
Miasta i Gminy 
Murowana Goślina

Nr /  ( )Nr /  ( )   październik ISSN  -  www.murowana-goslina.pl

Rozkład jazdy linia Jubileusz -lecia 
pożycia małżeńskiego

Klub Seniora zaprasza
str. str. str. 

W setkach liczyć można liczbę miesz-
kańców zaangażowanych jako sta-
tyści, aktorzy czy obsługa  tech-

niczna w widowisku plenerowym „Miłość, 
armaty, konfederaty”.  

Trud, godziny poświęcone na ćwiczenia, czę-
sto w fatalnej jesiennej pogodzie – przyniosły 
efekt. Ponad  tysiące widzów i bardzo dobre 
opinie na temat tego wydarzenia.

szczegóły - str. -

Widowisko
Miłość, armaty, 
konfederaty

IX Memoriał 
im. Arkadiusza 
Gołasia

Od sierpnia br. na terenie gminy Muro-
wana Goślina wdrażany jest program 
Duża Rodzina.  września br. do Pro-

gramu dołączyły pierwsze  goślińskie fi rmy, , 
które chcą dawać zniżki na swoje usługi.

Rodziny, które złożą odpowiedni wniosek 
otrzymują specjalne karty, które uprawniają 
do zniżek na komunikację gminną czy bileto-
wane imprezy kulturalne.   

szczegóły - str. 

To było święto siatkówki na najwyższym 
poziomie. W weekend -  września br. 
przez goślińską halę sportową przeto-

czył się ponad tysiąc kibiców każdego dnia, na 
parkiecie zagrali najlepsi polscy siatkarze. 

Pierwszy memoriał Arkadiusza Gołasia za 
nami. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Po zakoń-
czonej imprezie nikt nie miał wątpliwości: to 
było wyjątkowo udane wydarzenie.

szczegóły - str. -
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KULTURA

Paweł Napieralski: Ostatnio miały miejsce 
dwa bardzo duże wydarzenia, w których 
wzięło udział w sumie parę tysięcy osób. 
Mam na myśli plenerowe widowisko „Miłość, 
Armaty, Konfederaty” oraz Memoriał im. 
Arkadiusza Gołasia. Rozpocznijmy od wido-
wiska. Czy docierają do Pana sygnały od 
mieszkańców z opiniami? Czy wydarzenie to 
spełniło ich oczekiwania?
 
Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowanej Gośliny: 
Wszyscy mamy świadomość , że tegoroczne 
widowisko było jednym z etapów. Za sobą 
mamy wcześniejsze widowiska, przed nami 
wielkie, które będą prezentowane począw-
szy od  roku. Opinie widzów są bardzo 
dobre i entuzjastyczne. Pojawiają się też 
cenne wypowiedzi wskazujące to, co można 
zrobić jeszcze lepiej, lub w jakim kierunku 
pójść.  Organizowaliśmy widowisko w nowym 
terenie. Z miejscem tym wiążemy ogromne 
nadzieje na przyszłość. Zostało ono bardzo 
dobrze przygotowane, w prace adaptacyjne 
zaangażowało się wiele osób. Urządzanie 
placu odbyło się prawie bez pieniędzy, a teren 
uznany za przepiękny, o wielkich walorach, 
przez niektórych naszych mieszkańców uwa-
żany wręcz za odkrycie.

Miejsce rzeczywiście jest bardzo atrakcyjne. 
Chyba największym jednak sukcesem była 
ilość mieszkańców, którzy jako wolontariu-
sze zaangażowali się w prace przygotowaw-
cze i grę aktorską.

Realizowaliśmy ten spektakl z zaangażowa-
niem aktorów - wolontariuszy, pod kierun-
kiem profesjonalnych reżyserów. W widowi-
sko włączyło się w sumie około  osób, 
natomiast w samym przedstawieniu wzięło 
udział około  aktorów - wolontariuszy. Nie 
było łatwo, ale osoby nie znające naszego 
środowiska po spektaklu twierdziły, że to jest 
niemożliwe, aby wśród wykonawców nie było 
profesjonalnych aktorów.

Zaskoczyła Pana ilość widzów, która przyszła 
obejrzeć widowisko?

W piątek i sobotę na widowni zasiadło 
w sumie około  osób. To ogromny suk-
ces. Zakładaliśmy, że widzów będzie może 

 tys., może ,  tys., a przyszło  dwukrotnie 
więcej. Biorąc pod uwagę, że przedstawienie 
było biletowane, można powiedzieć, że w tej 
dziedzinie jaką są plenerowe spektakle i wido-

wiska jesteśmy 
absolutnym lide-
rem w Wielkopol-
sce, a może i w Pol-
sce. Bardzo się cie-
szę, że mieszkańcy 
M u r o w a n e j 
Gośliny mają 
potrzebę uczestni-
czenia w takich 
przedsięwzięciach. 
Przy okazji chciał-
bym podziękować 
tym mieszkańcom, 
którzy wystąpili 
w widowisku i tym, 
którzy ich występ 
gorąco oklaskiwali. Muszę przyznać, że 
jestem dumny z mieszkańców naszej gminy. 

Nie trudno było zauważyć, że osobiście był 
Pan bardzo mocno zaangażowany w organi-
zację widowiska.

Uczestniczyłem w próbach, różnego rodzaju 
spotkaniach, troje z moich dzieci grało 
w widowisku. Atmosfera tworzenia czegoś, 
co jest początkiem wielkiego przedsięwzięcia 
na przekór wszelkim utyskiwaniom była 
budująca. Zwróciła mi uwagę na ogromny 
potencjał, jakim dysponują nasi mieszkańcy. 
Są takie miejsca, gdzie w danej chwili warto 
być, bo tam ludzi łączy jedna idea i tworzy się 
wspólnota. Taka atmosfera towarzyszyła 
nam w trakcie przygotowywania widowiska, 
jego trwania i parę dni później, kiedy odbyło 
się spotkanie podsumowujące. 

Zapewne na tych wolontariuszy będzie 
można liczyć również za rok, prawda? Czy 
może Pan już przekazać jakieś informacje na 
temat widowiska w roku ?

Wszelkie ustalenia muszą zapaść do końca 
bieżącego roku. W styczniu zostaną o nich 
poinformowani nasi aktorzy. Powstanie 
odpowiednia struktura organizacyjna, a od 
lutego rozpoczną się regularne przygotowa-
nia. Widowisko na pewno odbędzie się na 
terenie „Starego Probostwa”, a będzie 
wystawione więcej niż dwa razy. Być może 
sześciokrotnie. Nie będziemy powtarzali 
widowiska „Miłość, Armaty, Konfederaty”, 
powstanie zupełnie inne widowisko, jeszcze 
nie podjęliśmy decyzji jakie. I na pewno wido-
wisko odbędzie się latem, najprawdopodob-
niej na przełomie czerwca i lipca. 

Drugą imprezą bardzo udaną i entuzjastycz-
nie przyjętą przez mieszkańców Murowanej 
Gośliny był Memoriał im. Arkadiusza Gołasia. 
Hala przez dwa dni była pełna, rozgrywkom 
towarzyszyła niesamowita, gorąca atmos-

fera. Czy mamy szansę, aby memoriał za rok 
był zorganizowany również w Murowanej 
Goślinie?

Memoriał nie jest dziełem przypadku. Od 
ponad  lat prowadzimy organiczną pracę 
związaną ze szkoleniem młodzieży w zakresie 
siatkówki. Mamy klasy sportowe, klub – 
myślę, że jeden z najlepszych w Wielkopolsce. 
Mamy też drużyny absolwenckie i żeńską dru-
żynę I-ligową. A teraz udało nam się przycią-
gnąć bardzo atrakcyjną imprezę jaką jest 
Memoriał im. Arkadiusza Gołasia. Na samym 
początku zaznaczyłem pani Annie Sumelce, 
organizatorce memoriałów, że my nie jeste-
śmy zainteresowani jednorazowym wydarze-
niem, że jeżeli się podejmujemy organizacji 
memoriału, to chcielibyśmy, aby impreza 
odbywała się co rok, przez wiele lat. Zadekla-
rowałem nawet chęć podpisania stosownej 
umowy wieloletniej. 

Okazało się, że Memoriał w Murowanej Gośli-
nie był dużo większym wydarzeniem niż 
w poprzednich latach. Że na trybunach zasia-
dło dwukrotnie więcej kibiców niż we wcze-
śniejszych edycjach, że kibice nie byli biernymi 
obserwatorami, a żywiołowo reagowali. 
Grzegorz Stawinoga - wiceprezes Skry Beł-
chatów podkreślał, że atmosfera w Murowa-
nej Goślinie przypominała tę, jaka towarzyszy 
rozgrywkom Ligi Światowej, że hala spor-
towa, nasza hala – a to podkreślali wszyscy – 
jest obiektem w Wielkopolsce jednym z naj-
lepszych, bardzo dobrze przygotowanym do 
przeprowadzania tego typu zawodów. 
Zawodnicy zespołów, które uczestniczyły 
w rozgrywkach deklarowali, że z kolejnego 
zaproszenia skorzystają i bardzo chętnie do 
Murowanej Gośliny znowu przyjadą. Zdaliśmy 
więc egzamin bardzo dobrze, dlatego, tak 
uważam, memoriał w Murowanej Goślinie 
powinien pozostać. Jestem dobrej myśli, 
mam nadzieję, że za rok w Murowanej Gośli-
nie znowu będziemy mogli kibicować najlep-
szym zespołom siatkarskim w Polsce.

Widowisko na pewno odbędzie się na terenie „Starego Probostwa”, a będzie wystawione 
więcej niż dwa razy. Być może sześciokrotnie.

Budowanie wspólnoty

Widowisko „Miłość, armaty, konfederaty” - 21 września 2013 r.

Rozmowa 
z Tomaszem Łęckim, 
Burmistrzem Miasta 
i Gminy Murowana Goślina
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 września   r. dobiegły końca 
prace związane z wykonaniem 
urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych wraz z przebudową sieci 
kanalizacyjnych na rowie melioracji szczegó-
łowej Tr- , na odcinku od ul. Rogozińskiej 
do wylotu do rzeki Trojanki w Murowanej 
Goślinie. 

Inwestycja prowadzona była w ramach zada-
nia inwestycyjnego „Budowa i przebudowa 
urządzeń melioracyjnych i kanalizacji desz-
czowej”. Prace realizowane były przez Firmę 
Budomelior z Suchego Lasu. Obecnie zlewnia 
cieku melioracji wodnej szczegółowej Tr-  
została odciążona dodatkowym rurociągiem 
fi  , który ma zabezpieczyć mieszkańców 
dolnej części ul. Nowej przed zalewaniem.

Podczas ofi cjalnego spotkania władz miasta 
z wykonawcą, inspektorem nadzorującym 
inwestycję oraz państwem Gabrielą i Tade-
uszem Madura i Rajmundem Ignatowiczem 
(na zdjęciu), przez których posesje przebie-
gała inwestycja, burmistrz Tomasz Łęcki 

Małgorzata Krotiuk-Śliwa
inspektor ds. leśnictwa i melioracji
tel. 61 8 923 36 43
e-mail: m.sliwa@murowana-goslina.pl 

podziękował za umożliwienie jej sprawnej 
realizacji, zwłaszcza, że prace wymagały od 
właścicieli zgody na wycięcie drzew i inge-
rencję w teren. W ramach podziękowań wrę-
czył symboliczne drzewka.

„Następna rzecz, którą chcemy robić w przy-
szłym roku to odcinek od ul. Dworcowej do 
wylotu za Biedronką. To też jest teren, gdzie 

 lata temu był problem z podtopieniami. 
Roboty obejmą m.in. położenie nowego 
rurpciągu.” – zakomunikował podczas spo-
tkania zastępca burmistrza Marcin Buliński.

Mając na względzie wagę powstałego urzą-
dzenia serdecznie dziękuję Mieszkańcom 
bezpośrednio zainteresowanym, dzięki 
uprzejmości, których inwestycja doszła do 
skutku za wspaniałą współpracę i pomoc 
w całym przedsięwzięciu. 

INWESTYCJE

Dobiegają końca prace budowlane na 
ulicach Mickiewicza i Słowackiego na 
Osiedlu Samorządowym nr . 

W ramach prac została wykonana infra-
struktura podziemna, w tym kanalizacja 
deszczowa. W ulicy Mickiewicza na odcinku 
od skrętu z Mściszewskiej do skrzyżowania 
z ulicą Słowackiego inwestycja obejmowała 
budowę jezdni, chodników i odcinka ścieżki 
rowerowej oraz pieszojezdni na ulicy Sło-
wackiego. Obie ulice zostały już odpowied-
nio oznakowane zgodnie z nową organizacją 
ruchu. Koszt inwestycji wyniósł ponad 

 tys. zł.

W ramach tego samego kontraktu będzie 
budowana ul. Lipowa i ul. Krokusowa.

W ramach zadania inwestycyjnego 
pt. „Budowa sieci wodociągowej 
w Głębocku” realizowany będzie 

odcinek sieci wodociągowej o długości ,  
mb., który umożliwi kolejnym mieszkańcom 
podłączenie się i korzystanie bez ograniczeń 
z wody. 

Ten nowy odcinek sieci włączony zostanie 
w wybudowaną w  roku sieć wodocią-
gową rozdzielczą w miejscowości Głębocko. 
Włączenie nastąpi na wysokości posesji 
nr  od strony Trojanowa.

Roboty realizowane będą przez fi rmę „AQU-
ANET” Krzesinki Sp. z o.o.,  ul. Przemyska ,  

-  Poznań, która w ramach zapytania 
o cenę złożyła ofertę. 

Planowany termin rozpoczęcia robót to 
 października  roku, natomiast zakoń-

czenia robót przewiduje się do  listopada 
 roku.

Wartość robót budowlanych brutto wynie-
sie  ,  zł.

Koniec na Mickiewicza 
i Słowackiego

Wodociąg 
w Głębocku

Andrzej Klepka
inspektor ds. inwestycji
tel.: 61 892 36 12
e-mail: a.klepka@murowana-goslina.pl

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

Ulicy Nowej więcej nie 
podtopi

Ulica Słowackiego „wczoraj”.

Ulica Słowackiego „dziś”.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ 
W WOJNÓWKU I GŁĘBOCKU

Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina pod adresem www.muro-
wana-goslina.pl, BIP, PRAWO LOKALNE 
w zakładce Zarządzenia Burmistrza -  
(zarządzenie nr /  z . .  r.) oraz 
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
dostępny jest wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w drodze przetargu ust-
nego nieograniczonego. Wykaz zawiera 
działki o charakterze letniskowym położone 
w miejscowości Wojnówko oraz działkę pod 
zabudowę budynkiem mieszkalnym położoną 
w Głębocku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzę-
dzie Miasta i Gminy, ul. Poznańska , p. .

Jadwiga Kubińska, Kierownik 
Referatu Gospodarki Nieruchomościami

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

fot. sxc.hu

www.murowana-goslina.pl



Od sierpnia br. na terenie gminy Muro-
wana Goślina wdrażany jest program 
Duża Rodzina. Rodziny, które złożą 

odpowiedni wniosek otrzymują specjalne 
karty, które uprawniają do zniżek na komu-
nikację gminną czy biletowane imprezy kul-
turalne.  września br. do Programu dołą-
czyły pierwsze  goślińskie fi rmy, które chcą 
dawać zniżki na swoje usługi wielodzietnym 
rodzinom uczestniczącym w Programie. 

Podpisanie porozumień z właścicielami 
odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy. Pod-
czas spotkania kolejnych  rodzin wielodziet-
nych (dla przypomnienia:  rodzina wielo-
dzietna zgodnie z zapisem w uchwale to 

Przyjechali do nas przedstawiciele fran-
cuskiego Yvetot, niemieckiego Hem-
mingen, górale z Ochotnicy Dolnej oraz 

przedstawiciele Oszmiany na Białorusi.

Wśród zaproszonych przez Burmistrza oraz 
Radę Miejską byli mer Yvetot Emile Canu 
z grupą radnych, zastępca burmistrza Hem-
mingen Jürgen Grambeck, Sekretarz Ochot-
nicy Dolnej Maria Łojas-Jurkowska z grupą 
radnych oraz ks. Jan Puzyna z parafi anami 
z Oszmiany. 

Ponadto na zaproszenie Komitetu Partner-
skiego Ziemi Goślińskiej przyjechali przed-
stawiciele Komitetów z Yvetot i Hemmingen.

Z zaproszenia Gimnazjów nr  i   skorzystali 
także uczniowie Kolczuńskiej Szkoły Śred-
niej z Białorusi.

Przybyli goście mieli okazję poznać historię 

model z trojgiem i więcej dzieci) odebrało 
Karty Dużej Rodziny. Obecnie więc już  
rodziny korzystają z różnego rodzaju ulg 
objętych Programem, co daje ponad  
mieszkańców.

Na spotkaniu nieobecni byli właściciele 
zakładu fotografi cznego „FotoChatka”, któ-
rzy jako pierwsi zgłosili chęć udziału w pro-
gramie. Ze względu na pobyt zagraniczny 
właściciela zakładu Łukasza Krugiełki sto-
sowne porozumienie podpisane zostanie 
drogą listową.

Osobiście na podpisanie porozumień stawiły 
się: Bogna Rakowska z salonu fryzjerskiego 
„Ekspresja Urody” oraz Magdalena Grale-
wicz prowadząca sklep z odzieżą używaną 
„Oli-Ali”.

„Dziękuję za taką możliwość promocji swojej 
działalności” – powiedziała po podpisaniu 
porozumienia pani Bogna. „Jednocześnie, 
mając na względzie dobro rodzin wielodziet-
nych, mam nadzieję, że więcej fi rm przyłączy 
się do tego programu”. Jak skomentował 
żartobliwie Burmistrz Tomasz Łęcki „Teraz 
duże rodziny będą piękniejsze”.

Murowanej Gośliny spacerując po mieście 
z uczniami klasy II D z Gimnazjum nr  oraz 
dowiedzieć się o obecności Napoleona 
i historii Bambrów w Wielkopolsce podczas 
wycieczki do Poznania, Kórnika i Witaszyc.

Najważniejszym jednak punktem programu 
była uroczysta Sesja Rady Miejskiej poświę-
cona sytuacji demografi cznej  w poszczegól-
nych państwach. Podczas sesji podpisany 
został dokument partnerstwa na pamiątkę 
spotkania „po dwunastu latach współpracy 
z Ochotnicą Dolną, jedenastu latach współ-
pracy z Hemmingen oraz trzech latach od 
podpisania współpracy z Yvetot, a także po 
trzech latach od nawiązania pierwszych kon-
taktów z Oszmianą.”

Ponadto goście obejrzeli widowisko plene-
rowe „Miłość, armaty, konfederaty”, które 
odbyło się na terenie Starego Probostwa, 
oraz jeden z meczów podczas IX Memoriału 
im. Arkadiusza Gołasia.

W ostatnim dniu pobytu nasi przyjaciele 
uczestniczyli w uroczystości X-lecia Komi-
tetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej.

CITTASLOW

Pierwsze goślińskie fi rmy dają zniżki 
Dużym Rodzinom

Międzynarodowo w Murowanej Goślinie
W dniach od  do  września gościliśmy w Murowanej Goślinie przedstawicieli naszych 
miast partnerskich i z nami zaprzyjaźnionych.

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

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

Zakłady, które dołą-
czyły do Programu, 
otrzymały spe-
cjalne logo Part-
nera. Mogą je 
umieścić w widocz-
nych miejscach na 
terenie swoich 
zakładów/sklepów 
oraz na stronach 
internetowych.

Zachęcamy rodziny wielodzietne do skorzy-
stania z Karty Dużej Rodziny, a lokalnych 
przedsiębiorców do włączania się w Pro-
gram jako Partner.

Szczegółowe informacje, jak skorzystać z Pro-
gramu Duża Rodzina oraz wykaz Partnerów 
honorujących zniżki dostępny jest na stronie 
internetowej gminy pod logo Karta Dużej 
Rodziny.  

Szczegółowych informacji o Programie 
udzielają pełnomocniczki burmistrza ds. 
Programu: Magdalena Karaś pod nr. tel.: 

    oraz Sylwia Brzęcka pod nr. tel.: 
   .
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GOSPODARKA KOMUNALNA

Komunikacja gminna do Poznania oraz 
wewnątrzgminna –  % zniżki

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
i Rekreacji - % zniżek na korzystanie 
z oferty:

 ▪ Pracowni rzeźby i ceramiki – prowadzi 
p. Grażyna Szymała – Wołyńska

 ▪ Zajęć plastycznych dla dzieci – prowa-
dzi p. Joanna Przymusińska,

 ▪ Nauki gry na instrumentach dętych dla 
dzieci – organizowanej przez szkółkę 
orkiestry dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej,

 ▪ Biletów wstępu na koncerty.

Zakład fotografi czny „FotoChatka”, ul. 
Długa , Murowana Goślina, www.foto-
chatka.pl:

 ▪ Wykonywanie zdjęć do dokumentów 
– %

 ▪ Realizacja sesji zdjęciowych – %
 ▪ Pozostałe produkty i usługi – %

Salon fryzjerski „Ekspresja Urody”, pl. 
Powstańców Wlkp. , www.ekspresjau-
rody.pl:

 ▪ Strzyżenie męskie i maszynką, strzyże-
nie dziecięce, samo strzyżenie dam-
skie, strzyżenie damskie z modelowa-
niem, modelowanie – %

PHU „Oli-Ali” Magdalena Gralewicz, 
Sklep z odzieżą używaną, ul. Długa , 
Murowana Goślina:

 ▪ Odzież męska, damska i dziecięca – 
%.

W związku z obchodami Święta Niepod-
ległości organizowanymi na placu 
Powstańców Wielkopolskich w dniu  
listopada  roku od godziny :  do 
godziny :  zamknięta będzie była 
droga wojewódzka nr  na odcinku od 
ulicy Wojska Polskiego do ulicy Polnej.

Objazd w kierunku Wągrowca ulicami: 
Poznańską, Mostową, Kolejową, Polną.

Objazd w kierunku Poznania ulicami: 
Rogozińską, Polną, Kolejową, Wojska 
Polskiego. 

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

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

INSTYTUCJE I FIRMY 
HONORUJĄCE KARTĘ 

DUŻEJ RODZINY

UWAGA! 
ZMIANA ORGANIZACJI 

RUCHU W DNIU 
 LISTOPADA!

ROZKŁAD JAZDY LINII NR 30
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LISTY DO REDAKCJI

Pan Jerzy Pędziński zwrócił się z prośbą do redakcji Biuletynu 
Samorządowego o publikację wyjaśnienia do wywiadu z burmi-
strzem Tomaszem Łęckim pod tytułem „Stawki za korzystanie 

z kanalizacji, pierwsze zrzuty”, zamieszczonego w lipcowo-sierpnio-
wym numerze „Biuletynu Samorządowego”. 

List nie został opublikowany w numerze wrześniowym Biuletynu, ze 
względu na brak miejsca, co spotkało się z kolejną pisemną reakcją 
p. Jerzego Pędzińskiego. Pan Jerzy wskazał, że od poprzedniego 
numeru zmieniło się obejście wokół stacji kolejowej, dlatego list jest 
częściowo nieaktualny oraz, że w tekście Adrianny Nowickiej pt. 
„Francuskie inspiracje dla goślińskich widowisk” (BS, wrzesień ) 
autorka wprowadziła czytelników w błąd pisząc, że w wyjeździe do 
Puy du Fou wzięli udział przedsiębiorcy uhonorowani nagrodami 
burmistrza. Po sprawdzeniu okazało się, że z możliwości wyjazdu 
skorzystała żona nagrodzonego przedsiębiorcy pana Marka Krotec-
kiego oraz przedstawiciel nagrodzonego pana Rafała Rozumka.

Przychylając się do prośby p. Jerzego Pędzińskiego publikujemy 
wyjaśnienie do wywiadu z burmistrzem:

Nie jestem opiekunem 
W wywiadzie z burmistrzem – Tomaszem Łęckim, zamieszczonym 
w lipcowo-sierpniowym „Biuletynie Samorządowym”, fragment 
odnosi się także do mojej osoby. Wymaga sprostowań i wyjaśnień. Pro-
stuję więc, że nie jestem i nie staram się być – jak twierdzi burmistrz – 
opiekunem opozycyjnego klubu radnych. Nie jest prawdą, że dostrze-
gam efekty działań samorządu pod kierunkiem burmistrza (podziwiam 
taką umiejętność czytania moich myśli), bo co najwyżej mogą to być 
tylko niektóre efekty działań. Podtrzymuję zarazem swoje stanowisko 
zaprezentowane w liście do dwutygodnika „Murowana Prawda”, że 
liczne zapowiedzi z banerów i różnych materiałów propagandowych od 
lat pozostają jedynie wizją. Przykładem jest nie tylko rewitalizacja 
dworca kolejowego. Wiele inwestycji pozostało na etapie 
projektów i zmarnotrawiono na nie pieniądze. Przykłady: targowisko 
dla historycznej części miasta, przebudowa ul. Szkolnej, przepusty na 
ulicach Dworcowej i Szkolnej, łącznik Urząd Miasta i Gminy – ośrodek 
kultury. W nr  ( ) z  roku na łamach wówczas ukazującego się 
pisma „Obywatel” można przeczytać zapewnienie T. Łęckiego: „Cmen-
tarz komunalny musi być przygotowany na pierwsze pochówki już na 
przełomie / ”. Co z tej obietnicy wynika w roku ?

Wyrażając negatywną ocenę wielu (podkreślam – nie wszystkich) 
poczynań samorządu, nie kieruję się – jak to określa burmistrz – bie-

Chciałbym odnieść się do artykułu „mieszkańca Wojnowa” 
zarzucającego mi  nieprawidłowości w sołectwie, który ukazał 
się w „Murowanej Prawdzie”.

Oświadczam, że są to wybitne kłamstwa i nękanie mojej osoby. 
. Wycinka drzew miała miejsce przy drodze powiatowej (wycinka 

interwencyjna). Powiat rozdysponował drewno dla dwóch osób 
z Wojnowa, które pomagały przy wycince, a resztę drewna 
zabrał wykonawca.

. Co do kasy sołeckiej: w zeszłym roku, ze względu na mój stan 
zdrowia, odbyła się jedna impreza charytatywna i z tego tytułu 
zebraliśmy kwotę, która została w całości przekazana przez 
Radę Sołecką dwóm niepełnosprawnym mieszkankom sołectwa 
Wojnowo (dowód - pokwitowania odbioru pieniędzy).

. Poza tym, kto mi tę kasę tak hojnie napełnił według mieszkańca, 

Nie jestem opiekunem

Wyjaśnienia sołtysa Wojnowa Krzysztofa Fabiańskiego

żącą kalkulacją polityczną. Wyłącznie leży mi na sercu – jako rodowi-
temu gośliniakowi – rozwój gospodarczy NASZEGO miasta i poprawa 
jakości życia w nim.

Jerzy Pędziński

List skomentował Burmistrz Tomasz Łęcki.

Szanowny Panie Jerzy, nie ma się o co kłócić. 

Po pierwsze: uważam, że określenie „opiekun” ma charakter bardzo 
pozytywny i świadczy o trosce i odpowiedzialności, która wg mnie 
przysługuje gospodarzowi miejsca spotkań opozycyjnego Klubu Rad-
nych. Jeżeli określenie „opiekun” wydało się Panu niestosowne to oczy-
wiście nie będę go używał. 
Po drugie: zgodnie z porzekadłem „jeszcze się taki nie narodził, co by 
wszystkim dogodził” rzeczywiście nie został wybudowany łącznik 
pomiędzy budynkami Urzędu Miasta i Gminy i Ośrodka Kultury; ul. 
Szkolna jest zaplanowana na lata przyszłe, a nie na obecne, ale przecież 
z drugiej strony z tych najważniejszych zapowiadanych przeze mnie 
inwestycji, a w które też wątpiono, budowana jest na ogromną skalę 
(  km - dotychczas mamy  km) sieć kanalizacji sanitarnej, powstała 
obwodnica, po przejęciu terenów kolejowych w przyszłym roku budo-
wana będzie ul. Kolejowa (obecnie porządkujemy teren wokół dworca),  
powstało gimnazjum, remontujemy szkołę. Budujemy także kolejne 
ulice osiedlowe, choć zapewne każdy mieszkaniec, który mieszka przy 
nieutwardzonej drodze chciałby by to jego ulica była jak najszybciej zre-
alizowana. Cmentarz komunalny – Pan dobrze wie – wydawał się nie-
zbędny wobec zapowiedzi ówczesnego proboszcza, iż zamknie możli-
wość dokonywania pochówków. Po latach okazało się to nieaktualne. 
Teren pod cmentarz kolejny jest przygotowywany i w przyszłości, gdy 
będzie taka potrzeba będzie uruchamiany.

I jeszcze jedna pozytywna informacja: przygotowujemy targowisko 
produktów lokalnych, myślę tu o płodach rolnych, robotach rzemieślni-
czych i rękodzielniczych, które znajdzie się na pl. Powstańców Wlkp. 
Doczekamy się zatem obok targowiska na Zielonych Wzgórzach także 
szczególnego targowiska przeznaczonego dla lokalnych rolników 
i przedsiębiorców na głównym rynku naszego miasta.

Poza tym, Panie Jerzy, jestem zwolennikiem bezpośrednich rozmów, 
które nam lepiej wychodzą niż debaty na łamach prasy. 

Z wyrazami należytego szacunku – 
Tomasz Łęcki, Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

który nawet nie miał odwagi się podpisać? I ile on sam do tej kasy 
dołożył?

Z datków życzliwych sponsorów odbył się w tym roku piknik przy 
ognisku  i do tej imprezy musiałem sam dołożyć oprócz czasu 
i paliwa, sporą kwotę pieniędzy.

. Co do podziękowań za wycieczkę - zbytnio pośpieszył się pan 
Dariusz Urbański, który   dał na ten cel  zł, a pieniądze te 
nadal znajdują się u mnie. Na wycieczkę miało się wybrać  
dzieci i to była zbyt mała suma, doliczając transport i opiekę nad 
dziećmi. Nie będę stosował podziału na dzieci lepsze i gorsze. 
W związku z powyższym, zdecydowaliśmy z Radą Sołecką (za 
zgodą sponsora), by przeznaczyć te pieniądze na Gwiazdkę dla 
dzieci.

Sołtys Krzysztof Fabiański i Rada Sołecka Wojnowa

październik 2013



zabronionych oraz zanieczyszczania miejsc 
publicznych. Działania wspólnych patroli 
odbywały się we współpracy z operatorem 
monitoringu w Straży Miejskiej w Murowa-
nej Goślinie.

Spektakularnym sukcesem wspólnego 
patrolu było zdarzenie w nocy z -  wrze-
śnia br., kiedy to u jednego z legitymowanych 
na ul. Smolnej stwierdzono nieznaczne ilości 
narkotyków oraz znaczną kwotę pieniędzy. 
Czynności operacyjne dokonane następnie 
przez funkcjonariuszy zespołu kryminalnego 
Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie 
wykazały, że osoba ta od dłuższego czasu zaj-
mowała się rozprowadzaniem narkotyków 
wśród młodzieży. Czynności trwają. 

PODSUMOWANIE EFEKTÓW DZIAŁANIA 
PATROLI PIESZYCH

W okresie od lipca do września Straż 
Miejska oraz Policja przeprowa-
dziła  wspólne piesze patrole na 

terenie miasta. Patrole odbywały się 
w godzinach wieczorno-nocnych w czasie 
weekendów. W ich efekcie patrole mieszane 
dokonały  legitymowań, nałożono  
mandatów karnych w związku z  wykrocze-
niami spożywania alkoholu w miejscach 

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

Rada Miejska uchwaliła w dniu 
. .  r. aktualizację Strategii roz-

woju gminy na lata   – . 
Zakończyło to prace nad dokumentem trwa-
jące od początku  r. Opracowanie Stra-
tegii poprzedzone było badaniami jakości 
życia w  r. uzupełnionymi w  r.

Rolą strategii jest wyznaczenie kierunków 
rozwoju oraz najważniejszych działań go 
warunkujących. W stosunku do poprzednich 
edycji Strategii nadal celem, któremu są pod-

porządkowane wszystkie działania gminy 
jest rozwój mieszkalnictwa. Zadaniami, 
które mają podnieść atrakcyjność Murowa-
nej Gośliny jako miejsca zamieszkania dla 
obecnych i przyszłych mieszkańców są: 
odnowa historycznego centrum miasta, 
budowa dróg, stałe podnoszenie jakości 
i standardu usług publicznych w zakresie 
m.in. oświaty, transportu czy bezpieczeń-
stwa publicznego, oraz poszerzenie oferty 
miejsc i sposobów spędzania czasu wolnego.
Szczegółowe zapisy dokumentu będą 
dostępne na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina i w BIP 
oraz w Referacie Programowania Rozwoju 
i Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina.

Strategia rozwoju gminy 
na lata  - 

Ewa Narankiewicz-Dzydzan
podinspektor ds. planowania rozwoju
tel. 61 892 36 15
e-mail: e.narankiewicz@murowana-goslina.pl 

UCHOROWO ‐ INFORMACJA 
O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ PIENIĘDZY

PRZEBĘDOWO ‐ INFORMACJA 
O ZBIÓRCE PUBLICZNEJ

Ochotnicza  Straż Pożarna w Uchorowie 
informuje, że dnia . .  r. na terenie 
boiska sportowego podczas imprezy ple-
nerowej „Rodzinne pożegnanie lata” 
została przeprowadzona zbiórka publiczna 
polegająca na sprzedaży cegiełek warto-
ściowych.

Zbiórka odbyła się na podstawie pozwole-
nia OR . .  z dnia . .  r. 
wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina. Przygotowano cegiełki 
w ilości  szt. po  zł każda. Sprzedano 

 szt. po zł/szt., co dało  zł. Uzy-
skane pieniądze zostaną przeznaczone na 
zorganizowanie w okresie wiosennym 
w  r. szkolenia dla mieszkańców uświa-
damiającego potrzebę i sposoby ochrony 
przed pożarami, klęskami żywiołowymi 
lub innymi zagrożeniami oraz przygotowa-
nie do udziału w ochronie przeciwpożaro-
wej. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
Uchorowo

Komitet utworzony na potrzeby rozlicze-
nia cegiełek z imprezy „Święto plonów” 
informuje, że . .  na boisku w miej-
scowym parku Przebędowa odbyło się 
„Święto plonów” połączone ze zbiórką 
publiczną pieniędzy przeprowadzoną 
w formie cegiełek waartościowych o nomi-
nałach  zł każda w ilości  sztuk. Zbiórka 
odbyła się na podstawie pozwolenia wyda-
nego przez Urząd Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina nr OR. . .  z dnia 

. . .

Sprzedano  cegiełek o wartości  zł 
każda, a następnie przeliczono środki 
otrzymane ze sprzedaży cegiełek. Kwota 
uzyskana ze sprzedaży cegiełek to  zł 
(osiemset cztery złote). Zbiórka została 
wpłacona na konto Stowarzyszenia 
„Dolina Trojanki” i w całości zostanie 
wykorzystana na organizację imprezy 
„Dzień Dziecka” w roku . Zbiorka 
odbyła się dzięki pomocy sponsorów i dar-
czyńców oraz osób zaangażowanych w jej 
organizację.

Komitet „Święto plonów”, 
Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Trojanki”, 

Sołectwo Przebędowo

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

asp. Dariusz Sikora, kom.   
Rejon II: os. Zielone Wzgórza

st. sierż. Andrzej Futro, tel.    
Rejon III: tereny wiejskie gminy

mł. asp. 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

Magdzie
wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Mamy
składają 

współpracownicy z Biblioteki
oraz „sąsiedzi” z Ratusza

UWAGA! 
PACJENCI 

DR JAKUBIUK‐SŁAWEK 

 ZMIANA LEKARZA 
RODZINNEGO

Z powodu zaprzestania udzielania świad-
czeń medycznych w Przychodni Lekarza 
Rodzinnego w Murowanej Goślinie przy 
ul. Dworcowej  pacjenci objęci dotych-
czasową opieką przez dr Annę Jakubiuk
-Sławek powinni niezwłocznie złożyć 
deklarację zmiany lekarza rodzinnego.

lek. med. Maria Czaińska
Kierownik Przychodni Lekarza Rodzinnego

w Murowanej Goślinie

www.murowana-goslina.pl



Dostawienie dodatkowych trybun, tak 
by hala mogła pomieścić tysiąc 
widzów, przygotowanie profesjonal-

nej oprawy muzycznej, konferansjerki, par-
kingów, kateringu i wreszcie „przyodzianie” 
obiektu, by dobrze prezentował się wizual-
nie, to wszystko musiała zorganizować 
zarządzająca halą spółka MG Sport, aby 
wydarzenie mogło się powieść. Bilety na nie-
dzielny fi nał rozeszły się na długo przed 
imprezą, sobota sprzedana została w dniu 
wydarzenia w błyskawicznym tempie.

Zanim „klaskacze” wybrzmiały w hali, w pią-
tek  września odbyły się warsztaty siatkar-
skie dla uczniów szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy, które poprowadził były 
reprezentant Polski, siatkarz Marcin Prus. 

Memoriał na dobre zaczął się w sobotę, 
meczem pomiędzy: PGE Skra Bełchatów 
i AZS Częstochowa, wygrany gładko : .

Po meczu inauguracyjnym odbyło się uro-
czyste rozpoczęcie imprezy. Wzięli w nim 
udział, poza czterema drużynami grającymi 
w turnieju: Zaksą Kędzierzyn Koźle, Skrą Beł-
chatów, Transfer Bydgoszcz i AZS Często-
chowa, żona Arkadiusza Gołasia i mąż zmar-
łej na białaczkę siatkarki Agaty Mróz-Ol-
szewskiej z córką. Przybyłych licznie kibiców 
oraz znamienitych gości powitał gospodarz 
Murowanej Gośliny – burmistrz Tomasz 
Łęcki.

Wiele wzruszeń memoriał dostarczył Preze-
sowi Klubu HDK PCK „Gośliniacy” p. Stani-
sławowi Woźniakowi. Podczas gali otwarcia 
p. Stanisław otrzymał z rąk córki Agaty Mróz
-Olszewskiej certyfi kat PRZYJACIELA Funda-
cji „Kropla Życia” za oddanie  litrów krwi.

Tego dnia podczas imprezy odbywał się 
także pobór dawców do rejestru dawców 
niespokrewnionych pod patronatem Funda-
cji „Kropla Życia” im. Agaty Mróz-Olszew-
skiej. Do oddania próbki celem rejestru zgło-
siło się  osób. Ostatecznie po badaniu 

lekarskim do banku szpiku osób niespokrew-
nionych zarejestrowane zostały  osoby. 
Akcję promocyjną koordynował Prezes 
goślińskiego Klubu przy wsparciu Dariusza 
Owsiana, Małgorzaty Stefańskiej, Pawła 
Wiksler i Zofi i Klainert.

Po uroczystym otwarciu rozegrano drugi 
mecz: Zaksa Kędzierzyn Koźle pokonała :  
Transfer Bydgoszcz.

Wartością dodaną takiej formy turnieju była 
możliwość dotknięcia, porozmawiania, zro-
bienia sobie zdjęcia, wzięcia autografu od 
swojego ulubionego siatkarza, w przeci-
wieństwie do ligowych rozgrywek, gdzie na 
boiskach i trybunach panuje dyscyplina.

To był koniec emocji pierwszego dnia memo-
riału. Niedzielne rozgrywki rozpoczął poje-
dynek o III miejsce w turnieju pomiędzy dru-
żynami: Transfer Bydgoszcz – AZS Często-
chowa, wygrany przez tę pierwszą.

Wszyscy czekali jednak na mecz fi nałowy: 
Skra Bełchatów – Zaksa Kędzierzyn Koźle. 
To było wspaniałe widowisko, emocjonujący 
mecz zakończony wynikiem :  i popis możli-
wości siatkarskich Mariusza Wlazłego. Nic 
dziwnego, że został on MVP całego turnieju, 
a Skra zatriumfowała na I miejscu. 

Poza uczczeniem pamięci znakomitego siat-
karza Arkadiusza Gołasia memoriał miał 
również wydźwięk charytatywny. W prze-
rwach między meczami odbywała się licyta-
cja prowadzona przez charyzmatycznego 
pana Ziutka (Józef Golenia z Kluczborka), 
z której dochód przeznaczony zostanie na 
turnus rehabilitacyjny dla -letniego 
Michałka Macegoniuka, mieszkańca Przebę-
dowa, a jeśli starczy środków, na inne 
potrzebujące dzieci z gminy Murowana 
Goślina. Liczenie pieniędzy wciąż trwa (część 
uczestników licytacji wybrało jako formę 
płatności – przelew bankowy). Warto pod-
kreślić, że znaczącym gestem wykazał się 
podczas licytacji Przewodniczący Rady Miej-
skiej Konrad Strykowski, który nie dość, że 
wysoko wylicytował koszulkę to jeszcze 
oddał ją młodym fanom siatkówki.

Pierwszy memoriał Arkadiusza Gołasia za 
nami. Mamy nadzieję, że nie ostatni. Bo choć 
początki organizacyjne były trudne, po 
zakończonej imprezie nikt nie miał wątpliwo-
ści: to było wyjątkowo udane wydarzenie. 
Zdanie to wyrazili siatkarze, trenerzy i prezesi 
klubów, oraz liczna publiczność. Inicjatorka p. 
Anna Sumelka potwierdza, że zarówno orga-
nizacyjnie, jak i pod względem sportowych 
doznań, memoriał uplasował się na bardzo 
wysokim poziomie. Póki co milczy w kwestii 
pozostawienia imprezy w Murowanej Gośli-
nie. Trzymamy kciuki, byśmy spotkali się u nas 
za rok, na X memoriale. 

Kciuki trzymają sami kibice. Ten najwierniej-
szy – pan Włodzimierz Mrozowicz z Gorzowa 
Wlkp., który jeździ na wszystkie memoriały 
oraz inne imprezy siatkarskie i jest znany 
wśród siatkarzy ze swej ogromnej miłości do 
tego sportu tak skomentował goślińską edy-
cję imprezy: „Serdeczne podziękowania dla 
gospodarzy IX Memoriału im. Arkadiusza 
Gołasia. Jestem dumny, że mogłem Was 
poznać. W Murowanej Goślinie byłem pierw-
szy raz, a czułem się tak, jakbyśmy znali się 
od wielu lat. Bardzo za to dziękuję:) Marzy 
mi się, aby Memoriał miał stałą siedzibę, 
a była nią..., no oczywiście Murowana 
Goślina!!!”.

Nam się również to marzy. A więc Pani Aniu 
do zobaczenia za rok?

To było święto siatkówki na najwyższym poziomie. W weekend -  września br. przez 
goślińską halę sportową przetoczył się ponad tysiąc kibiców każdego dnia, na parkiecie zagrali 
najlepsi polscy siatkarze, a atmosfera była huczna i pełna sportowych emocji. A wszystko to 
za sprawą imprezy pn. IX Memoriał im. Arkadiusza Gołasia. 

???

Jak wysoki jest Mariusz Wlazły, 
czyli największe gwiazdy siatkówki 
w Murowanej Goślinie

Pierwszy memoriał 
Arkadiusza Gołasia 
za nami. Mamy 
nadzieję, że nie 
ostatni. Po zakoń-
czonej imprezie nikt 
nie miał wątpliwo-
ści: to było wyjąt-
kowo udane wyda-
rzenie. Zdanie to 
wyrazili siatkarze, 
trenerzy, oraz liczna 
publiczność.

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

Sebastian Świderski 
obecnie tenuje ZAKSĘ.

Marcin Prus. PGE Skra Bełchatów - ZAKSA Kędzierzyn Koźle.

Mariusz Wlazły i Anna Sumelka.Uczestnicy warsztatów siatkarskich.



Jak mieszkańcy Murowanej Gośliny 
wielkie widowisko przygotowali

WIDOWISKO

Przedsięwzięcie od początku budziło wiele emocji, dobrych 
i tych gorszych. Dyskusja toczyła się na forum internetowym 
gminy, na profi lach facebook, na łamach lokalnych mediów, 

a nawet przy prezentacji projektu strategii gminy na posiedzeniu 
komisji Rady Miejskiej. Przeciwnicy inicjatywy kwestionowali zasad-
ność tego typu wydatków w budżecie gminy. „Martwiono” się, czy 
będzie zainteresowanie tego typu formą rozrywki, czy pogoda nie 
wystraszy widzów, czy cena biletów nie jest za wysoka, czy dwa 
spektakle w jeden weekend mają sens?

A jakie są fakty?

W oba wieczory na trybunach zasiadło łącznie ok. ,  tys. widzów, 
którzy przybyli do nas również spoza gminy Murowana Goślina. Ich 
opinie po zakończonym spektaklu były utrzymane w podobnym 
tonie: takiego widowiska jeszcze u nas nie było, zaskoczył ogrom 

przedsięwzięcia i zaangażowanie mieszkańców, imponujące multi-
media, teatr wyszedł w plener, z oferty mógł skorzystać przysło-
wiowy „Kowalski” bez konieczności ruszania się z własnego miejsca 
zamieszkania, o Murowanej Goślinie było głośno w mediach. 

Uczestnicy mieli również drobne uwagi, które jednak nie rzutowały 
na końcową ocenę przedsięwzięcia.

Tomasz Kędziora, gośliński przedsiębiorca: „Piękne efekty świetlne, 
reżyseria. Podobało mi się. Uważam, że to cenna inicjatywa. Uczy 
historii, zwłaszcza młodzież. Nie bardzo natomiast podobało mi się 
zakończenie.”

Jens Beismann, Radny w Radzie Miasta Hemmingen, przebywający 
w Murowanej Goślinie na spotkaniu miast partnerskich: „Widowisko 
było dla mnie wielką inscenizacją, nawet jeżeli nie mogłem śledzić 
polskiego tekstu. Już sama oprawa techniczna zrobiła na mnie duże 
wrażenie, ale nie tylko – otoczenie idealnie było połączone z wysta-
wianą sztuką. Jednym słowem udany wieczór.” 

Marcin Sydor, mieszkaniec Poznania, rodzinnie związany z Muro-
waną Gośliną: „Widowisko było z pewnością zjawiskowo osadzone 

W setkach liczyć można liczbę miesz-
kańców zaangażowanych jako statyści, 

aktorzy czy obsługa  techniczna 
w widowisku plenerowym „Miłość, 

armaty, konfederaty”, które odbyło się 
w Murowanej Goślinie w dniach -  

września br. Trud, godziny poświęcone 
na ćwiczenia, często w fatalnej jesien-

nej pogodzie – przyniosły efekt. Ponad 
 tysiące widzów i bardzo dobre opinie 

na temat tego, nowatorskiego 
w naszym regionie, wydarzenia.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej

tel. 61 811 88 48
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl
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czy coś tam jeszcze to i tak sądzę, że było naprawdę bardzo fajnie, 
miło się grało dla ludzi i z całą pewnością wszyscy, którzy brali udział 
w tym widowisku, podzielają moje słowa.”

Anna Sterczyńska, ze Stajni Kawalkada w Rakowni, jedna z jeźdźców 
w widowisku: „Od wielu lat uczestniczymy w pokazach kaskaderskich, 
historycznych, westernowych jako Ośrodek Jeździecki Kawalkada.  
Jako „Agencja Eventowo – Marketingowa Kawalkada” organizujemy 
różnego typu wydarzenia, ale to Widowisko to było coś innego, niesa-
mowitego. Wszyscy wspaniale spędziliśmy czas, było przyjemnie 
i sympatycznie. Świetna współpraca z Reżyserem. Jacka Kowalskiego 
miałam okazję poznać przy mniejszym wydarzeniu, ale o tej samej 
tematyce. Ponad  lat temu na starym probostwie organizowaliśmy 
przedstawienie połączone z rajdem konnym pod hasłem : „Konfede-
racja Barska”. Tym bardziej miło było zrealizować tą samą tematykę 
na dużo większa skalę. (…) Większość naszych jeźdźców uczestniczy 
często w pokazach kaskaderskich – widowisko bardzo im się podo-
bało i mają nadzieję częściej brać udział w takich wydarzeniach na 
terenie gminy MG. Było historycznie, magicznie i ekscytująco…”

Na forach internetowych również komentowano

Użytkownik forum gminnego o nazwie Romka napisał/a: „Była to 
sztuka teatralna w formie widowiska. Mnie nie zszokowało, bo jak 
idę na sztukę teatralną to chcę widzieć twarze aktorów i wręcz czuć 
ich zapach. Tutaj było daleko i bezosobowo. Szkoda czasu i pienię-
dzy. Jednakże moje uznanie dla wykonawców.”

Widowisko „Miłość, armaty, konfederaty” powstało na podstawie 
scenariusza autorstwa poznańskiego barda, historyka sztuki Jacka 
Kowalskiego. Wyreżyserował je Leszek Rembowski, we współpracy 
z Ireną Lipczyńską. Koordynatorem artystycznym był mieszkaniec 
Murowanej Gośliny Filip Klepacki. W przedstawieniu udział wzięli: 
mieszkańcy gminy Murowana Goślina oraz jeźdźcy i konie ze Stajni 
Raduszyn i Stajni „Kawalkada” w Rakowni. Stroje wyszły spod igły 
goślinianki Renaty Och-Jankowiak. Organizatorem widowiska było 
Stowarzyszenie „Dzieje” z prezesem Waldemarem Krankiewiczem 
przy dużym udziale Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. 

Tegoroczne widowiska to przedsmak, rozgrzewka do tego, co 
Murowana Goślina chce przygotować w  roku. Z okazji . rocz-
nicy milenium Chrztu Polski Stowarzyszenie „Dzieje” pragnie 
wystawić wielkie widowisko o początkach państwa polskiego, 
które wpisane zostanie w obchody Światowych Dni Młodzieży. 

Stowarzyszenie „Dzieje” dziękuje wszystkim aktorom, 
statystom i osobom zaangażowanym oraz wspierających przygoto-
wanie widowiska. Dziękuje również rodzinie pp. Steckich za udo-
stępnienie terenu.

Duży plus za 
pomysł, ogólne 
wykonanie, grę 
aktorów i miej-
sce. Organizacja 
również na medal.

WIDOWISKO

w goślińskiej przestrzeni. Zachęciło mnie do wybrania się ponownie 
do teatru. Sam temat mógłby być bliższy goślińskim historiom lub 
bardziej wyrazisty dla przeciętnego Polaka. Zdecydowanym minu-
sem było nadmierne wykorzystanie ekranów i multimediów. 
W poprzednim widowisku (przyp. red.: widowisko „Dzieje” wysta-
wione w  roku) było dużo ognia, huków i wystrzałów, oczywi-

ście piękne sztuczne ognie, na 
które wraz z żoną teraz czekali-
śmy. Duży plus za pomysł, ogólne 
wykonanie, grę aktorów i miej-
sce. Organizacja również na 
medal. Czekamy na kolejne 
podobne wydarzenia, które nie-
wątpliwie są potrzebne i wyróż-
niają życie w Murowanej Goślinie, 
na tle trudnej szarości dnia 
codziennego.”

Andrzej Wojtkowiak, mieszkaniec 
os. -lecia, w widowisku grała 
jego żona (Mielżyńska) i dwoje 
dzieci: „Widziałem oba widowi-
ska. Żona grała tam Mielżyńską, 
czyli „kobietę zaborczą” jak to 
napisali w jednej z gazet (śmiech). 
Grały tam też moje dzieci. Podo-
bała mi się organizacja oraz sam 
spektakl, a także fakt, że dzieci 
mogły grać z dorosłymi. Duży 
rozmach. Duże przedsięwzięcie. 
Widowisko ma duże znaczenie 

integracyjne dla gminy, bo łączy wspólnotę. Bardziej podobało mi 
się przedstawienie sobotnie. Dopracowano zakończenie i można 
było sobie zrobić zdjęcia z „aktorami”.

Najbardziej jednak rozentuzjazmowani byli sami uczestnicy widowiska. 

Dariusz Paprocki, w widowisku grający księdza: „Z perspektywy 
aktora świetnie się bawiłem. Polecam każdemu taki sposób spędza-
nia czasu. Jest to korzystne dla integracji naszego lokalnego środo-
wiska. Jeśli okaże się, że w przyszłym roku widowiska się odbędą, na 
pewno chętnie zgłoszę swój udział.”

Michał Bieniek, członek Grupy Realizacyjnej „Beton”, w widowisku 
grał żołnierza-konfederatę: „Mimo, iż na pewno znajdą się osoby, 
które powiedzą, że to nieudane lub za dużo pieniędzy było wydane 

Podobała mi się 
organizacja oraz 

sam spektakl, 
a także fakt, że 
dzieci mogły 
grać z doro-

słymi. Widowi-
sko ma duże 

znaczenie inte-
gracyjne dla 

gminy, bo łączy 
wspólnotę.

www.murowana-goslina.pl



ATAK NA SOŁTYSA
Sołtys ciągle jeszcze niestety postrzegany 
jest jak typowy „chłopiec  do bicia”. Można 
mu zarzucić wszystko, o czym się zamarzy, 
bardzo często nie sprawdzając nawet, jak 
sprawa wygląda w rzeczywistości. Tak, jak 
mało jest społeczności wiejskiej, która 
potrafi  docenić starania sołtysa, tak 
wszystko, co złe i niegodne - można  mu 
zarzucić. Osoby, które uwielbiają pisać 
donosy i paszkwile, kochają siać zamęt 
i cieszą się z cudzego nieszczęścia powinny 
jednak znaleźć zajęcie, które zajmie ich 
myśli i pozwoli wykorzystać nadmiar ener-
gii w inny sposób. Występuję tu w obronie 
sołtysa Wojnowa p. K. Fabiańskiego, który 
w ostatnim czasie został w brzydki sposób 
posądzony. Czyny, które mu zarzucił 
mieszkaniec w donosie na łamach lokalnej 
prasy, nie zostały sprawdzone.

WYCIECZKA DO INOWROCŁAWIA
Dziękuję  wszystkim uczestnikom 
wycieczki do Inowrocławia z dnia  sierp-
nia br. z sołectwa ŁOPUCHÓWKO. Sprzy-
jała nam pogoda, a samo miasteczko oka-
zało się pięknym uzdrowiskiem, pełnym 
kwiatów i ciekawych miejsc, z palmiarnią 
i parkiem zdrojowym na czele. Wróciliśmy 
zmęczeni, ale naładowani pozytywną 
energią. Już myślę, gdzie by tu pojechać za 
rok.

POŚWIĘCENIE KRZYŻA W WOROWIE
 września br. odbyło się poświęcenie 

nowego krzyża, który  stanął przy drodze 
Worowo, przy szosie nr . Stary, zmur-
szały, który stał tu od niepamiętnych cza-
sów, został zdemontowany. Jak głosi 
legenda wiódł tu kiedyś szlak jedwabny, 
a kupcy byli notorycznie napadani przez 
rozbójników i złodziei. Ponieważ ginęły tu 
rzesze kupców miejscowa ludność na ich 
intencje ufundowała tu krzyż przydrożny. 
Obecny krzyż, ufundowany przez sołtys 
ŁOPUCHÓWKA, powstał przy udziale 
wielu uczynnych i życzliwych osób, którym 
bardzo dziękuję za pomoc i wsparcie.

DOŻYNKI GMINNE 
 września gościliśmy, wraz z naszymi 

delegacjami, na dożynkach gminnych, tym 

razem w Białężynie. Delegacje  sołectw 
przyniosły wieńce, w podziękowaniu za 
tegoroczne żniwa. Pogoda dopisała 
i w malowniczej scenerii przy kościele 
parafi alnym w Białężynie, odbyła się w tej 
intencji masz św., po czym korowód ruszył 
przez wieś, na boisko. Mieszkańcy pięknie 
przystroili swoje domostwa i obejścia. Już 
na boisku, jak każdego roku, odbyły się: 
obrzędy, tańce, przemówienia starosty 
i pana burmistrza, a potem poczęstunek 
dla gości i zabawa do późnych godzin noc-
nych. Pani sołtys Dorocie dziękujemy za 
wspaniałe przyjęcie, za cały trud włożony 
w przygotowanie.

 LAT,  LAT
W październiku urodziny obchodzą: sołtys 
Nieszawy Marcin Walkowiak i sołtys 
Rakowni: Michał Hałas. Życzymy Panom 
wszelkiej pomyślności.

FUNDUSZ SOŁECKI PODZIELONY
Zakończyły się zebrania wiejskie doty-
czące podziału Funduszu Sołeckiego na 
rok . Takie zebranie odbyło się 
w Łopuchówku. Rada sołecka oraz miesz-
kańcy uchwalili, że pieniądze przekażą na 
mini siłownię (która będzie regularnie 
doinwestowywana w kolejnych latach), 
naprawiona zostanie wiata na boisku, 
która nie jest już w najlepszym stanie, oraz 
zakupione zostaną: warnik i termosy dla 
sołectwa. Powstał także odpis na wyka-
szanie boiska w sezonie wiosenno-letnim.

OTWARCIA ŚWIETLIC WIEJSKICH
 października na zakończenie objazdu 

inwestycji zorganizowanego przez Urząd 
Miasta i Gminy odbyło się ofi cjalne otwar-
cie świetlicy wiejskiej w Boduszewie. 
Opóźnia się natomiast otwarcie świetlicy 
w Głęboczku. Wciąż nie ma prądu. A sołtys 
Kuba czeka, czeka. I my czekamy.

DYNIA W SŁOIKU I NA TALERZU
I jeszcze coś na dobry humor, na jesienna 
szarugę: przepis na konfi turę z dyni 
i pomarańczy (pyszności - wypróbowane)
Składniki:  kg dyni, kilogram cukru,  
pomarańczy.
Wykonanie: dynie ścieramy na dużych 

otworach tarki, zasypujemy cukrem 
i odstawiamy na  godziny. Z pomarańczy 
ścieramy skórkę, zdejmujemy błonki i kro-
imy na kawałki. Gdy dynia puści sok, doda-
jemy pomarańcze, skórkę, gotujemy ok ,  
godziny na wolniutkim ogniu, aż stanie się 
szklista. Wkładamy do słoików i odwra-
camy do góry dnem.

Specjalnie na życzenie pani Doroty Brajew-
skiej - przepis na zupę z dyni, z „kulan-
kami”:
Kilogram dyni, kroimy w kostkę i rozgoto-
wujemy na papkę, dodajemy ok.  szklanek 
mleka, lekko solimy i dodajemy szczyptę 
cukru do smaku. Następnie ścieramy kilka 
ziemniaków, mocno odciskamy w ście-
reczce i dodajemy łyżkę mąki kartofl anej 
oraz  łyżkę mąki pszennej. Robimy nie-
wielkie kuleczki, które możemy obgoto-
wać w wodzie i następnie dodać do zupy 
lub bezpośrednio przygotować w zupie. 
Jest to przepis babci Stasi, czyli smak 
mojego dzieciństwa.

„TO TRZEBA ZOBACZYĆ”

 września  r. w Agroturystyce „Roz-
maitości”, w Pławnie odbyła się wystawa 
poplenerowa w ramach VII edycji pleneru 
rzeźbiarskiego pod hasłem „Światło i czas”. 
Rzeźbiarze zjechali się z różnych stron 
Europy, nawet z Korei. Pani Grażyna Szyma-
ła-Wołyńska kustosz pleneru, interesująco 
opowiadała o wykonanych dziełach. Miła 
atmosfera i gościnność Państwa M. i M. 
Perczyńskich znana jest wśród uczestników 
i gości. Nawet w tak małym Pławnie można 
spotkać się z wielka sztuką.

Elżbieta Dziel
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CZŁOWIEK-ORKIESTRA!

Skoro jesień za oknami…
to i wiersz jesienny

Zapytany, jak się zaczęła przygoda z 
muzyką, odpowiada, że już w III klasie 
szkoły podstawowej został zapisany 

do chóru Kurczewskiego. Niestety szkoła 
została przeniesiona w odległe miejsce i 
Zbyszek nie podjął tam nauki.

Muzyka interesowała go od zawsze, miał ją 
po prostu we krwi. Zawsze cechowały go 
zdolności organizatorskie, więc pomysł 
założenia kapeli spotkał się z życzliwym 
zainteresowaniem kolegów. I tak od   lat 
grają, zdobywają nagrody, wyróżnienia, 
zapraszani są nawet w odległe zakątki kraju 
– obecnie „podbijają” rynek  dolnośląski.

Zespół wydał już  płyty, co daje łącznie  
utworów, utrzymanych w wesołym, skocz-
nym rytmie. Obecnie gra w składzie -oso-
bowym.

W ubiegłym roku, kapela zagrała na przeglą-
dzie kapel w Cerekwicy, w Szubinie na wiel-
kiej biesiadzie kapel, wszędzie zdobywając 
jakieś nagrody. Grają w różnych miejscach: w 
domach kultury, w plenerze i na dużych sce-
nach. Tam, gdzie się pojawia, zawsze natych-
miast robi się wesoła atmosfera.

Widać olbrzymie zainteresowanie takim 

rodzajem muzyki, skocznej i radosnej. Ludzie 
świetnie się przy niej bawią.

Zapytany, jak wszyscy moi rozmówcy, o 
marzenie - Zbyszek odpowiada, że chciałby, 
aby kapela mogła grać -  koncertów 
rocznie. Na razie trwają prace nad kolejną 
płytą. Jak zawsze, poszukiwany jest spon-
sor, o którego w środowisku - nie tylko 
naszym – trudno.

Wiele godzin zespół spędza na próbach, 
zawsze w fantastycznej atmosferze. Mojego 
rozmówcę cieszy fakt, że są rozpoznawalni, 
że idą do przodu, zdobywając cenne 
nagrody, a przy okazji świetnie się bawiąc i 
robiąc to, co kochają. W Kapeli od niedawna 
panowie maja swoją „rodzynkę”. Gra z nimi 
koleżanka „po fachu”- Agnieszka, która rów-
nież dobrze sobie radzi.

Zbyszek wdzięczny jest córkom za pomoc w 
opracowaniu grafi cznym płyt, sponsorom 
za pomoc w organizowaniu spotkań, koncer-
tów. Na facebooku i you tube można obej-
rzeć krótkie fi lmiki z występów kapeli. Od 
siebie dodam, że Zbyszek, to  również zwo-
lennik podróżowania i niejeden raz była oka-
zja wyjazdu razem z nim. Jest on prawdziwą 
„kopalnią” wiedzy o wszystkich napotka-

nych zabytkach i ciekawostkach podróżni-
czo-przyrodniczych. Zawsze wesoły, 
uśmiechnięty, nieprzerwanie „sypie” dowci-
pami. Nigdy nie jest zmęczony. Prawdziwy 
„CZŁOWIEK-ORKIESTRA”.

Urszula Gendera-Zielińska

Są tacy ludzie w naszym otoczeniu, którzy nieustająco kojarzą się z uśmiechem, radością, 
którzy są wszędzie, jakby jednocześnie. Tryskają energią i optymizmem. Do takich osób 
należy m.in Zbyszek Bitner, mieszkaniec Murowanej Gośliny, były radny, członek  i założyciel 
kapeli podwórkowej, muzyk, konferansjer.

Jak nie kochać jesieni?

Jej babiego lata,

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tętniących?

Ptaków, co przed podróżą na drzewie usiadły

Czekając na swoich braci - za morza, lecących

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada

Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie?

I w swym majestacie uczy nas pokory

I bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie…

    

   Tadeusz Wywrocki

www.murowana-goslina.pl



Tegoroczne zmagania sportowe objęły: 
turniej tenisa stołowego, siatkówki, 
piłki nożnej oraz ten ostatni – sprawno-

ściowy. Była to druga edycja zmagań, tym 
razem poszerzona o mieszkańców osiedli 
samorządowych, czyli miejskich terenów 
gminy. Pozyskane w ramach nagród pienią-
dze zostaną wykorzystane na realizację drob-
nych inwestycji w sołectwach/osiedlach. 

Uczestnicy Turnieju Sprawnościowego bie-
gali, pchali kulą, skakali w dal, rzucali piłką 
lekarską, podnosili ciężarki i wreszcie prze-
ciągali linę. Konkurencje, zwłaszcza ta ostat-
nia, dostarczyły zawodnikom wiele radości.

Najsprawniejsze tego dnia okazało się sołec-
two Białężyn. Za nim uplasowały się sołec-
twa: Długa Goślina, Przebędowo, Ucho-
rowo, Nieszawa, Rakownia, Kamińsko, Radu-
szyn, Osiedle nr .

Najsprawniejsi 
mieszkają 

w Białężynie
Klasyfi kacja generalna po  turniejach (czyli 
najlepsi z najlepszych roku ) wypadła 
następująco:

I miejsce – sołectwo Białężyn (nagroda pie-
niężna  tys. zł), II miejsce – Osiedle Samo-
rządowe nr  (  tys. zł), III sołectwo Kamiń-
sko & sołectwo Długa Goślina (  tys. zł), IV. 
Przebędowo ( ,  tys. zł), V. Osiedle nr  
(  tys. zł), VI. Osiedle nr  ( ,  tys. zł), VII. 
Rakownia (  tys. zł), VIII. Raduszyn (  tys. zł). 

Sołectwo Raduszyn przekazało swoją 
wygraną Michałkowi Macegoniukowi, dla 
którego tego dnia równorzędnie odbywała 
się na stadionie impreza charytatywna „Bieg 

-godzinny”.

Kolejne miejsca, nie honorowane nagrodami 
pieniężnymi, zajęły sołectwa: Nieszawa, 
Mściszewo, Trojanowo, Uchorowo, 
Łopuchowo, Głębocko, Boduszewo, Łopu-
chówko.

Niestety podczas liczenia punktów ze 
wszystkich tegorocznych turniejów, nie 
zostały ujęte punkty sołectwa Kamińsko za 

turniej piłki nożnej, czego skutkiem była 
błędna klasyfi kacja końcowa. Organizator 
turnieju, spółka MG Sport, wykryła błąd tuż 
po wręczeniu nagród. Po konsultacjach zde-
cydowano o przyznaniu ex-aequo dwóch 
trzecich miejsc dla drużyny z Kamińska i Dłu-
giej Gośliny. Organizator przeprasza za 
zamieszanie, mając nadzieję, że nie wpłynie 
to na ducha sportowej rywalizacji i za rok 
w rozgrywkach jednostek samorządu 
pomocniczego naszej gminy weźmie udział 
jeszcze więcej mieszkańców, w tym – te jed-
nostki, które do tej pory nie zdecydowały 
się, by stanąć w szranki.

 września br. Turniejem 
sprawnościowym jednostek 

samorządu pomocniczego 
zakończyły się tegoroczne 

zmagania sportowe sołectw 
i osiedli samorządowych gminy 

Murowana Goślina. Podobnie 
jak w roku ubiegłym, najlepsze 
okazało się sołectwo Białężyn, 

zarówno w turnieju 
sprawnościowym, jak 

i w klasyfi kacji ogólnej 
wszystkich  turniejów, które 

odbyły się w tym roku. 
Zainkasowali za to  tys. zł.

TURYSTYKA

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

Najlepsi z najlepszych - Sołectwo Białężyn.

październik 2013



???

W zeszłym roku pan Andrzej „biegał 
na windę dla Tomka” (informacja 
w artykule: „Pobiegli dla Tomka. 

Jest winda”), czyli mieszkańca Przebędowa, 
który przykuty do wózka, a mieszkający na 
piętrze, nie mógł samodzielnie opuszczać 
mieszkania. Dziś winda jest, a pan Tomek 
postanowił przyłączyć się do tegorocznego 
biegu i pojechał dla Michałka na wózku. Pan 
Andrzej Ludzkowski wie, co znaczy żyć z nie-
pełnosprawnością. Nie przeszkadza mu to 
jednak realizować swoje sportowe pasji. Był 
nawet uczestnikiem paraolimpiady w Atlan-
cie.

Założeniem pana Andrzeja było pobić zeszło-
roczny wynik w przebiegniętych kilometrach. 
Udało się – ,  km to ponad  km więcej. 
Jeszcze bardziej ucieszyła zebrana przy okazji 
biegu kwota –  ,  zł i  euro z pieniędzy 
wrzuconych do puszki oraz  zł przeka-
zane przez mieszkańców sołectwa Raduszyn, 
po tym jak wygrali tę nagrodę podczas rów-
nolegle odbywającego się na stadionie Tur-
nieju Sprawnościowego Jednostek Samo-
rządu Pomocniczego.

Ten gest oraz cała akcja bardzo wzruszyła 
mamę Michałka. „Aż się popłakałam jak przy-
szła młodzież z sołectwa Raduszyn i przyniosła 
ten tysiąc złotych.” – komentuje. „To jest dla 
nas bardzo duża pomoc, bo rehabilitacja 
Michałka kosztuje miesięcznie  zł. Do tego 
pampersy, leki, bo Michałek jest chory na 
hemofi lię, ma wadę serduszka, co łącznie daje 
ok.  zł tylko na niego. A oprócz niego mamy 
jeszcze dwójkę zdrowych dzieci, a mąż sam pra-
cuje. Teraz czeka nas wydatek  zł na kozaczki 
specjalne medyczne. Ta dzisiejsza akcja bardzo 
nam pomoże. Jestem wszystkim niezmiernie 
wdzięczna za pomoc.”

To nie jedyne rekordy pobite tego dnia. 
Dużym hartem ducha i kondycją wykazał się 

-letni Sebastian Dudziak. Towarzyszył panu 
Andrzejowi na rowerze. Przez cały dzień 
wykręcił  km!

Najbardziej chyba cieszy aspekt społeczny 
akcji. Zmobilizowała ona bowiem wielu 
mieszkańców. Jeździli na rowerze, chodzili 
z kijkami, biegali, spacerowali… Wiele form 
aktywności tego dnia wyzwolili w sobie gośli-

12 godzin biegania dla Michałka

niacy. Nie tylko na bieżni. Lokalne fi rmy prze-
kazały pieniądze na organizację poczęstunku, 
placki upiekły mieszkanki gminy. Pobór chęt-
nych na pieczenie odbywał się na facebooku. 
W ten sposób udało się pozyskać  pysznych 
wypieków. Zaskoczeniem była wizyta Orkie-
stry Dętej OSP z Murowanej Gośliny, która 
wracając z występu postanowiła zagrać dla 
Michałka i pobiec - w pełnym umundurowa-
niu i z instrumentami w rękach!

Również uczestnicy turnieju sołectw i osiedli 
samorządowych po skończonych zawodach 
dołączyli do biegacza. W pewnym momen-
cie na bieżni znalazło się więc ponad  
osób, wśród nich burmistrz Tomasz Łęcki 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Konrad 
Strykowski.

Oczywiście impreza nie mogłaby się odbyć, 
gdyby nie zaangażowanie wielu ludzi, z radną 
Grażyną Nawrocką na czele. Pani Grażyna po 
raz kolejny wcieliła się w rolę konferansjerki 
i dzielnie zagrzewała p. Andrzeja do biegu, 
czasem dołączając do niego na bieżni. Koor-
dynowała prace związane z organizacją 
zaplecza. Pomagało jej w tym wiele osób, 
w tym Stowarzyszenie „Dolina Trojanki” 
z Przebędowa, ale także instytucje i fi rmy.

Biegacz zapowiada kolejną akcję za rok. 
W gminie jest wielu potrzebujących. I dobrze, 
że są osoby, które chcą w tych potrzebach 
pomagać, bo jak mawiał ojciec Marian Żela-
zek „nie jest trudno być dobrym – wystarczy 
tylko chcieć”.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do tego, by impreza mogła się 
odbyć.

Po raz drugi mieszkaniec naszej gminy Andrzej Ludzkowski, członek Klubu Biegacza 
Katorżnik, porwał się na karkołomne zadanie. Postanowił biegać przez  godzin, 
przyciągnąć tym wyczynem uwagę innych mieszkańców, wywołać ich z domów i skłonić do 
aktywności, a w efekcie… zebrać pieniądze na rehabilitację -letniego Michałka 
z Przebędowa. 

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

Andrzej Ludzkowski.

www.murowana-goslina.pl



i stawiając Jubilatów za wzór do naśladowa-
nia młodym parom. Medale otrzymało 

 małżeństw.

Odebrali je:
▪ Pani Janina Gruszczyńska z Raduszyna 

(niestety mąż Jerzy zmarł, już po nada-
niu odznaczenia; wdowa jednak wyraziła 
chęć udziału w uroczystości),

▪  Państwo Radosława i Henryk Jankowscy 
z Murowanej Gośliny,

▪  Państwo Łucja i Kazimierz Kotulowie 
z Długiej Gośliny,

▪  Państwo Eugenia i Jan Łukaszykowie 
z Murowanej Gośliny,

▪  Państwo Elżbieta i Bronisław Mendyko-
wie z Przebędowa,

▪  Państwo Kazimiera i Bogdan Piechowia-
kowie z Murowanej Gośliny,

▪  Państwo Janina i Antoni Ratajczakowie 
z Murowanej Gośliny,

▪  Państwo Regina i Stefan Tafelscy z Muro-
wanej Gośliny.

Jaki ksiądz udzielał ślubu? Jak wyglądało 
życie w Murowanej Goślinie? Ile dzieci, 
wnucząt, prawnucząt można się „doro-

bić” żyjąc ze sobą pół wieku? Te i wiele innych 
informacji padło podczas, jak zawsze sympa-
tycznego, spotkania z udziałem par małżeń-
skich zamieszkałych na terenie gminy Muro-
wana Goślina, które w tym roku obchodzą 
jubileusz -lecia pożycia. Uroczystość prze-
kazania medali nadanych przez Prezydenta 
RP odbyła się  września br. Gospodarzem 
spotkania był Burmistrz Tomasz Łęcki.

Przybyłych na spotkanie powitała Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego Aleksandra Pilar-
czyk. Razem z Burmistrzem, pogratulowała 
półwiekowego jubileuszu, życząc kolejnych 

Pary otrzymały również ciepły koc na długie 
jesienne wieczory we dwoje oraz kwiaty. Na 
Jubilatów czekał okolicznościowy tort. 
Racząc się słodkimi specjałami goście opo-
wiadali, jak wyglądały ich ceremonie ślubne, 
z jakimi problemami wówczas musieli się 
borykać. Wspomnieniom towarzyszyło 
wiele zabawnych anegdot. W swojej karie-
rze zawodowej ma ich też kilka Kierownik 
USC Aleksandra Pilarczyk. Przyszło jej np. 
udzielać ślubu w powietrzu – na pokładzie 
samolotu. By taki związek miał prawną moc, 
zaślubiny musiały się odbyć w przestrzeni 
powietrznej naszej gminy. Dziś coraz więcej 
par decyduje się na takie niestandardowe 
rozwiązania.

Jubilaci wykorzystali fakt spotkania z Burmi-
strzem do zapytania o toczące się obecnie 
na terenie gminy inwestycje oraz wydarze-
nia kulturalne. 

Szanownym Jubilatom życzymy jeszcze 
wielu wspólnie spędzonych lat, bo choć 
„czasem słońce – czasem deszcz”, praw-
dziwa „miłość cierpliwa jest”.

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

Razem 50 lat!
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społecznemu osób starszych, wykształcić 
umiejętność aktywnego spędzania wolnego 
czasu oraz pogłębić wiedzę na temat zdro-
wego trybu życia.

Zapisując się do Klubu Seniora możemy 
zagwarantować przede wszystkim spędza-
nie czasu przy kawie i ciastku w miłym towa-
rzystwie, rozwijanie swoich zainteresowań 
i zdolności. Istnieje możliwość uczestnictwa 
w bezpłatnym kursie języka angielskiego. 
Seniorzy mogą korzystać z ciepłego posiłku 
(cena to  zł). 

Spotkania Seniorów odbywają się w ponie-
działki w godz. . - . .

W tym roku pojechały tam  osoby. W dru-
gim dniu pielgrzymki, w godzinach rannych, 
pożegnaliśmy Jasną Górę. Następnie w Czę-
stochowie, zobaczyliśmy najwyższą 

-metrową fi gurę naszego papieża Jana 
Pawła II. Odwiedziliśmy Sanktuarium Matki 
Bożej w Leśniowie oraz Gidlach. Największe 
jednak wrażenie zrobiło na nas nowe Sank-
tuarium Św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce k. 
Częstochowy.

Na Winobraniu w Zielonej Górze

 września Seniorzy z Murowanej Gośliny 
odbyli dwudniową wycieczkę do Zielonej 
Góry i okolic. Wybrali się tam w dniu, by 
uczestniczyć w zwieńczeniu obchodów Dni 
Zielonej Góry, jak również by zobaczyć pół-
toragodzinny, wielobarwny korowód  kro-
czący ulicami miasta, prowadzony przez 
Bachusa – rzymskiego boga wina i jego 
świtę. W godzinach przedpołudniowych 
zwiedzaliśmy z przewodnikiem najważniej-
sze obiekty w mieście, Palmiarnię, stare mia-
sto, Muzeum Ziemi Lubuskiej, jedyne w Pol-
sce Muzeum Wina i Tortur. W godzinach 
popołudniowych pojechaliśmy do winnicy 
„Julia” w Starym Kisielinie. Tam zobaczyli-
śmy prawdziwą uprawę winorośli, poznali-
śmy zasady zbioru winogron oraz produkcji 
wina. W niedzielę  września odwiedziliśmy 
Figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. 
Pozostały czas poświęciliśmy na odwiedze-
nie Sanktuarium Matki Boskiej Cierpliwie 
Słuchającej w Rokitnie jak również Sanktu-

Uroczystego otwarcia dokonał Bur-
mistrz Murowanej Gośliny Tomasz 
Łęcki oraz Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej Monika Szaj. Seniorzy 
dopisali i tłumnie stawili się w tym dniu. Na 
początku spotkania została przybliżona idea 
Klubu Seniora, który ma integrować i wspie-
rać aktywność  osób starszych, ale przede 
wszystkim zapewnić Seniorom dobre towa-
rzystwo w pobliżu miejsca zamieszkania. Na 
pierwszym spotkaniu wybrano też Przewod-
niczącą Klubu, którą została Pani Irena Bła-
chowiak.

Nowo otwarty Klub Seniora ma na celu zak-
tywizować i przeciwdziałać wykluczeniu 

Kochane Mrzeżyno

Już szósty rok z rzędu Emeryci z Murowanej 
Gośliny przebywali na turnusie wypoczynko-
wym w Mrzeżynie, w Ośrodku Wypoczynko-
wym „ALGA”.

O kondycję fi zyczną dbała pani animatorka 
organizując: zajęcia na plaży – poranny roz-
ruch połączony z nordic walking, prowadząc 
zajęcia aerobiku w basenie, przygotowując 
wieczorki taneczne oraz spotkanie przy 
grillu.

Goślińscy Emeryci brali aktywny udział we 
wszystkich organizowanych imprezach, 
a Seniorzy wśród naszych Seniorów wyróż-
niali się w tym względzie,   brawurowo 
bawiąc się na wieczorkach tanecznych. Pod-
czas naszego pobytu w Mrzeżynie, sprawił 
nam przyjemność i odwiedził nas Burmistrz 
Tomasz Łęcki, który spędzał urlop w Pogo-
rzelicy.

Dziękuję bardzo uczestnikom wyjazdu do 
Mrzeżyna za stworzenie wspaniałej atmos-
fery podczas pobytu, a Panu Tadeuszowi 
Kopczyńskiemu za bezpieczną podróż auto-
karem. 

Pielgrzymka do Częstochowy

W dniach od  do  września goślińscy 
Seniorzy odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę 
do Częstochowy. Jeżdżą tam już od  lat. 

W najbliższych planach Klubu Seniora jest 
spotkanie z dietetykiem, dotyczące diety 
antyrakowej oraz wspólne wyjazdy na 
basen.

Zapraszamy wszystkich chętnych Seniorów 
w wieku powyżej  lub  lat. Zapisując się 
do Klubu Seniora po prostu zrywa się z nudą! 

Hanna Mazurkiewicz
Ośrodek Pomocy Społecznej

tel.     wew. 
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl a

arium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pnie-
wach.

Turnus rehabilitacyjny w Dźwirzynie

Grupa naszych Seniorów w liczbie  osób, 
w dniach od  września do  października,  
przebywała na turnusie rehabilitacyjnym 
w Dźwirzynie w ramach  pakietu seniora.

Plany na 

Obecnie pracujemy nad nowym programem 
na  r. Już teraz zapraszamy na tury-
styczne szlaki naszych Seniorów oraz Sym-
patyków. Ważne informacje w tej sprawie 
zamieszczamy na tablicach ogłoszeń w miej-
scach publicznych oraz w internecie. Jeste-
śmy również do Państwa dyspozycji w każdą 
środę w godzinach od .  do .  w biu-
rze PZERiI w Murowanej Goślinie, ul. Poznań-
ska . 

Komunikat dla Członków

Przypominam naszym Członkom PZERiI 
w Murowanej Goślinie, którzy do tej pory nie 
zapłacili związkowej składki członkowskiej 
prosząc o jej uregulowanie. 

Jolanta Stern, Prezes
Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów
Oddział w Murowanej Goślinie

Klub Seniora zaprasza

Nasi Seniorzy 
to prawdziwi podróżnicy

Klub Seniora „Zacisze” w Murowanej Goślinie został uroczyście otwarty  września br.  
Powstał dzięki współpracy Urzędu Miasta i Gminy, Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. (fot.  na str. )

(fot.  na str. )

www.murowana-goslina.pl



Czy hala sportowa może się zamienić 
w elegancki lokal z parkietem do 
tańca, wypełniony kwiatami, 

z paniami w wieczorowych sukniach 
i panami we frakach, a wszystko to w blasku 
świec i przy nastrojowej muzyce? Tak wła-
śnie się stało  września br. przy ul. Mści-
szewskiej  dzięki Turniejowi Tańca Towa-
rzyskiego Wielkopolan Cup  o Puchar 
Burmistrza Murowanej Gośliny.

Ci, którzy wybrali się tego dnia do hali nie 
mogli ukryć zdumienia. Próżno było szukać 
trybun, pomarańczowo-niebieskiego boiska 
siatkarskich emocji sprzed tygodnia, z Memo-
riału Arkadiusza Gołasia. Pięknie się zrobiło 
na hali. Do Murowanej Gośliny zjechały kluby 
tańca z całej Polski. Niewątpliwą atrakcją 
Turnieju była jurorka  „Tańca z Gwiazdami” - 
Iwona Pavlovic, która poprowadziła galę, 
wraz z Hanną Matuszewską.

„Spotkaliśmy się w Murowanej Goślinie 
z wyjątkową współpracą.” – mówi pani 
Wanda Lemańczyk, właścicielka Szkoły 
Tańca Dance Center Poznań. „Zarówno bur-
mistrz Tomasz Łęcki, jak i spółka MG Sport, 

Nasze rodzime rzemiosło, a ściślej 
branża stolarska, miała okazję zaist-
nieć podczas ekspozycji zorganizowa-

nej przez Nadleśnictwo Łopuchówko na tere-
nie Ośrodka Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” w Bie-
drusku. 

 września miało miejsce uroczyste otwarcie 
wystawy pt. „Drewno jest wspaniałe”, której 
współorganizatorem był Cech Rzemieślni-
ków, Kupców i Przedsiębiorców w Murowa-
nej Goślinie. Część wystawionych ekspona-
tów pochodziła właśnie z prywatnych zbio-
rów gośliniaków. Przybyłych na wystawę 
powitał Nadleśniczy Zbigniew Szeląg, przy 
towarzyszeniu hejnału myśliwskiego. Po 
czym nastąpiły wystąpienia gości, wśród nich 
– Starszego goślińskiego Cechu p. Jerzego 
Pędzińskiego. Pan Jerzy w referacie „Drewno 
jako surowiec” naświetlił funkcjonowanie 
lokalnych fi rm stolarskich w ujęciu przeszłym. 
Przywołał historię tartaku parowego, który 
dawniej znajdował się w Murowanej Goślinie. 
Po części teoretycznej zaproszono do zwie-
dzania wystawy. Uczestnicy mogli obejrzeć 
różne rodzaje drewna, również pod mikro-
skopem, a także stare, dla wielu zagadkowe 
już dziś przedmioty związane z tematyką 
wystawy. Chętni mogli spróbować kuchni 
myśliwskiej czy podpatrzyć jak wytwarza się 
papier czerpany. Było rzeźbienie w drewnie, 
malowanie drewna, zdobienie. Mimo, iż 
drewno było głównym bohaterem wystawy, 
atrakcyjny sposób jej przygotowania sprawił, 
że drewnianej atmosfery nikt z uczestników 
zarzucić temu wydarzeniu nie mógł. 
W otwarciu uczestniczył Przewodniczący 
Rady Miejskiej Konrad Strykowski oraz 
w imieniu Burmistrza Tomasza Łęckiego jego 
zastąpca Marcin Buliński.

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia 
znanej wszystkim mieszkańcom Muro-
wanej Gośliny Szkoły przy ul. Szkolnej , 

należącej do Zespołu Szkół w Bolechowie.

W czasie wakacji bowiem, w naszym techni-
kum i w szkole zawodowej, został przeprowa-
dzony generalny remont  klatki schodowej. 
Mamy pięknie odnowione ściany i schody, 
dominują kolory: zielony i pomarańczowy. 
Jest to zwieńczenie prac, które zaczęły się już 
w minionym roku szkolnym, kiedy to odno-
wione zostały sale lekcyjne oraz przeprowa-
dzono remont pracowni gastronomicznej.

Agnieszka Olejniczak-Gros, 
Wicedyrektor ZS w Bolechowie, Szkoła 

w Murowanej Goślinie

byli nam od początku bardzo przychylni. 
Fajni, kompetentni ludzie. Nasza szkoła jest 
fi rmą rodzinną, więc rodzinnie zadecydowa-
liśmy, że ta lokalizacja będzie dla nas najlep-
sza. Pani Iwona Pavlovic również była bar-
dzo zadowolona. Dlatego jeśli będzie taka 
możliwość, będziemy robić turniej cyklicz-
nie, właśnie u was. Planujemy termin paź-
dziernikowy. Mamy też pewne pomysły, jak 
sprawić, by było jeszcze atrakcyjniej.”

Najlepszym tancerzom puchary wręczyli 
zastępca burmistrza Murowanej Gośliny Mar-
cin Buliński oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Konrad Strykowski. Wrzesień w Muro-
wanej Goślinie przepełniony był dużymi 
wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi tj. 
widowiska plenerowe, memoriał siatkarski 
czy wspomniany turniej. Jak mawiają „od 
przybytku głowa nie boli”, więc życzyć sobie 
należy, by w  roku działo się równie 
wiele, a nawet więcej.
Impreza zdobyła przychylne komentarze na 
portalu tanecznym www.twistservice.pl  

Wywiad z Iwoną Pavlovic w kolejnym nume-
rze Biuletynu!

Tancerze z całej Polski zatańczyli 
w Murowanej Goślinie

Goślińscy 
rzemieślnicy 
w „Łysym Młynie”

Szkoła na Szkolnej 
– jak nowa!

Zaszczytu tego dostąpiły: osiemnasto-
letnia Andżelika Piechowiak, zwycięż-
czyni konkursu „Młody Kreator Sztuki 

Kulinarnej” z Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych w Murowanej Goślinie 
oraz jej młodsza o rok koleżanka – Michalina 
Modlibowska.

Dziewczyny walczyły dzielnie, tworząc 
zgrany zespół. Zmagały się głównie z cza-
sem i ze stresem, gdyż były doskonale przy-
gotowane przez nauczycielkę zawodu – 
panią Izabelę Starostę-Byczyńską. Ich kon-
kursowe dania to: Quenelle z zielonego śle-
dzia z aromatycznym fondem z owoców 
morza oraz Comber króliczy w marynacie 
tymiankowo-miodowej owinięty w bakłażan 
z espumą horizo.

Młode mistrzynie kuchni otrzymały wyróż-
nienie za przygotowane dania. Wartością 
dodaną był fakt, że obcowały z najwybitniej-

szymi kucharzami, którzy pracują nie tylko 
w Polsce, ale i za granicą. Po zakończeniu 
zmagań dziewczyny udały się do pana Grze-
gorza Olejarki, który udzielił im fachowych 
porad i dokładnie zrecenzował konkursowe 
dania. Podał także swoją receptę na sukces.

Agnieszka Olejniczak-Gros
Wicedyrektor ZS w Bolechowie,

Szkoła w Murowanej Goślinie

Technikum Żywienia i Usług 
Gastronomicznych na 
konkursie „Primerba Cup”

Udział w konkursie dla profesjonalnych kucharzy to wielkie 
wyróżnienie, jeśli się jest uczennicą. Jeśli zawody odbywają 
się w czasie Międzynarodowych Targów Poznańskich 
„Polagra” – splendor jest tym większy.  

OŚWIATA
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Nauczyciele dbają, aby wszyscy ucznio-
wie mogli uczestniczyć zarówno 
w zajęciach obowiązkowych, jak 

i dodatkowych, dlatego też w każdą środę 
mają oni możliwość poszerzania swojej wie-
dzy i pogłębiania zainteresowań aż do 
godziny . , bo o tej właśnie godzinie 
odjeżdża ostatni autobus dowożący ich do 
domu. Pracę wychowawczą w każdej klasie 
od roku /  wspiera tzw. „wychowawca 
wspierający”. Jego zadaniem jest pomoc 
wychowawcy w bieżących sprawach organi-
zacyjnych, wychowawczych, wspólne roz-
wiązywanie problemów itp.

Do działań, które kontynuujemy zaliczyć 
należy projekt „Odkrywamy piękne dawne 
ziemie wschodnie Rzeczypospolitej”. 
W związku z nim w dniach od -  września 
mieliśmy przyjemność gościć młodzież z Kol-
czuńskiej szkoły średniej, z którą  listo-
pada  roku oba Gimnazja z Murowanej 
Gośliny podpisały umowę o partnerstwie. 

Pobyt uczniów był krótki, ale bardzo inten-
sywny. 

W roku szkolnym /  kontynuujemy 
innowację pedagogiczną w formie klasy 
interdyscyplinarnej „Hipolit”. Uczniowie 
klasy II d pod opieką swojego wychowawcy - 
p. Jakuba Niewińskiego – aktywnie i twórczo 
włączyli się w spotkanie miast partnerskich 
i zaprzyjaźnionych z Murowaną Gośliną 
organizowane przez Komitet Partnerski 
Ziemi Goślińskiej oraz Urząd Miasta i Gminy 
Murowana Goślina przy współpracy naszej 
szkoły. Przygotowali i przeprowadzili grę 
miejską „Śladami wielokulturowej Murowa-
nej Gośliny”. W grze uczestniczyła grupa  
gości z Merem Yvetot - p. Emile Canu oraz 
prezesem niemieckiego Komitetu Partner-
skiego – p. Dietmar Berndt. Byli oni zachwy-
ceni zaangażowaniem młodzieży, jej kre-
atywnością i pomysłowością. Kolejna 
odsłona wielokulturowej gry miejskiej pro-
wadzonej przez uczniów interdyscyplinarnej 

klasy „Hipolit” odbędzie się już w połowie 
października, kiedy nasza szkoła z Komite-
tem Partnerskim Ziemi Goślińskiej realizuje 
polsko – maltańsko – gruzińsko – ormiański 
projekt pt. „Od potrzeb do marzeń – Mię-
dzykulturowa Akademia Otwartości”. Mło-
dzież klasy interdyscyplinarnej zaangażo-
wała się także w historycznie widowisko 
plenerowe „Miłość, armaty, konfederaty”.

W tym roku szkolnym powstał Dyskusyjny 
Klub Książki, którego opiekunem jest p. A. 
Płonka. Działa on w ramach projektu i w ści-
słej współpracy z Wojewódzką Biblioteką 
Publiczną i Centrum Animacji i Kultury 
w Poznaniu. Liczy  członków ( uczniów 
różnych klas). Mamy nadzieję, że będzie dzia-
łał prężnie i szerzył ideę czytelnictwa wśród 
młodzieży.

Elżbieta Mistarz
Nauczyciel Gimnazjum nr  

im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie

OŚWIATA

Gimnazjum nr  w nowym roku 
szkolnym

Przybyłych po wakacjach do Szkoły Podstawowej w Długiej 
Goślinie ponad -ciu uczniów przywitały rozpostarte na 
sędziwych, ponad -letnich elewacjach budynku... rusztowa-

nia. Od kilku bowiem tygodni szkoła zaczyna „przyodziewać nowe 
szaty” - w wyniku prowadzonych robót termomodernizacyjnych 
budynek szkoły nie tylko będzie docieplony, ale zyska też nowy 
wygląd. 

Inauguracja nowego roku szkolnego w Długiej Goślinie rozpoczęła 
się, jak co roku, od mszy świętej koncelebrowanej przez proboszcza 
tamtejszej parafi i, a zarazem szkolnego pedagoga, ks. Piotra Skoczy-
lasa.  Uroczystość w murach odmładzającej się szkoły uświetnili swą 
obecnością m.in.: Burmistrz Tomasz Łęcki, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Konrad Strykowski, kierownik Biura ds. Oświaty Teresa 
Dutkiewicz, Sołtys Długiej Gośliny Marek Strykowski oraz Przewod-
niczący Rady Rodziców Artur Kazuś. 
Wraz z pierwszym dzwonkiem nową kadencję dyrektora szkoły roz-
poczęła pani Renata Olszewska. Uroczystego aktu powierzenia tych 
obowiązków przez kolejnych  lat dokonał Burmistrz Tomasz Łęcki. 
Wraz z podziękowaniami pani dyrektor wyraziła nadzieję, że wyre-
montowany budynek szkoły poprawi nie tylko jego walory użyt-
kowe i estetyczne, ale też sprzyjać będzie polepszeniu warunków 
kształcenia i w konsekwencji dalszemu podniesieniu poziomu 
nauczania.

Agata Glapiak

W roku szkolnym /  uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr  im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie 
brali udział w Akcji ekologicznej „Stań po zielonej stronie 

mocy”, zorganizowanej przez fi rmę Slam Poland z Ostrowa Wielko-
polskiego. 

Akcja polegała na zbieraniu przez uczniów zużytych płyt CD/DVD, 
telefonów komórkowych, ładowarek do telefonów oraz baterii 
i kabli. W jej ramach rywalizowały szkoły z  województw: wielko-
polskiego, łódzkiego i dolnośląskiego; dla najlepszych przewidziano 
nagrody. Zbiórce towarzyszyły działania edukacyjne. W szkole był 
ustawiony BIO-kiosk, tzw. platforma multimedialna, na której były 
wyświetlane informacje o przebiegu akcji oraz fi lmy o tematyce eko-
logicznej. Ilość zebranych odpadów była przeliczana przez system 
informatyczny fi rmy na punkty dla szkoły. Co tydzień opiekun akcji 
raportował ilość zebranych odpadów i otrzymywał informację 
o miejscu szkoły w rankingu szkół. Po podsumowaniu akcji okazało 
się, że nasza szkoła zajęła I miejsce w powiecie poznańskim i otrzy-
mała nagrodę pieniężną w wysokości  zł, którą przeznaczono 
na zakup pomocy i zabawek do świetlicy szkolnej.

Wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom gratulujemy i dzięku-
jemy za udział w akcji!

Krzysztof Radke, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  
im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie

Szkoła w Długiej 
Goślinie wystartowała

I miejsce „Jedynki” 
w powiecie poznańskim

Nadszedł nowy rok szkolny, a wraz z nim czas na realizację nowych pomysłów 
i kontynuację działań rozpoczętych już wcześniej. Uczniowie Gimnazjum nr  są 
aktywni, pracowici i bardzo zaangażowani we wszelkie projekty i przedsięwzięcia 
organizowane przez szkołę i gminę.

www.murowana-goslina.pl



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA 
PRZECIWKO GRYPIE

Osoby zameldowane na terenie 
Powiatu Poznańskiego, które ukoń-
czyły  rok życia mogą skorzystać 

z bezpłatnych szczepień przeciwko gry-
pie. Na terenie gminy Murowana 

Goślina szczepienia wykonuje Przy-
chodnia Lekarza Rodzinnego przy ul. 
Krętej  i Ośrodek Zdrowia przy ul. 

Dworcowej . Więcej informacji pod 
nr. tel.:    ,    .

ZASZCZEP BEZPŁATNIE 
DZIECKO PRZECIW 

PNEUMOKOKOM
Jeżeli Twoje dziecko jest w wieku od  

do  miesięcy i zameldowane na terenie 
powiatu poznańskiego zgłoś się na 
szczepienie do Przychodni Lekarza 
Rodzinnego przy ul. Krętej  lub w 

Ośrodku Zdrowia przy ul. Dworcowej . 

Szczegółowe informacje dostępne pod 
nr. tel.:    ,    . Ilość 

szczepionek ograniczona.

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.................................................     

ZBIÓRKA 
PIENIĘDZY 

W NIESZAWIE

INFORMACJA 
GOŚLIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA 

PRZYJACIÓŁ OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
O ZBIÓRCE PIENIĘŻNEJ

STOWARZYSZENIE 
„NASZ  BIAŁĘŻYN” 

INFORMUJE O ZBIÓRCE PIENIĘDZY

WNIOSKI O STYPENDIA SPORTOWE

Stowarzyszenie „Wieś Marzeń” w Nieszawie 
informuje, że podczas Dożynek Wiejskich 
w Nieszawie, które miały miejsce  sierpnia 
br. prowadziło sprzedaż cegiełek w ilości  
sztuk po  zł każda. Dochód ze sprzedaży 
cegiełek zostanie przeznaczony na organizację 
imprezy dla dzieci oraz na działalność statu-
tową Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Wieś Marzeń” w Nieszawie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie spo-
sobu przeprowadzania zbiórek publicznych 
oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami z dnia 

 listopada  r. (Dz. U. Nr , poz.  § 
) Zarząd Goślińskiego Stowarzyszenia Przy-

jaciół Osób Niepełnosprawnych z siedzibą 
w Murowanej Goślinie przy ul. Mściszewskiej 

 informuje, że  lipca  r. podczas XI Jar-
marku św. Jakuba w Murowanej Goślinie prze-
prowadzono zbiórkę pieniędzy na rzecz Stowa-
rzyszenia, przeprowadzoną w formie sprze-
daży cegiełek wartościowych o nominałach  zł 
każda, przygotowano  cegiełek.

Zbiórka odbyła się na podstawie pozwolenia 
wydanego przez Urząd Miasta i Gminy w Muro-
wanej Goślinie nr OR. . .  z dnia  
lipca  r. Sprzedano  cegiełek na kwotę 

 zł (pięćset sześćdziesiąt zł).

Zbiórka pieniężna została przeprowadzona 
dzięki sponsorom, członkom GSPON i licznych 
darczyńcom. Stowarzyszenie poniosło na 
organizację zbiórki wydatki w kwocie ,  zł 
(sto pięćdziesiąt zł sześć groszy). Cały dochód 
ze sprzedaży cegiełek przekazany został na 
konto Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych w Murowanej Gośli-
nie i przeznaczony będzie na rehabilitację nie-
pełnosprawnych dzieci.

Zarząd 
Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych w Murowanej Goślinie  
tel.    

www.gspon.org.pl     

Stowarzyszenie  „Nasz Białężyn” z siedzibą 
w Białężynie , informuje, że podczas imprezy  
„Dożynki Gminne”, która odbyła się w Białęży-
nie . .  roku sprzedano cegiełki w ilości 

 sztuk po ,  zł każda, co dało łącznie 
kwotę . ,  zł. Uzyskane pieniądze prze-
znaczone zostały na cele statutowe Stowarzy-
szenia, czyli na pokrycie kosztów organizacji 
dożynek.

Stowarzyszenie „Nasz Białężyn”

Do  października br. w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina można składać wnioski 
w sprawie przyznania stypendium sportowego.

Wszelkie kwestie związane ze stypendiami reguluje Uchwała Nr XXIII/ /  Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
z dnia  grudnia  r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów spor-
towych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, dostępna na www.bip.murowana-goslina.pl w zakładce: Uchwały 
Rady Miejskiej - . Wzór wniosku stanowi załącznik nr  do uchwały.

Informacji szczegółowych udziela: 
Dorota Brajewska, tel.    , e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl 

październik 2013



 września odbył się ostatni w tym 
roku spacer historyczny po 
naszym mieście. Tym razem 

został on zorganizowany nie tylko jako dzia-
łania związane z przynależnością Murowa-
nej Gośliny do Cittaslow, ale jako wydarze-
nie biorące udział w Cittaslow Sunday. 

Wydarzenie to odbywa się corocznie w ostat-
nią niedzielę września we wszystkich mia-
stach Cittaslow na świecie. Głównym celem 
organizowanych pod tym hasłem ewentów, 
zabaw i imprez jest promocja i szerzenie ini-
cjatywy Sieci Miast Dobrego Życia. 

Bezchmurne niebo i rozgrzewające jesienne 
słońce przyciągnęły sporą grupę miłośni-
ków historii. Tym razem trasa przebiegała 

wschodnią częścią miasta.

Niespodzianką przygotowaną przez organi-
zatora spaceru było zwiedzenie wyłączo-
nego z użytkowania i na co dzień niedostęp-
nego  kościoła pw. Św. Ducha. Tym razem 
grupa spacerowiczów usłyszała nie tylko 
wiadomości historyczne, opowiadane przez 
przewodnika spacerów Dariusza Paproc-
kiego regionalistę Izby Regionalnej. Była 
również mowa o przyszłości poszczególnych 
części miasta, o których opowiedział  bur-
mistrz Tomasz  Łęcki. 

Przy dworcu kolejowym na spacerowiczów 
czekała kolejna niespodzianka. Uczestnikom 
rozdane zostały prezenty w postaci toreb, 
kubków, smyczy oraz książeczek z logo śli-
maka Cittaslow, których zadaniem jest przy-
pominanie, że żyjemy w Cittaslow – Mieście 
Dobrego Życia. 

W okresie od sierpnia do września br. odbyły 
się cztery spacery historyczne po Murowanej 

Goślinie. Wydarzenia te nie byłyby możliwe 
bez bezinteresownej pomocy i zaangażowa-
nia następujących osób i instytucji: Ryszarda 
Pomina, spółki „Lider”, Karola Stern, Urszuli 
i Juliusza Bulińskich, ks. Ludwika Dudy, ks. 
Mariusza Koronowskiego. Największe podzię-
kowania i słowa uznania należą się pracow-
nicy Biblioteki Publicznej Natalii Kazuś, która 
jest pomysłodawczynią i główną organiza-
torką spacerów oraz Dariuszowi Paproc-
kiemu, który wciela się w przewodnika i dzieli 
się wiedzą na temat historii miasta.

Japończycy się uparli i nie chcą chorować na raka. A nawet jeśli komuś się przytrafi , to atakują 
nowotwór… grzybami. Shiitake czy enoitake podaje się tu nawet na oddziałach chemioterapii. 
Spryciarze wyliczyli i sprawdzili, że to właśnie one, jedzone na potęgę przez japońskich chłopów, 
o połowę zmniejszają ryzyko raka żołądka. Hamują także wyraźnie rozwój choroby. Działanie 
grzybów sprawdzili także naukowcy z Kanady: R. Beliveau i D. Gingras. Ich badania potwierdziły 
japońskie wynalazki. Przy czym okazało się, że boczniaki mają działanie kilkukrotnie silniejsze od 
shiitake i prawie zupełnie powstrzymują np. rozwój komórek raka piersi.  
Do tego czosnek i por, oba z pierwszej dziesiątki najsilniejszych produktów antyrakowych. Tymia-
nek – zawarte w nim i innych ziołach terpeny aromatyczne ograniczają rozwój niektórych guzów 
nowotworowych i powodują ich obumieranie. 
Mam nadzieję, że spróbujecie i uwierzycie, że dieta dla osoby otyłej lub chorej nie musi oznaczać 
umartwiania się nad kiełkiem jęczmienia. Osoby, które chciałyby dowiedzieć się więcej
na temat diety antyrakowej zapraszam na spotkanie  listopada, godz. 

. , sala Ratusza, plac Powstańców Wielkopolskich. Wstęp wolny.

ZABIJ RAKA GRZYBEM

SKŁADNIKI 
 g ryżu (czerwonego lub brązowego),  g 

boczniaków,  dużych ząbków czosnku,  por 
(raczej „to białe”), tymianek (przynajmniej 
łyżeczka), olej rzepakowy i kostka bulionowa 
(jeśli przepis dla osoby z chorobą nowotwo-
rową, to bez oliwy, a kostka bulionu warzyw-
nego, najlepiej eko, bio i z wszystkimi certyfi-
katami świata), łyżka śmietany kremówki (ale 
nie koniecznie, wyłącznie dla zdrowych chu-
dzielców z całkowicie drożnymi tętnicami).

ZBIERAJMY KASZTANY DLA ZWIERZĄT 
NA ZIMOWE DOKARMIANIE 

Biblioteka Publiczna rozpoczęła akcję zbierania owoców leśnych na zimowe 
dokarmianie zwierząt. Kasztany i żołędzie prosimy przynosić do oddziału dla 
dzieci i młodzieży, w godz. pon.,wt.,czw. . - . , śr.,pt. . - . , plac 
Powstańców Wlkp.  – Ratusz.

BIBLIOTEKA KONTYNUACJA NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
Od września br. Biblioteka Publiczna (pl. Powstańców Wlkp. ) kontynuuje 
udział w programie „Angielski - - ”. Jest to darmowy kurs języka angiel-
skiego, z którego korzysta się on-line przy stanowiskach komputerowych 
Biblioteki. Tym razem zapraszamy tylko dorosłych. Szczegółowe informacje 
pod nr. tel.:    .

PRZYGOTOWANIE 
Na łyżce oliwy, a dokładniej na patelni, zeszklić 
delikatnie czosnek (pokrojony lub wymięto-
lony przez praskę) i pokrojony por. Dodać 
pociachane boczniaki, dusić ok.  minut aż 
zmiękną. Następnie dolać wodę (ok.  szklanki) 
i wsypać ryż. Sporo ziół do smaku. Ja uwiel-
biam z tymiankiem. Dusić aż ryż będzie miękki, 
początkowo pod przykryciem. Dodawać wody 
jeśli za mało lub mocno odparować (bez przy-
krycia na mocniejszym ogniu) jeśli potrawa za 
bardzo pływa. Na końcu ewentualnie śmie-
tana. SMACZNEGO!

Ostatni spacer śladami 
historii w tym roku

CITTASLOW

Daria Niemier
podinspektor ds. rewitalizacji
tel. 61 811 88 28
e-mail: d.niemier@murowana-goslina.pl

Risott  o 
tymiankowe 
z boczniakami

www.murowana-goslina.pl



KULTURA

Co słychać u naszych zespołów?

Co Co ww się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
doświadczenia lub posiadanego sprzętu 
zapraszamy wszystkich, którzy chcą dzielić 
się swoją pasją.

Tomasz Mizgier

  Scena Cegiełka – otwarta

W dniach  i  września grupa teatralna 
„Karamba” w ramach Sceny Cegiełka zapre-
zentowała spektakl uliczny „Dominus”. 
Pierwszy występ odbył się w sobotę o godz. 

.  na płycie Nowego Rynku na osiedlu  
„Zielone Wzgórza”, drugi o godz. .  
w Białężynie.

„Dominus”, miał swoją premierę w kwietniu 
tego roku. Scenariusz do tego spektaklu 
nigdy nie powstał. Reżyser Marcin Matu-
szewski nakreślił kilkoma słowami historię  
o pewnym złodzieju, który w swej chciwości 
kompletnie się zatracił. To aktorzy „ubrali” 
swoje postacie, mimiką, choreografi ą, maki-
jażem a przede wszystkim przekonującą grą 
aktorską.

Agnieszka Szymańska-Wojtera

W dniach -  września br. Chór „Canzona” 
reprezentował nasze miasto podczas III Mię-
dzynarodowego Konkursu Chóralnego 
„Canço Mediterrania” w Lloret de Mar w Hisz-
panii. W prezentacji konkursowej wystąpiły 
połączone chóry „Canzona Kameralna” oraz 
„Canzona Absolwent”. Canzona uzyskała 
trzy Srebrne Dyplomy oraz III Nagrodę 
w kategorii muzyki sakralnej. Wielkim wyróż-
nieniem dla goślińskiego zespołu był udział 
w koncercie   towarzyszącym, który odbył się 
w Katedrze św. Eulalii w Barcelonie.

  „Goślinianka”

 września br. Zespół Śpiewaczy „Gośli-
nianka” wziął  udział w V Przeglądzie Ama-
torskiej Twórczości Zespołów Śpiewaczych 
„Dopóki czas nam sprzyja…” w Rogoźnie.

  Światło i czas zatrzymane w drewnie

Od  lat artyści z całego świata ściągają do 
Pławna, by rzeźbić w drewnie. Co roku, 
odbywający się tam Międzynarodowy Plener 
Rzeźbiarski, otrzymuje inny temat, a rzeźbia-
rze głowią się, jak sprostać zadaniu. Motto 
tegorocznego wydarzenia brzmiało „Świa-
tło i czas”. Plener odbywał się w dniach 

- września  r., w przestrzeni gospo-
darstwa agroturystycznego pp. Perczyń-
skich w Pławnie.  września br. w Agrotury-
styce „Rozmaitości” odbył się wernisaż pre-
zentujący powstałe prace. 

W tegorocznej edycji pleneru udział wzięło 
 artystów. Poza rzeźbami, po każdym ple-

nerze, pozostaje coś jeszcze. To nowo posa-
dzone drzewko. Tym razem aktu wkopania 
dokonała Ewa Grodzka – wiceprezes nowo 
powstałej w Pławnie Fundacji RAMUS 
ARTIS.

Roma Dukat 

  Obchody Dnia i Solidarności i Wolności

 sierpnia br. uroczystą mszą świętą oraz 
koncertem Kuby Michalskiego uczczono 
Dzień Solidarności i Wolności, który został 
ustanowiony na pamiątkę rocznicy porozu-
mień sierpniowych.

  Orkiestra Dęta OSP

 września br. Orkiestra Dęta OSP wzięła 
udział w Turnieju Orkiestr Dętych o „Złoty 
Róg” organizowanym w Pobiedziskach. 
Naszej orkiestrze przyznano nagrodę za 

Kuba Michalski zaprezentował kilkanaście 
utworów z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. 
W programie nie zabrakło  tak znanych utwo-
rów jak: „Obława”, „Zbroja”, „Źródło”, 
„Mury”. Na zakończenie Burmistrz Tomasz 
Łęcki podziękował wszystkim za przybycie 
i udział w obchodach.

Tomasz Mizgier

  Poniesieni na falach dźwięku fl etu i gitary

 września rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej uczczono w Murowanej Goślinie uro-
czystościami pod pomnikiem Powstańców 
Wlkp. oraz spotkaniem w Domu Rzemiosła, 
a wieczorem niezwykłym koncertem gitaro-
wym. 

Koncert odbył się w ramach Festiwalu Pol-
ska Akademia Gitary. Wystąpił duet Roch 
Modrzejewski i Magdalena Margańska-Dec 
tworzący zespół Ensemble Spectral. Po kon-
cercie odbyła się zbiórka datków na cele cha-
rytatywne. 

Bartłomiej Stefański

  „Murowane Foto”

W dniach -  września w sali Ośrodka Kul-
tury można było zobaczyć wystawę fotogra-
fi czną klubu „Murowane Foto”.  Wystawa ta 
została specjalnie przygotowana na tego-
roczny Jarmark św. Jakuba. Swoje fotografi e 
zaprezentowali: Krzysztof Górny, Marek 
Handl, Mirosław Grobelski, Piotr Cybichow-
ski, Tomasz Mizgier.

Klub „Murowane Foto” działa w Ośrodku 
Kultury od  roku. Spotykamy się co 
poniedziałek w godz. . - . . Niezależ-
nie od wieku, miejsca zamieszkania, 

najlepsze wykonanie utworu obowiązko-
wego - Poloneza Wojciecha Kilara z fi lmu 
„Pan Tadeusz”.

  Sukces „Canzony”

październik 2013



Uroczystości dożynkowe rozpoczęła 
msza św. w scenerii kościoła pw. św. 
Tymoteusza w Białężynie poprowa-

dzona przez proboszcza ks. Tomasza 
Nawrockiego. Po kazaniu nastąpiło  poświę-
cenie wszystkich wieńców dożynkowych.

Następnie korowód dożynkowy, na czele 
z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Murowanej Gośliny, przeszedł przez 
wieś na plac przy Remizie OSP. Tam rozpo-
czął się obrzęd dożynkowy w wykonaniu 
Zespołu Pieśni i Tańca „Chludowianie”. 
Otańczono wieniec wsi Białężyn, po czym 
przekazano go Gospodarzowi Dożynek – 
Burmistrzowi Tomaszowi Łęckiemu. Wieńce 
dożynkowe na ręce burmistrza oraz sołtys 
Białężyna Doroty Michałowskiej przekazały 
także sołectwa: Boduszewo, Długa Goślina, 
Kamińsko, Łopuchowo, Łopuchówko, Mści-
szewo, Nieszawa, Rakownia, Starczanowo, 
Uchorowo, Wojnowo i Wojnówko.

Burmistrz Tomasz Łęcki wraz z Sołtys Białę-
żyna Dorotą Michałowską oraz ze staro-
stami dożynek: Martą Chwał i Mikołajem 
Marczakiem podzielili się tradycyjnym boch-
nem chleba z uczestnikami dożynek.

Podczas przemówienia burmistrz przywołał 
historię Białężyna, wspominając dwóch 
powstańców wielkopolskich stąd się wywo-
dzących. „Zawsze będę wspierał lokalną 

aktywność. Niezastąpionym instrumentem 
wspierającym jest fundusz sołecki i osie-
dlowy. Obecnie to blisko  tysięcy złotych, 
a kwota ta jest pomnażana pozyskiwanymi 
dotacjami unijnymi.” – mówił. Wspomniał 
też o budowie nowej kanalizacji i taryfi e za 
ścieki, która będzie jednolita dla wszystkich 
gmin Związku Międzygminnego „Puszcza 
Zielonka” i wyniesie prawdopodobnie  zł.

Ogłoszono wyniki konkursu na najładniejsze 
obejście we wsi, zorganizowane przez 
Lokalną Grupę Działania „Kraina Trzech 
Rzek”. I miejsce zajęła Danuta Łokaj, II - 
Edyta Michałowska, III - Justyna Chudzicka. 

Na zakończenie obrzędu zespół „Chludowia-
nie” zaprezentował kilka tańców regional-
nych. W części artystycznej wystąpili: Orkie-
stra Dęta OSP Murowana Goślina, Zespół 
Wokalny „Goślińskie Chabry”, Kapela „Eka 
z Gostynia” oraz Kabaret EWG. 

Każdy, kto zakupił cegiełkę, wziął udział 
w losowaniu cennych nagród. Pieniądze 
w ten sposób pozyskane zasilą budżet Sto-
warzyszenia „Nasz Białężyn”. W kawiarence 
prowadzonej przez Sołectwo Białężyn 
można było skosztować pysznych, domo-
wych wypieków. Uroczystości dożynkowe 
zakończyła zabawa taneczna przy dźwię-
kach muzyki zespołu Paulina i Wojtek.

Składam serdeczne podziękowania Radzie 
Sołeckiej Białężyna na czele z Panią Sołtys 
Dorotą Michałowską, OSP Białężyn z Preze-
sem Tomaszem Pawlakiem oraz Mieszkań-
com Białężyna, zaangażowanym w organiza-
cję dożynek gminnych. Dziękuję również 
wszystkim darczyńcom i sponsorom.

Tomasz Mizgier
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Plon ponieśli, plon
KULTURA

 września br. gmina Murowana Goślina obchodziła święto 
plonów, czyli Dożynki Gminne . Tym razem gości 

dożynkowych podejmowało sołectwo Białężyn. Kolorowo 
przystrojona wieś i piękna pogoda sprawiły, że świętowanie 

miało wyjątkowo barwny charakter.

SPONSORZY DOŻYNEK: Gmina Murowana Goślina, Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy Oddział Muro-
wana Goślina, NORTEX sp. z o.o. Szymankowo, KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie sp. z o.o., Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, Bank BGŻ Oddział Murowana Goślina, 
SKOK JAWORZNO, Tomasz Pawlak, Piotr Michalski.

SPONSORZY GŁÓWNI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ NA RZECZ STOWARZYSZENIA „NASZ BIAŁĘŻYN”: Marta 
Chwał, Mikołaj Marczak, Tomasz Pawlak, Marek Krotecki, Edyta Michałowska, Piotr Michalski, Jarosław Dobro-
wolski, Szymon Penc, NORTEX sp. z o.o. Szymankowo, Dariusz Urbański, Sławomir Gałka, Maria i Bolesław 
Niedźwiedź, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie, Prima 
Flora-Centrum Ogrodnicze. 

ORGANIZATORZY DOŻYNEK: MIEJSKO‐GMINNY MUROWANA GOŚLINA, SOŁECTWO BIAŁĘŻYN.

www.murowana-goslina.pl



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

KONCERT JUBILEUSZOWY
z okazji X-lecia Zespołu Folklorystycznego „Goślinianie”

gość specjalny: Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie, Zespół dziecięcy z Ryczywołu

26 października 2013 r., godz. 17.00, sala koncertowa Gimnazjum nr 1
WSTĘP WOLNY

Zespół Folklorystyczny „Goślinianie” ogłasza nabór dzieci od 9 lat i młodzieży. 
Spotykamy się w każdy piątek o godzinie 17.00 w Klubie Osiedlowym „Zielone 
Wzgórza”, tel. kontaktowy 61 812 36 29, Marzenna Karbowska tel. 504 417 014.

ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w obchodach

10 LISTOPADA 2013 R. (NIEDZIELA)
18.00  Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez Gośliński Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypo-

spolitej „Wzgórze” – aula Gimnazjum nr 1

11 LISTOPADA 2013 R. (PONIEDZIAŁEK)
12.15 Zbiórka pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej OSP (plac przed kościołem pw. św. Jakuba )
12.30 Msza św. za Ojczyznę z udziałem Orkiestry Dętej OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego (kościół pw. 

św. Jakuba)
13.30 Uroczystość przed pomnikiem (Hymn Narodowy, Hejnał Murowanej Gośliny, wystąpienie Burmistrza 

Miasta i Gminy Tomasza Łęckiego, złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem)
14.00  Przemarsz uczestników uroczystości na plac przy ul. Dworcowej
14.10  Niepodległościowy Hubertus - plac przy ul. Dworcowej (pokazy konne, prezentacja sygnałów myśliw-

skich, pogoń za lisem, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku przygotowane przez  
Gośliński Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z towarzyszeniem Orkiestry Dętej OSP 
pod batutą MJ Sibilskiego, dekoracja zwycięzców pogoni za lisem

14.30  Strzelanie Niepodległościowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (strzel-
nica ul. Bracka)

TERMINARZ NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH
Termin Wydarzenie Miejsce

12-31 października Wystawa rysunku i malarstwa Ireny Dukat sala Klubu Osiedlowego „Zielone Wzgórza”

13 października
godz. 11.50 Scena Cegiełka zaprezentuje spektakl plenerowy Teatru Karamba „Dominus” plac przy kościele 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”

18 października
godz.19.00 Koncert z okazji 32-lecia Chóru Dziewczęcego „Canzona” sala MGOKiR

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

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

9 listopada
godz.19.00 IX Mur Off  Rock Piwnica Pub II

10 listopada
godz.18.00

Wieczór pieśni patriotycznych przygotowany przez  Gośliński Szczep Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej „Wzgórze” aula Gimnazjum nr 1

11 listopada
godz.12.30 Obchody Święta Niepodległości Kościół św. Jakuba, pl. Powstańców Wlkp., 

plac przy kościele św. Ducha

13.30 Uroczystość przed pomnikiem (Hymn Narodowy, Hejnał Murowanej Gośliny, wystąpienie Burmistrza 
Miasta i Gminy Tomasza Łęckiego, złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem)

14.00  Przemarsz uczestników uroczystości na plac przy ul. Dworcowej
14.10  Niepodległościowy Hubertus - plac przy ul. Dworcowej (pokazy konne, prezentacja sygnałów myśliw-j

skich, pogoń za lisem, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku przygotowane przeezz 
Gośliński Szczep Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z towarzyszeniem Orkiestry Dętetej Oj OSPSP 
pod batutą MJ Sibilskiego, dekoracja zwycięzców pogoni za lisem

14.30  Strzelanie Niepodległościowe Kurkowego Bractwa Strzeleckiego (strzell-
nica ul. Bracka)

Mieszkańcu! Wywieś fl agę! Przyjdź 10 listopada pośpiewać pieśni patriotyczne!

IX  MUR OFF ROCK
9 listopada 2013 r., godz. 19.00

Piwnica Pub II Murowana Goślina, ul. Wojska Polskiego 2

MEGA JOGA
ZGON

FLYING HEADS
BILETY w cenie 8 PLN w przedsprzedaży, 10 PLN w dniu koncertu do nabycia: 

Ośrodek Kultury, ul. Poznańska 16, w godz. 8.00-20.00
Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8, w godz. 8.00-20.00

Piwnica Pub II, ul. Wojska Polskiego 2, w godz. 14.00-22.00


