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Szanowni Państwo,

w tych niespokojnych czasach  
życzymy Państwu przede wszystkim spokoju i pokoju!

Abyśmy wszyscy znaleźli w sobie dużo sił do pomagania potrzebującym,
ale również żebyśmy wciąż potrafili cieszyć się z drobnych, dobrych zdarzeń.

Mamy nadzieję, że nadchodzące Święta Wielkanocne  
spędzą Państwo w zdrowiu i szczęściu.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Murowanej Goślinie
Bogusław Frąckowiak

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy  
Murowana Goślina

Radosław Szpot

MUROWANA  
GOŚLINA
DLA UKRAINY
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GMINA

RADOSŁAW SZPOT   
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

w ostatnim okresie cały świat jest zwrócony w stronę Ukra-
iny, jej obywateli i troski związanej z przymusową emigracją 
do naszego kraju. W naszej gminie także przywitaliśmy ich 
z otwartymi sercami, za co bardzo wszystkim dziękuję. Do 
naszej gminy przybyło dodatkowo ponad 500 obywateli 
Ukrainy (dane na moment zamknięcia biuletynu). Związanych 
jest z tym szereg wyzwań m.in. zakwaterowanie, wyżywienie 
oraz zapewnienie podstawowych funkcji bytowych. Finalnie 
zgłosiliśmy do Starostwa Powiatowego oraz Wojewody Wiel-
kopolskiego dwa punkty relokacji uchodźców: Boduszewo 
(remiza OSP) oraz we współpracy z Nadleśnictwem Łopu-
chówko Kwaterę Myśliwską. Dodatkowo, dzięki ogromnej 
pozytywnej energii, uruchomiliśmy Gminny Magazyn Zbiórki 
Humanitarnej w Boduszewie (remiza OSP), gdzie współpraca 
z organizacjami pozarządowymi, Kołem Gospodyń Wiejskich, 
Sołtysa Boduszewa oraz wolontariuszami organizujemy 
pomoc i zbieranie darów od mieszkańców. Wszystkie dary od 
razu trafiają do uchodźców, którzy codziennie odwiedzają 
punkt. Spotkaliśmy się także wspólnie z dyrektorami przed-
szkoli oraz szkół, aby ustalić kierunki prac nad przygotowa-
niem oświaty do wyzwań związanych z przyjmowaniem dzieci 
ukraińskich do placówek. Wyzwaniem będą z pewnością 
kwestie kontaktu językowego, zmożonej pracy psychologów 
oraz liczebności klas z finalną klasyfikacją. Jestem przeko-
nany, że dyrektorzy we współpracy z urzędem poradzą sobie 
z tą wyjątkowo wymagającą sytuacją.

W tym roku przez całą Wielkopolskę, a w tym także Muro-
waną Goślinę przeszły ogromne wichury. Olbrzymią pracę 
wykonywali przez cały ten czas strażacy ochotnicy ze wszyst-
kich OSP w gminie, za co im bardzo dziękuję, bo osobiście 
byłem cały dzień przy ich działaniach. Niewielu z mieszkań-
ców zdaje sobie sprawę, że nasi strażacy otrzymują za swoją 
pracę jedną z najniższych stawek w okolicy. Obecnie jest to 
16 zł za godzinę pracy przy wyjeździe, dlatego zgodnie 
z moją inicjatywą został on podniesiony z 16 zł na 20 zł. 
Jeszcze raz bardzo dziękuję im za pracę na rzecz gminy. 

W samej gminie i sprawach bieżących chciałbym odnieść się 
do pozyskiwania środków na inwestycje. Ostatni czas to 
zarówno składanie wniosków o dofinansowanie takich jak 
remont boisk przy Szkole Podstawowej nr 2 (wniosek na 
3,5 mln zł) oraz budowa Skate Parku i Pumptruck’a na Sta-
dionie Miejskim (wniosek na ok. 8 mln zł) w ramach Inwesty-
cji Strategicznych – Polski Ład. Pamiętacie zapewne Pań-
stwo zeszłoroczne ataki opozycji w stosunku do Placu 
Zabaw, który obiecałem mieszkańcom, jako ciekawe miejsce 

dla dzieci. Doprowadziłem do końca ten projekt i dziś 
możemy śmiało powiedzieć o jego sukcesie. Po pierwsze 
regularnie korzystają z niego całe rodziny, dzieci i młodzież 
(byłem osobiście atakowany, że nikt tego placu odwiedzać 
nie będzie), już pierwsze cieplejsze dni roku pokazały, że 
takie miejsca są bardzo potrzebne. Kolejnymi argumentami 
były z jednej strony, że plac jest za drogi oraz wykonany 
z plastiku. Wykonany z plastiku owszem, ale ekologicznego 
(m.in. z nakrętek, które zbieramy bardzo często w szkołach, 
czy „sercach” na terenie gminy) oraz nienagrzewającego się. 
Dziś zlecenie do realizacji takiego placu zabaw to kolejne 
dziesiątki tysięcy złotych więcej ze względu na inflację. Final-
nie pomysł jest „strzałem w dziesiątkę”, więc idziemy za cio-
sem i chcemy poszerzyć ten plac zabaw oraz sprawić, aby 
teren stadionu był zagospodarowany w pełni. Mamy 
nadzieję, na budowę wyżej wymienionych inwestycji. Na 
kolejne udało się pozyskać środki zewnętrze. W ramach 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego pozyskaliśmy 325 tys. zł na realizację bieżni tartano-
wej, która zostanie zbudowana jeszcze w tym roku 2022, 
a obecne „żwirowisko” odejdzie do przeszłości. Wraz 
z budową bieżni zostanie zrealizowane oświetlenie, aby móc 
korzystać z tego obiektu wieczorami. Planowana jest także 
modernizacja płyty boiska trawiastego.

Nową inwestycją w Łopuchowie z dotacji uzyskanej z Urzędu 
Marszałkowskiego w programie „Szatnia na medal” (pozy-
skano 120 tys. zł) będzie budowa szatni kontenerowej przy 
boisku w Łopuchowie. Bezwzględnie nie zgadzam się 
z podejściem m.in. Justyny Radomskiej, która stwierdziła, że 
nie stać nas na takie inwestycje, a sędziowie, piłkarze i inni 
uczestnicy mogą przebierać się w samochodach. Jestem 
przekonany, że ten kierunek zarządzania gminą przedsta-
wiony przez Panią Radną jest całkowicie błędny. 

W ostatnim czasie rozpocząłem objazd po wszystkich sołec-
twach, aby zrobić przegląd najważniejszych spraw do zała-
twienia oraz zebrać inwestycje pod kolejne wnioski o dofi-
nansowanie. Na czas wydania niniejszego biuletynu byłem 
na spotkaniu mieszkańców i Rady Sołeckiej Uchorowa, 
Łopuchowa oraz Długiej Gośliny, kolejne zaplanowane są od 
kwietnia, o czym będę Państwa informował. W międzyczasie 
odbyło się spotkanie ze wszystkimi sołtysami, którym z oka-
zji Dnia Sołtysa 11 marca podziękowałem za zaangażowanie 
we współpracy z mieszkańcami oraz gminą. 

Do ważnych spraw trzeba zaliczyć także tworzenie naszej 
własnej gminnej Gospodarki Odpadami. Poprzez fakt wyjścia 

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy,
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w poprzednim roku z ZM GOAP największego członka, czyli 
Miasta Poznania, który przesądził o rozpadzie związku 
i postawieniu w trudnej sytuacji mniejszych gmin, takich jak 
Murowana Goślina. Chciałbym przedstawić Państwu szcze-
góły pozytywnego przejścia przez ten cały proces oraz moż-
liwe negatywne scenariusze, których udało nam się uniknąć. 
Więcej na ten temat z wyjaśnieniem wszystkich szczegółów 
mogą Państwo przeczytać na stronie 4. 

Kolejnym interesującym mieszkańców tematem są porządki 
w spółce MG Sport, które zapowiedziałem w postaci audytu 
już w pierwszych dniach po przejęciu obowiązków burmi-
strza. W wyniku otrzymanych przeze mnie kompetencji 
poprosiłem o program naprawczy oraz przedstawienie planu 
rozwoju spółki. Wielokrotnie prosili o to samo radni z każdej 
strony. W wyniku oceny działalności Prezes Spółki MG Sport 
i Nieruchomości został on odwołany ze swojego stanowiska. 
W najbliższym czasie zostanie wybrany nowy prezes oraz 
przedstawiony radnym oraz mieszkańcom nowy plan 
i korekta działalności spółki. Efekty tych decyzji na pewno 
ujrzą Państwo w najbliższym czasie. 

Od tego roku zacznie obowiązywać „Wyprawka Małego Gośli-
niaka i Goślinianki” (Wyprawka Maluszka), w skład której 

wchodzą bodziaki (rozm. 68) i śliniak z herbem gminy, jako 
pakiet powitalny w wersji dla chłopca i dziewczynki. To dwie 
potrzebne rzeczy w codzienności młodego mieszkańca 
Murowanej Gośliny, dlatego zamówiliśmy pakiety powitalne, 
po które można będzie zgłaszać się od 21 kwietnia br. do 
Biura Promocji i Funduszy Zewnętrznych (tel. 61 8923 685). 
Warunki otrzymania pakietu powitalnego będą udostępnione 
20 kwietnia br. na stronie www.murowana-goslina.pl. Przygo-
towana uchwała w tej sprawie będzie głosowana podczas 
sesji Rady Miejskiej 20 kwietnia. 

Na zakończenie serdecznie zapraszam na „Majówkę w Muro-
wanej Goślinie” w dniach 29-30 kwietnia – 1 maja na Sta-
dionie Miejskim. Pełną listę zaplanowanych atrakcji znajdzie-
cie Państwo na plakatach w tym biuletynie. Zaplanowano 
m in. Loty Balonem na uwięzi, Zlot Motocykli i Samochodów, 
Dzień Rockowy wraz z koncertem zespołu Kobranocka oraz 
ze Strefą Food Trucków.

Radosław Szpot
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

Zastępca burmistrza Radosław 
Szpot od miejscowości Uchorowo 
rozpoczął cykl spotkań z sołec-
twami. Po styczniowym spotkaniu 
z sołtysami, nadszedł czas na wizyty 
i rozmowy o konkretnych potrzebach 
każdej wsi.

W ramach rozmów z Radą Sołecką 
Sołectwa Uchorowa zgłoszono m.in. 
następujące sprawy:

 ▪ naprawa usterek w świetlicy wiejskiej,
 ▪ naprawa infrastruktury dookoła 
świetlicy,

 ▪ perspektywa budowy ścieżki pieszo
-rowerowej,

 ▪ poprawa infrastruktury boiska sporto-
wego do piłki nożnej,

 ▪ uzupełnienie koszy na śmieci na przy-
stankach autobusowych,

 ▪ uporządkowanie przewróconych 
drzew,

 ▪ poprawa infrastruktury OSP.

W spotkaniu udział wziął Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bogusław Frąckowiak 
oraz pracownicy UMiG Murowana 
Goślina.

W spotkaniu z przedstawicielami Rady 
Sołeckiej Sołectwa Łopuchowo uczest-
niczyli Prezes Stowarzyszenia Przyjacie-
le Łopuchowa Krzysztof Krysztofiak 
oraz dyrektor szkoły Malwina Łuczak
-Cieślak.

Przedmiotem rozmów były plany wybudo-
wania świetlicy wiejskiej, która miałaby 
służyć lokalnej społeczności oraz szkole 
w Łopuchowie.

Na spotkaniu z przedstawicielami Rady 
Sołeckiej Sołectwa Długa Goślina 
uczestniczyli: Radny Powiatu Poznańskie-
go Jarosław Dobrowolski, mieszkańcy 
sołectwa oraz pracownicy UMiG Murowa-
na Goślina.

W ramach rozmów z Radą Sołecką 
Sołectwa Długa Goślina zgłoszono m.in. 
następujące sprawy:

 ▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
z Uchorowa do Białężyna (realizowa-
nej wraz z Powiatem Poznańskim),

 ▪ modernizacja boiska przy Szkole Pod-
stawowej w Długiej Goślinie (realiza-
cja w 2022 roku),

 ▪ rozbudowa oświetlenia,
 ▪ uporządkowanie numeracji ulic 
(do rozważenia przez Radę Sołecką),

 ▪ uzupełnienie dróg gruntowych,
 ▪ program „Czyste Powietrze”
 ▪ wycinka suchych drzew,
 ▪ wymiana bramy garażowej w OSP.

Kolejne spotkania już niedługo, w najbliż-
szym czasie odwiedzone zostanie każde 
sołectwo w gminie Murowana Goślina.

Sławomir Malec 
Główny specjalista  

ds. jednostek pomocniczych

Spotkania z Radami Sołeckimi Uchorowa, Łopuchowa oraz Długiej Gośliny
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Szanowni Państwo w dziedzinie 
odpadowej przez ostatni niemal rok 
dzieje się sporo. W związku 
z uchwałą Rady Miasta Poznań 
o wystąpieniu stolicy Wielkopolski 
ze Związku Międzygminnego Gospo-
darka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej, pozostanie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina w struk-
turach GOAP stało się niezasadne. 
27 kwietnia 2021 r. Radni Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie podjęli 
uchwałę w sprawie wystąpienia 
Gminy Murowana Goślina ze 
Związku Międzygminnego GOAP.

Od 1 stycznia 2022 r. do naszej gminy 
wróciły kompetencje związane z organiza-
cją systemu gospodarki odpadami. 
Lokalne działania zostały oparte 
na uchwale podjętej przez Radę Miejską 
w Murowanej Goślinie, która określa: 
zasady odbioru odpadów komunalnych, 
metody naliczania opłat, wysokości 
stawek tych opłat, a także wzór deklaracji 
wysokości opłat za wywóz śmieci.

WYŚCIG Z CZASEM!
W normalnych warunkach organizacja 
systemu gospodarki odpadami zajęłaby 
kilkanaście miesięcy, to wystarczająco 
dużo czasu na realizację wszystkich 
formalnoprawnych zagadnień tworzących 
lokalne prawo. Nasza gmina, jak i wszyst-
kie które były w ZM GOAP otrzymała 
zaledwie kilka miesięcy! 
Krytyczny termin oraz zawiłość procesów, 
które musiały nastąpić takie jak przejęcie 
umów, stworzenie porozumień z Miastem 
Poznań i innymi gminami, zbudowanie 
nowego referatu, oraz stworzenie formal-
ne i praktyczne systemu od „zera” było 
zadaniem wymagającym.

MUROWANA GOŚLINA WYBRAŁA BEZ-
PIECZEŃSTWO!
Po przygotowaniu zaplecza formalnego, 
przyszedł czas na przetarg, który został 
opracowany z ogromną starannością, bo 
mowa przecież o ogromnej sumie pienię-
dzy mieszkańców, które mogą finansować 
cały system. 
W pierwszej kolejności zdecydowaliśmy 
się na wariant przetargu na długi okres 
czasu czyli 30 miesięcy. Trzeba powie-
dzieć to wprost, że ceny w najbliższych 
dwóch latach, jak podaje Narodowy Bank 
Polski będą regularne i ciągle wzrastać ze 
względu na inflację, która ma się ustabili-

zować w 2024 roku. Większość gmin 
wybrała krótsze umowy (6,12 czy 18 
miesięcy). Istnieje poważne ryzyko, że 
dokładnie za rok cena za wywóz odpadów 
będzie jeszcze droższa, wówczas i przetar-
gi będą zapewne opiewać na dużo 
większą kwotę. Nasza gmina zdecydowała 
się na stabilizację ceny w perspektywie 
długoterminowej.

NOWY PRZETARG?
Wojna w Ukrainie zmieniła sytuację 
na rynku surowców w tym paliw, które 
drastycznie poszybowały w górę, co ma 
wpływ na ceny m.in. ceny usług. Ogłasza-
nie nowego przetargu w tym momencie 
mogłoby się wiązać z wyższymi cenami 
oraz ryzykiem, że nikt do niego by nie 
przystąpił (ofertę na odbiór odpadów 
komunalnych z terenu naszej gminy 
otrzymaliśmy jeszcze przed wybuchem 
konfliktu u naszych sąsiadów). Zauważ-
my, że niemal we wszystkich gminach 
zgłosił się tylko jeden wykonawca, a są 
przypadki gdzie nie zgłosił się żaden. To 
wszystko sprawia, że nie mając innej 
alternatywy śmieci zostałyby na ulicach 
bez odbioru. Nasza gmina jest już 
w sytuacji bezpiecznej i mamy pewność, 
że odpady od Państwa domów zostaną 
odebrane. 

POLICZYMY ODPADY 
Jako jedyni zabezpieczyliśmy interesy 
gminy w postaci dodatkowej usługi 
ważenia odpadów. Do tej pory w systemie 
ZM GOAP ważenie zebranych odpadów 
odbywało się przez Wykonawcę odbierają-
cego odpady komunalne. Natomiast teraz 
zabezpieczyliśmy (jako jedyna gmina 
występująca z ZM GOAP), możliwość 
kontroli ilości odpadów wytworzonych 
na terenie gminy. Pojazd zbierający 
odpady komunalne będzie ważony 
przyjeżdżając na teren Murowanej Gośliny 
oraz drugi raz, po odbiorze odpadów 
komunalnych przy wyjeździe z naszego 
terenu. Wówczas będziemy pewni ile 
odpadów zostało zebranych i zapłacimy 
dokładnie za nie. Za brak realizacji 
ważenia w umowie z Wykonawcą zapisa-
ne są kary.

WZROST STAWEK
W związku z tym, że ceny wszystkich 
usług drożeją (inflacja roczna w marcu 
była dwucyfrowa i wyniosła blisko 11%), 
co z pewnością wszyscy odczuwamy 
w sklepach i na stacjach paliw, trzeba 
uczciwie przyznać, że ma to wpływ  

na wszystkie usługi. Łącznie z wywozem 
śmieci. Cena za osobę została ustalona 
na poziomie 38 zł, dla odpadów zmiesza-
nych, poprzednio w systemie ZM GOAP 
była to stawka 28 zł/os. dla nieruchomo-
ści jednorodzinnych i 25 zł/os. dla 
nieruchomości wielolokalowych, która 
nie bilansowała systemu, co m.in. 
spowodowało zakończenie tego porozu-
mienia. W wielu innych gminach ceny są 
takie same lub zbliżone (38 zł Rogoźno, 
35 zł Kleszczewo, Związek Międzygminny 
Selekt, 33 zł Leszczyński Związek 
Międzygminny). Trzeba oczywiście 
pamiętać, że to są obecne stawki, które 
najprawdopodobniej w najbliższym 
czasie się zmienią. Ustawa o systemie 
gospodarki odpadami w gminach 
dopuszcza maksymalną stawkę 41,24 zł. 
Dodatkowo mieszkańcy mieli okazję 
wykupić pojemniki, które obecnie 
posiadają na własność za zdecydowanie 
niższe ceny niż ceny za nowe pojemniki.

KONSULTACJE Z RADNYMI I SPECJALI-
STAMI 
Zastępca Burmistrza dwukrotnie spotykał 
się z radnymi w sprawie stawek za odpady 
i szczegółów funkcjonowania systemu. 
Trzeba zaznaczyć, że odpowiedzialnie 
przedstawiciele niemal wszystkich opcji 
w Radzie Miejskiej uczestniczyli w spotka-
niach dzieląc się swoimi przemyśleniami, 
których część udało się wdrożyć. Dwukrot-
nie z zaproszenia nie skorzystała radna 
Justyna Radomska przedstawicielka 
klubu opozycyjnego. 
Całość procesu tworzenia systemu jest 
na bieżąco konsultowany z kancelarią 
Ziemscy i Partnerzy, która obsługuje 
5 na 9 gmin, które wyszły z GOAP. 
Serdecznie dziękujemy za pomoc i facho-
we wsparcie kancelarii z Panem Maciejem 
Kiełbusem, który jest wysokiej klasy 
specjalistą w dziedzinie gospodarki 
odpadami.

WERYFIKACJA ZA KILKA MIESIĘCY
Podsumowując, udało się od „zera” 
stworzyć naszą lokalną gospodarkę 
odpadami, stworzyć referat, ustalić 
lokalne prawo, ogłosić i rozstrzygnąć 
przetarg. Niemal roczna praca dobiegła 
do końca pierwszego etapu z sukcesem. 
Teraz nastąpi praktyczny etap realizacji 
umowy, dlatego wszelkie zapytania oraz 
wątpliwości mogą na bieżąco zgłaszać 
Państwo do Biura Gospodarki Odpadami 
(ul. Poznańska 16 – budynek Biblioteki). 

Nowy rozdział Gospodarki Odpadami 
w Murowanej Goślinie
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W corocznym konkursie na „Najlepszy 
komisariat powiatu poznańskiego” drugie 
miejsce zajął Komisariat Policji w Muro-
wanej Goślinie. Nagrodą jest czek na 10 
tysięcy złotych. 

Pierwsze miejsce zajął Komisariat Policji 
w Pobiedziskach, trzecie jednostka 

Grażyna Tomicka, pracująca jako 
bibliotekarz, od 1983 roku kierow-
nik Filii nr 1 Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Murowana Goślina, 
zakończyła pracę, osiągając status 
emerytalny. 

Radosław Szpot - zastępca burmistrza 
wraz z pełniącą obowiązki dyrektora 

GMINA

Obowiązujące od 25 stycznia 
2022 r. nowe zasady wprowadzają 
trzecią część programu „Czyste 
Powietrze” z najwyższym dofinanso-
waniem do 69 tys. zł maksymalnej 
dotacji (do 90% kosztów kwalifiko-
wanych) przy miesięcznym docho-
dzie nie większym niż 900 zł na 
osobę (gospodarstwa wielooso-
bowe) lub 1260 zł (gospodarstwa 
jednoosobowe), lub dla osób z usta-
lonym prawem do zasiłku (prawo do 
otrzymywania przez wnioskodawcę 
zasiłku stałego, zasiłku okreso-
wego, zasiłku rodzinnego lub spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego). 

Wcześniej obowiązywały tylko dwie 
części programu „Czyste Powietrze”. 
Pierwsza – czyli podstawowy poziom 
dofinansowania (do 30 tys. zł) – dla osób 
z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz 
druga – podwyższony poziom dofinanso-
wania (do 37 tys. zł) przy przeciętnym 
miesięcznym dochodzie na osobę  
do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobo-
wym i do 2189 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym. 

Nowe zasady dofinansowania  
w programie „Czyste Powietrze”

Przypominamy, że na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego obowiązuje ustawa 
antysmogowa, zgodnie z którą do 1 stycz-
nia 2024 roku wymienione mają być kotły 
bezklasowe, czyli tzw. kopciuchy.

Terminy wymiany kotłów i pieców 
w województwie wielkopolskim:

 ▪ do 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy 
województwa wielkopolskiego będą 
musieli pozbyć się kotłów niespełnia-
jących wymogów emisyjnych i spraw-
ności żadnej z klas normy PN-EN 
303-5:2012 

 ▪ do 1 stycznia 2026 r. będą mogły być 
użytkowane piece i kominki niespełnia-
jące docelowych wymogów uchwały, 
po tym terminie albo należy je wymie-
nić, albo doposażyć w instalację filtru-
jącą spaliny do poziomu wymaganego 
przez Ekoprojekt, chyba że urządzenie 
osiąga sprawność min. 80%.

 ▪ od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już 
można użytkować kotłów i pieców 
spełniających wymogi emisyjne klas 
3. i 4. w/w normy.

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny czynny 
w tygodniu w budynku Urzędu Miasta 

i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznań-
ska 18:

 ▪ poniedziałki w godzinach 10.00-
15.00,

 ▪ czwartki w godzinach 10.00-15.00.

Punkt konsultacyjno-informacyjny 
(sporządzanie wniosków o dofinansowa-
nie, pomoc przy rozliczeniu dofinansowa-
nia) czynny jest w soboty w budynku 
Biblioteki Publicznej w Murowanej 
Goślinie, ul. Poznańska 16. 

Najbliższe terminy spotkań:
 ▪ 09.04.2022 r. - konsultacje indywidu-
alne w godzinach 8.00-15.00, 

 ▪ 23.04.2022 r. - konsultacje indywidu-
alne w godzinach 8.00-15.00,

 ▪ 14.05.2022 r. - konsultacje indywidu-
alne w godzinach 8.00-15.00,

 ▪ 28.05.2022 r. - konsultacje indywidu-
alne w godzinach 8.00-15.00.

Umawianie terminów oraz godzin spo-
tkań, dodatkowe informacje:

 ▪ e-mail:  
czystepowietrze@murowana-goslina.pl

 ▪ tel. 502 478 067.
(BK)

Podziękowania za pracę

biblioteki Agnieszką Kajdaniak i pracow-
nikami uroczyście pożegnali panią Gra-
żynę, która – jak podkreślano podczas 
spotkania - „prawdopodobnie przeczy-
tała połowę zasobów biblioteki”. 

Dziękujemy za służbę dla mieszkańców 
Murowanej Gośliny.

(BK)

z Kostrzyna. Nagrody wręczyli Starosta 
Powiatu Poznańskiego Jan Grabkowski, 
Komendant Wojewódzki Policji w Pozna-
niu nadinspektor Piotr Mąka oraz 
Komendant Miejski Policji w Poznaniu 
insp. Robert Kasprzyk.

Gratulujemy!
(BK) 

Zdjęcie: archiwum starostwa powiatowego

Policjanci nagrodzeni

mailto:czystepowietrze@murowana-goslina.pl
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URZĄD

Zgodnie z obietnicą zastępcy burmi-
strza Radosława Szpota, złożoną 
w Uchorowie oraz Białężynie na spotka-
niach rad sołeckich, niedługo będziemy 
ogłaszać zapytanie i wyłonimy projek-
tanta ścieżki pieszo-rowerowej z Białę-
żyna do Uchorowa.

(BK) 
Zdjęcie: archiwum UMiG

W marcu br. podpisana 
została umowa na budowę 
wiaty w Białężynie! Inwestycja 
będzie współfinansowana 
z grantu Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich poprzez 
LGD Kraina Trzech Rzek.

Urząd Miasta i Gminy w Muro-
wanej Goślinie przygotował 
nowe udogodnienie z zakresu 
obsługi mieszkańców. Od 
18 marca 2022 r. działa usługa 
Mobilny Urzędnik, polegająca na 
obsłudze poza siedzibą urzędu 
klientów, którzy ze względu na 
wiek lub stan zdrowia mają pro-
blemy z poruszaniem się.

Dostępność usług świadczonych przez 
gminę to istotny element jakości obsługi. 
Aby ułatwić życie aktywnym zawodowo 
mieszkańcom, przedłużyliśmy obsługę 
klientów w poniedziałki do godziny 17.30. 
Teraz wprowadziliśmy udogodnienia dla 
osób, które nie mogą samodzielnie do nas 
dotrzeć. Naszym obowiązkiem, jako 
społeczności, w tym również urzędu, jest 
wsparcie i ochrona osób najsłabszych. 
Mobilny Urzędnik to odpowiedź na 
potrzeby tych mieszkańców, którzy 
doświadczają znacznych trudności  
z poruszaniem się. 

Aby skorzystać z usługi Mobilnego 
Urzędnika, należy dokonać zgłoszenia 

Kolejna wiata!

telefonicznego pod numerem  
61 8 923 630 lub pocztą elektroniczną 
na adres e-mail: mobilny.urzednik@
murowana-goslina.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedział-
ku do czwartku w godzinach: 09.00–14.00. 

W zgłoszeniu należy krótko wyjaśnić:

 ▪ czego dotyczy sprawa,
 ▪ podać imię i nazwisko,
 ▪ adres,
 ▪ numer telefonu do kontaktu

Nie zawsze wizyta klienta w urzędzie 
jest konieczna. Załóż profil zaufany 
i załatwiaj sprawy bez wychodzenia 
z domu. 

Mieszkańców, którzy mają dostęp 
do komputera i Internetu zachęcamy 
do korzystania z e-usług za pośrednic-
twem platformy e-PUAP. Załóż profil 
zaufany i załatwiaj sprawy bez wychodze-
nia z domu. 

Punkt potwierdzający Profil Zaufany został 
utworzony w Urzędzie Miasta i Gminy 
Murowana Goślina na placu Powstańców 
Wielkopolskich 9, kancelaria (pokój nr 3). 

Mobilny Urzędnik przyjedzie do domu

W marcu br. odbyły się warsztaty 
dotyczące Strategii Rozwoju Gminy 
Murowana Goślina 2022+. 
Podczas spotkań przeanalizowano 
czynniki wpływające na jakość życia 
w gminie oraz przedyskutowano propo-
nowane przez uczestników spotkania 
zmiany w planowaniu przestrzennym. 

#Mieszkańcy decydują

Warsztaty poprowadził Piotr Ratajczyk, 
dr nauk ekonomicznych.

Warsztaty były kolejnym elementem 
budowania strategii, która już w najbliż-
szych miesiącach zostanie udostępnio-
na do szerokiej konsultacji społecznej.

mailto:mobilny.urzednik@murowana-goslina.pl
mailto:mobilny.urzednik@murowana-goslina.pl
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W niedzielę 20 marca 2022 r. 
przeprowadziliśmy strzelanie „Soli-
darni z Ukrainą”. Wydarzenie było 
ogólnodostępne dla wszystkich 
chętnych, a całkowity dochód – 
3550 zł (strzelanie i trening) – prze-
znaczyliśmy na pomoc Ukrainie.

Strzelanie odbyło się w trzech katego-
riach:

 ▪ Strzelanie do Tarczy Charytatywnej 
kołkowanej (wykonanej z plastra 
drzewa sosnowego, pomalowanej 
w kolorach flagi Ukrainy, której 
pomysłodawcą i wykonawcą był 
brat Apoloniusz Twaróg). Dodatko-
wo nagrody - puchary kryształowe 
- ufundował król ad. brat Grzegorz 
Szpot. W tej konkurencji najlepszym 
był brat Jarosław Dobrowolski, drugi 
Przewodniczący Rady Miejskiej MiG 
w Murowanej Goślinie Bogusław 
Frąckowiak, a 3 miejsce przypadło 
mieszkańcowi Murowanej Gośliny - 
Piotrowi Dehmelowi.

GMINA

Solidarni z Ukrainą
 ▪ Strzelanie z pistoletu kaliber 5,6 do 
Tarczy Punktowej. 1. miejsce brat 
Robert Maciejewski, 2. miejsce 
brat Zygmunt Karpiński, 3. miejsce 
mieszkaniec Murowanej Gośliny Piotr 
Kowalak.

 ▪ Strzelanie do zapadek. 1. miejsce 
zajęła mieszkanka Długiej Gośliny - 
Katarzyna Dobrowolska, 2. miejsce 
mieszkaniec Murowanej Gośliny 
Tomasz Rudny, 3. miejsce również 
mieszkaniec Murowanej Gośliny Piotr 
Kowalak.

Zwycięzcom wręczono pamiątkowe 
puchary, które ufundowało KBS w Muro-
wanej Goślinie. Strzelanie bezpiecznie 
przeprowadził strzelmistrz Tomasz 
Wawrzyniak i gospodarz Robert Macie-
jewski.
Uczestnicy mogli się posilić żurkiem 
i kiełbaskami przygotowanymi przez 
Urszulę Bulińską.

Michał Wtorkowski 
Prezes KBS Murowana Goślina

11 marca 2022 roku w Agrotury-
styce Bamberka w Głębocku odbyło 
się spotkanie sołtysów. 

Spotkanie było okazją do świętowania 
Dnia Sołtysa. Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Radosław Szpot oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie 
Bogusław Frąckowiak złożyli sołtyskom 
i sołtysom życzenia oraz podziękowania 
za ogromną pracę, trud i wysiłek na rzecz 
lokalnej społeczności.

(BK)

Dzień Sołtysa

Stadion Miejski ul. Mściszewska

loty balonem 
na uwięzi

30 kwietnia i 1 maja  
godziny 16.00-20.00

piknik 
ekologiczny
• pokaz samochodów 

strażackich i ratownictwa OSP
• konkursy i moc zabawy  

dla najmłodszych
29 kwietnia  

godzina 16.00
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dwóch lat prowadząca swój mały biznes 
tworzenia biżuterii z żywicy oraz Paulina 
Jankowiak – członkini stowarzyszenia, 
miłośniczka wszelkich kreatywnych prac. 
Zaproszone kobiety, w doskonałych 
nastrojach, opowiadały o początkach 
swojej przygody z rękodziełem. Dowie-
dzieliśmy się, kto lub co stanowiło 
inspirację do twórczego działania, jaką 
rolę to rękodzieło w ich życiu odgrywa 
oraz jakie mają marzenia związane 
z pasją.

Paulina Jankowiak 
Zdjęcia: archiwum stowarzyszenia

www.facebook.com/kgd.fanaberia/.

Przypominamy, że od 25 kwietnia 
na terenie województwa wielkopol-
skiego nastąpi zmiana nadawania 
telewizji naziemnej ze standardu 
DVB-T na DVB-T2. Co się z tym 
wiąże? Jeżeli w specyfikacji Twojego 
telewizora nie ma informacji na 
temat DVB-T2 oraz nie przeszedł on 
testu (brak obrazu lub dźwięku) na 
planszy testowej (Sprawdzam TV, 
kanał NTV28), to niezbędny będzie 
zakup dekodera DVB-T2 lub nowego 
telewizora.

Od 21 marca można złożyć wniosek 
o dofinansowanie zakupu (dekoder – 

U progu wiosny, w sobotnie 
popołudnie, 19 marca 2022 
roku w MGOKiR w Murowanej 
Goślinie przy ul. Mściszewskiej 
10, odbył się kolejny, IX Krąg 
Kobiet zorganizowany przez 
nieustannie rozwijające się 
i aktywnie działające na tere-
nie naszej gminy Stowarzysze-
nie Kobieca Grupa Działania 
„Fanaberia”.

Kręgi Kobiet mają bardzo długą tradycję. 
Choć w Polsce pojawiły się stosunkowo 
niedawno, coraz częściej takie spotka-
nia, powiązane z ideą siostrzeństwa 
i wzajemnego kobiecego wsparcia, 
stanowiące bezpieczną przestrzeń, 
w której każda z uczestniczących kobiet 
zostaje przyjęta dokładnie taka, jaka 
jest, są organizowane. Kto nasze 
„Fanaberki” zna, ten wie, że to kobiety 

WSPÓŁPRACA

Piękno twórczości rękodzielniczej

wyjątkowe, stąd i niecodzienna forma 
zwoływanych przez nie Kręgów. Są 
jedyne w swoim rodzaju, ponieważ 
odbywają się w charakterze otwartych 
spotkań z interesującymi kobietami - 
mieszkankami naszej gminy - i cieszą 
się dużym zainteresowaniem. 

Nie inaczej było i tym razem. Hasło 
przewodnie wiosennej edycji Kręgu 
Kobiet „Podaruj sobie piękno” przycią-
gnęło sporą grupkę kobiet w różnym 
wieku. Na czerwonych sofach zasiadły 
trzy prelegentki: Monika Kuklasińska – 
twórczyni biżuterii z maleńkich koralików 
Toho, Ewelina Furmaniak – Kaseja – od 

100 zł, telewizor - 250 zł) 
w formie online https://
www.gov.pl/web/gov/
zloz-wniosek-o-dofinan-
sowanie-do-dekodera
-dvbt2 lub w placówce 
Poczty Polskiej (Murowa-
na Goślina, ul. Mostowa 
2).

Listę sklepów gdzie 
można zrealizować bon, 
znajdziecie Państwo 
na stronie https://dvbt2.
gov.pl/wyszukiwarka, 
punkty w Murowanej 
Goślinie również są.

Więcej informacji na 
stronie:

https://www.gov.pl/web/
dvbt2/nowy-program-do-
finansowania-do-zakupu
-odbiornika-cyfrowego

Telewizja naziemna – zmiany!

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dofinansowanie-do-dekodera-dvbt2
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dofinansowanie-do-dekodera-dvbt2
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dofinansowanie-do-dekodera-dvbt2
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dofinansowanie-do-dekodera-dvbt2
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-dofinansowanie-do-dekodera-dvbt2
https://dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka
https://dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka
https://www.gov.pl/web/dvbt2/nowy-program-dofinansowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego
https://www.gov.pl/web/dvbt2/nowy-program-dofinansowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego
https://www.gov.pl/web/dvbt2/nowy-program-dofinansowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego
https://www.gov.pl/web/dvbt2/nowy-program-dofinansowania-do-zakupu-odbiornika-cyfrowego
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wśród Panów Dawid Dąbrowski, 
w grupie młodzieży najlepsza była 
Lena Przybysz.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę 
uczestnicy marszobiegu wyrażali 
jedność z mieszkańcami atakowanych 
miast oraz chęć niesienia pomocy 
uchodźcom.

Na mecie rozlosowano upominki rekla-
mowe przygotowane przez Gminę oraz 
sponsorów. Do zobaczenia za rok

SPORT

W tym roku przyznano 12 rocz-
nych stypendiów sportowych na 
łączną kwotę 39 600 zł. Na uroczy-
stym spotkaniu w Sali Sesyjnej 
Urzędu Miasta i Gminy Murowana 
Goślina z młodymi sportowcami spo-
tkali się zastępca burmistrza Rado-
sław Szpot, Przewodniczący Rady 
Sportu Krzysztof Krysztofiak, Prze-
wodnicząca Komisji Oświatowo-Spo-
łecznej Elżbieta Dziel, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Bogusław Frąc-
kowiak.
W tym roku najlepsi z najlepszych to:

Szymon Twardoń (lekkoatletyka) 
 ▪ podwójny Mistrz Polski U18, na 1500 
i 800 m

 ▪ Rekord Wielkopolski na 1000 m U18 
z 2009 roku / bieg na 1000 m

 ▪ Mistrzostwa Polski U18 bieg 3000 m, 
2. miejsce

 ▪ Mistrzostwa Polski Halowe U18 bieg 
2000 m, 1. miejsce

Fryderyk Lechno–Wasiutyński (tenis)
 ▪ TENIS EUROPE - Słowenia, 3. miejsce 
singiel, 2 miejsce debel

 ▪ Drużynowe Mistrzostwa Polski,  
1. miejsce

 ▪ Mistrzostwa Polski, 3. miejsce debel

Stypendia sportowe w Murowanej Goślinie

Hanna Mazurkiewicz (judo)
 ▪ Województwa Wielkopolskiego 
w Judo, 2. miejsce

 ▪ Mistrzostwa Województwa Wielkopol-
skiego w Judo, 3. miejsce

 ▪ XVII Wielkopolski Międzynarodowy 
Turniej Judo, 2. miejsce

 ▪ Ogólnopolski Turniej w Judo o Puchar 
Wójta Gminy Lipno, 2. miejsce

Mateusz Juskowiak (grappling, MMA)
 ▪ Mistrzostwa Europy, Afryki i Bliskiego 
Wschodu, 2. miejsce

Kacper Gasik (piłka nożna) 
 ▪ I Liga Wojewódzka A1 w trakcie sezo-
nu 21/22

 ▪ CLJ U17, 8. miejsce
 ▪ CLJ U18 w trakcie sezonu 21/22 
Halina Kosakowska (jeździectwo)

 ▪ Zawody Międzynarodowe, Elite tour Fi-
nal - skoki przez przeszkody, 3 miejsce

 ▪ Drużynowe Mistrzostwa Polski,  
1. miejsce

Marcin Wrotyński (lekkoatletyka)
 ▪ Mistrzostwa Polski Seniorów - rzut 
młotem wynik 71,29

Maciej Dereń (MMA, BJJ, K1)
 ▪ Wejście Smoka 2× wygrana
 ▪ XI Puchar Polski Gi Jiu Jitsu, ćwierćfinał

Nadia Winkel (judo)
 ▪ Memoriał Jigoro Kano, 5. miejsce
 ▪ Wielkopolski Międzynarodowy Turniej 
Judo, 3. miejsce

 ▪ Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci,  
3. miejsce

Krzysztof Kowalewski (tenis ziemny) 
 ▪ Indywidualne Mistrzostwa Polski, 
brązowy medal

 ▪ Narodowy Puchar Polski TNW,  
1. miejsce

 ▪ Narodowy Puchar Polski TNW,  
2. miejsce

Debora Figiel (kolarstwo górskie)
 ▪ Bike Maraton MTB, 2 miejsce
 ▪ Mistrzostwa Polski XCM MTB,  
1. miejsce

 ▪ Klasyfikacja Generalna, 1. miejsce
 ▪ SOLID MTB MARATON, 3×2. miejsce
 ▪ Kaczmarek-Electic MTB 2021,  
4×1. miejsce

Martyna Łuczak (piłka nożna) 
 ▪ Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/ 
Zgrupowanie Reprezentacji Polski 
- Mistrzostwo Polski/Powołanie do 
Reprezentacji Polski

(BK)

Blisko 120 miłośników aktywno-
ści sportowej wzięło udział w VI (nie) 
Przestępnym Marszobiegu w Muro-
wanej Goślinie. Tegoroczne start 
i meta zostały zaplanowane w sali 
MG Sport przy ul. Mściszewskiej. 
W chodzie do pokonania był dystans 
5 km, biegacze ruszyli na 5 i 10 km. 
Jak co roku nie było zwycięzców, 
liczył się udział i dobra zabawa. 
W rywalizacji w plankach wśród Pań 
wygrała Paulina Hildebrańska, 

VI (nie) Przestępny Marszobieg

Dziękujemy: Hotel Relax, Nadleśnictwo 
Babki, Zakład fryzjerski Aleksandra 
Pietraszewska, Stacja paliw Natalia 
Prymowicz, Presseko i Ran-Synchron 
Bolechowo.

(BK)
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Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
serdecznie zaprasza w swoje progi. W na-
szej ofercie, poza ciekawymi lekturami 
w tradycyjnej formie znajdują się również 
audiobooki i e-booki. Wzbogaciliśmy też 
naszą ofertę o książki obcojęzyczne. 
Nieco młodszych czytelnikom oferujemy 
możliwość wypożyczenia kolorowych wali-
zek, w których znaleźć można edukacyj-
ne gry, zabawki, książki, audiobooki. 
Dysponujemy również książkami ze 
specjalną dużą czcionką. Oferujemy 

dostęp do prasy. W bibliotece można 
skorzystać z bezpłatnego dostępu 
do komputera oraz Internetu. Grupy 
przedszkolne oraz szkolne zachęcamy 
do udziału w tematycznych lekcjach 
bibliotecznych. Zapraszamy do naszej 
siedzimy głównej przy ulicy Poznańskiej 
16 oraz Filii nr 1 ul. Smolna 8 (Zielone 
Wzgórza). 

Agnieszka Kajdaniak 
BPMiG w Murowanej Goślinie

Oferta naszej biblioteki

projekt budowy 
szatni kontene-
rowej na boisku  
w Łopuchowie. 
Zespół piłkarzy 
oraz mieszkańcy 
będą mogli 
wreszcie osiągać 
sportowe 
sukcesy i ćwi-
czyć w lepszych 
warunkach. 
Dotacja tego 
projektu będzie wynosiła 120 tys. zł. 

Bardzo cieszymy się, że mieszkańcy 
będą mogli korzystać z coraz lepszej 
infrastruktury sportowej, dzięki pozyska-
nym dofinansowaniom z Urzędu Mar-

szałkowskiego Województwa Wielkopol-
skiego. Warto dodać, że są to 
największe przyznane wartości dofinan-
sowania w tychże konkursach.

(BK)

Pozyskujemy 
dotacje

Z przyjemnością informujemy, że 
dwa wnioski o dofinansowanie zło-
żone przez UMiG Murowana Goślina 
znalazły się na liście rankingowej do 
dofinansowania w zakresie rozwoju 
infrastruktury sportowej. Realizacja 
projektów - jeszcze w 2022 roku.

W ramach Programu Lekkoatletyczne-
go przeznaczony do dofinansowania 
jest projekt budowy bieżni wokół 
boiska na Stadionie Miejskim - to od 
lat wyczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja, dla sportowców wyczynow-
ców, amatorów oraz dla szkół. Dotacja 
tego projektu będzie wynosiła 
325 tys. zł. 

W ramach programu Szatnia na Medal 
przeznaczony do dofinansowania jest 
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UKRAINA

Ośrodek Pomocy Społecznej infor-
muje, że przyjmuje wnioski na jedno-
razowe świadczenie pieniężne w kwo-
cie 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Pomoc przyznaje się na podstawie art. 
31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa (specustawy).

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC?

Uprawniony do pomocy jest obywatel 
Ukrainy, który wjechał legalnie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
bezpośrednio z terytorium Ukrainy, 
w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 
do dnia określonego w rozporządzeniu 
Rady Ministrów wydanym na podstawie 
art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje 
zamiar pozostania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i został wpisany do 
rejestru PESEL. Za legalny uznaje się 
także pobyt dziecka urodzonego na 

Ośrodek Pomocy Społecznej – pomoc uchodźcom z Ukrainy

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przez matkę, która jest osobą określoną 
w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym 
matki.

Wniosek wraz z oświadczeniem i obo-
wiązkiem informacyjnym można pobrać 
na stronie Ośrodka 
https://murowana-goslina.naszops.pl/
pomoc-dla-obywateli-ukrainy/dokumenty
-do-pobrania/wniosek-o-wyplate-jedno-
razowego-swiadczenia

Pomoc dla obywateli Ukrainy z zakresu 
świadczeń rodzinnych to:

 ▪ zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasił-
ku rodzinnego;

 ▪ świadczenia opiekuńcze: zasiłek pie-
lęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuń-
czy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

 ▪ jednorazowa zapomoga z tytułu uro-
dzenia się dziecka oraz świadczenie 
rodzicielskie.

Ustalając prawo do świadczeń rodzin-
nych uzależnionych od kryterium docho-
dowego, przy ustalaniu dochodu rodziny 

w przeliczeniu na osobę nie będzie 
uwzględniało się członka rodziny, który, 
zgodnie z oświadczeniem osoby ubiega-
jącej się o te świadczenia, nie przebywa 
na terytorium RP.

Prawo do tych świadczeń będzie ustala-
ne począwszy od miesiąca, w którym 
wpłynął wniosek nie wcześniej niż od 
miesiąca, w którym obywatel ten został 
wpisany do rejestru, a w przypadku 
świadczeń przysługujących na dziecko – 
również dziecko zostało wpisane do 
rejestru. 

Wniosek o przyznanie świadczeń ma 
zawierać numer PESEL wnioskodawcy 
oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię 
i numer dokumentu stanowiącego 
podstawę przekroczenia granicy, 
a w przypadku świadczeń przysługują-
cych na dziecko – numer PESEL dziecka 
oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię 
i numer dokumentu stanowiącego 
podstawę przekroczenia granicy. 

(OPS)

Boduszewo – punkt zbiórki darów

Już w sumie kilkaset osób 
skorzystało i stale korzysta 
z darów, które dzięki miesz-
kańcom gromadzone są 
w świetlicy w Boduszewie. 
Punkt jest czynny od ponie-
działku do czwartku w godz. 
16.00-20.00.
Od wolontariuszek i wolontariuszy wiemy, 
że artykułami najbardziej potrzebnymi 
cały czas są:

 ▪ produkty żywnościowe z długim termi-
nem ważności, m.in. mleko w karto-

nikach, płatki śniadaniowe, produkty 
zbożowe (kasze, makarony, ryż itp.), 
konserwy, sosy, gotowe dania np. 
w słoikach, musy owocowe dla dzieci, 
kawa, herbata;

 ▪ chemia gospodarcza i kosmetyki 
(szczególnie dla pań, np. kremy).

Chcielibyśmy Państwu przekazać 
informację, że te produkty, które nie 
znajdują zapotrzebowania lokalnie (np. 
opatrunki, leki, nadwyżka niektórych 
produktów dla małych dzieci) przekazuje-

my do transportów 
humanitarnych 
kierowanych do 
Ukrainy. Dzięki temu 
pomoc będzie 
najbardziej efektywna 
i nie zmarnuje się 
żaden Państwa dobry 
gest!

Ogromnie dziękujemy 
mieszkańcom gminy 
za zaangażowanie!

Punkt jest czynny od poniedziałku  
do czwartku w godz. 16.00-20.00, 
Boduszewo, świetlica przy remizie OSP. 
Zapraszamy zarówno darczyńców, jak 
i osoby z Ukrainy. Zebrane produkty są 
rozdawane goszczącym u nas obywate-
lom Ukrainy.

Przypominamy, że deklaracje pomocy 
uchodźcom z Ukrainy można zgłaszać 
mailowo na adres:  
ukraina@murowana-goslina.pl.

https://murowana-goslina.naszops.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/dokumenty-do-pobrania/wniosek-o-wyplate-jednorazowego-swiadczenia
https://murowana-goslina.naszops.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/dokumenty-do-pobrania/wniosek-o-wyplate-jednorazowego-swiadczenia
https://murowana-goslina.naszops.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/dokumenty-do-pobrania/wniosek-o-wyplate-jednorazowego-swiadczenia
https://murowana-goslina.naszops.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy/dokumenty-do-pobrania/wniosek-o-wyplate-jednorazowego-swiadczenia
mailto:ukraina@murowana-goslina.pl
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W niedzielę 20 marca br. w auli 
Szkoły Podstawowej nr 1 odbył się 
koncert promocyjny płyty Orkiestry 
Dętej OSP „Pan Demiks i gramy dalej…”. 
Pomysł wydania płyty narodził 
się w styczniu 2021 r. Dobiegał pierw-
szy rok walki z wirusem, izolacji, obo-
strzeń i sporych ograniczeń w działalno-
ści. Projekt stworzył nowe możliwości 
i orkiestra wznowiła próby stacjonarne. 
Planowaliśmy promocję płyty na 
dorocznym koncercie karnawałowym 
w lutym, niestety kolejne przypadki 
choroby członków orkiestry spowodowa-
ły przeniesienie koncertu na marzec. 
Kiedy z kolei wybuchła wojna w Ukra-
inie, orkiestra bardzo poruszona 
wydarzeniami u naszych sąsiadów 
postanowiła, aby koncert promocyjny 
miał wymiar charytatywny.

Pod takim hasłem w niedzielę 13 
marca br. w auli przy ul. Mściszew-
skiej odbył się koncert charyta-
tywny. 
Zastępca burmistrza Radosław Szpot i ks. 
proboszcz Sławomir Jessa podziękowali 
wszystkim mieszkańcom za solidarność 
i pomoc uchodźcom przybywającym 
do Polski. Wystąpili artyści scen poznań-
skich: Agnieszka Wawrzyniak, Jarosław 
Patycki i Klaudiusz Kapłon. Koncert był 

KULTURA

Murowana Goślina 
dla Ukrainy

Promocyjnie, charytatywnie

wspólną inicjatywą Gminy Murowana 
Goślina, Ośrodka Kultury i Parafii pw. św. 
Jakuba Apostoła. Do puszek Caritas udało 
się zebrać 1440 zł, dziękujemy mieszkań-
com za ofiarność, artystom za otwarte 
serca i bezinteresowność. To bardzo 
ważne, że w tych trudnych czasach 
jesteśmy wszyscy razem, potrafimy dzielić 
się dobrem i wzajemnie na siebie liczyć!

Tekst: Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Dzięki współpracy z Polskim Czerwonym 
Krzyżem - Klubem Honorowych Dawców 
Krwi PCK „Gośliniacy” została przepro-
wadzona zbiórka do puszki na zakup 
maszyny do szycia dla pani Swietłany, 
goszczącej w Murowanej Goślinie. Dzięki 
otwartym sercom ludzi, udało się zebrać 
2480,1 zł (zbiórkę rozpoczęto w Skokach 
podczas akcji poboru krwi). Pięknie 
dziękujemy!

Koncert miał niezwykły, uroczysty 
charakter, na początku odegrano hymny 
państwowe Ukrainy i Polski. Publiczność 
miała okazję usłyszeć marsze oraz hity 
muzyki rozrywkowej, ulubione kompozy-
cje naszej orkiestry. Tradycyjnie koncert 
prowadził Marcin Matuszewski.

Muzyka łagodzi obyczaje, uwrażliwia, 
rozwija uczucia i wyobraźnię, dostarcza 

dużo radości i piękna. Dziękujemy 
Orkiestrze Dętej OSP pod batutą Mate-
usza MJ Sibilskiego!

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Orkiestra Dęta OSP składa serdeczne 
podziękowania:

 ▪ Gminie Murowana Goślina za wspar-
cie i środki finansowe niezbędne 
do realizacji projektu i nagrania płyty,

 ▪ Stowarzyszeniu Miłośników Orkiestry 
Dętej za pomoc finansową,

 ▪ Czesławowi Zarembie za wykonanie 
profesjonalnych zdjęć,

 ▪ Łukaszowi Migdalskiemu za profesjo-
nalną realizację nagrania. 
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W niedzielę 13 lutego br. Miejsko
-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie zaprosił 
mieszkańców na wyjątkowy koncert 
pt. „Pod dachami Paryża”. Głównym 
wykonawcą był zespół wokalny Una 
Canto, z towarzyszeniem zespołu 
instrumentalnego Luźny Band.

Niedzielny koncert był niezwykłą muzycz-
ną podróżą z piosenką francuską, której 
towarzyszył wachlarz emocji.

W wykonaniu zespołu Una Canto usłysze-
liśmy m.in. przeboje: „Paryskie tango”, 
„Walc domino”, a na finał utwór „Szanze 
Lize”, w którym zespół wsparli: Mikołaj 
Stachowiak – wokal oraz Mateusz 
Filipiak – tubista. Widzowie byli zachwy-
ceni i w trakcie koncertu bardzo żywioło-
wo reagowali, a po każdym utworze 

bardzo głośno oklaskiwali artystów. Nie 
obyło się bez bisów i owacji na stojąco. 
Całość koncertu poprowadziła Sylwia 
Fiołek.

Na zakończenie Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Radosław Szpot oraz 
Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Spo-
łecznej Elżbieta Dziel podziękowali 
artystom za wspaniały koncert i wręczyli 
kwiaty.

Zespół Uno Canto pod kierunkiem 
Krzysztofa Warguły (saksofon alt i so-
pran, fortepian, akordeon, flet), śpiew: 
Sylwia Kaczmarek, Ewa Górska, Anita 
Górska, Małgorzata Ślewczuk, Judyta 
Roszak, Krystyna Nowak.

Zespół Luźny Band: Remigiusz Kosmalski 
– gitara basowa, Rober Stachowiak– kla-
wisze, Paweł Banach – perkusja.

Koncert z okazji Dnia Kobiet, 
to wydarzenie, które na stałe 
zagościło w kalendarzu imprez 
kulturalnych naszej gminy. 

Tym razem Żeński Chór „Canzona”, pod 
batutą Adrianny Wtorkowskiej-Kubiń-
skiej, zaprezentował się w wielobarwnym 
programie rozrywkowym. Były nostalgicz-
ne ballady, utwory musicalowe, utwory 
rockowe i popowe. Mogliśmy posłuchać: 
„Kasztanów” – Z. Korepty, „Czterdziesto-
latka” – J. Matuszkiewicza, „Czas nas 
uczy pogody” – K. Prońko, „Get back” 
i „Eleonore Rigby” – The Beatles, suitę 
z musicalu „Skrzypek na dachu” Jerry 
Bocka, „I feel pretty” z musicalu „West 
Side Story” Leonarda Bernsteina, „Java 
Jive” – Bena Oaklanda, „I can't help 
falling in love” E. Presleya oraz „Mamma 
mia” i „Thank you for the music” Abby. 

Był to koncert, który moglibyśmy zatytu-
łować „Kobiety-kobietom”.

Dlatego też nie mogliśmy nie wspomnieć 
o dzielnych kobietach z Ukrainy. Zarówno 
o tych, które zostały, jak i o tych, które 
przekraczają granice państw, by ratować 
swoich najbliższych i siebie. W pięknych 
życzeniach dla pań, które złożył zastępca 
burmistrza Radosław Szpot znalazły 
się też podziękowania dla wszystkich, 

Siła muzyki tego pięknego koncertu była 
nadzieją, wsparciem i najlepszymi 
życzeniami dla wszystkich kobiet. Po 
koncercie zastępca burmistrza Radosław 
Szpot, przewodniczący RM Bogusław 
Frąckowiak i radny Robert Molski, 
obdarowali wszystkie przybyłe panie 
tulipanami. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

którzy wspierają i pomagają dotkniętym 
tragedią wojny mieszkańcom Ukrainy. 
Wyrazy uznania należą się przede 
wszystkim naszym wspaniałym chórzyst-
kom i cudownej dyrygentce, wielkie 
brawa dla Alicji Duszczyk za grę 
na skrzypcach, Hani Nowak, Aleksandrze 
Ancan, Beacie Wróblewskiej i Joannie 
Przymusińskiej za solo. Wyrazy podziwu 
dla akompaniatora Adama Szyszki, który 
zaskakiwał wirtuozerią i brawurową grą!

KULTURA

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Pod dachami Paryża

Tomasz Mizgier
Zdjęcia: Tomasz Mizgier
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GODZINY URZĘDOWANIA USC I EWIDENCJA LUDNOŚCI: Poniedziałek 10.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-12.30
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I OCHRONY ŚRODOWISKA
kierownik Violetta Szałata, 61 8923 640
rolnictwo, leśnictwo, melioracje, 61 8923 643
transport publicZny, 61 8923 644
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Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Karola Marcinkowskiego, w tym 
Samorząd Uczniowski we współpracy 
z Miastem i Gminą Murowana Goślina, 
od 24 lutego czynnie angażują się 
w niesienie pomocy Ukraińcom i Ukrain-
kom, zarówno w formie celowanych 
zbiórek najważniejszych produktów 
niezbędnych do życia (żywność, środki 
higieny i czystości, przybory szkolne, 
ubiór), ale także obejmując profesjonal-
ną opieką ukraińskie rodziny, w tym 
dzieci i młodzież, które w wyniku wojny 
musiały uciekać ze swoich rodzinnych 
miejscowości i znalazły schronienie 
w Murowanej Goślinie. Przygotowaliśmy 
oddziały wszystkich klas, zarówno tych 
najmłodszych przy ulicy Szkolnej, jak 
i starszych przy ulicy Mściszewskiej,  
na przyjęcie koleżanek i kolegów z Ukra-
iny. Nauczycielki i nauczyciele naszej 
szkoły z ogromną uważnością wspierają 
każdą osobę, korzystając przy tym 
z niezastąpionej pomocy ukraińskich 
uczniów, którzy od kilku lat mieszkają 
w Murowanej Goślinie i uczą się w SP1. 
Nasi najmłodsi uczniowie z budynku przy 
Szkolnej nie zapomnieli także o swoich 
kolegach i koleżankach z Etiopii, gdzie od 
wielu lat pracuje mieszkanka Murowanej 
Gośliny – siostra Marta John. Przeprowa-
dzili akcję charytatywną „Słodycze dla 
dzieci z Etiopii”.

FINAŁ OLIMPIADY

18 marca br. w hali widowiskowo-sporto-
wej odbył się finał Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z Wychowa-
nia Fizycznego organizowanego przez 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla 
uczniów i uczennic szkół podstawowych 
Województwa Wielkopolskiego w roku 
szkolnym 2021/2022. Finał zgromadził 
ponad 100 młodych ludzi z całej Wielko-
polski. Trzeba podkreślić, że jest on 
ewenementem w skali kraju, ponieważ to 
właśnie Kuratorium Oświaty w Poznaniu 
wprowadziło wychowanie fizyczne do 
plejady konkursów przedmiotowych jako 
pierwsze i na razie jedyne w Polsce. 
Do organizacji konkursu udało się 
pozyskać profesjonalną komisję konkur-
sową złożoną m.in. z przedstawicieli 
Akademii Wychowania Fizycznego 
w Poznaniu: prof. dra hab. Michała 

Bronikowskiego (Dziekana), prof. dra 
hab. Małgorzatę Bronikowską, dr. 
Grażynę Gulczyńską, przedstawicielkę 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Poznaniu Iwonę Wesołowską oraz 
nauczycieli i nauczycielki przedmiotu, 
autorów oraz recenzentów materiałów 
konkursowych także z innych woje-
wództw.

MÓL KSIĄŻKOWY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola 
Marcinkowskiego była odpowiedzialna 
także za przeprowadzenie XXI Powiato-
wego Konkursu Czytelniczego Mól 
Książkowy, w którym brali udział ucznio-
wie z klas od 6 do 8 z dziesięciu szkół 
naszego powiatu. W tegorocznej edycji 
test ze znajomości lektur odbył 
się w szkołach uczestników (online), 
a spotkanie podsumowujące na platfor-
mie ZOOM. Naszą szkołę reprezentowały 
uczennice klasy 7a: Aleksandra i Wiktoria 
Dudziak. Gratulujemy!

INNE WYDARZENIA

Cieszymy się, że uczniowie i uczennice 
z naszej szkoły biorą udział w programie 
edukacyjnym Drzewo Franciszka 2022, 
którego celem jest podniesienie świado-
mości ekologicznej młodzieży oraz 
zaktywizowanie jej do prowadzenia 
działań na rzecz środowiska w najbliż-
szym otoczeniu. Zadaniem uczniów jest 
przygotowanie szkolnych inicjatyw 
na rzecz środowiska (programów 
edukacyjnych, audycji radiowych, serii 
artykułów prasowych w mediach lokal-
nych, akcji współdziałania z władzami 
lokalnymi, festynów edukacyjnych, 
szkolnych programów badawczych, 
działań terenowych, akcji ekologicznych 
itp.) w dowolnie wybranej przez grupę 

OŚWIATA

formie, podzielonych według następują-
cych obszarów: ochrona i kształtowanie 
zasobów wodnych, ochrona ekosyste-
mów i krajobrazów, przeciwdziałanie 
szkodliwym emisjom do atmosfery, 
ochrona różnorodności biologicznej, 
problemy terenów zurbanizowanych. 
Konkurs trwa do 28 października 
2022 roku.

W tym roku świętujemy 200-lecie urodzin 
Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy 
naftowej, nazywanego polskim królem 
nafty. Z tej okazji członkowie koła 
naukowego Grupa Einsteina postanowili 
przygotować „Tort dla Ignacego”. 
„Słodkość” została wykonana w całości 
z papieru, a każdy kawałek tortu zawierał 
informacje dotyczące życia wielkiego 
naukowca. Wcześniej młodzież z tej 
samej grupy zakończyła kolejne etapy 
konkursu „Być jak Ignacy”. Uczniowie 
poznali parki narodowe w Polsce i zrobili 
album bioróżnorodności. W V etapie 
poznali innego wybitnego naukowca 
Kazimierza Gzowskiego, który był 
polskim i kanadyjskim inżynierem, 
budowniczym mostów, dróg, linii kolejo-
wych i portów na terenie Kanady. 

Przy ulicy Szkolnej w ramach zajęć 
plastyczno-technicznych uczniowie klasy 
3c uczestniczyli w kreatywnej formie 
edukacji artystycznej. Poznali cały 
proces powstawania odlewów: od 
łączenia gipsu z wodą, wylewania 
mieszanki do form, aż do wyjmowania 
gotowych odlewów a potem ich malowa-
nia i ozdabiania. Formą były liście 
kapusty włoskiej. Najwięcej radości 
sprawiło uczniom nakładanie mieszanki 
gipsowej na liście. 

Z kolei smacznie było na lekcji w klasie 
2b, która przygotowywała pizzę. Na 
początku zajęć kulinarnych uczniowie 
przypomnieli przepis, wymienili składniki, 
zgromadzili przyniesione produkty.  

Wieści z Goślińskiego Marcinka 
Najważniejsze działania ze Szkolnej i Mściszewskiej
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Pod okiem nauczycielek układali na 
krążkach ciasta ulubione dodatki. 
Gotowe pizze zanieśli do upieczenia  
w szkolnych piekarnikach. 

Wiele kreatywnych działań realizowała 
klasa 1b. Były to m.in. zajęcia badaw-
cze: dzieci ożywiały gąsienicę z ręcznika 
papierowego, sprawdzały jak bez wysiłku 
nadmuchać balon, tworzyły desery 
lodowe z pianki do golenia, obserwowały, 
w jaki sposób powstaje tęcza z cukier-
ków Skittles, tworzyły śnieżną burzę 
w butelce oraz wybuchający wulkan. Jak 
podkreślają nauczycielki: „Wspólne 
eksperymentowanie było świetnym 
narzędziem do wywołania efektu WOW, 
czyli momentu zaskoczenia, dzięki 
któremu najwięcej zapamiętujemy 
i uczymy się”. Z tym samym zespołem 
w okresie karnawału został zorganizowa-
ny balik, w trakcie którego najmłodsi 
z dumą prezentowali swoje stroje. 
Również Walentynki stały się pretek-
stem do uwolnienia kreatywności 
uczniów i uczennic klasy 1b - dzieci 
własnoręcznie wykonały kartki oraz 
obrazki walentynkowe.

Z kolei uczniowie klasy 1c, w myśl znanej 
maksymy „W zdrowym ciele, zdrowy 
duch”, zapoznali się z zasadami zdrowego 

i racjonalnego odżywiania. Dzieci przypo-
mniały sobie, że każdy człowiek powinien 
jeść dużo produktów zbożowych, warzyw, 
owoców, produktów mlecznych, a ograni-
czać słodycze. Uczniowie i uczennice tej 
samej klasy podczas zajęć sięgnęli także 
po kodowanie. 

Jesteśmy dumni z faktu, że grupa uczniów 
i uczennic z naszej szkoły została oficjal-
nie przyjęta do Młodzieżowej Rady 
Konsultacyjnej działającej przy Urzędzie 
Miasta i Gminy Murowana Goślina. Naszą 
społeczność będą reprezentowali: 
Zuzanna Kopiczko, Anna Leszczyńska, 
Wiktor Witczak, Dawid Łukowski, Szymon 
Grzechowiak, Dominika Tyll, Wiktoria 
Dolińska, Weronika Nowicka, Marta 
Szwabowicz, Paula Pawlak, Julia Cicha, 
Iga Kasprzak, Artur Płóciennik. Trzymamy 
za Was mocno kciuki!

Dyrekcja oraz nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 1  
Karola Marcinkowskiego 

Zdjęcia: Jadwiga Dejk, Beata Kopiczko 
Dagmara Łuczkowska, 

Aleksandra Michułka, Marta Piątek,  
Ilona Sikorska, Jolanta Szpot

OŚWIATA

Pierwszy Dzień Wiosny w Długiej Goślinie

Jak co roku, 21 marca, po 
długiej zimie, uczniowie wielu 
polskich szkół z utęsknieniem 
powitali wiosnę. 
Nie inaczej było w Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Wielkopolskich w Dłu-
giej Goślinie. Od rana władzę w szkole 
przejęli uczniowie, z zaangażowaniem 
wchodząc w role nauczycieli, a nawet 
pani dyrektor! Następnie, bezbarwną 
zimę pożegnano tradycyjnie: wszystkimi 
barwami wiosny. Kolorowe były dobrane 
specjalnie na ten dzień stroje uczniów, 
wieloma barwami mieniły się przygoto-
wane przez nich rekwizyty. Wesoły 
korowód całej społeczności szkolnej 
przeszedł przez wieś – wyrazistymi 
kolorami wiosny uczniowie wyrażali swą 
radość z budzącej się do życia przyrody, 
powracającego w pogodzie ciepła, 
a w duszach wyzwalającej się nadziei. 

Obchody zakończone zostały ogniskiem 
i wspólnym pieczeniem kiełbasek. 
Powitanie wiosny w jej pierwszym dniu, 
jak zwykle, było też okazją do jeszcze 
bliższego zintegrowania szkoły i lokalnej 
społeczności.

Agata Glapiak 
Zdjęcia: Justyna Grefkiewicz



30 kwietnia  
godzina 16.00

Stadion Miejski ul. Mściszewska

Otwarcie Sezonu:  
ZlOt ZabytkOwych 
SamOchOdów
•	Koncert	zespołu	Czysta	Energia

1 maja  
godzina 16.00

ZlOt 
mOtOcykli

PUCHAR POLSKI  
w Nordic Walking 2022
Polish Nordic Walking Cup 2022

ZAPISY:
inws.info/puchar_nordic_walking/rejestracja

16 lipca, boisko sportowe w Rakowni








