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zgłaszając od tego dnia usprawiedliwioną nieobecność. 
Zorganizowana została manifestacja poparcia, na której się 
zjawiłem, zapewniłem wolę dialogu i chciałem wypowiedzieć 
kilka zdań do zgromadzonych. Niestety, organizatorzy nie 
chcieli dopuścić mnie do głosu (co moim zdaniem 
potwierdza chęć tendencyjnego przedstawienia spraw). Po 
wielu prośbach skierowanych do organizatora manifestacji - 
Kamila Pajewskiego - przy wsparciu niektórych rodziców, pan 
Kamil ugiął się i udzielił mi głosu. Wówczas otrzymałem 
informację, że pani dyrektor przyjdzie następnego dnia na 
spotkanie w ratuszu, a towarzyszyć jej będą: Przewodniczący 
Rady Rodziców oraz Przewodniczący Rady Szkoły. Zgodziłem 
się na spotkanie, ale cały czas wyrażałem wątpliwości, czy 
pani dyrektor będzie mogła w nim uczestniczyć, skoro 
zgłosiła usprawiedliwioną nieobecność.

Następnego dnia o godz. 17.00 w sali spotkań pojawili się: 
Przewodniczący Rady Miejskiej, urzędnicy, Przewodniczący 
Rady Rodziców, panie wicedyrektor SP2, przedstawiciele 
Związków Zawodowych Nauczycieli. Tymczasem na spotkanie 
nie stawiła się dyrektor Karina Hałas, mimo iż swoją obecność 
i chęć udziału potwierdziła dzień wcześniej. Nie zostaliśmy 
także powiadomieni w dniu spotkania, iż zabraknie na nim pani 
dyrektor. W zamian za to zaproponowano mi spotkanie 
z pośrednictwem komunikatora internetowego. Z przykrością 
podsumowałem, że jest to niepoważne i zaskakujące podejście 
osoby, która powinna choćby uprzedzić obecnych o takich 
warunkach rozmowy. Następnego dnia otrzymaliśmy 
informację, że pani dyrektor definitywnie rezygnuje ze swojego 
stanowiska. 

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami, w ciągu 
trzech miesięcy zostanie rozpisany nowy konkurs na 
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2. Do udziału 
z nim zachęcam wszystkich, którzy będą spełniali kryteria. 

Na sam koniec chciałbym przypomnieć, że w najbliższym czasie 
zbieramy zgłoszenia wystawców na Jarmark Bożonarodzeniowy, 
który odbędzie się w dniach 10-11 grudnia. W tym roku będzie 
troszkę skromniej, jeśli chodzi o iluminacje miejskie ze względu 
na koszty energii i oszczędności budżetowe. Jednak wierzę, że 
będzie to wspaniałe wydarzenie, dlatego szkoły, koła gospodyń 
wiejskich oraz organizacje pozarządowe są zwolnione z opłaty 
za stoisko. Razem stwórzmy klimatyczne święta w Murowanej 
Goślinie!

GMINA

RADOSŁAW SZPOT   
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

w poprzednim biuletynie przekazałem Państwu informacje 
dotyczące oszczędności, tym samym chciałem zapewnić, że 
mimo bardzo trudnego roku, wywiązaliśmy się z zadania 
pilnowania wydatków budżetowych. Na koniec roku (co 
jeszcze trudno podsumowywać ze względu na ciągłe 
podwyżki) powinniśmy mieć niewielki deficyt, który w obliczu 
szalejącej inflacji i niestabilnej sytuacji na rynku cen energii, 
rozpatrujemy w kategorii sukcesu. 

Stabilizacji budżetowej z pewnością by nie było, gdybyśmy 
zrobili tzw. krótki przetarg wywozu i gospodarowania odpadami, 
na np. pół roku lub rok, jak postulowały niektóre radne 
opozycyjne. To byłaby obecnie katastrofa dla nas wszystkich. 
Ogłaszanie w najbliższym czasie nowego przetargu mogłoby 
oznaczać wzrost opłat za usługę nawet o 100 proc. W ostatnim 
czasie taki scenariusz zrealizowany został we Wrocławiu, gdzie 
włodarze musieli unieważnić przetarg, bo kontynuacja umowy 
wiązałaby się z drastycznymi podwyżkami. Takich sytuacji jest 
coraz więcej i niebawem będzie można zobaczyć, jak poradzą 
sobie z problemem gminy powiatu poznańskiego, które 
zdecydowały się na krótki przetarg. Nasza gmina natomiast jest 
w innej sytuacji. Zapewniliśmy sobie wykonawcę na niemal 3 
lata, dając mieszkańcom poczucie stabilizacji aż do 2024 roku, 
kiedy ogólnopolska zawierucha z powodu inflacji zostanie - 
mamy nadzieję - opanowana. Mówiłem o tym na sesjach 
i spotkaniach z mieszkańcami od samego początku budowania 
lokalnego systemu gospodarki odpadami. Konsekwentnie 
staramy się dbać o sensowne rozwiązania, podyktowane 
analizą i faktami, natomiast jak najmniej emocjami.

Kolejną kwestią, którą chciałem Państwu zakomunikować, to 
zmiana w Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie. 
W związku z niespodziewaną rezygnacją dotychczasowej 
dyrektor, zostanie ogłoszony nowy konkurs na zarządzającego 
tą ważną instytucją. Bardzo mi przykro, że pani dyrektor nie 
chciała kontynuować swojej pracy. Wokół tej sprawy narosło 
kilka plotek, dlatego wyjaśnię główne wątki. 

Pierwszym jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych 
warunków przebywania dzieci w szkole. Zapewniam, że 
obecnie nie występuje żadne zagrożenie dla tych ważnych 
kwestii. Od początku wskazywałem, że można z każdą pilną 
sprawą zgłaszać się do mnie, jako pełniącego obowiązki 
burmistrza, rozwiązywaliśmy regularnie wszystkie pilne 
sprawy z panią dyrektor, a obecnie z dwiema paniami 
wicedyrektor. Poruszone kwestie dodatkowego 
zapotrzebowania na godziny funkcjonowania świetlicy czy 
usunięcia korzeni przy studzience zostały już rozwiązane.

Drugą kwestią jest apel rodziców i uczniów o pozostanie 
pani dyrektor na stanowisku, mimo, że sama podjęła decyzję 
o rezygnacji i złożyła ją formalnie w urzędzie, następnie 

Szanowni Mieszkańcy, 
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INWESTYCJE

Zakończone zostały prace 
przy wykonaniu nowej bieżni 
na Stadionie Miejskim przy 
ulicy Mściszewskiej. 
We wrześniu br. odbył się odbiór częścio-
wy inwestycji, po którym rozpoczęty 
został ostatni etap, czyli ułożenie 
wierzchniej warstwy tartanowej.
Na tę inwestycję pozyskaliśmy 
325 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. 

(BK)

27 września odbyły się konsultacje 
społeczne dla mieszkańców osiedla 
600-lecia oraz osób zainteresowanych 
rozwojem infrastruktury w gminie. 
Tematem spotkania było zagospodaro-
wanie terenu zielonego oraz torfowiska 
w rejonie ulic Brzoskwiniowej, Czere-
śniowej i Morelowej. W tej okolicy 
konieczne jest usystematyzowanie 
zbiornika wodnego, wskazana budowa 
infrastruktury towarzyszącej w postaci 

Konsultacje społeczne na 600-lecia

Nowa bieżnia na stadionie

chodników, 
ścieżki 
pieszo-rowe-
rowej. 
Z dobrym 
odzewem 
spotkał 
się pomysł 
rozbudowy strefy rekreacyjnej. W kon-
sultacjach wzięła udział spora grupa 
mieszkańców osiedla, zastępca burmi-

Na osiedlu 
Zielone Wzgórza 
stanęły dwa 
nowe pojemniki 
na zużyty sprzęt 
elektryczny 
i elektroniczny 
oraz baterie. 
Lokalizacje to: 
ul. Długa obok 
paczkomatu; ul. Wiosenna naprzeciwko 
sklepu. 

Do pojemników można wrzucać:

 ▪ sprzęt AGD oraz informatyczny 
i telekomunikacyjny, ale z zastrzeże-
niem, że żaden z zewnętrznych 
wymiarów nie przekracza 50 cm;

 ▪ zużyte baterie, akumulatory, tonery.

(BGO)

Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie 
dla Murowanej Gośliny. Tym razem 
w ramach „Rządowego programu 
ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań Razem Bez-
pieczniej im. Władysława Stasiaka 
na lata 2022-2024” otrzymaliśmy 
100 000 zł na poprawę bezpieczeństwa 
w gminie. 

Informujemy, iż trwa procedura 
wyboru wykonawcy na przebudowę 
terenów sportowych przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 przy ul. Kutrzeby w Murowa-
nej Goślinie. Środki pozyskane na ten cel 
to ponad 3,5 mln zł. Budowa będzie 
współfinansowana ze środków pochodzą-
cych z Funduszu Przeciwdziałania 

strza Radosław Szpot, radni oraz 
pracownicy urzędu.

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za 
aktywny udział w spotkaniu i owocne 
dyskusje. Mamy nadzieję, że wszystkie 
kolejne konsultacje społeczne organizo-
wane w gminie będą się cieszyły 
podobną lub większą frekwencją oraz 
zaangażowaniem. 

(BK)

Przetarg na przebudowę boisk przy SP 2

Razem bezpieczniej

Nowe pojemniki 
na elektrośmieci

Covid-19 w ramach Rządowego Fundu-
szu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych.  Mamy nadzieję, że już 
pod koniec przyszłego roku mieszkańcy 
naszej gminy będą mogli korzystać 
z nowej infrastruktury sportowej.

(BK)

Projekt obejmie widoczne na mapie 
punkty, gdzie oznaczono:

 ▪ kolorem zielonym kamery wizyjne 
(skrzyżowanie Obornicka/Rogozińska, 
Poznańska/Mściszewska i Poznań-
ska/Długa);

 ▪ kolorem niebieskim radarowy pomiar 
prędkości w pobliżu Szkoły Podsta-
wowej nr 1 oraz ZS im. Dezyderego 
Chłapowskiego przy ul. Szkolnej.

(BK)

Zdjęcia: archiwum UMiG
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WYDARZENIA

W dniu 1 września br. gminne 
obchody 83. rocznicy wybuchu 
najtragiczniejszej z wojen tra-
dycyjnie rozpoczęto mszą św. 
w intencji Ojczyzny w kościele 
pw. św. Jakuba Apostoła. 
Obecni byli przedstawiciele 
władz samorządowych, poczty 
sztandarowe, delegacje i miesz-
kańcy naszej gminy. 

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości 
udali się na plac Powstańców Wielkopol-
skich. Orkiestra Dęta OSP pod kierunkiem 
Mateusza Sibilskiego odegrała hymn pań-
stwowy, zagrano też hejnał naszego mia-
sta. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Radosław Szpot 
w uroczystym przemówieniu nakreślił rys 
historyczny działań wojennych we wrze-
śniu 1939 r., zaakcentował wpływ agresji 
ze strony Niemców i ZSRR na losy narodu 
i państwa polskiego. Data 1 września 
na zawsze będzie kojarzyła się nie tylko 
z punktem zwrotnym w historii świata, 
ale i z pamięcią kolejnych pokoleń o dzie-
siątkach milionów poległych żołnierzy 
i cywilów. Z inicjatywy Apoloniusza Twaro-
ga, Prezesa Koła Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych w Murowanej Goślinie, 
została zaprojektowana tablica „Pamięci 
Goślińczyków”. Odsłonili ją zastępca bur-
mistrza Radosław Szpot i uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcin-
kowskiego: Laura Bartkowska, Martyna 
Rychlica, Alan Leporowski, Aleks Lamcha, 
Karolina Szweda. Płyta w całości została 
sfinansowana przez darczyńców. Pamięć 
o bohaterach to dzisiaj wyraz naszego 
patriotyzmu. 

Na uroczystości obecni byli: Mirosław 
Grzędowski - Prezes Wielkopolskiego 
Zarządu Wojewódzkiego Związku Komba-
tantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych oraz Janina Fel-
smann-Pawlik - członek zarządu, którzy 
wręczyli certyfikaty i odznaczenia osobom 
i instytucjom zasłużonym dla działalności 
związku.

Delegacje szkół, stowarzyszeń, orga-
nizacji i instytucji złożyły wiązanki pod 

Wolność nie jest nam dana  
raz na zawsze

pomnikiem na placu Powstańców Wiel-
kopolskich. Na zakończenie uroczystości 
zabrzmiała piosenka Sławy Przybylskiej 
„Gdzie są kwiaty z tamtych lat?” 

Z wielkim smutkiem i troską obserwujemy 
zbrodniczą agresję Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę, niepodległe i suwerenne pań-
stwo, będące sąsiadem Rzeczypospolitej 
Polskiej. Tragedia wojny rozgrywa się teraz 
na oczach całego współczesnego świata. 
W kontekście tego, co dzieje się za naszą 
wschodnią granicą, wymiar uroczystości 
z okazji 83. rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej był wyjątkowy.

Kombatanckie Certyfikaty Pamięci otrzy-
mali: Teresa i Andrzej Tomaszewscy, 
Zdzisława i Tadeusz Kłosowie, Regina 
i Przemysław Kalinowscy, Anna Iwona 
i Waldemar Łużni, Anna Płonka, Jolanta 
Chmielarz, Bogdan Dura, Maciej Dura, 
Michał Dura, Władysław Matoga, Łukasz 
Olszewski, Grzegorz Kamiński, Bogusław 
Frąckowiak, Przemysław Popiak, Grażyna 
Nawrocka, Danuta Szczepaniak, Elżbieta 
Dziel, Andrzej Kuźniewski, Robert Molski, 
Leszek Sommerfeld, Piotr Tecław, Cech 

Rzemieślników Kupców i Przedsiębiorców, 
Damian Dubina, Arleta Włodarczak.

Kombatanckie Krzyże Pamięci otrzymali: 
Radosław Szpot, Nadleśnictwo Łopuchów-
ko, Firma Kabat Tyre Andrzej Kabat, Zarę-
ba Spółka z o.o. Jan Zaręba, Spółdzielnia 
Rolniczo-Handlowa „Rolnik”, Cukiernia 
Paweł Piętka, Pobiedzisko-Gośliński Bank 
Spółdzielczy, Robert Maciejewski, Rafał 
Krajewski.

Medale za zasługi dla Związku Komba-
tantów Rzeczpospolitej i Byłych Więźniów 
Politycznych otrzymali: Tomasz Wawrzy-
niak i Andrzej Szpak. Medal za wybitne 
zasługi dla Związku Kombatantów Rzecz-
pospolitej i Byłych Więźniów Politycznych 
otrzymał Jarosław Dobrowolski.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann
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Warsztat Terapii Zajęciowej - prowa-
dzony przez Czerwonackie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością 
i ich Rodzin - znalazł bezpieczne miejsce 
spotkań w Boduszewie. W oczekiwaniu 
na powrót do remontowanych obecnie 
pomieszczeń w Owińskach, podopieczni 
i opiekunowie rozgościli się w świetlicy 
właśnie w Boduszewie. W ten sposób 

Na pierwszych witrynach można 
znaleźć historyczne zdjęcia ukazu-
jące młyn wodny przy ul. Jodłowej, 
stary (nieistniejący) młyn przy 
ul. Mściszewskiej, tartak przy 
ul. Kolejowej oraz opisy osób moc-
no związanych z tymi miejscami 
i ich rozwojem: Ignacego Kubicy, 

Stanisława Szpaka, Wacława Nowackiego.
(BK) 

Zdjęcie: archiwum UMiG

GMINA

Nobel dla Annie Ernaux

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury 
za 2022 rok otrzymała Annie Ernaux – 
francuska pisarka, która wychowywała 
się w Yvetot, miasteczku partnerskim 
Murowanej Gośliny. W swojej twórczości 
podkreśla szczególnie mocno kwestie wy-
kluczenia m.in. ze względu na płeć, język, 
czy klasę społeczną. Emmanuel Macron 
napisał o niej, że jest „głosem wolności 
kobiet”. Serdecznie gratulujemy!

8 października br. w Łopuchowie od-
były się XIV Powiatowe Zawody Sportowo
-Pożarnicze OSP Powiatu Poznańskiego, 
a także podobne zmagania między jed-
nostkami OSP gminy Murowana Goślina. 
- Dziękuję za perfekcyjną organizację 
jednostce OSP Łopuchowo. Gratulacje 
dla wszystkich drużyn! – mówił Radosław 
Szpot, zastępca burmistrza. 

Powiatowo-gminne zawody pożarnicze
Klasyfikacja gminna:

Kobiece Drużyny Pożarnicze
1. OSP Białężyn 
2. OSP Boduszewo 
3. OSP Uchorowo 

Seniorzy
1. OSP Białężyn 
2. OSP Uchorowo
3. OSP Długa Goślina
4. OSP Murowana Goślina 
5. OSP Łopuchowo 
6/7 OSP Rakownia i OSP Nieszawa

Klasyfikacja powiatowa:

Grupa „C” kobiety
1. OSP Zakrzewo
2. OSP Chludowo
3. OSP Białężyn
4. OSP Boduszewo
5. OSP Uchorowo

Grupa „A” mężczyźni
1. OSP Chludowo
2. OSP Długa Goślina
3. OSP Robakowo 

(BK)
Zdjęcie: archiwum OSP Długa Goślina, 

OSP Białężyn, OSP Uchorowo

Radosław Szpot. - Dla nas byłaby to 
z pewnością wspaniała okazja do 
kibicowania kolarzom na żywo - .

Organizatorzy potwierdzili wkrótce po 
spotkaniu, że start i meta I etapu 
przyszłorocznej edycji Tour de Pologne 
będzie miała miejsce w Poznaniu. Trasa 
najprawdopodobniej będzie przebiegała 
m.in. przez: Suchy Las, Biedrusko, 
Bolechowo, Murowaną Goślinę, Skoki, 
Wągrowiec, Pobiedziska, Środę Wielko-

Największy wyścig kolarski w Pol-
sce mógłby przejechać przez centrum 
Murowanej Gośliny. To ogromne 
przedsięwzięcie jest w fazie planowa-
nia. We wrześniu br. Czesław Lang 
wraz z komitetem organizacyjnym 
wyścigu odwiedził nasze miasto, aby 
porozmawiać z zastępcą burmistrza 
Radosławem Szpotem o możliwości 
współpracy.  
- Chciałbym aby marka Tour de Pologne 
zagościła w Murowanej Goślinie. – mówi 

Tour de Pologne w Murowanej Goślinie

Zainaugurowaliśmy nowy pro-
jekt historycznych witryn, które 
obrazują ważne miejsca dla lo-
kalnej społeczności oraz opisują 
i upamiętniają znanych i cenionych 
mieszkańców gminy Murowana 
Goślina. Pomysłodawcą ścieżki 
historycznej śladami zacnych oby-
wateli naszego miasta jest Apoloniusz 
Twaróg, kustosz Izby Regionalnej Ziemi 
Goślińskiej. 

Historyczne witryny

Dobra współpraca

warsztat może działać bez przerwy, a gmi-
na Murowana Goślina, dzięki pozyskaniu 
najemcy pomieszczeń, uzyska oszczędno-
ści budżetowe.
- Mam nadzieję, że zabytkowy budynek 
przy ulicy Kolejowej, który niedawno wrócił 
do gminy, będziemy mogli wyremontować 
i WTZ wróci do Owińsk – napisał na swo-
im profilu w mediach społęcznościowych 

polską, Kórnik, Mosinę i Puszczykowo. 
Byłby to najdłuższy etap Tour de Pologne 
2023 z trasą liczącą ok 240 km.

(BK)
Zdjęcie: archiwum UMiG

Marcin Wojtkowiak, Wójt Czerwonaka 
- Dziękuję za bardzo dobrą współpracę 
Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Mu-
rowanej Gośliny Radosławowi Szpotowi.

(BK)
Zdjęcie: archiwum sołectwa



www.murowana-goslina.pl6

GMINA

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj. 
Czyść komin!”
Prezes Krajowej Izby Kominiarzy przypo-
mina właścicielom i zarządcom budyn-
ków o obowiązkach związanych z bez-
piecznym użytkowaniem przewodów 
kominowych.

Kominy: instalację dymową, spalinową, 
a także wentylacyjną należy poddawać 
okresowej kontroli oraz czyszczeniu 
przez uprawnionego kominiarza. Pro-
fesjonalna kontrola kominiarska to nie 

tylko formalność, lecz główna zasada 
bezpieczeństwa, zapobiega zaczadze-
niom, pożarom, spełniając jeden z pod-
stawowych warunków ubezpieczenia 
domu. Regularne usuwanie zanieczysz-
czeń z przewodów kominowych przez wy-
kwalifikowanego kominiarza zabezpiecza 
przed powstaniem pożaru sadzy.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują 
obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń 
z przewodów dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych.

W budynkach mieszkalnych obowiązuje 
minimalna częstotliwość czyszczeń:

 ▪ przewody od palenisk opalanych 
paliwem stałym – co najmniej raz na 
3 miesiące,

 ▪ przewody od palenisk opalanych 
paliwem gazowym i płynnym – co 
najmniej raz na 6 miesięcy,

 ▪ przewody wentylacyjne – co najmniej 
raz w roku.

Należy prawidłowo wypełnić 
ankietę konkursową i złożyć ją 
w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu (osobiście, za pośred-
nictwem formularza elektronicz-
nego zamieszczonego na stronie 
www.powiat.poznan.pl oraz stronie 
Komendy Miejskiej PSP, pocztą na 
adres Starostwo Powiatowe 

3 września w naszym sołectwie 
odbył się piknik integracyjny polsko
-ukraiński. W ramach zajęć sporto-
wych i rekreacyjnych zaproponowa-
łyśmy m.in. zumbę, mecz piłki noż-
nej, konkursy oraz rozmaite konku-
rencje dla dzieci. Koło Gospodyń 
Wiejskich „Ale Babki Boduszewo” 
przygotowało poczęstunek. 
Zorganizowany piknik był pierwszą 
częścią projektu „Serca Boduszewa” 
dofinansowanego ze środków programu 
„Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowanego przez 

w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 
60-509 Poznań z dopiskiem „Czujka 
czadu”).

Konkurs tylko dla osób zameldowanych 
na terenie gmin powiatu poznańskie-
go oraz posiadających pełną zdolność 
do czynności prawnych bądź po uzyska-
niu zgody opiekuna prawnego.

21 i 22 września na Uniwersyte-
cie Ekonomicznym w Poznaniu odbył 
się Kongres Samorządów Uczniowskich. 
Motywem przewodnim tegorocznej 
edycji był wolontariat. W tym roku, po 
raz pierwszy, udział w kongresie wzięły 
samorządy spoza Poznania, a Murowaną 
Goślinę reprezentowała Maja Nowak - 
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Kon-
sultacyjnej w naszej gminie.

Z kolei w październiku przedstawiciele 
goślińskiej Młodzieżowej Rady Konsulta-
cyjnej wzięli udział w Ogólnopolskim Kon-

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Lokalną Grupę Działania „Kraina 
Trzech Rzek”. 

Dziękujemy mieszkańcom, zaproszonym 
gościom za przybycie. Dziękujemy rów-
nież wszystkim, którzy pomogli nam w re-
alizacji tego projektu: Akademia Rozwoju 
Filantropii w Polsce, LGD Kraina Trzech 
Rzek, Działaj Lokalnie, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Boduszewie, Sołectwo Bodu-
szewo wraz z sołtysem Jackiem Łuckim. 

Dorota Łucka 
Zdjęcie: archiwum KGW Ale Babki Boduszewo

Konkurs trwa od 1 października do 31 mar-
ca 2023 roku. Co dwa tygodnie w Staro-
stwie Powiatowym w Poznaniu komisja 
konkursowa przyzna nagrody (w postaci 
czujki tlenku węgla) 10 uczestnikom, którzy 
prawidłowo wypełnią ankietę i w ocenie 
Komisji Konkursowej zaproponują najcie-
kawsze hasło promocyjne akcji.

(PP)

gresie Młodzieżowych Rad Miast i Gmin 
w Sopocie. Wymieniali poglądy oraz 
uczestniczyli w zajęciach, których głów-
nymi tematami były: tolerancja, transport 
zbiorowy, partycypacja. Dziękujemy za 
aktywność i kreowanie pozytywnego wize-
runku młodych ludzi z Murowanej Gośliny.

Przypominamy, że każdy uczeń z Muro-
wanej Gośliny może przystąpić do MRK 
w dowolnym momencie podczas roku 
szkolnego. 

(BK)

Bądźcie bezpieczni!

Konkurs „Czujka czadu”

Uczniowie 
aktywnie!

Piknik w Boduszewie

http://www.powiat.poznan.pl/?fbclid=IwAR3j-66jxbo-g00N2__gAqUQoJQkhKhpAXefC2mXCMW-yuOrsP_hgJD4WpY
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075807583161&__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075807583161&__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce?__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AkademiaRozwojuFilantropiiwPolsce?__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/LGDKrainaTrzechRzek?__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/LGDKrainaTrzechRzek?__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Dzia%C5%82aj-Lokalnie-1551034611795823/?__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ospwboduszewie?__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ospwboduszewie?__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064471999942&__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064471999942&__cft__%5b0%5d=AZVbIJxLU0JwWYQF5w7Ly7yBTmtVzi56qoSgttu5aTPxsS3ZhhTo64U_8Lgl2Y0cr5OYJwqlSdVPfW_JztrFmsce5LggOvr5bbtb7B-GYkqrWoaeWC_UNIsPgMkD8J8g7g76CtqR0Sh4KOTLvpwUCWPbefK2d4CgWSwTIWQOP0iuRNGH-JczGQmvFexQKn7vG5A&__tn__=-%5dK-R
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11 września ponad 400 
zawodników z różnych regio-
nów Polski zmagało się z trasą 
Murowanej Dychy, imprezy bie-
gowej tradycyjnie już organizo-
wanej pod koniec lata w Muro-
wanej Goślinie. Zawodnicy 
rywalizowali na dystansie 
5 i 10 km oraz w sztafecie 
3x5 km. Dla ponad 200 naj-
młodszych biegaczy przygoto-
wano trasę przełajową na sta-
dionie miejskim na dystansie 
500 i 1000 m. 

Nagrody dla najlepszych w poszczegól-
nych kategoriach wręczali Radosław 
Szpot Zastępca Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Murowana Goślina oraz Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej Bogusław Frąckowiak. 
Zawodników na mecie biegu dekorowali 
pamiątkowymi medalami radni: Beata 
Robak, Grażyna Nawrocka, Elżbieta Dziel, 
Leszek Sommerfeld i Robert Molski.

Pełne wyniki konkurencji dostępne są 
na stronie https://wyniki.b4sport.pl/mu-
rowana-dycha-2022/m797.html 
Do zobaczenia za rok na pięknie wyre-
montowanym stadionie miejskim. Jeste-
śmy pewni, że wyniki będą równie dobre, 
atmosfera równie wspaniała, pogoda jak 
zawsze „zamówiona”.

(BK) 

Zdjęcia: Andrzej Kietzmann

Murowana Dycha 2022

https://wyniki.b4sport.pl/murowana-dycha-2022/m797.html
https://wyniki.b4sport.pl/murowana-dycha-2022/m797.html
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Szkoła Podstawowa w Łopucho-
wie od pewnego czasu promuje 
i stara się edukować uczniów 
w duchu ekologii. We wrześniu br. 
po raz kolejny, tym razem za rok 
szkolny 2021/2022, uzyskała tytuł 
„Eko – Szkoła 2022”.

Swoje działania rozszerzamy - oprócz walki 
o utrzymanie tytułu szkoły ekologicznej, 
przystąpiliśmy do nowego projektu „Aktyw-
na szkoła z klimatem i zdrową atmosferą”, 
który zakończy się w grudniu 2023 r.
Placówka musiała spełnić kilka warun-
ków, wykazać się proekologicznymi po-
stawami oraz poddać ocenie nasze do-
tychczasowe działania na rzecz ochrony 
środowiska. Do projektu zakwalifikowało 
się 16 szkół z województwa wielko-

Nowy projekt ekologiczny 
polskiego – nasza, jako jedyna szkoła 
wiejska i jedna z dwóch szkół w powiecie 
poznańskim. 

Jako koordynatorzy projektu, a przede 
wszystkim nauczyciele, chcemy pro-
mować proekologiczne postawy wśród 
uczniów. Mamy obowiązek kształtować 
u dzieci umiejętności skutecznego 
działania i odpowiedzialności za wybór 
i decyzje, które wpływają pozytywnie lub 
negatywnie na naszą planetę. W ramach 
projektu nasi uczniowie wraz z innymi 
uczestnikami nagrali krótki film, w któ-
rym przekazali podstawowe informacje 
na temat smogu i zmian klimatycznych. 
Wzięli udział w lekcjach prowadzonych 
przez grono specjalistów z zakresu eko-
logii i ochrony środowiska. Placówka 
skorzysta z bezpłatnego audytu ener-

Martyna Łuczak oraz Marcin 
Wrotyński, którzy są stypendy-
stami sportowymi Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, 
zaliczyli dobre starty w kwalifi-
kacjach Mistrzostw Europy 
w swoich dyscyplinach. 

Marcin Wrotyński podczas lekkoatle-
tycznych zawodów okręgowych na sta-
dionie POSiR w Poznaniu rzucił młotem 
ponad 77 metrów – to jeden z najlep-
szych wyników w historii naszego kraju, 
który dał zawodnikowi przepustkę do Mi-
strzostw Europy w Monachium. Podczas 
ME Marcin nie zakwalifikował się co 
prawda do finałów, ale jego tegoroczne 
wyniki (poprawa od ubiegłego roku o 4,5 
metra i wspomniany rzut w Poznaniu) 
i tak sprawiły, że należą się gorące brawa 
za pracę i postępy

Dobrze rozpoczęła nowy sezon Martyna 
Łuczak. Najpierw na przełomie sierpnia 
i września br. została powołana na zgru-
powanie Reprezentacji Polski U-17 
i dwumecz z Estonią (Polki dwukrotnie 
pokonały w Tallinie Estonki, w tym w dru-

getycznego, opracowania rekomendacji 
w zakresie zwiększenia efektywności 
energetycznej budynku szkoły, zbadania 
potencjału szkoły pod kątem montażu 
fotowoltaiki oraz wykorzystania retencji 
wody opadowej. Dodatkowym atutem 
udziału w projekcie jest promocja szkoły 
w albumie pt. „Włącz (eko)zmianę”. 

Przed nami jeszcze wiele innowacji, które 
chcemy wprowadzić w naszej placówce 
i wiele zadań do wykonania. Szkoła Pod-
stawowa w Łopuchowie chce być szkołą 
ekologiczną, ale przede wszystkim chce 
być wzorem dla innych szkół i placówek 
w naszej gminie. 

Koordynatorki projektu 
Katarzyna Woroch, Marta Borucka 

gim meczu w całości rozegranym przez 
Gośliniankę aż 6:0). Natomiast drugą 
połowę września nasza piłkarka spędzi-
ła na kolejnym zgrupowaniu, podczas 
którego dziewczyny wzięły udział w Hisz-
panii w I rundzie kwalifikacji Mistrzostw 
Europy. Polki z dorobkiem 6 punktów 
zajęły drugie miejsce w swojej grupie 
(uległy tylko Hiszpankom, wielokrotnym 

mistrzyniom Europy u17) i utrzymały 
się w dywizji A. Wiosną podopieczne tre-
nera Marcina Kasprowicza czeka drugi 
etap kwalifikacji. Trzymamy mocno kciuki 
za Martynę i całą drużynę!

 (BK)
Zdjęcie: archiwum sztabu szkoleniowego 

PZPN

Nasi stypendyści w kwalifikacjach 
do Mistrzostw Europy

Martyna Łuczak – pierwsza z zawodniczek w górnym rzędzie od lewej.
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Rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny, który – mamy nadzieję 
- będzie pełen sukcesów, 
podobnie, jak poprzedni.

We wrześniu br. powitaliśmy w naszym 
gronie pedagogicznym nowych nauczy-
cieli, w tym pedagoga specjalnego, czu-
wającego, aby uczniowie potrafili radzić 
sobie z emocjami i problemami, które 
zdają się ich często przerastać.
Aby urozmaicić formy kształcenia, po-
stanowiliśmy kontynuować (rozpoczęte 
intensywnie w ubiegłym roku szkol-
nym) wyjazdy połączone z edukacją. 
Nasi uczniowie uczestniczyli w żywej 
lekcji historii Polski, jaką niezaprze-
czalnie był XXVII Festyn Archeologicz-
ny w Biskupinie. Chętni uczniowie 
mogli dodatkowo wziąć udział w ściśle 
tematycznych questach. Najmłodsi 
z dużym zainteresowaniem słuchali 
informacji na przykład o dawnym po-
chówku zmarłych, wytwarzaniu i szy-
ciu skór, wierzeniach czy metodach 
zdobywania pożywienia.

 Na co dzień staramy się celebrować 
nadchodzące święta. Mamy już za sobą 
Dzień Chłopaka, który obchodziliśmy uro-
czyście. W przystrojonych klasach dziew-
częta wręczały prezenty dorastającym 
panom, aby później wspólnie świętować 
przy słodkim poczęstunku, a następnie 
na szkolnej dyskotece. Dobrym odbiorem 

ze strony uczniów cieszyły się również 
warsztaty z emisji głosu i autoprezenta-
cji, będące sporym krokiem na drodze 
samodzielnego wypowiadania się i ak-
tywności. 

W najbliższej przyszłości oprócz regular-
nej nauki w szkole, planujemy zorgani-
zowanie konkursu recytatorskiego, cie-
kawych warsztatów, których szczegółów 
nie chcemy zdradzać, a także kolejnych 
tematycznych wycieczek. Nic nie pozo-

Szkoła w Białężynie

staje w pamięci uczniów tak długo, jak 
wspólne wyjazdy w ciekawe miejsca. 
Chcielibyśmy, aby szkoła nie kojarzyła 
się wyłącznie z nauką w klasie, ponieważ 
uczymy się wszędzie i my to dostrzega-
my. Najistotniejsze jest to, co z tą nauka 
zrobimy i czy uczniowie będą potrafili 
wykorzystać zdobytą wiedzę w dorosłym 
życiu.

Lidia Obst-Domagalska 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białężynie
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W dniach 19-24 września br. 
Chór Dziewczęcy „Canzona” 
z Murowanej Gośliny wziął 
udział w XI Międzynarodowym 
Konkursie i Festiwalu Chóral-
nym Canço Mediterrania w Llo-
ret de Mar i Barcelonie w Hisz-
panii, reprezentując nasze mia-
sto. W konkursie udział wzięło 
17 chórów z Czech, Malezji 
oraz Polski. 
Chór Dziewczęcy „Canzona” zdobył złoty 
dyplom oraz I miejsce w kategorii muzy-
ka katalońska oraz srebrny dyplom i II 
miejsce w kategorii chóry dziecięce. 

Podczas pobytu w Hiszpanii 
chórzystki wzięły udział w uro-
czystej ceremonii otwarcia 
festiwalu, paradzie ulicami 
miasta Lloret de Mar oraz 
koncertach towarzyszących. 
Spotkały się również z Konsul 
Generalną RP w Barcelonie Karoliną 
Cemką. Ponadto dyrygent chóru Adrian-
na Wtorkowska-Kubińska uczestniczyła 
w Międzynarodowym Seminarium dla 
Chórmistrzów. 

Dziewczęta, poza udziałem w festiwalu, 
zwiedziły stolicę Katalonii – Barcelonę, 
a w niej m.in.: Park Güell, Poble 
Espanyol, La Rambla, Stadion Camp 
Nou oraz Montjuïc. Odbyły również 

rejs statkiem wybrzeżem Costa Brava 
do urokliwej miejscowości Tossa de Mar. 

Dziękujemy za wsparcie finansowe Mia-
sta i Gminy Murowana Goślina, które 
wyniosło 8 proc. kosztów całego wyjazdu. 
Resztę wydatków pokryli rodzice chórzy-
stek. 

Adrianna Wtorkowska-Kubińska
Zdjęcie: archiwum chóru

Sukces „Canzony” w Hiszpanii

W sobotę 1 października br. 
w auli szkoły przy ul. Mściszewskiej 
odbył się koncert z okazji 41. uro-
dzin Chóru Dziewczęcego „Can-
zona”. Prowadząca koncert prof. Elż-
bieta Wtorkowska podkreśliła, że na 
pomysł, aby co roku obchodzić w ten 
sposób urodziny, wpadły najmłod-
sze członkinie chóru. Spotkania co 
pięć lat to było dla nich zdecydowa-
nie za długo. I tak „Canzona” zapra-
sza nas co roku na koncert urodzi-
nowy, a co pięć lat na jubileuszowy. 
Obecnie działają dwa chóry – dziew-
częcy pod dyrekcją Adrianny Wtor-
kowskiej-Kubińskiej i żeński pod 
kierunkiem prof. Elżbiety Wtorkow-
skiej. Koncertem urodzinowym świę-
towaliśmy także Międzynarodowy 
Dzień Muzyki. 

W czasie koncertu, publiczność mogła 
obejrzeć prezentację osiągnięć i działal-
ności chórów w czasie pandemii i w mi-
nionym sezonie kulturalnym, którą przy-
gotował Tomasz Mizgier.

Na początku, na filmie mogliśmy zoba-
czyć radość chórzystek podczas ogło-
szenia wyników na XI Międzynarodowym 
Konkursie i Festiwalu Chóralnym Canço 
Mediterrania w Lloret de Mar i Barcelo-
nie. Chór Dziewczęcy „Canzona” zdobył 
złoty dyplom oraz I miejsce w kat. muzy-

ka katalońska oraz srebrny dyplom i II 
miejsce w kat. chóry dziecięce.

Podczas koncertu chóry zaprezentowały 
zróżnicowany repertuar od muzyki sakral-
nej po rozrywkową. W wykonaniu zespołu 
dziewczęcego usłyszeliśmy m.in. utwory 
w języku kaszubskim i katalońskim, przy-
gotowane przez dyrygentkę Adriannę Wtor-
kowską-Kubińską na konkursy chóralne.

Żeński Chór „Canzona” po raz drugi wy-
konał utwór „Ver reducit gaudia” Piotra 

Jańczaka pochodzący z roku 2022, poda-
rowany przez kompozytora prof. Elżbiecie 
Wtorkowskiej. Jego prawykonanie miało 
miejsce na tegorocznym XIV Międzyna-
rodowym Festiwalu Chóralnym w Muro-
wanej Goślinie. Chórom akompaniowała 
na pianinie Weronika Jarzyńska-Pluta.

W finale koncertu Chóry „Canzona” z to-
warzyszeniem pianisty Adama Szyszki 
wykonały utwór ABBY „Thank You For The 
Music” (solo Hanna Nowak).

Podziękowania za wspaniały koncert 
dla dyrygentek i akompaniatorów złożyli: 
Radosław Szpot zastępca burmistrza, 
Robert Molski radny Rady Miejskiej i Arle-
ta Włodarczak dyrektor ośrodka kultury. 
Po koncercie prof. Elżbieta Wtorkowska 
zaprosiła chórzystki i publiczność na uro-
dzinowy tort.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

41. urodziny „Canzony”
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Nasz gośliński sztab WOŚP 
nr 1149, działający przy Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Gośli-
nie, otrzymał od Fundacji 
Jerzego Owsiaka certyfikat 
i medal 30-lecia Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

To wyróżnienie dedykuję wszystkim na-
szym wolontariuszom, krwiodawcom, 
sponsorom, darczyńcom, placówkom 
oświatowym, członkom sztabu, miesz-
kańcom gminy, którzy grają z tą najpięk-
niejszą orkiestrą świata. Podczas na-
szego 29-letniego grania, przekazaliśmy 
do fundacji WOŚP 828 211,39 zł! Pod-
czas naszych finałów zbieramy również 

KULTURA

GOŚLIŃSKI BIULETYN MIESZKAŃCÓW
WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 
REDAKTOR NACZELNA: Monika Paluszkiewicz
PRZYGOTOWANIE: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora. | NAKŁAD: 5 500 egzemplarzy.
Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy kierować: biuletyn@murowana-goslina.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny. 

CENTRALA 
61 89 23 600, faks 61 812 21 40

ZgłosZenie wiZyty Z udZiałem tłumacZa jęZyka migowego  
gmina@murowana-goslina.pl

SEKRETARZ 
Adrianna Urbaniak, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Radosław Szpot, 61 8923 605

SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA
61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 
I ZARZĄDZANIA DROGAMI
kierownik Barbara Florys-Kuchnowska, 61 8923 610
cZystość, oświetlenie, Zieleń w pasie drogowym

61 8923 611
eksploatacja i utrZymanie dróg - decyZje 
61 8923 612
remonty dróg, 61 8923 616

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
I OCHRONY ŚRODOWISKA
kierownik Violetta Szałata, 61 8923 640

URZĄD MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA 
Pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

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

DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA: Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00
GODZINY URZĘDOWANIA USC I EWIDENCJA LUDNOŚCI: Poniedziałek 10.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-12.30

rolnictwo, leśnictwo, melioracje, 61 8923 643
transport publicZny, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO
kierownik Piotr Hildebrandt, 61 8923 655
dowody osobiste, ewidencja ludności, 61 8923 656
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
kierownik Ewa Poepke-Kala, 61 8923 650
Zastępca kierownika, 61 89 23 633

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 
I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
kierownik Monika Kurianowicz, 61 8923 620 

BIURO RADY MIEJSKIEJ
61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU  
PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

REFERAT OŚWIATY, KULTURY, SPORTU 
ORAZ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
kierownik Dorota Brajewska, 61 8923 690

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
kierownik Honorata Dziel, 61 8923 675

REFERAT ORGANIZACYJNY
kierownik Halina Turaj, 61 8923 630

BIURO PROMOCJI I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
kierownik Damian Dubina, 61 8923 685
sołectwa, 61 8923 687

BIURO GOSPODARKI ODPADAMI 
UL. POZNAŃSKA 16

kierownik Monika Rozynek, 61 8923 635
obsługa klienta Monika Szołdra, 61 8923 649

WYBRANE INSTYTUCJE
ośrodek pomocy społecZnej, klub pracy  
ul. Dworcowa 10, 61 812 22 31
miejsko gminny ośrodek kultury i rekreacji  
ul. Mściszewska 10, 61 812 21 20
biblioteka publicZna  
ul. Poznańska 16, 61 8923 627
mg sport i nieruchomości  
ul. Mściszewska 10, 61 811 23 36
TELEFONY ALARMOWE
pogotowie ratunkowe, 112
pogotowie energetycZne, 991
wodociągi i kanaliZacja sanitarna (całą dobę)  
61 812 20 40, lub pogotowie, 994
straż miejska, 519 321 676, 61 8923 666 
policja, 500 13 53 51, 61 841 32 00 

drogocenny dar, 
jakim jest krew. 
Od 6. finału jest 
z nami Klub Hono-
rowych Dawców 
Krwi „Gośliniacy” 
na czele z preze-
sem Stanisławem 
Woźniakiem. Ze-
brali oni 2 161,221 
litrów krwi!

To już kolejne takie 
wyróżnienie w cią-
gu ostatnich pięciu 
lat, które otrzyma-
liśmy od Fundacji 
WOŚP.

Tomasz Mizgier
Szef Sztabu 1149 Murowana Goślina

Bardzo miła niespodzianka
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WACŁAW JANKIEWICZ (1894-1967)

Wacław Jankiewicz urodził się 8 września 1894 roku 
w Krotoszynie. W roku 1914 został zmobilizowany 
do pruskiego wojska, a we wrześniu 1918 roku pojmany przez 
żołnierzy brytyjskich. Do Polski wrócił z armią generała 
Hallera. 

Nie jest znana data zawarcia związku małżeńskiego 
z Rozalią Majchrzak. Wiadomo natomiast, że państwo 
Jankiewiczowie mieli pięcioro dzieci: Tadeusz, Czesław, 
Dorota, Maria i Jadwiga. 

Nie wiadomo kiedy Wacław Jankiewicz  
przeniósł się do Murowanej Gośliny, jednak z pewnością 
mieszkał tu przed wybuchem II wojny 

światowej. Jego postać pojawia się we 
wspomnieniach mieszkańców m.in. 
w związku z organizowaniem obrony 
cywilnej 
w 1939 roku. Znajdował się wówczas 
w grupie osób, które powstrzymały 
niemieckie patrole. Wacław, z zawodu 
rzeźnik, stanął w obronie miasta 
uzbrojony w… topór rzeźnicki. 
W styczniu 1940 r. został oskarżony 
o ostrzelanie niemieckich saperów 
prowadzących prace remontowe przy 
moście na Warcie, aresztowany 
i osadzony w więzieniu w Rogoźnie. 
Wyrokiem sądu z marca 1940 r. 

skazany za powyższe 
na karę śmierci, jednak 
szczęśliwie ostatecznie 
ułaskawiony, a karę 
zmieniono na 3 lata 
więzienia w obostrzonym 
zakładzie. W maju 1940 
roku został 
przetransportowany 
do więzienia we 
Wronkach, jednak dalsze 
dokładne losy z czasu wojny nie są znane. 

Po aresztowaniu męża, Rozalia wraz z czwórką 
młodszych dzieci została wysiedlona 
do Generalnej Guberni w okolice Sokołowa 
Podlaskiego. Tam umiera ona (w 1942 roku) oraz 
córka Maria.

Po II wojnie światowej 
Wacław Jankiewicz 
ponownie 
się żeni. W drugim 
związku nie będzie miał 
dzieci, jednak żona Maria 
bardzo troskliwie opiekuje 
się nastoletnimi wówczas 
córkami Wacława: Dorotą 
i Jadwigą. 

Zamiast kontynuacji 
pracy w zawodzie rzeźnika, 
w 1948 roku Wacław 
decyduje się na otwarcie 
sklepu z artykułami 
szkolnymi i papierniczymi, 
którego kierownikiem 
pozostaje aż do emerytury. 

BYLI TACY Goślinianie
Serdecznie dziękuję rodzinom za udostępnione informacje i materiały.

Apoloniusz Twaróg 
Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej

HISTORIA
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DOM KULTURY
ul. Mściszewska 10, tel. 61 8 122 120, 61 8 113 088, 

www.murowanydomkultury.pl, email: dom.kultury@murowana-goslina.pl
Dzień tygodnia Godz. Nazwa Opłata

poniedziałek 17.00 – 18.30 Warsztaty majsterklepki 20 zł / zajęcia
16.45 – 19.00 Chór Dziewczęcy „Canzona” (próby głosowe) –
19.00 – 21.00 Chór Żeński „Canzona” –

wtorek 17.00 – 18.30 Warsztaty filmu animowanego dla dzieci i młodzieży 15 zł / zajęcia
17.30 – 18.30 Zabawy plastyczne dla dzieci 3-6 lat 15 zł / zajęcia
19.00 – 21.00 Zespół wokalny Una Canto –
19.00 – 20.00 Latino solo 80 zł / 4 zajęcia
20.00 – 21.00 Latino solo 80 zł / 4 zajęcia

środa 14.00 – 20.00 Indywidualna nauka gry na pianinie 60 zł / 45 minut
17.00 – 18.00 Rysunek dla dzieci 15 zł / zajęcia
18.00 – 19.00 Joga (gr. początkująca) 25 zł / zajęcia
19.15 – 20.45 Joga (gr. zaawansowana) 25 zł / zajęcia
18.00 – 21.00 Pracownia sztuki dla młodzieży i dorosłych (malarstwo, rysunek) 15 zł / zajęcia

czwartek 16.00 – 20.00 Nauka gry na gitarze akustycznej, gitarze elektrycznej i ukulele w grupach 25 zł / 45 minut
16.00 – 17.00 Nauka gry w szachy 25 zł / zajęcia
16.30 – 18.00 Kreatywni – zajęcia plastyczne i nie tylko dla dzieci od 7 lat i młodzieży 20 zł / zajęcia
18.30 – 20.30 Klub Rękodzieła Artystycznego dla dorosłych -
19.00 – 20.00 Latino solo 80 zł / 4 zajęcia
20.00 – 21.00 Taniec dla par 160 zł / 4 zajęcia

piątek 15.00 – 16.00 „Robotyka dla juniora” z klockami Lego 30 zł / zajęcia
18.00 -19.30 Warsztaty teatralne 15 zł / zajęcia
18.00 – 19.30 Chór Dziewczęcy „Canzona” –

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
ul. Poznańska 16

Dzień tygodnia Godz. Nazwa Opłata
wtorek 19.00 – 21.00 Chór Mieszany „Vocantes” –
środa 16.00 – 17.30 Zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” –
środa 18.00 – 19.30 Zespół wokalny „Goślińskie Chabry” –

KLUB OSIEDLOWY „ZIELONE WZGÓRZA”
Nowy Rynek 8, tel. 61 8 123 629, 

email: klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl
Dzień tygodnia Godziny Nazwa Opłata

poniedziałek 15.00 – 16.30 Pracownia Rzeźby i Ceramiki grupa I 20 zł / zajęcia
17.00 – 18.30 Pracownia Rzeźby i Ceramiki grupa II 20 zł / zajęcia
16.45 – 17.30 Grupa Dance Mix 3+ 99 zł / m-c, opłata jednorazowa 30 zł
17.30 – 18.30 Grupa Dance Mix 6 + 99 zł / m-c, opłata jednorazowa 30 zł
18.45 – 20.00 Zumba fitness 80,00 zł / m-c, opłata jednorazowa 25 zł
20.15 – 21.45 Joga 80 zł / 4 zajęcia 

wtorek 17.00 – 19.00 Pracownia Rzeźby i Ceramiki dla dorosłych 25 zł / zajęcia

15.30 – 17.00 Kreatywni – zajęcia plastyczne i nie tylko od 10 lat 20 zł / zajęcia

17.15 – 18.45 Kreatywni – zajęcia plastyczne i nie tylko od 7 lat 20 zł / zajęcia
17.15 – 18.15 Breaking – taniec dla chłopców 6+ 99 zł / m-c, opłata jednorazowa 30 zł
18.15 – 19.15 Breaking – taniec dla chłopców 12+ 99 zł / m-c, opłata jednorazowa 30 zł

19.30 – 20.30 Aerobik 120 zł / m-c (8 zajęć), 
opłata jednorazowa 20 zł

środa 16.15 – 17.45 Kreatywni – zajęcia plastyczne i nie tylko od 12 lat 20 zł / zajęcia

17.00 – 18.00 Taniec jazzowy dla dorosłych i młodzieży 16+ 99 zł / m-c, opłata jednorazowa 30 zł

18.15 – 19.30 Teatr Tańca – grupa taneczno-aktorska (taniec, ruch sceniczny, aktorstwo) 109 zł/ m-c, opłata jednorazowa 30 zł
18.00 – 19.00 Zabawy plastyczne dla dzieci 3-6 lat 15 zł / zajęcia
20.00 – 21.45 Joga 80 zł / 4 zajęcia

czwartek 18.00 – 19.00 Zdrowy kręgosłup 80,00 zł / m-c, opłata jednorazowa 25 zł

19.30 – 20.30 Aerobik 120 zł / m-c (8 zajęć), 
opłata jednorazowa 20 zł

15.00 – 19.00 Indywidualna nauka gry na skrzypcach 70 zł / 45 minut
16.45 – 18.00 Zespół ukulele (grupa 5 osób) 100 zł / m-c, opłata jednorazowa 30 zł

piątek 17.00 – 20.00 Klub Szachowy dla młodzieży i dorosłych -

SALA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Rogozińska 15

Dzień tygodnia Godz. Nazwa Opłata
poniedziałek 19.00 – 21.00 Orkiestra Dęta OSP –
środa 19.00 – 21.00 Orkiestra Dęta OSP –
poniedziałek 14.00 – 19.00 Nauka gry na instrumentach dętych 20 zł / zajęcia
Środa 17.00 – 19.00 Nauka gry na instrumentach dętych 20 zł / zajęcia

http://www.domkultury.murowana-goslina.pl/
mailto:dom.kultury@murowana-goslina.pl
mailto:klub.osiedlowy@murowana-goslina.pl


JARMARK  
BOŻONARODZENIOWY

 w Murowanej Goślinie

10-11 grudnia 2022 r.  
pl. Powstańców Wielkopolskich

ZAPRASZAMY SERDECZNIE MIESZKAŃCÓW GMINY MUROWANA 

GOŚLINA, A TAKŻE GOŚCI DO UDZIAŁU W JARMARKU, 

KTÓRY, PODOBNIE JAK W UBIEGŁYCH LATACH, SKUTECZNIE 

WPROWADZI NAS W NASTRÓJ ŚWIĄTECZNY! 

CZEKAJĄ NA WAS:

- ATRAKCJE DLA DZIECI,

- STOISKA Z UPOMINKAMI ŚWIĄTECZNYMI,

- STOISKA ZE SMAKOŁYKAMI,

- KONCERT KOLĘD.

Więcej szczegółów już wkrótce na plakatach i na stronie www gminy. 

Wystawcy (osoby, stowarzyszenia, szkoły, koła gospodyń wiejskich, restauracje, rzemieślnicy 

itp.) mogą zgłaszać chęć udziału w jarmarku do 30 listopada br. Regulamin oraz karta 

zgłoszenia dostępne są na stronie:  

https://www.murowana-goslina.pl/252,komunikaty-2022?tresc=10461

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Radosław Szpot

zaprasza na:
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