gośliny”. Poszliśmy tam bez przekona-
nia, po czym nastąpiło wielkie wow! Dlatego jak się 
teraz dowiedzieliśmy, że jest organizowane coś 
podobnego, doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy 
zagrać. Nie mamy żadnego doświadczenia teatral-
nego. Będzie to dla nas nowa przygoda.

- JUSTYNA, ZUZIA I JĘDREK RADOMSCY

Kiedy poproszono nas 
o pomoc zgodziliśmy się, bo 
lubimy taką zabawę. Bawimy 
się w coś podobnego. Też 
robimy rekonstrukcję, tylko 
trochę z innych czasów. 

Robimy nowoczesne wojsko. Ale to traktujemy jak 
przygodę, nowe doświadczenie. W widowisku weź-
mie udział około 15 członków naszej grupy.
- MACIEJ KOMINOWSKI - GRUPA REALIZACYJNA BETON

Jak długo istnieje Stajnia Raduszyn, 
tak zawsze włączamy się w różne 
imprezy, jak choćby na 11 listopada. 
W widowisku planujemy brać udział 
12 parami tj. koń i jeździec. Zrobimy 
dwie próby terenowe w plenerze. 

Konie będą użyczone nieodpłatnie. Jest to nasz 
wkład w widowisko. Tego typu przedsięwzięcia są 
potrzebne. Jednoczą ludzi biorących udział w wido-
wisku, dają możliwość wykazania się i wzięcia 
udziału w czymś wielkim. Gmina jest na tyle atrak-
cyjnym miejscem, że oprócz mieszkania i samego 
życia warto coś tu jeszcze organizować. To również 
przyciąga.

- ANDRZEJ KOSAKOWSKI – STAJNIA RADUSZYN

Pod koniec sierpnia odbył się wyjazd do 
Puy du Fou. Wzięli w nim udział Radni, 
osoby uhonorowane nagrodami Burmi-

strza (przedsiębiorcy roku, osobowości kul-
turalnej, najlepsi uczniowie gimnazjum), 
nauczyciele, osoby działające przy realizacji 
widowisk oraz osoby, które skorzystały 
z możliwości odpłatnego udziału w wyjeź-
dzie. Oprócz Puy du Fou zwiedziliśmy rów-
nież Leuven w Belgii oraz Paryż. 

Podczas oglądania widowisk szeroko otwiera-
łam oczy ze zdumienia. Mój podziw dla pracy 
i pomysłowości wszystkich, którzy przyczynili 
się do stworzenia Puy du Fou nie stanowi 
odosobnionej opinii. Nie będę zdradzać szcze-
gółów ani elementów, które wzbudziły mój 
największy zachwyt, by nie psuć nikomu nie-
spodzianki. Zakładam, że będzie możliwość 
ujrzenia tego w naszym mieście. Być może 
ktoś uzna moje zdanie za zbyt entuzjastyczne. 

Wandea ze względu na położenie, infrastruk-
turę i gospodarkę regionu była słabo rozwi-
niętym regionem. Realizacja widowisk i parku 
odmieniła sytuację, czego efekty są widoczne 
dzisiaj. Okoliczne miejscowości mają najmniej-
sze bezrobocie spośród wszystkich miejsco-
wości we Francji. W samym parku jest  
osób zatrudnionych na stałe i ponad .  
pracowników sezonowych, natomiast 
w regionie działalność Puy du Fou generuje 
około .  miejsc pracy. 

Liczby dają do myślenia, jednak to, co widzieli-
śmy w Puy du Fou, jest czynnikiem motywują-
cym do stworzenia podobnych widowisk 
w Murowanej Goślinie. To, że Puy du Fou jest 
tak rozwinięte to zasługa mieszkańców, któ-
rzy potrafi li zjednoczyć się wokół wspólnej 
idei. Dzięki Puy du Fou młodzież rozwija 
swoje umiejętności w Akademii Juniora, 

które następnie wykorzystuje podczas wido-
wisk. W Akademii Juniora prowadzone są 
zajęcia z jazdy konnej, woltyżerki, gry aktor-
skiej, szermierki, a także warsztaty stolarskie, 
malarskie, fotografi czne i inne. W sumie 
działa ponad  różnych warsztatów i każdy 
może samodzielnie dokonać wyboru, w któ-
rych zajęciach chce uczestniczyć. 

Szczerze mówiąc, dopóki Puy du Fou znałam 
tylko z opowieści, nie zachęcało mnie.  
Dopiero kiedy zobaczyłam je na własne oczy 
uwierzyłam, że warto zrobić wszystko, by 
w Murowanej Goślinie powstało podobne 
miejsce. To jest możliwe, oczywiście pod 
warunkiem, że mieszkańcy nie będą obojętni. 
Korzyści byłyby odczuwalne dla każdego 
z nas. 

Adrianna Nowicka
absolwentka Gimnazjum nr 

Francuskie inspiracje 
dla goślińskich widowisk

WIDOWISKO

„ANTYTERRORYŚCI” 
W WIDOWISKU

RODZINNIE

KONIE TEŻ BĘDĄ GRAĆ

Leszek Rembowski - reżyser - udziela wskazówek „aktorom”.

www.murowana-goslina.pl



SZKOLENIE W CHALINIE
W dniach -  sierpnia br. sołtysi naszej 
gminy wzięli udział w kolejnym szkoleniu 
w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Cha-
linie. Jak zawsze mogliśmy przyswoić 
sobie niezwykle ciekawe tematy, poznać 
nowych ludzi i mnóstwo przydatnej wie-
dzy na temat ekologii, odpadów, ochrony 
środowiska. Szkolenie swą obecnością 
uświetnili: starosta poznański p. Jan 
Grabkowski, dyr. ochrony środowiska- 
Romuald Grabiak, dyrektor Zespołu Par-
ków Krajobrazowych WW Janusz Łako-
miec. Za zaproszenie i piękne przyjęcie, 
za gościnność  i starania dziękujemy 
p. Staroście oraz p. J. Dobrowolskiemu 
i p. M. Palka.

ZEBRANIA WIEJSKIE
W kolejnych sołectwach odbywają się 
zebrania wiejskie, dotyczące rozdyspono-
wania Funduszu Sołeckiego na  rok. 
Mieszkańcy wypowiadają się na temat 
tego, co chcieliby w następnym roku 
widzieć nowego we własnym sołectwie. 
Padają mniej lub bardziej ciekawe propo-
zycje.

ROZLICZENIA FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

Trwają ostatnie rozliczenia z ubiegłorocz-
nego funduszu. Za przekazane sołec-
twom przez gminę środki przybyło kolej-
nych inwestycji. Zainwestowaliśmy 
w place zabaw i boiska, oświetlenie, 
drogi.

BĘDĄ PIENIĄDZE NA IMPREZY SOŁEC‐
KIE?
Delegacja sołtysów gościła w sierpniu 
u pana burmistrza w sprawie wyodręb-
nienia w przyszłorocznym budżecie środ-
ków na organizację naszych sołeckich 
imprez typu: piknik rodzinny, dożynki 
wiejskie czy Dzień Dziecka. Zobaczymy co 
z tego wyniknie. Jesteśmy pełni nadziei. 
Zakończyłoby to etap proszenia o każdą 
złotówkę i rozpaczliwego szukania spon-
sorów.

W UCHOROWIE NOWE RZĄDY
Mieliśmy ponowne wybory sołtysa 
w sołectwie Uchorowo. Koleżanka Syl-
wia Kilanowska złożyła rezygnację ze 
swej funkcji i kolejną nową panią sołtys 

została pani Krystyna Nowak. Gratulu-
jemy i witamy wśród sołtysów.

WAKACJE, WAKACJE I PO WAKACJACH
Tyle nadziei na świetny wypoczynek, a tu 
już po pierwszym września. Wszystkim 
uczniom naszej gminy życzymy, aby rok 
szkolny przebiegał spokojnie, pracowicie 
i piątkowo! A do następnych wakacji już 
tylko…  miesięcy.

JESIEŃ IDZIE
Lato nas nieco przypiekło, czasem niemi-
łosierny upał, czasem burza ,nawet z gra-
dem, ulewa i niespodziewanie szybko 
minęło. Jak zawsze. Idzie jesień - jeszcze 
powoli, ociężale, niechętnie ustępuje jej 
lato. Gdy jednak spojrzymy na to z innej 
strony - jeszcze przyjdą ciepłe, pogodne 
dni, z zasnutymi pajęczynami porankami, 
będziemy zbierać grzyby, podziwiać 
piękno jesiennego lasu. Nadejdą też po 
jesiennych pracach w ogródkach i na 
działkach chwile oddechu, długie wie-
czory np. z książką i będziemy znów cze-
kać wiosny - jak każdego roku.

Na pewno zależy nam, aby nasza wieś 
lub sołectwo dobrze się wszystkim 
kojarzyły i aby były rozpoznawalne. 

Miło jest natrafi ć w internecie na stronę 
sołectwa, gdzie ludzie życzliwi zamieszczają 
wpisy i uwagi, są fajne zdjęcia z tego, co cie-
kawe w sołectwie i otoczeniu. Od nas zależy 
czy materiał tam zamieszczony był życzliwy 
i ciepły, a droga do sukcesu często prowadzi 
poprzez rozpowszechnione informacje.

Na naszej stronie uporządkujmy informacje, 
które będą pomocne naszej wsi, podajmy 
kontakt (telefon, e-mail), aby były łatwo 
dostępne, zdjęcia (powinny być wyraźne 
i w dobrej rozdzielczości).

Zbieramy materiały do zamieszczenia na 
temat naszej wsi, sołectwa, regionu, w tym 
również legendy, przypowieści, wywiady 
z najstarszymi mieszkańcami, zwyczaje, 
stare fotografi e. Czym więcej, tym lepiej! 
Niech te wiadomości cieszą oko i kipią bar-
wami. Uporządkujmy daty i wydarzenia. Gro-
madźmy również artykuły (publikacje pra-
sowe) poruszające tematykę naszego sołec-
twa i umieśćmy to na naszej internetowej 
witrynie.

Zachęcamy do założenia takiej strony. Sołec-
two ŁOPUCHÓWKO także przygotowuje 
materiały do założenia swojej witryny.

Strona internetowa wsi 
lub sołectwa

TURNIEJ SPRAWNOŚCIOWY 
SOŁECTW 

I OSIEDLI SAMORZĄDOWYCH  

FINAŁ
 września (niedziela), godz. :

Stadion Miejski w Murowanej Goślinie*

Szczegółowych informacji udziela: 
Adam Habrych 

- Kierownik Biura MG Sport, e-mail: 
biuro@mgsport.com.pl, 

tel.    .

Zapraszamy Mieszkańców 
do udziału i kibicowania!

* w przypadku złych warunków atmosferycznych 
turniej odbędzie się w hali widowiskowo-spor-
towej przy ul. Mściszewskiej .

wrzesień 2013



Trwa okres zebrań z mieszkańcami sołectw i osiedli samorządo-
wych, podczas których omawiany jest Fundusz Sołecki i Miej-
ski na  rok. Szanowni Mieszkańcy! Jeśli chcecie mieć 

wpływ na to, na co przeznaczone zostaną przyznane przez gminę 
sołectwu/osiedlu środki – nie może Was na tych zebraniach zabrak-
nąć!

„Być fl amenco”

Zebrania Mieszkańców Gminy

URSZULA BAUER‐WILCZYŃSKA – artysta-plastyk, instruktor choreoterapii (leczenia poprzez 
taniec), zajmuje się malarstwem fi guratywnym. Maluje portrety, obrazy olejne, akryle, tworzy mono-
typie. Od  lat bierze udział w organizowanych przez prof. Ewę Wycichowską Międzynarodowych 
Warsztatach Tańca Współczesnego. Do tej pory artystka prezentowała swoje prace na  wystawach 
indywidualnych. Wernisażom towarzyszyły występy zespołów wykonujących muzykę fl amenco oraz 
tancerzy. Jedna z wystaw odbyła się w goślińskim Ośrodku Kultury w  roku. Malarka ma w swym 
dorobku epizod fi lmowy. Wystąpiła w fi lmie poetyckim Miry Sikorskiej pt. „Opowieść wigilijna”. Plany: 
wystawy w muzeach w Poznaniu i Szamotułach, ukończenie Szkoły Charakteryzacji Teatralnej 
w Poznaniu.

Pani Urszula to Artystka.
Plastyczka, malarka, tancerka, praw-
dziwa mistrzyni w swoich zaintereso-

waniach, osoba uduchowiona i pięknie 
potrafi ąca mówić o swoich pasjach, których 
ma wiele: podróże, praca, malarstwo… 
Wakacje pani Urszula chętnie spędza, 
zarówno w kraju (jest pasjonatką pływania; 
w okresie letnim niezależnie od pogody 
codziennie pływa w jeziorze, w Kamińsku), 
jak i poza granicami, w Turcji, Chorwacji. 
Uwielbia jachty, żeglowanie, nurkowanie, 
góry, konie. Ale najpiękniejsze opowieści 
popłynęły na temat tańca, a szczególnie - 
tanga argentyńskiego. Mówiła o nim z praw-
dziwą fascynacją.

Na pytanie: co ją inspiruje jako malarkę? 
Odpowiada: ruch, piękno, taniec. Ale, aby 
mogła się realizować artystycznie niezbędne 
jest wsparcie rodziny, będącej motorem do 

działania i umożliwiającej w spokoju robić to, 
co artystka kocha.

Spytana: Jakie jest jej marzenie życia? Odpo-
wiada, że wyjazd do Buenos Aires, aby tam 
zatańczyć tango argentyńskie na ulicach 
metropolii, na słynnych ulicznych „milon-
gach”.

Pani Urszula udzielając wywiadu bardzo 
pięknie mówiła o swoich pracach, o ludziach, 
którzy również tworzą poezję, muzykę, 
o swoich wystawach, wernisażach, o tym co 
ukochała w swym życiu.

Spotkanie z Panią Urszulą było magiczne, 
pełne ezoteryki. Nie sposób w kilku słowach 
opisać tę niesamowitą postać. 

Składam serdeczne podziękowania artystce 
za ciekawą rozmowę oraz za czas mi poświę-

cony, mimo nawału zajęć i pięknej, choć cięż-
kiej pracy.

Dziękuję również koleżance - Sołtys Kamiń-
ska Elżbiecie Dziel, za gościnę w jej leśni-
czówce i zaproszenie p. Urszuli.

Urszula Gendera-Zielińska

SOŁECTWO/
OSIEDLE DATA GODZ. MIEJSCE SPOTKANIA

ZIELONKA 21.09.2013 17:00 WIATA TURYSTYCZNA w Zielonce

STARCZANOWO 22.09.2013 15:00 KASZTELANIA 
- parking w Starczanowie

RADUSZYN 25.09.2013 18:00 SALKA NA STADIONIE 
przy ul. Mściszewskiej

UCHOROWO 25.09.2013 19:30 ŚWIETLICA WIEJSKA 
UCHOROWO

GŁĘBOCKO 26.09.2013 18:00 ŚWIETLICA WIEJSKA 
BODUSZEWO

ŁOPUCHOWO 27.09.2013 19:00 SZKOŁA PODSTAWOWA 
W ŁOPUCHOWIE

SOŁECTWO/
OSIEDLE DATA GODZ. MIEJSCE SPOTKANIA

ŁOSKOŃ STARY 28.09.2013 18:00 ŁOSKONIÓWKA - PLAC ZABAW

OSIEDLE NR 3 30.09.2013 18:00 UMiG, ul. Poznańska 16 
(sala sesyjna)

OSIEDLE NR 1 01.10.2013 18:00 Gimnazjum nr 1 ul. Mściszewska 10

OSIEDLE NR 5 02.10.2013 18:00 Gimnazjum nr 2 
ul. Gen. T. Kutrzeby 3

OSIEDLE NR 6 03.10.2013 18:00 Gimnazjum nr 2 
ul. Gen. T. Kutrzeby 3

OSIEDLE NR 4 04.10.2013 18:00 Gimnazjum nr 2 
ul. Gen. T. Kutrzeby 3

OSIEDLE NR 2 07.10.2013 18:00 REMIZA OSP ul. Rogozińska 15

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

Afra portret francuskiej tancerki i choreografk i tańca afro.

Autoportret pt. Być fl amenco.

www.murowana-goslina.pl



TURYSTYKA

KONKURS 
DLA ZAMELDOWANYCH NA STAŁE MIESZKAŃCÓW – ROWERZYSTÓW GMINY MUROWANA 
GOŚLINA – PAKIETY STARTOWE W MARATONIE ROWEROWYM W ŁOPUCHOWIE

Już  października kolejny na terenie Gminy Murowana Goślina maraton rowerowy. Tym 
razem podczas ostatniej imprezy w ramach cyklu Grand Prix Wielopolski w Maratonach MTB 
spotykamy się w Łopuchowie.
Zapraszamy wszystkich rowerzystów zameldowanych na stałe w gminie Murowana Goślina do wzięcia 
udziału w konkursie. Zgłoś się i wygraj jeden z trzech pakietów startowych w Grand Prix Wielopolski 
w Maratonach MTB. 
TERMIN:  października  r., godz. . ; MIEJSCE: start boisko w Łopuchowie, 
TRASY: Mini (ok  km) i Mega (ok  km) po terenie Puszczy Zielonka i okolic, 

Zgłoszenia (formularz) należy przesłać mailowo na adres e-mail: promocja@murowana-goslina.pl 
lub dostarczyć w godzinach działania do Gminnego Centrum Informacji w Ratuszu na placu Powstań-
ców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie (I piętro) do dnia  września br.
Losowanie nagród odbędzie się  września na Stadionie Miejskim podczas edycji fi nałowej turnieju 
jednostek pomocniczych

ZASADY UCZESTNICTWA:

. Posiadanie stałego meldunku w Gminie Murowana Goślina.

. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres e-mail: promocja@murowana-goslina.pl lub 
dostarczenie w godzinach działania do Gminnego Centrum Informacji w Ratuszu na Placu Powstańców Wiel-
kopolskich w Murowanej Goślinie do dnia  września br.

. Podanie danych kontaktowych (uczestnicząc w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych dla potrzeb tego konkursu i wyraża zgodę na publikację informacji o zwycięstwie w konkursie).

. Wszystkie zgłoszenia zostaną zweryfi kowane pod względem zameldowania w Gminie Murowana Goślina, 
w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Murowanej Goślinie. 

. Zwycięzcy konkursu wybiorą trasę maratonu oraz podadzą wszystkie niezbędne do rejestracji dane.

. Wręczenie pakietów startowych nastąpi w dniu maratonu  października br. o godz. .  przed sceną na 
boisku w Łopuchowie. 

MARATON ROWEROWY
ostatni w tegorocznym cyklu Grand Prix Wielkopolski 

w Maratonach MTB 2013

19 PAŹDZIERNIKA 2013, GODZ. 17:00

aula Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10 
w Murowanej Goślinie

ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW DWÓCH KÓŁEK!

WSTĘP WOLNY!
2 dystanse:2 dystanse: 
mini (36 km), 
mega (72 km)

StartStart: 
godz. 11:00 – mega, 
godz. 11:30 – mini

Szczegółowe informacje: www.gogolmtb.pl

wrzesień 2013
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 sierpnia br. w Raduszynie odbył 
się I Festyn Rodzinny Dzień 
z Koniem. Impreza ta, prawie 

w całości sfi nansowana została z funduszy 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
pozyskanych w formie Małego Projektu 
z Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech 
Rzek. Zabawa ta polegała na połączeniu ple-
nerowej imprezy z zawodami jeździeckimi. 

W rywalizacji sportowej uczestniczyło 
ponad  zawodników z całej Wielkopolski, 
a dla zwiedzających zorganizowano między 

Pomysł zorganizowania otwartej imprezy 
rekreacyjnej połączonej z integracyjną 
zabawą dla mieszkańców na zakończe-

nie lata zrodził się w Stowarzyszeniu Przyja-
ciół Rakowni już ponad rok temu. Ze względu 
na bezpośrednio sąsiadujący z miejscowością 
kompleks Puszczy Zielonka z ciekawą mikro-
rzeźbą terenu wybrano jako formę zabawy 
imprezę na orientację, czyli zawody łączące 
poruszanie się z czytaniem mapy i odnajdy-
waniem w terenie zaznaczonych na niej 
miejsc. Mieszkańcy napisali wniosek o dofi -
nansowanie pomysłu i dzięki temu postarali 
się o środki z Unii Europejskiej.

Pomimo profesjonalnego podejścia do 
tematu organizatorzy od razu zastrzegli, że 
impreza jest kierowana głównie dla począt-
kujących „orienteeringowców” – rodzin, 
dzieci, młodzieży i seniorów, zarówno miesz-
kańców Rakowni, mieszkańców gminy 
Murowana Goślina, jak i gości przyjezdnych. 
Przygotowano  trasy, najkrótszą – głównie 
dla dzieci – oznakowano tasiemkami. 

Zgłosiło się  uczestników, w biurze 
obsługi każdy otrzymywał pamiątkowy 
przypinany buton i talon na posiłek. Organi-
zatorów szczególnie ucieszył fakt, że oprócz 
aktywnych mieszkańców Rakowni pojawili 
się mieszkańcy, którzy przeprowadzili się do 
miejscowości niedawno i nie mieli jeszcze 
okazji poznać dalszych sąsiadów, a ponadto, 
iż do zawodów na trasie najdłuższej przystą-
piła grupa profesjonalistów z klubów spor-
towych. To nadało zawodom kolorytu!

Start – godzinę „ : ”wyznaczono na : . 
Co minutę do lasu wyruszał uczestnik z kolej-
nej trasy. Dzieci miały możliwość pokonania 
dystansu samodzielnie pod warunkiem 
przedłożenia pisemnej zgody rodziców 

I Festyn Rodzinny Dzień z Koniem

Rozbiegana Rakownia dobrze zorientowana

innymi Mini Zoo, słomiany tor przeszkód, 
malowanie twarzy i liczne inne atrakcje. 
Publiczność i zawodnicy mogli podziwiać 
również występy Martyny Cichackiej z Ucho-
rowa, Kanonierów z  DAK oraz Adę Menes 
podczas pokazu ujeżdżeniowego klasy C.

Dzięki licznym sponsorom, wielkiemu zapa-
łowi artystów, wolontariuszy, organizato-
rów oraz zawodników startujących w zawo-
dach impreza okazała się wielkim sukcesem! 
Wszystkich zapraszamy już teraz za rok na 
drugą edycję imprezy!

i posiadania na trasie telefonu komórko-
wego. Jednym ze śmiałków, który skorzystał 
z tego prawa był siedmioletni Piotr Opiele-
wicz! Dla tras krótszych i jednocześnie 
łatwiejszych punkty, czyli specjalne biało
-pomarańczowe lampiony umieszczone były 
głównie na i przy leśnych ścieżkach – te trasy 
były najczęściej więc wybierane przez rodzi-
ców spacerujących z dziećmi w wózkach czy 
chustach. Na trasie trudnej takich oczywi-
stych lokalizacji nie było prawie w ogóle, 
a zastąpiły je muldy, obniżenia, polanki czy 
granice lasu. Organizator zapewnił obsługę 
medyczną i pojazdy do szybkiego dotarcia 
do osób potrzebujących pomocy, ale na 
szczęście nie było takiej potrzeby. 

Na mecie każdy uczestnik otrzymał pamiąt-
kowy medal. Rywalizację na trasie długiej 
wygrał Robert Zabel ( ’ ”), najlepszą na 
trasie średniej okazała się być Małgorzata 
Wrzosek ( ’ ”), trasę krótką najszybciej 
pokonali Beata i Michał Burman ( ’ ”), zaś 
łatwą Jan Gramacki ( ’ ”). Zwycięzcy tras 
otrzymali puchary, dodatkowo rozdano  
drobnych nagród. Dla każdego zawodnika 
przygotowany był też pamiątkowy dyplom. 
Po zakończeniu większość osób rozjechała 
się do domów, była jednak liczna grupa, 
która piknikując została do popołudniowej 
imprezy „Pożegnanie Lata”. 

Na wieczorną imprezę przyszło ponad  
osób! Uczestnikom zabawy proponowano 
kiełbaski z ogniska z dodatkami. Zabawa 
trwała do północy.
Organizatorzy dziękują za wszelkie przejawy 
życzliwości, które towarzyszyły całemu 
wydarzeniu, a przede wszystkim tym, dzięki 
którym impreza doszła do skutku i którzy 
w jakikolwiek sposób, w którymkolwiek 
momencie ich wsparli i pomogli. 

Andrzej Kosakowski, Stajnia Raduszyn

W imieniu Stowarzyszenia 
Przyjaciół Rakowni:

Maciej Gramacki, Koordynator projektu 
e-mail: imprezy@rakownia.com 

www.spotkaniawpuszczy.pl 

 sierpnia br. w przygrzewającym słońcu schyłku lata i doskonałej atmosferze - w dzień 
biegała, a wieczorem bawiła się niemal cała Rakownia. Wszystko za sprawą wydarzeń pn. 
„Orientacja na Rakownię” oraz „Pożegnanie Lata”, których organizatorem było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni.

Dzień z Koniem.

Starty odbywały się co 1 min.

Na trasie łatwej pomocne były biało-pomarańczowe lampiony.

www.murowana-goslina.pl



nowo powstałych liniach, których kursy 
realizowane będą na zlecenie gminy, czy 
korzystanie z oferty Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie z zastosowaniem % zniżki.

Gdzie pobrać wniosek o wydanie Karty 
Dużej Rodziny?

Formularze wniosków są dostępne w Urzę-
dzie Miasta i Gminy, w Punkcie Obsługi Inte-
resantów oraz u p. Magdaleny Karaś – 
inspektora ds. ewidencji ludności (budynek 
Urzędu przy ul. Poznańskiej , pokój nr , 
tel.    ), która została pełnomocni-
kiem Burmistrza ds. Programu Duża 
Rodzina. Formularze są również dostępne 
na stronie internetowej gminy pod banerem 
Karta Dużej Rodziny.

  

OŚWIATA

Kartę nr  otrzymała rodzina z sześcior-
giem dzieci - państwo Kądzielawa 
z Łopuchowa. Wybór tej właśnie 

rodziny nie był przypadkowy. Pani Jadwiga 
Kądzielawa brała udział w tworzeniu pro-
gramu Duża Rodzina. Ponadto angażuje się 
w inicjatywy społeczne.

Dziękując, podkreślała  - „Na program należy 
spojrzeć szerzej. Nawet jeśli moje dzieci nie 
będą od razu korzystać ze wszystkich przy-
sługujących nam dzięki posiadaniu Karty 
przywilejów, ta inicjatywa uświadomi społe-
czeństwu, że rodzina wielodzietna to nie 
patologia, a świadomy wybór i w efekcie - 
więcej szczęścia i miłości.”

Tego dnia Kartę Dużych Rodziny odebrały 
 rodziny, co daje ponad  osób. Wnioski 

cały czas spływają do kancelarii urzędu, 
potwierdzając, że program cieszy się dużym 
zainteresowaniem i jest potrzebny. Muro-
wana Goślina jest drugą gminą w powiecie 
poznańskim, która zdecydowała się na jego 
wprowadzenie.

Burmistrz Tomasz Łęcki zadeklarował chęć 
honorowania przez Murowaną Goślinę kart, 
które wprowadziło na swoim terenie miasto 
Poznań oraz Gmina Czerwonak, licząc w tej 
kwestii na rewanż ze strony wspomnianych 
samorządów.

Założenia programu

Program skierowany jest do rodzin wycho-
wujących co najmniej troje dzieci i ma przede 
wszystkim służyć promocji modelu rodziny 
wielodzietnej oraz ułatwieniu im dostępu do 
rekreacji, sportu, kultury i innych usług. 

W Murowanej Goślinie karta pozwoli m.in. 
na korzystanie z % zniżki na zakup biletów 
jednorazowych i miesięcznych na przejazdy 
komunikacją autobusową wewnątrzgminną 
(linie , , , ) i komunikacją do 
Poznania (linie  i ) oraz na innych 

W Murowanej Goślinie duże 
rodziny będą mieć łatwiej

 sierpnia br.  rodziny wielodzietne z terenu gminy Murowana Goślina otrzymały Kartę 
Dużej Rodziny, czyli dokument uprawniający do zniżek, np. na komunikację miejską czy 
wydarzenia kulturalne. Było to możliwe dzięki programowi Duża Rodzina, który ma wspierać 
i promować taki model rodziny, a który jest obecnie wdrażany na terenie naszej gminy. 

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

SZUKAMY PRZEDSIĘBIORCÓW 
 PARTNERÓW PROGRAMU 

„DUŻA RODZINA”

Zachęcamy do przystąpienia do 
programu instytucje, 

fi rmy handlowe i usługowe, 
które chcą wprowadzić prefe-

rencyjne warunki dla rodzin 
posiadających kartę dużej 

rodziny. Załączamy stosowny 
wniosek na stronie obok.

Posiadacze karty nr 1 - Rodzina Kądzielawa.

wrzesień 2013



Załącznik nr  do Zarządzenia nr /
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

z dnia  lipca  r.

FORMULARZ DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU „DUŻA RODZINA”
PRZEZ INSTYTUCJE, FIRMY HANDLOWE I USŁUGOWE

OFERUJĄCE WSPARCIE DLA RODZIN WIELODZIETNYCH 

. Nazwa:................................…………………………………………………………………………………..

. Adres siedziby.....................…………………………………………………………………………………..

. Strona www........................…………………………………………………………………………………..

. E-mail..................................…………………………………………………………………………………..

. Właściciel/Reprezentant........………………………………………………………………………………..
    

Deklaruję/my współpracę z gminą Murowana Goślina w ramach Programu „Duża Rodzina”, 
poprzez udzielanie zniżek na oferowane przez nas towary i usługi, według poniższych zasad:

 
 % zniżki na …………………………………………………………………………………..

 % zniżki na …………………………………………………………………………………..

 % zniżki na …………………………………………………………………………………..

 % zniżki na …………………………………………………………………………………..

 % zniżki na …………………………………………………………………………………..

 % zniżki na …………………………………………………………………………………..

 % zniżki na …………………………………………………………………………………..



OŚWIATA

Zobowiązuję/my się do udzielenia wymienionych zniżek w następujących punktach prowa-
dzenia przeze mnie/przez nas działalności:

 …………………………………………………………………………………………………
    (nazwa i adres)

 …………………………………………………………………………………………………
    (nazwa i adres)

 …………………………………………………………………………………………………
    (nazwa i adres)

 …………………………………………………………………………………………………
    (nazwa i adres)

w okresie od dnia …………………..….……………… do dnia ………...………………………..
lub
w okresie od dnia …………………..….……………… do odwołania.

Proszę o przekazanie godła, informującego o udziale w Programie do oznakowania 

punktu prowadzenia działalności, w ilości ………. sztuk, oraz w wersji elektronicznej na 

adres e-mail: ….........................................................…………………………………………...

Oświadczam/y, że poniosę/poniesiemy we własnym zakresie wszelkie koszty związane z udzielanymi zniżkami dla użytkowni-
ków Kart Dużej Rodziny i nie będę/nie będziemy kierować żadnych roszczeń fi nansowych z tego tytułu do gminy Murowana 
Goślina.

Przyjmuję/my do wiadomości, że podjęcie współpracy rozpocznie się po podpisaniu stosownego porozumienia z gminą Muro-
wana Goślina.

Oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na umieszczenie danych podmiotów, które reprezentuję/my, informacji o udzielanych 
zniżkach i logo fi rmy przekazanego gminie, we wszystkich materiałach informacyjnych dotyczących wsparcia dla rodzin wielo-

dzietnych, oraz na stronach internetowych prowadzonych przez gminę.

…………………………………….

…………………………………….    …………………………………….
         pieczęć podmiotu

…………………………………….
dane kontaktowe osób upoważnionych 
w zakresie niniejszej deklaracji

        …………………………………….
        podpisy osoby/osób upoważnionych    
                do reprezentowania podmiotu 

……………………………………………………………
Miejscowość, data



Radością napełniają nas zawsze wyso-
kie miejsca w konkursach przedmioto-
wych. W ubiegłym roku zdobywali je: 

Emma Catlow i Marianna Murawicz w Woje-
wódzkim Konkursie Fizycznym (pod opieką 
p. Barbary Kęsy), Jan Kaźmierczak i Micha-
lina Szudarek w Wojewódzkim Konkursie 
Historycznym, Małgorzata Przybył w Kon-
kursie Wiedzy o Wielkopolsce oraz Robert 
Szymkowiak w Wielkopolskim Konkursie 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (wszy-
scy pod opieką p. Anny Kasprzak). Zgodnie 
z dobrą, wieloletnią tradycją szkoły liczne 
sukcesy odnosili nasi siatkarze pod czujnym 
okiem p. Ewy Miciul, p. Andrzeja Miciula i p. 
Macieja Przybylskiego. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że był to pierwszy rok, w któ-
rym powołano do życia klasę działającą pod 
patronatem Siatkarskich Ośrodków Sporto-
wych. Sukcesom pojedynczych uczniów oraz 
zespołów towarzyszyły bardzo wysokie 
wyniki klas trzecich na egzaminie gimnazjal-
nym – wystarczy powiedzieć, że szkoła upla-
sowała się powyżej średniej powiatu, woje-
wództwa i kraju oraz Poznania.

W ubiegłym roku szkoła podjęła działania 
nowatorskie, mające zmienić lub usprawnić 
sposób pracy. Pierwszym z nich było wpro-
wadzenie dziennika elektronicznego, który 
– jak każda nowość – był przyjmowany 
z pewnymi obawami, a ostatecznie okazał 
się bardzo użytecznym narzędziem, chwalo-
nym zarówno przez uczniów, rodziców, jak 
i nauczycieli. Po drugie, z inicjatywy gminy 
i z jej wsparciem, rozpoczęliśmy prowadze-
nie zajęć przedmiotowych w świetlicy 
w Rakowni, mające na celu podniesienie 
wyników i zwiększenie efektów pracy podej-
mowanej w gimnazjum. Trzecią nowością 
było odnowienie klasy, w której odbywają 
się zajęcia artystyczne – sami uczniowie pod 
kierunkiem p. Beaty Springer pokryli ściany 
muralami, co zmodernizowało i uatrakcyj-
niło wygląd sali. 

W nowy rok szkolny wchodzimy z nowymi 
pomysłami i planem zadań do wykonania. 
Ważnym punktem jest trwające przez cały 
rok przygotowanie do egzaminu. Jedną 
z nowości będzie podział na grupy podczas 

lekcji fi zyki i chemii, co ma sprawić, że zajęcia 
te przestaną być wyłącznie teoretyczne, 
a przekształcą się w projekty badawcze, 
podczas których uczniowie będą wykony-
wali doświadczenia i eksperymenty 
naukowe. Użyteczną inicjatywą są także 
zajęcia zawodoznawcze ukazujące specyfi kę 
towarzyszącą różnym ścieżkom kariery 
(m. in. we współpracy z Cechem Rzemiosł 
i Solarisem). Pomocą będzie służyć też 
nowo otwarta sala multimedialna. Ucznio-
wie, podobnie jak w ubiegłych latach, będą 
uczestniczyć w Konkursie Pro Sinfoniki. Pla-
nujemy również kontynuować i rozwijać pro-
gram „Poznajemy Kresy” – w ramach part-
nerskiej wymiany gminnej i szkolnej z Osz-
mianą na Białorusi.

Z nową energią zabieramy się więc do pracy, 
licząc, że kolejny rok przyniesie dużo nowych 
pomysłów i zaowocuje wieloma sukcesami.   

Justyna Telicka 
Nauczyciel języka polskiego

Gimnazjum nr  im. Jana Kochanowskiego 

OŚWIATA

Gimnazjum Jana Kochanowskiego 
– podsumowanie i plany

Jak ważny jest w życiu „dobry smak”,  
wszyscy wiemy… Dla  uczniów Techni-
kum żywienia i usług gastronomicznych 

w Murowanej Goślinie jest on ważny szcze-
gólnie. Dlatego  nie mogło nas zabraknąć na 
„Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego 
Smaku”, który odbywał się od  do  
sierpnia w Poznaniu.

W ramach „Dnia z Powiatem Poznańskim” – 
 sierpnia – pojawiliśmy się na scenie Festi-

walu, gdzie przygotowaliśmy dla poznania-
ków „pyry z gzikiem” i „plendze”. Tego dnia 
na Starym Rynku stawili się uczniowie: Zuzia 
Kawczyńka, Magda Grudzień, Kinga Nowak, 
Michalina Modlibowska, Andżelika Piecho-
wiak i Grzegorz Piwowarski oraz Darek 
Polowczyk. Pod wodzą pani Izy Starosty-By-
czyńskiej opanowali oni biuro „Festiwalu” 
i przygotowywali się do występu: gotowali, 
tarli, mieszali, ucierali… Na scenę weszliśmy 
o . .  Andżelika podała przepis na placki 
ziemniaczane, co zostało uwiecznione w ofi -
cjalnej relacji fi lmowej z imprezy, którą 
można zobaczyć w internecie. Naszemu 

„gzikowi” najlepszą recenzję wystawił sam 
Gieno Miętkiewicz, producent sera zagrodo-
wego, prowadzący program „Przez dziurkę 
od sera” w „Kuchni+”.

Na scenie towarzyszyliśmy Staroście 
Powiatu Poznańskiego – Janowi Grabkow-
skiemu, któremu  dyrektor „Festiwalu” – Jan 
Babczyszyn – wspólnie z Witoldem Wró-
blem, członkiem „Stowarzyszenia Polska 
Akademia Smaku”, wręczyli  certyfi kat 
wprowadzenia „bambrzoka” na listę pro-
duktów  regionalnych.

Należy dodać, że podawaliśmy ziemniaki 
w najlepszym gatunku, które podarował 
nam dyrektor fi rmy Europlant Handel Ziem-
niakami Sp. z o.o. oraz członek Stowarzysze-
nia Polski Ziemniak – pan Krzysztof  Korole-
wicz.

Nagrodą, po wyczerpującym dniu, była kuli-
narna wędrówka po Poznaniu, w czasie któ-
rej naszym przewodnikiem był sam Pan 
Witold Wróbel, który zaprosił nas do straga-

nów zaprzyjaźnionych producentów na 
degustację, przedstawił nas wielkim osobo-
wościom kulinarnego świata, takim jak: 
pisarz - Andrzej Fiedoruk, wspomniany już – 
Giena Miętkiewicz, czy Zbyszek Kmieć - nie-
gdyś kulinarny włóczęga, teraz foodhunter, 
specjalizujący się w poszukiwaniu win i sma-
ków Polski.  

Na koniec, mogliśmy wziąć udział w warszta-
tach kulinarnych, prowadzonych przez 
samego Sebastiana Gołębiewskiego, daw-
nego asystenta Kurta Schellera. W restaura-
cji „Toga”, pod okiem Mistrza, ugotowaliśmy 
zupę z trawą cytrynową oraz przyrządzili-
śmy pasztet z kurzych wątróbek z marmo-
ladą z cebuli i jabłek. Produkty do potraw, 
przygotowywanych przez nas, pochodziły 
z hodowli drobiu zrównoważonego, promo-
wanej przez dyrektora Agencji Rynku Rol-
nego – Andrzeja Bobrowskiego.

Agnieszka Olejniczak-Gros
Wicedyrektor Zespołu Szkół w Bolechowie

Szkoła w Murowanej Goślinie

„Pyry z gzikiem” i „plendze”  w wykonaniu 
uczniów z technikum żywienia

U progu nowego roku szkolnego dokonujemy podsumowania działań Gimnazjum nr  
w dwóch poprzednich semestrach. Był to czas wytężonej pracy uczniów i nauczycieli – miłej, 
ponieważ zwieńczonej licznymi sukcesami. 

www.murowana-goslina.pl



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Pożyteczne Wakacje  w Długiej Goślinie

Kolejne litry krwi utoczone

Dzięki Fundacji Wspomagania Wsi (jako 
laureaci konkursu grantowego otrzy-
maliśmy  zł) zorganizowaliśmy 

-tygodniowe wakacje dla młodzieży. 

Uczestnicy zajęć zachęcili mieszkańców, by 
ci przeszukali swoje strychy, piwnice 
i komórki i wydobyli na światło dzienne 
dawno zapomniane starocie. Wiele osób 
zaangażowało się całym sercem i oprócz 
eksponatów ofi arowało nam swój czas oraz 
opowieść o dziejach Długiej Gośliny i okolic. 
Dzięki zaufaniu wszystkich osób, które włą-
czyły się do naszego projektu użyczając swo-
ich skarbów powstała wystawa, której uro-

 sierpnia Klub HDK PCK „Gośli-
niacy” Murowana Goślina zorga-
nizował kolejną akcję poboru 

krwi oraz rejestrację do banku szpiku kost-
nego. Mimo kończących się wakacji fre-
kwencja dopisała, czego efektem było pozy-
skanie .  l krwi oraz  kolejnych osób 
chętnych do oddania szpiku.

Akcja odbywała się w godzinach :  - :  
w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza”. 

czyste otwarcie odbyło się  września 
w dawnej karczmie (Długa Goślina ). Eks-
pozycji towarzyszyła prezentacja migawek 
z Pożytecznych Wakacji, naszych odkryć 
archeologicznych, galeria unikalnych zdjęć 
oraz archiwalna mapa Długiej Gośliny 
z  r. Ujawniliśmy też wszelkie zdobyte 
informacje na temat tajemnic naszej wsi. 
Była to też niepowtarzalna okazja, by wła-
snoręcznie sprawdzić jak się prasuje żelaz-
kiem na duszę, mieli ziarno, pierze na tarze 
i… orze ręcznym pługiem. Dla naszych gości 
przygotowaliśmy gorący poczęstunek.

Pragniemy serdecznie podziękować wszyst-

Do oddania krwi zgłosiło się  osób, osta-
tecznie krew oddało , w tym  osoby po 
raz pierwszy. W zamian, poza stałym pakie-
tem wzmacniającej czekolady, otrzymali 
koszulki RCKiK.

Coraz lepiej ma się rejestracja potencjal-
nych dawców do banku szpiku kostnego 
prowadzona przez HDK PCK „Gośliniacy” 
pod szyldem Fundacji zmarłej na białaczkę 
siatkarki Agaty Mróz-Olszewskiej „Kropla 
Życia”. Kolejne  osób zgłosiło chęć odda-
nia szpiku. Poza gotowością niesienia 
pomocy zyskali darmowe wejściówki na 
zbliżający się IX Memoriał Arkadiusza Goła-
sia. Odbiór wejściówek po okazaniu 
dowodu osobistego w dniu  września). 

kim osobom, które włączyły się do projektu 
– dziękujemy za zaufanie, pomoc, użyczony 
sprzęt (Straż Pożarna z Poznania), poświę-
cony czas, opowieści, słodkie wypieki oraz 
świeże zioła i warzywa. Szczególnie pięknie 
dziękujemy trzem wspaniałym informato-
rom – p. Janinie Włodarczakowej, p. Pelagii 
Budych i p. Jarosławowi Poepke. 

Ekspozycja jest czynna w każdą sobotę 
września od : - :  (bez dodatkowych 
atrakcji).

W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich
Justyna Clark (koordynatorka projektu)

Kolejna akcja rejestracyjna odbędzie się wła-
śnie podczas Memoriału  września. Prze-
prowadzi ją zarząd Klubu HDK PCK „Gośli-
niacy” z Prezesem Stanisławem Woźniakiem 
na czele. 

Zachęcamy Mieszkańców do rejestracji 
w banku szpiku. To nic nie boli, nic nie kosz-
tuje, a może uratować komuś życie. 

Następna akcja poboru krwi odbędzie się 
natomiast  października w godz. :  – 

:  w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgó-
rza” na Nowym Rynku, w Murowanej Gośli-
nie. Gorąco zachęcamy do włączenia się, 
w myśl hasła „Oddając krew – ratujesz ludz-
kie życie”.

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

Godziny otwarcia Urzędu: 
Punkt Obsługi Interesanta, 
Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej: 
poniedziałek .  – . , wtorek-piątek .  – .

Ewidencja Ludności, 
Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek, czwartek .  – . ; wtorek, środa, piątek .  – .
przedłużone weekendy pod numerem:    w godz. . - .

Pozostałe Referaty i Biura: 
poniedziałek .  – . ; wtorek-czwartek .  – .
piątek .  – .

Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek .  – . ; czwartek .  - .

Adres: ul. Poznańska , 
-  Murowana Goślina

e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; 
www.murowana-goslina.pl
Telefony Centrala:    , fax:    

Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji, 
kierownik Ryszard Pomin......................................................    
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
kierownik Violetta Szałata....................................................    
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa...................................    
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................    
Referat Gospodarki Nieruchomościami, 
kierownik Jadwiga Kubińska.................................................    
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....     
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności, 
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................    
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Poepke...........................................................    
Planowanie Przestrzenne, kierownik Magdalena Głowacka...    
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt................................    
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji, 
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................    
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................    
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................    
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................    
Straż Miejska....................................kom.:    , tel.:    
Policja...............................................kom.:    , tel.:    
Pogotowie Ratunkowe..........      Pogotowie Energetyczne.......    
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........     lub 
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (  - ).........................    

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

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

wrzesień 2013



KULTURA

sobota 21.09.2013 r., godz. 14:00sobota 21.09.2013 r., godz. 14:00

MECZ O 3. MIEJSCE I FINAŁ: MECZ O 3. MIEJSCE I FINAŁ: 
niedziela 22.09.2013 (g. 13:00 i 16:00)niedziela 22.09.2013 (g. 13:00 i 16:00)

ZAKSA 
Kędzierzyn Koźle

Transfer 
Bydgoszcz

sobota 21.09.2013 r., godz. 17:00sobota 21.09.2013 r., godz. 17:00

SPONSORZY: PATRONI: PATRONI MEDIALNI: ORGANIZATOR:

Sp. z o.o.

SKRA 
Bełchatów

AZS 
Częstochowa

Murowana Goślina 
w Sieci Miast Dobrego Życia



KULTURA

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Termin Wydarzenie Miejsce

2-30 września Wystawa fotografi czna Klubu Murowane Foto sala MGOKiR

28 września
godz.11.00

Spektakl teatralny „Dominus” w wykonaniu teatru „Karamba” 
pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego Nowy Rynek

29 września 
godz.14.00 „VIII Folkowa Jesień” – zlot zespołów fl ażoletowych teren przy remizie OSP w Białężynie

5 października 
godz.17.00

„Piosnki z wielkopolskiej wioski. Stanisław Czarnecki In Memoriam. 
– koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki aula Gimnazjum nr 1

12 października 
godz. 18.00 Wernisaż wystawy rysunku i malarstwa Ireny Dukat sala Klubu Osiedlowego 

„Zielone Wzgórza”

13 października
godz.11.50

Spektakl teatralny „Dominus” w wykonaniu teatru „Karamba” 
pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego pl. Powstańców Wlkp. (przy fi gurze)

16 października
godz.19.00 Dzień Papieża  Jana Pawła II Kościół pw. św. Jakuba

17-20 października III Plener malarski Puszcza Zielonka Zielonka

18-25 października
godz.20.30

Projekcja fi lmu „A jeśli to prawda?”, zrealizowanego z okazji 10-lecia teatru 
„Gang Marcina” z udziałem goślińskich aktorów. WSTĘP cegiełka 6 PLN. 
Dochód przeznaczony na rehabilitację Agaty i Aleksandry Kutzner

sala Klubu Osiedlowego 
„Zielone Wzgórza”

19 października
godz.17.00 Koncert z okazji 10-lecia zespołu folklorystycznego „Goślinianie” aula Gimnazjum nr 1

23 października
godz.15.00 Uroczystość z okazji 35-lecia zespołu śpiewaczego PZERiI „Goślinianka” sala MGOKiR

Wzorem roku ubiegłego mieszkaniec naszej gminy, biegacz 
z Klubu Biegacza „Katorżnik” ANDRZEJ LUDZKOW‐
SKI przez  godzin będzie biegać. Plan? PRZEZ PÓŁ 
DOBY CHCE POBIĆ UBIEGŁOROCZNY REKORD 
I PRZEBIEC  KM (czyli niemal  km więcej niż wów-
czas). A WSZYSTKO DLA MICHAŁKA MACEGO‐
NIUKA z Przebędowa, -letniego chłopca, który zmaga się 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, hemofi lią oraz wadą 
serca; jest opóźniony w rozwoju psychoruchowym, nie chodzi.

PODCZAS BIEGU ZBIERANE BĘDĄ PIENIĄDZE 
NA REHABILITACJĘ MICHAŁKA.

Zachęcamy Mieszkańców, by przyłączyli się do akcji, wspiera-
jąc ją fi nansowo, a kto się czuje na siłach – ruchowo. Wzorem 
roku ubiegłego, gdy podczas -godzinnego biegu charyta-
tywnego zbierane były pieniądze na „Windę dla Tomka”, poru-
szającego się na wózku mieszkańca Przebędowa, będzie 
można dołączyć do biegającego p. Andrzeja na bieżni sta-
dionu. Forma aktywności ruchowej ma drugorzędne znacze-
nie. Dla Tomka mieszkańcy pobiegli, pojechali rowerami, spa-
cerowali z kijkami. Akcja przyciągnęła media. Udało się wów-
czas zebrać niemal  zł. 

W tym roku pomysłodawcy biegu liczą na większą frekwencję. 
Bieg pokryje się czasowo i miejscowo z Turniejem Sołectw 
i Osiedli Samorządowych.

MOŻNA RÓWNIEŻ WPŁACAĆ PIENIĄDZE NA KONTO:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 

-  Warszawa, ul. Łomiańska 
Nr konta:       , 

z dopiskiem  Michał Macegoniuk KRS   .

wrzesień 2013



Agnieszka Szymańska-Wojtera
Dyrektor Festiwalu 

„Musica Sacra Musica Profana”

W części Musica Sacra po raz pierw-
szy na naszym festiwalu mogliśmy 
wysłuchać kompozycji argentyń-

skiego pianisty i kompozytora Ariela Rami-
reza, w wykonaniu Kicińskiego Chóru Kame-
ralnego „Arsis” pod dyrekcją Karoliny Sob-
czak–Piotrowskiej i zespołu Puento Latino. 
W programie koncertu znalazły się orygi-
nalne kompozycje autora powstałe w opar-
ciu o formy i rytmy regionalne zaczerpnięte 
z tradycji folkloru muzycznego Argentyny 
i innych krajów Ameryki Łacińskiej. Niezwy-
kłość tych dzieł polega na doskonałym połą-
czeniu folkloru z potęgą muzyki chóralnej 
oraz geniuszem kompozytorskim Ariela 
Ramireza.

W części Musica Profana wystąpili soliści 
Teatru Muzycznego w Poznaniu w koncercie 
zatytułowanym „Operetka pół żartem, pół 
serio”. Gościliśmy: Annę Bajerską–Witczak 
(sopran), Radosława Laka (balet), Miro-
sława Niewiadomskiego (tenor), Wiesława 
Paprzyckiego (baryton), Jarosława Patyc-
kiego (tenor), Annę Sobczak (balet), 
Agnieszkę Wawrzyniak (sopran). Jak na 
prawdziwą profanę przystało było zabawnie 
i dowcipnie. Zachwyciły popisy taneczne 
i znane przeboje operetkowe. Publiczność 
bardzo ciepło przyjęła pochodzącego 
z parafi i Długa Goślina (z Wojnowa) Jaro-
sława Patyckiego. Koncert fi nałowy popro-
wadził Mateusz MJ Sibilski.

 to liczba mistrzowska. Na pierwszym kon-
cercie nasz festiwal otrzymał imię profesora 
Stefana Stuligrosza. Była to dla wszystkich 
wyjątkowa chwila, a dla nas organizatorów 
festiwalu zaszczyt i zobowiązanie do podej-
mowania coraz trudniejszych wyzwań arty-
stycznych. W końcu imię zobowiązuje!

Musica Sacra Musica Profana, czyli 
„Mistrzowska Jedenastka”

KULTURA

Na drugim koncercie mieliśmy 
ogromną przyjemność gościć 
twórcę i pomysłodawcę festi-
walu znanego reżysera i scena-
rzystę pana Roberta Skol-
mowskiego. 

Tradycyjnie odbyła się kwesta, 
na potrzeby kościoła. Łącznie 
zebraliśmy około .  zł 
( ,  zł na czerwcowym 
koncercie, ,  zł i  euro 
na sierpniowym koncercie).

Serdeczne podziękowania składam naszym 
sponsorom, którzy co roku obdarzają nas 
zaufaniem i szczodrością. Mecenatem festi-
wal objęli: Janusz Radel Hydrotech, Bank 
BGŻ, Poczta Polska, TRUST, Ewa i Paweł 
Bugajni, Jarosław Dobrowolski, Instalator-
stwo Jacek Grala.

Patronat medialny nad festiwalem objęli: 
Polskie Radio – Radio Merkury, Radio Emaus.

Projekt zrealizowany z pomocą fi nansową 
Gminy Murowana Goślina.

Serdeczne podziękowania za pomoc organi-
zacyjną przy realizacji festiwalu składam 
Mieszkańcom Długiej Gośliny, a w szczegól-
ności wszystkim Strażakom OSP w Długiej 
Goślinie, Marii i Bolesławowi Niedźwie-
dziom, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
na czele z Panią Moniką Ewert oraz Dyrekcji 
i Pracownikom Szkoły Podstawowej w Dłu-
giej Goślinie.

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu rzeczy nie-
możliwe stają się możliwe.

 sierpnia rozbrzmiały ostatnie akordy koncertu fi nałowego XI Letniego Festiwalu Muzycz-
nego „Musica Sacra Musica Profana” im. Stefana Stuligrosza w Długiej Goślinie.

Soliści Teatru Muzycznego.

Chór ARSIS.

Owacje na stojąco! Tak było!

  sierpnia br. zespół wokalny „Gośliń-
skie Chabry” wziął udział w VI Swarzędz-
kich Spotkaniach Zespołów Seniorskich 
„Jak za dawnych lat”.

Zespół folklorystyczny „Goślinianie”  
sierpnia br. występował na dożynkach 
w Chludowie, a nazajutrz w niedzielę, 
w Pleszewie.

Orkiestra Dęta OSP w niedzielę  sierp-
nia br. uświetniła dożynki w Niechano-
wie.

  sierpnia br. Chóry „Canzona” pod kie-
runwkiem Elżbiety Wtorkowskiej koncer-
towały w kościele pw. św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Ciechocinku.

Co słychać u naszych zespołów?

www.murowana-goslina.pl



Biblioteka Publiczna w Murowanej Goślinie
zaprasza na

Spacer śladami historii
po Murowanej Goślinie

29 września (niedziela), godz. 11:00, 
zbiórka przy ratuszu na pl. Powstańców Wlkp.

Tym razem przewodnik-regionalista poprowadzi uczestników uli-

cami: Dworcową, Szkolną, Kolejową, Gnieźnieńską, Wojska Pol-

skiego, Poznańską opowiadając ciekawostki i mało znane fakty 

z historii miasta.

ZAPRASZAMY

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
zaprasza na

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
serdecznie zaprasza na koncert

z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki
5 października 2013 r. (sobota), godz. 17.00

aula Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie, 
ul. Mściszewska 10

WYSTĄPIĄ: 

Orkiestra Dęta OSP - dyrygent Mateusz MJ Sibilski

Chóry „Canzona” - dyrygent Adrianna Wtorkowska-Kubińska

zespół fl ażoletowy z Białężyna - dyrygent Alina Strugarek

zespół folklorystyczny „Goślinianie” - kierownik Marzenna Karbowska

zespół wokalny „Goślińskie Chabry” - dyrygent Marcin Matuszewski

zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” - dyrygent Marzenna Karbowska

zespół wokalny Una Canto - dyrygent Ewa Kandulska-Jakóbczyk

Chór Mieszany „Vocantes” - dyrygent Leszek Bajon

WSTĘP WOLNY

12 października 2013 r. (sobota), godz. 18.00

Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”, Nowy Rynek 8

Ekspozycja czynna do 31 października br., 
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -20.00

ZAPRASZA:
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Tomasz Łęcki

19.00 Msza św. za wstawiennictwem błogo-
sławionego Papieża Jana Pawła II o 
Boże Błogosławieństwo dla mieszkań-
ców miasta i gminy

19.30 Wieczornica przygotowana przez mło-
dzież z Zespołu Szkół w Bolechowie im. 
D. Chłapowskiego w Bolechowie, Filia 
w Murowanej Goślinie

20.30 Apel Jasnogórski

16 października 2013 r. (środa)
Kościół pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie


