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12 kwietnia Wielki Finał XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Wiosenne Przebudzenie”

Sala Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

12-14 kwietnia Na wilczym szlaku - Kawalkada 
Międzynarodowe Zawody Łucznictwa Konnego Kawalkada, Rakownia

13 kwietnia Pchli Targ Hala widowiskowo-sportowa 

18 kwietnia XXV Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej Sala Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

23 kwietnia Murowana Goślina Biega Nocą vol. 11 Przebędowo

25 kwietnia Turniej Sprawnościowo-Bojowy Szkoła Podstawowa w Białężynie

26 kwietnia XV Pokazy taneczne z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

26 kwietnia Wieczorne wojaże nordic walking w Puszczy Zielonce vol. 7 Łopuchowo

27 kwietnia Wyprzedaże garażowe Łopuchówko

27 kwietnia Otwarty turniej tenisa stołowego Hala widowiskowo-sportowa

27 kwietnia Pierwszy etap trzeciej edycji Pucharu Stajni Raduszyn 
– ujeżdżanie Stajnia Raduszyn

27-28 kwietnia Wielkanocny Turniej w Piłce Siatkowej Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kutrzeby

M
A
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maj Turniej Jednostek Pomocniczych Hala widowiskowo-sportowa, 
ul. Mściszewska

maj – czerwiec XII Międzynarodowy Festiwal Chóralny 
im. Ks. Edmunda Szymańskiego

Kościół pw. NAJCH 
Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10 
Kościół pw. Św. Jakuba Apostoła

3 maja Obchody Święta 3 Maja Kościół pw. NAJCH 
pl. Powstańców Wlkp.

3 maja Strzelanie 3-Majowe z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja Strzelnica ul. Bracka

4 maja Majówka Stadion miejski ul. Mściszewska 21

8 maja Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa pl. Powstańców Wlkp.

9 maja Eliminacje gminne do Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków

Sala Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

10 maja Eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu 
Piosenki Przedszkolaków

Sala Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

11 maja Pchli Targ i kiermasz rękodzieła Nowy Rynek

14 maja Murowana Goślina Biega Nocą vol. 12 Przebędowo

18 maja Powiatowe Obchody Dnia Strażaka pl. Powstańców Wlkp

20 maja Eliminacje gminne XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Wiosenne Przebudzenie”

Sala Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

21 maja Wielki Finał XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Wiosenne Przebudzenie”

Sala Ośrodka Kultury 
przy ul. Mściszewskiej 10

25 maja Rajd Puszcza Wpuszcza Zielonka

25 maja Eliminacje Pucharu Wielkopolski w Ujeżdżeniu Stajnia Raduszyn

25-26 maja II Gośliński Turniej w Piłkę Nożną Uliczną pl. Powstańców Wielkopolskich

26 maja Koncert z okazji Dnia Matki Aula SP nr 1 przy ul. Mściszewskiej 10

31 maja Festyn Rodzinny – Szkolna Majówka Szkoła Podstawowa w Białężynie

31 maja Wieczorne wojaże nordic walking w Puszczy Zielonce vol. 8 Głęboczek



kwiecień 2019 3

DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

nansowania, to w przyszłym roku w pierwszej kolejności 
będzie budowana właśnie ul. Rzemieślnicza. 

Budowane będą także w naszej gminie chodniki, a wyremon-
towane zostaną te wymagające naprawy. Chcemy, aby chod-
niki powstały w Mściszewie, Boduszewie, Kamińsku, Długiej 
Goślinie. Projektujemy chodnik w Rakowni – od fragmentu 
realizowanego przy ul. Gnieźnieńskiej przez powiat, do wsi 
Rakownia. Dzięki temu zyskamy wygodną drogę pieszą 
z Murowanej Gośliny aż do Puszczy Zielonki. Byłoby wspa-
niale, gdyby udało się ten projekt przedłużyć o chodnik do 
jeziora Kamińsko. 

Rada Miejska w tej kadencji ma wolę i chęć współpracy 
z burmistrzem. To jest zupełnie inna jakość naszej wspólnej 
pracy. Przed nami wiele ważnych decyzji, które będziemy 
podejmować wspólnie.

Analizy, omówienia i podjęcia decyzji wymaga z pewnością 
sprawa funkcjonowania szkół. Należy zadać pytanie, czy 
klasy 8-osobowe szkół wiejskich wpływają pozytywnie na roz-
wój dzieci? Czy w większych, miejskich szkołach, szczególnie 
starsze dzieci nie będą miały zapewnionych lepszych warun-
ków nauki, pomocy dydaktycznych, szerszej kadry nauczycieli 
i obszerniejszej oferty zajęć dodatkowych? We wrześniu 
odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami miejsco-
wości, w których dzieci uczęszczają do szkół wiejskich.

Nie zlikwidujemy szkół wiejskich ze względu na istniejące 
przedszkola. Jednak wstępnie rozpatrywany wariant zmian 
przewiduje, że w miejsce dotychczasowej wiejskiej placówki 
mogłaby zostać utworzona fi lia Szkoły Podstawowej nr 1. 
Rozważamy także i prawdopodobnie zaproponujemy rodzi-
com, aby szkoły wiejskie/fi lie szkoły miejskiej prowadziły na 
miejscu edukację dzieci w klasach 1-3, natomiast uczniowie 
od klasy czwartej mogliby być dowożeni do szkoły w mieście 
podobnie jak np. dzieci z Kamińska czy Rakowni. 

Od lat część rodziców z obwodów szkół wiejskich posyła 
dzieci do szkół miejskich, żeby zapewnić im lepszy start. 
Zwracają uwagę na bogatszą ofertę tych placówek, np. klasy 
sportowe i muzyczne.

Wciąż analizujemy i konsultujemy rozmaite pomysły, decyzję 
w sprawie funkcjonowania szkół w gminie trzeba podjąć jesz-
cze w bieżącym roku kalendarzowym.

Ostatnie 4 lata pokazały, jak zmienia się i pięknieje nasza 
gmina. Przed nami szereg kolejnych inwestycji, które przyczy-
nią się dalszej poprawy infrastruktury.

Unieważniony przetarg na sieć wodociągową w Rakowni 
w ubiegłym roku opóźnił inwestycję, na którą mieszkańcy 
czekają od lat, ale jestem przekonany, że prace niebawem 
ruszą i inwestycja za kilka mln zł stanie się faktem. Jesteśmy 
na fi niszu. Czekaliśmy również na uzyskanie pozwolenia na 
budowę sieci w Mściszewie ul. Radzimską, wkrótce powinna 
także ruszyć budowa sieci kanalizacyjnej w Kątach, w nieda-
lekiej przyszłości także w Białężynie. W tym roku rozpocznie 
się budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Raduszyń-
skiej, która spowoduje, że do Auli SP nr 1, hali widowiskowo-
-sportowej oraz na stadion miejski mieszkańcy osiedla Zie-
lone Wzgórza będą mogli dotrzeć bezpiecznie zarówno pie-
szo, jak i rowerem.

Zostanie zbudowana ścieżka pieszo-rowerowa od Przebę-
dowa do Uchorowa, co wpłynie znacząco na bezpieczeństwo 
i zwiększy walory turystyczne gminy. Na ten projekt uzyskali-
śmy 85% dofi nansowania z UE i podjęliśmy się tej inwestycji. 
Ponadto w tym roku przy udziale środków unijnych dokoń-
czymy modernizację świetlicy w Uchorowie, przeprowadzimy 
też kolejny etap remontu świetlicy w Wojnówku.

Zaczniemy budowę świetlicy w Przebędowie oraz przebudowę 
remizy OSP w Rakowni. W dalszym ciągu będziemy, w ramach 
umowy barterowej, budować oświetlenie uliczne na terenie 
gminy.

W kolejnych latach zamierzamy, w miarę możliwości budżeto-
wych, budować ulice i utwardzać drogi gruntowe płytami 
betonowymi. Na terenie gminy mamy kilkaset kilometrów 
dróg gruntowych, zatem budowa wszystkich jest absolutnie 
poza możliwościami naszego budżetu. Z kolei wiemy, że 
samo wyrównanie i utwardzanie przynosi efekt na zbyt 
krótko. Stąd powstał pomysł na to, by działać dwutorowo. 
Będziemy kontynuować utwardzenie najbardziej newralgicz-
nych odcinków dróg płytami betonowymi, które umożliwiają 
bezpieczne przejście oraz przejazd samochodem. Jednocze-
śnie zamierzamy budować wybrane, kolejne ulice - w pierw-
szej kolejności w mieście, na drogach, których staż sięga kil-
kudziesięciu lat.

W tym roku zostanie wybudowana ul. Promienista, w kolejce 
czeka ul. Rzemieślnicza – w kwietniu br. zostanie złożony 
wniosek zgodnie z zapowiedzią premiera, że dofi nansowane 
będą drogi lokalne – sprawdzimy. Jeżeli nie uzyskamy dofi -

Szanowni Mies zkańcy,

GMINA
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Utwardzenie terenu przy świetlicy w Nieszawie 

Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego 

Remont remizy OSP w Murowanej Goślinie 

Budowa wiaty w Złotoryjsku

Budowa wiaty w Białężynie 

Budowa wiaty w Raduszynie 

Wykonanie przyłącza energetycznego 
do boiska sportowego w Uchorowie 

Budowa boiska sportowego przy ul. Wiosennej

Wykonanie znicza 
na placu Powstańców Wielkopolskich 

Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie 

Przebudowa świetlicy w Uchorowie 

Przebudowa mostów na ulicy Podgórnej 
i ulicy Łąkowej- projekt 

Budowa toalety miejskiej 

Projekt i budowa pomostu kajakowego 
na rzece Warta – Binduga Mściszewo 

Metropolitarny System Tras Rowerowych 
– projekt i budowa ścieżki rowerowej Przebędowo-Uchorowo 

Metropolitarny System Tras Rowerowych 
- budowa ścieżki pieszo- rowerowej ul. Raduszyńskiej 

Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji 
w Parku miejskim

Budowa chodnika przy przystanku autobusowym 
w Kamińsku 

Budowa chodnika na ul. Storczykowej
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LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 130 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2018-2019
WYDATKI W 2019 – 66 250 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2017-2019
WYDATKI W 2019 – 75 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 50 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 17 630 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 50 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2018-2019
WYDATKI W 2019 – 1 620 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 20 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 15 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 40 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2018-2019
WYDATKI W 2019 – 1 020 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 10 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 155 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 130 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019-2020
WYDATKI W 2019 – 1 052 671 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 1 719 132 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2018-2019
WYDATKI W 2019 – 16 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 7 200 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 12 600 zł
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LEGENDA
▪ DROGI I CHODNIKI
▪ SPORT I REKREACJA
▪ ŚWIETLICE I REMIZY
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Wymiana instalacji oświetlenia 
i zakup klimatyzatorów do świetlicy w Długiej Goślinie 

Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie

Utwardzenie terenu przy garażu OSP w Łopuchowie 

Przebudowa ulic Telimeny i Ogrodowej 
– dokumentacja projektowa

Budowa budynku kulturalno-sportowego 
w Łopuchowie – projekt budowlany

Budowa ul. Promienistej

Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku 

Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie 

Budowa wiaty na boisku sportowym w Łopuchówku 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej 
- pomoc fi nansowa dla Powiatu Poznańskiego

Zadaszenie sceny przy szkole w Długiej Goślinie 

Budowa świetlicy w Przebędowie 
– stan surowy zamknięty

Budowa dojazdów do przejazdów kolejowych 
Łopuchowo-Gać, Worowo i Głębocko – dokumentacja 

Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty 
– dokumentacja projektowa

Przebudowa chodnika w Wojnowie 

Projekt i budowa ul. Pogodnej

Remont wiaty na boisku sportowym w Głębocku

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Gnieźnieńskiej 
i ul. Goślińskiej w Rakowni – dokumentacja projektowa

Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie 
– dokumentacja projektowa Rozbudowa budynku OSP w Rakowni 
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LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 25 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 56 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 30 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2018-2019
WYDATKI W 2019 – 53 483 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2018-2019
WYDATKI W 2019 – 21 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 750 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2018-2019
WYDATKI W 2019 – 78 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2018-2019
WYDATKI W 2019 – 6 800 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 50 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 20 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 500 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 21 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2018-2019
WYDATKI W 2019 – 15 221 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 60 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2018-2019
WYDATKI W 2019 – 83 800 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 100 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 20 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 55 890 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 20 000 zł

LATA REALIZACJI PRAC – 2019
WYDATKI W 2019 – 600 000 zł
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OPRACOWANIE
Anna Szóstak-Jarnut
zastępca kierownika referatu budowlano-inwestycyjnego 
i zarządzania drogami
a.jarnut@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 610
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INWESTYCJE

5 marca 2019 r. burmistrz Krzysztof 
Oczkowski, jako reprezentant Gminy 

Murowana Goślina, podpisał umowę 
o prace projektowe oraz nadzór autorski 
dla inwestycji „Sieć wodociągowa 
w Rakowni etap II” oraz „Kanalizacja 
sanitarna w Rakowni etap II” z fi rmą 
Sweco Consulting Sp. Z o.o. z Poznania. 

Gmina Murowana Goślina działa jako 
inwestor zastępczy w imieniu i na rzecz 
Aquanet S.A. Łączna  wartość umów to 
387 000 zł netto (476 010 zł brutto).

Wodociąg i kanalizacja w Rakowni 
– kolejny etap

Przedstawiciele fi rmy Sweco Consulting oraz UMiG po podpisaniu umowy.

ZAKRES RZECZOWY

NAKŁADY A
QUANET SA 
W 2019 R.* 

[NETTO]

Stacje uzdatniania wody – modernizacja stacji na terenie Gminy Murowana Goślina
▪  SUW Boduszewo – dokumentacja
▪  SUW Murowana Goślina – dokumentacja 
▪  Sieć wodociągowa przy SUW Długa Goślina w kierunku Kątów - dokumentacja

1 858 000 zł

Sieć wodociągowa w Łopuchowie – roboty budowlane 500 000 zł

Sieć wodociągowa w ul. Jodłowej, Górka, Starczanowskiej i Na Stoku – dokumentacja 27 000 zł

Sieć wodociągowa pomiędzy Łopuchowem a Wojnowem  – dokumentacja 0 zł**

Sieć wodociągowa w Nieszawie etap I – dokumentacja oraz roboty budowalne 48 500 zł

Sieć wodociągowa w Nieszawie etap II – dokumentacja oraz roboty budowalne 56 500 zł

Sieć wodociągowa w ul. Wołodyjowskiego  – dokumentacja 0 zł**

Przyłącze wodociągowe w Uchorowie do boiska sportowego – dokumentacja 0 zł**

Sieć wodociągowa w Rakowni – roboty budowlane 2 732 000 zł

Sieć wodociągowa w ul. Radzimskiej w Mściszewie - dokumentacja 40 000 zł

Sieć wodociągowa w ul. Łąkowej – dokumentacja 10 000 zł

Sieć wodociągowa w Głębocku – dokumentacja 0 zł**

Sieć wodociągowa w Trojanowie – dokumentacja 8 000 zł

Sieć wodociągowa w Białężynie dz. nr 13 – dokumentacja 21 400 zł

Sieć wodociągowa w Długiej Goślinie dz. nr 203  – dokumentacja 24 800 zł

Sieć wodociągowa w Al. Czereśniowej w Długiej Goślinie – dokumentacja 29 600 zł

Sieć wodociągowa w Rakowni etap II – dokumentacja 72 000 zł

Kanalizacja sanitarna w Białężynie – dokumentacja 579 000 zł

Kanalizacja sanitarna w Nieszawie – dokumentacja 104 000 zł

Kanalizacja sanitarna w Kątach – dokumentacja + roboty budowlane 500 000 zł

Kanalizacja sanitarna w ul. Łąkowej – dokumentacja 12 000 zł

Kanalizacja sanitarna w Rakowni – aktualizacja dokumentacji + roboty budowlane 180 000 zł

Kanalizacja sanitarna w Rakowni etap II – dokumentacja 99 000 zł

LEGENDA
Inwestycje wodociągowe

Inwestycje wodociągowe – Gmina jako inwestor zastępczy

Inwestycje kanalizacyjne

Inwestycje kanalizacyjne – Gmina jako inwestor zastępczy

Inwestycje wodociągowe

Inwestycje kanalizacyjne

Joanna Rosikiewicz
główny specjalista ds. inwestycji
j.rosikiewicz@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 623

Oprac. Joanna Rosikiewicz
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Modernizacja budynku OSP 
w Rakowni

INWESTYCJE

dziano na 11 kwietnia br., godz. 10.00. 
Kompleksowa dokumentacja postępowa-
nia przetargowego jest zamieszczona 
pod adresem: 
http://bip.murowana-goslina.pl/zamowie-
nia_publiczne/ogloszenie/438/przebu-
dowa_nadbudowa_i_rozbudowa_
budynku_ochotniczej_strazy_poza.

Główny zakres robót obejmować 
będzie wykonanie rozbudowy istnieją-

cego budynku: roboty ziemne i funda-
mentowe, murowanie parteru, montaż 
konstrukcji stropodachu, osadzenie sto-
larki okiennej, roboty instalacyjne pod-
-posadzkowe, roboty posadzkowe 
i roboty tynkarskie, montaż warstw izola-
cyjnych i licowych elewacji, obróbki bla-
charskie, montaż i rozprowadzenie insta-
lacji wewnętrznych, wykończenie 
wewnętrzne, a także zagospodarowanie 

26 marca 2019 r. został ogłoszony przetarg na przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Rakowni oraz jego rozbudowę o pomieszczenia socjalne i biurowe.

W dniu 26 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została pod-

pisana umowa o dofi nansowanie w ramach projektu pt. „Metropolitarny System Tras Rowerowych 

w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina”.

Jest on współfi nansowany przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Wielko-
polskiego Regionalnego Programu Opera-
cyjnego na lata 2014-2020, a partnerem 
wiodącym projektu (liderem) jest Gmina 
Czerwonak.

Celem przedsięwzięcia jest wybudowanie 
na terenie gminy Murowana Goślina 
infrastruktury rowerowej obejmującej:

 ▪ 1,2 km ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż ulicy Raduszyńskiej po stronie 
Osiedla Zielone Wzgórza, na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Gen. Kutrzeby 
do skrzyżowania z ul. Nadwarciańską, 

 ▪ 9,5 km ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2513P i wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 187 na odcinku od 
Przebędowa do Uchorowa na terenie 
gminy Murowana Goślina.

Inwestycja ma zapewniać bezpieczeń-
stwo pieszych i rowerzystów oraz obej-
mować całą infrastrukturę towarzyszącą. 
Ścieżki będą połączone z przystankami, 
węzłami przesiadkowymi. Wybudowana 
sieć dróg rowerowych umożliwi miesz-
kańcom sąsiadujących ze sobą gmin 
przemieszczanie się rowerem do pracy 
czy szkoły, a także korzystanie z infra-
struktury w celach rekreacyjnych.

Całkowity koszt realizacji projektu wynie-

sie około 10 146 558 zł, natomiast war-
tość dofi nansowania w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
wyniesie około 7 817 379 zł, w tym po 
stronie gminy Murowana Goślina całko-
wity koszt realizacji - około 5 696 916 zł. 
Wartość dofi nansowania w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego - około 4 842 378 zł.

Niebawem ogłaszamy przetargi na wyko-
nanie ww. infrastruktury.

Infrastruktura rowerowa w zasięgu. 
Otrzymaliśmy dofi nansowanie.

Ewa Wtorkowska
kierownik zamówień publicznych 
i środków zewnętrznych
e.wtorkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 660

Ewa Wtorkowska
kierownik zamówień publicznych 
i środków zewnętrznych
e.wtorkowska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 660

działki wraz z wjazdem. Jednocześnie 
realizowane będzie podłączenie obiektu 
do sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej i gazowej.

W wyniku dokonanej modernizacji zosta-
nie zmieniona bryła obiektu. Budynek 
OSP w Rakowni po zakończeniu prac 
zyska na funkcjonalności i stworzy 
dogodne warunki pracy dla strażaków.

Zakończenie przyjmowania ofert przewi-



www.murowana-goslina.pl8

i Byłych Więźniów Politycznych. Za tę 
działalność został odznaczony Medalem 
za Wybitne Zasługi nadanym przez 
Zarząd Główny Związku. 

Murowana Goślina będzie o Nim pamię-
tać. Cześć jego pamięci!

Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy 

Murowana Goślina

W 2016 roku Rafałowi Persowi nadano tytuł Zasłużonego dla Miasta 

i Gminy Murowana Goślina.

Rafał Pers (1940-2019)

Radnym Miasta i Gminy Murowana 
Goślina.

W czerwcu 2016 roku, wyrażając uzna-
nie dla wieloletnich działań na rzecz 
lokalnej społeczności i licznie podejmo-
wanych inicjatyw na terenie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, Rada Miej-
ska na mój wniosek nadała Rafałowi 
Persowi tytuł Zasłużonego dla Miasta 
i Gminy Murowana Goślina. Doceniono 
jego wkład w rozwój Ochotniczej Straży 
Pożarnej, działalność na rzecz Orkiestry 
Dętej OSP, pracę dla gminy i miasta.

Za zasługi na rzecz Straży Pożarnej 
został odznaczony Złotym Znakiem 
Związku przez prezesa Zarządu Woje-
wódzkiego. 

Śp. Rafał Pers poświęcił się także pracy 
na rzecz Związku Kombatantów RP 

Rafał Pers urodził się w 1940 roku 
w Murowanej Goślinie. W tym samym 

roku został wraz z rodziną przesiedlony 
do obozu przejściowego, a następnie do 
Generalnej Guberni. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości rodzina 
powróciła do Murowanej Gośliny. 

Śp. Rafał Pers w naszej gminie skończył 
szkołę, a następnie pracował w gospo-
darstwie rodziców. Po odbyciu służby 
wojskowej pracował w fi rmach budowla-
nych, jako kierowca samochodów cięża-
rowych. W 1969 roku wstąpił do OSP 
Murowana Goślina, gdzie w ciągu całej 
swojej służby obsługiwał jeden z wozów 
bojowych. Na szacunek zapracował 
sumienną służbą, ofi arnością i pracowi-
tością. Funkcję Prezesa OSP pełnił 
w latach 1981-2004, Komendanta 
Gminnego Związku OSP od 1983 do 
2005 roku. W latach 1984-1992 był 

31 marca br. pożegnaliśmy śp. Rafała Persa – wieloletniego Pre-

zesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Murowanej Goślinie oraz 

Komendanta Gminnego Związku OSP, szanowanego strażaka 

i działacza społecznego, Zasłużonego dla Miasta i Gminy Muro-

wana Goślina.

UWAGA!
PLAC ZAMKNIĘTY 18 MAJA!

18 maja br. (sobota) na placu Powstańców 

Wielkopolskich w Murowanej Goślinie odbędą się 

uroczystości  okazji Powiatowego Dnia Strażaka. 

W związku z tym zostanie wprowadzona zmiana 

organizacji ruchu obejmująca zakaz parkowania na placu, 

a także zakaz poruszania się uliczkami wokół placu oraz 

ulicą Poznańską na odcinku przebiegającym przez rynek 

w godz. od 6.00 do 20.00.

Szczegóły organizacji ruchu podamy w kolejnym 

wydaniu biuletynu, będą one także dostępne 

w komunikacie na stronie www.murowana-goslina.pl 

w tygodniu poprzedzającym imprezę.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach!

UWAGA!
W WIELKI PIĄTEK 19 KWIETNIA 
ORAZ 2 MAJA URZĄD MIASTA 
I GMINY MUROWANA GOŚLINA 

BĘDZIE NIECZYNNY. 
PRZEPRASZAMY ZA 

UTRUDNIENIA.

17 marca w Klubie Osiedlowym na 
Zielonych Wzgórzach w Murowanej 

Goślinie odbyła się 205. akcja poboru 
krwi i rejestracji dawców szpiku pod 
hasłem „Dla dzieci chorych na bia-
łaczkę”.

Zgłosiło się 48 osób, po badaniu lekar-
skim zakwalifi kowały się 44 osoby, w tym 
1 osoba oddała krew po raz pierwszy. 
Ilość oddanej krwi to prawie 19 litrów. 

W czasie akcji odbywała się zbiórka 
nakrętek dla Kamila na turnus rehabilita-
cyjny.

Akcję koordynował Stanisław Woźniak, 
Prezes Zarządu Klubu HDK PCK Gośli-
niacy, przy wsparciu uczniów Zespołu 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapow-
skiego.

Stanisław Woźniak

Dla chorych dzieci

URZĄD
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WYDARZENIA

Wydarzenie otworzyła para prowadzą-
cych: Sandra Sobalak oraz Piotr Łucki. 

W jury zasiedli: Beata Kopiczko, Tobiasz 
Siniawski i Klaudia Mleczek.

Na początku serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom odwagi, że 
zechcieli zaprezentować widzom swoje nie-
zwykłe talenty. Warto wspomnieć, że więk-
szość występowała po raz pierwszy przed 
tak wielką i wspaniałą publicznością.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Domi-
nik Staruch, który stworzył na scenie 
magiczną atmosferę. Drugie miejsce zajął 
duet Lidia Skrzypczak oraz Daria Rataj-
czak. Dziewczyny zachwyciły jury i widow-
nię występem tanecznym. Trzecie miejsce 
zajęła Elżbieta Raczyńska, która wzruszyła 
publiczność wykonaniem piosenki „List do 
Matki” Violetty Villas.

Na zakończenie mogliśmy wysłuchać prze-
pięknego koncertu przygotowanego przez 
Goślińskie Chabry pod kierownictwem Mar-

cina Matuszewskiego.

Jeszcze raz dziękujemy mieszkańcom 
Murowanej Gośliny za tak liczne przybycie, 
doping dla występujących oraz za otwarte 
serca. Podczas całej imprezy była z nami 
Lenka Borkowska, gość honorowy. Aby 
wspomóc rehabilitację naszej bohaterki, 
zorganizowano zbiórkę charytatywną, pod-
czas której uzbieraliśmy 884,77 zł.

Za profesjonalną obsługę techniczną odpo-
wiadał Jordan Steinke. 
Za pomoc w organizacji dziękujemy Radnej 
Rady Miejskiej Grażynie Nawrockiej, Dyrek-
torce MGOKiR w Murowanej Goślinie Arle-
cie Włodarczak, nauczycielkom z lokalnych 
szkół: Beacie Kopiczko, Sandrze Sobalak. 
Chcielibyśmy także podziękować Bartło-
miejowi Stefańskiemu za przygotowanie 
ozdób oraz Hubertowi Sobalakowi za spot 
promocyjny.

Organizatorzy
Zdjęcia: Ryszard Pomin 

GWIAZDY 
w Murowanej Goślinie

Organizatorzy konkursu.

Finał zbiórki charytatywnej na Lenkę.

23 marca w Murowanej Goślinie odbyła się pierwsza edycja konkursu „Murowany Talent”, którego 

organizatorami była Młodzieżowa Rada Miejska oraz młodzież goślińska.
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Pani Henryce Kłoczko z kolei z uwagi na 
stan zdrowia Jubilatki, życzenia i upominek 
przekazano za pośrednictwem najbliż-
szych. Niestety, 9 dni po urodzinach do 
Urzędu Miasta i Gminy dotarła smutna wia-
domość o śmierci Pani Henryki. Prosimy 
rodzinę o przyjęcie wyrazów współczucia.

W lutym i marcu mieliśmy okazję 
świętować 90-te i 95-te urodziny kil-

korga naszych mieszkańców. Do grona 
zacnych jubilatów dołączyli Krystyna Kor-
man z Mściszewa (90 lat), Stefania 
Lewandowska z Głębocka (90 lat), Helena 
Stefańska z Raduszyna (95 lat), Henryka 
Kłoczko z Murowanej Gośliny (90 lat) oraz 
Maria Paprota z Białęg (95 lat).

Troje z nich miał zaszczyt i możliwość 
odwiedzić osobiście Burmistrz Murowanej 
Gośliny Dariusz Urbański. W imieniu swoim 
i mieszkańców Murowanej Gośliny złożył 
solenizantom serdeczne życzenia zdrowia, 
szczęścia oraz wszelkiej pomyślności, 
przekazując na ich ręce kwiaty i upominek. 
Cieszy, że wszyscy odwiedzeni przez Bur-
mistrza Jubilaci dali się poznać jako osoby 
obdarzone dobrym zdrowiem i pogodą 
ducha. 

Z uwagi na czasową nieobecność na tere-
nie naszej gminy pani Heleny Stefańskiej, 
życzenia urodzinowe burmistrz przekazał 
za pośrednictwem pani sołtys Renaty 
Wawrzyniak.

*Na terenie naszej gminy o przekazanie 1% podatku proszą jednostki: 

- OSP Białężyn, 62-095 Murowana Goślina

- OSP Boduszewo, 62-095 Murowana Goślina

- OSP Łopuchowo, 62-095 Murowana Goślina

- OSP Murowana Goślina, 62-095 Murowana Goślina

- OSP Nieszawa, 62-095 Murowana Goślina

- OSP Uchorowo, 62-095 Murowana Goślina

Dziękujemy za Państwa czujność oraz uwagi, które pozwoliły uzupełnić spis Organizacji Pożytku Publicznego. 
Przepraszamy za pominięcie niektórych organizacji w poprzednim wydaniu. 

Redakcja

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH 

DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2018 ROK

URZĄD

NR KRS NAZWA ADRES UWAGI

0000140375 Goślińskie Stowarzyszenie 
Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

ul. Mściszewska 10 
62-095 Murowana Goślina

0000328286 Małe Jest Piękne Długa Goślina 22 
62-095 Murowana Goślina

0000268931 Fundacja „Bread of Life Długa Goślina 1 
62-095 Murowana Goślina

0000056937 Fundacja Edukacyjna im. św. Jana Pawła II 
w Murowanej Goślinie

pl. Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina

0000018046 Fundacja Hospicjum Onkologiczne 
św. Franciszka  

Kamińsko 6 
62-095 Murowana Goślina

0000195886 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej os. Orła Białego 20 
62-200 Gniezno

Wypełniając PIT, wpisujemy numer KRS, kwotę 1% podatku oraz cel 

szczegółowy: adresata, do którego przekazana kwota powinna trafi ć.

0000266321 Związek Harcerstwa Polskiego 
– Chorągiew Wielkopolska

ul. Św. Marcin 80/82 
61-809 Poznań

Wypełniając PIT, wpisujemy numer KRS, kwotę 1% podatku oraz cel 

szczegółowy: adresata, do którego przekazana kwota powinna trafi ć.

0000057720 Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Litewska 11/13 
00-589 Warszawa

Wypełniając PIT, wpisujemy numer KRS, kwotę 1% podatku oraz cel 

szczegółowy: kod jednostki, do której przekazana kwota powinna trafi ć.

0000106108 Związek Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

al. Ujazdowskie 6a 
00-461 Warszawa

Wypełniając PIT, wpisujemy numer KRS, kwotę 1% podatku oraz cel 

szczegółowy: adresata, do którego przekazana kwota powinna trafi ć.

0000116212 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP

Ul. Oboźna 1 
00-340 Warszawa

Wypełniając PIT, wpisujemy numer KRS, kwotę 1% podatku oraz cel 

szczegółowy: nazwę i adres jednostki OSP, do której przekazana kwota 

powinna trafi ć.*

Piotr Hildebrandt
kierownik USC
p.hildebrandt@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 655

Zacni Jubilaci

Henryka Kłoczko Stefania Lewandowska

Krystyna Korman

Maria Paprota



informator mieszkańca
Nr 2/2019    |   Nr 2/2019    |   kwiecień 2019  |  www.murowana-goslina.plwww.murowana-goslina.pl

Związek nie miał większego problemu z wdrożeniem nowego sys-
temu zbiórki odpadów selektywnych, gdyż od 2013 roku odbie-
rano: makulaturę, plastik, szkło i odpady zielone, a w 2016 roku 
znowelizowano akty prawa miejscowego, na podstawie których 
dopuszczono zbiórkę odpadów zielonych wraz z innymi odpa-
dami ulegającymi biodegradacji.

Mieszkańcy aglomeracji poznańskiej mają coraz większą świado-
mość nt. segregacji odpadów, świadczy o tym fakt, że z każdym 
rokiem odbieramy coraz mniej odpadów zmieszanych, tym 
samym masa odpadów zbieranych selektywnie wzrasta. Jakość 
segregacji „u źródła” na terenie aglomeracji jest także coraz więk-
sza. Pomimo licznych działań mających zadanie edukacyjne, zda-
rzają się nieprawidłowości, o czym świadczyć mogą poniższe 
przykłady niewłaściwej segregacji:
▪ w pojemnikach na tworzywa sztuczne znaleźć można styro-

pian, odpady poprodukcyjne, doniczki;
▪ w pojemnikach na szkło – porcelanę, szyby okienne, lustra;
▪ w pojemnikach na papier – zużyte chusteczki i zużyte ręczniki 

papierowe; 
▪ w pojemnikach na odpady ulegające biodegradacji, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem bioodpadów – kamienie, ziemię, 
odchody zwierząt, mięso i kości.

Ponadto istnieją przypadki, gdzie w pojemnikach umieszcza się 
odpady poremontowe (np. płytki), rozebrane szafy ubraniowe; 
części samochodowe (np. zderzaki, refl ektory), martwe zwierzęta 
czy papę. 

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ” OD 1 STYCZNIA 

2018 ROKU ORGANIZUJE SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĘ OBEJMUJĄCĄ: PAPIER, METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE, SZKŁO I ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

BIOODPADÓW.

Media trąbią na temat klęski ekologicznej, a my zastygamy cza-
sem w domu ze stłuczoną doniczką, kawałkiem kabla lub innym 
odpadem w dłoni, albo zastanawiamy się czy z plastikowego 
opakowania trzeba odrywać papierowe naklejki przed jego wrzu-
ceniem do kosza na plastik. Małgorzata Kazimierczak ze Związku 
Międzygminnego ZM GOAP przygotowała dla Państwa klarowny 
przewodnik po segregacji, a także podpowiedziała nam, jakie naj-

częściej popełniamy błędy przy sortowaniu odpadów. 

Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do segregowaniaśmieci, 
a tym samym ratowania środowiska! Poradnik przygotowaliśmy 
na stronach, które można łatwo wyrwać i zachować w domu. 

Redakcja „Goślińskiego Biuletynu Mieszkańców”

Powtórne wykorzystanie wielu produktów, które nie są już nam potrzebne, to ogromna ulga dla środowi-

ska! Czy wiedzieliście, że pięć plastikowych butelek po napojach można przetworzyć na kurtkę narciarską, 

a 26 na cały strój? Albo że każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy czym należy wie-

dzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób?

SEGREGUJEMY!

Pamiętajmy, aby nie wyrzucać przeterminowanych leków do 
kosza na śmieci. Zanieśmy je do apteki (wykaz punktów groma-
dzenia przeterminowanych leków w aptekach dostępny jest na 
stronie internetowej związku) albo oddajmy do PSZOK lub 
MPSZOK.

Należy podkreślić, iż wyżej wymienione nieprawidłowości są stale 
eliminowane. W przypadku niewłaściwej segregacji wykonawcy 
odbierający odpady komunalne umieszczają na pojemniku 
naklejki ostrzegawcze tj.: 
▪ „Selektywna zbiórka niezgodna z Regulaminem” wtedy 

odpady zostaną odebrane w terminie zbiórki zmieszanych 
odpadów komunalnych, a informacja zostanie przekazana do 
związku, co może prowadzić do podwyższenia opłaty za zago-
spodarowanie odpadami komunalnymi; 

▪ „Gromadzenie odpadów niezgodnie z Regulaminem” – wów-
czas odpady zostaną odebrane po dosegregowaniu, w kolej-
nym terminie wynikającym z harmonogramu. 

Więcej szczegółowych informacji nt. zasad gospodarki odpadami 
komunalnymi (w tym zbiórki selektywnej) na terenie Związku Mię-
dzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
znajduje się na stronie internetowej Związku w lokalizacji: http://
www.goap.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/Ogólne-zasady-
gospodarowania-odpadami-od-2018-r..pdf. 

Przygotowała: Małgorzata Kazimierczak ZM GOAP 



PAPIER SZKŁO

WRZUCAMYWRZUCAMY WRZUCAMYWRZUCAMY

NIE WRZUCAMYNIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMYNIE WRZUCAMY

Oszczędzaj papier - używaj dwóch stron kartki 
papieru do pisania lub rysowania; nie drukuj tego, 
co możesz przeczytać w wersji elektronicznej. 

Odpadów szklanych nie należy przed wyrzuce-
niem tłuc. Z butelek nie trzeba usuwać papiero-
wych naklejek. 

WARTO WIEDZIEĆWARTO WIEDZIEĆ WARTO WIEDZIEĆWARTO WIEDZIEĆ
▪ Każda tona uzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 

1 200 litrów wody w papierni oraz 2,5 m3 przestrzeni środo-

wiska. 

▪ Aby wyprodukować jedną tonę papieru trzeba ściąć średnio 

17 drzew.

▪ Każde 100 kg papieru to średniej wielkości dwa drzewa, przy 

czym należy wiedzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu 

roku tlen wystarczający dla 10 osób. 

▪ Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu 

pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 

watowej żarówki przez 4 godziny. 

▪ Produkty ze szkła w 100 % nadają się do recyklingu. 

▪ Każdy z nas wyrzuca w ciągu roku około 56 opakowań szklanych 

nadających się w pełni do ponownego wykorzystania.  

▪ Opakowania szklane można przetwarzać nieskończoną ilość 

razy. Ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki to 

oszczędność 1 100 W energii, której trzeba do wyprodukowania 

nowej. Tyle energii wystarczy, by przez 5,5 godziny oglądać 

telewizję lub 22 godziny pracować przy komputerze. 

▪ papier; 

▪ gazety, czasopisma; 

▪ gazetki reklamowe; 

▪ ulotki; 

▪ papieru samokopiującego;

▪ kalki;

▪ zatłuszczonego papieru 

po maśle i margarynie;

▪ papieru woskowego;

▪ tapet, worków po wap-

nie, cemencie, gipsie;

▪ styropianu;

▪ pieluch jednorazowych;

▪ podpasek;

▪ ubrań.

▪ katalogi; 

▪ książki; 

▪ opakowania tekturowe; 

▪ kartony, tekturę falistą.

▪ szkła okiennego;

▪ szkła zbrojonego;

▪ szkła żaroodpornego;

▪ porcelany;

▪ ceramiki;

▪ doniczek;

▪ kryształu;

▪ butelki szklane po napojach (bez nakrętek);

▪ słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych 

uszczelek). 

▪ luster;

▪ kineskopów;

▪ szyb samochodowych;

▪ świetlówek;

▪ żarówek;

▪ opakowań po lekach;

▪ termometrów.

JAK SEGREGOW
KRÓTKI PRZEWODNIK PO SEGREGACJI ODPADÓW NA TERENIE ZWIĄZK



METALE 
I TWORZYWA 
SZTUCZNE

ODPADY BIO 
i ZIELONE

WRZUCAMYWRZUCAMY WRZUCAMYWRZUCAMY

NIE WRZUCAMYNIE WRZUCAMY
NIE WRZUCAMYNIE WRZUCAMY

Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, 
puszki i kartony. Zajmują w ten sposób mniej miej-
sca w koszu na odpady a potem także w transpo-
rcie. Opakowań nie trzeba myć.

Pamiętaj,  że odpady BIO i zielone  należy groma-
dzić w pojemnikach. Pojemniki do gromadzenia 
ww. odpadów powinny uwzględniać obowiązują-
ce normy oraz być w kolorze brązowym.

WARTO WIEDZIEĆWARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆWARTO WIEDZIEĆ

▪ Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z pola-

ru. Dzięki recyklingowi oszczędzasz surowce i energię. 

▪ Jedna plastikowa butelka rozkłada się około 500 lat, a aluminio-

wa puszka od 200 do 400 lat. 

▪ Puszki aluminiowe można poddawać recyklingowi nieskończo-

ną ilość razy. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 

ton rudy i 700 kilogramów ropy naftowej.  

▪ Pięć plastikowych butelek po napojach można przetworzyć na 

kurtkę narciarską, a 26 na cały strój. 

▪ Średnio 6 tygodni trwa przetworzenie zużytej puszki na nową.  

▪ Zebrane bioodpady trafi ają do instalacji zagospodarowywania 

odpadów biodegradowalnych. W procesie ich przetwarzania 

powstaje energia elektryczna i cieplna oraz kompost, czyli peł-

nowartościowy nawóz, który może być wykorzystany w naszych 

ogrodach.

▪ Wszelkie informacje dotyczące odpadów BIO znajdą Państwo na 

specjalnie utworzonej stronie internetowej, która znajduje się 

pod adresem http://bioodpad.pl/

CHOINKI odbierane są w okresie od początku stycznia do końca lutego. Odbiór 

tych odpadów odbywa się jeden raz w miesiącu styczniu oraz jeden raz w mie-

siącu lutym, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 

WAŻNE!

Preferowane jest wystawianie choinek w całości, koniecznie bez doniczek czy 

stojaków choinkowych. Choinki odbierane są tylko z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy.

▪ butelek i pojemników 

z zawartością;

▪ plastikowych zabawek;

▪ opakowań po lekach;

▪ opakowań po wyrobach 

garmażeryjnych;

▪ opakowań po olejach 

▪ mięsa, kości i odchodów zwierząt;

▪ ziemi, kamieni;

▪ popiołu

▪ zgniecione i puste 

butelki po napojach;

▪ zgniecione i puste butel-

ki po chemii gospodar-

czej;

▪ plastikowe nakrętki;

▪ aluminiowe puszki po 

▪ trawę, liście, rozdrobnio-

ne gałęzie;

▪ resztki kwiatów ciętych 

i doniczkowych;

▪ obierki owoców i wa-

rzyw;

▪ skorupki jaj;

▪ pozostałości roślinne, 

kwiaty;

spożywczych i silniko-

wych;

▪ części samochodowych;

▪ mebli i ich części;

▪ jednorazowych naczyń;

▪ sprzętu AGD.

konserwach i napojach;

▪ kapsle; 

▪ opakowania z metalu; 

▪ kartoniki po mleku 

i napojach; 

▪ worki i reklamówki; 

▪ koszyczki po owocach.

▪ resztki żywności (bez 

mięsa);

▪ przeterminowane owoce 

i warzywa;

▪ fusy po kawie i herbacie

▪ trawę; 

▪ liście;

▪ rozdrobnione gałęzie; 

▪ pozostałości roślinne.

WAĆ?
KU 



ZMIESZANE 
ODPADY 
KOMUNALNE

ZUŻYTY SPRZĘT 
ELEKTRYCZNY 
I ELEKTRONICZNY

ODPADY 
NIEBEZPIECZNE

WIELKOGABARYTY

WRZUCAMYWRZUCAMY

DO WIELKOGABARYTÓW ZALICZAMY

NIE WRZUCAMYNIE WRZUCAMY

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, 
wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Do elektroodpadów zaliczamy m. in. sprzęt AGD 
(np. pralki, lodówki, zamrażarki, zmywarki, kuchenki,                                                       
mikrofalówki, żelazka odkurzacze), telewizory, kompu-
tery, telefony komórkowe, radia, miksery, komputery, 
czajniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, świe-
tlówki, żarówki, płyty CD i DVD itd.

Odpady niebezpieczne, są to odpady, które ze względu 
na swe pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne 
właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla 
życia, zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – to odpady 
komunalne, które ze względu na swój rozmiar 
lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 
komunalnych.

▪ wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi 

i niepodlegające zbiórce selektywnej 

stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, 

tapczany, regały, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, 

rowery, itp. 

ODPADY TE NALEŻY PRZEKAZYWAĆ: 

▪ do odbiorcy odpadów komunalnych; 

▪ do PSZOK-ów;

▪ opłatnie do podmiotu uprawnionego* na określonych przez niego 

zasadach.
*wykaz fi rm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej ZM „GOAP” dostępny jest 

na stronie internetowej w lokalizacji: www.goap.poznan.pl

UWAGA!

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 6.00 przed teren nie-

ruchomości w dniu przewidzianego wywozu zgodnie z harmonogramem. 

▪ odpadów BIO; 

▪ zużytego sprzętu elektryczne-

go i elektronicznego;

▪ baterii i akumulatorów;

▪ świetlówek i żarówek energo-

oszczędnych;

▪ zużytego oleju silnikowego 

i fi ltrów olejowych;

▪ farb i rozpuszczalników;

▪ opakowań po farbach 

i rozpuszczalnikach;

▪ leków i opakowań po lekach;

▪ gruzu.

ELEKTROODPADY MOŻNA PRZEKAZAĆ DO: 

DO ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ZALICZAMY 

▪ odbiorcy odpadów komunalnych; 

▪ PSZOK-ów lub MPSZOK-ów; 

▪ wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego np. sklepy; 

▪ podmiotu uprawnionego do zbierania zużytego sprzętu elektrycz-

nego i elektronicznego, których wykaz znajduje się na stronie 

internetowej Związku; 

▪ Organizacji Odzysku oraz punktów sprzedaży detalicznej i punktów 

serwisowych.

m. in. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotografi czne, środki 

ochrony roślin, lampy fl uorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, 

urządzenia zawierające freony, farby tusze, farby drukarskie, kleje, 

lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty 

zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory. 

Odpady te można oddać do PSZOK-ów lub MPSZOK-ów 

oraz także w specjalnie wyznaczonych punktach np. w sklepach.

WARTO WIEDZIEĆWARTO WIEDZIEĆ

WARTO WIEDZIEĆWARTO WIEDZIEĆ

▪ ElektroEko S.A. w ramach programu „Moje Miasto bez Elektrośmieci” bez-

płatnie odbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Poznania, 

Czerwonaka, Swarzędza oraz Koziegłów (gm. Czerwonak). 

▪ Elektroodpady można oddać do punktów zbierania elektrośmieci, których 

lista znajduje się na stronie internetowej Organizacji pod adresem http://

www.elektroeko.pl/punkty-zbierania.html 

▪ ElektroEko oferuje również bezpłatną usługę odbioru wielkogabarytowego 

ZSEE bezpośrednio z gospodarstw domowych oraz z placówek oświatowych.

▪ Jedna bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 litrów wody. 

Nie wyrzucaj baterii do kosza. Oddawaj je w punkcie zbiórki albo wyrzucaj 

do specjalnego pojemnika w sklepie.  

▪ Tradycyjne baterie możemy zastąpić akumulatorkami, które można 

ładować do 300 razy. 

UWAGA!

Nigdy nie wyrzucaj ich do odpadów zmieszanych! 
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wyprawy. Spakowały walizkę i plecak, 
dokładnie sprawdzając ekwipunek, a przy 
okazji poznając wiele nowych przedmio-
tów. Wciąż się poznajemy, a ułatwia nam 
to zabawa z chustą animacyjną. 

Jeszcze wiele wspólnych przygód przed 
nami!

Bieżące relacje z wszystkich zajęć można 
obserwować na profi lu facebooka: 
Wielka Granda w Bibliotece. 

Beata Rozmiarek

Dzieci miały okazję uczestniczyć 
w zajęciach plastycznych, podczas 

których mi.in. malowały paluszkami, kolo-
rowały i wyklejały obrazki. Tworzyliśmy 
rożne kształty z kolorowego piasku kine-
tycznego. 

W ramach cyklu zajęć pt. „Sportowe 
wybryki” dzieci poznały różne sportowe 
d yscypliny, a nawet uczestniczyły w małej 
olimpiadzie. 

Maluszki wspólnie z animatorami Z Krainy 
Zabaw przygotowały się do wielkiej 

Wielka Granda w Bibliotece

fotograf, który wykonał maluszkom mini 
sesje zdjęciowe. Wszystkie te zajęcia są 
bezpłatne i skierowane do osób z terenu 
gminy Murowana Goślina. Jesteśmy 
otwarte na propozycję bezpłatnych 
wykładów oraz pokazów dla nas. 

Więcej informacji o klubie można znaleźć 
na grupie „Mama w Murowanej Goślinie” 
na facebooku. Bardzo dziękujemy za 
przychylność i bezpłatne udostępnienie 
sali dyrektor MGOKiR Arlecie Włodar-
czak.

Natalia Kazuś

Zapraszamy wszystkie mamy 
z dziećmi do nieformalnego Klubu 

Mam w Murowanej Goślinie. Spotykamy 
się w każdą środę w godzinach  13.00 - 
14.00 w Sali Ośrodka Kultury przy ul. 
Mściszewskiej 10. 

Na spotkaniach bawimy się, rozmawiamy, 
wymieniamy doświadczeniami i radami, 
a nawet - dzięki życzliwości odwiedzają-
cych nas osób - zdobywamy nową wiedzę. 

Ostatnio pani Magda wprowadziła nas 
w świat chust, „chustonoszenia” i nosi-
deł. Nie brakuje też atrakcji - był u nas 

Klub mam

Zabawa z chustą animacyjną.

Zajęcia klubu w sali ośrodka kultury.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna, a pro-
jekt realizowany w ramach ogólnopol-
skiego projektu Instytut Książki.

Naszymi opiekunkami są Agnieszka Kaj-
daniak i Beata Rozmiarek. Swoim 
doświadczeniem i pomocą służy też pro-
wadząca młodzieżowy DKK przy Gimna-
zjum nr 1 Anna Płonka. Spotkania DKK 
odbywają się raz w miesiącu, dokładnie 
w każdy ostatni poniedziałek o godz. 
17.00.

Na każdym spotkaniu omawiamy jeden 
tytuł. Przeczytana przez nas powieść sta-
nowi początek dyskusji. Robimy to w miłej 
atmosferze przy ciastku, herbatce 
i kawie. Nie trzeba być krytykiem literac-
kim, by czerpać przyjemność z dyskuto-
wania o przeczytanych książkach. Nie 
oceniamy gustów czytelniczych i szanu-
jemy zdanie innych. To przyjemnie i poży-
tecznie spędzony czas.

Dioniza Boch, klubowiczka

Potrzebowaliśmy wspólnych rozmów 
o literaturze, bo łączy nas pasja czy-

tania, poznawanie nowych pozycji, czer-
panie przyjemności z dyskutowania 
o książkach. W związku z tym Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy w Murowanej 
Goślinie przy ul. Poznańskiej 16 od 
stycznia dołączyła do ok. 2 tys. Dysku-
syjnych Klubów Książki w całej Polsce. 

Koordynatorem działań klubów na tere-
nie województwa wielkopolskiego jest 

Nie tylko wypożyczamy

Miesiąc wspólnej przygody już za nami. W każdy wtorek i czwartek miesiąca w Bibliotece Publicz-

nej odbywały się zajęcia z cyklu Wielka Granda w Bibliotece – to już trzecia edycja.
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BIAŁĘGI

MŚCISZEWO

BODUSZEWO

ŁOPUCHÓWKO

BIAŁĘŻYN

RAKOWNIA

NIESZAWA

GŁĘBOCZEK

GŁĘBOCKO

PRZEBĘDOWO

STARCZANOWO

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

SOŁTYS

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

RADA

PIOTR MICHALSKI
(jedyny kandydat), 18 głosów na TAK, 3 głosy na NIE.

JAN GRUSZCZYŃSKI
(pokonał ustępującą sołtys Maję Frąckowiak 42-34)

JACEK ŁUCKI 
(pokonał ustępującą sołtys Elżbietę Winogrodzką 84-38)

URSZULA GENDERA-ZIELIŃSKA 
(jedyna kandydatka), 25 głosów na TAK, jeden na NIE

TOMASZ PAWLAK
(jedyny kandydat), 27 głosów na TAK, 1 głos na NIE

GRZEGORZ PIOTRZKOWSKI 
(jedyny kandydat) 85 głosów na TAK, 13 głosów na NIE

MARCIN WALKOWIAK 
(jedyny kandydat) 74 głosy na TAK, 7 głosów na NIE

JUSTYNA GRONEK
pokonała kontrkandydata Jakuba Bartoszewicza 25 do 18

MARIUSZ SCHIEWE 
(pokonał ustępującego sołtysa Józefa Krugiołkę 16-13)

GRAŻYNA NAWROCKA 
(pokonała ustępującego sołtysa Marka Karasiewicza 63-12)

PAWEŁ BUKOWSKI
(jedyny kandydat) 9 głosów na TAK, 0 głosów na NIE

ANDRZEJ MISTERSKI, LESZEK ŚWIDRAK, JAROSŁAW 
PIETRZYŃSKI

MAJA FRĄCKOWIAK, ELŻBIETA ROGUSZKA, EDYTA 
GRUSZCZYŃSKA, RYSZARD ROGUSZKA, ROBERT 
SKIBIŃSKI

KAROL CICHOŃSKI, KATARZYNA FALIŃSKA, KINGA GRA-
BIŃSKA, MAREK KROTECKI, ROMAN ŁADNIAK, PIOTR 
ŁUCKI, ARKADIUSZ SIKORSKI, ZDZISŁAW SŁOMIŃSKI

ILONA SERBIN, MAREK TURTOŃ I DOMINIKA ZIELIŃSKA

JAKUB BUCHHOLZ, JÓZEF DOLNIAK, KATARZYNA JANKO-
WIAK, WIOLETTA KOBERSTEIN, KATARZYNA KRÓLSKA, DA-
RIUSZ MAZUREK, EDYTA MICHAŁOWSKA, JACEK ŁOPATKA

MAREK RESZELA, PIOTR TECŁAW, STANISŁAW KRAUSE, 
ADRIAN KRAUSE, ANDRZEJ KOWALEWSKI, JOLANTA 
PIOTRZKOWSKA, ZBIGNIEW ŚLIWIŃSKI, URSZULA KOZIELEC

SŁAWA WALACHOWSKA, BERNADETA DOMAGALSKA, 
MIROSŁAWA BŁAWAT, KAROLINA WOŹNIAK, MAGDALE-
NA WALKOWIAK, FILIP PRZYBYŁ

JOLANTA NOWAK, PAWEŁ RUDNY, EMMA CATLOW, JO-
LANTA BRZEZINKA, DAMIAN SKOŁUDA, JACEK TARNAS, 
MARIA TARNAS

MARCIN TRYBULSKI, JOANNA GRACZYK, PRZEMYSŁAW 
CEGLARSKI

JACEK FRĄCKOWIAK, MONIKA CIEŚLIK, EWA HUDZIAK, 
NATALIA CIEĆMIEROWSKA, MAŁGORZATA JANIKOW-
SKA-BROMBEREK, MACIEJ KRUK

VIOLETTA ŁOSIŃSKA, MAREK NAJS, ANDRZEJ NOWICKI

32,3 %

FREKWENCJA

23,8 %

FREKWENCJA

38,8 %

FREKWENCJA

26,5 %

FREKWENCJA

11,4 %

FREKWENCJA

20,2 %

FREKWENCJA

50,9 %

FREKWENCJA

67,2 %

FREKWENCJA

28,7 %

FREKWENCJA

10,6 %

FREKWENCJA

23,1 %

FREKWENCJA

Wybory sołeckie 2019 
W marcu rozpoczęliśmy wybory na sołtysów i do rad sołeckich na kadencję 2019-2024. Przedsta-

wiamy wyniki z wyborów, które odbyły się do dnia 27 marca. Kolejne wyniki oraz zbiorcze zesta-

wienie władz sołeckich na najbliższe lata przedstawimy w następnym wydaniu biuletynu.

SOŁECTWA

4 marca 2019 roku w Agroturystyce 
Miódmalina w Boduszewie odbyło się 

spotkanie z okazji Dnia Sołtysa z sołty-
sami gminy Murowana Goślina. 

Burmistrz Dariusz Urbański złożył sołty-
som wyrazy uznania za codzienny trud 
i zaangażowanie w pracę na rzecz spo-

łeczności lokalnej. Podziękował za współ-
pracę w mijającej kadencji 2015-2019 
oraz życzył sukcesów w nadchodzących 
wyborach Sołtysów i Rad Sołeckich na 
kadencję 2019-2024.

Sławomir Malec

Dzień Sołtysa

Uczestnicy spotkania w agroturystyce Miódmalina.



kwiecień 2019 17

DZIEŃ KOBIET

Takiego świętowania Dnia Kobiet jeszcze nie 
mieliśmy! W szalonej imprezie wzięły udział 
nie tylko mieszkanki mojego i okolicznych 
sołectw, ale też koleżanki, panie poznane 
podczas naszych wycieczek, zatem kobietki 
z kilku gmin. Tym razem zaprosiłam panie do 
Dąbrówki Kościelnej, do karczmy Ranczo 
w Dolinie. To miejsce ma szczególny „klimat” 
- urocze bezdroża i kompletny brak zasięgu 
telefonicznego. W świętowaniu wzięło 
udział ponad 50 pań, przy dobrej kolacji, 
kawie i zimnym bufecie, z przygrywającym 
nam Henrykiem Makuchem i wielką 
niespodzianką w postaci tancerza. Co to był 
za wieczór! Pełen tańca, radości i prawdziwej 
wesołości! Aż boję się pomyśleć, co wymyślę 
za rok! Jeszcze raz wszystkiego dobrego dro-
gie panie i do zobaczenia za rok. 

Urszula Gendera-Zielińska
sołtys Łopuchówka

DZIEŃ KOBIET W NIESZAWIE

Dzień Kobiet świętowano także w Niesza-
wie. Sołtys Marcin Walkowiak wraz ze 
strażakami OSP zaprosili panie do świetlicy 
w Nieszawie, gdzie czekało na nie ciasto, 
kawka i miłe pogawędki, a także ponad 100 
tulipanów. Panowie w zabawnych fartuszk-
ach pełnili rolę kelnerów. Z życzeniami do 
pań przyjechał także radny z tego okręgu – 
Bogusław Frąckowiak. Uczestnicy tak 
dobrze się bawili, że spotkanie przedłużyło 
się do późnych godzin nocnych. 

Te z pań, które nie mogły przybyć na spot-
kanie, sołtys i jeden z członków OSP 
odwiedzili następnego dnia w domu z kwi-
atkiem i życzeniami.
Serdecznie dziękuję wszystkim paniom 
z naszego sołectwa na udział w spotkaniu. 

Marcin Walkowiak
sołtys Nieszawy

DOŻYNKI 
2019

DOŻYNKI GMINNE W 2019 ROKU 
ODBĘDĄ SIĘ W NIESZAWIE. ZNAMY 

JUŻ TERMIN - 31 SIERPNIA. 
WYSTĄPI ZESPÓŁ EXAITED ORAZ 

BARTEK TECŁAW. 
PO KONCERCIE ZAPRASZAMY NA 
ZABAWĘ TANECZNĄ Z ZESPOŁEM 

TWISTERS.

Art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach 
mówi o tym, że dopuszcza się spala-

nie zgromadzonych pozostałości roślin-
nych poza instalacjami i urząd zeniami, 
chyba, że są one objęte obowiązkiem 
selektywnego zbierania. W naszym mie-
ście i gminie jest prowadzona selektywna 
zbiórka odpadów biodegradowalnych, 
a więc tym samym obowiązuje zakaz ich 
spalania. Odpady roślinne, które 
powstają na terenie nieruchomości np. 
skoszona trawa, wygrabione liście, usu-
nięte chwasty, gałęzie winny być groma-
dzone w pojemnikach na odpady, 
a następnie przekazane przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych.

W przypadku zabudowy zagrodowej i jed-
norodzinnej, gdy nieruchomość posiada 
powierzchnię terenów zielonych min. 
100 m², właściciele nieruchomości mogą 
korzystać z przydomowego kompostow-
nika, po uprzednim jego zgłoszeniu do 
biura ZM GOAP.

Należy zauważyć, że nadal częstą prak-
tyką jest spalanie w ogniskach, oprócz 
odpadów roślinnych, również różnego 
rodzaju śmieci. W myśl art. 191 ustawy 
o odpadach ten, kto wbrew zakazowi 
(w związku z art. 155 tejże ustawy) ter-
micznie przekształca odpady poza spa-
larnią odpadów podlega karze aresztu 
lub grzywny. Osoba, która spala śmieci 
lub odpady roślinne w ogródku, na 
działce lub w piecu, może zostać ukarana 
mandatem w wysokości do 500 zł.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców i pojawiąjącymi 

się wątpliwościami dotyczącymi możliwości rozpalania ognisk, 

przedstawiam przepisy, które nas wszystkich obowiązują.

WYBORY DO 
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W dniu 26 maja 2019 r. w Polsce odbędą się wybory posłów 
do Parlamentu Europejskiego.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej 
Państwowej Komisji Wyborczej https://pkw.gov.pl/831_Informacje_ogolne lub 

w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.murowana-goslina.pl

Ewa Poepke-Kala
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich

e.poepke@murowana-goslina.pl; tel. 61 89 23 650

Palący problem

Artykuł 82 ust 7 kodeksu wykroczeń 
zakazuje:

 ▪ rozpalania ognisk: „w lesie, na 
terenach śródleśnych albo w odległo-
ści mniejszej niż 100 m od granicy 
lasu”;

 ▪ innych czynności mogących spowo-
dować pożar - również może grozić 
mandat karny do 500 zł.

Kolejnym przepisem mogącym mieć 
zastosowanie w przypadku palenia ogni-
ska na terenie prywatnej posesji jest 
przepis art. 144 Kodeksu cywilnego, 
nakazujący powstrzymanie się od dzia-
łań, które zakłócałyby korzystanie z nie-
ruchomości sąsiednich ponad prze-
ciętną miarę wynikającą ze społeczno-
gospodarczego przeznaczenia nierucho-
mości i stosunków miejscowych. Palenie 
ogniska powodujące przedostawanie się 
dymu na sąsiednie nieruchomości sta-
nowi naruszenie tego nakazu.

Należy także pamiętać, że jeśli 
zechcemy rozpalić ognisko na działce, 
ale nie jest ona naszą własnością, 
należy uzyskać zgodę właściciela nieru-
chomości. 

Ponadto każde ognisko oczywiście musi 
mieć izolację od gruntu oraz musi być 
zabezpieczone i dopilnowane.

Rafał Krajewski
Komendant Straży Miejskiej 

w Murowanej Goślinie

URZĄD



www.murowana-goslina.pl18

OŚWIATA

zagrożeń, są sprzymierzeńcem człowieka. 
Należy jednak pamiętać, że są one 
wyłącznie narzędziem i od tego, w jaki 
sposób zostaną przez niego użyte, zależy, 
jaką wartość ze sobą niosą. E-społeczeń-
stwo jest bowiem szansą tylko wtedy, 
kiedy jego fundamenty będą budowane 
przez świadomych uczestników. 

Tekst: Jolanta Czerniawska 
Zdjęcia: Wojciech Piotrzkowski

stania technologii cyfrowych w edukacji 
- Iwonę Brzózkę-Złotnicką, koordynatorkę 
programu „Mistrzowie Kodowania”; 
Dawida Łasińskiego, znanego jako „Pan 
Belfer - nauczyciel z Internetów” oraz 
Patryka Szablewskiego, specjalisty ds. 
e-wizerunku.

Udział w zajęciach uświadomił młodym 
ludziom, że nowoczesne technologie 
cyfrowe, pomimo iż niosą ze sobą wiele 

Sympozjum Samorządów Uczniowskich 
Szkół Powiatu Poznańskiego

Następnie zastanawiano się „Jak działa 
układ krwionośny sportowca?”. Pod 
okiem Agaty Basińskiej-Zych i Anny 
Basińskiej uczniowie przeprowadzali 
testy czynnościowe, aby ustalić, czy ist-
nieje zależność tętna i ciśnienia od 
wysiłku fi zycznego.

Kolejne zajęcia zatytułowane były „Woda 
gazowana”. Antoni Wójcik z synem Janem 
swoimi doświadczeniami pokazali, że 
fi zyka nie jest taka straszna. Przy użyciu 
strzykawek uczniowie rozgniatali orzechy. 
Startowały rakiety. Naczynia z próżnią 
nikt nie mógł otworzyć.

Były to niezapomniane godziny. Był wie-
czór, ciemno, szkoła pusta, a nasi ucznio-
wie pełni zapału i doskonałego humoru 
działali. W tym wszystkim najistotniejsze 
było właśnie eksperymentowanie, pozna-
wanie przez działanie oraz współpraca ze 
wspaniałymi rodzicami, którzy piątkowe 
popołudnie ofi arowali naszym dzieciom 
i podzielili się swoją wiedzą i pasjami. 

Joanna Mikołajewicz
Szkoła Podstawowa nr 2

20 marca z Zespole Szkół im. Gen. 
Dezyderego Chłapowskiego w Bole-

chowie odbyła się I część Sympozjum 
Samorządów Uczniowskich Szkół 
Powiatu Poznańskiego. Tematem spo-
tkania było: „e-społeczeństwo, jak wyko-
rzystać możliwości i zadbać o swoje 
cyberbezpieczeństwo”. 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele 
samorządów uczniowskich z ośmiu szkół 
podstawowych - Murowanej Gośliny, 
Czerwonaka, Koziegłów, Długiej Gośliny, 
Białężyna, Łopuchowa oraz Bolechowa-
-Osiedle wraz z opiekunami. 

Młodzież miała możliwość uczestniczenia 
w inspirujących warsztatach szkolenio-
wych: „Budowanie cyberświadomości”, 
„Język komunikacji cyfrowej” oraz „Two-
rzyć czy konsumować?” prowadzonych 
przez ekspertów, praktyków i entuzja-
stów w dziedzinie kreatywnego wykorzy-

Naturalną potrzebą dziecka jest cią-
głe działanie, doświadczanie i pozna-

wanie. Nasza szkoła wychodzi im 
naprzeciw. Już po raz trzeci odbyła się 
„Noc Odkrywców”, podczas której 
rodzice przygotowali i przeprowadzili 
wspaniałe warsztaty, a sale zamieniły 
się w małe laboratoria. 

Poszukiwano odpowiedzi na pytanie „Czy 
można zobaczyć DNA?”. Wspólnie z Bar-
barą Licznerską dzieci izolowały DNA 
kiwi. Trzeba było wykazać się cierpliwo-
ścią, jednak udało się!

„Mikroświat wokół nas” to tytuł kolejnych 
warsztatów. Tutaj uczniowie oglądali 
przez mikroskop przygotowane przez sie-
bie preparaty. Wszystko to odbywało się 
pod czujnym okiem Danuty Skowrońskiej. 
Nie mogło też zabraknąć doświadczeń 
z suchym lodem.

Na kolejnych warsztatach uczniowie mogli 
bezkarnie mieszać różne płyny. W „Barw-
nej kuchni” Lucyna Brożyna i Agnieszka 
Łasek wyjaśniały, co będzie się działo po 
połączeniu różnych płynów i barwników, 
a dzieci próbowały, sprawdzały.

Nocne Odkrywanie w „Dwójce”
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przekonać się, że pewne „triki magiczne” 
są jedynie znajomością praw tych dwóch 
nauk. Jak powiedziała prowadząca warsz-
taty - Wiesława Hauke: „Wszystko jest 
chemią, należy zatem pokochać chemię”.

Uczniowie białężyńskiej szkoły bardzo 
pozytywnie opiniowali dzień, który był inny, 
niż większość dni szkolnych.

Martyna Papajewska

OŚWIATA

żacko-ratowniczą, a także ogólnokształ-
cącą. Chętni do nauki w technikum mogą 
kształcić się, jako informatycy czy logi-
stycy. Technikum w Murowanej Goślinie 
z kolei proponuje naukę takich profesji, 
jak technik hotelarstwa  czy technik 
żywienia i usług gastronomicznych z die-
tetyką. Zdobycie dobrego zawodu gwa-
rantuje też Branżowa Szkoła I Stopnia 
w Murowanej Goślinie z klasą wielozada-
niową i klasą patronacką Solaris Bus&-

Coach.

Pełna oferta edukacyjna szkół oraz inne 
informacje dot. rekrutacji znajdują się na 
stronie www.nabor.pcss.pl/powiatpo-
znanski Oprócz tego każda ze szkół 
uczestniczących w naborze prezentuje 
ofertę edukacyjną na swojej stronie inter-
netowej. 

 (MS)

Rozpoczął się czas podejmowania 
decyzji dotyczących wyboru szkół dla 

absolwentów szkół podstawowych i gim-
nazjów.  Dobrych szkół nie trzeba szu-
kać daleko. Ten, kto chciałby kontynu-
ować naukę w pobliżu, może zapoznać 
się z ofertą Zespołu Szkół w Bolechowie 
oraz jego fi lią w Murowanej Goślinie. 

Przyszli bolechowscy licealiści mają do 
wyboru klasy: wojskową, policyjną i stra-

Szkoły w Bolechowie i Murowanej Goślinie zapraszają 

absolwentów podstawówek i gimnazjów

cach jury: dyrektor Ewelina Niewolak-Dru-
chlińska oraz wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Bogusław Frąckowiak - podkre-
ślili ogromną wiedzę i zaangażowanie 
wszystkich fi nalistów. Ostateczna kolej-
ność:

 ▪ Filip Pawlisiak (klasa VIII) - 8 pkt
 ▪ Mariusz Gałka (klasa VIII) - 7 pkt 
 ▪ Aleksandra Nowak (klasa VIII) - 6 pkt
 ▪ Julia Figura (klasa V) - 4,5 pkt 
 ▪ (piąta fi nalistka Julia Jankowska tego 
dnia była nieobecna)

Wszystkich uczestników uhonorowano 
pamiątkowymi dyplomami oraz nagro-
dami książkowymi o tematyce powstań-
czej oraz okolicznościowymi 
monetami z wizerunkiem Ignacego Jana 
Paderewskiego ufundowanymi przez 
Radę Szkoły przy SP im. Leona Masia-

kowskiego w Białężynie. Zwycięzca „ude-
korowany” został dodatkowo okoliczno-
ściową koszulką powstańczą ufundo-
waną przez jedną z poznańskich grup 
kibiców Lecha Poznań. A za rok – kolejna 
edycja konkursu. Do zobaczenia!

Zbigniew Wojczak

Uczniowie SP im. Leona Masiakow-
skiego w Białężynie po raz szósty 

rywalizowali w Konkursie Wiedzy 
o Powstaniu Wielkopolskim „Tobie Wiel-
kopolsko”. 

18 marca 2019 r. w świetlicy szkolnej 
odbył się fi nał szkolny, do którego zakwa-
lifi kowało się 5 uczniów. Każdy z uczest-
ników musiał odpowiedzieć ustnie na 
sześć pytań (wiele zależało od szczęścia, 
gdyż obok losowanych pytań bardzo 
łatwych były też naprawdę trudne) oraz 
zmierzyć się z zadaniem polegającym na 
rozpoznawaniu portretów najbardziej zna-
nych postaci związanych z Powstaniem 
Wielkopolskim. W fi nale po raz trzeci 
z rzędu triumfował uczeń klasy VIII - Filip 
Pawlisiak, który odpowiedział na wszyst-
kie pytania! Zaproszeni do udziału w pra-

Tobie Wielkopolsko

Finaliści konkursu.

kach, dokonano spalenia zimowej panny 
w ognisku. Następnie uczniowie brali 
udział w Szkolnym Konkursie Recytator-
skim „Pokochaj poezję”, włączając się tym 
samym w obchody Światowego Dnia 
Poezji. Podpatrując społeczność naszej 
szkoły, można było stwierdzić, że niektórzy 
pamiętali również o Światowym Dniu 
Zespołu Downa i symbolicznymi skarpet-
kami zaznaczali swoją świadomość 
i akceptację osób z dodatkowym chromo-
somem. Na  koniec wielką atrakcją oka-
zało się uczestniczenie w warsztatach 
chemiczno-fi zycznych pt. „Siła żywiołów”. 
Uczniowie po raz kolejny mieli okazję 
zobaczyć wiele ciekawych doświadczeń, 

21 marca jest w szkołach dniem szcze-
gólnie celebrowanym. Jedni określają 

go mianem dnia samorządności uczniow-
skiej, inni dniem wagarowicza, my nato-
miast zawsze spędzamy ten czas rado-
śnie, ciesząc się z nadchodzącej pory roku 
- świętujemy pierwszy dzień wiosny.

W tym roku ponownie uczniowie naszej 
szkoły wykonywali gaiki oraz marzannę. 
Później w pochodzie przeszli uliczkami 
miejscowości, by ostatecznie pożegnać 
ustępującą już zimę. Dzięki uprzejmości 
i pomocy strażaków z OSP w Białężynie 
tradycji stało się zadość i, przy towarzy-
szących obrzędowi rymowanych okrzy-

Pierwszy dzień wiosny
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wykonywania piosenki „Dziewczyny lubią 
brąz”.

Obydwa występy bardzo ciepło i żywio-
łowo przyjęła licznie zgromadzona 
publiczność.

Po koncercie burmistrz Dariusz Urbański 
i przewodniczący RM Kamil Grzebyta wrę-
czyli paniom kwiaty i słodki upominek.

Arleta Włodarczak
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

KULTURA

Kazimierz Łokaj (1998 r.); Grzegorz 
Żurowski (1999 r.); Kazimierz Łokaj 
(2000 r.); Tadeusz Krauze (2001 r.); Hen-
ryk Abraham (2002 r.); Tadeusz Krauze 
(2003-2004 r.); M ieczysław Czech (2005 
r.); Maria Cholewa (2006 r.); Łukasz Bar-
deli (2007 r.); Piotr Pilarski (2008 r.); 
Tadeusz Krauze (2009 r.); Sławomir 
Zapotoczny (2010 r.); Dawid Bajerlein 
(2011 r.); Tadeusz Krauze (2012 r.); 
Marek Maćkowiak (2013-2015 r.); Adrian 
Kurz (2016-2017 r.); Mikołaj Nowak 
(2018 r.)

Do zobaczenia za rok w pierwszą nie-
dzielę marca!

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier

Link do wyników całego turnieju:
www.chessarbiter.com/turnieje/2019/
ti_1038/

Warto wspomnieć o Mateuszu Różań-
skim. To właśnie ten 8-latek zajął 3 miej-
sce w grupie seniorów. Jest to bez wąt-
pienia pierwszy przypadek w 22-letniej 
historii turnieju, aby w tak młodym wieku 
znaleźć się na podium turnieju senior-
skiego. Mateusz Różański ma już w swo-
jej krótkiej karierze szachisty wiele suk-
cesów. Jest m.in. zwycięzcą Pucharu Pol-
ski do lat siedmiu. 

Na zakończenie turnieju dyplomy, statu-
etki, nagrody pieniężne dla zwycięzców 
oraz upominki dla najmłodszego i naj-
starszego szachisty turnieju wręczyli: 
Arleta Włodarczak, dyrektor Ośrodka Kul-
tury oraz Jarosław Wiśniewski - sędzia 
zawodów. 

Sędzią głównym tegorocznych zawodów 
był Pan Jarosław Wiśniewski – sędzia 
klasy pierwszej oraz Prezes Kujawsko-Po-
morskiego Związku Szachowego. Turniej 
przebiegał w miłej atmosferze fair play. 

Lista dotychczasowych Mistrzów Muro-
wanej Gośliny w kategorii seniorów:

Mariusz Urbaniak zaprosił panie do gry na instrumentach.

Od lewej: przewodniczący Kamil Grzebyta oraz burmistrz 
Dariusz Urbański.

Chór Żeński Canzona.

Rekordowa frekwencja szachistów!
3 marca 2019 r. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyły 

się XXII Otwarte Mistrzostwa Gminy 
w Szachach. Tegoroczny turniej okazał 
się rekordowy pod względem liczby 
uczestników. 

Do rywalizacji o tytuł Mistrza Murowanej 
Gośliny przystąpiło w grupie seniorów 27 
zawodników, natomiast w grupie juniorów 
21 młodych szachistów. Zagrali u nas 
zawodnicy z: Poznania, Konina, Bydgosz-
czy, Swarzędza, Obornik, Jarocina, 
Zakrzewa, Żnina oraz reprezentanci 
gminy Czerwonak i oczywiście gospoda-
rzy – gminy Murowana Goślina. Turniej 
rozegrany został systemem szwajcarskim 
w 7 rundach.

W kategorii seniorów w turnieju najlepsi 
okazali się:

1. Mikołaj Nowak, Konin (zeszłoroczny 
zwycięzca turnieju)

2. Kamil Chaczyński, Zakrzewo
3. Mateusz Różański, Poznań (8-latek 

startujący w grupie seniorów)

W kategorii juniorów pierwsza trójka to:
1. Szymon Podlewski, Bydgoszcz 
2. Jan Cholewa, Poznań 
3. Gracjan Bromirski, Bydgoszcz

W niedzielę 10 marca br. w auli SP nr 
1 odbył się koncert z okazji Dnia 

Kobiet. Życzenia paniom złożył bur-
mistrz Dariusz Urbański. 

Koncert składał się z dwóch części, 
w pierwszej tradycyjnie wystąpił Chór 
Żeński „Canzona”, który kilkanaście lat 
temu zainicjował te okazjonalne kon-
certy. Chórem dyrygowała Adrianna Wtor-
kowska-Kubińska, na fortepianie towa-
rzyszył Adam Szyszka, były też występy 
solowe chórzystek.

W drugiej części goślińskiej publiczności 
zaprezentował się Mariusz Urbaniak, 
uczestnik m.in. Szansy na Sukces i Bitwy 
na głosy. W jego wykonaniu publiczność 
usłyszała utwory w ar anżacjach na pia-
nino m.in.: „Za zdrowie Pań”, „Ach te 
Baby”, „Babę zesłał Bóg”, „Najwięcej 
witaminy”. Piosenkarz rozbawił publicz-
ność, przeprowadzając konkurs dla pań 
oraz zapraszając panie do towarzyszenia 
mu w grze na „instrumentach” podczas 

Za zdrowie Pań
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TELEFONY

CENTRALA 

61 89 23 600, faks 61 812 21 40

SEKRETARIAT 
Alicja Perdek, 61 8923 605

BURMISTRZ

Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 606

SKARBNIK

Romana Dudek, 61 8923 607

KANCELARIA

Lidia Nowak, 61 8923 601

REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

Z-CA KIEROWNIKA Anna Szóstak-Jarnut, 61 8923 610
CZYSTOŚĆ, OŚWIETLENIE, ZIELEŃ W PASIE DROGOWYM

Ewa Marchlewska, 61 8923 611
EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG - DECYZJE 
Tomasz Paradziński, 61 8923 612
REMONTY DRÓG Lech Balcerek, 61 8923 616

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

I OCHRONY ŚRODOWISKA

KIEROWNIK Violetta Szałata, 61 8923 640
ROLNICTWO, LEŚNICTWO, MELIORACJE 
Małgorzata Krotiuk-Śliwa, 61 8923 643

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: Poniedziałek 8.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-12.30

DYŻUR BURMISTRZA ORAZ ZASTĘPCY BURMISTRZA (Ratusz na placu Powstańców Wielkopolskich 9)
Poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00 oraz 15.30-15.45

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, BIULETYN

Monika Paluszkiewicz, 61 8923 686
SOŁECTWA I OSIEDLA SAMORZĄDOWE

Sławomir Malec, 61 8923 687

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
ZM GOAP, DELEGATURA MUROWANA GOŚLINA 
Anna Weryszko, 61 892 36 49, 506 423 129
poniedziałek: 8.00-17.30
wtorek-środa: 8.00-15.00
FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 
61 8122 352, 61 8923 626

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 

TRANSPORT PUBLICZNY

Agnieszka Bukowska, 61 8923 644

URZĄD STANU CYWILNEGO

KIEROWNIK Piotr Hildebrandt, 61 8923 655
DOWODY OSOBISTE, EWIDENCJA LUDNOŚCI

Agnieszka Dziel, 61 8923 656

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

KIEROWNIK Ewa Poepke-Kala, 61 8923 650

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

KIEROWNIK Monika Kurianowicz, 61 8923 622 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Witkowska, 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 KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK Arkadiusz Bednarek, 61 8923 685

W ostatnią sobotę karnawału, 
2 marca Ośrodek Kultury zaprosił 

naszych milusińskich na bal karnawa-
łowy. Z pewnością był to wyjątkowy bal. 
Dzieci oprócz tradycyjnych tańców 
i zabaw miały do rozwiązania niezwykle 
trudną zagadkę. 

Dwaj detektywi - Bezunia i Cukierek - 
przenieśli uczestników do królestwa sło-
dyczy i wspólnie próbowali dowiedzieć 
się, kto sprawia, że znikają słodycze.

Poszukiwanie żarłacza cukierkowego na 
szczęście skończyło się bardzo radośnie 
i dostarczyło dzieciom wielu przeżyć 
i miłych wrażeń. Do domów wszyscy wró-
cili zmęczeni, ale zadowoleni. Następny 
bal karnawałowy z pewnością za rok. 

Tekst i zdjęcia: Tomasz Mizgier 

Bal w królestwie słodyczy
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Powiatowe Obchody 
Dnia Strażaka 2019

Uroczystości Główne
18 maja (sobota) 2019 r.

Plac Powstańców Wielkopolskich, Murowana Goślina

PROGRAM

godz. 15.00 – msza św. w kościele pw. św. Jakuba Apostoła

godz. 16.00 – uroczystości na rynku, w tym m.in.:

- podniesienie fl agi państwowej

- wręczenie odznaczeń i medali

- wręczenie nagród „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” i „Poznański Strażak Roku”

- wystąpienia zaproszonych gości

ok. godz. 17.00 (po uroczystościach) festyn strażacki, m.in. grochówka, 

pokazy sprzętu i ratownictwa.

ZAPRASZAJĄ

Burmistrz Miasta i Gminy 

Murowana Goślina

Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Prezes Powiatowy 

ZOSP RP w Poznaniu


