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DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ

ZŁOTE GODY

MIESZKAŃCÓW NASZEJ
GMINY

OLD SPICE GIRLS 

W MUROWANEJ
GOŚLINIE



TERMIN IMPREZA MIEJSCE
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18 listopada Kabaret Paranienormalni Hala widowiskowo-sportowa 
ul. Mściszewska 10

20 listopada Turniej Jednostek Pomocniczych - fi nał Hala widowiskowo-sportowa 
ul. Mściszewska 10

20 listopada Kwartet dla czterech aktorów – Bogusława Schaeff era Ośrodek Kultury, ul. Mściszewska 10

26 listopada VII Gminny Konkurs Pianistyczny dla Młodych Amatorów Aula SP nr 2

27 listopada Koncert z okazji św. Cecylii Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 
w Murowanej Goślinie

G
R

U
D

Z
IE

Ń

3 grudnia Kiermasz Świąteczny Szkoła Podstawowa nr 1

9-10 grudnia XX Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki Dziewcząt 
i Chłopców im. Tomasza Zajączkowskiego Gimnazjum nr 2

10 grudnia Mikołajki dla dzieci i Jarmark Mikołajkowy Nowy Rynek

15 grudnia Konkurs Gminny „Szopki Goślińskie”   Gimnazjum nr 2

18 grudnia Koncert adwentowy Kościół pw. NAJCH

18 grudnia Jarmark Bożonarodzeniowy; XIII Goślińskie Kolędowanie Plac Powstańców Wlkp.

27 grudnia Obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Kościół pw. św. Tymoteusza w Białężynie, 
pl. Powstańców Wlkp.

31 grudnia Sylwester pod gwiazdami Łopuchówko

15 STYCZNIA 2017 ROKU WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY JURKA OWSIAKA ZAGRA PO RAZ DWUDZIESTY PIĄTY, TYM RAZEM „DLA 

RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA DZIECI NA ODDZIAŁACH OGÓLNOPEDIATRYCZNYCH ORAZ DLA ZAPEWNIENIA GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ 

SENIOROM”. 

25 FINAŁ WOŚP – STARTUJEMY!
Z przyjemnością informujemy, że, jak co roku, w Murowanej Goślinie zawiązał się Sztab WOŚP przy ośrodku kultury, który będzie koordynował wszystkie działania XXV fi nału Orkiestry 
w naszym mieście i gminie. Tym samym startujemy z przygotowaniami.

W ciągu 24 lat Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która co roku na początku stycznia organizuje fi nał WOŚP, zebrała i przeznaczyła na wsparcie dla szpitali ponad 720 mln 
zł. Oprócz ogromnej sumy pieniędzy niezwykle istotne w tej pięknej akcji jest wielkie zaangażowanie wolontariuszy, którzy co roku mimo zimy, śniegu czy deszczu wychodzą na ulice 
miast, aby zbierać pieniądze na sprzęt leczący dzieci oraz seniorów. Te niesamowite, pozytywne emocje pozostają w każdym, kto chociaż raz zagrał z orkiestrą. Cieszy też to, że w naszej 
miejscowości nie trzeba szukać na siłę kwestujących wolontariuszy. Na chwilę obecną jest już komplet na 25 fi nał WOŚP.

Każdego, kto chciałby zagrać z nami i pomóc w jakikolwiek sposób, np. rzeczowy (przekazanie ciekawych lub cennych rzeczy na licytację), fi nansowy (wpłata na Światełko do nieba) 
prosimy o kontakt z Ośrodkiem Kultury w Murowanej Goślinie (tel. 61 8122 120, email: dom.kultury@murowana-goslina.pl)

Szczegółowy program wkrótce na plakatach, a także na stronie internetowej: www.domkultury.murowana-goslina.pl oraz www.wosp.kdr.pl. 

Przyłącz się i graj z nami do końca świata i jeden dzień dłużej!
Siema!, Tomasz Mizgier; Szef Goślińskiego Sztabu XXV Finału WOŚP
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Tu w tym mieście się zakochałem
I do dziś mieszkam tu”

Pan Jan nie tylko świetnie grał na instrumentach, ale też w piłkę 
nożną – Kiwka to jego ówczesny pseudonim w klubie Concordia. 
Z okazji 80-lecia istnienia klubu skomponował hymn drużyny. 

Jeszcze w ubiegłym roku w wywiadzie udzielonym dla „Gośliń-
skiego Biuletynu Mieszkańców” Jan Kasseja powiedział: 
„stuknęło” 55 lat uczestniczenia w życiu muzycznym mojej 
gminy. Mógłbym jeszcze zagrać na niejednej imprezie, uświetnić 
uroczystości gminne. To wszystko wyłącznie dla własnej i mam 
nadzieję słuchaczy przyjemności.

Panie Janie, my rzeczywiście żyliśmy właśnie wciąż w przekona-
niu, że zagra Pan jeszcze na niejednej imprezie. Trudno sobie 
niektóre z nich wyobrazić bez Pana obecności. Pieśni patrio-
tyczne w Pana wykonaniu, osoby urodzonej w roku wybuchu II 
wojny światowej, syna Powstańca Wielkopolskiego, miały dla 
nas szczególne znaczenie. Uczył Pan pokolenia Gośliniaków 
patriotyzmu, szacunku dla swojego kraju i miasta. Nie żegnamy 
się, bo dzieli nas tylko czas. Dziękujemy za pana lekcje patrioty-
zmu i muzykę, która zostanie z nami.

Pan Jan pięknie nas uczył, że – jak by to powiedzieć słowami 
klasyka – „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Tym właśnie 
cytatem z Cypriana Kamila Norwida rozpocząłem tegoroczne 
przemówienie z okazji Święta Niepodległości. 11 listopada – to 
dla gminy Murowana Goślina data umowna. Dopiero wybuch 
Powstania Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 1918 roku uru-
chomił ciąg wydarzeń, które dały nam prawdziwą wolność. 
W styczniu 1919 roku Polacy prowadzeni przez księdza Tytusa 
Orańskiego (proboszcza goślińskiej parafi i, który w listopadzie 
1918 roku został nawet tymczasowym burmistrzem Murowanej 
Gośliny) bez użycia siły zajęli i przejęli wszystkie lokalne urzędy. 

Powstańcy jednak, przyjmując słowa Norwida, że ojczyzna to 
wielki zbiorowy obowiązek, poszli dalej w bój odbi-
jać tereny Wielkopolski z rąk zaborców. Nie obyło 
się bez ofi ar. I nie bez powodu spotykamy się przy 
odnowionym pomniku poświęconym Powstańcom 
Wielkopolskim. Został on ufundowany przez miesz-
kańców naszej gminy, ocalał, nie został zniszczony.

Wolność, która nie trwała zbyt długo została 
zerwana przez wybuch II wojny światowej. Wojska Wermachtu 6 
września 1939 roku wkroczyły do Murowanej Gośliny. Zaczął się 
terror miejscowej ludności i znów kilkunastu naszych mieszkań-
ców poniosło śmierć. Dopiero w nocy z 20 na 21 stycznia 1945 
roku Niemcy opuszczają Murowaną Goślinę. 

Drugim votum dziękczynnym, związanym z historią naszego 
miasta, jest pomnik ufundowany w głównej mierze przez rodzinę 
państwa Lisickich. Figura Matki Boskiej pięknie odnowiona we 
współpracy z proboszczem ks. Jessą ma teraz godne miejsce. 
Te pomniki mają wymiar symboliczny, ale mają nam przypomi-
nać o trudnych kartach historii naszego narodu. Wolność nigdy 
nie jest dana nam na zawsze – niech to powiedzenie pozostanie 
w naszych myślach, abyśmy  naszą wolność szanowali.

za nami 1 listopada, kiedy to z pewnością odwiedzaliście groby 
swoich bliskich, aby zapalić symboliczne znicze, wyrazić pamięć, 
czasem tęsknotę za tymi, których kochaliśmy. Ja, podobnie jak 
w roku ubiegłym, odwiedziłem także groby znanych gośliniaków, 
osób, które przyczyniły się do rozwoju tego miasta, wywarły 
wpływ na historię. To dobra, cenna tradycja i jak wnoszę z liczby 
zniczy i kwiatów także wielu mieszkańców zatrzymuje się przy 
tychże grobach. 

Mam szczególny szacunek dla tych mieszkańców, którzy swoimi 
działaniami przyczyniają się do rozwoju miasta i kultury. Dlatego 
w roku 2016 ze smutkiem przyjąłem informacje o odejściu Anny 
Nowak i Władysława Lepczaka – śpiewaków zespołu Gośli-
nianka. 

Dla wielu z nas listopad i kolejne w tym miesiącu święto – 
Święto Niepodległości – nierozłącznie kojarzyło się z lokalnym 
muzykiem Janem Kasseją, który szczególnie upodobał sobie 
i popularyzował pieśni patriotyczne. Dlatego pozwolę sobie, wła-
śnie w związku z uroczystościami, które odbyły się kilka dni 
temu, a także niedawną śmiercią Pana Jana przypomnieć, choć 
w krótkich słowach, jego sylwetkę. 

Jan Kasseja urodził się w 1939 roku, a jego talenty muzyczne 
odkryto i wykorzystano bardzo szybko. Najpierw była gra na 
akordeonie i szkolny chór. Jako 17-latek wystąpił z chórem 
kościelnym w czerwcu 1956 roku na Jasnej Górze w Częstocho-
wie po wypadkach poznańskich. W międzyczasie doszły kolejne 
instrumenty – lira, bęben, werbel, na których sam uczył się 
grać. Swój talent muzyczny i ogromną pasję wykorzystał później 
w kapeli w wojsku i w kolejnych zespołach po zakończeniu 
służby: Błękitna Fala i wiele lat później Eka Wuja Jacha. Jan 
Kasseja grywał na biesiadach, weselach, gminnych imprezach, 
klubokawiarni w Boduszewie i w Przebędowie. W 1973 roku 
wstąpił do Orkiestry Dętej OSP, z którą w 2000 roku zagrał na 
urodzinach papieża Jana Pawła II.

Jak bardzo związany był z miastem i gminą Murowana Goślina 
świadczą słowa z piosenek, np.:

„Tu w tym mieście się urodziłem
I w tym mieście się wychowałem

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

Szanowni Mies zkańcy,

Mam szczególny szacunek dla tych mieszkańców, 
którzy swoimi działaniami przyczyniają się do 
rozwoju miasta i kultury.
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GMINA

25 października odbyła się XXV 
Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, na 

której obecni byli wszyscy radni. Sesja 
rozpoczęła się od złożenia gratulacji 
przez Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Konrada Strykowskiego oraz Bur-
mistrza Miasta i Gminy Dariusza 
Urbańskiego.

Adrianna Wtorkowska odebrała w imieniu 
mamy, profesor Elżbiety Wtorkowskiej 
gratulacje dla Chóru Żeńskiego „Can-
zona” za zdobycie II miejsca oraz nomi-
nację do udziału w konkursie o Grand 
Prix podczas V Międzynarodowego Kon-
kursu Chóralnego „Sing&See”, który 
odbył się w dniach 19-24 września 2016 
r. w Paralii w Grecji.

Zespół wokalny Goślińskie Chabry pod 
kierownictwem Bożeny Rydzyńskiej i pod 
batutą Marcina Matuszewskiego otrzy-
mał gratulacje za uzyskanie Grand Prix 
w kategorii zespoły śpiewacze podczas 
XIV Spotkań Artystycznych Seniorów, 
które odbyły się w dniach 23-25 września 
2016 r. w Międzyzdrojach. Panu Marci-
nowi pogratulowano także za zdobycie 
Nagrody Dyrektora Międzynarodowego 
Domu Kultury w Międzyzdrojach. Zespół 
Goślińskie Chabry zaprezentował krótki 
występ artystyczny.

Kolejne gratulacje złożono Maciejowi 
Mateckiemu, członkowi Klubu Biegacza 
Gepard Murowana Goślina, za osiągnię-
cia sportowe podczas IX Mistrzostw Pol-
ski w Biegu 24-godzinnym w Krakowie 
w dniach 3-4 września 2016 r., podczas 
których pan Maciej pokonał dystans 
170 km uzyskując: 2 miejsce w kategorii 
wiekowej M 50 (amatorzy), 3 miejsce 
w kategorii wiekowej M 50 (amatorzy + 
zawodowcy), 15 miejsce w klasyfi kacji 
open (amatorzy), 20 miejsce w klasyfi -
kacji open (amatorzy + zawodnicy zawo-
dowi).

W dalszej części sesji Rada Miejska pod-
jęła następujące uchwały:

1.  Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2016 rok.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok 
zwiększa się o kwotę 401.328,00 zł. do 
kwoty 57.277.414,25 zł. Kwotę wydatków 
budżetu gminy zmniejsza się o kwotę 
598.672,00 zł do kwoty 62.344.156,25 
zł. Uchwała została podjęta 13 głosami 
„za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” 

(Radny Klubu Radnych Rozwój Ziemi 
Goślińskiej, radny niezależny).

2. Uchwała w sprawie zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Murowana Goślina na lata 2016 - 
2036.

13 radnych głosowało „za” przyjęciem 
uchwały, 2 radnych „wstrzymało się” od 
głosu (RZG, radny niezależny).

Kolejne uchwały zostały podjęte jedno-
głośnie:

3. Uchwała w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XX/168/2016 Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia 26 kwietnia 2016 r. w spra-
wie emisji obligacji komunalnych 
oraz określenia zasad ich zbywa-
nia, nabywania i wykupu.

4. Uchwała w sprawie nadania nazwy 
ulicy w Głębocku.

Nadaje się nazwę ulicy Przylesie dział-
kom o numerach 108/3, 110/2 obręb 
Głębocko, przeznaczonej w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego pod drogę publiczną. Nazwa 
została zaakceptowana przez Radę 
Sołecką Głębocka.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia 
Wieloletniego Planu Inwestycyj-
nego Gminy Murowana Goślina na 
lata 2016 - 2020.

Wieloletni Plan Inwestycyjny określa kie-
runki inwestycyjne gminy, planowany ter-
min ich realizacji oraz koszty.

6. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego w Mściszewie, dla dzia-
łek nr 56/33, 56/32 i 56/1.

Zamiarem wnioskodawcy jest przezna-
czenie terenu działek pod działalność 
usługową z zachowaniem funkcji miesz-
kalnej.

7. Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy 
Murowana Goślina dla działek nr 
464/4 i 465/3 przy ul. Starczanow-
skiej oraz działki nr 727 przy ul. 
Przemysłowej w Murowanej Gośli-
nie.

Przystąpienie do opracowania zmiany 

studium ma na celu zmianę użytków rol-
nych na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.

8. Uchwała w sprawie zmiany 
uchwały nr XXI/197/2008 z dnia 
15 września 2008 r. określającej 
zasady udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane dla obiektów 
zabytkowych wpisanych do rejestru 
zabytków.

Zmiana uchwały polega na aktualizacji 
zapisów uchwały i dostosowaniu jej do 
znowelizowanej ustawy o ochronie 
i opiece nad zabytkami oraz ustawy 
o fi nansach publicznych. W uchwale 
wprowadzono także zmiany dotyczące 
sposobu składania wniosków o uzyska-
nie dotacji.

9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu współpracy Gminy Muro-
wana Goślina z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmio-
tami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2017 rok”.

Przyjęcie programu stwarza warunki do 
zwiększenia aktywności społecznej 
mieszkańców oraz umożliwia uzupełnie-
nie działań gminy w zakresie nieobejmo-
wanym przez struktury samorządowe.

10. Uchwała w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłat-
ności za usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całko-
witego zwolnienia z opłat, jak rów-
nież trybu ich pobierania.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzi-
nowej w kwocie 13 zł spowodowało 
konieczność zwiększenia kwoty odpłat-
ności za sprawowane usługi opiekuń-
cze.

11. Uchwała w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego MG Sport 
i Nieruchomości Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Murowanej Goślinie.

Podwyższa się kapitał zakładowy spółko 
o kwotę 100 000,00 zł. Uchwała została 
podjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie 
„przeciw” (RZG) i 2 „wstrzymującymi się” 
(RZG, radny niezależny)

XXV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
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12. Uchwała w sprawie zaliczenia byłej 
drogi powiatowej nr 2399P relacji 
Murowana Goślina - Zielonka do 
kategorii dróg gminnych.

13. Uchwała w sprawie zaliczenia 
byłej drogi powiatowej nr 2393P 
relacji Boduszewo - Karczewo na 
odcinku od drogi powiatowej nr 
2398P do granicy powiatu 
poznańskiego na terenie gminy 
Murowana Goślina do kategorii 
dróg gminnych.

Rada Powiatu w Poznaniu na sesji w dniu 
21 września 2016 r. podjęła uchwały 
w sprawie pozbawienia w/w dróg katego-
rii dróg powiatowych. Zgodnie z obowią-
zującymi przepisami rada gminy zobowią-

Nieprawdą jest zarówno twierdzenie, 
że burmistrz jest przeciwny wzniesie-

niu pomnika, jak i informacja, że Rada 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
przyznała 40 tys. zł. na projekt rzeźbiarza 
Romana Kosmali. Rada Męczeństwa 
przyznała dotację na inicjatywę pomnika, 
a nie na konkretny projekt. 

Po zapewnieniu rady o przyznanej dota-
cji, w celu wybrania najlepszej formy oraz 
wobec konieczności dopełnienia wymo-
gów formalnych, związanych z zamówie-
niami publicznymi, Urząd Miasta i Gminy 
ogłosił konkurs na wykonanie koncepcji 
pomnika wraz z jego realizacją. 

Wymóg przeprowadzenia konkursu obo-
wiązywał również za kadencji poprzed-
niego burmistrza, co było wskazane we 
wniosku o dofi nansowanie do Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
W wyniku głosowania, zdecydowaną 
większością głosów wybrano projekt Pio-
tra Andruszki, który stanowi tablicę 
i gazon. Oprócz najbardziej atrakcyjnej 
formy, projekt ten nie wymaga również 
ponoszenia żadnych kosztów przez 
gminę, gdyż uzyskał 100% dofi nansowa-

W dniu urodzin z wizytą do Józefa 
Lewandowskiego z Głębocka udał się 

burmistrz Dariusz Urbański oraz kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra 
Pilarczyk. 

Jubilat doczekał się 2 synów, 7 wnuków, 
14 prawnuków, których imiona pamięta 
(Marcin, Michał, Kasia, Klaudia, Oliwia, 
Dawid, Sandra, Jagoda, Kacper, Paulina, 
Grzegorz, Daniel, Mateusz i Jakub) i 1 pra-
prawnuka Mikołaja. 

Prawie cała rodzina mieszka na terenie 
naszej gminy. Pomimo chorób Pana Józefa 
nie opuszcza poczucie humoru w życiu 
codziennym. Życzymy 100 lat i do zoba-
czenia w przyszłym roku, ponieważ 
w 2017 r państwo Lewandowscy obcho-
dzą 70-tą rocznicę ślubu.

zana jest podjąć uchwały o przyjęciu 
dróg. Zaliczenie dróg do kategorii dróg 
gminnych nastąpi z mocą od dnia 1 
stycznia 2018 r.

Zaproszony na sesję Starosta Poznański 
Jan Grabkowski przedstawił radzie 
uzgodnienia poczynione z burmistrzem 
w zamian za przyjęcie dróg:

 ▪ budowa ścieżki rowerowej na ul. 
Gnieźnieńskiej,

 ▪ remont nawierzchni drogi powia-
towej nr 196 od Przebędowa do 
Trojanowa,

 ▪ dokumentacja projektowa rozbiórki/
budowy wiaduktu doliny kolejowej 
na ul. Gnieźnieńskiej,

 ▪ przebudowa skrzyżowania dróg nr 

2393P i 2394P w Murowanej Gośli-
nie,

 ▪ rozbudowa szkoły przy ul. Szkolnej,
 ▪ remont nawierzchni drogi od stacji pa-
liw Orlen do Ronda Zielone Wzgórza,

 ▪ remont nawierzchni drogi od Przebę-
dowa do ronda „Kombatantów”.

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Treść uchwał dostępna jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie 
www.murowana-goslina.pl.

nie z Warszawy. Oprócz uznania komisji 
konkursowej, forma pomnika zdobyła 
pozytywną opinię Powiatowego Konser-
watora Zabytków i spotkała się z popar-
ciem mieszkańców sołectwa Uchorowo 
dnia 11 maja 2016 roku.

Redakcja „Wiadomości Goślińskich” 
wprawdzie jedynie zacytowała słowa 
pana prof. Jerzego Masiakowskiego, ale 
rzetelność dziennikarska nakazuje 
sprawdzenie wiarygodności informacji, 
która jest publikowana na łamach gazety. 

Prawidłowość przeprowadzanych proce-
dur i należyta staranność w toczącym się 
postępowaniu odnośnie pomnika została 
potwierdzona dnia 20 września 2016 r. 
poprzez uchwałę nr XXIV/216/2016, 
w której Rada Miejska w Murowanej 
Goślinie jednogłośnie (15 głosów za na 
15 Radnych) uznała, że skarga na działal-
ność burmistrza w przedmiotowej spra-
wie jest zupełnie bezzasadna.

Magdalena Głowacka
kierownik referatu planowania przestrzennego
m.glowacka@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 620

Aleksandra Pilarczyk
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 55

GMINA

Prawda o pomniku 
w Uchorowie

90-te urodziny 
Józefa 
Lewandowskiego

Joanna Witkowska
podinspektor ds. biura rady
j.witkowska@murowana -goslina.pl
tel. 61 89 23 654

Wywiad z prof. Jerzym Masiakowskim, zamieszczony w paździer-

nikowym numerze „Wiadomości Goślińskich” przedstawia nie-

zgodne z prawdą informacje na temat budowy pomnika w Ucho-

rowie.
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Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej 
została powołana do życia uchwałą 

Rady Narodowej Miasta i Gminy z 28 
kwietnia 1988 roku. Inicjatorem jej 
powstania było Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Goślińskiej, szczególnie jego pre-
zes Mieczysław Glaziński. Dalszymi 
„sprawcami” powstania izby byli: Apolo-
niusz Twaróg ówczesny przewodniczący 
Rady Narodowej, Czesław Korzonek- 
Naczelnik Gminy, Norbert Kulse - regio-
nalista i przyszły wieloletni kustosz izby.

W 2014 r. Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej 
obchodziła swój srebrny jubileusz. Całe 25 
lat swojej działalności spędziła w strukturze 
organizacyjnej Biblioteki Publicznej w Muro-
wanej Goślinie. Lokal zmieniała czterokrot-
nie (pierwszy raz z powodu pożaru 
budynku). W 2004 r. kustosz Norbert Kulse 
otrzymał stałego współpracownika - histo-
ryka Dariusza Paprockiego. W latach 2007-
2015 w pomieszczeniach izby funkcjono-
wała Pracownia Archeologiczna Ostrów 
Radzimski, podlegająca Muzeum Pierw-
szych Piastów na Lednicy.

Tandem Kulse - Paprocki rozumiał rolę izby, 
jako upowszechnienie wiedzy o dziejach 
Ziemi Goślińskiej i szeroko rozumianej jej 
kultury. Formy owego upowszechniania to: 
edukacja, prezentacja osiągnięć badaw-
czych, wystawiennictwo oraz inspirowanie, 
czy współtworzenie gminnych uroczystości 
związanych z historią regionalną. Dodając 
do tego jeszcze intensywne gromadzenie 
zbiorów, możemy bez przesady powiedzieć, 

że panowie Kulse i Paprocki wykonali 
wielką pracę na rzecz gminy. Zapomnieli 
tylko o jednym, że zbiory liczone w tysiące, 
muszą być usystematyzowane i w odpo-
wiednich warunkach przechowywane. 

Przedmioty papierowe nie powinny być 
poupychane na szafowych półkach w tecz-
kach bez sygnatur, leżeć na regałach lub 
stercie w piwnicy ratusza. Do kanonu 
zasad funkcjonowania wszelkiego rodzaju 
muzeów, izb pamięci, należy dbałość 
o trwanie zasobów dla przyszłych pokoleń, 
nie tylko dla współczesnych.

Nowy burmistrz (od 2014 r.) uznał, że budy-
nek ratusza powinien być siedzibą władzy 
samorządowej i jej administracji. Zaistniała 
konieczność wyprowadzenia Biblioteki 
Publicznej i Izby Regionalnej z dotychczaso-
wego miejsca. Placówki zostały rozdzie-
lone. Izba Regionalna otrzymała lokum pod 
adresem ul. Mściszewska 10, w budynku 
Gimnazjum nr 1.
Nowa siedziba składa się z sali wystawien-
niczej (50 m kw), pomieszczenia na maga-
zyn i w perspektywie lokum biurowe z miej-
scem na katalog. Organizacyjnie izba 
została przyłączona do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej 
Goślinie. Restrukturyzacja objęła również 
kadrę. Dotychczasowy kustosz Norbert 
Kulse odszedł na własną prośbę, ze 
względu na stan zdrowia i wiek (ukończone 
86 lat), z drugim pracownikiem - Dariuszem 
Paprockim umowa została rozwiązana. 
Jednoosobowym personelem izby, na zle-

cenie, został emerytowany nauczyciel 
historii goślińskich szkół Marian Pfl anz.

W nowych warunkach izba realizuje, na 
zasadzie kontynuacji: wystawiennictwo, 
dydaktykę, spacery po mieście - również dla 
uczniów szkół, udzielanie informacji i przeka-
zywanie materiałów zainteresowanym itp.

Wiodącym celem działalności obecnego 
kustosza będzie: inwentaryzacja, katalogo-
wanie, digitalizacja zasobów. Wszystkie te 
zabiegi czynione będą w oparciu o rozpo-
rządzenie ministra kultury z dnia 30 sierp-
nia 2004 r. Zorganizowany zostanie maga-
zyn w standardowej formie: oznakowane 
półki, zaciemniony, umożliwiający przed-
miotom przetrwanie przez dziesiątki, 
a nawet setki lat. Trwanie „stąd do wiecz-
ności”, to istota funkcjonowania Izby Regio-
nalnej w Murowanej Goślinie, w mniejszym 
zaś stopniu, jako uczestnik miejsko-gmin-
nych imprez i uroczystości rocznicowych.

Całość zasobów, jak już wspomniano, 
liczona w tysiącach elementów, podzielona 
została wg. kryterium użytkowo-wytwór-
czego: sztandary, mundury i stroje, doku-
menty, militaria, przedmioty życia codzien-
nego, narzędzia pracy, prasa lokalna, 
wspomnienia, fotografi e, mapy, foldery, pla-
katy, proporce, opracowania o Murowanej 
Goślinie, odznaczenia, numizmaty, nagra-
nia dźwięku i obrazu, puchary, medale 
i odznaki.

Marian Pfl anz

STĄD DO WIECZNOŚCI

Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim
20 października 2016 r. gościem 
Biblioteki Publicznej był Arkadiusz 

Niemirski – dziennikarz, satyryk, autor 
książek detektywistycznych dla mło-
dzieży i dorosłych oraz kontynuator 
cyklu „Pan Samochodzik”.

Autor w formie nowoczesnej prezentacji 
przedstawił swoją biografi ę oraz drogę 
artystyczną – od założenia kabaretu, 
przez pracę w III Programie Polskiego 
Radia do chwili obecnej. Przekaz był nie-
zwykle barwny, z dużą dawką humoru. 
Nasz gość przybliżył uczestnikom spotka-
nia postać kultowego polskiego detek-
tywa oraz jego słynny wehikuł – niepo-
zorne auto, które miało nieprzeciętne 

możliwości. W dalszej części prezentacji 
za pomocą obrazów zaprezentował treść 
swoich książek. Przy odpowiednio dobra-
nej muzyce słuchacze poznali „Testament 
bibliofi la”, „Pojedynek detektywów”, „Klą-
twę Nipkowa”, „Zbrodnię prawie dosko-
nałą”, „Prowokatora” oraz najnowszy kry-
minał „Dziennik grzesznika”, którego pre-
miera odbyła się 17 października 2016 r.

Pisarz w końcowej części spotkania prze-
konywał młodzież, że warto mieć marze-
nia, cel życia, pasję. Zachęcał do odwie-

dzania swojej strony internetowej: www.
niemirski.com.

Zwieńczeniem spotkania były niekończące 
się pytania, na które wyczerpująco autor 
odpowiedział. Uczestnicy spotkania mogli 
nabyć książki wraz z autografem. Ponad 
dwugodzinne spotkanie upłynęło w miłej 
atmosferze i na długo pozostanie 
w pamięci młodzieży gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej.

Zdzisława Godawa

GMINA

Platforma książek elektronicznych 

Pobieraj i czytaj książki całą dobę. Umożliwiamy dostęp do 

ponad 1500 książek, przyjdź do biblioteki po kod dostępu. 

Projekt multimedialny „Kultura na widoku” umożliwia dotar-

cie do 1000 utworów – książek, fi lmów, muzyki, gier i archiwa-

liów. Wykorzystując smartfon lub tablet, pobiera się kod QR 

spośród utworów prezentowanych na plakatach w bibliotece. 

www.murowana-goslina.pl6



WYDARZENIA

Dzień Edukacji Narodowej
12 października w auli Gimnazjum nr 
1 im. Hipolita Cegielskiego odbyło się 

uroczyste spotkanie z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej. Pierwszy raz została przy-
jęta koncepcja wspólnego świętowania 
wszystkich pracowników związanych z  
oświatą na terenie gminy Murowana 
Goślina. 

Burmistrz Dariusz Urbański zaprosił 
zarówno pracowników szkół, przedszkoli, 
jak i emerytów. Podczas spotkania zostały 
wręczone nagrody burmistrza dla dyrekto-
rów szkół i nauczycieli oraz statuetki Anio-
łów dla przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych wyróżnionych w projekcie „Nakręć-
mito! MUROWANA (re) AKTYWACJA” realizo-
wanym przez młodzież z Gimnazjum nr 
1 pod opieką Jakuba Niewińskiego. 

Spotkanie uświetniła koncertem „Pomyśl 
o mnie”  Katarzyna Zawada zdobywczyni 
I miejsca na II Międzynarodowym Festi-
walu Piosenki - Anna German w Moskwie.

3 października w Auli Gimnazjum 
w Murowanej Goślinie przy ul. Mści-

szewskiej obchodziliśmy Jubileusze 
50-lecia pożycia małżeńskiego. 

16 par jubilatów wraz z licznie towarzyszą-
cymi im rodzinami ze wzruszeniem okla-
skiwało swoich bliskich, którym Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz 
Urbański przypinał medale, a Przewodni-

Burmistrz Dariusz Urbański już zaprosił 
wszystkich na kolejne spotkanie za rok, 
12 października 2017 o godz. 17.00 w auli 
na ul. M ściszewskiej 10. Do zobaczenia!

czący Rady Miasta Konrad Strykowski 
wręczał pamiątkowe statuetki i gratulacje. 
Uroczystość uświetnił swoim występem 
dziecięcy chór Canzona pod batutą 
Adrianny Wtorkowskiej-Kubińskiej, 
a całość prowadziła kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Aleksandra Pilarczyk. 

Po ofi cjalnej części wszyscy udali się na 
spotkanie przy kawie i pamiątkowym, 

jubileuszowym torcie.

Wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie uroczystości serdecznie dziękuję.

Aleksandra Pilarczyk
kierownik USC
a.pilarczyk@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 55

Teresa Dutkiewicz
kierownik referatu oświaty, kultury i sportu
oraz zdrowia i spraw społecznych
t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 90

Burmistrz Dariusz Urbański oraz nagrodzeni nauczyciele.
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NIERUCHOMOŚCI

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

DRUGI PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

ZNAK SPRAWY: 
GN.6840.23.2016, GN.6840.18.2016, GN.6840.24.2016, GN.6840.17.2016

LP
ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG 

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA 
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ 
WADIUM

TERMIN WPŁATY 
WADIUM

TERMIN 
PRZETARGU

1

obręb: Murowana Goślina 
arkusz: 7, działka nr: 472/30

powierzchnia: 0,0578 ha,
KW PO1P/00302240/5

właściciel: Gmina Murowana Goślina

76 000,00 zł 
brutto

7 600,00 zł
do 17 listopada 2016 r. 

(czwartek)

21 listopada
 2016 r.

 godz. 12.15

2

obręb: Murowana Goślina 
arkusz: 7, działka nr: 472/29

powierzchnia: 0,0552 ha
KW PO1P/00302240/5

właściciel: Gmina Murowana Goślina

73 000,00 zł 
brutto

7 300,00 zł
do 17 listopada 2016 r. 

(czwartek)

21 listopada
 2016 r.

 godz. 12.30

3

obręb: Murowana Goślina 
arkusz: 7, działka nr: 472/25

powierzchnia: 0,0464 ha
KW PO1P/00302240/5

właściciel: Gmina Murowana Goślina

67 500,00 zł 
brutto

6 750,00 zł
do 17 listopada 2016 r. 

(czwartek)

21 listopada
 2016 r.

 godz. 12.45

4

obręb: Murowana Goślina 
arkusz: 7, działka nr: 472/24

powierzchnia: 0,0439 ha
KW PO1P/00302240/5

właściciel: Gmina Murowana Goślina

65 000,00 zł 
brutto

6 500,00 zł
do 17 listopada 2016 r. 

(czwartek)

21 listopada
 2016 r.

 godz. 13.00

I przetarg odbył się 9 sierpnia 2016 r. 
Część jawna przetargów odbędzie się dnia 21 listopada 2016 r., plac Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 
Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działki o numerach 472/30, 472/29, 472/25, 472/24 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XIV/141/2015 z dnia 
15 grudnia 2015 r. i oznaczona jest odpowiednio: 
▪ działki 472/30, 472/29 – 3MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
▪ działki 472/25, 472/24 – 4MN teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9 oraz 
ul. Poznańska 18, na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl. 

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 
9, I piętro, pok. 14, nr tel. 61 8 923 622, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

Murowana Goślina, dnia 18.10.2016 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na ta-
blicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. 
Powstańców Wlkp. 9 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-gos-
lina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza - 2016 - 
zarządzenie nr 407/2016 z dnia 10 października 2016 r., dostępny 
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie 
przetargu:
- Murowana Goślina – działka nr ewid. 303/6.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, pl. Powstańców 
Wlkp. 9, I piętro, pokój nr 14.

Murowana Goślina, 10 października 2016 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na ta-
blicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. 
Powstańców Wlkp. 9, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-gos-
lina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza - 2016 - 
zarządzenie nr 414/2016 z dnia 25 października 2016 r., dostępny 
jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie 
przetargu:
- Murowana Goślina – działka nr ewid. 149/9, 149/12, 149/14, 
149/15.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, pl. Powstańców 
Wlkp. 9, I piętro, pokój nr 14.

Murowana Goślina, 25 października 2016 r.

Monika Kurianowicz
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami

m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 22

Monika Kurianowicz
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami

m.kurianowicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 892 36 22
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m.in. kontrolą pod kątem spalania odpa-
dów w piecach. Strażnicy Miejscy na pod-
stawie art. 379 ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska są upoważnieni przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
do wejścia na teren prywatny, celem 
przeprowadzenia badań oraz czynności 
kontrolnych. Za uniemożliwienie lub 
utrudnianie wejścia na teren posesji wła-
ścicielowi grozi kara pozbawienia wolno-
ści do lat 3 zgodnie z art. 225 Kodeksu 
Karnego.

Zwracam się z apelem do mieszkań-
ców o nie spalanie śmieci w piecach 
oraz o zakup paliw do spalania tylko ze 
znanych i sprawdzonych źródeł. Pamię-
tajmy, że otaczające nas środowisko to 
nasz wspólny dom.

Przemysław Eszner
Komendant Straży Miejskiej

w Murowanej Goślinie

Uprzejmie informujemy, że od dnia 16 
października 2016r. obowiązuje nowy 

rozkład jazdy Kolei Wielkopolskich. 

Jednocześnie informujemy, iż planowane 
są kolejne zmiany w rozkładzie jazdy 
w najbliższym czasie, o których będziemy 
Państwa informować. 

Aktualne rozkłady jazdy są dostępne po 
linkiem: http://www.murowana-goslina.pl
w zakładce Komunikacja Publiczna/
Komunikacja kolejowa.

Benigna Binięda
Podinspektor ds. transportu publicznego 

i usług komunalnych
b.binieda@murowana-goslina.pl

tel. 61 89 23 644

ROZKŁAD 
JAZDY 
– KOLEJE

NIERUCHOMOŚCI

W okresie letnim strażnik miejski 
wraz z pracownikiem delegatury 

GOAP w Murowanej Goślinie przeprowa-
dził kontrolę działek rekreacyjnych oraz 
nieruchomości w miejscowości Kamiń-
sko pod kątem stosowania się właści-
cieli do przepisów wynikających z Regu-
laminu Gminy oraz Ustawy o Odpadach. 

Skontrolowano łącznie 442 nieruchomości. 
Stwierdzono 250 nieprawidłowości odno-
śnie nie złożenia wymaganej deklaracji na 
wywóz nieczystości stałych przez właści-
cieli działek rekreacyjnych. Jeszcze pod-
czas kontroli do delegatury GOAP w Muro-
wanej Goślinie zgłosiło się 101 właścicieli, 
celem złożenia wymaganej deklaracji. 
W przyszłym roku w okresie wiosennym 
zostanie przeprowadzona kontrola działek 
na terenie sołectwa Wojnówko. 

Zbliża się sezon zimowy, a co za tym idzie 
strażnicy w swoich zadaniach zajmą się 

Czujni strażnicy

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA OGŁASZA 

PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ

ZNAK SPRAWY: 
GN.6840.43.2016

LP
ZNAK SPRAWY; OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI 
WEDŁUG KSIĘGI WIECZYSTEJ ORAZ WEDŁUG 

EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

CENA 
WYWOŁAWCZA

WYSOKOŚĆ 
WADIUM

TERMIN WPŁATY 
WADIUM

TERMIN 
PRZETARGU

1

obręb: Murowana Goślina 
arkusz: 3, działka nr: 149/13

powierzchnia: 0,5303 ha, KW PO1P/00215102/9
właściciel: Gmina Murowana Goślina

350 000,00 zł 
brutto

70 000,00 zł
do 24 listopada

2016 r. (czwartek)

29 listopada
 2016 r.

 godz. 10.00

Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2016 r, plac Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, sala nr 13, 62-095 Murowana Goślina o godz. 10:00.

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA: 
Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działkę o numerze 149/13 w Murowanej Goślinie, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego – uchwała Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie nr XXIII/200/2016 r. z dnia 
14 czerwca 2016 r. i oznaczona jako teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – 3P.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9 
oraz ul. Poznańska 18, na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl oraz BIP Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wielkopolskich 9, I piętro, pok. 14, 
nr tel. 61 8 923 622, email: m.kurianowicz@murowana-goslina.pl.

Murowana Goślina, dnia 24.10.2016 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina pl. Powstańców Wlkp. 9, oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.murowana-goslina.pl - BIP - AKTY PRAWNE - Zarządzenia Burmistrza - 2016 - 
zarządzenie nr 414/2016 z dnia 25 października 2016 r., dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:
- Murowana Goślina – działka nr ewid. 149/9, 149/12, 149/14, 149/15.
Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, pl. Powstańców Wlkp. 9, I piętro, pokój nr 14.

Murowana Goślina, 25 października 2016 r.

Monika Kurianowicz, kierownik referatu gospodarki nieruchomościami
m.kurianowicz@murowana-goslina.pl, tel. 61 892 36 22
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W tych warunkach poczuło się jednak 
doskonale prawie 150 osób, wśród 

których pierwszymi na mecie byli: wśród 
panów Mateusz Niedbała z Murowanej 
Gośliny, wśród pań Patrycja Talar. 

Za nimi kolejne miejsce open zajęli: 
Michał Wasztyl i Daniel Korytowski; Karo-
lina Ruta i Dorota Przybylak. Przy czym 
pierwszą na damskim podium Patrycję 
Talar udało się wyprzedzić tylko 14 
panom! Kto m iał okazję widzieć ją na tra-
sie, nie miał wątpliwości, że to czyste 
i szybko odnawialne źródło energii. Rozło-
żyła wszystkich na łopatki pod koniec 
pokonywanej trasy. Okazało się bowiem, 
że ostatni odcinek duathlonu (bieg na 
2,7 km) pokonała najszybciej z wszyst-

kich uczestników (10:50), z facetami 
włącznie…

Piękne, jesienne widoki umilały pokony-
wanie trasy, stada danieli obserwowały 
zawodników z lekkim zdziwieniem. 
Debiut imprezy można uznać za bardzo 
udany. Startujący po dobiegnięciu na 
metę zachwycali się organizacją, pod-
kreślając m.in. bardzo dobre przygoto-
wanie miejsca startu i mety w Zielonce, 
perfekcyjne oznakowanie tras, zabezpie-
czenie (właściwie we wszystkich newral-
gicznych miejscach czuwała Straż Miej-
ska oraz strażacy OSP, którym bardzo 
dziękujemy za pomoc!), a także pyszny 
posiłek regeneracyjny i ognisko na 
mecie. 

WYDARZENIA

W ostatnią 

październikową niedzielę 

odbyła się pierwsza 

edycja nowej imprezy 

sportowej w naszej 

gminie – Zielonka Cross 

Duathlon. Bieg, rower 

i znów bieg w trudnym, 

pagórkowatym terenie, 

po piachu, czasem błocie, 

wśród opadających liści.

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

www.murowana-goslina.pl10



Podczas dekoracji zwycięzców we 
wszystkich kategoriach (której dokony-
wali zastępca burmistrza Krzysztof 
Oczkowski, radny Szymon Pędziński oraz 
organizator imprezy Arkadiusz Bednarek) 
znów wyjrzało słońce. Chyba właśnie 
wtedy najłatwiej było zapomnieć o mor-
derczych górkach na trasie i obiecać 
obecność na duathlonie za rok.

Pełne wyniki zawodów dostępne na stro-
nie: www.plus-timing.pl
Za pomoc w zorganizowaniu imprezy 
dziękujemy:

 ▪ Marianowi Grodzkiemu z Arboretum 
leśnego za udostępnienie miejsca na 
parking;

 ▪ wolontariuszom za pomoc, dopingo-
wanie zawodników i poczucie humoru;

 ▪ strażakom i strażnikom miejskim za 
zabezpieczenie imprezy;

 ▪ sponsorom… wiadomo za co. 

Monika Paluszkiewicz
inspektor ds. komunikacji społecznej
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

W trudnym, 
pagórkowatym 
terenie najlepszy 
okazał się Mateusz 
Niedbała z Muro-
wanej Gośliny

Wśród pań zwycię-
żyła Patrycja 
Talar.
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12 października świętowaliśmy 
zakończenie projektu „Nakręćmito”-

-MUROWANA (re) AKTYWACJA”, który był 
realizowany przez ostatnie piętnaście 
miesięcy przez Komitet Partnerski Ziemi 
Goślińskiej oraz z Gimnazjum nr 1 im. 
Hipolita Cegielskiego razem z zaproszo-
nymi ośmioma organizacjami pozarzą-
dowymi z terenu Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina: Jedną Chwilą, KB 
Katorżnik, Orkiestrą Dętą OSP Muro-
wana Goślina, Drużyną Harcerek „Wia-
try” im. Janiny Bartkiewicz, Klubem 
Seniora „Zacisze”, Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Długiej Goślinie, Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Białężynie oraz dziew-
czynami ze stowarzyszenia Fanaberia.

Projekt był częścią Ogólnopolskiego Pro-
gramu „Równać Szanse 2015” prowadzo-
nego przez Polską Fundację Dzieci i Mło-
dzieży, a fi nansowanego przez Polsko-
-Amerykańską Fundację Wolności. 
W lipcu 2015 roku rozpoczęliśmy remont 
i adaptację małej sali gimnastycznej 
w Gimnazjum nr 1 na salę multimedialną. 
Potem w kilkuosobowych zespołach pra-
cowaliśmy nad materiałem reportażo-
wym na temat wybranej organizacji 
z terenu miasta i gminy. Poprzez nakrę-
cony i napisany reportaż-reaktywowali-

Dzień Edukacji Narodowej, czy też jak 
zwykło się go potocznie nazywać - 

Dzień Nauczyciela, to polskie święto 
oświaty i szkolnictwa wyższego ustano-
wione 27 kwietnia 1972 roku dla upa-
miętnienia rocznicy powstania utworzo-
nej z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego Komisji Edukacji Naro-
dowej. W Szkole Podstawowej im. 
Powstańców Wielkopolskich w Długiej 
Goślinie obchodzone było w tym roku 
w jego przededniu, 13 października 
w sposób szczególny.

W tym dniu społeczność naszej szkoły 
uroczyście podziękowała przechodzącej 
na emeryturę nauczycielce matematyki 
Marii Zygmunt, która po wielu latach wytę-
żonej i owocnej pracy w murach szkoły 
postanowiła postawić kropkę, tę ostatnią, 
na szkolnej tablicy. Śpiewem, poezją i tań-

śmy daną grupę, wzmocniliśmy jej poten-
cjał, wykorzystaliśmy do tego aparaty 
oraz telefony komórkowe. Oprócz wersji 
fi lmowej powstało osiem tekstów – 
reportaży o ludziach tworzących daną 
organizację. Znajdą się one w publikacji 
poprojektowej, do której zostanie dołą-
czona płyta z reportażami fi lmowymi. 
Chcielibyśmy jeden egzemplarz publikacji 
dostarczyć do każdej szkoły z terenu mia-
sta i gminy, by inni młodzi ludzie zoba-
czyli, w jaki sposób można pracować 
z lokalnymi grupami i kształtować kom-
petencje społeczne młodzieży. Utrwalili-
śmy nie tylko profi l danego stowarzysze-
nia, ale przyjrzeliśmy się jego codziennej 
działalności oraz realizowanym projek-
tom. Dzięki reportażom powstał pierwszy 
w Murowanej Goślinie katalog prężnie 
działających stowarzyszeń oraz organiza-

cami wdzięczność swą wyrazili uczniowie 
- na wesoło, z przymrużeniem oka, bez 
schematycznej sztampy. Bo też i taka była 
w podejściu do swej służby pani Marysia: 
nieszablonowa w pomysłach, z dystansem 
do siebie, ze specyfi cznym poczuciem 
humoru, słowem – autentyczna. A przy 
tym dla wszystkich pełna empatii, komuni-
katywna, cierpliwa. Koleżanki z pracy 
i uczniowie wszystkich klas podziękowali 
za trud i serce włożone przez lata 
w wychowanie wielu pokoleń uczniów 
naszej szkoły, złożyli życzenia zdrowia 
i spokoju w tym nowym dla nauczycielki 
życiowym okresie.

Tradycyjnym punktem obchodów Dnia 
Edukacji Narodowej był udział w okoliczno-
ściowej mszy świętej, po której, już w sali 
widowiskowo-sportowej, odbyła się druga 
część uroczystości z udziałem zaproszo-

cji pozarządowych, dający szansę lepszej 
komunikacji pomiędzy organizacjami i ich 
członkami.

Wyrazem naszej wdzięczności za owocną 
współpracę były statuetki Aniołów sfi nan-
sowane przez Urząd Miasta i Gminy 
Murowana Goślina, które przedstawicie-
lom ośmiu organizacji wręczył Burmistrz 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański. 

Młodzież ma już kolejne pomysły na 
nowe działania, więc to na pewno nie 
koniec współpracy z naszymi Przyja-
ciółmi, ale jej dobry początek. 

Jakub Niewiński
koordynator projektu

nych gości na czele z Burmistrzem Miasta 
i Gminy Murowanej Gośliny Dariuszem 
Urbańskim i Przewodniczącym Rady Miej-
skiej Konradem Strykowskim. Jak co roku 
dzień ten swą obecnością uświetnili 
nauczyciele emeryci. Dyrektor Aldona 
Dałek w swym przemówieniu złożyła 
wszystkim pracownikom życzenia, by ich 
codzienna praca stanowiła dla nich źródło 
satysfakcji, a jej efekty dawały poczucie 
dobrze spełnionej misji. Okolicznościową 
akademię przygotowała klasa II pod kie-
runkiem wychowawczyni Beaty Sójki. Uro-
czyste obchody Dnia Nauczyciela zakoń-
czyły się spotkaniem z gośćmi przy kawie. 
Dyrektor szkoły i grono pedagogiczne 
składają serdeczne podziękowania rodzi-
com za przygotowanie słodkiego poczę-
stunku.

Agata Glapiak

ANIOŁY WDZIĘCZNOŚCI 
powędrowały w dobre ręce!

Szczególny dzień

Anioły wdzięczności.Uczestnicy projektu oraz zaproszone organizacje.

OŚWIATA
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13 października w auli, w obecności 
całej społeczności szkolnej, uczniowie 

pierwszych klas złożyli przed dyrektor 
Justyną Furman ślubowanie, a następnie 
przedstawili klasowe, ciekawe i dowcipne 
prezentacje multimedialne. Wychowawcy 
klas pierwszych - Beata Patycka, Sandra 
Sobalak i Agnieszka Koniczyńska - klasa 
IC- wspierały swych podopiecznych i, jak 
było widać na przedstawionych zdjęciach 
i fi lmikach, razem z nimi dobrze się 
bawiły.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni 

W ramach programu młodzież pod kie-
runkiem trenerów Forum odkrywa 

historię przedwoje nnej ludności żydow-
skiej w Murowanej Goślinie oraz samo-
dzielnie przygotowuje projekt, który ma na 
celu jej upamiętnienie. Mamy za sobą już 
dwa dni warsztatów, w trakcie których 
młodzi ludzie poznawali najważniejsze 
aspekty związane z historią i kulturą pol-
skich Żydów oraz wybrane zagadnienia 
dotyczące Holokaustu. Rozpoczęli także 
projektować wycieczkę po miejscach 
zwią zanych z dziedzictwem ż ydowskim 
i kulturą  ż ydowską w Murowanej Goślinie. 
W ramach programu uczniowie klasy inter-
dyscyplinarnej przeprowadzą także dla 
swoich rówieśników ze szkoły podstawo-
wej warsztaty przybliżające wybrane ele-
menty tradycji i kultury polskich Żydów. 
W marcu 2017 na zakończenie projektu 
odbędzie się w Warszawie uroczysta gala, 
w czasie której Gimnazjum nr 1 im. Hipo-
lita Cegielskiego w Murowanej Goślinie 
oraz inne szkoły z całej Polski otrzymają 
miano Szkoły Dialogu.

Warsztaty prowadzone przez trenerów 

goście: burmistrz Dariusz Urbański, kie-
rownik referatu oświaty, kultury, sportu 
oraz zdrowia Teresa Dutkiewicz oraz 
radni Rady Miejskiej: Alicja Kobus, 
Tomasz Pawlak, Szymon Pędziński oraz 
Krystyna Przygońska.

W kolejnej części uroczystości burmistrz 
dziękował nauczycielom za trud naucza-
nia kolejnych pokoleń; nauczyciele przy-
jęli życzenia zarówno od władz miasta, 
jak i od uczniów.

Z okazji Dnia Nauczyciela koło teatralne, 

Forum zostały uzupełnione dwudniowym 
pobytem goślińskich uczniów w Zagóro-
wie. Naszą wizytę rozpoczęliśmy od spo-
tkania z Panią Paulą Sawicką - przyja-
ciółką Marka Edelmana, której mogliśmy 
zadać wiele ciekawych pytań i wsłuchać 
się w mądre słowa przywódcy powstania 
w getcie warszawskim, który mówił, że 
patriotyzm to nie ideologia, ale miłość do 
zwykłości, np. do drzewa, obok którego 
przechodzimy. Zapamiętamy też słowa, że 
nie możemy być w życiu obojętni, bo to 
największe przestępstwo. W trakcie wizyty 
odwiedziliśmy także Muzeum Adama Mic-
kiewicza w Śmiałowie oraz nowoczesny 
budynek tamtejszego gimnazjum. Spotka-

którym w tym roku opiekuje się Karolina 
Betka-Śliwińska wystawiło świetny 
i humorystyczny spektakl, do którego 
scenariusz napisała uczennica klasy III b 
Julka Koczorowska.

Na zakończenie uroczystości uczniowie 
mieli okazję obejrzeć kilka reportaży 
z działalności i przebiegu projektów 
„Nakręćmito”, którymi opiekuje się Jakub 
Niewiński.

Anna Płonka

niem w Zagórowie rozpoczęliśmy współ-
pracę z uczniamii nauczycielami zagórow-
skiego gimnazjum. Rewizyta naszych przy-
jaciół na ziemi goślińskiej odbędzie się 
wiosną w przyszłym roku. Szczególne 
podziękowania za zaproszenie i sprawne 
zorganizowanie całego pobytu kierujemy 
na ręce Dyrektor Gimnazjum im. Królowej 
Jadwigi w Zagórowie – Anny Eicke oraz 
Dyrektora Miejsko–Gminnemu Ośrodka 
Kultury – Łukasza Parusa. 

Jakub Niewiński
wychowawca klasy interdyscyplinarnej 

Hipolit

Pasowanie i Dzień Nauczyciela

Szkoła Dialogu
W tym roku szkolnym uczniowie klasy interdyscyplinarnej Hipolit z Gimnazjum nr 1 im. Hipolita 

Cegielskiego zostali zaproszeni do uczestniczenia w projekcie edukacyjnym realizowanym przez 

Fundację Forum Dialogu Między Narodami, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na 

temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny 

i gospodarczy naszego kraju.

Tradycyjnie już w Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie, wraz ze Świętem 

Edukacji Narodowej, pierwszoklasiści przeżywali uroczystość pasowania na uczniów naszej szkoły.

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od spotkania z Panią Paulą Sawicką 

- przyjaciółką Marka EdelmanaKlasa interdyscyplinarna Hipolit.

OŚWIATA
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Kolejne Gminne Biegi Przełajowe 
w Długiej Goślinie dla Szkół Podsta-

wowych I Gimnazjalnych odbyły się 7 
października br. Ich organizatorami byli: 
Szkolny Związek Sportowy w Murowanej 
Goślinie oraz Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Wielkopolskich w Długiej 
Goślinie; gośćmi m.in.: Przewodniczący 
Rady Miejskiej Konrad Strykowski 
i przedstawiciel referatu oświaty Andrzej 
Kobylacki.

Zawodnicy ze szkół podstawowych mieli 
do pokonania dystans ok. 800m, nato-
miast w kategorii szkół gimnazjalnych 
dziewczęta i chłopcy startowali na 
dystansie ok. 1000m. Łącznie w zawo-
dach wzięło udział ok. 300 uczniów 
z całej gminy Murowana Goślina. Walka 
na trasie w okolicznym lesie była bardzo 
zacięta i dostarczyła uczestnikom wiele 
emocji. Po zakończonych biegach na 
zawodników czekała ciepła herbata 
i drożdżówka ufundowana przez Gminę 
Murowana Goślina. Nagrody dla zwycięz-
ców sfi nansowane zostały przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusza Urbańskiego oraz Przewodni-
czącego Rady Miejskiej Konrada Stry-
kowskiego. Na koniec odbyło się losowa-
nie nagród niespodzianek – szczęśliwcy 
otrzymali koszulki i kartki ze zdjęciem 
oraz autografem Marcina Lewandow-
skiego (Mistrz Europy w biegu na 800m, 
czwarty zawodnik Mistrzostw Świata, 
uczestnik Igrzysk Olimpijskich).

2 października odbył się kolejny tur-
niej z cyklu: Dziecięca Liga Akademii 

Judo. W zawodach startowało 164 
zawodników i zawodniczek, w tym 8 
moich podopiecznych z Murowanej 
Gośliny: 
Nadia Winkel - I miejsce 
Kacper Dwornik - I miejsce 
Tymoteusz Juskowiak - I miejsce 
Szymon Gryka - III miejsce 
Wiktor Zaręba - III miejsce 
Wojciech Król - III miejsce  
Hanna Mazurkiewicz - III miejsce 
Nikola Dałek - III miejsce 

Serdecznie gratuluję!
Kamila Busse

Pełna lista zwycięzców we wszystkich 
kategoriach dostępna na stronie www.
murowana-goslina.pl przy relacji z zawo-
dów.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy 

Jakub Niewiński wyróżniony

21 października 2016 r. w Auli Nova Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu odbyła się 
uroczystość z okazji Wielkopolskich 
Obchodów Dnia Edukacji Narodowej, 
podczas których zostały wręczone 
nagrody i wyróżnienia w Konkursach 
„Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wiel-
kopolski Nauczyciel Roku”.

Wśród 120 nauczycieli nominowanych 
w kategorii „Wielkopolski Nauczyciel 
Roku” znalazł się Jakub Niewiński 
nauczyciel j. polskiego w naszym gimna-
zjum. Wraz z innymi piętnastoma nauczy-

i życzymy powodzenia w następnych 
zawodach.

Nauczyciele SP Długa Goślina
Agata Glapiak i Małgorzata Grunwald

Zdjęcia: Katarzyna Pospychała

cielami z województwa wielkopolskiego 
Jakub Niewiński uzyskał wyróżnienie.

Wielkie gratulacje!

Jestem dumna, iż kieruję szkołą, w której 
pracują nauczyciele z pasją, realizujący 
z ogromnym zaangażowaniem projekty 
edukacyjne, które łączą młodzież, 
nauczycieli i inne grupy młodszych i star-
szych działających w naszym mieście 
i gminie. Cieszy mnie, iż te działania spo-
tykają się z dużym zainteresowaniem, 
zostały zauważone i wyróżnione.

Justyna Furman, Dyrektor Gimnazjum nr1

Gminne Biegi Przełajowe w Długiej Goślinie

Podopieczni 
Kamili na macie

Wieści 
z Gimnazjum nr 1 

Nagrody dla zwycięzców sfi nansowane zostały przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusza Urbańskiego 

oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Konrada Strykowskiego.

Dekoracja zwycięzców.

OŚWIATA
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SOŁECTWA

Wśród kobiet ponownie niepokonana została Dagmara 
Sikora z Rakowni, drugie miejsce wywalczyła młoda krew – 

Klaudia Mazurek z Białężyna, kolejna była Elwira Dudek z Dłu-
giej Gośliny, która duszę wojowniczki przykryła dla zmylenia 
przeciwników pod przemiłym uśmiechem. 

W fi nale panów starli się Łukasz Nowaczyński z Uchorowa oraz 
ksiądz wikary Przemysław Malawy reprezentujący osiedle nr 4. 
Po zaciętym i wyrównanym pojedynku zwyciężył Łukasz Nowa-
czyński, a na trzecim miejscu uplasował się Zbigniew Ptaszyń-
ski z Wojnowa. 

Z całej serii sołeckich i osiedlowych zmagań przed nami jesz-
cze turniej siatkówki, który odbędzie się 20 listopada br. w hali 
widowiskowo-sportowej.

(MP)
Zdjęcie: Kamil Grzebyta

KRAKÓW I OKOLICE
Na początku października zrealizowana została, planowana już 
w czerwcu br., wycieczka do Krakowa. Oprócz pięknego grodu 
zwiedziliśmy Łagiewniki z sanktuarium, Wieliczkę, a także Niepo-
łomice i Tyniec z klasztorem Benedyktynów. W Krakowie „obeszli-
śmy” wszystkie zabytki, byliśmy pod oknem papieskim, zwiedzili-
śmy królewskie komnaty na Wawelu, Muzeum Narodowe, kościół 
na Skałce, spacerowaliśmy w dzielnicy Żydowskiej i kupowaliśmy 
piękne jesienne bukiety u kwiaciarek krakowskich.
Uczestnikom serdecznie dziękuję za stworzenie świetnej atmos-
fery. Wszystkich zapraszam do zapisów na 17 grudnia, na wyjazd 
1-dniowy, którego celem będzie Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Cottbus (Niemcy). Więcej informacji: nr 695 998 253.

URSZULKI 2016
15 października odbył się II bieg integracyjny Urszulki 
2016. Impreza ponownie udana pod każdym względem! W biegu 
wzięło udział ponad 20 osób i nieźle dostaliśmy w kość - pokona-
liśmy ponad 10 km, biegnąc lub maszerując z kijkami! Po biegu 
przy ognisku i smacznych potrawach biesiadowaliśmy aż do... 
pierwszych kropli deszczu. 
Dziękuję Andrzejowi Ludzkowskiemu za pomoc w organizacji i jak 
zwykle niezawodną obecność członków Katorżnika, a także  za 
ufundowanie dla mnie pucharu. Podziękowania należą się rów-
nież Adamowi Krajeckiemu za pomoc i współpracę. Zapraszam 
za rok!

Urszula Gendera-Zielińska, Sołtys Łopuchówka

m-ce sołectwo/
osiedle

piłka 
nożna 

turniej 
sprawnościowy

tenis 
stołowy siatkówka pkt

1 Uchorowo 9 10 10 29
2 Rakownia 7 8 9 24
3 Kamińsko 6 3 8 17
4 Osiedle nr 1 4 5 8 17
5 Przebędowo 10 1 5 16
6 Długa Goślina 2 9 3 14
7 Białężyn 5 4 5 14
8 Łopuchowo 8 1 0 9
9 Trojanowo 0 7 0 7

10 Raduszyn - 6 1 7
11 Złotoryjsko 3 3 0 6
12 Osiedle nr 4 - - 6 6
13 Wojnowo - - 3 3
14 Głębocko 1 - 1 2
15 Zielonka - - 1 1
16 Mściszewo 0 - - 0
17 Nieszawa 0 - - 0

Turniej ping-ponga

W sołectwach KOMUNIKATY PZERII

W MUROWANEJ GOŚLINIE

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Murowanej Goślinie serdecznie zaprasza 

Członków Związku na spotkanie przy kawie z okazji

DNIA SENIORA
23 listopada 2016 roku (środa), godz. 15.00

Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej (budynek biblioteki), 
przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie. 

ZAPRASZAMY!

Ponadto zapraszamy członków związku i przyjaciół na 
imprezy:
1. Andrzejki przy muzyce, 26 listopada br. (sobota), godz. 

17.00, budynek biblioteki.
2. Wyjazd do Teatru Wielkiego w Poznaniu na „Wieczór 

kolęd”, 17 grudnia br. (sobota).
3. Turnus rehabilitacyjny 14-dniowy w Sarbinowie - wiosna 

2017 r.

Zapisy przyjmujemy i informacji udzielamy w poniedziałki 
w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz środy od 10.00 do 13.00 
w biurze Zarządu, pok. nr 10, ul. Poznańskiej 16 w Murowa-
nej Goślinie. Zapraszamy.

 Zarząd PZERiI

22 października, w ramach cyklu sołeckich 

i osiedlowych zmagań sportowych, odbył się 

turniej ping-ponga. Pojedynki odbywały się na 

6 stołach  rozstawionych w hali widowiskowo-

sportowej przy Gimnazjum nr 1. 
Krystyna Nowak w trakcie rozgrywek.
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Ostatnio ponura jesienna aura wielu 
z nas nie nastawiała optymistycznie do 

świata. Jednak w sobotni wieczór 22 paź-
dziernika br. aula Gimnazjum nr 1 roz-
brzmiewała salwami śmiechu. A wszystko 
to za sprawą Babskiego Kabaretu Old 
Spice Girls. Tworzą go trzy znakomite 
aktorki: Emilia Krakowska, Barbara Wrze-
sińska i Lidia Stanisławska. 

Występ pełny zabawnych monologów, dow-
cipów, piosenek i improwizacji. Podany 
z młodzieńczym wigorem, lekkością oraz 
pełnym profesjonalizmem. Mnóstwo dam-
sko-męskiego humoru, subtelnych aluzji, 
ponadczasowych żartów podanych, 
a raczej zagranych z mistrzowskim kunsz-
tem aktorsko-wokalnym. Dystans do 
wieku, wyglądu i zwykłych naszych przy-
war. Niezapomniane wiecznie żywe i aktu-
alne teksty naszych klasyków kabareto-
wych (Tuwim, Hemar, Brecht, Czubaszek, 

W piątek 28 października 2016 r. 
w „Galerii na Wzgórzu” w ośrodku kul-

tury przy ul. Mściszewskiej 10 odbył się 
wernisaż prac Ireny Dukat pt. „Znane 
twarze, portrety gośliniaków”. Po dwóch 
latach od powstania pomysłu na sportre-
towanie gośliniaków, długo oczekiwane 
portrety ukazały się oczom widzów.

„Przedstawione osoby to Ci, dla których 
Ziemia Goślińska i jej mieszkańcy nie są 
lub nie byli obojętni”, pisze Irena Dukat 
w katalogu do wystawy. Ekspozycja 
składa się z czterdziestu pięciu prac na 
papierze, wykonanych w technice rysunku 
ołówkiem. Autorka w portretach goślinia-
ków szuka prawdy w ich twarzach 
i pozwala widzom zajrzeć im w oczy, ku 
pamięci, z wdzięczności, szacunku i zwy-
kłej sympatii. Przedstawia osoby żyjące 
współcześnie, jak i postacie już histo-
ryczne, wiążąc je węzłem pamięci w sercu 
poza czasem i przestrzenią. Powiedzenie 
„uwiecznić kogoś w portrecie” tutaj się 
materializuje. Na otwarcie przybyło wielu 
miłośników talentu autorki, rodzina, zna-
jomi, przyjaciele i osoby sportretowane. 
Gratulacje, wyrazy uznania i kwiaty złożył 
burmistrz Dariusz Urbański, którego por-
tret można również obejrzeć. Specjalnym 
medalem z okazji XXX-lecia istnienia 
Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK 

W niedzielne przedpołudnie 16 paź-
dziernika br. odbył się spacer po Prze-

będowie. Mimo nie najlepszej pogody 
przybyło piętnastu spacerowiczów. 

Gruntownie zwiedzono: pałac, zabytkowe 
budynki o charakterze gospodarczym, 
zapoznanano się z dokonaniami archeolo-
gów, historią szkoły. Przebędowo okazało 
się bardzo interesującym miejscem Ziemi 
Goślińskiej. 

Podziękowanie dla Pana Stanisława 
Bromberka i mieszkańców Przebędowa za 
pomoc w zorganizowaniu spaceru.

Marian Pfl anz

Kropolewski). To wszystko sprawiło, że 
widownia pękała ze śmiechu, a na koniec 
Babski Kabaret Old Spice Girls otrzymał od 
publiczności zasłużoną owację na stojąco.

Mieliśmy okazję spotkać się z prawdziwymi 
artystkami, gwiazdami sceny, które święcą 

„Gośliniacy” w dowód uznania uhonorował 
autorkę jego prezes i radny Powiatu 
Poznańskiego Stanisław Woźniak. Długa 
kolejka do pani Ireny z gratulacjami, kwia-
tami i upominkami uzmysłowiła, jak 
ważną rolę pełni ona dla wielu ludzi, jako 
artystka. Otwarcie było wspaniałą okazją 
do spotkania i poznania bohaterów portre-
tów i wspomnienia gośliniaków już nie-
obecnych wśród nas.

Irena Dukat mieszka i pracuje artystycz-
nie w Murowanej Goślinie. Od kilku lat bie-
rze udział w spotkaniach pracowni sztuki 
w goślińskim ośrodku kultury. Brała udział 
w kilku wystawach zbiorowych. Tworzy 
portrety, pejzaże, maluje kwiaty, dzieci, 
zwierzęta, przyrodę. W jej pracach widać 
silny związek z naturą. O pasji Ireny Dukat 
powstał fi lm dokumentalny pt. „Sześciu 
Wspaniałych”, zrealizowany przez Funda-
cję Surgere, w którym autorzy przybliżają 
sylwetki sześciu artystów zajmujących się 
różnego rodzaju działaniami twórczymi.

Wystawę można zwiedzać do 25 listopada 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 - 20.00

Bartłomiej Stefański
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

wciąż niezmiennym blaskiem prawdziwego 
talentu i mistrzowską grą.
Fantastyczna pigułka szczęścia! Kto nie 
był, niech żałuje. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Gorące dziewczyny

Portrety Gośliniaków

Spacer 
po Przebędowie

Gośliniacy chętnie oglądają występy kabaretowe

Pani Irena podczas wernisażu.
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Pod takim hasłem w niedzielne popołudnie 9 października 
br. w sali ośrodka kultury odbyła się I Goślińska Biesiada. 

Na biesiadę zaprosił zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka”.

Dlaczego „Imieniny u Zosi”? Tak ma na imię kierownik zespołu 
Zofi a Zielonacka. Inicjatorką spotkania przy muzyce była dyry-
gent zespołu Alicja Duszczyk. Cały zespół pod kierunkiem 
dyrygentki włożył bardzo dużo pracy w przygotowanie imprezy. 
I Goślińska Biesiada, to nie tylko polskie piosenki biesiadne, 
sentymentalne i cygańskie, które z zespołem nuciła widownia; 
to pewnego rodzaju spektakl teatralny. Nie zabrakło pełnych 
humoru scenek z udziałem gości imieninowych: wujostwa, 
stryjostwa i dziadostwa, uroczego Cygana, a także samej sole-
nizantki (w role wcielili się fantastycznie przebrani członkowie 
zespołu). Ze sceny rozbrzmiewały zabawne monologi i dowcipy. 
Na pianinie akompaniował z wielką pasją Artur Duszczyk, 
świetnie też zagrał rolę wnuka solenizantki. 

Wspaniałe występy pokazały, że emeryci chcą i wspaniale 
potrafi ą realizować się twórczo i to na bardzo wysokim pozio-
mie. Artystom podziękowały Arleta Włodarczak i szefowa 
Zarządu Rejonowego PZERiI Jolanta Stern. Po uczcie dla 

ducha przyszedł czas na ucztę dla ciała. Na „Imieninach 
u Zosi” nie mogło zabraknąć słodkich pyszności przygotowa-
nych przez „Gośliniankę”, widzowie ochoczo skorzystali 
z zaproszenia.

I Goślińska Biesiada jest dowodem na to, że jesień życia nie 
musi być ponura, a wręcz przeciwnie, jest kolorowa jak liście 
na drzewach o tej porze roku, a seniorzy są radośni aktywni 
i pełni życia.

Arleta Włodarczak
Zdjęcie: Arleta Włodarczak

Imieniny u Zosi

Nie zabrakło pełnych humoru scenek z udziałem gości imieninowych.
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TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Drzewiecka, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

KIEROWNIK Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG 
Tomasz Paradziński, 61 8923 611
Andrzej Klepka, 61 8923 612

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE 
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, 61 8923 643

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

GODZINY OTWARCIA URZĘDU: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Kamil Grzebyta, 61 8923 634
SOŁECTWA

Sławomir Malec, 61 8923 687

WYBRANE INSTYTUCJE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, KLUB PRACY 
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI 
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA 
Dagmara Patelska, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 
61 8122 352, 61 8923 626

TELEFONY ALARMOWE

POGOTOWIE RATUNKOWE, 112
POGOTOWIE ENERGETYCZNE,  991
WODOCIĄGI I KANALIZACJA SANITARNA (CAŁĄ DOBĘ) 

61 812 20 40, LUB POGOTOWIE, 994
STRAŻ MIEJSKA, 519 321 676, 61 8923 666
(7.00-15.00, alarmowe do 22.00, z wyłączeniem okresów urlopowych)
POLICJA, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

TRANSPORT PUBLICZNY

Benigna Binięda, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO, DOWODY 

OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

KIEROWNIK Aleksandra Pilarczyk, 61 8923 655

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke, 61 8923 650

REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KIEROWNIK Magdalena Głowacka, 61 8923 620

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU 

PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 

ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

KIEROWNIK Teresa Dutkiewicz, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

KIEROWNIK Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY

KIEROWNIK Halina Turaj, 61 8923 630

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685
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Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie

zapraszają na

„Kwartet dla czterech aktorów” 

Bogusława Schaeff era

OBSADA: Jakub Karpisiak, Karol Izert, Michał Pawłowski, Marcin 
Matuszewski

REŻYSERIA: Marcin Matuszewski

OBSŁUGA TECHNICZNA: Lynn Kucharczyk

20 listopada (niedziela), godz. 18.00
sala ośrodka kultury w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 10

Wejściówki do odbioru: MGOKiR, ul. Mściszewska 10, 
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Parafi a pw. św. Jakuba Apostoła w Murowanej Goślinie

zapraszają na

KONCERT Z OKAZJI 

ŚW. CECYLII

18.00 msza św. w intencji chórzystów, 
śpiewaków i muzyków, 

po mszy koncert w wykonaniu:

Żeńskiego Chóru „Canzona – Absolwent”
Dyrygent Elżbieta Wtorkowska

Chóru Mieszanego „Vocantes”
Dyrygent Leszek Bajon

27 listopada 2016 r. 

(niedziela)
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła 

w Murowanej Goślinie
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