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NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI – 
OBCHODY

ZAWODY ŁUCZNICTWA
KONNEGO –
PUCHAR WIELKOPOLSKI

INWESTYCJE NA
TERENIE GMINY –
REALIZACJE W TRAKCIE

Życzymy wszystkim Mieszkańcom  
Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Wspaniałych, rodzinnych i ciepłych  

Świąt Bożego Narodzenia,

Mamy nadzieję, że Nowy Rok zaskoczy nas wszystkich 
wyłącznie dobrymi zdarzeniami, 

Da poczucie stabilizacji, spokoju i szczęścia.

Wspaniałego czasu zbliżających się Świąt  
oraz dobrego Nowego Roku.

Bogusław Frąckowiak
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Murowanej Goślinie

Radosław Szpot
Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Ambicja polega na zaprogramowaniu inwestycji za blisko 
17 000 000 zł, z których na wiele działań mamy obecnie już 
pozyskane dofinansowania lub będą pozyskiwane kolejne. 
W ostatnim czasie jasno i drobiazgowo informowałem 
mieszkańców o planach inwestycyjnych. Wiem, że potrzeb 
jest dużo więcej, ale stopniowo będziemy je realizować. 

Zapisanych pozycji budżetowych jest ponad 40, w tym m.in.:
 ▪ budowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 2,
 ▪ modernizacja Stadionu Miejskiego,
 ▪ budowa wiaty w Kątach,
 ▪ budowa ekoparku na os. 600-lecia,
 ▪ poprawa dostępności budynków urzędu,
 ▪ budowa ul. Chabrowej,
 ▪ budowa ulic w rejonie Mściszewskiej,
 ▪ przebudowa ul. Długiej, Łąkowej, Wodnej,
 ▪ budowa drogi w Nieszawie,
 ▪ budowa ścieżki Białężyn-Uchorowo,
 ▪ rewitalizacja budynku Dworca PKP,
 ▪ modernizacja drogi od ul. Gnieźnieńskiej do Pławna,
 ▪ budowa przystani wodnej Binduga,
 ▪ budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Długiej Goślinie,
 ▪ modernizacja drogi Wojnowo-Wojnówko,
 ▪ dokończenie inwestycji na ul. Przemysłowej,
 ▪ budowa szatni w Łopuchowie,
 ▪ budowa świetlicy w Łopuchowie.

POZYSKIWANIE FUNDUSZY

Nasz budżet przewiduje oczywiście finansowe wkłady własne 
gminy do pozyskiwanych projektów inwestycyjnych czy 
edukacyjnych. W przyszłym roku planujemy zdobyć kolejne 
kilkanaście milionów złotych na inwestycje w gminie. Będą 
to zarówno realizacje projektów rekreacyjnych, 
turystycznych, jak i drogi czy budynek dworca PKP. 
W pierwszej kolejności będziemy wykorzystywali takie 
dofinansowania do projektów, w których można uzyskać 
z zewnątrz od 50 do 90 proc. kwoty inwestycji. Zaczniemy 
zmieniać rzeczywistość w samym mieście, ale także 
w sołectwach. Za każdym razem będziemy komunikować 
mieszkańcom nasze zamiary, udostępniając koncepcje lub 
wizualizacje danej inwestycji.

Dziękuję za Państwa wsparcie w codziennej pracy urzędu, 
zawsze pozostaję otwarty na rozmowy i dyskusje.

GMINA

RADOSŁAW SZPOT   
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina

w grudniu uchwaliliśmy budżet na 2023 rok, dlatego 
chciałbym przedstawić trzy ważne elementy, które ujęliśmy 
w planie na przyszły rok, czyli: inwestycje, oszczędności oraz 
pozyskiwanie funduszy.

OSZCZĘDNOŚCI

W poprzednim biuletynie przekazałem Państwu informacje 
dotyczące oszczędności związanych z odpowiednią 
koncepcją przetargu na wywóz i zagospodarowanie 
odpadów. Naszymi działaniami udało się zaoszczędzić 
ponad 2 000 000 zł! Oczywiście wpływa to na obniżenie 
kwoty zadłużenia na rok przyszły. 

Stabilizacji budżetowej z pewnością by nie było, gdybyśmy 
zrobili krótki przetarg wywozu i gospodarowania odpadami 
na np. pół roku lub rok, jak postulowały niektóre radne 
opozycyjne. To najprawdopodobniej oznaczałoby dodatkowe 
zadłużenie i odsetki od niego. Realizacja w najbliższym 
czasie nowego przetargu mogłaby oznaczać wzrost wartości 
opłat za usługę o nawet 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. Nasza gmina natomiast jest w innej 
sytuacji. Zapewniliśmy sobie wykonawcę na niemal 3 lata, 
zapewniając mieszkańcom stabilizację aż do 2024 roku, 
kiedy ogólnopolska zawierucha z powodu inflacji zostanie - 
mamy nadzieję - opanowana. 

INWESTYCJE

Budżet zaprojektowany na przyszły rok jest proinwestycyjny. 
Z ust radnych opozycji usłyszałem na sesji, że jest to budżet 
zbyt ambitny. Z pewnością jest ambitny, zgadzam się. 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, 
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Uchorowo
Plac zabaw, doposa-
żenie: zjeżdżalnia, 
huśtawka wahadło-
wa podwójna.

Kwota inwestycji – 
10 086 zł.

Wojnowo
Plac zabaw, doposa-
żenie: karuzela, 
bujak sprężynowy 
trzyosobowy. 

Kwota inwestycji – 
10 332 zł

Zielonka
Urządzenie siłowni zewnętrznej: wyciąg 
górny + motyl + pylon, a także 2 ławki 
z oparciem.

Kwota inwestycji – 9 827,29 zł (cała 
kwota w ramach funduszu sołeckiego).

Sławomir Malec 
Zdjęcia: archiwum UMiG

Kwota inwestycji – 29 753,70 zł (w tym 
w ramach funduszu sołeckiego 
23 081 zł).

Łopuchowo
Plac zabaw, doposa-
żenie: karuzela, 
zjazd linowy.

Kwota inwestycji:  
19 311 zł (cała 
kwota w ramach funduszu sołeckiego).

Łoskoń Stary
Nowe sprzęty przy 
boisku: stół do gry 
w ping-ponga, zestaw 
do gry w koszykówkę, 
2 ławki z oparciem, 
regulamin, kosz na śmieci.

Kwota inwestycji – 16 236 zł (w tym  
4 324 zł w ramach funduszu sołeckiego).

Mściszewo
Plac zabaw przy 
świetlicy, doposaże-
nie: zestaw zabawo-
wy, 2 ławki z opar-
ciem.

Kwota inwestycji – 14 317,20 zł.

INWESTYCJE

Pod koniec roku realizujemy 
dla mieszkańców następujące 
inwestycje:

Umowa na przebudowę kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego przy SP2 zo-
stała podpisana 1 grudnia br. przez peł-
niącego obowiązki burmistrza Radosława 
Szpota oraz wykonawcę inwestycji. To 
oznacza, że już na początku przyszłego 
roku rozpoczną się pierwsze prace przy 
ul. Kutrzeby. Inwestycja kosztować bę-
dzie 4 157 079,78 zł. Pozyskane dofinan-
sowanie: 3 586 800 zł. Termin zakończe-
nia 30 listopada 2023 roku.

W trakcie realizacji jest inwestycja  
w ul. Przemysłowej. Zakończył się etap 
prac obejmujący wymianę kanalizacji 
deszczowej wraz z remontem chodnika.  
W kolejnym etapie tej kompleksowej 
przebudowy zostanie wykonana rozbu-
dowa oświetlenia, ułożenie nawierzchni 

Dobiegły końca prace związane 
z doposażeniem oraz budową pla-
ców zabaw w goślińskich sołec-
twach: Białężyn, Boduszewo, 
Łopuchowo, Łoskoń Stary, Mści-
szewo, Uchorowo, Wojnowo, Zie-
lonka. W ramach inwestycji miejsca 
zabaw i rekreacji dla dzieci zostały 
doposażone w urządzenia, które, 
mamy nadzieję, sprawią mnóstwo 
radości, a także zachęcą do aktyw-
ności na powietrzu. 

Białężyn
Nowy plac zabaw za 
remizą OSP Białężyn, 
w tym: zestaw 
zabawowy, huśtawka 
wahadłowa podwój-
na, regulamin, ławka z oparciem.

Kwota inwestycji – 18 277,80 zł.

Boduszewo
Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej, 
wyposażenie: huśtawka wahadłowa 
trzyosobowa (z siedziskami typu: 
kubełek, płaskie i orle gniazdo), karuze-
la, sześciokąt gimnastyczny, huśtawka 
wagowa podwójna, 2 bujaki sprężynowe, 
2 ławki z oparciem.

Inwestycje w trakcie

Place zabaw

jezdni, a także oznacze-
nie bezpiecznego 
przejścia dla pieszych. 
Na tę inwestycję 
pozyskaliśmy środki 
zewnętrzne w kwocie 
2 400 000 zł.

Zakończone zostały 
prace przy wykonaniu 
nowej bieżni  
na Stadionie Miejskim 
przy ulicy Mściszew-
skiej. We wrześniu br. odbył się odbiór 
częściowy inwestycji, po którym rozpo-
częty został ostatni etap, czyli ułożenie 
wierzchniej warstwy tartanowej. Na tę 
inwestycję pozyskaliśmy 325 000 zł 
z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. Wkrótce odbędzie 
się otwarcie tej inwestycji i wówczas 
będziemy mogli zacząć korzystać 
z bieżni.

W ramach projektu zbudujemy na 
stadionie także pumptruck i skatepark, 
a następnie rozbudowany będzie plac 
zabaw, powstanie strefa fitness i worko-
ut, wymienione zostaną ciągi piesze. 
Na te dwie inwestycje pozyskaliśmy 
blisko 11 000 000 zł.

(BK)
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WYDARZENIA

Tegoroczne gminne 
obchody Narodowego Święta 
Niepodległości rozpoczęły się 
na placu Powstańców Wielko-
polskich od wspólnego zaśpie-
wania hymnu narodowego 
z towarzyszeniem Orkiestry 
Dętej OSP pod batutą Mate-
usza Sibilskiego. Wzięły w nich 
udział władze samorządowe, 
radni Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie, radny Rady 
Powiatu Poznańskiego, ducho-
wieństwo, poczty sztanda-
rowe, bracia kurkowi, strażacy, 
rzemieślnicy, harcerze, przed-
stawiciele stowarzyszeń, orga-
nizacji, instytucji, szkół i miesz-
kańcy.

Po zagraniu hejnału Murowanej Gośliny 
głos zabrał Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Murowana Goślina Radosław 
Szpot. W swoim wystąpieniu przedsta-
wił naszą drogę do niepodległości oraz 
podziękował mieszkańcom za pamięć 
o dawnych bohaterach i naszej Ojczyźnie. 
Następnie delegacje blisko czterdziestu 
środowisk złożyły wiązanki kwiatów pod 
pomnikiem. Uroczystość na placu zakoń-
czył krótki koncert pieśni patriotycznych 
pt. „Raduje się serce” w wykonaniu 
Chórów „Canzona” pod dyrekcją Adrian-

Święto Niepodległości

ny Wtorkowskiej-Kubińskiej z akompa-
niamentem Weroniki Jarzyńskiej-Pluty. 
Ostatnim akcentem gminnych obchodów 
było Niepodległościowe Strzelanie Kurko-

wego Bractwa Strzeleckiego na strzelnicy 
Brackiej.

Arleta Włodarczak 
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann
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Wyjątkowo dużo dzieci wzięło 
udział w Halloween, czyli „wieczorze 
strachów” zorganizowanym w Parku 
Miejskim w Murowanej Goślinie. 
Było gwarno i wesoło. Wśród całego 
mnóstwa dyń i innych okolicznościo-
wych ozdób, najmłodsi mieszkańcy 
naszej gminy owijali mumię, przecią-
gali linę, zdobili dynie oraz uczyli się 
latania na miotle.

Najtrudniejszy okazał się wybór najlepsze-
go przebrania halloweenowego. Kilkadzie-
siąt dzieci wykazało się niezwykłą pomy-
słowością i kreatywnością. Były wróżki, 

WYDARZENIA

strza Radosław Szpot oraz przedsiębior-
ca Tymon Baszczyński (walka była jak 
najbardziej na serio!), a ponadto miała 
także wymiar charytatywny. Dzięki hojno-
ści licznej publiczności udało się zebrać 
blisko 20 000 zł na rehabilitację chłop-
ców – Kacpra i Oliwiera. 

W pierwszy grudniowy 
weekend br., w hali widowisko-
wo-sportowej odbyła się szcze-
gólna Gala MMA. 

Szczególna po pierwsze dlatego, że poza 
zwyczajowymi rywalizacjami zawodników, 
na ringu stanęli także zastępca burmi-

Noc Wojowników

„Strasznie” wesoły wieczór

aniołki, duchy oraz cała masa niecodzien-
nych postaci. Ostatecznie nagrodzono 
15 najciekawiej przebranych uczestników 
imprezy.

Cukierek albo psikus? Któż z nas nie 
zna tego zawołania. Tym razem były 
i słodycze, i psikusy (m.in. posypywanie 
mąką). Słodyczy była zresztą cała masa: 
w rozwieszonych w parku piniatach oraz 
do odszukania w zaroślach, które dzieci 
przeczesywały po zmroku z latarkami 
w ręku. To był „strasznie” wesoły wieczór!

(BK) 
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann 

Więcej zdjęć oraz obszerniejszą relację 
przedstawimy w kolejnym wydaniu biule-
tynu.

(BK)
Zdjęcia: Andrzej Kietzmann
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Polska Rada Organizacji Młodzieżo-
wych PROM wraz z Młodzieżową Radą 
Miasta Poznania zaprosiły młodzieżowe 
rady z województwa wielkopolskiego 
do Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Wielkopolskiego na Akademię Mło-
dzieżowych Radnych - konferencję z serii 

Gmina Murowana Goślina przy-
stąpiła do preferencyjnej sprzedaży 
węgla zgodnie z przepisami ustawy 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Wniosek o preferencyjny zakup węgla 
należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy 
Murowana Goślina. Aby przyspieszyć we-
ryfikację i realizację, powinna go złożyć 
ta sama osoba, która wcześniej składała 
wniosek o dodatek węglowy.
Formularze wniosku dostępne są w:

 ▪ Biuletynie Informacji Publicznej (ht-
tps://bip.murowana-goslina.pl/)

 ▪ Kancelarii urzędu, pl. Powstańców 
Wielkopolskich 9, pok. 3.

Prosimy o podanie we wniosku numeru 
telefonu komórkowego - ułatwi to przeka-
zywanie informacji do wnioskodawcy.

Wypełniony i podpisany wniosek można 
składać:

 ▪ poprzez Internet (epuap.gov.pl; wy-
pełniony wniosek należy dodać jako 
załącznik do pisma ogólnego; potwier-
dzenie podpisem zaufanym, kwalifi-
kowanym podpisem elektronicznym 
albo podpisem osobistym);

 ▪ w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy 
Murowana Goślina, pl. Powstańców 
Wielkopolskich 9, pok. 3;

 ▪ wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta 
i Gminy, plac Powstańców Wielkopol-
skich 9, 62-095 Murowana Goślina.

Złożony wniosek dotyczy zakupu 
do 31.12.2022 r. Limit zamówienia 
w tym okresie wynosi 1,5 tony. Należy 

Wszystkich Jubilatów, obchodzących 
w 2023 roku Jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego zachęcamy do składania 
wniosków o wszczęcie procedury nada-
nia medali za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Wnioski prosimy składać bezpo-

Akademia Młodzieżowych Radnych

Preferencyjna sprzedaż węgla

Złote Gody 2023

16 spotkań sie-
ciujących. Radne 
i radni z 13 wiel-
kopolskich mło-
dzieżowych rad 
omawiali swoją 

działalność, wspólnie szukali rozwiązań 

zamawiać ilość będącą wielokrotnością 
500 kg (0,5, 1 lub 1,5 tony).

Cena węgla
Preferencyjna cena węgla sprzedawane-
go w gminie Murowana Goślina wynosi 
2000 zł brutto za tonę.

Koszt transportu, workowanie
Koszt transportu ze składu węgla 
w Mściszewie 26A do gospodarstwa 
domowego nie jest wliczony w powyższą 
cenę węgla. Surowiec można odebrać 
własnym transportem lub transport 
może zapewnić przedsiębiorstwo prowa-
dzące skład węgla. Ustalenie sposobu 
transportu i rozliczenie jego kosztu wnio-
skodawca uzgadnia indywidualnie ze 
składem węgla. Istnieje możliwość zamó-
wienia węgla zapakowanego w worki. 

Płatność za węgiel
Dopiero po przekazaniu przez urząd 
informacji o pozytywnej weryfikacji wnio-
sku, należy dokonać wpłaty za węgiel 
na specjalne konto bankowe gminy:

Gmina Murowana Goślina  
plac Powstańców Wielkopolskich 9  

62-095 Murowana Goślina
06 9044 0001 2104 0200 0156 0064
Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy 
w Pobiedziskach o/Murowana Goślina
Tytuł przelewu (szablon):
WĘGIEL, imię i nazwisko wnioskodaw-
cy, adres gospodarstwa domowego, 
na rzecz którego jest dokonywany zakup. 
Wpłaty dokonane w Pobiedzisko-Go-
ślińskim Banku Spółdzielczym, oddział 

średnio w biurze Urzędu Stanu Cywilnego 
lub w kancelarii urzędu. Można je otrzy-
mać na miejscu lub pobrać ze strony 
Biuletynu Informacji Publicznej z zakładki 
„Formularze do pobrania”. Złożenie wnio-
sku jest niezbędne z uwagi na koniecz-

największych problemów spotykanych 
w codziennej pracy, dzielili się doświad-
czeniem i pomysłami. W konferencji wzięli 
udział przedstawiciele Młodzieżowej Rady 
Konsultacyjnej w Murowanej Goślinie.

(BK) 
Zdjęcie: Kacper Kaźmierczak

Murowana Goślina, ul. Poznańska 12 są 
zwolnione z prowizji.
Płatność za workowanie i transport ze skła-
du węgla do posesji wnioskodawca reguluje 
z przedsiębiorcą wykonującym usługi - nie 
należy płacić za te usługi na konto gminy!

Odbiór węgla
Po zaksięgowaniu płatności za węgiel 
na koncie gminy, wnioskodawca otrzyma 
informację o konieczności zgłoszenia 
się do urzędu po fakturę i dokument po-
twierdzający możliwość odbioru węgla.
Następnie wnioskodawca ustala ze skła-
dem węgla (Mściszewo 26 A) sposób 
odbioru, transportu do gospodarstwa 
domowego oraz ewentualnego zaworko-
wania węgla.

Dostępność i jakość węgla
Dystrybucja i sprzedaż węgla po cenach 
preferencyjnych jest programem rządo-
wym. Gmina nie ponosi odpowiedzialno-
ści za dostępność, ani za jakość opału 
dostarczonego w ramach programu.
Węgiel dla naszej gminy dostarcza pań-
stwowe przedsiębiorstwo PGE Paliwa 
sp. z o.o. Spółka sprzedaje gminie dwa 
sortymenty, których rozmiar określony 
jest we wniosku.
Certyfikaty jakości węgla otrzymane od 
spółki PGE Paliwa publikujemy poniżej 
w plikach PDF.
Więcej informacji oraz ewentualne aktu-
alizacje dostępne na stronie:  
www.murowana-goslina.pl/270,wegiel.

(UMiG)

ność wyrażenia przez Jubilatów zgody 
na przyjęcie odznaczenia. Ze względów 
proceduralnych prosimy o składanie 
wniosków do dnia 31 stycznia 2023 r.

Piotr Hildebrandt 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

GMINA

https://bip.murowana-goslina.pl/cms/21053/preferencyjna_sprzedaz_wegla
https://bip.murowana-goslina.pl/cms/21053/preferencyjna_sprzedaz_wegla
https://bip.murowana-goslina.pl/cms/21053/preferencyjna_sprzedaz_wegla
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002236
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/2236
file:///G:/prace/murowana/biuletyn/2022/grudzien/RE_FW_str_1_okladka/Biuletynie%20Informacji%20Publicznej
https://www.pgbs.pobiedziska.sgb.pl/index.php/nasze-placowki/murowana-goslina
https://www.pgbs.pobiedziska.sgb.pl/index.php/nasze-placowki/murowana-goslina
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Kapela biesiadna Eka znad 
Trojanki (wcześniej Eka Wuja 
Jacha) istnieje już 20 lat! Niektó-
rzy jej członkowie obchodzą 
w tym roku jeszcze bardziej 
okazałą rocznicę, bo świętują aż 
50 lat muzykowania. 

Kapela powstała w 2002 roku. Jej zało-
życielami byli: śp. Jan Kasseja, śp. Zyg-
munt Kaźmierczak i Ryszard Kubiński. 
Później dołączyli: śp. Marek Olejniczak, 
Wojciech Czarnecki oraz Zbigniew Bitner. 
Kapela gra na żywo, w większości utwory 
biesiadne z lat 50., 60. i 70. Pierwszy 
występ kapeli miał miejsce 10.06.2002 
roku w ramach obchodów Dni Zielonych 
Wzgórz. W tym samym roku grupa zagrała 
na Dożynkach Gminnych w Uchorowie. 
Występowała na przeglądach muzycz-
nych; w latach 2003-2010 m.in.: Łobez, 
Pobiedziska, Buk, Plewiska oraz Ochotni-
ca Dolna na festynie Gorczańskie Kośby. 
Kapela ma na swoim koncie również wo-
jaże zagraniczne: niemieckie Hemmingen 
oraz Ludwigslust; a także Niemirow w ob-

wodzie lwowskim w Ukrainie. W latach 
2002-2022 nasza kapela zaprezentowała 
się w wielu miejscowościach, graliśmy nie 
tylko na przeglądach, ale też kilka razy 
na corocznych światowych Zjazdach Go-
śliniaków, podczas Jarmarków św. Jakuba 
w Murowanej Goślinie. Kilka razy repre-
zentowaliśmy nasza gminę na majówkach 
organizowanych przez LGD Kraina Trzech 
Rzek. Ponadto, można nas posłuchać 
na ceremoniach przedweselnych, gdy 
towarzyszymy młodym parom przy wyj-
ściu z domu lub kościoła; różnych jubile-
uszach, festynach wiejskich i szkolnych. 
Kilka razy graliśmy na przemarszach 
organizowanych przez Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Zielone Świątki. 
W roku 2012 skład naszej kapeli zmienia 
się, dołącza Zbigniew Wojczak, a odchodzi 
weteran, współzałożyciel kapeli śp. Jan 
Kasseja. Ryszard szuka nowych akor-
deonistów, pojawia się Zbyszek „Biniu” 
Dondaj z Czerwonaka oraz legenda gośliń-
skich zespołów Jurek Kanikowski. Można 
powiedzieć, że po 35 latach spotkało 
się dwóch grajków, którzy w tym samym 
czasie zaczynali grać, jednak w innych ze-

społach (Ryszard w zespole Apex w Prze-
będowie, a Jurek Izotopy w Murowanej 
Goślinie i to właśnie oni obchodzą w tym 
roku 50-lecie muzykowania). Następnie 
dołączyły Emilia i Natalia - mama z córką 
oraz Danuta Garniec. Obecnie kapela wy-
stępuje w różnych składach, w zależności 
od życzenia klienta. Wszyscy jesteśmy, jak 
jedna rodzina, w razie potrzeby możemy 
zawsze na siebie liczyć i razem zagrać. 
Obecny skład kapeli:
1. Jerzy Kanikowski – akordeon,
2. Zbigniew Dondaj – akordeon,
3. Henryk Rado – saksofon, keyboard,
4. Adam Kata – gitara klasyczna,
5. Ryszard Kubiński –bęben, perkusja – 
kierownik. 

Ryszard Kubiński 
Zdjęcie: archiwum kapeli

20 lat Eki znad Trojanki

w ponad 1000-letniej historii doskona-
łych wojowników Wielkiego Stepu w Azji, 
a obecnie coraz prężniej rozwija się, jako 
nowy sport.
W zawodach udział wzięło 14 zawodni-
ków, którzy nie tylko pokazali się od 
swojej najlepszej strony, ale również 
zademonstrowali przepiękne i kolorowe 
stroje. Na każdym z 3 etapów Pucharu 
Wielkopolski zawodnicy rywalizowali ze 
sobą w 3 konkurencjach: tor węgierski, 
tor koreański oraz tor polski. Zawody 
rozgrywane były w 2 konkurencjach 
wiekowych - juniorzy do lat 18 i seniorzy. 

W październiku br., na tere-
nie nowego ośrodka Klubu 
Sportowego Kawalkada 
w Rakowni, odbył się Finał 
Pucharu Wielkopolski - zawody 
rankingowe w łucznictwie kon-
nym. III etap Pucharu Wielko-
polski, który organizowany jest 
już po raz szósty, kończy ofi-
cjalny sezon łucznictwa kon-
nego w Polsce.

Dla niewtajemniczonych - łucznictwo 
konne to niezwykły sport - łączy ze sobą 
dwie dyscypliny sportu: jeździectwo 
i łucznictwo. Wymaga od zawodnika nie 
tylko doskonałej umiejętności jazdy, ale 
i dobrej komunikacji z koniem. Jeździec, 
jadąc w pełnym galopie, oddaje strzał 
do tarczy. Piękno tej dyscypliny polega 
na tym, że zarówno jeździec, jak i koń są 
pełnoprawnymi członkami tego zespołu. 
Łucznictwo konne ma swoje korzenie  

Strzała w koronie

Więcej informacji, wraz z wynikami 
i zdjęciami, można zobaczyć na naszym 
profilu Kawalkada Horseback Archery  
w mediach społecznościowych. 
IX edycja zawodów „Strzała w Koronie” 
została objęta oficjalnym patronatem 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, Staro-
stwa Powiatowego Poznań, Gminy 
Murowana Goślina oraz Polskiej Federa-
cji Łucznictwa Konnego i Polskiego 
Stowarzyszenia Łucznictwa Konnego.

Anna Sterczyńska 
Zdjęcia: archiwum Klubu Sportowego 

Kawalkada
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10 listopada br. w goślińskiej 
„Jedynce” odbyła się akademia 
z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości połączona ze Świętem 
Patrona. Tegoroczne obchody miały 
charakter projektowy. Uroczystość 
rozpoczęliśmy symboliczną pio-
senką Jacka Kaczmarskiego „Mury”, 
którą zaśpiewali uczniowie klasy 6b. 
W skrócie zobrazowano najważniej-
sze fakty z historii Polski - ucznio-
wie obejrzeli film animowany: 
„Historia Polski” oraz krótką anima-
cję dotyczącą odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Dużo emocji dostarczył koncert piosenek 
patriotycznych, podczas którego zapre-
zentowali się zwycięzcy Konkursu Pio-
senki Patriotycznej, który odbył się 7 li-
stopada w naszej szkole. I miejsce zajęła 
wówczas klasa 5c, II miejsce klasy 4b i c, 
III miejsce klasa 4a.

Dużym zainteresowaniem cieszył się quiz 
o symbolach narodowych Polski, w któ-

Dzień Patrona Szkoły

rym udział wzięli uczniowie klas czwar-
tych i piątych. Nagrodą za poprawną 
odpowiedź był słodki upominek.

Klasy ósme i siódma obejrzały film pt. 
„Osiągnięcia Polaków na przestrzeni 
100 lat” i na jego podstawie reprezen-
tanci klas rozwiązywali interaktywny quiz 
Kahoot.

Klasy szóste przygotowały plakaty i scen-
ki, które dostarczyły nam informacji 
o postaciach, które odegrały ważną rolę 
w odzyskaniu niepodległości i kształ-
towaniu się odrodzonego państwa pol-
skiego. Uczniowie najmłodszych klas 
podziękowali Polsce za dobre jedzenie, 
osiągnięcia, przyrodę, krajobrazy i za to, 
że mogą z tego wszystkiego korzystać 
w wolnej ojczyźnie. Posumowaniem 
działań projektowych była prezentacja 
przygotowana przez klasę 7a. Autorzy 
prezentacji uświadomili całej społeczno-
ści uczniowskiej dlaczego obchodzimy 
i dlaczego warto obchodzić Święto Nie-
podległości.

W czwartek 13 października br. 
uczniowie, nauczyciele oraz pozo-
stali pracownicy Szkoły Podstawo-
wej nr 1 obchodzili swoje święto – 
Dzień Edukacji Narodowej.

Uczniowie klas pierwszych przywitani 
zostali przez wicedyrektora Krzysztofa 
Radke w auli szkoły. Tam zaprezentowali 
przygotowane wraz z wychowawcami 
wiersze i piosenki, a następnie złoży-
li ślubowanie oraz zostali pasowani 
na uczniów szkoły przez dyrektor Justynę 
Furman. Z rąk wychowawców otrzymali 
również odznakę z wizerunkiem patrona 
szkoły, pamiątkowy dyplom oraz przybory 
szkolne.

Chętni uczniowie z klas 4-8 na prośbę 
Samorządu Uczniowskiego przygotowali 
na ten dzień niespodziankę – własno-
ręcznie wykonane karykatury nauczycieli 
oraz innych pracowników szkoły. Pod-
czas uroczystości w auli pani dyrektor 
złożyła wszystkim serdeczne życzenia 
oraz wyróżniła zasłużonych nauczycieli 
i pracowników szkoły Nagrodą Dyrektora. 
W imieniu zastępcy burmistrza Radosła-

O godzinie 11.11 w ramach akcji „Szkoła 
do hymnu”, wszyscy uczniowie, nauczy-
ciele i pracownicy szkoły zaśpiewali Ma-
zurka Dąbrowskiego.

Ewa Napieralczyk 
Zdjęcia: Aleksandra Michułka

wa Szpota Nagrodę Burmistrza dla Beaty 
Patyckiej, Aleksandry Michułki, Katarzy-
ny Kaszyńskiej oraz Edyty Boczkowskiej 
wręczały: Elżbieta Dziel oraz Dorota Bra-
jewska.

Przedstawicielki Samorządu Uczniow-
skiego złożyły wszystkim obecnym ży-
czenia oraz zaprosiły uczniów do wzięcia 
udziału w konkursie na platformie Kaho-
ot, w którym należało rozpoznać naszych 
nauczycieli po ich zdjęciu z dzieciństwa. 
Klasy, które zajęły miejsca na podium 
(8d, 8b, 8a) zostały nagrodzone słodkimi 
upominkami. Na uczniów czekały również 

inne niespodzianki. Edyta Boczkowska 
na chwilę zamieniła się w Samochwałę 
i wyrecytowała wiersz Jana Brzechwy. 
Natomiast Katarzyna Kaszyńska wraz 
z Beatą Sommerfeld i Renatą Braciszew-
ską (na co dzień pracujące w sekreta-
riacie i księgowości) wykonały pokaz ta-
neczny w latynoamerykańskich rytmach. 
Namiastkę życia uczniowskiego w formie 
obrazowo-muzycznej przygotowała Moni-
ka Kozłowska.

Tekst i zdjęcia: Aleksandra Michułka 
opiekun Samorządu Uczniowskiego  

klas 4-8

Dzień Edukacji Narodowej
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9 listopada br. w Auli Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Henryka Sienkie-
wicza w Murowanej Goślinie odbył 
się III Powiatowy Konkurs Piosenki 
Patriotycznej i Żołnierskiej pod 
honorowym patronatem Starosty 
Poznańskiego Jana Grabkowskiego.

Organizatorem konkursu jest Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Murowanej Go-
ślinie oraz Goślińskie Towarzystwo 
Muzyczne w Murowanej Goślinie. 
W tegorocznej edycji udział wzięło 
33 uczniów z 10 szkół podstawowych 
gmin: Czerwonak, Suchy Las, Swa-
rzędz oraz Murowana Goślina. Jury 
w składzie: Jadwiga Maćkowiak oraz 
Arleta Włodarczak miały niezwykle 
trudne zadanie, ponieważ poziom był 
bardzo wysoki.

Przepiękne witrażowe statuetki z mo-
tywem biało-czerwonego motyla powę-
drowały w młodszej kategorii uczniów 
klas I-IV do: Alicji Mostek, Jagody 

Skrzypczak oraz Toli Lewandowskiej 
(uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 
w Swarzędzu). Jury przyznało również 
wyróżnienie dla Elżbiety Kądzielawy 
ze Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.

W kategorii uczniów klas V-VIII pierw-
sze miejsce zdobyła Judyta Wachow-
ska ze Szkoły Podstawowej w Długiej 
Goślinie, drugie miejsce zajął Mateusz 
Chwał ze Szkoły Podstawowej w Bia-
łężynie, a trzecie miejsce Agnieszka 
Włodarczyk ponownie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Swarzędzu. Wyróżnie-

W patriotycznym nastroju

nie otrzymała Agnieszka Kądzielawa 
ze Szkoły Podstawowej w Łopuchowie. 

W imieniu Starosty Poznańskiego Jana 
Grabkowskiego głos zabrał Radny Po-
wiatu Poznańskiego Jarosław Dobro-
wolski, który od początku organizacji 
konkursu jest mecenasem tegoż wyda-
rzenia. Podziękowania kierujemy także 
do Joanny i Michała Bejmów za spon-
sorowane pysznych rogali.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska 
Zdjęcia: archiwum szkoły

Dzięki inicjatywie edukacyjnej 
Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
Dwójka dostała wsparcie finansowe 
na zakup nowych sprzętów. 

Wzbogaciliśmy się o Modułowe Pracow-
nie Przyrodnicze, mikroskopy, stacje lu-
townicze, teleskopy, czy modele służące 
do budowy obwodów prądu i prostych 
maszyn. Oznacza to możliwość realizowa-
nia jeszcze większej liczby eksperymen-
tów oraz działań praktycznych. Powstała 
zupełnie nowa pracowania techniczna, 
do której zakupiono meble szkolne, stoły 

W ramach akcji ogłoszonej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
w której to zachęca szkoły do różnych 
inicjatyw związanych z upamiętnie-
niem miejsc i wydarzeń historycznych 
swojej małej ojczyzny, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 opiekuje się miejscem 
pamięci, gdzie rozstrzelano Pola-
ków-patriotów w 1939 roku. Przed 
dniem Wszystkich Świętych poszliśmy 
posprzątać przy obelisku w Lasku 

warsztatowe oraz bogate wyposażenie. 
Oprócz zestawów narzędzi dla uczniów, 
otrzymaliśmy też maszyny do szycia, 
wiertarkę, wkrętarkę, wyrzynarkę. 
Uczniowie już wykorzystują dostępne 
sprzęty i z chęcią podchodzą do nowych 
działań. W ramach zajęć informatycznych 
i nie tylko, powstają już pierwsze projek-
ty, które drukowane są na drukarkach 
3D. Uczniowie uczą się wykorzystywać 
w swojej pracy drony i roboty edukacyjne. 
Mogą też próbować swoich sił, testując 
sprzęt do nagrywania i nagłośnienia: 
miksery, konsole, aparaty, statywy, ka-

Bolechowskim. Dzieci grabiły liście, 
czyściły kamień pokryty mchem, 
zbierały okoliczne śmieci, a na końcu 
zapaliliśmy znicze i oddaliśmy hołd 
bohaterom, wypowiadając: „Cześć ich 
pamięci!”.
W tegorocznej akcji wzięli udział 
uczniowie i uczennice z klas 2d, 3a 
i 3d wraz z wychowawczyniami.

Teresa Zenobia Wojtkowiak 
Zdjęcie: archiwum szkoły

mery, mikrofony. 
Odbiór tej ini-
cjatywy wśród 
uczniów jest 
bardzo pozy-
tywny. Wszyscy 
mamy nadzieję 
na wiele atrak-
cyjnych lekcji, 
podczas których 
nowy sprzęt oka-
że się inspiracją 
do ciekawych działań. 

Kamila Jakubowska

Szkoła pamięta

Laboratoria przyszłości
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Pasowanie na ucznia i pasowanie 
na czytelnika to tradycyjne szkolne cere-
moniały, na które napotyka każdy uczeń 
na początku swej edukacyjnej drogi. Takie 
uroczyste przyjęcie uczniów klasy pierw-
szej w poczet czytelników szkolnej bibliote-
ki odbyło się 23 listopada 2022 r. w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców Wielkopol-
skich w Długiej Goślinie. Rangę samego 
pasowania pierwszoklasistów podkreślili 
swym występem ich starsi koledzy i kole-
żanki z klasy IV i V. Uroczystość uświetnio-
na została ich pięknymi recytacjami utwo-
rów lirycznych, zgadywanką – mini 
turniejem ze znajomości bohaterów dzie-
cięcych baśni. Pasowanie uczniów na czy-
telników biblioteki szkolnej w tradycyjny 
sposób przeprowadziła Agata Glapiak – 
szkolny bibliotekarz. Na zakończenie uro-
czystości świeżo pasowani czytelnicy otrzy-
mali dyplomy, słodycze oraz 
okolicznościowe zakładki do książek, ręcz-
nie wykonane przez uczniów klasy IV oraz 
zakładki podarowane przez pisarkę Magdę 
Podbylską. Mamy nadzieję, że od tej pory 
każdy uczeń pierwszej klasy będzie często 
odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie 
potrzebę czytania oraz poznawania no-
wych bohaterów książkowych.

21 października br. w naszej szkole 
odbyło się spotkanie autorskie z po-
znańską pisarką Magdą Podbylską, 
autorką książki dla dzieci pt. „A u nas 
powstanie”.

Książka ta powstała na podstawie 
wspomnień i dotyczy zdarzeń z okresu 
Powstania Wielkopolskiego, które umoż-
liwiło przyłączenie terenów Wielkopolski 
do niepodległej Polski. Pisarka, w ciekawy 
sposób, z wykorzystaniem prezentacji 
multimedialnej, wprowadziła uczestników 
w tematykę powstania, przytaczając także 
ciekawostki związane z gwarą poznańską, 
czy z pisownią nazw wydarzeń historycz-
nych i informując uczniów, że na terenie 
województwa wielkopolskiego ze względu 
na szacunek dla powstańców Powstanie 
Wielkopolskie piszemy dużą literą.

Spotkanie to zakończyło się wspólnym 
śpiewem piosenek nawiązujących do tego 
historycznego wydarzenia i zapewne 
wpłynęło na zwiększenie wiedzy na temat 
Powstania Wielkopolskiego oraz na kulty-
wowanie pamięci o zasłużonych, wybitnych 

postaciach, miejscach i wydarzeniach 
związanych z tym ważnym dla naszego re-
gionu i kraju zrywem niepodległościowym.

Święta Bożego Narodzenia to okres 
szczególny dla wszystkich osób wierzą-
cych, a najbardziej cieszy sam okres przy-
gotowań i oczekiwania. W tym adwento-
wym okresie w szkole w Długiej Goślinie 
rozpoczęła się realizacja Projektu Eduka-
cyjnego dla klas 1-3 pn. „Tradycje Bo-
żego Narodzenia”. W ramach tego przed-
sięwzięcia uczniowie odbyli wycieczkę 
do fabryki ozdób choinkowych Kadpol 
w Gnieźnie (manufaktura), gdzie po zwie-
dzaniu wzięły udział w warsztatach pla-
stycznych. Ich zadaniem było malowanie 
i zdobienie brokatem bombek, będących, 
jak się okazało, pamiątką z tego wyjazdu. 
Kolejnym etapem projektu były warsztaty 
plastyczne, na których pod okiem wycho-
wawcy uczniowie wykonali anioła na paty-
ku. Świąteczna, własnoręcznie wykonana 
praca będzie ozdobą stołu wigilijnego w ich 
domu. Projekt zakończą Jasełka, na które 
zostaną zaproszeni: rodzice, goście i przy-
jaciele szkoły.

10 listopada nasza 
społeczność szkolna uro-
czyście świętowała 104 
rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodle-
głości. Z tej okazji odbyła 
się uroczysta akademia, 
dzięki której uczniowie 
mogli dowiedzieć się, dla-
czego 11 listopada to dla 
nas, Polaków, jedna z naj-
ważniejszych dat w kalen-
darzu. Patriotyczny cha-
rakter uroczystości 
podkreśliły barwy narodo-
we oraz hymn odśpiewany 
nie tylko podczas akade-
mii, ale także w ramach 
akcji „Szkoła do hymnu”. 
Uczniowie klasy IV pod 
kierunkiem Karoliny Mag-
dziarz przedstawili losy 
narodu polskiego, akcen-
tując ważne daty wyda-
rzeń historycznych na 
specjalnie przygotowanych 
tabliczkach. W drugiej 

części uroczystości z tekstem na ekranie  
i muzycznym podkładem w tle rozbrzmie-
wały najbardziej znane pieśni, które towa-
rzyszyły polskim legionistom podczas ich 
walk.

Dziś nie musimy walczyć, lecz pamiętamy 
o tych, którzy nie szczędzili Ojczyźnie 
tego, co dla ludzi najcenniejsze – własne-
go życia.

Nasze uczennice wzięły udział w III 
Gminnym Konkursie Recytatorskim 
„Jesień”, który odbył się w Miejsko-Gmin-
nym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Murowa-
nej Goślinie. Ogromnym sukcesem w tej 
rywalizacji może pochwalić się uczennica 
klasy V Judyta Wachowska, która zajęła 
I miejsce w kategorii: grupa młodsza. 
Świetnie wypadły także uczennice: Maryla 
Kosterkiewicz – II miejsce oraz Oliwia Sa-
kowicz - III miejsce w grupie najmłodszej.

Agata Glapiak 
nauczyciel języka polskiego 
Zdjęcia: Justyna Grefkiewicz

Jesień w Długiej Goślinie
OŚWIATA
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Pod takim tytułem odbyła 
się w Murowanej Goślinie dzie-
wiąta edycja Sympozjum 
Samorządów Uczniowskich 
Szkół Powiatu Poznańskiego. 
Inicjatorem imprezy był samo-
rząd uczniowski Zespołu Szkół 
w Bolechowie. 
W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych 
- wicestarosta Powiatu Poznańskiego 
Tomasz Łubiński oraz Dyrektor 
Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu Monika Lis-
Nożyńska. Zaproszenie Organizatorów 
przyjęli eksperci w dziedzinie nauk 
przyrodniczych i ekologicznych, 
naukowcy z poznańskich uczelni – 
prof. Damian Łowicki - UAM; prof. 
Bogdan Chojnicki (UPP); mgr inż. 
Wiesław Krzewina (UPP, Leśny Zakład 
Doświadczalny); dr Piotr Lupa z UAM 
oraz Przemysław Benz, działacz na rzecz 
ochrony środowiska. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawiciele 

Od ubiegłego roku Powiat 
Poznański finansuje zajęcia integra-
cyjne dla młodzieży szkół ponad-
podstawowych. Udowadniają one, 
że edukacja nie wiąże się wyłącznie 
z nauką oraz poznawaniem nowego 
materiału. Aby kształcenie było 
efektywne, należy również zadbać 
o kontakty rówieśnicze i dobrą 
zabawę, szczególnie po długim okre-
sie nauczania zdalnego, które 
wyrządziło wiele strat emocjonal-
nych, nie tylko uczniom. Warto 
poznawać nowych znajomych, 
a także odświeżyć dawne relacje.

Dzięki wsparciu Powiatu Poznańskiego od 
początku roku szkolnego w Zespole Szkół 
w Bolechowie udało się zorganizować 
sporo wyjazdów o charakterze 
integracyjnym – zarówno jednodniowych, 
jak i dłuższych. Zaliczyliśmy seanse 
filmowe, spektakle teatralne, wystawy, 
różne formy aktywności fizycznej: 
lodowisko, park linowy, bowlig, paintball, 

samorządów uczniowskich ze szkół 
ponadpodstawowych w Owińskach, 
Puszczykowie, Mosinie, Kórniku, 
Rokietnicy, Swarzędzu oraz Bolechowie 
i Murowanej Goślinie.

Sympozjum Samorządów Uczniowskich 
jest imprezą cykliczną. Organizatorzy 
za każdym razem podejmują tematy 
ważne dla młodych ludzi, a takim, 
niewątpliwie, jest konieczność ochrony 
otaczającego nas środowiska i wzrost 
świadomości ekologicznej. W ramach 
programu wygłoszono pięć prelekcji, 
w trakcie których zaprezentowano 
wyniki badań nad stanem i problemami 
środowiska przyrodniczego w aglomeracji 
poznańskiej. Podsumowaniem wystąpień 
prelegentów była debata z udziałem 
wszystkich uczestników spotkania.

W przerwie między prelekcjami na gości 
czekał poczęstunek w stylu zero waste, 
przygotowany przez uczniów pracowni 
gastronomicznej wraz z opiekunami, 
poprzedzony krótkim wystąpieniem 
Elżbiety Przybylskiej, specjalistki ds. 
żywienia, dietetyczki, która przybliżyła 

park wodny. Największą popularnością 
cieszyły się wyjazdy kilkudniowe, 
które dawały możliwość poznania 
najciekawszych miejsc w naszym kraju. 
Karkonosze, Góry Świętokrzyskie, 
Karpacz, Kraków, Oświęcim, Wieliczka, 
Wrocław, Warszawa.

We wszystkich formach zajęć 
integracyjnych wzięło udział ponad tysiąc 
uczniów. Kwota dofinasowania przez 
Powiat Poznański to 106 200 złotych.

Anna Stodolnik
Nauczyciel ZS Bolechowo

zasady proekologicznych zachowań 
w codziennym życiu. 

Zwieńczeniem wydarzenia były warsztaty 
„W starej mydlarni” przeprowadzone 
przez Annę Stefańską, w trakcie których 
uczestnicy mogli samodzielnie wykonać 
naturalne kosmetyki oraz wziąć udział 
w quizie i wygrać atrakcyjne nagrody.

Wydarzenie stało się okazją 
do nawiązania kontaktów i perspektywą 
dalszej współpracy samorządów 
uczniowskich szkół Powiatu 
Poznańskiego.

Jolanta Czerniawska  
Nauczyciel ZS Bolechowo 
Zdjęcie: Tomasz Juchacz

Młodzież na rzecz ochrony środowiska

OŚWIATA

Zajęcia integracyjne
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„Moje inspiracje” to tytuł 
wystawy, którą możemy oglądać 
w Galerii Na Wzgórzu przy ul. Mści-
szewskiej 10 w ośrodku kultury 
w Murowanej Goślinie. Autorką prac 
jest Małgorzata Rynarzewska - 
malarka, kostiumograf i autorka 
warsztatów artystycznych dla dzieci 
i młodzieży. „Moje obrazy to napię-
cie i cisza, równowaga między krzy-
kiem a szeptem, to dopełnienie 
i poszerzenie świata teatru, który 
jest mi tak bardzo bliski. Moje 
malarstwo to obszar poszukiwania 
światła, malarskiej materii czy śla-
dów rzeczywistości, w której poszu-
kuję prawdy o sobie i otaczającym 
świecie.”

W piątek 18 listopada 2022 r. odbyło 
się otwarcie wystawy i spotkanie z au-
torką, które dało możliwość posłuchania 
fascynujących opowieści o malarstwie, 
świetle, teatrze i pięknie tajemnic bursz-
tynu. Swoją obecnością i artystyczną 
charyzmą rozświetliła nasze wyobrażenia 
o jej obrazach, jak światło przenikające 
bursztyn. Bursztyn widziany z bardzo bli-
ska, kobiety wkomponowane w obrazach 
nieoczywistych i tancerki flamenco, to 
historie odsłonięte spod warstw farb, wo-
sków i żywic na tej wystawie. Obrazy to 
w głównej mierze prace wykonane tech-
niką własną na płótnach i niezwykle ma-
giczne, przezroczyste malarstwo na syn-
tetycznych podobraziach podświetlone 
światłem. Wystawa składa się z dwóch 
części, zakomponowanej tradycyjnie 
w przestrzeni galerii i niezwykłej wypeł-
niającej barwnym światłem przestrzeni 
na oknach sali reprezentacyjnej. Tam też 
w czasie wernisażu zaistniało wspólnie 
malarstwo i śpiew Chóru Dziewczęcego 
Canzona w niezwykłej atmosferze ilumi-
nacji malarskich autorki wystawy.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański 

W „Galerii na murze” przy Nowym 
Rynku na Zielonych Wzgórzach, można 
zobaczyć prace rysunkowe uczestników 
zajęć z rysunku dla dzieci w pracowni 

Jej inspiracje

Studium martwej natury

KULTURA

Małgorzata Rynarzewska studiowała na Akademii Ekonomicznej i Akademii Sztuk Wizu-
alnych w Poznaniu – dyplom z projektowania wnętrz i ogrodów oraz konserwacji obrazów. 
Przez wiele lat zajmowała się projektowaniem odzieży. Była pełnomocnikiem dyrektora 
ds. technicznych w Teatrze Polskim w Poznaniu, a także pełniła obowiązki dyrektora tego 
teatru. Obecnie pracuje jako plastyk w Muzeum Zamek Górków w Szamotułach. Prowadzi 
zajęcia plastyczne dla dzieci, również dzieci upośledzonych, a także na Uniwersytecie III 
wieku. Autorski program edukacyjny zdobył pierwsze miejsce w Polsce w konkursie To-
warzystwa Wschód „Edukacja Globalna przez sztukę”. Aranżuje wystawy muzealne, jest 
kuratorem wystaw malarskich, etnograficznych i myśliwskich. Prowadziła zajęcia z kolo-
roterapii w ośrodku dla osób z porażeniem mózgowym po urazach i udarach mózgu Ce-
rebrum. Ale jej największą pasją jest malarstwo. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia 
„Bursztynowa planeta Jantar”, mającego za cel ochronę, a przede wszystkim ukazanie 
piękna bursztynu bałtyckiego, poprzez organizację wystaw prac plastycznych inspirowa-
nych bursztynem. Jest członkiem stowarzyszenia „Wiedza, Kultura, Pomoc”.
Ma na swoim koncie ponad 100 wystaw prac, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Na pełne wizualnych emocji przeżycia zapraszamy do 17 marca 2023 r. do Galerii 
Na Wzgórzu przy ul. Mściszeskiej 10 w Murowanej Goślinie od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 -20.00. 

ośrodka kultury. Tematem zajęć było 
studium martwej natury, a więc bardzo 
klasycznie. Zapraszamy.

Tekst i zdjęcia: Bartłomiej Stefański
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W wigilię św. Cecylii, w kościele 
pw. św. Jakuba Apostoła, odbyła się 
msza św. w intencji chórzystów, 
śpiewaków, muzyków i ich rodzin. 

Ksiądz dziekan Sławomir Jessa, witając 
zgromadzonych, przypomniał słowa św. 
Augustyna: „Kto śpiewa, ten dwa razy 
się modli”. Podziękował i złożył życzenia 
wszystkim zespołom, których patronką 
jest św. Cecylia. W homilii ks. Waldemar 
Myka poprosił, abyśmy byli uważni, jak 
Chrystus i potrafili dostrzec małe rzeczy, 
które zmieniają rzeczywistość. Podkreślił 
uważność chórzystów i muzyków, którzy 
poprzez muzykę przeżywają spotkanie 
z Bogiem. Wyraził radość ze spotkania 
we wspólnocie parafialnej i chóralnej. Po 
mszy w prezbiterium kilka utworów za-
śpiewał Żeński Chór „Canzona” pod dy-
rekcją prof. Elżbiety Wtorkowskiej. Po raz 
pierwszy w wykonaniu chóru usłyszeli-
śmy utwór „Pater Noster”, który skompo-
nował Rolf Lukowsky. Z empory kościoła 
rozbrzmiał śpiew Parafialnego Chóru 
Mieszanego „Vocantes” pod dyrekcją 
prof. Leszka Bajona. Jednym z utworów 
był „Święty, Święty, Święty” („Sanctus” 

Po powrocie z Hiszpanii 
Chór Dziewczęcy Canzona roz-
począł intensywny czas przy-
gotowań do koncertów i kon-
kursów, które zostały zaplano-
wane na listopad i grudzień. 
12 listopada Canzona zaprezentowała 
się w gronie bydgoskich chórów dziecię-
cych i młodzieżowych podczas koncertu 
w ramach Konferencji Forum Edukacji 
Muzycznej Dziecka „Słucham, śpiewam, 
gram”. Podczas tego koncertu dziewczęta 
wykonały pieśni patriotyczne oraz utwory 
polskich kompozytorów. Sala Akademii 
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego 
w Bydgoszczy wypełniona po brzegi pu-
blicznością, gorąco przyjęła i nagrodziła 
aplauzem dziewczęta z Canzony. 

19 listopada Chór Dziewczęcy Canzona 
wziął udział w I Ogólnopolskim Festiwalu 
Chóralnym Pieśni Patriotycznej Musica 

Fr. Schuberta), w przekładzie poetyc-
kim chórzysty Vocantesu - Stanisława 
Jakóbczyka. Po koncercie ks. Sławomir 
Jessa zaprosił chórzystów na spotkanie 
do restauracji Kasztel u Gostla.

Arleta Włodarczak 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Patriae w Poznaniu. Młode goślinianki 
zaprezentowały różnorodny program 
pieśni patriotycznych oraz utwór poznań-
skiego kompozytora. W konkursie udział 
wzięło 17 chórów z całej Polski w sześciu 
kategoriach. Canzona otrzymała złoty 
dyplom w kategorii chórów dziecięcych 
i młodzieżowych oraz otrzymała Puchar 
Prezesa Polskiego Związku Chórów i Or-

kiestr Oddziału Wielkopolskiego - Mariu-
sza Polarczyka.

Przed nami koncerty w Warszawie, Byd-
goszczy, Murowanej Goślinie oraz Krako-
wie.

Adrianna Wtorkowska-Kubińska  
Dyrygent Chóru Dziewczęcego Canzona  

Zdjęcie: archiwum chóru

Co słychać u Canzony?

Wspomnienie św. Cecylii
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Pod takim tytułem odbyło się w dniu 
18 listopada br. w restauracji „Kawa po 
obiedzie” na os. Zielone Wzgórza pierw-
sze spotkanie z seniorami, na które 
przybyło ponad 50 osób. W imieniu orga-
nizatorów wszystkich seniorów przywitał 
Prezes Zarządu SM „Zielone Wzgórza” 
Adam Szweda. Podczas picia kawy 
i delektowania się pysznymi ciastami, 
które ufundowała właścicielka restau-
racji, nasi seniorzy brali aktywny udział 
w grach. Odbyły się prawdziwe rozgrywki 

Po raz trzeci naszą salę w ośrodku 
kultury wypełnili mistrzowie władania sło-
wem, a to za sprawą Gminnego Konkursu 
Młodych Recytatorów „Jesień”, którego 
jesteśmy organizatorem. Wszystkich przy-
byłych gości serdecznie przywitała dyrek-
tor ośrodka kultury Arleta Włodarczak. 
Jury w składzie Dioniza Boch – przewodni-
cząca oraz Agnieszka Szymańska-Wojtera 
wysłuchało z ogromną przyjemnością, 
na tle przepięknej scenografii (dzieło Bar-
ka Stefańskiego) 39 prezentacji uczniów 
szkół podstawowych w trzech kategoriach 
wiekowych i postanowiło przyznać: 

• w kategorii klas I-III
1 miejsce Gai Szpot ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Murowanej Goślinie,

Sobotnie popołudnie 22 październi-
ka br. w Klubie Osiedlowym Zielone 

Wzgórza upłynęło nam na wycinaniu dyń. 
W rodzinnych warsztatach zdobienia dyń 
wzięły udział dzieci z rodzicami. Wspólna 
praca artystyczna doprowadziła do po-
wstania świecących dzieł sztuki. Głowy 
dyniowe wykonane przez uczestników 
warsztatów to piękna ozdoba domu, czy 

turniejowe w grach towarzyskich takich 
jak: koło fortuny, ringo, dart, snajper 
i w piłkarzykach. Nie zabrakło nagród 
dla zwycięzców w poszczególnych kate-
goriach, które ufundowała Spółdzielnia 
Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”. Całość 
poprowadziła Jolanta Stern, przewodni-
cząca naszego PZERiI w Murowanej Go-
ślinie. Impreza bardzo udana, a przede 
wszystkim potrzebna. Już dzisiaj zapra-
szamy seniorów na kolejne spotkanie, 
które odbędzie się 16 grudnia br. w re-

2 miejsce Maryli Kosterkiewicz ze Szkoły 
Podstawowej w Długiej Goślinie,
3 miejsce Oliwii Sakowicz ze Szkoły Pod-
stawowej w Długiej Goślinie,
wyróżnić Leona Jusia ze Szkoły Podsta-
wowej w Łopuchowie. 

• w kategorii klas IV-VI
1 miejsce Judycie Wachowskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Długiej Goślinie,
2 miejsce Wiktorii Łasek ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 Murowanej Goślinie,
3 miejsce Natalii Stokowskiej ze Szkoły 
Podstawowej w Białężynie.

• w kategorii klas VII-VIII
1 miejsce Mai Przydróżnej ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 Murowanej Goślinie,
2 miejsce Mateuszowi Chwałowi ze Szko-

stauracji „Kawa po obiedzie”. Tym razem 
zapraszamy na wspólne śpiewanie przy 
grzanym winie. 

Organizatorami spotkania byli:
 ▪ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone 
Wzgórza”,

 ▪ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Re-
kreacji w Murowanej Goślinie, 

 ▪ Polski Związek Emerytów Rencistów 
i Inwalidów w Murowanej Goślinie.

Tekst: Agnieszka Szymańska-Wojtera

ły Podstawowej w Białężynie,
3 miejsce Joannie Kaczmarczyk ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 Murowanej Goślinie.

Każdy z uczestników otrzymał pamiąt-
kowy dyplom oraz torbę z gminnymi 
gadżetami, a osoby wyróżnione - bony 
upominkowe. Serdecznie dziękujemy 
i gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu. Jesteśmy z Was dumni, że 
mierzycie się z poezją. Dzięki takim 
ludziom świat pięknieje. Serdeczne 
słowa podziękowania składam naszej 
przewodniczącej jury - Doni Boch - do-
bremu duchowi naszych konkursów 
recytatorskich. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

ogrodu w jesiennym, niepowtarzalnym 
klimacie. Wszyscy zostali poczęstowani 
ciasteczkami w kształcie dyń i duszków. 
Bawiliśmy się wyśmienicie! To była druga 
edycja warsztatów dyniowych w naszym 
ośrodku kultury. 

Tekst i zdjęcie: Bartłomiej Stefański

Zagrajmy Seniorze

Pora na wiersz

Uśmiechnięte dynie 
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To tytuł projektu, który został złożony 
przez gośliński ośrodek kultury i dostał 
dofinansowanie z programu „Równać 
szanse” Polsko- Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, realizowanym przez Fundację 
Civis Polonus. Od 2021 r. program „Rów-
nać szanse” wspiera ciekawe inicjatywy 
społeczne, służące wyrównywaniu szans 
na dobry start w dorosłe życie młodzieży 
z małych miejscowości, poprzez podno-
szenie ich kompetencji społecznych.

W ramach naszego projektu grupa mło-
dzieży, która lubi tworzyć, rysować, ma-
lować, rzeźbić, pasjonuje się fotografią 
będzie wspólnie tworzyć i powoływać 
do życia wystawy swoich prac. W ramach 
projektu odbędą się warsztaty plastycz-
ne, fotograficzne i rzeźbiarskie. Dzięki 
projektowi młodzi ludzie nawiążą nowe 

Jestem tutaj, zobacz taki jestem

relacje nie tylko z rówieśnikami, ale 
z dorosłymi, poznają lepiej siebie i spo-
łeczność, w której żyją. Przede wszyst-
kim będą mogli poznać swoje możliwości 
i uwierzyć w siebie. W ramach projektu 
mamy zaplanowane zwiedzanie muzeum 
narodowego, wybranej galerii sztuki i wy-
staw w różnych przestrzeniach. Pierwsze 
dwa spotkania za nami. Stworzyliśmy 

W ramach 
projektu „Jestem 
tutaj, zobacz taki 
jestem” spotkali-
śmy się w parku 
miejskim, by zobaczyć wystawę foto-
graficzną pt. „Gośliniacy na rowerach”. 
W tym samym dniu Zuzanna i Maja 
umówiła naszą grupę do Izby Regionalnej 
Ziemi Goślińskiej. Kustosz, Apoloniusz 
Twaróg, przybliżył nam historię miasta. 
Spodobała nam się przedwojenna szkla-
na reklama sklepu mięsnego i… stolik 
do kart. W ramach naszego projektu 
zwiedziliśmy też „Galerię na Wzgórzu” 
w ośrodku kultury, gdzie obejrzeliśmy 

dwumiesięczny plan pracy i podzieliliśmy 
się zadaniami, odbyła się również przy-
miarka koszulek. Kilka osób wzięło udział 
w szkoleniu online na temat promocji 
projektów, które zorganizowała Funda-
cja Civius Polonus w ramach programu 
„Równać szanse”. Odbyły się pierwsze 
warsztaty plastyczne. Przed nami zorga-
nizowanie wycieczki do Izby Regionalnej 
i zwiedzenie dwóch wystaw fotograficz-
nych.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
koordynator projektu

Zdjęcie: Zuzanna Przymuszała  
i Adrianna Kołodziej

Różnice

Kochani!
Murowana Goślina zagra 29 stycz-
nia 2023 r. swój 30 Finał WOŚP!
Sztab nr 1149 działający od 30 lat przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury 
i Rekreacji w Murowanej Goślinie otrzy-
mał od Fundacji WOŚP zgodę na or-
ganizację 31. finału w naszym mieście. 
Jak co roku, do naszego sztabu zgłasza 
się dużo chętnych wolontariuszy, chcą-
cych zagrać wspólnie z tą najpiękniejszą 
orkiestrą świata. Na ten moment lista 
wolontariuszy jest już zamknięta, ale 
nadal szukamy osób, które chcą pomóc 

wystawę zdjęć przedstawiającą życie 
dawnej Murowanej Gośliny. 

Zuzanna Przymuszała 

W ramach projektu „Równać Szanse” 
odbyły się kolejne warsztaty plastyczne. 
Tym razem zmierzyliśmy się z odcieniami 
szarości. Kolorystyka prac nawiązywała 
do starych, przedwojennych zdjęć, które 

tydzień wcześniej uczestnicy projektu 
mogli zobaczyć w Izbie Regionalnej 
i na wystawach fotograficznych. Tema-
tem przewodnim były kwiaty, jako symbol 
przetrwania.

Agnieszka Szymańska-Wojtera 
Zdjęcia: Zuzanna Przymuszała,  

Arleta Włodarczak,  
Agnieszka Szymańska-Wojtera

KULTURA

przy organizacji 
naszego finału. 
Hasło stycz-
niowego finału 
brzmi „Chcemy 
wygrać z sep-
są! Gramy dla 

wszystkich – małych i dużych”. Już nie-
długo pojawią się orkiestrowe skarbony 
w różnych firmach, sklepach itp. na tere-
nie naszej gminy, które pozostaną tam 
aż do 29 stycznia. 
W dniu finału odbędą się liczne licytacje, 
występy artystyczne, akcja oddawania 

krwi zorganizowana przez Klub Honoro-
wych Dawców Krwi PCK „Gośliniacy” oraz 
licytacja główna i tradycyjne „Światełko 
do nieba”. 
Każdego, kto chciałby zagrać z nami i po-
móc w jakikolwiek sposób, np. przekazu-
jąc przedmioty na licytacje lub wesprzeć 
finansowo zorganizowanie finału, prosimy 
o kontakt z Ośrodkiem Kultury w Muro-
wanej Goślinie. Tel. 61 8122 120, email: 
dom.kultury@murowana-goslina.pl.
Sie ma!

Tomasz Mizgier
Szef Goślińskiego Sztabu WOŚP
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ZOFIA 
ANDRUSZKIEWICZ 
(1907-1981)

Zofia Andruszkiewicz (z domu 
Wojcieszek) urodziła się 27 lutego 
1907 roku, na kielecczyźnie, we wsi 
Skłoby. Tam również spędziła 
dzieciństwo i młodość. To miejsce 
zdeterminowało także wspomnienia 
o niej, ze względu na dramatyczne 
wydarzenia, jakie dotknęły rejon 
podczas II wojny światowej. Właśnie tragiczne losy miejscowej 
ludności podczas wojny i bohaterską postawę Zofii najczęściej 
wspominają potomkowie. 

Od 18 marca 1940 roku do 16 stycznia 1945 roku Zofia 
działała w Ruchu Oporu. Początkowo z odziałem majora 
Henryka Dobrzańskiego – Hubala; później z oddziałem Armii 
Krajowej, a także, pod kryptonimem Witka, w Batalionach 
Chłopskich. Najwięcej o jej postawie mówi pseudonim, jaki 
nadano jej podczas działań w Ruchu Oporu – Niezłomna! 
Opowiadając o rozmaitych wydarzeniach związanych z tą 
działalnością, wspominała między innymi o pomocy, jakiej 
udzieliła spadochroniarzom radzieckim z oddziału „Zenka”. 
W kryjówce, swego rodzaju bunkrze umieszczonym pod jej 
rodzinnym domem, ukrywała także partyzantów. Związała 
się z jednym z żołnierzy Oddziału Wydzielonego Wojska 
Polskiego – Walentym Andruszkiewiczem. Podobnie, jak 
i inne żony hubalczyków, zajmowała się m.in. dostawami 

wyżywienia dla oddziału lub 
pomocą w znalezieniu kwater 
i kryjówek. 

W pomoc oddziałowi majora 
Hubala angażowało się wiosną 
1940 roku wielu mieszkańców 
kielecczyzny, dzięki czemu 
wielokrotnie udawało 
się hubalczykom uciekać 
z pułapek organizowanych przez 
Niemców. To niestety 

sprowokowało hitlerowców do krwawych odwetów 
na ludności cywilnej. W sumie w akcjach niemieckich 
oddziałów zginęło ponad 700 osób ludności cywilnej 
kieleckich wsi. Z tego aż 265 zamordowanych pochodziło ze 
wsi Skłoby, w której urodziła się i mieszkała Zofia. W „dołach 
śmierci” (do których zwożono pojmanych, głównie mężczyzn 
w wieku 15-60 lat, a następnie rozstrzeliwano lub zabijano 
poprzez wrzucenie do dołu granatów) zginęli jej trzej bracia. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że na liście pomordowanych 
widnieje kilkanaście osób o jej rodowym nazwisku - 
Wojcieszek. Wieś została doszczętnie spalona.

Po wojnie, na początku lat 50., Zofia Andruszkiewicz 
przeniosła się do gminy Murowana Goślina i zamieszkała we 
wsi Przebędowo. Pracowała w Zakładzie Doświadczalnym 
IHR Przebędowo, w którym wiele osób zapamiętało ją, jako 
osobę bardzo otwartą, przyjazną, pracowitą,  
podejmującą się rozmaitych działań. Poza pracą bardzo mocno 

zaangażowana była 
w życie wspólnoty 
kościelnej.

Doczekała 
się czwórki dzieci: 
Maria, Danuta, 
Barbara i Jan. Była 
członkinią 
Związku 
Kombatantów 
Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych 
Więźniów 
Politycznych 
w Murowanej 
Goślinie. Zmarła  
23 marca 1981 roku. 

BYŁY TAKIE Goślinianki
Serdecznie dziękuję rodzinom za udostępnione informacje i materiały.

Apoloniusz Twaróg 
Kustosz Izby Regionalnej Ziemi Goślińskiej

HISTORIA

Pacyfikacja Skłobów, zdjęcia 

archiwalne: nr 1 ze zbiorów 

Tomasza Kalety; kolejne 

naszszydlowiec.pl oraz profil 

Facebook - Stare Chlewiska. 

 Po lewej Zofia "Niezłomna" Andruszkiewicz, po prawej  
Walenty "Stary" Andruszkiewicz
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na.pl/ w wiadomości: 
„ebookpoint BIBLIO 
w naszej bibliotece!”.

Natalia Kazuś

Od października w naszej biblio-
tece odbywają się warsztaty i szko-
lenia dla mam. 
Za nami już spotkanie z psychologiem, 
podczas którego poruszane były kwestie 
radzenia sobie z powrotem do pracy, roz-
łąką z dziećmi i nową organizacją czasu. 
Podczas warsztatów z autoprezentacji 
i wizerunku panie miały okazję porozma-
wiać o roli pierwszego wrażenia, o tym 

Dostęp do platformy ebook point 
BIBLIO znajduje się w nowej ofercie 
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Murowana Goślina. Każda osoba, 
posiadająca kartę czytelnika, może 
uzyskać kod dostępu, który pozwoli 
na korzystanie z 39747 e-booków, 
5340 audiobooków oraz 359 bez-
płatnych kursów video. 

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 

jak być pozytywnie odebranym oraz 
o wpływie samooceny i poczucia warto-
ści na wizerunek. W drugiej części warsz-
tatów omawiane były kolorystyczne typy 
urody. Podczas spotkania z mentorką 
sukcesu rozmawiano o tym, jak przejąć 
stery nad swoim życiem i rozwojem oso-
bistym. Odbyły się szkolenia z MS Word 
i Excel. Uczestniczki brały również udział 
w warsztatach z przygotowywania atrak-

Szczegółowe instrukcje korzystania 
z platformy dostępne są na stronie biblio-
teki: https://biblioteka.murowana-gosli-

Czas na Mamy 2
cyjnego CV oraz z tworzenia materiałów 
graficznych w programie Canva. Na spo-
tkaniu z panią prawnik omówione zostały 
najważniejsze przepisy Kodeksu Pracy 
związane z urlopem macierzyńskim, 
rodzicielskim i wychowawczym. Projekt 
trwać będzie do końca grudnia.

Agnieszka Kajdaniak 

ebook point BIBLIO

https://biblioteka.murowana-goslina.pl/
https://biblioteka.murowana-goslina.pl/
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
przypomina,

 że od 1 stycznia 2023 roku 

KAŻDY PŁATNIK SKŁADEK

 MA USTAWOWY OBOWIĄZEK 
POSIADANIA PROFILU

na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Do tej pory obowiązek taki dotyczył tylko płatników rozlicza-
jących składki za więcej niż 5 osób, po zmianach obowiązek 
dotyczy wszystkich przedsiębiorców, także właścicieli małych 
firm oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie!
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To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu 
posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie.
 
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:
• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez 

które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu 

niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia 
wózka,

• nie ukończyłeś 65 roku życia,
możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier 
architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne 
opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
 
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane 
jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego 
i sprzedawanego.  
Na przykład: w przypadku mieszkania znajdującego się w Łodzi maksymalna kwota 
dofinansowania wyniesie 76 943 zł.
 
Program jest prowadzony przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożysz za pośrednictwem Systemu Obsługi 
Wsparcia sow.pfron.org.pl
 
Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2024 r.  
i do wyczerpania budżetu Programu.

Dostępne  
Mieszkanie

Szczegółowe informacje 




