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TERMIN IMPREZA MIEJSCE

M
A

R
Z

E
C

14 marca Koncert „Muzykujące rodziny i przyjaciele” SP nr 2

14-15 marca Piłkarska Liga Mistrzów Hala sportowo-widowiskowa, 
ul. Mściszewska 10

20 marca Muzyczny stand-up Czesława Mozila – impreza biletowana Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

21 marca Krąg Kobiet „Z biznesem jej do twarzy” Klub Osiedlowy

22 marca Akcja Poboru Krwi HDK PCK Gośliniacy Klub Osiedlowy

27 marca XVI Teatralia – Gminny Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

29 marca Rozpoczęcie Sezonu Turystycznego w Puszczy Zielonce Winnica Skoki

29 marca Aktywna zima - fi t maraton Hala sportowo-widowiskowa, 
ul. Mściszewska 10

K
W

IE
C

IE
Ń

kwiecień Noc Kościołów Drewnianych Skoki, Węglewo

kwiecień Obrączkowanie ptaków Murowana Goślina

2 kwietnia Eliminacje gminne XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne 
Przebudzenie”

Sala Ośrodka Kultury, 
ul. Mściszewska 10

3 kwietnia Wielki Finał XXI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„Wiosenne Przebudzenie”

Sala Ośrodka Kultury, 
ul. Mściszewska 10

7 kwietnia Akcja Poboru Krwi HDK PCK Gośliniacy Zespół Szkół w Bolechowie 

17 kwietnia XXVI Gminny Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej Sala Ośrodka Kultury, 
ul. Mściszewska 10

18 kwietnia Murowany talent Aula SP nr 1, ul. Mściszewska 10

19 kwietnia Spacer historyczny po Ziemi Goślińskiej 
śladem ewangelickich cmentarzy Przebędowo, Głębocko, Worowo, Łopuchówko

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

24-26 kwietnia Na Wilczym Szlaku - Międzynarodowe Zawody w Łucznictwie
I etap Pucharu Wielkopolski i Mistrzostw Wielkopolski Ośrodek Jeździecki Kawalkada

25 kwietnia Wyprzedaże garażowe Łopuchówko

26 kwietnia Bike'owy Maraton Długa Goślina

28 kwietnia
Sympozjum naukowe
„Kobiecość powstań narodowych: listopadowego, styczniowego 
i wielkopolskiego 1918-1919”

SP w Białężynie

WYDARZENIA

Wszystkim Paniom!Wszystkim Paniom!
Za to, że jes teś cie, inspirujec ie, sprawiacie, że świat jes t lepszy – Za to, że jes teś cie, inspirujec ie, sprawiacie, że świat jes t lepszy – 
dziękujemy!dziękujemy!

Z okazji Dnia Kobiet  życzymy wszystkim Paniom zdrowia, Z okazji Dnia Kobiet  życzymy wszystkim Paniom zdrowia, 
szczęścia, spełnienia marzeń, a także wspaniałych ludzi wokół.szczęścia, spełnienia marzeń, a także wspaniałych ludzi wokół.

Przewodniczący Rady MiejskiejPrzewodniczący Rady MiejskiejBurmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Przemysław PopiakPrzemysław PopiakDariusz UrbańskiDariusz Urbański
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Wśród gości specjalnych znaleźli się: 
Ivan Kosonogov – Konsul Generalny 

Federacji Rosyjskiej, Włodzimierz Walko-
wiak - Dziekan Korpusu Konsulów Hono-
rowych w Poznaniu, Konsul Honorowy 
Wielkiej Brytanii, ks. kanonik Jan Puzyna 
- dziekan dekanatu oszmiańskiego na 
Białorusi, honorowy obywatel Murowanej 
Gośliny, Filip Kaczmarek - Radny Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego, Jan Grab-
kowski - Starosta Powiatu Poznańskiego, 
Ewa Pomin oraz Jarosław Dobrowolski - 
Radni Powiatu w Poznaniu, Jerzy Bartnik 
- Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślni-
czej, Zbigniew Tomaszewski - Prezes Sto-
warzyszenia Sołtysów Powiatu Poznań-
skiego, Andrzej Kosakowski - Wiceprezes 
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Trzech 
Rzek”, Arkadiusz Błochowiak - Dyrektor 
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Karol 
Brożyński - Dyrektor ENEA Oświetlenie 
w Poznaniu, Jerzy Pędziński - Starszy 
Cechu Rzemieślników, Kupców i Przed-
siębiorców w Murowanej Goślinie, Bog-

dan Dura - Prezes Spółdzielni Rzemieślni-
czej Wielobranżowej w Murowanej Gośli-
nie, ks. Sławomir Jessa - dziekan deka-
natu goślińskiego. Serdecznie przywitano 
również Radnych Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie wraz z przewodniczącym 
Przemysławem Popiakiem, sołtysów, 
dyrektorów szkół, dyrektorów i kierowni-
ków jednostek gminnych, mieszkańców 
gminy oraz wszystkich gości, przyjaciół 
Murowanej Gośliny.

W swoim przemówieniu burmistrz 
Dariusz Urbański przede wszystkim 
podziękował wszystkim fi rmom, instytu-
cjom i jednostkom za bezkolizyjną współ-
pracę w minionym roku. Wymienił inwe-
stycje, które są aktualnie realizowane lub 
będą niebawem w związku z podpisa-
nymi umowami, a które poprawią kom-
fort życia codziennego mieszkańców. 
Podkreślił, że Murowana Goślina jest roz-
poznawalną marką w dużej mierze dzięki 
trzem elementom–kultura, sport, wyda-
rzenia charytatywne.

Następnie na scenę został zaproszony 
Jan Grabkowski Starosta Powiatu 
Poznańskiego, który przede wszystkim 
podkreślił, że z rozwoju Murowanej 
Gośliny mogą być dumni wszyscy współ-
pracownicy burmistrza, a także miesz-
kańcy naszej gminy. Zapowiedział walkę 
o fundusze na przebudowę wiaduktu przy 
ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Gośli-
nie. Jak podkreślił, około 8 mln zł ma 
kosztować rozbiórka starego i budowa 
nowego wiaduktu. Nowy obiekt będzie 
posiadał dwa 4-metrowe pasy ruchu, 
z jednej strony ma powstać ścieżka rowe-
rowa, z drugiej – chodnik. - Kiedy otrzy-
mamy pozytywną decyzję o dofi nansowa-
niu przyjdzie czas na... radość i gratula-
cje – mówił starosta. 

Na te słowa zareagował Jerzy Pędziński - 
Starszy Cechu Rzemieślników, Kupców 
i Przedsiębiorców w Murowanej Goślinie, 
którego rodzina jest właścicielem części 
gruntów przy wiadukcie. Zapowiedział, że 
przekażą ziemię nieodpłatnie. 

WYDARZENIA

Burmistrz Dariusz Urbański podziękował wszystkim 
instytucjom i jednostkom za bezkolizyjną współpracę 
w minionym roku.

Goście Spotkania Noworocznego.





Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, pod koniec stycznia Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 

Goślina Dariusz Urbański wraz ze swoim zastępcą Krzysztofem Oczkowskim zaprosili na Spotkanie 

Noworoczne połączone z wręczaniem tytułów Przedsiębiorca Roku.
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WYDARZENIA

Katarzyna Dobrowolska prowadząca 
Spotkanie Noworoczne odczytała listy 
gratulacyjne przesłane przez Wojewodę 
Wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka 
oraz p.o. Burmistrza Obornik - Piotra 
Woszczyka. 

Po złożeniu życzeń noworocznych i pod-
sumowaniu roku 2019 w przedsiębior-
stwach, prezes Jerzy Bartnik i wicepre-
zes Stanisław Marczak z Wielkopolskiej 
Izby Rzemieślniczej wręczyli Burmi-
strzowi Mista i Gminy Murowana Goślina 
Dariuszowi Urbańskiemu Złoty Medal 
im. Jana Kilińskiego przyznawany przez 
Związek Rzemiosła Polskiego w Warsza-
wie. 

W tym roku swoich kandydatów do kon-
kursu o tytuł Przedsiębiorca Roku wyty-
powały 3 środowiska: 

 ▪ burmistrz wraz z Radą Miejską,
 ▪ Cech Rzemieślników, Kupców i Przed-
siębiorców w Murowanej Goślinie,

 ▪ Zarząd Spółdzielni Rzemieślniczej 
Wielobranżowej w Murowanej Gośli-
nie.

W związku z niewpłynięciem kandydatur 

w kategorii „duży przedsiębiorca”, kapi-
tuła podjęła decyzję o przyznaniu 3 rów-
norzędnych nagród w kategorii „mały 
przedsiębiorca” i 3 za całokształt działal-
ności.

W kategorii mały przedsiębiorca nagrodę 
otrzymali

 ▪ Zakład stolarski Przemysław Reszela,
 ▪ Kwiaciarnia Kruk, Bożena Kruk,
 ▪ Blacharstwo, dekarstwo budowlane, 
Tomasz Pawlak.

Nagrodę w kategorii średni przedsię-
biorca otrzymał:

 ▪ Zakład kamieniarski, Tadeusz Olszew-
ski. 

Nagrodę za całokształt działalności 
otrzymali:

 ▪ Grzegorz Cieślak wraz z Alojzym 
Pacholskim, 

 ▪ Karol Stern,
 ▪ Krzysztof Stemplewski.

Na zakończenie spotkania gości zapro-
szono na kilka chwil z muzyką. 

Saksofonista Jan Adamczewski, jako 
muzyk sesyjny współpracuje z takimi 
artystami jak: Urszula Dudziak, Stani-
sława Celiń ska, Majka Jeżowska czy 
Katarzyna Skrzynecka. Jest autorem 
muzyki m.in. do spektaklu „Poezja może 
uratować świat”, którego pomysłodawcą 
był Mieczysław Hryniewicz.

Następnie gości zaproszono do stołu 
regionalnego Cittaslow na degustację 
lokalnych wyrobów: wędlin z Masarni 
Nogaj w Trojanowie, jaj z gospodarstwa 
sołtysa Piotra Michalskiego w Białęgach, 
garmażerki fi rmy cateringowej Bemi oraz 
słodkości naszych goślińskich cukierni-
ków (Cukiernia Piętka, Radosna i Rolnik). 
Całość udekorowali i podali dla nas, jak 
zwykle niezawodni, nauczyciele i ucznio-
wie Technikum Żywienia i Usług Gastro-
nomicznych w Murowanej Goślinie.

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski

Katarzyna Dobrowolska
główny specjalista ds. komunikacji społecznej
k.dobrowolska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686
Przemysława Reszelę wyróżniono w kategorii „mały przedsiębiorca”.Dariusz Urbański otrzymał Złoty Medal im. Jana Kilińskiego.

Jan Grabkowski, Jerzy Bartnik oraz Jerzy Pędziński podczas 
noworocznego toastu.

Katarzyna Dobrowolska
główny specjalista ds. komunikacji społecznej
k.dobrowolska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686
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Kwiaciarnia Kruk

Bożena Kruk

Rok powstania fi rmy: 1985
Adres: pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-095 Murowana 
Goślina
Tel. 731 111 133, 508 135 999
e-mail:biuro@kwiaciarnia-kruk.pl
http://kwiaciarnia.nazwa.pl/kruk/wordpress/ 

Bez wątpienia kwiaty to nasza pasja, tworzymy bukiety od 
1985 roku i dzięki naszemu  doświadczeniu, jak i zmysłowi, 
potrafi my zaprojektować śliczne kompozycje, które zachwy-
cają swym pięknem. Nasz zespół szkoli się, by być na bieżąco 
z trendami oraz by ulepszać swoje zdolności. Umiejętności 
i doświadczenie przekładają na owocną współpracę z klienta-
mi. Największą satysfakcję daje nam zadowolenie i uśmiech 
klienta. 

Zakład Usługowo-Produkcyjno-

-Handlowy, Blacharstwo, Dekarstwo

Tomasz Pawlak

Rok założenia: 1990
Adres: Białężyn 1a
62-095 Murowana Goślina
tel 501241259
tomasz.pawlak00@wp.pl

Moja fi rma oferuje kompleksowe usługi blacharsko-
-dekarskie. Wykonuje montaż nowych pokryć dacho-
wych, konserwację oraz naprawę istniejących dachów. 
Gwarantuję fachowe doradztwo, proponuję najlepsze 
rozwiązania, zajmuję się także zakupem materiałów. 
Wykonuję zarówno pracę dla prywatnych inwestorów, 
jak i dla fi rm.

Zakład Stolarsko-Ciesielski

Przemysław Reszela

Rok powstania: 1995 
Tel. 605677937
reszela4@wp.pl

Zakład wykonuje:
-domy w konstrukcji drewnianej
- więźby dachowe
- altany ogrodowe
- zadaszenia tarasów
- konstrukcje nietypowe

Zakład Kamieniarski

Tadeusz Olszewski

Rok założenia fi rmy: 1983
Adres: ul. Lipowa 2, 62-095 Murowana Goślina
tel. 602 293 553, biuro 61 812 22 68
biuro@olszewski-nagrobki.pl

Zajmujemy się głównie produkcją nagrobków granitowych. 
Posiadamy rozbudowany park maszynowy, przestronne biuro 
oraz wykwalifi kowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem. 
Nasze produkty znajdują swoich odbiorców w całej Polsce 
oraz w Niemczech. Nagrobki, ale także schody, parapety i blaty 
kuchenne wykonywane są z najwyższej jakości materiałów na 
nowoczesnych maszynach oraz przy rozbudowanym systemie 
kontroli jakości. Udzielamy rocznej gwarancji na nasze produk-
ty oraz prowadzimy serwis pogwarancyjny.

WYDARZENIA
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TURYSTYKA

Na ławce przed budynkiem Urzędu 
Gminy w Suchym Lesie można spo-

tkać Wojciecha Bogusławskiego. Rzeźba 
słynnego dramatopisarza przypomina, że 
urodził się w pobliskim Glinnie, dziś leżą-
cym w granicach poligonu Biedrusko. 
W centrum Lubonia, na placu swego 
imienia przysiadł Edmund Bojanowski. 
Ten katolicki błogosławiony działał na 
rzecz najmłodszych, stąd też obok jego 
fi gury znalazły się dzieci i zjeżdżalnia (!). 
W Luboniu warto też zobaczyć słynnego 
Siewcę zdobiącego zabytkowe osiedle 
przyfabryczne. Najbardziej znany luboń-

ski pomnik doczekał się nawet brata bliź-
niaka, stojącego przed Uniwersytetem 
Przyrodniczym w Poznaniu.

PROMENADĄ DO POMNIKA 

Urokliwa promenada nad Jeziorem Kór-
nickim prowadzi obok ławeczki Wisławy 
Szymborskiej. Poetka urodziła się kilka-
dziesiąt metrów dalej, w części Kórnika 
zwanej Prowentem. Noblistka skromnie 
stoi z boku ławki, na której rozsiadł się 
kot – „bohater” jednego z jej wierszy. 
Rzeźbione zwierzęta (dzik i pies) strzegą 

też kórnickiego zamku, a na rynku 
w Obornikach wodę z fontanny „piją” 
kamienne gołębie. 

Rzeźby zasiedlają również nadrzeczne 
bulwary. Nad Kanałem Mosińskim przy-
stanął sympatyczny Elegant z Mosiny, 
a nadwarciańska promenada w Śremie 
to swoista aleja gwiazd, z fi gurami słyn-
nych mieszkańców miasta: Heliodora 
Święcickiego, księdza Piotra Wawrzy-
niaka i Jerzego Jurgi. Kontynuując prze-
chadzkę przez ogrody Muzeum Śrem-
skiego, dotrzeć można do rzeźb Magda-

 „Turystyczne PLOTki”: w ramach cyklu wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT) przybliżamy nasze atrak-

cje i ofertę naszych sąsiadów, by zachęcić do samodzielnego poznawania mniej lub bardziej znanych turystycznych perełek okolic 

Poznania. Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT oraz 

w Naszym Głosie Poznańskim. 

Pomniki, fi gury czy rzeźby to powszechny element krajobrazu. 

Na co dzień często ignorujemy ich obecność, a tymczasem czę-

sto są świadectwem wysokiego kunsztu artystycznego albo 

pamiątką intrygujących wydarzeń. Na szczęście, ostatnio 

pomniki stały się bliższe ludziom, bo swoista moda niektórych 

bohaterów strąciła z piedestału na… ławeczki. Ławeczka Wisławy Szymborskiej w Kórniku.
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Pomnik Siewcy w Luboniu.Figura Świętego Józefa w Swarzędzu. Ławeczka Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie.
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TURYSTYKA

leny Abakanowicz, wykonanych w tamtej-
szej Odlewni Żeliwa. Trasa spacerowa po 
prawobrzeżnej części miasta pozwoli 
odszukać dziewczynkę z zapałkami oraz 
Śremskiego Dobosza, jeden z najładniej-
szych pomników Powstania Wielkopol-
skiego. Z tym zrywem związana jest rów-
nież ciekawa rzeźba Powstańca Wielko-
polskiego na cmentarzu w Buku. Świa-
dectwem II wojny światowej jest z kolei 
fi gura na grobie żołnierzy Ludowego Woj-
ska Polskiego w Owińskach oraz zaska-
kujący pomnik poległych milicjantów 
w Czerwonaku. 

ŚLADY DAWNYCH CZASÓW

Kto by pomyślał, że podpoznańska Dąb-
rówka swoją świetność przeżywała już 
w IX i X wieku?! Świadczy o tym odkrycie 
przedpiastowskiego grodu, który nie-
dawno doczekał się efektownej makiety. 
Oryginalną pamiątką przeszłości jest też 
tajemniczy drewniany słup w sercu Pusz-
czy Zielonki. Czy to podstawa rzeźby św. 
Jana Nepomucena, słup graniczny, 
a może... postument posągu Świato-
wida? Ta zagadka nadal pozostaje niewy-
jaśniona.

RZEŹBY NIEZWYKŁE

Ogród Kultur i Tolerancji przy Muzeum 
Arkadego Fiedlera w Puszczykowie to 
przestrzeń zaludniona przez liczne fi gury. 
Stoją tam nie tylko kopie rzeźb z egzo-
tycznych zakątków świata, ale i współcze-
sne prace Vahana Bego. Równie oryginal-
nym artystą był ksiądz Zygmunt Humer-

czyk, który w Ceradzu Kościelnym pozo-
stawił po sobie rzeźby, budzące skojarze-
nia z pracami słynnego Władysława 
Hasiora. Koniecznie trzeba też zobaczyć, 
z czego dawny proboszcz zbudował nietu-
zinkowe ogrodzenie plebanii.

Wydawałoby się, że fi gura św. Józefa 
w Swarzędzu to nic niezwykłego. Patron 
miasta został jednak przedstawiony niety-
powo: jako młody mężczyzna bez charak-
terystycznej brody. Swarzędzanie wymy-
ślili też ciekawy sposób na upamiętnienie 
swych rzemieślniczych tradycji, w miejsce 
pomników stawiając w przestrzeni miasta 
specjalne, okolicznościowe meble.  

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna 

Organizacja Turystyczna

Tajemniczy słup w Zielonce.

Ławeczka Heliodora Święcickiego w Śremie. Dziewczynka z zapałkami przy latarni gazowej w Śremie.

Makieta grodu w Dąbrówce.

Rzeźby Magdaleny Abakanowicz w Śremie.
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7. W sprawie ustalenia stawek za 
składowanie odpadów na Składo-
wisku Odpadów Komunalnych 
w Białęgach.

Ustala się stawkę za składowanie odpa-
dów komunalnych na Składowisku w Bia-
łęgach, na którą składa się:

 ▪ opłata za 1 tonę odpadów komunal-
nych – 249,86 zł netto,

 ▪ opłata za 1 tonę odpadów komunal-
nych na fundusz rekultywacyjny – 
53,86 zł netto.

Podwyższenie ceny za składowanie odpa-
dów jest związane z koniecznością gro-
madzenia środków niezbędnych do funk-
cjonowania składowiska.

Uchwała została przyjęta 14 głosami 
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 
(radny Piotr Tecław).

Pod wskazanymi adresami znajdują się: 
 ▪ wyniki imiennych głosowań: 
http://bip.murowana-goslina.pl/wia-
domosci/11700/wiado-
mosc/505107/wykaz_imiennych_glo-
sowan_na_xviii_zwyczajnej_sesji_
rady_miejskie 

 ▪ treść podjętych uchwał
http://bip.murowana-goslina.pl/wia-
domosci/9169/uchwaly_rady_miej-
skiej 

 ▪ transmisja z obrad
https://www.youtube.com/
watch?v=9oE3vFeuOmU

4. W sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla części działek nr 8/2 i 8/3 
w Rakowni.

Przystąpienie do opracowania planu ma 
na celu wyznaczenie drogi publicznej 
wraz z „nawrotką”. 

5. W sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych straży 
pożarnych z terenu gminy Muro-
wana Goślina.

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla 
członków ochotniczych straży pożarnych 
w wysokości 16 zł na każdą godzinę 
udziału w działaniach ratowniczych i 12 
zł za każdą godzinę udziału w szkole-
niach pożarniczych organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę.

6. W sprawie określenia średniej 
ceny jednostek paliwa w gminie na 
rok szkolny 2019/2020.

Podjęcie uchwały związane jest ze 
zmianą przepisów w zakresie zwrotu 
rodzicom kosztów dowozu dzieci niepeł-
nosprawnych do szkół i placówek oświa-
towych, jeżeli dowóz i opiekę realizują 
rodzice. 
Ustala się średnią cenę jednostki paliwa 
w wysokości:

 ▪ olej napędowy – 5,19 zł/ litr
 ▪ gaz LPG – 2,38 zł/ litr
 ▪ benzyna bezołowiowa – 4,98 zł/ litr.

Ww. uchwały zostały podjęte jednogło-
śnie. 

21 stycznia 2020 r. odbyła się XVIII 
Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, 

w której wzięli udział wszyscy radni. 

Rada podjęła następujące uchwały:
1. W sprawie przystąpienia do spo-

rządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla dz. nr 1279/2 położonej 
w Murowanej Goślinie.

Opracowanie ma na celu przeznaczenie 
terenu pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną.

2. W sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
dla dz. nr 596/1 i 596/2 położo-
nych w obrębie Wojnowo, gmina 
Murowana Goślina.

Celem opracowania planu jest zmiana 
parametru minimalnej powierzchni 
działki budowlanej.

3. W sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla 
części działek nr 8/2, 8/3 i 12/3 
w Rakowni.

Właściciel działki nr 12/3 położonej 
w Rakowni nie wyraził zgody na lokaliza-
cję drogi na jego nieruchomości ze 
względu na istniejące zagospodarowanie 
terenu. Wobec powyższego bezzasadne 
jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie wskazanym w uchwale Nr 
XI/122/2019 Rady Miejskiej w Murowa-
nej Goślinie z dnia 17 wrześni 2019 r.

XVIII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady
tel. 61 89 23 654
j.krzyśka@murowana-goslina.pl

Maciej Krysztofi ak
podinspektor ds. usług komunalnych
m.krysztofi ak@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 645

jących nieruchomościami.

Trutkę należy wyłożyć w dniu 16 marca 
2020 r. w ilości i według zasad właści-
wych dla danego preparatu. 

W czasie trwania deratyzacji zaleca się 
kontrolowanie i uzupełnianie wyłożonej 
trutki. Konieczne jest umieszczenie napi-
sów ostrzegawczych:

„Uwaga, wyłożono trutkę 
przeciw gryzoniom!

Niebezpieczeństwo zatrucia 
ludzi i zwierząt.”

Właścicielom nieruchomości zaleca się 
usunięcie resztek preparatów po dniu 30 
marca 2020 r. z jednoczesnym uporząd-
kowaniem miejsc i pomieszczeń, gdzie 
przeprowadzono deratyzację.

W celu zapobiegania chorobom prze-
noszonym na ludzi i zwierzęta przez 

szczury oraz myszy, na terenie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina zostanie 
przeprowadzona obowiązkowa deratyza-
cja (od 16 do 30 marca 2020 r.).

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji 
spoczywa na właścicielach nieruchomo-
ści, użytkownikach wieczystych, jednost-
kach organizacyjnych i osobach posiada-
jących nieruchomości w zarządzie lub 
użytkowaniu i innych podmiotach włada-

Deratyzacja
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WSPÓŁPRACA

27 stycznia br., wieczorową porą, 
wspólnie z naszymi małymi czytelni-

kami wybraliśmy się w „nocną podróż 
po Morzu Południowochińskim”. 

Cel naszej podróży zlokalizowaliśmy na 
globusie. Bohaterką nocnego połowu 
stała się mała ośmiorniczka. Dowiedzieli-
śmy się o niej kilku rzeczy, m.in.: ile ma 
macek, jak one działają, sprawdziliśmy 
też, czy jej największa krewna (mająca 
ponad 8 m długości) zmieściłaby się 
w bibliotecznym oddziale dla dzieci i mło-
dzieży. Na pamiątkę tego spotkania, 
dzieci wykonały małe, kolorowe ośmior-
niczki z modeliny i plakat przedstawiający 
dno morskie. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali świecące w nocy opaski. Dziękujemy 
naszej drużynie podróżników za miły wie-
czór.

W przeddzień walentynek w naszej biblio-
tece odbyły się warsztaty literacko-pla-
styczne. Dzieci, inspirowane przygodą 
Franklina, wykonały walentynkowe kartki 
oraz „sercowego ślimaka". Na zakończe-
nie uczestnicy otrzymali balony w kształ-
cie serduszek.

W bibliotece rozpoczęły się zajęcia 
z robotyki zorganizowane w ramach pro-
jektu „W bibliotece liczymy i się uczymy” 
dofi nansowanego prze Fundację 
mBanku. Uczestnicy wspólnie z panem 
Kubą z Krainy Zabaw poznali podsta-
wowe zasady tworzenia i programowania 
robotów. Zamierzony efekt został osią-
gnięty, roboty poruszały się, wydawały 
dźwięki i reagowały na zagrożenie.

Agnieszka Kajdaniak
Beata Rozmiarek

To już rok…

Dyskusyjny Klub Książki działający przy 
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy 
w Murowanej Goślinie w lutym obchodził 
swoje pierwsze urodziny. Cieszymy się, że 
udało nam się utworzyć klub, którego 
członkowie z pasją rozmawiają o literatu-
rze i nie tylko. Wspólnie integrujemy ludzi 
o podobnych zainteresowaniach i podzie-
lających zamiłowanie do czytania. Spoty-
kamy się raz w miesiącu, aby wspólnie, 
pośród książek oraz przy herbacie, 
ciastku miło i owocnie spędzić czas. 

Agnieszka Kajdaniak
Beata Rozmiarek

Wydarzyło się w bibliotece…

powiatów powyżej 120 tysięcy mieszkań-
ców i tradycyjnie już znalazł się w ścisłej 
czołówce najlepszych oraz najbardziej 
rozwojowych samorządów. Lepszy okazał 
się tylko powiat kielecki. Na najniższym 
stopniu podium w tej kategorii znalazły 
się ex aequo powiaty kartuski oraz cie-
szyński. 

Oceniając jednostki samorządu teryto-
rialnego eksperci Związku Powiatów Pol-
skich wydają opinię według kryteriów uję-
tych w dziesięciu grupach tematycznych. 
Pod uwagę brane są m.in. działania pro-
inwestycyjne, jakość obsługi mieszkań-
ców, rozwój społeczeństwa informacyj-
nego i obywatelskiego, ochrona zdrowia 
czy promowanie rozwiązań ekologicz-
nych. Kolejność na liście wyróżnionych 
zależy od wyników osiąganych przez 
samorząd oraz od zrealizowanych dzia-
łań. Ranking jest aktualizowany na bie-
żąco przez ekspertów w trybie on-line 
i trwa przez cały rok. 

Powiat 
poznański 
został również 
wyróżniony przez 
ZPP mianem „Super 
Powiatu” – Cieszę się, bo to jest zasługa 
nas wszystkich – pracowników, zarządu, 
a przede wszystkim mieszkańców. Dzięki 
nim możemy gospodarować dobrami, 
które wytwarzają oraz czerpać wielką 
przyjemność z tej pracy – nie ukrywa 
satysfakcji Jan Grabkowski. 

Tytuł oznacza, że samorząd uzyskał najlep-
szy wynik w największej liczbie kategorii. 
W przypadku powiatu poznańskiego było to 
59 kryteriów na 63 możliwych. To rodzaj 
uhonorowania „Mistrzów wśród samorzą-
dowych liderów”. – Utrzymujemy się w ści-
słej czołówce już od kilku edycji. To poka-
zuje, że rozwijamy się prężnie i w dobrym 
kierunku – zapewnia starosta poznański. 

KW

Powiat poznański zajął drugie miej-
sce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin 

i Powiatów 2019 i po raz kolejny znalazł 
się w czołówce najlepszych samorządów 
w kraju. 

- Zawsze powtarzam, że mam szczęście 
do ludzi, a to połowa sukcesu – zapewnia 
Jan Grabkowski, starosta poznański. – 
Dzięki zaangażowaniu moich współpra-
cowników, a także dzięki poparciu miesz-
kańców powiatu, udaje nam się realizo-
wać ambitne cele. Niestety, ostatnimi 
czasy na samorządy spada coraz więcej 
zadań, za którymi nie podąża adekwatne 
fi nansowanie. Staramy się, aby miesz-
kańcy tego nie odczuwali. Wręcz przeciw-
nie, chcemy, aby widzieli, że powiat się 
rozwija – dodaje Jan Grabkowski. 

Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów to 
bezpłatny konkurs prowadzony przez 
Związek Powiatów Polskich. Powiat 
poznański klasyfi kowany był w kategorii 

Super powiat poznański

Uczestnicy warsztatów plastycznych przygotowali plakat 
przedstawiający dno morskie.

Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki.

z 
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Michał Dobrowolski, Salon Fryzur Aleksan-
dra Pietraszewska, Nadleśnictwo Babki, 
MS Studio Magdalena Sommerfeld, 
Restauracja Sorento, Gospodarstwo rolne 
A.P. Langner, Wojciech Gogolewski MTB.

Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski 

SPORT

Katarzyna Dobrowolska
główny specjalista ds. komunikacji społecznej
k.dobrowolska@murowana-goslina.pl
tel. 61 89 23 686

Na trasie Nordic Walking.

Mistrzostwa Murowanej Gośliny w Plankach.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

W ramach loterii rozlosowano wiele nagród, m.in. zabiegi 
fi zykoterapii czy lot motoparalotnią.

Już po raz piąty miłośnicy aktywno-
ści fi zycznej spotkali się na przestęp-

nym marszobiegu. Na starcie zameldo-
wało się 160 osób. 

Utworzono 3 grupy. Pierwsza prowadzona 
przez Michała Burmana - bieg na 10 km; 
druga prowadzona przez Katarzynę 
Hałas - bieg 6,5 km; trzecia (najliczniej-
sza) prowadzona przez Longinę Cholewiń-
ską przemaszerowała z kijkami 5 km. 
Wbrew pozorom marsz nie okazał się 
wcale taki łatwy. Można było się solidnie 
zmęczyć i spalić sporo kalorii. Na szczę-
ście na mecie czekała, poza medalami, 
pyszna zupa pomidorowa. Posileni 
uczestnicy marszobiegu wzięli udział 
w loterii fantowej oraz IV Otwartych 
Mistrzostwach Murowanej Gośliny 
w Plankach. Mistrzynią wśród kobiet 
została Dagmara Kościelniak, mistrzem 
wśród startujących mężczyzn został 
Dariusz Naskręt. Wystartowała również 
bardzo liczna grupa dzieci. Najlepszą 
okazała się Maja Łuczak. Gratulujemy!

Podziękowania za pomoc dla: BTI Studio-
-zdrowia partner Bemer Healy World, 
Tomasz Krotecki, prywatny gabinet stoma-
tologiczny Arun Goel, Bemi Catering, 
Cukiernia Piętka, BestDrive Dob-gum 

V Towarzyski 
Marszobieg Przestępny 
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WYDARZENIA

W każdym sołectwie byliśmy witani 
przez sołtysów, robiliśmy pamiąt-

kowe zdjęcia, a do nas dołączali kolejni 
biegacze na trasie. Mogliśmy tez posilić 
się, wypić coś ciepłego, ogrzać przy 
ognisku. 

W ciągu całego dnia przebyliśmy ponad 
72 km.

Bieg miał na celu zbiórkę pieniędzy na 
dalszą rehabilitację Rafała Kaszarka 
z Trojanowa. Udało się zebrać 4 136 zł 
z licytacji, a podczas biegu uzbieraliśmy 
6 218,72 zł i 10 euro. Dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się w akcję 
i pomogli Rafałowi. Zachęcamy do prze-
czytania dłuższej relacji z biegu na stro-
nie KB Katorżnik Murowana Goślina na 
Facebooku.

Klaudia Ludzkowska
Zdjęcia: Krzysztof Ludzkowski 

Biegiem przez sołectwa

zaledwie miesiąc później została zapla-
nowana druga zabawa - tak zwany Pod-
koziołek. Seniorzy spotkali się 25 lutego, 
a przygrywał ponownie zespół Twister.

Ewa Janowiak

W dniu 18 stycznia 2020 r. Gośliń-
skie Stowarzyszenie Seniorów zorga-

nizowało Zabawę Karnawałową. 
W budynku biblioteki przygrywał zespół 
Twister, który swoim repertuarem 
zachęcał do tańca i śpiewu. 

Pomimo, że na nasze spotkania przy-
bywa zawsze więcej pań, niż panów, 
zatem trudno było skompletować 
taneczne pary, to uczestniczki świetnie 
się bawiły, tworząc kółka. W międzycza-
sie organizowane były różne konkursy, 
podczas których królował śmiech 
i wesoła zabawa.

Ponieważ seniorzy lubią się bawić, to na 

Seniorzy lubią się bawić
Zarząd  Goślińskiego 

Stowarzyszenia Seniorów 
zaprasza wszystkich Seniorów na:

TURNUS 

WCZASOWO-REHABILITACYJNY 

W DŹWIRZYNIE

Ośrodek Posejdon, turnus 14 dniowy
w terminie od 03-17 października 2020 r.

trzy posiłki i dwa zabiegi dziennie

cena 490 zł.

Zapisy w biurze GSS w każdy piątek
od godz. 10.00-12.00 lub tel. 661-570-964

Zarząd

25 stycznia odbył się II Bieg 

przez 23 sołectwa dla Rafała. 

Tego dnia o godzinie 7.00 

z placu Powstańców Wielko-

polskich wyruszyła grupa bie-

gaczy, kijkarzy i rowerzystów 

na trasę przez sołectwa gminy 

Murowana Goślina. 







GDZIE WYRZUCIĆ?
Z roku na rok wytwarzamy coraz więcej odpadów i chociaż segregujemy coraz lepiej, wciąż 

pojawiają się wątpliwości, co zrobić z papierem po maśle, kartonem po mleku czy torebką po 

herbacie. 

WSZYSCY MUSIMY SEGREGOWAĆ!

6 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. W praktyce oznacza to, iż każdy z nas od września 2020 roku będzie 

zobligowany do segregowania odpadów komunalnych. Mając na uwadze fakt, iż selektywna 

zbiórka może nastręczać wielu dylematów, ZM GOAP przypomina, że z myślą o mieszkańcach 

stworzono mobilną aplikację Wywozik GOAP oraz wyszukiwarkę odpadów. 

WYWOZIK GOAP- JEDEN KLIK I JUŻ!

Uruchomiona we wrześniu 2018 roku aplikacja Wywozik GOAP to przyjazne rozwiązanie 

mobilne, które pozwala zgłosić nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług, czy pozyskać 

dane teleadresowe PSZOK wraz z opcją wyznaczenia trasy. Ponadto aplikacja zapewnia bieżący 

dostęp do pilnych komunikatów. Z kolei mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy 

zobligowani są do wstawiania pojemników na odpady zgodnie z harmonogramem odbioru, 

po ustawieniu adresu swojej nieruchomości zyskają dostęp do terminarza wywozu odpadów 

z posesji. Użytkownicy Wywozika z całą pewnością docenią także znajdujący się w zakładce 

„Informacje” słowniczek odpadów. Jeśli chcesz mieć wyszukiwarkę odpadów zawsze pod ręką, 

już dziś pobierz naszą bezpłatną aplikację Wywozik GOAP na smartfona. 

WYSZUKIWARKA ODPADÓW GOAP

Masz wątpliwość, gdzie wyrzucić artykuły higieniczne, doniczkę po kwiatach lub lusterko?

Jeśli tak, spieszymy z pomocą. Wejdź na naszą stronę internetową:www.goap.org.pl w zakładkę 

„Wyszukiwarka odpadów” i wpisz nazwę odpadu, z którym masz problem lub skorzystaj z listy. 

Lista odpadów prezentowana jest w porządku alfabetycznym. Po lewej stronie widnieje nazwa 

danego odpadu, po prawej zaś miejsce utylizacji. Dla przykładu: dla frazy „bateria” wyświetlą się 

następujące punkty: PSZOK, MPSZOK, Sklep RTV/AGD, pojemniki w sklepach.

Dział Edukacji Ekologicznej 

ZM GOAP
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gramu Hertsprunga-Russella, dzięki któ-
remu dowiedzieliśmy się, że los każdej 
gwiazdy zależy od jej masy początkowej. 
Większość gwiazd tworzy tzw. ciąg 
główny i są to z reguły młode gwiazdy. 
Poniżej znajdują się podkarły i białe karły, 
a nad ciągiem głównym podolbrzymy, 
olbrzymy, jasne olbrzymy i nadolbrzymy. 

Czarne dziury nie odbijają światła, ale też 
nie produkują własnego, a siły grawita-
cyjne w ich pobliżu są tak silne, że 
w istotny sposób zmieniają właściwości 
przestrzeni i… powodują zwolnienie 

tempa upływu czasu.

Usłyszeliśmy również o metodzie wykry-
wania czarnych dziur, promieniowaniu 
Hawkinga, ugięciu promieni światła oraz 
o kurczeniu się powierzeni gwiazdy.

Podróż w głąb Kosmosu była na pewno 
bardzo interesująca, ale liczne zagadnie-
nia były dla nas bardzo trudne.

Monika Kozłowska

Memory Bridge From Past to Present”. 
Efektem wspólnego działania Urzędu 
Miasta i Gminy Murowana Goślina, 
Poznańskiej Gminy Żydowskiej oraz 
Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej 
w ramach wyżej wymienionego projektu 
było upamiętnienie społeczności żydow-
skiej Murowanej Gośliny, w tym pra-
dziadka Judith - Gustava Magnusa, który 
w naszym mieście wyrabiał kapelusze 
i nimi handlował. W przestrzeni nieistnie-
jących już: synagogi przy ulicy Szkolnej 
oraz cmentarza żydowskiego przy ulicy 
Mściszewskiej, umieściliśmy na chodniku 
dwie płyty pamięci w czterech językach: 
hebrajskim, polskim, angielskim oraz nie-
mieckim. Niebawem obok nich znajdą się 
także kody QR, dzięki którym mieszkańcy 
oraz goście będą mogli zapoznać się 
z historią upamiętnionych przestrzeni. 

Działanie zostało zrealizowane przy 
wsparciu Forum Dialogu oraz prywatnych 

osób. Jurek czuł się w Murowanej Gośli-
nie jak w domu - uroczyście został powi-
tany przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina Dariusza Urbań-
skiego, spotkał się z wicedyrektorką 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Mar-
cinkowskiego - Edytą Boczkowską, 
z przedstawicielami Komitetu Partner-
skiego Ziemi Goślińskiej oraz młodzieżą 
działającą w Kole Wielokulturowym. 
Pogratulował wszystkim świetnej pracy 
na rzecz przywracania pamięci o wielo-
kulturowej przeszłości Murowanej 
Gośliny oraz cieszył się ze wszystkich 
innych działań wzmacniających postawy 
obywatelskie i tolerancyjne wśród miesz-
kańców, szczególnie wśród ludzi mło-
dych, z którymi praca na rzecz przezwy-
ciężenia nihilizmu i relatywizmu jest prio-
rytetem Fundacji. 

Jakub Niewiński
Zdjęcia: Jakub Niewiński 

Na zaproszenie Komitetu Partner-
skiego Ziemi Goślińskiej gościliśmy 

w  naszym mieście Jerzego Szafjań-
skiego - przedstawiciela polsko-austra-
lijskiej Fundacji „Polcul” im. Jerzego 
Bonieckiego powstałej na początku 
1980 roku z inicjatywy Jerzego Boniec-
kiego, przemysłowca z Sydney, społecz-
nika oraz demokraty. Idea Polculu – 
początkowo nazwanego Fundacją Popie-
rania Niezależnej Kultury Polskiej – 
wyrażała nadzieję na odzyskanie suwe-
renności i niepokój o przyszłość rodzą-
cej się w Polsce demokracji. 

Upadek komunizmu i demokratyzacja, 
którym drogę utorowały opozycyjne ruchy 
w Polsce, otworzyły nowy rozdział w dzia-
łalności Polculu: promowanie zaangażo-
wania obywatelskiego i odpowiedzialno-
ści, propagowanie pluralizmu i tolerancji, 
np. w stosunku do mniejszości narodo-
wych i religijnych oraz rozwijanie przy-
jaźni i współpracy ze społeczeństwami 
państw sąsiednich. Wszystkie to świetnie 
wpisuje się w misję działania Murowanej 
Gośliny, szczególnie Urzędu Miasta 
i Gminy, Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Karola Marcinkowskiego oraz Komitetu 
Partnerskiego Ziemi Goślińskiej. 

Jurek - bo tak Gość zaproponował zwra-
canie się do siebie, otrzymał wiadomość 
od Judith Wimborne z Canberry, która 
w lipcu ubiegłego roku odwiedziła nasze 
miasto, o naszym projekcie „Living 

19 lutego 2019 roku uczniowie klasy 
VIII b wraz z wychowawcą i nauczy-

cielką matematyki Edytą Boczkowską 
udali się na Wydział Fizyki UAM, aby 
wysłuchać wykładu prof. UAM dr hab. 
Henryka Drozdowskiego pt: „Tajemnice 
czarnych dziur”.

Czarne dziury są obecnie jednym z naj-
bardziej interesujących obiektów we 
Wszechświecie i są  zupełnie niewi-
doczne. 

Wykład rozpoczął się od prezentacji dia-

Niecodzienna wizyta budująca 
mosty przyjaźni i pamięci

Czarne dziury

OŚWIATA

Jerzy Boniecki spotkał się z młodzieżą działającą w Kole 
Wielokulturowym.

Pamiątkowe tablice informują o historii upamiętnionych 
przestrzeni.
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Przed feriami w „Dwójce” po raz 
czwarty odbyła się Noc Odkrywców 

dla młodszych uczniów naszej szkoły. 
Warsztaty tradycyjnie przygotowali 
i przeprowadzili rodzice, a tym razem 
dołączyli do nich starsi koledzy. Podob-
nie, jak w ubiegłych latach, sale lek-
cyjne zamieniły się w mini laboratoria.

Podczas warsztatów „Zagrajmy w kolory 
– sekrety barwników roślinnych” przygo-
towanych przez Danutę Skowrońską 
uczniowie odkrywali, jak można stworzyć 
w kuchni własne laboratorium che-
miczne, co jest kwasem, a co zasadą. 
Poznali niesamowite właściwości 
suchego lodu. Lucyna Brożyna 
i Agnieszka Łasek pokazały „Malowanie 
na wesoło”, czyli jak łatwo, szybko, ale 
bardzo efektownie tworzyć prace pla-
styczne, wykorzystując farby i różne przy-
bory. Uczniowie stemplowali, odciskali, 
malowali. Kolejne warsztaty przygoto-

wała Barbara Licznerska – „Niesamowite 
właściwości wody”. Tutaj uczniowie zasta-
nawiali się między innymi, dlaczego raz 
woda wylewa się, innym razem nie, bawili 
się kropelkami wody i monetami. „Wybu-
chowe doświadczenia” przygotowane 
przez starszych kolegów z klasy 7c: Wik-
tora Mikołajewicza, Maksa Marczaka 
i Wojciecha Janiszewskiego wprowadziły 
w świat tajemniczych i niebezpiecznych 
wulkanów. Uczniowie po teoretycznym 
wstępie, sami je „tworzyli”. Wybuchy na 
szczęście były kontrolowane. 

Emocji było co niemiara. Uczniowie 
uczestniczący w warsztatach sami two-
rzyli, odkrywali i doświadczali. Była to 
niezapomniana noc. Gorąco dziękujemy 
rodzicom i uczniom za tak niezwykłą 
przygodę.

Joanna Mikołajewicz 

Nocne odkrywanie w SP2

towali Azrię Skołuby z opery „Straszny 
Dwór” i tańce góralskie z opery „Halka”, 
a Mikołaj Resztak, uczestnicząc w fi nało-
wej rozgrywce, znakomicie rozpoznał 
wylosowane utwory Stanisława 
Moniuszki i doskonale wykonał wersję 
instrumentalną pieśni „Gdyby rannym 
słonkiem…”. W foyer Urzędu Wojewódz-
kiego prezentowane były prace pla-
styczne naszych uczniów wraz z kompo-
zycjami innych szkół.

Składamy serdeczne podziękowania 
wszystkim osobom zaangażowanym 
w realizację działań naszej szkoły związa-
nych z obchodami 200. rocznicy urodzin 
Stanisława Moniuszki, czyli wystawienie 
widowiska słowno-muzycznego „Bardzo 

Straszny Dwór”, przeprowadzenie kon-
kursu pianistycznego, gminnego turnieju 
moniuszkowskiego, konkursu plastycz-
nego. Dziękujemy uczniom klas o posze-
rzonym programie muzycznym, ale też 
uczniom z innych klas. Dziękujemy Jadwi-
dze Maćkowiak, Katarzynie Łukaszewicz, 
Adriannie Wtorkowskiej-Kubińskiej, Alicji 
Duszczyk, Beacie Springer, Natalii 
Pyssie, wychowawcom klas o poszerzo-
nym programie muzycznym i innym 
nauczycielom oraz rodzicom zaangażo-
wanym w liczne przedsięwzięcia. 
Cieszymy się, że działania naszej szkoły 
zostały docenione i uhonorowane na tak 
wysokim szczeblu. 

Mirosława Szudera

Z przyjemnością informujemy, że 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka 

Sienkiewicza w Murowanej Goślinie 
zajęła I miejsce w Wojewódzkim Kon-
kursie Wiedzy o Twórczości Stanisława 
Moniuszki organizowanym przez Wielko-
polskiego Kuratora Oświaty. 

Stanowił on podsumowanie aktywności 
szkół województwa wielkopolskiego zwią-
zanej z obchodami 200. rocznicy urodzin 
kompozytora (kategorie: I i II etap eduka-
cyjny). W tym samym konkursie w katego-
rii indywidualnej uczeń naszej szkoły 
Mikołaj Resztak (klasa 5c) zajął I miej-
sce, natomiast uczeń klasy 6e Adam Hil-
debrandt zdobył wyróżnienie.

Wręczenie nagród odbyło się podczas 
uroczystego fi nału konkursu, który odbył 
się w Urzędzie Wojewódzkim 18 lutego, 
w obecności m.in. Anety Niestrawskiej - 
Wicewojewody Wielkopolski, Elżbiety 
Leszczyńskiej - Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty. Podczas tej gali uczniowie 
„Dwójki” mieli też możliwość zaprezento-
wania swoich wokalnych, muzycznych 
i tanecznych umiejętności, które zyskały 
duże uznanie zgromadzonych. Zaprezen-

„Dwójka” wygrała Wojewódzki Konkurs 

Wiedzy o Twórczości Stanisława Moniuszki
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Dzięki temu historia Powstania Wiel-
kopolskiego jest dla naszych uczniów 

bardziej zrozumiała i kształtuje wśród 
nich postawę patriotyczną. 

Kilka dni wcześniej zostały rozlosowane 
drużyny, w skład których wchodzili 
uczniowie wszystkich klas. Utworzone 
drużyny przyjęły nazwy związane 
z Powstaniem Wielkopolskim, między 
innymi: Patrioci, Obrońcy Cytadeli, 
Powstańcy, czy Szyfranci. 

Wtorek 18 lutego 2020 roku zaczęliśmy 
od wspólnego zapoznania się z fi lmem 
przypominającym wydarzenia tamtych 
dni. Po projekcji rozpoczęliśmy turniej. 
Drużyny rywalizowały między sobą 
w następujących konkurencjach: musztra 
powstańcza, historia Powstania Wielko-
polskiego, powstańcze DNA, sprawny jak 
powstaniec, powstanie w liczbach, kore-
spondent zagraniczny, pieśni powstań-
cze, Lazaret i Powstanie Wielkopolskie 
w malarstwie. W trakcie wykonywania 
poszczególnych zadań uczniowie musieli 
wykazać się sprawnością fi zyczną, znajo-

mością historii, umiejętnościami muzycz-
nymi i plastycznymi oraz znajomością 
języka angielskiego. 

Główną nagrodą w turnieju był złoty bon 
o wartości 400 złotych ufundowany przez 
Radę Szkoły. Zdobyła go drużyna Patrio-
tów. Kwota zostanie rozdysponowana na 
wszystkich zwycięzców poprzez dofi nan-
sowanie wycieczki. Nagrodę wręczyli 
Dorota Brajewska - Kierownik Referatu 
Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia 
i Spraw Społecznych i Bogusław Frącko-
wiak - Wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej. 

Podsumowaniem dnia był uroczysty apel. 
Uczniowie klasy V przedstawili krótki rys 
historyczny, a dyrektor Aldona Dałek pod-
sumowała turniej i podziękowała wszyst-
kim zaangażowanym za wspólne uczcze-
nie pamięci powstańców. Ostatni akcent 
stanowiło wspólne odśpiewanie Marsy-
lianki Wielkopolskiej. 

Na zakończenie zaplanowane było ogni-
sko z kiełbaskami. Niestety, ze względu 

na nagłą ulewę posiłek powstańczy odbył 
się w szkole. 

Karolina Magdziarz 

Dzień Patrona

nywać pod okiem swoich nauczycieli przy 
stołach laboratoryjnych. 

Mamy nadzieję, że przyczyni się to do 
lepszego zrozumienia trudnych zagad-
nień przyrodniczych.

Aldona  Dałek
dyrektor szkoły

Po feriach zimowych uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Wiel-

kopolskich w Długiej Goślinie czekała 
niespodzianka. Sala nr 5 przekształciła 
się w pracownię przyrodniczą. 

Dzięki wielkiej pomocy, zaangażowaniu 
rodziców i pracowników szkoły udało się 
w czasie wolnym od zajęć przygotować 
pracownię na powrót uczniów z ferii.

Sala została wyposażona w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne do nauczania biolo-
gii, chemii, fi zyki i geografi i. Uczniowie 
będą mogli korzystać także z monitora 
interaktywnego z oprogramowaniem do 
przedmiotów przyrodniczych, dzięki 
czemu lekcje będą dla nich na pewno 
atrakcyjne i ciekawe. 

Różne doświadczenia będą mogli wyko-

Pracownia przyrodnicza

Święto Patrona w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Długiej Goślinie to 

zawsze wyjątkowy dzień. W tym roku spędziliśmy go bardzo aktywnie, angażując się w turniej 

„I ty możesz zostać generałem”.
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Chór prowadziła Adrianna Wtorkow-
ska-Kubińska, a rozśpiewania zespołu 

i zapowiadania szczegółów koncertów 
podjęła się Elżbieta Wtorkowska. Organi-
zator festiwalu, zainteresowany metodą 
pracy, poprosił również o przeprowadze-
nie rozśpiewania dla pozostałych zespo-
łów dziecięcych i młodzieżowych. Tym 
razem na fortepianie towarzyszyła „Can-
zonie” Grażyna Ney - zaprzyjaźniona pia-
nistka z Wrocławia. 

Dziewczęta przygotowały przysłaną przez 
organizatorów pieśń „Kinneret”, opowia-
dającą o pięknie Galilei i Jeziora Galilej-
skiego, które w biblijnym języku hebraj-
skim nazywa się właśnie Kinneret. Przed 
koncertem inaugurującym festiwal, 
dyrektor artystyczny Dany Amit opraco-
wał z dziewczętami szczegóły wymowy 
tekstu pieśni w języku hebrajskim. 
W rezultacie chór nasz, który inauguro-
wał festiwal, wykonując dwie pieśni - 
Teresy Jennings „Candle for Peace” oraz 
„Pokochaj wiosnę” Grzegorza Miśkiewi-
cza, został poproszony o zaśpiewanie 
a cappella fragmentu „Kinneret”. Wyko-
nanie to spotkało się z ogromnym aplau-
zem publiczności, w wypełnionej do 
ostatniego miejsca sali koncertowej na 
1400 osób w Kvutzat Kinneret. Finalnie 
do chóru dołączyli śpiewacy izraelscy 
i wspólnie z publicznością została wyko-
nana cała pieśń. W koncercie inaugura-
cyjnym wystąpiły jeszcze dwa profesjo-
nalne zespoły - oktet wokalny oraz chór 
młodzieżowy. 

Każdy koncert festiwalowy odbywał się 
w innym miejscu. Nasz chór prezentował 
zarówno repertuar w języku polskim, 
w tym opracowania muzyki ludowej, jak 
i kompozycje w języku angielskim 
i hebrajskim. Codziennie „Canzona”, 
mieszkająca w hotelu w okolicach Kefar 
Nahum, przejeżdżała na południe, nad 
brzegiem Jeziora Galilejskiego, od Dega-
nya - najstarszego kibucu w Izraelu, przez 
historyczną Tyberiadę i Migdal HaEmeq 
do Kinneret. W wolnym czasie była możli-
wość wejścia na Górę Błogosławieństw, 
zwiedzenia muzeum Jigal Allona w Ginno-
sar, gdzie obejrzeć można łódź Jezusa 
oraz Yardenit, gdzie rzeka Jordan 
wypływa z Jeziora Galilejskiego. Znajduje 
się tu miejsce obrzędów chrztu.

W festiwalu wzięły udział 53 zespoły - 
ponad 1400 uczestników. Reasumując: 
piękne wydarzenie artystyczne, łączące 
narody i kultury. 

Wizyta w Ziemi Świętej to również możli-
wość zwiedzenia miejsc znanych ze Sta-
rego i Nowego Testamentu. Już po wylą-
dowaniu w Tel Avivie chór zamieszkał 
w Bethlejem, a kolejnego dnia zwiedził 
Jerozolimę, począwszy od Góry Oliwnej, 
a kończąc na Bazylice Grobu Pańskiego. 
W drodze na północ była możliwość zwie-
dzenia Nazaretu i Kany Galilejskiej. Nie-
zapomniane przeżycia duchowe i arty-
styczne. 

Chóry „Canzona” dotychczas koncerto-

wały w Europie i USA, a tym razem była 
to pierwsza podróż zespołu do Azji. Chór 
Dziewczęcy „Canzona” był jedynym 
zespołem z Polski, biorącym udział 
w „The See of Galilee”. Mamy nadzieję, 
że już wkrótce goślińska publiczność 
będzie miała okazję podziwiać występ 
izraelskiego zespół podczas Międzynaro-
dowego Festiwalu Chóralnego im .ks. E. 
Szymańskiego.

Koszty udziału w festiwalu obejmowały 
transfer na lotnisko w Berlinie, przelot 
samolotem do Tel Avivu, zakwaterowanie 
w hotelach, transfer autokarem w Izra-
elu, obsługę miejscowej przewodnik oraz 
akredytację festiwalową. Tym razem mia-
sto wsparło chór w wysokości 20% całko-
witych kosztów wyjazdu. Dziękujemy bar-
dzo!

Elżbieta Wtorkowska
Zdjęcia: archiwum c hóru

Chór Dziewczęcy „Canzona” 
w Izraelu

częta zaprezentowały ciekawy i zróżnico-
wany program kolęd i pastorałek, zdoby-
wając Srebrne Pasmo. 

Po przesłuchaniu konkursowym chó-
rzystki wzięły udział we wspólnym kolę-
dowaniu chórów przy żłóbku w Bramie 

Grudziądzkiej oraz zaśpiewały  podczas 
uroczystej mszy świętej w kościele Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Adriannna Wtorkowska-Kubińska

18 stycznia 2020 r. Chór Dziewczęcy 
„Canzona” z Murowanej Gośliny wziął 

udział w XV Ogólnopolskim Konkursie 
Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. 

W konkursie udział wzięły 23 chóry 
i zespoły wokalne z całego kraju. Dziew-

Srebrne Pasmo „Canzony” w Chełmnie

W pierwszym tygodniu ferii zimowych chórzystki Canzony wzięły udział w Międzynarodo-

wym Festiwalu Chóralnym „The See of Galilee”. Chór wystąpił podczas czterech koncertów, 

wziął udział w dwóch spotkaniach integracyjnych z izraelskimi zespołami dziecięcymi i mło-

dzieżowymi oraz w warsztatach perkusyjnych.
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W sobotę 19 stycznia br. w sali 
ośrodka kultury przy ul. Mściszew-

skiej 10 odbyło się niezwykłe spotka-
nie. Mieliśmy okazję wysłuchać wspa-
niałych opowieści podróżników. 

Panowie Artur i Giorgi zabrali licznie 
przybyłą publiczność do serca pięknego 
kraju, jakim jest Gruzja. Pokazali zdjęcia 
miejsc, w które można dotrzeć w ich 
zespole podróżniczym Gruzja 4-You. 
Spotkanie przyciągnęło pasjonatów 
podróży i chętnych na wyjazd, jak i tych, 
którzy już taką podróż odbyli. Wszyscy 
zainteresowani mogli zapoznać się z kul-
turą, zabytkami, kuchnią i pięknem 
naturalnego krajobrazu, obyczajami oraz 
poznać kilka patentów na niebanalne 
zwiedzanie. 

Uczestnicy spotkania skonfrontowali 
swoje dotychczasowe doświadczenia 

i wyobrażenia z rzetelną opowieścią 
prawdziwego Gruzina. Wyjazd z Gruzja 
4-You to nie turnus w kurorcie, a praw-
dziwe zaproszenie przez gospodarzy, 
rodowitych Gruzinów do swojego kraju, 
do swojego domu. Namiastkę tej gościn-
ności na dobry początek poczuliśmy na 
spotkaniu. 

Bartłomiej Stefański
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański

KULTURA

Zaproszenie do serca Gruzji
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REFERAT BUDOWLANO-INWESTYCYJNY 

I ZARZĄDZANIA DROGAMI

PO KIEROWNIKA Izabela Stefańska, 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
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

SOŁECTWA

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: 8.00-17.00
wtorek-środa: 7.30-15.30
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 

TRANSPORT PUBLICZNY

Benigna Binięda, 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 620 

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Joanna Krzyśka, 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 Monika Paluszkiewicz, 61 8923 685

WIELKA ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Sztab WOŚP Murowana Goślina 
#1149 informuje:

• po ponownym przeliczeniu 
w banku w 28. Finale zebraliśmy 
94.917,86 zł, 67,52 euro, 15,30 
funtów, 7,84 dolarów,

• akcja zbiórki krwi przyniosła 
88,444 litrów krwi,

• do banku szpiku kostnego 
zgłosiło się 26 osób,

Wszystkim Darczyńcom, 
Sponsorom, Wolontariuszom 

zaangażowanym 
w przygotowanie Finału 

bardzo dziękujemy! 

Się ma!



www.murowana-goslina.pl20

KULTURA

W pierwszym tygodniu ferii zaprosili-
śmy dzieciaki do pracowni kreatyw-

nej, w której, jak zawsze, ćwiczyliśmy 
nieograniczoną wyobraźnię plastyczną, 
ale też kształtowaliśmy umiejętność 
współdziałania w grupie. A było nas 
naprawdę wielu. 

W poniedziałek podarowaliśmy drugie 
życie zaginionej czarnej skarpetce. I tak 
powstało przezabawne stado nielotów - 
pingwinów. Jedne były w czapkach, inne 
w sweterkach. Najważniejszy jednak był 
proces tworzenia. Wypychanie, formowa-
nie, klejenie i ozdabianie. W środę 
powstały niezwykłe zimowe obrazy 
w kole malowane. Do tworzenia pracy 
wykorzystaliśmy farby w barwach zim-
nych, kartony, pędzle i plastelinę. 
Powstał trójwymiarowy, bajkowy brzo-
zowy las, w którym zimowały plasteli-
nowe, bajecznie kolorowe ptaki. 

Warsztat kreacji modowej „młoda moda” 

zaproponował stosownie do deszczowej 
aury przefasonowanie płaszczy deszczo-
wych. Projektanci modowi stworzyli kre-
acje godne wielkich wybiegów. Za 
pomocą kolorowych taśm klejących tech-
niką „tape art.” nanosili fantazyjne wzory 
i aplikacje na płaszcze, zmieniając ich 
fakturę, fason i kolor. Powstały też 
spodnie skrojone na miarę. Nowa kolek-
cja pret a porter rozeszła się po ulicach 
naszego miasta. 

Zdobycie góry to niełatwa sprawa, wiedzą 
o tym uczestnicy zajęć o wyprawie gór-
skiej. Pogoda popsuła plany zdobycia 
szczytu, ale na schodach ośrodka kultury 
zamontowaliśmy poręczówki, aż na ostat-
nie piętro i górę zdobyliśmy… w budynku. 
Każdy na szczyt wniósł przygotowaną 
fl agę ze swoim imieniem, zawiesiliśmy 
„wiatrowe życzenia dla świata” naryso-
wane przez uczestników wyprawy. Próbo-
waliśmy chodzenia po taśmie slackline, 
wiązaliśmy węzełki wspinaczkowe. Dzie-

ciaki zobaczyły do czego służą czekany, 
raki, kości, friendy i cały ten wspinacz-
kowy szpej. W atmosferze górskiego 
schroniska znalazł się też czas na gór-
skie opowieści.

Agnieszka Szymańska-Wojtera
 Bartłomiej Stefański

zdjęcia: Arleta Włodarczak, Iwona Schef-
fl er, Bartłomiej Stefański

W piątek 18 stycznia br. zaprosiliśmy 
fanów dobrej muzyki, a przede wszyst-

kim miłośników jazzu, na niezwykły kon-
cert kameralny. W sali ośrodka kultury, 
która na ten czas zamieniła się w nastro-
jową kawiarenkę, wystąpiło trzech niezwy-
kle utalentowanych mężczyzn - Gitarsi. 

To trio gitarowe z Poznania, powstałe latem 
2018 roku. Czarek Bera i Stanisław Kacz-
marek (gitary akustyczne) przyjaźnią się od 
wielu lat, obaj pochodzą z Owińsk. Ich 
wspólne muzykowanie rozpoczęło się jesz-
cze w latach dziewięćdziesiątych, nato-
miast Marcin Fukowski (gitara basowa) 
wraz z Czarkiem Berą grają w zespole 
Wolny Elektron. 
I tak, przy fi liżance kawy, blasku świec 
w części pierwszej mogliśmy przenieść się 
za sprawą muzyków w lata pięćdziesiąte, 
ponieść 
się muzyce fi lmowej i nie tylko. W progra-
mie bowiem znalazły się przeboje Herbiego 
Hancocka, Duke’a Ellingtona, Astora Pia-
zzolli czy Beatelsów w niezwykłych aranża-
cjach Gitarsów.
W część drugiej wysłuchaliśmy kompozycji 
własnych muzyków. Całość poprowadził 
Czarek Bera, który z niezwykłą swadą 
i dowcipem opowiadał anegdoty związane 
z historią utworów, ale też w sposób bardzo 
ciepły i brawurowy nawiązał kontakt 

z publicznością. Były owacje, bisy, a przede 
wszystkim była dobra, hipnotyzująca 
i dająca się ponieść gra Gitarsów. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

Artystyczne ferie w Ośrodku Kultury

Gitarsi
Ponad ćwierć tysiąca osób zgroma-
dził XVI koncert karnawałowy Orkie-

stry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Murowanej Goślinie pod batutą Mate-
usza MJ Sibilskiego, który odbył się 15 
lutego br. w auli przy ul. Mściszewskiej.

Koncerty karnawałowe orkiestry to już 
tradycja w naszym mieście, przez kilka 
lat odbywały się nawet dwa, aby aula 
mogła pomieścić wszystkich chętnych.

Publiczność usłyszała doskonale znane 
polskie przeboje, orkiestrze towarzyszyła 
solistka Anna Maria Orwat. Podczas kon-
certu podziękowano wieloletnim muzy-
kom orkiestry: Jolancie Kobus, Annie 
Pokrzywińskiej (nieobecna), Markowi 
Olejniczakowi, Benedyktowi Baszczyń-
skiemu, Zachariaszowi Maćkowiakowi, 
Romanowi Ratajczakowi (nieobecny) 
i Andrzejowi Kuźniewskiemu. 

Tak się złożyło, że w dniu koncertu uro-
dziny obchodziła prezes Benigna Binięda 
i dla niej na początku orkiestra zagrała 
„Sto lat”. Natomiast na końcu, kiedy skła-
dano gratulacje kapelmistrzowi Mate-
uszowi MJ Sibilskiemu z okazji 30-lecia 
pracy artystycznej, publiczność zaintono-
wała i zaśpiewała „Sto lat” dla niego.

Arle ta Włodarczak

Podwójne „Sto lat”
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Stowarzyszenie KGD Fanaberia oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji zapraszają na:

V Krąg Kobiet 
„Z biznesem jej do twarzy"
sobota, 21 marca 2020 r., godz. 17.00-20.00

Miejsce: Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza"; ul. Nowy Rynek 8, Murowana GoślinaMiejsce: Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza"; ul. Nowy Rynek 8, Murowana Goślina

FB: https://www.facebook.com/kgd.fanaberia/FB: https://www.facebook.com/kgd.fanaberia/

WSTĘP WOLNY, ZAPROŚ KOLEŻANKĘWSTĘP WOLNY, ZAPROŚ KOLEŻANKĘ

Agnieszka Byczyńska - trener, coach, konsultant. 

Specjalista i ekspert asertywnej komunikacji na 

różnych płaszczyznach życia, zarówno w relacjach 

prywatnych, jak i zawodowych. Pomaga ludziom 

budować ich poczucie własnej wartości i pewności 

siebie. Jej misją jest inspirowanie, wzmacnianie 

i odkrywanie potencjału, budzenie odwagi i siły 

do działania.

Aleksandra Henclewska - żona, matka i szef. 

Przeszła drogę od agenta, menedżera, szkole-

niowca, trenera do właściciela fi rmy. Zawsze na 

własnej działalności. Główne zadanie to wdraża-

nie innych, pomoc w rozwiązywaniu problemów. 

Działaczka społeczna, członek Zarządu Stowarzy-

szenia KGD Fanaberia i innych stowarzyszeń. 

Magdalena Nawrocka - dyplomowana wiza-

żystka, linergistka. Wydobywa kobiecość i piękno 

ze swoich klientek, zachęca do dbania o swoją 

skórę oraz uczy, jak w kilku krokach wykonać 

efektowny i trwały makijaż. Prywatnie mama 

i żona, członkini Stowarzyszenia KGD Fanaberia.
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Aula SP nr 1 w Murowanej Goœlinie

ul. Mœciszewska 10 godz.19.00
40.00 PLN przedsprzeda¿
50.00 PLN w dniu koncertu

20 marca 2020 r. (pi¹tek)

BILETY:

DO NABYCIA: Oœrodek Kultury, ul. Mœciszewska 10
                         Klub Osiedlowy, Nowy Rynek 8
                         Biblioteka Publiczna, ul. Poznañska 16

ul.Mœciszewska 10
Tel 61-8-122-120


