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Otwarta prezentacja 
projektu budżetu Bezpłatny angielski dla dzieci Szukamy Przedsiębiorcy  

i Sportowca Roku str. str. str. 

 września  r. na stadionie miej-
skim przy ul. Mściszewskiej 
w Murowanej Goślinie odbył się 

czwarty, a zarazem ostatni, turniej w ramach 
rozgrywek sołeckich gminy Murowana 
Goślina. 

Tym razem mieszkańcy terenów wiejskich 
zmierzyli się w konkurencjach sprawnościo-
wych. Impreza była też okazją do podsumo-
wania wszystkich czterech edycji turnieju 
i wyłonienia najlepszego z najlepszych.

szczegóły - str. 

Najlepsze 
z najlepszych – 
sołectwo Białężyn

Burmistrz skierował na sesję  projek-
tów uchwał. Tradycyjnie już wrzesień 
i październik to miesiące, w których 

radni debatują nad istotną dla mieszkańców 
sprawą, jaką jest określenie stawek podatko-
wych na przyszły rok. 

Nie inaczej było tym razem. Na sesję zostały 
przedłożone dwa takie projekty, a choć ich 
waga i udział w dochodach budżetu nie są 
tak znaczące to, jak co roku, wywołały długą 
dyskusję.

szczegóły - str. 

Sesja Rady 
Miejskiej 
śpiewająco

szczegóły - str. 10-11
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KULTURA

Paweł Napieralski: Mieszkańcy gminy Muro-
wana Goślina wzięli udział w ogólnopolskiej 
kampanii pn. „Stawka większa niż  miliar-
dów”. Tym samym wsparli starania samo-
rządowców z całej Polski w celu wprowa-
dzenia pod obrady sejmu ustawy zwiększa-
jącej udział samorządów w dochodach z po-
datku PIT. Jak Pan ocenia zaangażowanie 
mieszkańców gminy w akcję zbierania pod-
pisów pod projektem?

Tomasz Łęcki: Mimo, że na terenie naszej 
gminy nie prowadziliśmy akcji z wielkim roz-
machem zebraliśmy około  podpisów. To 
dużo. W sprawę zaangażowali się sołtysi, 
przewodniczący osiedli samorządowych, 
radni i przedstawiciele organizacji pozarzą-
dowych. Podpisy zbierali też członkowie 
goślińskiego Cechu Rzemieślników, Kupców 
i Przedsiębiorców. Uważam, że mieszkańcy 
naszej gminy pokazali, że są świadomi tego, 
jak ważna to jest sprawa dla naszej społecz-
ności, ale przede wszystkim dla samorządów 
w Polsce. Wszystkim, którzy zaangażowali 
się w akcję, osobom, które złożyły pod pro-
jektem ustawy swoje podpisy pragnę przy 
tej okazji podziękować.

Pomówmy o projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego i ewentualnych konsekwen-
cjach jej uchwalenia dla naszej gminy. Naj-
ważniejszym i najbardziej nagłośnionym 
zapisem ustawy jest dotyczący podziału 
podatku dochodowego od osób fi zycznych?

Nie tylko o podział podatku dochodowego 
tutaj chodzi. Można powiedzieć, że sprawa 
się toczy o przywrócenie równowagi w fi -
nansach samorządowych. Ustawa, której 
projekt został złożony stanowi próbę zniwe-
lowania straty, powstałej w wyniku nakła-
dania na samorządy nowych zadań, albo 
zwiększania zakresu zadań już istniejących. 
Strata samorządów spowodowana taką 
sytuacją została wyliczona przez minister-
stwo fi nansów na ponad  miliardów zło-
tych. Samorządowcy uznali, że doszło do 
sytuacji, która wymaga podjęcia ogólnopol-
skich działań. O coraz gorszej kondycji 
budżetów samorządowych rząd był infor-
mowany regularnie, od  roku. To nie jest 
sprawa, która nagle wybuchła, a  tysiące 
podpisów, które udało się zebrać w ciągu 
miesiąca, świadczą o tym, że sytuacja jest 
już bardzo poważna.

Gminy otrzymują z podatku dochodowego 
mieszkańców blisko  proc. Jaka część 
zadowalałaby inicjatorów projektu?

Ustawa proponuje zmianę i podniesienie tej 
części do  procent.

O ile wzrósłby budżet Murowanej Gośliny, 
gdyby zmiany zostały wprowadzone?

Myślę, że można mówić o kwocie -  milio-
nów złotych.

Dla zobrazowania, co można by za te pienią-
dze zrobić? 

Te pieniądze pozwoliłyby na wybudowanie 
dodatkowo -  ulic osiedlowych. 

Pieniądze które otrzymają gminy, uszczuplą 
budżet centralny, a każdy chciałby mieć do 
dyspozycji jak największą ilość środków. 
Minister fi nansów zapewne bez entuzjazmu 
podchodzi do pomysłu i żądań samorządow-
ców?

Minister fi nansów jest ministrem fi nansów 
publicznych, a nie ministrem fi nansów rzą-
dowych. Jeśli budżet centralny potrzebował 
pieniędzy, minister Jacek Rostowski bez 
problemów podniósł stawkę podatku VAT 
o  procent i akcyzę na paliwa. W ten spo-
sób zasilił budżet rządowy. Ograbił jednak 
budżet samorządowy, bo nie dość, że budżet 
samorządowy na tych zmianach nic nie 
zyskał, stracił ponieważ prowadząc jakąkol-
wiek inwestycję, dokonując jakichkolwiek 
zakupów płacimy wyższy VAT.

Samorządowcy sygnalizują, że gminy otrzy-
mują z Warszawy do realizacji nowe zadania, 
a nie otrzymują na ich realizację środków. 
Jakie zadania, na przykładzie gminy Muro-
wana Goślina może Pan wymienić w pierw-
szej kolejności?

Główny problem dotyczy zadań związanych 
z oświatą. Wprowadzono obowiązkowe 
przedszkole dla pięciolatków i nie przeka-
zano na realizację tego zadania ani złotówki. 
Wydatki Murowanej Gośliny na przedszkola 
w ostatnich latach wzrosły trzykrotnie z ,  
do ,  miliona złotych. Dopłata gminy na 
szkoły, w związku z niewystarczającą sub-
wencją, to  miliony złotych. A do tego 
dochodzą różnego rodzaju zadania związane 

z pomocą społeczną, do których gmina musi 
dokładać. Mam na myśli na przykład  środki 
przeznaczane na dodatki mieszkaniowe. 
W najbliższym czasie zostanie zmieniony 
próg fi nansowy związany z dostępnością 
pomocy społecznej. Sytuacja ta spowoduje 
natychmiastowy wzrost udziału fi nanso-
wego gmin. Innym obszarem są usługi komu-
nalne, a w szczególności oświetlenie. Jesz-
cze przed kilkoma laty otrzymywaliśmy 
refundację za koszty oświetlenia dróg, obec-
nie płacimy w  procentach. Cieszymy się 
z obwodnicy, ale utrzymanie lamp, które 
zostały tam wybudowane na ilość, których 
nie mieliśmy wpływu to koszt około  
tysięcy złotych rocznie.

Jak Pan ocenia szanse na uchwalenie zmian 
w ustawie?

Ta sytuacja  wykorzystywania przewagi 
rządu nad samorządem przypomina słynne 
stwierdzenia, że „rząd sam się wyżywi”. 
Pewne jest, że samorządom nie zabraknie 
determinacji w walce o sprawiedliwy podział 
środków publicznych. Jest to w interesie 
mieszkańców. Warto podkreślić, że trzy 
czwarte inwestycji publicznych w Polsce to 
inwestycje realizowane przez samorząd. Czy 
uda się wygrać? Zobaczymy. Tak czy inaczej 
w każdych warunkach lokalne władze nie 
mogą rozkładać rąk, powinny znajdować 
sposoby na jak najlepsze realizowanie zadań, 
za które jesteśmy odpowiedzialni, nawet 
wtedy, kiedy „fi nansowa kołdra jest krótka”, 
albo właściwiej, kiedy „fi nansowa kołdra” 
jest zawłaszczana przez rząd.

Ustawa, której projekt został złożony stanowi próbę zniwelowania straty, powstałej w wyniku 
nakładania na samorządy nowych zadań, albo zwiększania zakresu zadań już istniejących.

WIĘCEJ DLA GMIN!
Rozmowa z Tomaszem Łęckim, 

Burmistrzem Miasta i Gminy Murowana Goślina

PODSUMOWANIE AKCJI 
W GMINIE

Podsumowanie goślińskiej akcji 
„Stawka większa niż  miliardów”„Stawka większa niż  miliardów” 

odbędzie się podczas 
prezentacji projektu prezentacji projektu 

budżetu gminy na rok  budżetu gminy na rok  

 listopada br. o godz. :  
w sali sesyjnej Ośrodka Kultury 

w Murowanej Goślinie. 
SPOTKANIE B DZIE MIA O 
CHARAKTER OTWARTY.

październik 2012



SPORT

Sesja Rady Miejskiej śpiewająco

Burmistrz skierował na sesję  projek-
tów uchwał - wszystkie zostały przez 
Radę przyjęte. Tradycyjnie już wrze-

sień i październik to miesiące, w których 
radni debatują nad istotną dla mieszkańców 
sprawą, jaką jest określenie stawek podatko-
wych na przyszły rok. Nie inaczej było tym 
razem. Na sesję zostały przedłożone dwa 
takie projekty, a choć ich waga i udział 
w dochodach budżetu nie są tak znaczące 
to, jak co roku, wywołały długą dyskusję, 
zwłaszcza wśród sołtysów:

. W sprawie ustalenia opłaty targowej na 
rok .

Stawki zostały zwiększone w stosunku do 
obowiązujących w roku bieżącym o % 
(wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych), co w liczbach bezwzględnych 
po zaokrągleniu daje wzrost z  zł do  zł 
dla sprzedaży artykułów rolnych i z  zł do 

 zł dla sprzedaży pozostałych artykułów. 
Głosowanie Rady nad uchwałą:  „za”, 

 „przeciw” i  „wstrzymujący”

. W sprawie opłaty od posiadania psów 
na rok .

Ustalono roczną opłatę od posiadania psów 
w wysokości ,  zł od jednego psa posia-
danego przez osobę fi zyczną (wzrost o  zł). 
Opłatę należy wnieść do dnia  maja roku 
podatkowego, a w przypadku powstania 
obowiązku po tej dacie, w terminie  dni od 
dnia powstania tego obowiązku. Głosowanie 
Rady nad uchwałą:  „za”,  „przeciw” 
i  wstrzymujący”.

Pozostałe projekty uchwał określające wyso-
kość stawek podatkowych na przyszły rok 
zostaną prawdopodobnie skierowane do 
Rady Miejskiej w październiku.

Pozostałe uchwały:

. W sprawie zmiany uchwały w sprawie 
poboru podatku od nieruchomości, rol-
nego i leśnego w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso.

Kolejna z uchwał „podatkowych” skierowana 
na sesję, jednak nieokreślająca stawek podat-
kowych. W uchwale zmienianej ustalono 
możliwość wpłaty ww. podatków sołtysom, 
jako inkasentom. Sołtysi otrzymują wynagro-
dzenia za pobór ww. podatków w wysokości 

, % zainkasowanych kwot. Wszyscy radni 
jednomyślnie poparli uchwałę.

. W sprawie ustalenia warunków udziela-
nia bonifi katy od opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności nieruchomości.

Rada Miejska ustaliła bonifi katę w wysokości 
% od opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości, stanowiących 
własność Gminy Murowana Goślina. Bonifi -
kata obowiązuje dla wniosków złożonych 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
czerwca  roku. Wszyscy radni jedno-
myślnie poparli uchwałę.

. W sprawie zmiany podziału Gminy 
Murowana Goślina na jednomandatowe 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów.

Uchwała, której obowiązek podjęcia został 
Gminie narzucony przez Kodeks Wyborczy 

Piotr Hildebrandt
Biuro Rady Miejskiej
tel. 61 892 36 54
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

w terminie do  listopada  roku. Nowy 
podział na okręgi wyborcze uwzględnia 
dokonaną na początku br. reorganizację 
osiedli samorządowych na terenie miasta 
(utworzenie  w miejsce dotychczasowych 

 osiedli).
 
Okręgi nadal pozostają jednomandatowe. 
Zgodnie ze wskazaniem Komisarza Wybor-
czego zwiększono do  liczbę okręgów wiej-
skich (dotychczas ), co oznacza, że w mie-
ście będzie  okręgów wyborczych.  rad-
nych poparło uchwałę,  było przeciw 
a  wstrzymał się od głosu.

. W sprawie obniżenia wysokości wskaź-
ników procentowych określających 
wysokość dodatku mieszkaniowego.

W związku z ciągłym wzrostem wysokości 
wypłacanych dodatków mieszkaniowych 

Pierwsza po okresie urlopowym sesja Rady Miejskiej za nami. Odbyła się  września 
 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie.

Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego podziękowała Burmistrzowi za dotychczasową współpracę.

Podziękowania otrzymała p. Maria Unierzyska za działania na rzecz lokalnej społeczności Wojnówka.

www.murowana-goslina.pl



URZĄD, RADANIERUCHOMOŚCI

Rada Miejska obniżyła o  punktów procen-
towych wysokość wskaźnika procentowego 
przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego 
(z % do %). Obniżka będzie dotyczyła 
wniosków złożonych po wejściu w życie 
powyższej uchwały tj. po  października 

 r. Gospodarstwa domowe, którym 
przyznano dodatek mieszkaniowy na dotych-
czasowych zasadach będą otrzymywać 
dodatek w niezmienionej wysokości. Obec-
nie Gmina wypłaca dodatki mieszkaniowe 
w wysokości od ,  zł do ,  zł, a z do-
datków mieszkaniowych korzysta ok.  
gospodarstw domowych.  radnych 
poparło uchwałę,  radny wstrzymał się od 
głosu.

. W sprawie przyjęcia do realizacji pro-
jektu „Indywidualizacja nauczania 
w klasach I – III szkół podstawowych 
gminy Murowana Goślina” fi nansowa-
nego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego.

Projekt ma na celu wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róż-
nic w jakości usług edukacyjnych. Wartość 
projektu wynosi . ,  zł i będzie reali-
zowany od  września  do  sierpnia 

 roku. Wszyscy radni jednomyślnie 
poparli uchwałę.

. W sprawie upoważnienia kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Muro-
wanej Goślinie do prowadzenia postę-
powań w sprawie świadczenia pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Murowana Goślina oraz przyjęcia 
regulaminu udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym przez 
gminę Murowana Goślina dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy.

Wszyscy radni jednomyślnie poparli 
uchwałę.
  

. W sprawie przyjęcia zmian w Statucie 
Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

Zmiana Statutu pozwoli na przekazanie 
większości zadań z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi do Związku Mię-
dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglo-
meracji Poznańskiej”.  radnych poparło 

uchwałę,  radnych wstrzymało się od 
głosu.

. W sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Bodusze-
wie - część A.

Celem przyjętego planu jest ochrona walo-
rów krajobrazowo-przyrodniczych otuliny 
Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”.

. W sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Długiej 
Goślinie - część A.

. W sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego w Długiej 
Goślinie - część B.

Wszystkie ww. uchwały „planistyczne” Rada 
Miejska przyjęła jednogłośnie.

. W sprawie zmiany budżetu gminy na 
 rok.

Dochody i wydatki budżetu gminy zwięk-
szono o kwotę . ,  odpowiednio do 
kwoty . . ,  zł i . . ,  zł.

. W sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Murowana 
Goślina na lata  – .

Głosowanie Rady nad budżetem i WPF:  
„za” i  „wstrzymujące”.
Sesja była też okazją do: 

gratulacji dla Zespołu Śpiewaczego 
„Goślińskie Chabry” za zajęcie I miejsca 
w swojej kategorii podczas Wojewódz-
kiego Przeglądu Seniorskiej Twórczości 
Artystycznej Pre-Ars  w Pile oraz dla 
pana Marcina Matuszewskiego, instruk-
tora muzycznego, który otrzymał wyróż-
nienie za kreatywność podczas Ogólno-
polskiego Przeglądu Artystycznego 
Ruchu Seniorów „ARS ” w Bydgosz-
czy (zespół podziękował za gratulacje 
śpiewająco).
podziękowania pani Marii Unierzyskiej 
Przewodniczącej Zarządu Społecznego 
Komitetu Zagospodarowania Osiedla 
Rekreacyjnego w Wojnówku za wielolet-
nią współpracę z Urzędem Miasta 
i Gminy w Murowanej Goślinie.
złożenie gratulacji z okazji wyboru sołty-
sowi Wojnówka oraz przewodniczącym 
osiedli samorządowych.
podziękowania Burmistrzowi Tomaszowi 
Łęckiemu za dotychczasową współ-
pracę, pomoc i życzliwość z okazji             

-lecia Stowarzyszenia Sołtysów Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Szerszą relację oraz wszystkie uchwały pod-
jęte na sesji można znaleźć na stronie inter-
netowej gminy oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej. Kolejna sesja odbędzie się  paź-
dziernika  roku.

▪

▪

▪

▪

Zespół Śpiewa-
czy „Goślińskie 

Chabry” zajął 
I miejsce 

w swojej kate-
gorii podczas 

Wojewódz-
kiego Prze-

glądu Senior-
skiej Twórczo-
ści Artystycz-

nej Pre-Ars 
 w Pile.

Od lewej: Sołtys Wojnówka, Przewodniczący Osiedli  nr , , . Najbardziej kreatywny na Przeglądzie „Ars ” Marcin Matuszewski „Szef” Goślińskich Chabrów.

październik 2012



URZĄD, RADA

Najlepsze z najlepszych – sołectwo Białężyn

Tym razem mieszkańcy terenów wiej-
skich zmierzyli się w konkurencjach 
sprawnościowych. Bezkonkurencyjne 

okazało się Przebędowo. Impreza była też 
okazją do podsumowania wszystkich czte-
rech edycji turnieju i wyłonienia najlepszego 
z najlepszych. Wygrał Białężyn.

Pomysłodawcą rozgrywek sołeckich jest 
Burmistrz Tomasz Łęcki, który zapowiedział, 
że w  roku odbędą się kolejne zmagania 
sołeckie. Może nawet rozgrywki zostaną 
rozszerzone o osiedla samorządowe i wtedy 
do rywalizacji przystąpić może  jednostek 
pomocniczych Miasta i Gminy Murowana 
Goślina.
W zawodach sprawnościowych udział wzięło 

 sołectw. Rywalizacja toczyła się w  kon-
kurencjach:

. Bieg na  m kobiet i mężczyzn

. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn

. Rzut piłką lekarską kobiet i mężczyzn

. Skok w dal kobiet i mężczyzn

. Bieg na  m kobiet i mężczyzn

. Podnoszenie ciężarka przez mężczyzn
. Przeciąganie liny –  osób (  kobiety 

i  mężczyzn)

Do zdobycia było maksymalnie  punktów, 
czyli za zwycięstwo w poszczególnych kon-
kurencjach zdobyć można było  pkt. Punk-
towanych było pierwszych  miejsc.
Klasyfi kacja turnieju sprawnościowego:
I miejsce  – Sołectwo Przebędowo –  pkt.
II miejsce  – Sołectwo Białężyn –  pkt.

Droga w Worowie wyremontowana

 września br. w sołectwie Łopuchówko 
zakończone zostały prace remontowe 
na trasie Worowo - do DW . Remont 

był możliwy, dzięki dotacji otrzymanej 
z gminy Murowana Goślina na stowarzysze-
nie „Wieś na medal” z siedzibą w Worowie. 
Chcę jako sołtys podzielić się uwagami i po-
dziękować fi rmie wykonującej owe prace.

Remont przeprowadziła wybrana przeze 
mnie fi rma pana Sękowskiego ze Skoków. 
Nigdy wcześniej, a jestem sołtysem trzecią 
kadencję, nie spotkałam się z tak fachową, 
solidną, sumienną i przyjazną fi rmą. Prace 
zostały rozpoczęte już dzień po podpisaniu 
umowy i szły sprawnie. Droga została wyko-
nana szybko i solidnie.

Dodatkowo fi rma (od siebie) zabezpieczyła 
wjazd z drogi  na remontowaną drogę, 
na której od lat były wyrwy i duży spadek, na 
co często narzekali kierowcy. Wyprofi lowana 
została ta część drogi, która nie była pokryta 
gruzem, zostały wykopane rowki odprowa-
dzające nadmiar wody i wszystko zostało 
solidnie ubite walcem. Droga wygląda rewe-
lacyjnie. Dziękuję za dotację. Najserdeczniej 
dziękuję Panom: Rafałowi i Mirosławowi 
Sękowskim oraz ekipie za sprawne, szybkie, 
terminowe i solidne wykonanie. Liczymy na 
współpracę w następnych latach.
  

Urszula Zielińska
Sołtys Łopuchówka

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

 września  r. na stadionie miejskim przy ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie 
odbył się czwarty, a zarazem ostatni, turniej w ramach rozgrywek sołeckich gminy Muro-
wana Goślina.

III miejsce – Sołectwo Nieszawa –  pkt.
IV miejsce – Sołectwo Boduszewo –  pkt.
V miejsce  – Sołectwo Mściszewo –  pkt.
VI miejsce – Sołectwo Trojanowo –  pkt.
VII miejsce – Sołectwo Rakownia –  pkt.
VIII miejsce – Sołectwo Kamińsko –  pkt.
IX miejsce – Sołectwo Łopuchówko –  pkt.
X miejsce  – Sołectwo Głębocko –  pkt.

Po dekoracji sołectw w turnieju sprawnoś-
ciowym przystąpiono do podsumowania 
rozgrywek sołeckich Gminy Murowana 
Goślina w roku . 

Zwycięzcą w klasyfi kacji generalnej zostało 
Sołectwo Białężyn z sumą  punktów. 
W nagrodę sołectwo otrzymało czek o war-
tości  zł.
II miejsce zajęło Sołectwo Przebędowo, 
które w nagrodę otrzymało czek na kwotę 

 zł.
III miejsce Sołectwo Kamińsko - czek na 

kwotę  zł.
IV miejsce Sołectwo Mściszewo - czek na 
kwotę  zł.
V miejsce Sołectwo Nieszawa - czek na 
kwotę  zł.
VI miejsce Sołectwo Rakownia - czek na 
kwotę  zł.
VII miejsce Sołectwo Głębocko - czek na 
kwotę  zł.
VIII miejsce Sołectwo Boduszewo - czek na 
kwotę  zł.

Nagrody fi nansowe zostaną przeznaczone 
na zadania inwestycyjne w sołectwach 
w  roku.

Ponadto za zajęcie miejsc od -  sołectwa 
otrzymały puchary, a wszyscy uczestnicy 
dyplomy.

Turniej zorganizowała spółka MG Sport ze 
środków gminy Murowana Goślina.

Wyrazy współczucia dla Pana 
Wieńczysława Rakowskiego

z powodu śmierci żony

ś.p. Magdaleny 
Rakowskiej

składają 
Przewodniczący Rady Miejskiej, 

Rada Miejska, 
Burmistrz 

oraz Pracownicy Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zwycięzcy Turnieju Sołectw  - Białężyn. 

www.murowana-goslina.pl



SPORT

 sierpnia br. Wójt Gminy Czerwonak Mariusz Poznański 
w drodze decyzji odmówił określenia środowiskowych uwa-
runkowań realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu 
produkcji paliw alternatywnych i kompostu z odpadów w Bole-
chowie.

Oddala się wizja 
„zagłębia śmieciowego” 
w Bolechowie

Forum internetowe gminy Murowana 
Goślina „od nowa”

Przez ostatnie  miesiące Forum Inter-
netowe Gminy Murowana Goślina było 
zamknięte. Byliśmy zmuszeni podjąć 

takie kroki, w związku z wystąpieniem do nas 
p. Dariusza Urbańskiego dot. kategorycznego 
żądania usunięcia postów, w jego opinii, 
naruszających jego dobra osobiste w wątku 
dotyczącym wyborów na burmistrza w  
roku. Z podobnymi wnioskami zwróciło się 
do nas kilkoro innych użytkowników. 

Doszliśmy do wniosku, że należy podjąć kroki 
w celu uporządkowania znajdujących się tam 
treści oraz zmodyfi kowania regulaminu.
Wobec powyższego zostały poczynione 
następujące działania:

. Forum internetowe gminy zostało cza-
sowo wyłączone. 

. Burmistrz Tomasz Łęcki wystosował 
oświadczenie, w którym wyraził ubole-
wanie w stosunku do forumowiczów, 
którzy mogli poczuć się urażeni dotych-
czas ukazanymi się tam postami. 

. Ze względu na mnogość wątków, nie-
możliwe było przejrzenie i uporządkowa-
nie wszystkich postów. Postanowiliśmy 

spytać Użytkowników, co sądzą o dal-
szych losach forum? Ankieta trwała do 
końca sierpnia br.

. W ankiecie udział wzięły  osoby. Na 
zadane pytania otrzymaliśmy następu-
jące odpowiedzi:

Powinno zostać zlikwidowane 
    - % ankietowanych (  osób)
Powinno być utrzymane, ale w zmie-
nionej formie (bardziej restrykcyjny 
regulamin, większa moderacja) 
    - % (  osób)
Powinno być utrzymane w niezmienio-
nej formie – % (  osoby).

. Jednocześnie uruchomiliśmy otwartą 
dyskusję w tej sprawie. Pojawiło się  
postów, z których wyłaniał się generalny 
pogląd, że forum powinno działać nadal.

Po przeanalizowaniu wszystkich argumen-
tów postanowiliśmy:

otworzyć Forum od nowa, usuwając 
wszystkie posty poza zamieszczonymi 
w działach: Klub Pracy, Tablica Ogłoszeń 
oraz w dziale poświęconym sprawie 
budowy kompostowni. Usunąć tzw. 

▪

▪

▪

▪

„martwe” działy, w których odbywała 
się jedynie znikoma dyskusja.
Utworzyć dział do prowadzenia konsul-
tacji.
Zmienić Regulamin Forum na bardziej 
restrykcyjny. Za wzór posłużył nam Regu-
lamin Platformy Dialogu Społecznego 
Urzędu Miasta Poznania. Konsultowali-
śmy ten temat z kilkoma miastami, które 
również prowadzą fora dyskusyjne.

Nowy Regulamin zakłada rejestrację „od 
nowa” dotychczasowych użytkowników 
oraz początkową moderację (pierwszych 

 postów ukaże się na forum po wcześniej-
szej akceptacji moderatorów, kolejne w ra-
mach wzajemnego zaufania będą ukazywać 
się bezpośrednio po napisaniu).

Wyrażamy pogląd, że forum jest potrzebne, 
stanowiąc ważne narzędzie komunikowania 
się z mieszkańcami i platformę do prowadze-
nia merytorycznej dyskusji. Prosimy o zapo-
znanie się z nowym Regulaminem. 

Administrator forum - Jakub Kucharzewski 
Moderator forum - Roma Dukat

▪

▪

Obawialiśmy się jednak pozostałych 
rozstrzygnięć, bowiem w kolejce po 
decyzje czekały jeszcze dwie fi rmy 

„śmieciowe”: Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalno-Transportowych „VIKOM” z Po-
znania oraz Dariusz Karolak NVEST HOME 
z Lubonia. Oba podmioty również otrzy-
mały decyzję odmowną. Dla mieszkańców 
naszej gminy oznacza to tyle, że Wójt Gminy 
Czerwonaka nie wyraził zgody na lokalizację 
spornych przedsięwzięć na tym terenie, 
w bliskim sąsiedztwie os. Zielone Wzgórza 
oraz Puszczy Zielonka.

Doceniamy dogłębne zbadanie spraw przez 
administrację Gminy Czerwonak oraz 
uwzględnienie w postępowaniu administra-
cyjnym dowodów dostarczonych przez prze-
ciwników budowy, co ostatecznie zaskutko-
wało odmową lokalizacji inwestycji w Bole-
chowie.

Decyzje te nie są jednak ostateczne. Inwe-
storzy, zgodnie z przysługującym im pra-
wem, odwołali się od decyzji do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego. Czekamy na 
rozstrzygnięcia. Goślińskie stowarzyszenia 
utrzymają status stron w postępowaniu. 
Burmistrz oraz Urząd Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina nadal będą wspierać ich 
w działaniach.

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

Sołtys 
Łopuchówka 
już nie jest 
do wzięcia

 września br. w związek małżeński 
wstąpili Sołtys sołectwa Łopuchówko 
Urszula Zielińska i Mieczysław Gen-

dera. Ślub wzięli w goślińskim Urzędzie 
Stanu Cywilnego. Podczas ceremonii obecne 
było liczne grono sołtysów, strażnicy miej-
scy i pracownicy urzędu, z którymi na co 
dzień współpracuje Pani Sołtys. Nowożeń-
com życzymy samych słonecznych dni razem 
– co najmniej takich – jak słońce, które przy-
świecało tego właśnie dnia.

październik 2012



URZĄD, RADA

i Byłych Więźniów Politycznych wielokrot-
nie uczestniczył w uroczystościach patrio-
tycznych w naszym mieście. Chętnie dzielił 
się z młodzieżą wspomnieniami ze swego 
ciekawego życia. Pan Janusz zmarł 

 września  roku, przeżywszy  lat. 
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.
Rodzinie Pana Janusza - wyrazy głębokiego 
współczucia składają Burmistrz Tomasz 
Łęcki, władze samorządowe oraz miesz-
kańcy Murowanej Gośliny.

Janusz Kuehn - wspomnienie

Świętej pamięci Pan podporucznik 
Janusz Kuehn, urodził się wolnej Pol-
sce,  czerwca  roku w Grudzią-

dzu. Jego ojcem był Henryk Kuehn, zawo-
dowy ofi cer Wojska Polskiego, matka miała 
na imię Izabela. Dzieciństwo pana Janusza 
to częste zmiany miejsca zamieszkania 
związane z kolejnymi przydziałami służbo-
wymi ojca: okolice Słobódki na Wileńszczyź-
nie, Poznań, wreszcie Białystok, gdzie roz-
począł naukę w Gimnazjum im. Józefa Pił-
sudskiego. W  roku był świadkiem zaję-
cia Białegostoku kolejno przez obu najeźdź-
ców: najpierw Niemców, później Sowietów. 
Ojciec, walczący w  dywizjonie artylerii 
konnej dostał się do niewoli hitlerowskiej, 
zmarł w niej w  roku. Pan Janusz wraz 
z matką i młodszą siostrą zmuszony został 
rozpocząć życie pod sowiecką okupacją. 
Wiosną  roku podzielił los wielu setek 
tysięcy obywateli polskich i został wywie-
ziony do Kazachstanu, gdzie  w sowchozie 
na kazachskim stepie doświadczył trudów 
ciężkiej fi zycznej pracy. W lutym  roku, 
zachęcony przez matkę i siostrę, zgłosił się 
do organizującej się w Kazachstanie Armii 
Polskiej pod dowództwem generała 
Andersa. Został do niej przyjęty mimo nie-
ukończonych jeszcze siedemnastu lat.  Wraz 
z armią Andersa zdołał opuścić Związek 
Sowiecki i przez Persję, Irak i Palestynę, 

a następnie statkiem dookoła Afryki dotarł 
do Anglii. Tam początkowo służył w Dywizji 
pancernej generała Maczka, następnie 
przydzielono Go do wymarzonego lotni-
ctwa. Przeszedł przeszkolenie na radiotele-
grafi stę i strzelca pokładowego w lotni-
ctwie bombowym. Tuż przed zakończeniem 
wojny zostaje przydzielony do . dywi-
zjonu ciężkich bombowców. Po zakończe-
niu wojny do Polski z Kazachstanu wróciła 
matka i siostra pana Janusza. On sam nie 
zdecydował się na powrót do rządzonej 
przez komunistów Polski. Po demobilizacji 
zapisał się na studia radiotelekomunika-
cyjne, jednocześnie działał w środowisku 
byłych polskich wojskowych, gdzie udzielał 
się w działalności sportowej. W  roku 
założył rodzinę, wraz z żoną doczekał się 
siódemki dzieci. Po ukończeniu studiów 
podjął pracę w fi rmie zajmującej się elektro-
akustyką, w której zyskał status eksperta 
w dziedzinie akustyki i doszedł do stanowi-
ska dyrektora technicznego. W latach dzie-
więćdziesiątych XX stulecia pan Janusz 
przeszedł na emeryturę. Ożenił się po raz 
drugi, a w  roku na stałe powrócił do 
Polski. Wraz z żoną Henryką zamieszkał 
w Murowanej Goślinie. Tu wrósł w miej-
scowe społeczeństwo. Jako członek a na-
stępnie przewodniczący goślińskiego 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 

 września  roku, przeżywszy  lat, zmarł Pan podporucznik Janusz Kuehn, Prze-
wodniczący goślińskiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów 
Politycznych. Pogrzeb odbył się  października o godz. .  na warszawskich Powąz-
kach.

Zapisz dziecko! Bezpłatny kurs 
komputerowy angielskiego w Bibliotece

Łączy on zabawę i naukę z używaniem 
komputera. Każde dziecko może korzy-
stać z kursu samodzielnie. Dokładnie 

tak, jak na co dzień korzysta z gier kompute-
rowych. Wystarczy, aby uczyło się w biblio-
tece dwa razy w tygodniu przez niecałą 
godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można 
było zobaczyć pierwsze efekty nauki.

Kurs polega na połączeniu najnowszych 
technologii z tradycyjnym nauczaniem. 
Składa się z ponad  gier edukacyjnych, 
setek fi lmów, piosenek, „foto-lekcji” i ćwi-
czeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci 
w świecie FunEnglish.pl przeżywają przy-
gody wraz z bohaterami gier i fi lmów i uczą 
się bezpośrednio od native speakerów.

Kurs składa się z sześciu bloków podzielo-
nych na  podrozdziałów. W skład każdego 
podrozdziału wchodzi gra edukacyjna, krótki 
fi lm, piosenka karaoke i „foto-lekcja” oraz 
ponad  ćwiczeń. Po przejściu przez wszyst-
kie bloki dziecko zapozna się z prawie tysią-
cem zwrotów przydatnych w % sytuacji 
komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje około 
dziewięciu miesięcy. Przez cały czas trwania 
kursu dzieci będą mogły liczyć na pomoc pra-
cowników biblioteki. A po jego zakończeniu 
każde dziecko otrzyma specjalny certyfi kat. 

Projekt www.funenglish.pl jest  współfi nan-
sowany przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowa-

cyjna Gospodarka (działanie . )  na lata 
-  oraz z Budżetu Państwa.

Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bez-
płatnie, dzięki udziałowi w projekcie „FunEn-
glish w bibliotece”. Zarówno biblioteka, jak 
i dzieci uczestniczące w kursie, będą mogły 
także uczestniczyć w specjalnych konkursach 
organizowanych przez FunEnglish.pl i Funda-
cję Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.

Informacji na temat komputerowego kursu 
FunEnglish.pl udziela: 
Maria Matelska-Busza
Dyrektor Biblioteki Publicznej
tel.    ,     lub   
e-mail: mariola@murowana-goslina.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zaprasza wszystkie dzieci 
w wieku -  lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl.

www.murowana-goslina.pl



NIERUCHOMOŚCI

     – Sonia Modrak,   lat ,
„Promyk” w Murowanej Goślinie 
     – Julia Dukarska, lat ,
„Leśne Skrzaty” w Przebędowie 
     – Kacper Kaczmarek,  lat,
„Groszek” w Murowanej Goślinie   
     – Jakub Sobolewski, lat ,
„Klub Przedszkolaka” na os. Zielone 
Wzgórza – Hania Klepacka, lat ,
„Słoneczko” na os. Zielone Wzgórza  
     – Aleksandra Kajdasz, lat ,
„Smocze Wzgórze” w Murowanej Gośli-
nie – Wiktoria Dzikiewicz

Kategoria –  najlepsze prace spośród 
wszystkich nadesłanych:

. miejsce – Oliwia Budnik, lat  – „Smocze 
Wzgórze”

. miejsce – Maciej Dereń, lat  – „Sło-
neczko”

. miejsce – Franek Pogodski, lat  – „Klub 
Przedszkolaka”

Kategoria - Dla  przedszkoli, które nade-
słały na konkurs najwięcej prac (decydował 
czynnik procentowy, czyli liczba nadesła-
nych prac w stosunku do liczby wszystkich 
przedszkolaków w danym przedszkolu) oraz 
wykazały się największą kreatywnością 
w ich tworzeniu.

. miejsce – „Smocze Wzgórze”

. miejsce – „Klub Przedszkolaka”

. miejsce – „Leśne Skrzaty”

.  darmowy instruktaż nordic walking

Miejscem zbiórki był Nowy Rynek na os. Zie-
lone Wzgórza. Jak prawidłowo chodzić z kij-
kami, rozgrzewać się oraz rozciągać, dowie-
działo się  osób. Po skończonym instruk-
tażu udaliśmy się na spacer do pobliskiego 
lasu.

.  II Metropolitalny Spływ Kajakowy 
rzeką Wartą

Gmina Murowana Goślina współorganizo-
wała ze Stowarzyszeniem „Metropolia 
Poznań” II Metropolitalny Spływ Kajakowy. 
Kajakarze startowali w Poznaniu. Meta znaj-

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Tydzień zaczęliśmy VI Cysterskim Rajdem 
Rowerowym .

Z Murowanej Gośliny ruszyliśmy w dwóch 
grupach: familijną (ponad  uczestników, 
trasa łatwa przewidziana dla rodzin), mara-
tońską (  rowerzystów, trasa dłuższa, bar-
dziej wymagająca, dla dorosłych). Na mecie 
w Owińskach dołączyliśmy do rowerzystów 
i „kijkowców” z pozostałych tras, razem 
tworząc grupę ponad pół tysiąca osób. Były 
konkursy i możliwość zwiedzenia nowo 
otwartego Parku Orientacji Przestrzennej.

.  odbył się I Eko Piknik połączony z Mię-
dzyszkolnymi Rozgrywkami Sportowymi.

Uczniowie z gminnych szkół podstawowych 
oraz reprezentanci gimnazjów w liczbie nie-
mal tysiąca przybyli wraz z nauczycielami na 
stadion „Concordii”, by zmierzyć się, 
zarówno w konkurencjach sportowych, jak 
i poświęconych wiedzy o ekologii. Były stoi-
ska promocyjne organizacji i instytucji dzia-
łających na rzecz ekologii i przyrody. Głów-
nym sponsorem imprezy była fi rma Altrans 
Sp. z o.o. z m. Białęgi, będąca zarządcą skła-
dowiska odpadów komunalnych w gminie 
Murowana Goślina. Pomysłodawczynią kie-
rującą całym przedsięwzięciem – Barbara 
Borejsza-Ida, inspektor ds. ochrony środowi-
ska i usług komunalnych UMiG.

.  impreza sportowa dla przedszkolaków 
+ rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

W hali sportowej przy ul. Mściszewskiej  
dla  przedszkolaków odbyła się impreza 
sportowa. Na sześciu stanowiskach dzieci 
zmagały się z różnymi konkurencjami: rzu-
cały hula hop, grały w kręgle, pokonywały 
tor przeszkód, wbijały gole do bramki. Na 
zakończenie odbyło się wręczenie nagród 
w konkursie plastycznym.
Kategoria - najlepsza praca z każdego przed-
szkola:

„Koniki Polne” w Długiej Goślinie 
     – Nadia Ewert, lat ,
Łopuchowo – Amelia Błażyńska, lat ,
„Raczek” w Rakowni 

▪

▪
▪

Szkoły bawiły się 
ekologicznie

dowała się na Bindudze w Mściszewie. Z fa-
lami rzecznymi, ale i deszczem, i burzą zma-
gało się  kajakarzy. Na mecie gorący posi-
łek i ognisko nieco złagodziły skutki nieprzy-
jaznej aury.

.  Europejski Dzień bez Samochodu

Tego dnia każdy, kto pokazał dowód reje-
stracyjny pojazdu jechał komunikacją fi rmy 
Warbus za darmo. Akcja miała zachęcać do 
pozostawienia samochodów w domu i od-
korkowania przestrzeni wokół nas. Dzięku-
jemy fi rmie Warbus!

.  Bike Cross Maraton w Łopuchowie 
„Na zmęczenie… Zielonka”

Co prawda ofi cjalne obchody ETZT kończyły 
się . , ale postanowiliśmy w nie włączyć 
jeszcze maraton rowerowy, współorganizo-
wany z TKKF Pałuki Wągrowiec.  rowe-
rzystów zmagało się w Puszczy Zielonce na 
dwóch dystansach: mini (ok.  km), mega 
(ok.  km). Wśród uczestników liczne grono 
goślinian.

Sporo się działo! Nie byłoby to możliwe, 
gdyby nie pomoc wielu ludzi i podmiotów.

Biuro Komunikacji Społecznej
tel.    

e-mail: promocja@murowana-goslina.pl 

W dniach -  września co roku przypada Europejski Tydzień Zrównoważonego Trans-
portu, w którego obchody i tym razem włączyła się gmina Murowana Goślina. Propago-
waliśmy zdrowy, aktywny, ekologiczny tryb życia poprzez różne przedsięwzięcia tury-
styczne i sportowe.

DZIĘKUJEMY: MG Sport (Zbi-
gniew Madoński, Norbert Nowicki), 
Straży Miejskiej (Anna Pacholska, Prze-
mysław Eszner, Mirosław Stróżyński), 
Monice Kulupie, Bartłomiejowi Stefań-
skiemu, naszym współpracownikom: 
Barbarze Borejszy-Idzie, Joannie Gliwce, 
Darii Niemier, Andrzejowi Kobyla-
ckiemu, Piotrowi Hildebrandtowi, oraz 
Spółce Warbus, Firmie INLINE Poland, 
Ośrodkowi Kultury w Murowanej Gośli-
nie.
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JUBILACI

VI Cysterski Rajd Rowerowy - meta w Owińskach. Turniej siatkówki podczas Eko Pikniku dla szkół.

Konkurs malarski na ślimaka Cittaslow. Eko Piknik - gadżety gminne cieszyły się zainteresowaniem.

Rzeźba z plastikowych butelek. Impreza sportowa dla przedszkolaków.

Oliwia Budnik odbiera nagrodę w konkursie plastycznym. Smocze Wzgórze odbiera nagrodę w konkursie plastycznym.
c.d. str. 

www.murowana-goslina.pl



Takim komentarzem Burmistrz Tomasz Łęcki opatrzył uroczy-
stość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, 
którego dokonał w imieniu Prezydenta RP  września w Urzę-

dzie Miasta. Za wspólne życie pół wieku odznaczonych zostało 
 par. Był tort, podniosła atmosfera, a nawet śpiew. Jak na weselu.

Medale z rąk Burmistrza, a także kwiaty, listy gratulacyjne i upominki 
(koce) przygotowane przez Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Alek-
sandrę Pilarczyk otrzymały następujące Małżeństwa: Irena i Jan 
Baszczyńscy, Bogumiła i Andrzej Dachtera, Janina i Henryk Pasieka, 
Marianna i Kazimierz Reizner, Aleksandra i Mirosław Siwak, Elżbieta 
i Jacek Sommerfeld, Janina i Feliks Tryler, Anna i Bogdan Winkel, 
Teresa i Zenon Woś, Joanna i Jerzy Wysoccy. Ze względów zdrowot-
nych na uroczystość nie przybyli Państwo Jadwiga i Henryk Wie-
trzyńscy, ale Burmistrz odwiedził Jubilatów w domu.

Po części ofi cjalnej był czas na jubileuszowy tort i wspomnienia. Pięć 
par brało ślub w Murowanej Goślinie, w tym dwie pary w tym samym 
dniu. Ślubów udzielał ówczesny proboszcz – ks. Roman Dylick. Łącz-
nie Jubilaci przez  lat doczekali się  dzieci i  wnucząt. Dwie 
pary połączył związek małżeński ich dzieci. Ceremonie ślubne prze-
biegały czasem w nietypowych okolicznościach i tak np. jedna z par 
pobrała się podczas wakacyjnego wyjazdu do Karpacza w skrom-
nym liczebnie, ale zacnym, towarzystwie dwojga świadków. 

Jubilaci wspominali również Murowaną Goślinę sprzed  lat. Wśród 
anegdot, pojawiła się dotycząca ówczesnego lekarza, który mężczy-
znom na przeziębienie zapisywał wizytę… w pijalni piwa.

Wesołej atmosfery dopełniła piosenka w wykonaniu Pana Kazimie-
rza Reiznera, jakże na czasie. Ostatnie słowa bowiem brzmiały 
„będę wierny ci do śmierci jakem charakterny” - i tego życzymy.
Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Prawie jak wesele, 
     tylko 50 lat później

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

Anna i Bogdan Winkel. Bogumiła i Andrzej Dachtera.

Elżbieta i Jacek Sommerfeld. Irena i Jan Baszczyńscy.

Aleksandra i Mirosław Siwak.
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Janina i Feliks Tryler. Janina i Henryk Pasieka.

Joanna i Jerzy Wysoccy. Marianna i Kazimierz Reizner.

Teresa i Zenon Woś. Jadwiga i Henryk Wietrzyńscy.

Państwo Helena i Edmund Grzebyta 
 lat razem

We wrześniu br. . rocznicę pożycia małżeńskiego 
obchodzili mieszkańcy Murowanej Gośliny Państwo 
Helena i Edmund Grzebytowie (rocznicę zawarcia ślubu 

cywilnego, bowiem kościelny wzięli w październiku  r.). 

Niemal od zawsze związani z naszą gminą. Urodzeni w Białęży-
nie. Mieli epizod wysiedleńczy podczas wojny. Przez jakiś czas 
mieszkali też w Obornikach. Ostatecznie jednak osiedli w Muro-
wanej Goślinie i bardzo sobie chwalą spokojną lokalizację. 

Mieszkają z małym pieskiem Pikusiem i cieszą się dobrym zdro-
wiem. Przez swoje długie wspólne życie doczekali  dzieci, 

 wnuków i  prawnuków.

Szanownym Jubilatom życzymy  lat razem czyli wiecznej 
miłości. Helena i Edmund Grzebyta.

www.murowana-goslina.pl



URZĄD, RADA

KONKURS 
PLASTYCZNY

Przystań Binduga jeszcze bez deszczu. Start maratonu MTB w Łopuchowie.

Armata dwała sygnał do startu maratonu. Na trasie maratonu MTB.

 II miejsce: Maciej Dereń
 I miejsce: Oliwia Budnik (Smocze Wzgórze) 

 III miejsce: Franek Pogodski

Start spływu kajakowego. Na mecie spływu kajakowego Prezydent Ryszard Grobelny i Burmistrz Tomasz Łęcki mieli zagrać w siatkówkę.
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Co zrobić przy zatruciu grzybami?

Jesień to idealna pora, by ruszyć na leśne 
szlaki. Czy to na rowerze, czy o kijkach 
lub po prostu pospacerować. Za nami 

kilka turystycznych przedsięwzięć na tere-
nie gminy:

.  – .  Bezpłatne instruktaże nordic wal-
king
Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” 
zorganizował  bezpłatnych instruktaży nor-
dic walking na terenie  gmin związkowych. 
Uczestnicy spotykali się w Swarzędzu, Muro-
wanej Goślinie, Czerwonaku, Pobiedziskach, 
Dąbrówce Kościelnej (gm. Kiszkowo) oraz 
Rościnnie (gm. Skoki), by nauczyć się pra-
widłowej techniki chodzenia z kijkami.

.  – Prezentacja gmin ZM „Puszcza Zie-
lonka” w Ogrodzie Botanicznym
Z okazji urodzin Ogrodu Botanicznego w Po-
znaniu, odbyła się promocja ZM „Puszcza 
Zielonka” i Parku Krajobrazowego. Akcja 
przebiegała pod nazwą „Puszcza Zielonka 
po horyzont”. Na scenie prezentowały się 
gminy związkowe, oraz ich zespoły arty-
styczne (opis w artykule BS: Co w kulturze 

się zdarzyło). Można było obejrzeć wystawę 
zdjęć z Puszczy autorstwa Mileny Kuleczki 
oraz zdjęcia rzeźb Pleneru Rzeźbiarskiego 
w Pławnie.

.  – VI Cysterski Rajd Rowerowy
Rowerzyści startowali na  trasach, cho-
dzący z kijkami mieli do wyboru . Z Murowa-
nej Gośliny wystartowało niemal  osób. 
Wszyscy spotkali się na mecie w Owińskach 
w ilości ponad , by zwiedzić Park Orienta-
cji Przestrzennej i wziąć udział w konkursach 
dotyczących puszczańskiej przyrody.

.  – Światowy Dzień Turystyki 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielko-
polskiego wybrał Murowaną Goślinę na 
organizację obchodów Światowego Dnia 
Turystyki, czyli spotkanie ludzi z tzw. branży 
turystycznej. Część ofi cjalna odbyła się 
w auli Gimnazjum nr  w Murowanej Gośli-
nie. Następnie uczestnicy pojechali zwiedzić 
kościół drewniany w Wierzenicy oraz Park 
Orientacji Przestrzennej w Owińskach. 
Całość zakończyła biesiada przy ognisku 
w Zielonce.

.  – Rajd rowerowy gmin LGD „Kraina 
Trzech Rzek”
Z terenu  gmin członkowskich: Ryczywołu, 
Obornik i Murowanej Gośliny ruszyli rowe-
rzyści, by spotkać się na mecie w Gajowym 
Bączku koło Dąbrówki Leśnej za Obornikami. 
Goślińska grupa, złożona z  uczestników, 
miała do pokonania dystans  km w jedną 
stronę. Na mecie czekał smaczny posiłek 
i upominki. Wyjątkowo dopisała pogoda. 

.  – wycieczka ornitologiczna – Stawy 
Kiszkowskie
Miłośnicy ptaków uczestniczyli w wycieczce 
po Stawach Kiszkowskich. Leśnik z zamiło-
wania Bartosz Krąkowski oprowadził, cieka-
wie opowiedział i pokazał bogactwo przy-
rody tamtego terenu. Ci, którzy zabrali lor-
netki, mieli ucztę dla oczu.

Szersza relacja i zdjęcia dostępne na stro-
nach: www.murowana-goslina.pl; 
www.puszcza-zielonka.pl; 
www.kraina rzek.pl 
oraz na profi lu gminy Murowana Goślina na 
facebooku.

Turystyczna jesień

Jesień to czas grzybobrania. Przestrze-
gając zasady dobrego grzybiarza uni-
kamy zatruć:

zbieramy tylko dobrze znane grzyby,
nie podajemy grzybów dzieciom,
nie zbieramy grzybów starych lub uszko-
dzonych,
nie przechowujemy grzybów w toreb-
kach foliowych i spożywamy bezpośred-
nio po przygotowaniu.

Jeśli po spożyciu grzybów wystąpią niepoko-
jące objawy należy udać się do lekarza, a naj-

▪
▪
▪

▪

lepiej do szpitala. Objawy zatrucia grzybami: 
bóle brzucha, wymioty, biegunka, silne prag-
nienie, kurcze mięśni, drgawki, zaburzenia 
pracy serca i układu krążenia, spadek ciśnie-
nia tętniczego, bóle wątroby, rozszerzenie 
źrenic, stany podniecenia, odurzenia, zamro-
czenia, zaburzenia świadomości, utrata 
przytomności, śpiączka. 

Zanim przybędzie lekarz należy opróżnić 
żołądek poprzez wywołanie wymiotów 
i podać osoloną wodę (nie podawać mleka 
ani alkoholu), zabezpieczyć wymiociny oraz 

resztki grzybów do diagnostyki laboratoryj-
nej, co ułatwi leczenie. Osoby, które jadły te 
same grzyby również powinny zgłosić się do 
lekarza. Często po wystąpieniu wyżej wymie-
nionych objawów następuje okresowe 
polepszenie stanu zdrowia. Niezależnie od 
tego osoby podejrzane o zatrucie grzybami 
należy przewieźć do szpitala. 

Maria Czaińska
Kierownik Przychodni 

Lekarza Rodzinnego

Uczestnicy instruktażu nordic walking w Dąbrówce Kościelnej. Rowerzyście na mecie rajdu LGD Kraina  Rzek.

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

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

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

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

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

Adres: ul. Poznańska , 
-  Murowana Goślina

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

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

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

Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do Statuetki 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina „Przedsiębiorca 
Roku  Gminy Murowana Goślina” w kategoriach: 

całokształt,
mały przedsiębiorca (do  osób zatrudnionych),
średni przedsiębiorca (od  do  osób zatrudnionych),
duży przedsiębiorca (powyżej  osób zatrudnionych).

Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsiębiorcy 
z naszej gminy, który w roku  wykazał się realizacją inwesty-
cji w swojej fi rmie, ale również przyczynił się do rozwoju gospo-
darczego gminy, wzrostu przedsiębiorczości, a także wspierał 
cenne inicjatywy społeczne lub gospodarcze.

Zgłoszenie powinno zawierać:
pełną nazwę i adres przedsiębiorcy,
określenie kategorii, której dotyczy nominacja,
szczegółowe uzasadnienie nominacji,
imię i nazwisko osoby zgłaszającej.

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Zachęcamy do zgłoszenia kandydatów, do tytułu Sportowca 
Roku , w dwóch kategoriach wiekowych: 

kategorii młodzieżowej (do  lat),
kategorii seniora (powyżej  lat).

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, miejsce 
zamieszkania, datę urodzenia, nazwę uprawianej dyscypliny 
sportu, nazwę i adres reprezentowanego klubu sportowego, imię i 
nazwisko osoby zgłaszającej oraz osiągnięcia sportowe w  r., 
w tym:

nazwę, rangę, termin i miejsce zawodów sportowych,
miejsce w klasyfi kacji zawodników.

▪
▪

▪
▪

Nominacje do nagród można przesyłać do  grudnia  r. 
włącznie do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy z dopiskiem „Przedsiębiorca Roku”/„Sportowiec Roku” 

lub e-mailem na adres: inwestycje@murowana-goslina.pl

GOŚLIŃSCY EMERYCI ZAPRASZAJĄ 
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Murowanej Goślinie organizuje:

wyjazd do Teatru Muzycznego w dniu . .  r. na spektakl „Cygańska miłość”,
wyjazd do Teatru Muzycznego w dniu . .  r. na spektakl „Biesiada Muzyczna”,

wieczorek andrzejkowy w dniu  grudnia  r.

Zgłoszenia: w środy w godz. .  – .  
w biurze w Ośrodku Kultury przy ul. Poznańskiej .

▪
▪
▪

SZUKASZ PORADY PRAWNEJ?
Od  października   r. działa w Ratuszu 

przy placu Powstańców Wlkp. 
Biuro Poselskie Posła RP Tadeusza Dziuby.

Biuro służyć będzie poradą i pomocą w spra-
wach osobistych, rodzinnych, społecznych, 

zawodowych i prawnych.

GODZINY URZĘDOWANIA: 
pierwszy poniedziałek każdego miesiąca 

w godz. : - :  
oraz trzecia środa każdego miesiąca 

w godz. : - : .
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OŚWIATA

 września pierwszoklasiści Gimna-
zjum nr  im. Jana Kochanow-
skiego dołączyli do grona prawo-

witych uczniów. O przyjęcie do społeczności 
gimnazjalnej starały się trzy klasy: I a z wy-
chowawczynią panią Justyną Telicką, I b pod 
opieką pani Alicji Piesiak oraz I c, której 
wychowawczynią jest pani Dorota 
Schraube. 

Otrzęsiny zostały przygotowane przez 
przedstawicieli samorządu uczniowskiego 
z klas trzecich. Pierwszoroczniacy dostali 
maski kotów wykonane przez starsze klasy 
i mogli je zdjąć dopiero po wykonaniu 
wszystkich zadań. 

Pierwszym zadaniem był wielobój. W jego 
zakres wchodziło: napisanie fraszki o swojej 
klasie, przetłumaczenie tekstu staropol-
skiego na język współczesny, wymyślenie 
klasowego okrzyku, stworzenie klasowej 
lipy oraz narysowanie karykatury swojej 
wychowawczyni. Na wykonanie zadań ucz-
niowie dostali pół godziny. 

Gimnazjum nr 2 - 
OTRZĘSINY!

W lipcu nauczyciele naszej szkoły 
opiekowali się młodzieżą z Biało-
rusi (program sportowy przygoto-

wali nauczyciele wychowania fi zycznego, 
natomiast warsztaty nt. wielokulturowości 
prowadzili A. Drabczyk i J. Niewiński). W dru-
gim tygodniu lipca gościliśmy także młodych 
Litwinów z Vilkiji, którzy razem z uczniami 
Gimnazjum nr  im. H. Cegielskiego realizo-
wali wspólny projekt „Domy Pamięci” fi nan-
sowany przez Polsko-Litewski Fundusz 
Wymiany Młodzieży. 

W drugiej połowie lipca rozpoczęliśmy także 
realizację polsko-gruzińskiej Młodzieżowej 
Akademii Wolności VIP Leadership, fi nanso-
wanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych RP w ramach „Wsparcia Demokracji 

”. Młodzież przez tydzień uczestniczyła 
w warsztatach fl orystycznych, ikonografi cz-
nych, krawieckich, kulinarnych oraz lider-
skich. Ważne dla obu grup było stworzenie 
z czterystu biało-czerwonych begonii Ike-
bany Wolności i Pokoju. Rewizyta goślińskiej 
młodzieży w Gruzji odbędzie się na początku 
listopada.

Wieści z Gimnazjum nr 

We wrześniu w naszym gimnazjum w ramach 
innowacji pedagogicznej zaczęła funkcjono-
wać autorska klasa o profi lu interdyscypli-
narnym „Hipolit” z rozszerzonym językiem 
angielskim oraz dodatkowymi zajęciami 
z wielokulturowości, języka polskiego, histo-
rii, WOS-u oraz matematyki i fi zyki. Ważnym 
elementem nauczania w klasie interdyscypli-
narnej będzie edukacja na temat praw czło-
wieka, połączona z edukacją nt. temat Holo-
kaustu i zapobiegania zbrodniom przeciwko 
ludzkości. W klasie „Hipolit” doskonale będą 
się czuły osoby żywiołowe, obdarzone krea-
tywnością, pomysłowością oraz oryginalnoś-
cią myślenia. 

Uczniowie tej właśnie klasy wraz z wycho-
wawcą - p. J. Niewińskim w pierwszym tygo-
dniu września uczestniczyli w warsztatach 
rzeźbiarsko-fotografi cznych w ramach VI 
Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego 
„Puszcza Zielonka ”. 

Elżbieta Mistarz
Nauczycielka

Gimnazjum nr  w Murowanej Goślinie

Następna konkurencja nosiła tytuł „Rzut 
kluczem do buta Kochanowskiego”. Było to 
zadanie dla wychowawców, którzy mieli trzy 
szanse na trafi enie. 

Trzecie zadanie pt. „Jabłko z lipy” wywołało 
najwięcej śmiechów i było powodem ogólnej 
radości. Polegało ono na ugryzieniu jabłka, 
które zostało zawieszone na sznurku. Ochot-
nik z każdej klasy miał zawiązane ręce. 

Ostatnim zadaniem było wypicie przez 
wychowawców „czary goryczy”. Była to 
mieszanka zimnej kawy rozpuszczalnej 
z solą. Dzięki zaangażowaniu wszystkich 
uczniowie mogli zdjąć maski kotów i zostali 
przyjęci do grona naszych uczniów. 

Na zakończenie wszystkie klasy dostały 
dyplom oraz słodycze, a wychowawcy 
podziękowania za uczestnictwo w otrzęsi-
nach.

Olga Szewczyk
Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego

Nowy rok szkolny 
w JEDYNCE

 września  r. nowy rok szkolny roz-
poczęło w Szkole Podstawowej nr  
im. Karola Marcinkowskiego  ucz-

niów, w tym  pierwszoklasistów. Ucznio-
wie podzieleni są na  oddziałów. Dyrekcja 
i nauczyciele zaplanowali dla uczniów wiele 
zajęć pozalekcyjnych: dydaktyczno-wyrów-
nawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, 
różnych kół zainteresowania. 

Ponadto część uczniów będzie uczestniczyć 
w nauce pływania na basenie w Koziegło-
wach, dzięki współpracy szkoły z Wielkopol-
skim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 
Sportowych. Dla wszystkich uczniów organi-
zowane będą koncerty muzyczne na terenie 
szkoły. Z kolei najmłodsi uczniowie będą 
mogli od października korzystać z następują-
cych zajęć: logopedycznych, gimnastyki 
korekcyjnej, dydaktyczno-wyrównawczych 
dla uczniów z trudnościami w pisaniu i czyta-
niu oraz zdobywaniu umiejętności matema-
tycznych, a także rozwijających zdolności 
plastyczne i matematyczno-przyrodnicze, 
w ramach projektu „Indywidualizacja 
nauczania w klasach I-III szkół podstawo-
wych Gminy Murowana Goślina”. Projekt ten 
jest współfi nansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Szkoła zamierza również włączyć się w reali-
zację innych projektów edukacyjnych, m.in.: 
Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego dla 
Szkół Podstawowych „Pozwólmy zwierzę-
tom żyć tam, gdzie się urodziły”, Projektu 
Edukacyjnego „Lepsza szkoła” i Projektu 
Edukacyjnego „Bezpieczny pies”. Kontynuo-
wany będzie udział szkoły w programach 
„Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”. 

Krzysztof Radke
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 

im. Karola Marcinkowskiego 

Biblioteka Publiczna w Murowanej 
Goślinie, Oddział dla Dzieci zachęca 
do zbierania kasztanów, które 

posłużą jako zimowa karma dla zwierząt. 

Kasztany dostarczać można do Biblioteki 
przy pl. Powstańców Wlkp.  w Murowanej 
Goślinie, w godz. :  – : . Dla dzieci, 
które zbiorą największą ilość kasztanów zor-
ganizowane zostanie spotkanie z leśnikiem. 
Zachęcamy do włączenia się w akcję i pomoc 
zwierzakom w przetrwaniu zimy!

Informacji udziela:
Zdzisława Godawa
Oddział dla Dzieci, Biblioteka Publiczna
tel.     w. 

Przynieś kasztany

Dwa miesiące wakacyjne obfi towały w różnorodne działania 
edukacyjne naszej szkoły oraz Koła Wielokulturowego 
podejmowane w partnerstwie z Komitetem Partnerskim 
Ziemi Goślińskiej oraz Poznańską Filią Związku Gmin 
Wyznaniowych  Żydowskich w RP. 

www.murowana-goslina.pl



TURYSTYKA

Derby Concordia 
Murowana Goślina 
– KS Łopuchowo

 września, w Dzień bez Samo-
chodu, gdy na Warcie z przeciw-
nościami atmosferycznymi wal-

czyli kajakarze, na murawie stadionu miej-
skiego przy ul. Mściszewskiej w Murowanej 
Goślinie w szranki stanęły dwa nasze zespoły 
piłkarskie: Concordia Murowana Goślina – 
KS  Łopuchowo. Była to . kolejka roz-
grywek klasy okręgowej grupy wschodniej.

Burza i grad nie zakłóciły przebiegu meczu. 
Zawodnicy obu drużyn walczyli o wynik do 
końca. Mimo to, mecz zakończył się remisem 

: . Trenerzy obu drużyn żartobliwie komen-
towali – „tak miało być”. Piłkarski poker? Na 
zakończenie Burmistrz Tomasz Łęcki wrę-
czył najlepszym zawodnikom meczu z obu 
drużyn talony na kwotę  zł z przeznacze-
niem na zakup sprzętu sportowego. Obie 
drużyny, na ręce prezesów Jana Sygneckiego 
(KS Łopuchowo) i Pawła Witkowskiego (Con-
cordia Murowana Goślina), otrzymały piłki 
nożne fi rmy Adidas.

Termin Wydarzenie Miejsce

 
października

II liga siatkówki kobiet: 
KS Murowana Goślina - KS Energetyk Poznań

Hala sportowa 
ul. Mściszewska 

 
października Piłka nożna: KS  Łopuchowo - Warta Śrem Stadion Łopuchowo

 
października Gala Rowerowa Aula Gimnazjum nr 

 
października

I liga siatkówki: mecz KS Murowana Goślina 
                              - Armatura Eliteski AZS UE Kraków

Hala sportowa 
ul. Mściszewska 

 listopada Turniej tenisa stołowego dla samorządowców Hala sportowa
ul. Mściszewska 

 listopada
Piłka nożna: 
CONCORDIA Murowana Goślina 
                                                   - Las Puszczykowo

Stadion miejski
Murowana Goślina

 listopada II liga siatkówki kobiet: 
KS Murowana Goślina - Pałac II Bydgoszcz

Sala sportowa 
Gimnazjum nr 

 listopada III liga B siatkówki mężczyzn: 
UKS Murowana Goślina - Kangur Nowy Tomyśl

Sala sportowa 
Gimnazjum nr 

 listopada Piłka nożna: KS  Łopuchowo - Stella Luboń Stadion Łopuchowo

 listopada
I liga siatkówki: 
mecz KS Murowana Goślina 
                                       - Wieżyca  Stężyca

Hala sportowa
ul. Mściszewska 

 listopada I liga siatkówki: mecz KS Murowana Goślina 
            - AZS WSBiO KSZO Ostrowiec Świętokrzyski

Hala sportowa
ul. Mściszewska 

 listopada III liga B siatkówki mężczyzn: 
UKS Murowana Goślina - MOS Czarni Ostrowite

Sala sportowa 
Gimnazjum nr 

TERMINARTERMINARZ Z 
WYDARZEŃ SPORTOWYCHWYDARZEŃ SPORTOWYCH

Skakali przez przeszkody

Na ciasnym i wymagającym parkurze 
rozegrano cztery konkursy o rosną-
cym stopniu trudności od Mini LL 

(wysokość przeszkód do  cm), przez LL (do 
 cm), L (do  cm) aż do P (do  cm).

W zawodach startowało ponad  zawodni-
ków z różnych stajni, a łącznie mogliśmy 
oglądać ponad  przejazdów (to bardzo 
dużo jak na zawody towarzyskie). Zaangażo-
wanie sponsorów, między innymi Ośrodka 
Pomocy Społecznej, władz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina oraz Pani Małgorzaty 
Matuszczak ze Sklepu Jeździeckiego Bruge, 
pozwoliło na zakup wielu bardzo atrakcyj-
nych nagród. 
W zawodach wzięło udział kilka zawodni-
czek z Klubu Jeździeckiego Raduszyn. Najle-
piej z gospodarzy spisała się Joanna Żak na 
Midasie, która wygrała konkurs klasy L oraz 
dzielnie walczyła i zajęła trzecie miejsce 
w najwyższej klasie P.

Oprócz zawodów cały czas trwał mini festyn 
rodzinny podczas, którego bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszył się grill oraz liczne 
atrakcje przygotowane dla dzieci przez ama-

zonki raduszyńskiego klubu i zawodników 
Klubu AZS UAM Poznań Triatlon. 

Andrzej Kosakowski, Stajnia Raduszyn

 września  roku odbyły się na terenie Gospodarstwa Państwa Kosakowskich 
w Raduszynie Towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody.

październik 2012



OŚWIATA

 Dzień Solidarności i Wolności  sierpnia 
 r. 

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w in-
tencji Solidarności i Wolności odprawioną 
przez ks. Marka Chmarę w kościele pw. Naj-
wyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa. Po 
mszy św. odbył się koncert Jacka Kowal-
skiego z zespołem Monogramista JK, który 
zaprezentował nasze dawne pieśni patrio-
tyczne i zaprosił publiczność do wspólnego 
śpiewania oraz wykonał własne kompozycje 
z okresu swojej działalności w Solidarności.

 Gminne Święto Plonów w Łopuchowie 
 września  r.

Uroczystość rozpoczęła się  mszą świętą, 
którą odprawił ks. Piotr Skoczylas - proboszcz 
parafi i pw. św. Marii Magdaleny w Długiej 
Goślinie przy kaplicy w Łopuchowie. Po nabo-
żeństwie nastąpił przemarsz korowodu 
dożynkowego poprowadzonego przez Orkie-
strę Dętą OSP przez wieś. Po przejściu na boi-
sko sportowe rozpoczęły się ofi cjalne uroczy-
stości dożynkowe. Prowadzący Zbyszek Bit-
ner powitał: gospodarzy, starostów, delega-
cje sołectw, rolników i zaproszonych gości. 
Gospodarz dożynek - Burmistrz Tomasz Łęcki 
tradycyjnym przecięciem powrozu rozpoczął 
obrzęd dożynkowy, prowadzony przez 
Zespół folklorystyczny „Goślinianie” pod kie-
runkiem pani Marzenny Karbowskiej. W dal-
szej części obrzędu Starostowie dożynek 
Urszula Kosakowska oraz Paweł Bugajny 
wręczyli chleb dożynkowy gospodarzowi 
święta plonów, który to razem z ks. Piotrem 
Skoczylasem oraz sołtysem Leszkiem Som-
merfeldem podzielili sprawiedliwie i poczę-
stowali uczestników dożynek. Na zakończe-
nie części ofi cjalnej głos zabrał Gospodarz 
dożynek - Burmistrz Tomasz Łęcki. Następnie 
w towarzystwie członka zarządu Rady 
Powiatu Poznańskiego Zygmunta Jeżew-
skiego wręczył sołtysom i przewodniczącym 
osiedli samorządowych prezenty w postaci 
piłek sportowych. Ostatnim akcentem 
obrzędu dożynkowego było zabranie głosu 
przez sołtysa - Leszka Sommerfelda. 

Po zakończeniu części ofi cjalnej na scenie 
rozpoczęły się występy artystyczne. Przed 
zabawą dożynkową było losowanie nagród 
głównych zbiórki publicznej na rzecz OSP 
Łopuchowo. Potem na scenie pojawił się 
zespół „Music Partners” z Poznania, bawiąc  
gości do godz. .  w nocy. Przez cały czas 
sprawnie działała kawiarenka, prowadzona 
przez panie z Łopuchowa.

Podczas dożynek odbył się również konkurs 
organizowany przez Lokalną Grupę Działa-
nia „Kraina Trzech Rzek” na najciekawiej 
przystrojone obejście przydomowe w sołe-
ctwie Łopuchowo. Laureaci: I miejsce - Maria 
Radomska, II miejsce - Danuta Napierała, III 
miejsce - Danuta Drela. Wyróżnienia zdobyli: 
Stanisław Komar, Izabela Sygnecka, Aneta 
Czerwińska.

Serdeczne podziękowania dla Rady Sołeckiej 
na czele  z sołtysem Leszkiem Sommerfel-
dem, OSP Łopuchowo oraz mieszkańców 
Łopuchowa. Dziękuje również panu Romual-
dowi Stańko za przygotowanie wystawy 
płodów rolnych, Komisariatowi Policji w Mu-
rowanej Goślinie oraz wszystkim darczyń-
com i sponsorom.

Sponsorzy dożynek: Gmina Murowana Goślina, 
AQUANET S.A., KRUSZGEO Wielkopolskie 
Kopalnie sp. z o.o., Pobiedzisko-Gośliński Bank 
Spółdzielczy Oddział Murowana Goślina, NOR-
TEX sp. z o.o. Szymankowo, Uniwersytet Przy-
rodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświad-
czalny w Murowanej Goślinie, Kraina Trzech 
Rzek Stowarzyszenie LGD, SKOK Jaworzno, 
Marek Krotecki, Romuald Stańko ODR Sielinko, 
Zdzisław Gryka, Marian Nogaj, Spółdzielnia 
Handlowo-Rolnicza „ROLNIK”.

Sponsorzy główni zbiórki publicznej na rzecz 
OSP Łopuchowo: Fundacja Pomoc Dzieciom 
Wiejskim w Bliżycach, Jarosław Dobrowolski, 
Dariusz Urbański, Grażyna i Karol Stern, 
Urszula Kosakowska, Paweł Bugajny, Konrad 
Strykowski, Ryszard Pomin, Dwutygodnik 
„Murowana Prawda”, Grażyna i Krzysztof 
Krysztofi ak, Robert Okińczyc, Elżbieta Wino-
grodzka, Antoni Bartkowiak, Lewandowska 
Marlena, Teresa i Leszek Sommerfeld, Maria 
i Jan Radomscy, Danuta Straszewska-Mencel, 
Maria i Kazimierz Wojciechowscy, Maria i Bole-
sław Niedźwiedziowie.

Pozostali sponsorzy zbiórki publicznej na 
rzecz OSP Łopuchowo: Izabela Sygnecka, YORK 
sp. z o.o. Bolechowo, Piotr Michalski, Urszula 
i Kazimierz Kosakowscy, Księgarnia „Grześ” 
Murowana Goślina, Grażyna i Kazimierz Wol-
niewicz, Angelika i Zbigniew Brylińscy, Barbara 
i Ryszard Goździejewscy, Danuta Straszewska-
Mencel, Danuta i Czesław Napierała, Anna 
i Tadeusz Matuszewscy, Ewa i Bogusław Mać-
kowiak, Danuta i Paweł Drela, Maria i Janusz 
Winkel, Irena Panowicz, Urszula Zielińska, Ewe-
lina i Wiesław Mroczkowscy, Elżbieta Strzele-
cka, Ewa i Krzysztof Fabiańscy , Urszula i Bog-
dan Jarzębowski, Urząd Miasta i Gminy w Mu-
rowanej Goślinie, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Murowanej Goślinie.

II Plener malarski w Zielonce -  września 
 r.

II plener malarski zorganizowała Pracownia 
Rysunku i Malarstwa Galerii w Pałacu działa-
jąca w Ośrodku Kultury. W plenerze udział 
wzięli malarze z Murowanej Gośliny, Pławna 
i z Poznania. Temat pleneru był oczywisty 
czyli malarska  reakcja  na „piękne okoliczno-
ści przyrody”.

Występy w ogrodzie botanicznym 
 września  r. – Poznań. 

Impreza odbyła się z okazji urodzin Ogrodu 
Botanicznego. Zaistniała na niej również 
gmina Murowana Goślina. Przed publicznoś-

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
cią wystąpiły: „Goślińskie Chabry” pod 
dyrekcją Marcina Matuszewskiego, Orkiestra 
Dęta OSP z Murowanej Gośliny pod dyrekcją 
Mateusza MJ Sibilskiego, Zespół „Goślinia-
nie” pod kierunkiem Marzenny Karbowskiej 
oraz kapela „Swoja Wiara”. Imprezę prowa-
dził Zbyszek Bitner. Oprócz występów gmin 
można było obejrzeć wiele wystaw, wysłu-
chać wykładów, wziąć udział w artystycz-
nych zajęciach, czy dokonać zakupów na sto-
iskach rolników, artystów i rzemieślników.

VI Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski 
„Puszcza Zielonka ” -  września 

 r. - Pławno

Tym razem artyści mierzyli się z tematem 
„Połączenie”.  września można było obej-
rzeć efekty ich pracy podczas wystawy 
zamykającej plener, na terenie „Hoteliku 
Rozmaitości” Państwa Małgorzaty i Marka 
Perczyńskich w Pławnie. 

Organizatorem przedsięwzięcia był Miejsko-
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Muro-
wanej Goślinie, kuratorem – rzeźbiarka Gra-
żyna Szymała-Wołyńska. Rzeźbiarze otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i symboliczną 
różę. Wręczenia dokonał Jakub Niewiński – 
Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Gośliń-
skiej, będącego współorganizatorem ple-
neru. Rzeźby wystawione będą na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 
podczas targów turystycznych Tour Salon 

 ( - . ). 

Przedsięwzięcie zrealizowano przy wsparciu 
fi nansowym Gminy Murowana Goślina i Sa-
morządu Województwa Wielkopolskiego.

Sponsorzy tegorocznego Pleneru: Maria 
Adamczyk, Tadeusz Błaszczak, bumbole, DEA-
LER STIHL – Andrzej Zieleniewski i Krzysztof 
Spiżewski, Firma Usługowa  Konrad Strykow-
ski, Konrad Strykowski, Marian Grodzki, Iko-
graf – studio grafi czne, Marcin Leitgeber, Anna 
i Waldemar Łużni, MARK –DREW Violetta 
i Marek Kroteccy, Nadleśnictwo Łopuchówko, 
Małgorzata i Marek Perczyńscy, Jerzy Pędziń-
ski, Marek Rumiński, Przedsiębiorstwo Usłu-
gowe Stefan Wysocki, Błażej Twaróg, Borysław 
Wisniewski, Piotr Wołyński, Zakład Poligra-
fi czny Tomasz Kędziora, Renata i Przemysław 
Żarnowieccy.

„Goślińskie Chabry” na Przeglądzie 
w Bydgoszczy,  września  r.

Panie z zespołu wokalnego „Goślińskie Cha-
bry” reprezentowały województwo Wielko-
polskie na XV Ogólnopolskim Przeglądzie 
Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS ” 
jako najlepszy zespół wokalny naszego woje-
wództwa w swojej kategorii wiekowej. 

Wystąpiły jako jeden z -ciu podmiotów 
wykonawczych prezentujących swoje umie-
jętności podczas trzech dni przesłuchań. 
Cały przegląd, to wysłuchanie ponad  

www.murowana-goslina.pl



KULTURA

wykonawców! Zespół Goślińskie Chabry 
wrócił do Murowanej Gośliny z wyróżnie-
niem dla instruktora za kreatywność.

Gang-sterzy zaatakowali –  września 
 r.

Od dziesięciu lat na terenie Murowanej 
Gośliny działa teatr Gang Marcina. Prowa-
dzący Marcin Matuszewski na samym 
początku przyjął zasadę realizowania spek-
takli autorskich. Na swój jubileusz Gang 
postanowił zaprosić, nie na spektakl, lecz na 
fi lm.  września w auli Gimnazjum im. Hipo-
lita Cegielskiego publiczność doświadczyła 
sporej dawki kulturalnych działań. 

Jubileusz Gangu Marcina rozpoczęła minia-
tura teatralna wykonana przez obecnych 
członków grupy. Kolejnym punktem był spe-
cjalny odcinek „Rodzinki Szabada”. Tym 
razem wszystkie postaci zagrane były przez 
aktorów, którzy wcielili się w nie właśnie za 
pierwszym razem w  roku. Gościem spe-

cjalnym wieczoru był chór FERMATA pod 
dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego. 

Na koniec punkt główny. Film pełnometra-
żowy zrealizowany z inicjatywy i przez człon-
ków teatru Gang Marcina. 

„A jeśli to prawda...?” jest fi lmem amator-
skim. Przedstawia trzy historie toczące się 
równolegle w czasie. Bezdomny, który stra-
cił rodzinę w tragicznych okolicznościach; 
Samotny, dziwaczny człowiek, zakochany 
w swojej sąsiadce i wyszydzany w pracy; 
Mężczyzna rozdarty z powodu śmiertelnej 
choroby swojej żony i buntu adoptowanej 
córki. Każda z historii to przedstawienie bar-
dzo poważnych problemów, z którymi spo-
tykamy się często w naszym życiu jednak nie 
zatrzymujemy się i nie pochylamy nad nimi. 

A dzisiaj... Gang Marcina pracuje nad kolej-
nym spektaklem, którego premierę przewi-
duje na czerwiec . Wtedy zobaczymy jak 
trudno włamać się do SEJFÓW...

Co Co w się zdarzyło?się zdarzyło?KULTURZEKULTURZE 
Międzynarodowy Dzień Muzyki, 

 września  r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki,  
września br. Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury i Rekreacji w Murowanej Goślinie zapro-
sił mieszkańców naszej gminy na niezwykły 
koncert.

Gwiazdami koncertu były: Orkiestra Dęta 
OSP w Murowanej Goślinie pod kierunkiem 
Mateusza MJ Sibilskiego, Zespół taneczny 
działający przy Orkiestrze Dętej pod kierun-
kiem Marty Jankowskiej i Zespół Folklory-
styczny „Goślinianie” pod kierunkiem 
Marzenny Karbowskiej. Całość poprowadził 
nieoceniony Zbyszek Bitner. Po zakończeniu 
koncertu Ośrodek Kultury przeprowadził 
zbiórkę publiczną na  rehabilitacje Michałka 
Macegoniuka. Dzięki hojności goślińskiej 
publiczności i wykonawców zebraliśmy , 

 zł. Powyższą kwotę po koncercie przeka-
zaliśmy mamie Michałka. Wszystkim dar-
czyńcom z całego serca dziękujemy. 

II miejsce „Canzony”

Z okazji odpustu Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy w Farze Poznańskiej 

 października  r.  odbył się 
II Ogólnopolski Konkurs Pieśni Maryjnej 
MARYI MATCE. W jury zasiedli: prof. dr hab. 
Marek Gandecki, prof. AM dr hab. Magda-
lena Wdowicka-Mackiewicz, mgr Paweł 
Łuczak. W konkursie wzięły udział chóry 
z Poznania, Kórnika, Murowanej Gośliny, 

Szamotuł, Kawnicy i Zalesia Dolnego. Kon-
kurs zakończyła uroczysta Msza święta 
o godzinie . , po której nastąpiło ogło-
szenie wyników i koncert laureatów. Pierw-
sze miejsce zajął Chór CANTABILE Zamku 
Górków w Szamotułach, tuż za nim, na dru-
gim miejscu nasz Chór Kameralny „Canzona” 
pod kierunkiem Adrianny Wtorkowskiej-
Kubińskiej. Serdeczne gratulacje!!!

Chór Kameralny „Canzona” pod kierunkiem Adrianny Wtor-
kowskiej-Kubińskiej zajął II miejsce podczas Ogólnopol-
skiego Konkursu Pieśni Maryjnej MARYI MATCE. 

Pyrkosz 
Gośliński czyli 
muzykowanie  
przy plendzkach

 października br. w Długiej Goślinie 
odbył się Pyrkosz Gośliński czyli XI 
Zlotu Zespołów Flażoletowych. Na 

przyszkolnym boisku spotkało się aż  muzy-
kujących zespołów ze szkół z Poznania, Klesz-
czewa, Zimina, Kicina, Murowanej Gośliny, 
Białężyna, Chrustowa, Rożnowa, Dusznik, 
Rokietnicy i oczywiście z Długiej Gośliny. 

Inicjatorem i mentorem tego cyklicznego 
przedsięwzięcia, jak i w ogóle całego ruchu 
fl ażoletowego,  jest Wojciech Wietrzyński. 
Na scenie przyozdobionej w ludowe motywy 
roślinne śpiewem i grą intonował on staro-
polskie pieśni ludowe, wśród których moty-
wem przewodnim była wielkopolska pieśń 
„Lelija”. Muzyce towarzyszyły tańce ludowe 
wykonywane naraz przez kilkudziesięcioro 
dzieci - w rolę wodzireja wcieliła się tu 
Justyna Szychowiak. 

Drugim, obok muzyki, „aktorem” Pyrkosza 
Goślińskiego była, a jakże, poznańska pyra. 
Przy muzykowaniu i tańcach spróbować 
można było tradycyjnych ziemniaczanych 
potraw (plendze palce lizać!) przygotowa-
nych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dłu-
giej Gośliny. Na tę okoliczność  kg ziemnia-
ków przekazał Sołtys wsi Białęgi pan Piotr 
Michalski. 

Agata GlapiakChór Kameralny „Canzona”.

październik 2012



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

Termin Wydarzenie Miejsce

-  
października Warsztaty Muzyczne GOSPEL HILLS Parafi a pw. NAJCH

Zielone Wzgórza

 
października Akcja poboru krwi HDK „Gośliniacy” Klub Osiedlowy ZW

 
października

 godzinny bieg charytatywny 
pod hasłem „Winda dla Tomka” Stadion Miejski

 
października XXI Sesja Rady Miejskiej MGOKiR

 listopada VIII Mur Off  Rock Piwnica Pub II

 listopada Dyżur dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców MGOKiR

 listopada Gośliński Bal Niepodległościowy Aula Gimnazjum nr 

 listopada Obchody Święta Niepodległości

Kościół św. Jakuba
pl. Powstańców Wlkp. 
plac przy kościele pw. 
św. Ducha

 listopada Komisja Gospodarcza Rady Miejskiej - tematyczna MGOKiR

 listopada XIX Konkurs młodych recytatorów  
„JESIENNA ZADUMA” MGOKiR

 listopada Akcja poboru krwi HDK „Gośliniacy” ZS Bolechowo

 listopada Akcja poboru krwi HDK „Gośliniacy” ZS Murowana Goślina

 listopada -
 grudnia

Wystawa Wojciecha Wtorkowskiego z okazji 
-lecia twórczości artystycznej

Galeria w Pałacu
MGOKiR

 listopada Dyżur dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców MGOKiR

 listopada Otwarta prezentacja projektu budżetu MGOKiR

 listopada Uroczystość . Urodzin MGOKiR MGOKiR

 listopada Komisja Gospodarcza – budżet MGOKiR

TERMINARTERMINARZZ  

NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH 
ORAZ POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJORAZ POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ

GOŚLIŃSKA 
AKADEMIA 
POKOLEŃ

W ostatni czwartek września wzno-
wiła swe cykliczne spotkania 
Goślińska Akademia Pokoleń. 

Gościem pierwszego powakacyjnego 
wykładu był dziennikarz Paweł Napieralski, 
w latach osiemdziesiątych XX wieku czynny 
w podziemnym poznańskim Radiu „Solidar-
ność”. Gość opowiedział o czasach, w któ-
rych wolne media mogły funkcjonować jedy-
nie w konspiracji, a działalność w nich była 
podstawą do ścigania przez Służbę Bezpie-
czeństwa. 

Kolejne ciekawe wykłady w każdy ostatni 
czwartek miesiąca o godz. :  w gośliń-
skim Ratuszu przy pl. Powstańców Wlkp. . 
Bieżące informacje w kalendarzu na portalu 
internetowym gminy.

Dariusz Paprocki

powróciła po wakacjach

www.murowana-goslina.pl



Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki

zaprasza mieszkańców 
do wzięcia udziału w obchodach

.  Zbiórka pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej 
OSP (plac przed kościołem pw. św. Jakuba )

.  Msza św. za Ojczyznę z udziałem Orkiestry Dętej 
OSP pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego (kościół pw. 
św. Jakuba)

.  Uroczystość przed pomnikiem: 
▪ Hymn Narodowy 
▪ hejnał Murowanej Gośliny
▪ wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza 
Łęckiego

▪ złożenie wiązanek kwiatów przed pomnikiem
.  Przemarsz uczestników uroczystości na plac przy          

ul. Dworcowej
.  Niepodległościowy Hubertus (plac przy ul. Dworco-

wej)
▪ pokazy konne
▪ prezentacja sygnałów myśliwskich
▪ pogoń za lisem
▪ wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ogni-

sku przygotowane przez  Gośliński Szczep Związku 
Harcerstwa Rzeczypospolitej z towarzyszeniem 
Orkiestry Dętej OSP pod batutą MJ Sibilskiego

▪ dekoracja zwycięzców pogoni za lisem
.   Strzelanie Niepodległościowe Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego (strzelnica kryta Nowy Rynek)

 listopada  r. (niedziela)

ZAGRAJĄ:

 LISTOPADA  r., godz. .
Piwnica Pub II 

ul. Wojska Polskiego 

VIII MUR OFF ROCK VIII MUR OFF ROCK 

Bilety w cenie  zł w przedsprzedaży,  zł w dniu koncertu do nabycia:Bilety w cenie  zł w przedsprzedaży,  zł w dniu koncertu do nabycia:
▪ Ośrodek Kultury ul. Poznańska  w godz. . - . Ośrodek Kultury ul. Poznańska  w godz. . - .
▪ Klub Osiedlowy ul. Nowy Rynek  w godz. . - . Klub Osiedlowy ul. Nowy Rynek  w godz. . - .
▪ Piwnica Pub II ul. Wojska Polskiego  w godz. . - . Piwnica Pub II ul. Wojska Polskiego  w godz. . - .

 GRUDNIA  R., GODZ. .  
AULA GIMNAZJUM NR , MUROWANA GOŚLINA, 

UL. MŚCISZEWSKA 

Bilety w cenie  PLN w przedsprzedaży,  PLN w dniu koncertu 
do nabycia: 
▪ Ośrodek Kultury, ul. Poznańska  w godz. . - .
▪ Klub Osiedlowy, Nowy Rynek  w godz. . - .

Stowarzyszenie „Dzieje” w Murowanej Goślinie

ma zaszczyt zaprosić Państwa na

GOŚLIŃSKI 
BAL 

NIEPODLEGŁOŚCIOWY
który odbędzie się  listopada  r.

w auli Gimnazjum nr 

Bal odbywa się pod honorowym patronatem Tomasza Łęckiego 
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Bilety w cenie  zł od osoby (dla osób uczących się zniżka 
%) do nabycia od  do  października  r.

▪ Klub Osiedlowy, Nowy Rynek , w godz. . - .
▪ MGOKiR, ul. Poznańska , w godz. . - .

PRZYJMUJEMY REZERWACJE TEL.    

FABRYKA 
POZYTYWNEJ 

ENERGII
-  października na os. Zielone Wzgórza odbędą się 

piąte już Warsztaty muzyczne Gospel Hills – czyli dawka 
dobrej energii doskonała na jesienną szarugę!

Dwudniowe warsztaty wokalne będą prowadzone przez 
profesjonalnych muzyków, m. in. Joannę Janiak i Macieja 
Ścibora. Zakończy je finałowy koncert gospel w kościele 
parafi alnym na os. Zielone Wzgórza, w niedzielę .  
o godzinie : . Zapraszamy na niego wszystkich fanów 

muzyki, nie tylko uczestników warsztatów!

Więcej informacji oraz zapisy na www.gospelhills.pl

Warsztaty są organizowane przez 
Stowarzyszenie Gospel Hills.

fot. sxc.hu


