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UWAGA!
ZŁÓŻ DEKLARACJĘ DOT. 
ODBIORU ŚMIECI  
DO 31 GRUDNIA BR.

ULTRATUR
BIEGI NA 51, 26 I 14 KM 
W PUSZCZY ZIELONCE

OBCHODY  
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 
w Murowanej Goślinie

JUBILEUSZ 50-LECIA
PZERII 
W MUROWANEJ GOŚLINIE

STAWKI I OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI 
KOMUNALNYMI  
– STR. 11-13



Zapraszamy Państwa do złożenia swojej propozycji do Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy 
Murowana Goślina „Przedsiębiorca Roku 2021 Gminy Murowana Goślina” w kategoriach: 
› całokształt 
› mały przedsiębiorca (do 10 osób zatrudnionych) 
› średni przedsiębiorca (od 11 do 30 osób zatrudnionych) 
› duży przedsiębiorca (powyżej 30 osób zatrudnionych).

Złożenie nominacji to sposób na wyróżnienie przedsiębiorcy 
z naszej gminy, który w roku 2021 wykazał się realizacją inwestycji 
w  swojej firmie, ale również przyczynił się do rozwoju 
gospodarczego gminy, wzrostu przedsiębiorczości, a także wspierał 
cenne inicjatywy społeczne lub gospodarcze.

Nominacje do nagród wraz z uzasadnieniem i wskazaniem kategorii 
można przesyłać do 3 stycznia 2022 r. włącznie do kancelarii Urzędu 
Miasta i Gminy z dopiskiem „Przedsiębiorca Roku” lub e-mailem na 
adres: b.florys@murowana-goslina
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DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

DARIUSZ URBAŃSKI  Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

z przyjemnością informuję, że inwestycje zewnętrzne i pozy-
skane środki w tym roku wyniosły blisko 18 mln zł. Pozyskali-
śmy 3 mln 300 tysięcy zł na przebudowę ul. Przemysłowej. 
Udało się pozyskać 3 mln 600 tysięcy zł na przebudowę 
drogi do Zielonki. Za działania w celu zrealizowania tej inwe-
stycji podziękowania dla starosty Jana Grabkowskiego, wice-
starosty Tomasza Łubińskiego, radnego Jarosława Dobrowol-
skiego oraz radnej Elżbiety Dziel. Warunkiem wykonania 
inwestycji było przekazanie darowizny Starostwu Powiato-
wemu w celu uregulowania własności gruntów drogi i tę 
sprawę załatwiliśmy.

Ponadto pozyskaliśmy 1 mln złotych na budowę brakujących 
odcinków kanalizacji w gminie. Budowa kanalizacji w Białęży-
nie w całości realizowana jest przez Aquanet. Koszt – 
8 mln zł – w całości pokryje spółka, bez wkładu własnego 
gminy. To ogromny sukces. Na podobnych zasadach odbywa 
się budowa sieci wodociągowej w ul. Radzimskiej w Mścisze-
wie – koszt to 1 mln. zł. 
Z rezerwy celowej premiera pochodzą środki – 800 tysięcy 
złotych – pozyskane na budowę drogi z Wojnowa do Woj-
nówka. Obecnie projektujemy przebudowę.
Pozyskaliśmy także 176 tysięcy na bezpieczne skrzyżowania 
i przejścia dla pieszych (ul. Kutrzeby/Leśna, Kutrzeby/
Smolna, ul. Kolejowa przy dworcu PKP), a także ok. 16 tys. zł 
na doposażenie placu zabaw w Głębocku

Zbliża się koniec roku 2021. Cieszę się, że po kilku miesią-
cach napięć sytuacja jest spokojniejsza, możemy skupić się 
na pracy dla mieszkańców, a mniej energii marnujemy na 

odpieranie bezpodstawnych ataków. Realizujemy inwestycje 
i planujemy kolejne na następne lata. W pierwszej połowie 
listopada podpisałem projekt budżetu na rok 2022. 
Z ogromną przyjemnością informuję, że rok ten będzie prze-
łomowy i rekordowy – wydatki majątkowe z budżetu gminy 
na inwestycje wyniosą w przyszłym roku blisko 14 milio-
nów zł! Na tym nie koniec, bo kolejne realizacje wystartują 
po podziale wolnych środków. 

Pod koniec bieżącego roku dopracowujemy wszystkie ele-
menty nowego systemu odbioru odpadów, gdyż od stycznia 
to na gminie spoczywać będzie tenże obowiązek. W poprzed-
nim wydaniu biuletynu przekazaliśmy 3 wzory deklaracji. Aby 
gmina mogła sprawnie działać i odbierać odpady należy 
do 31 grudnia dostarczyć wypełnioną deklarację do urzędu. 
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na str. 
11-13. tego wydania biuletynu.

Chciałbym Mieszkańców naszego miasta i gminy serdecznie 
zaprosić na VIII Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym roku 
znacznie rozbudowaliśmy jego formułę, żeby uatrakcyjnić to 
wydarzenie i sprawić, że mieszkańcy będą mogli poczuć 
magię świąt. Z kilkugodzinnej imprezy rozbudowujemy jar-
mark do wydarzenia kilkudniowego. Poza znanym już Pań-
stwu kiermaszem i Goślińskim Kolędowaniem, serdecznie 
zapraszam na pokazy artystyczne, karuzelę dla dzieci, 
a także poczęstunek. Zapraszamy!
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GMINA

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia  
życzymy Państwu 

dużo zdrowia, spokoju, szczęścia,  
a także wspaniałej atmosfery wyczekanych spotkań rodzinnych

Radosław Szpot
Zastępca Burmistrza 

Miasta i Gminy Murowana Goślina 

Dariusz Urbański
Burmistrz Miasta i Gminy 

 Murowana Goślina 
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Mały ranny jeż został 
przyniesiony w paździer-
niku do weterynarza 
przez mieszkańca naszej 
gminy. Uraz głowy 
zwierzaka, problemy ze 
wzrokiem, a także 
osłabienie sprawiały, że 
z pewnością w takim 
stanie nie poradziłby sobie na wolności. 
Na jego przyjęcie i objęcie opieką 
zgodziło się Polskie Stowarzyszenie 
Ochrony Jeży „Nasze jeże” i właśnie tam 
zawieźliśmy dziś malucha.

To nie pierwszy zwierzak, który trafia 
z naszego terenu pod troskliwe skrzydła 
stowarzyszenia. Dlatego serdecznie 
zachęcamy do wsparcia „Naszych jeży”.
https://www.facebook.com/naszejeze.org

Rafał Krajewski 
Komendant Straży Miejskiej 

w Murowanej Goślinie

GMINA

Obchody rozpoczęły się uro-
czystą mszą św. w intencji 
Ojczyzny w Kościele pw. św. 
Jakuba Apostoła. 
Dalsza część uroczystości miała miejsce 
przy pomniku na Powstańców Wlkp. 
Orkiestra Dęta OSP po batutą Mateusza 
Sibilskiego odegrała hymn państwowy, 
następnie trębacze zagrali hejnał 
naszego miasta. Burmistrz Dariusz 
Urbański w swoim wystąpieniu przypo-
mniał ważne wydarzenia z historii, które 
wiodły naszą ojczyznę do wolności. 
Podkreślił, że wolność nie jest dana, 
tylko trzeba o nią walczyć.

Następnie delegacje ponad trzydziestu 
różnych środowisk złożyły wiązanki pod 
pomnikiem na placu Powstańców Wielko-
polskich. Wieniec od mieszkańców 
miasta i gminy złożyli: burmistrz Dariusz 
Urbański, zastępca burmistrza Radosław 
Szpot i przewodniczący RM Bogusław 

Święto Niepodległości

Frąckowiak. Uroczystość na placu 
zakończyła się wspólnym śpiewaniem 
pieśni patriotycznych, które zostały 
przygotowane przez Gośliński Szczep 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 
„Wzgórze” i Orkiestrę Dętą OSP. Ostat-
nim akcentem obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości było Strzelanie 
Niepodległościowe, zorganizowane przez 
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Murowa-
nej Goślinie.

Arleta Włodarczak 
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Miło nam poinformować, że wnio-
sek pn. „Kompleksowa przebudowa 
ul. Przemysłowej w Murowanej Gośli-
nie, strategicznej dla atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy i rozwoju lokal-
nej przedsiębiorczości” otrzymał 
dofinansowanie 3 325 000 zł. Reali-
zacja w 2022 roku.

Jesienią pozyskaliśmy także dofinanso-
wania z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg na wsparcie zadania „poprawa 
bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych” w trzech lokalizacjach: 
- ul. Kutrzeby/Smolna – 36 000 zł;
- ul. Kutrzeby/Leśna – 36 000 zł;
- ul. Kolejowa (przy Dworcu PKP) – 
29 098,86 zł;
- a także trzy przejścia dla pieszych 
na skrzyżowaniu ulic Poznańska/

Transport rannego jeża

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Kraina Trzech Rzek, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

Mściszewska/Przemysłowa na kwotę 
92 997,49 zł pozyskane przez Powiat 
Poznański.

Łączna kwota dotacji to ponad 194 000 zł.

Natomiast z Lokalnej Grupy Działania 
„Kraina Trzech Rzek” dotacje pozyskały 
Koła Gospodyń Wiejskich w naszej 
gminie. W Nieszawie zostanie wykonana 
inwestycja - doposażenie placu zabaw, 
budynek magazynowy oraz elementy 
siłowni zewnętrznej, natomiast w Woj-
nówku dotacja przeznaczona jest na 
rozwój świetlicy.

Również z LGD Kraina Trzech Rzek 
pochodzi dotacja na nową wiatę w Białę-
żynie. Umowa o dofinansowanie w kwo-
cie blisko 30 000 zł została podpisana 
przez zastępcę burmistrza Radosława 

Szpota i możemy przystąpić do fazy 
realizacji.

Kolejne dofinansowanie w kwocie 
35 000 zł pozyskaliśmy na sprzęt 
dydaktyczny dla Szkoły Podstawowej nr 2 
w ramach programu „Aktywna tablica”. 
Za powyższą sumę dofinansowania 
zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt  
i programy.

(BK)

Pozyskane dofinansowania

Zastępca burmistrza Radosław Szpot podczas 
podpisywania umowy z LGD Kraina Trzech rzek.

https://www.facebook.com/naszejeze.org?__cft__%5b0%5d=AZVtQlbq3-nCyU8bLGD86eSUp6xzN3PVrTURuq--rK5PVK5SnczY2UD1nJFHUP1cL4Ljgbwcf4zEbxVxN2X559R1zKFhUeizXoaB_cEO9ts2TGta6s6XCyXdzqAp4KT6qnzR6V9Ol24O1VTWbLTADksO&__tn__=-UK-R
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Miło nam poinformować, że do 
grona osób uhonorowanych meda-
lem Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Murowana Goślina dołączyła Jolanta 
Stern.
Radni, podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Miejskiej, która się odbyła 28 września 
2021 r., w uznaniu dla wieloletnich 
działań na rzecz lokalnej społeczności 
i licznie podejmowanych inicjatyw na 
terenie gminy Murowana Goślina, jedno-
myślnie podjęli decyzję o nadaniu tytułu. 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana 
Goślina Dariusz Urbański wraz z Przewod-

Zasłużona Jolanta Stern

niczącym Rady Miejskiej Bogusławem 
Frąckowiakiem odznaczyli Jolantę Stern 
podczas obchodów 50-lecia Oddziału 
Rejonowego PZERiI w Murowanej Goślinie. 
Serdecznie gratulujemy.

Katarzyna Dobrowolska
Zdjęcie: Andrzej Kietzmann 

12. W sprawie ustanowienia pomników 
przyrody.

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
13. W sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Murowana 
Goślina z organizacjami pozarządo-
wymi i innymi podmiotami prowa-
dzącymi działalność pożytku publicz-
nego na 2022 rok”.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 rad-
nych, przeciw 1 radny (Kamil Grzebyta).
14. W sprawie przyjęcia rezygnacji rad-

nego z funkcji Zastępcy Przewodni-
czącej Komisji Rewizyjnej Rady Miej-
skiej w Murowanej Goślinie.

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
15. W sprawie wyboru Zastępcy Prze-

wodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Murowanej Goślinie.

Za kandydaturą radnej Grażyny Nawroc-
kiej głosowało 8 radnych, przeciw 2 
(Kamil Grzebyta, Magdalena Binięda-
Grzebyta), wstrzymała się 1 (Justyna 
Radomska).
Wynik imiennych głosowań: 
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/11700/wiadomosc/595226/
wykaz_imiennych_glosowan_na_xxxviii_
sesji_rady_miejskiej_w_murow 
Treść podjętych uchwał:
http://bip.murowana-goslina.pl/wiado-
mosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej 
Transmisja z obrad:
https://esesja.tv/transmisja/19679/
xxxviii-sesja-czesc-1-26102021-r.htm 
https://esesja.tv/transmisja/19692/
xxxviii-sesja-czesc-2-26102021-r.htm 

Beata Lipowska 
Referent ds. obywatelskich i kancelarii

8. W sprawie opłaty targowej na rok 
2022, poboru opłaty targowej w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasenta 
i określenia wynagrodzenia inkaso.

Za podjęciem uchwały zagłosowało 11 rad-
nych, przeciw 1 radny (Kamil Grzebyta).
9. W sprawie określenia wysokości 

podatku od nieruchomości.
Za podjęciem uchwały głosowało 9 rad-
nych, przeciw 3 radnych (Kamil Grzebyta, 
Magdalena Binięda-Grzebyta, Justyna 
Radomska).
10. W sprawie zmiany uchwały nr 

XXXIV/356/2021 z dnia 21 lipca 
2021 r. w sprawie określenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na nieruchomo-
ści, na której znajduje się domek 
letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 rad-
nych, przeciw 1 radny (Kamil Grzebyta).
11. W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie Porozumienia Międzygmin-
nego, pomiędzy Miastem Oborniki, 
Miastem i Gminą Murowaną Gośliną, 
Gminą Czerwonak, Miastem i Gminą 
Swarzędz, Miastem i Gminą Pobie-
dziska, Gminą Kleszczewo, Gminą 
Kostrzyn, a Miastem Poznaniem 
w sprawie wykonania zadań publicz-
nych w zakresie zagospodarowania 
przez Miasto Poznań niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów komu-
nalnych, pochodzących z terenów ww 
gmin w Instalacji Przekształcania 
Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.

26 października br. odbyła się XXXVIII 
Sesja Rady Miejskiej, w której uczestni-
czyło 12 radnych (3 nieobecnych).
Rada podjęła następujące uchwały:
1. W sprawie zmiany uchwały budżeto-

wej na 2021 r. 
Za podjęciem uchwały zagłosowało 9 
radnych, przeciw 2 radnych (Kamil Grze-
byta, Justyna Radomska), wstrzymała 
się 1 (Magdalena Binięda-Grzebyta).
2. W sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Murowana 
Goślina na lata 2021-2036.

Za podjęciem uchwały głosowało 9 rad-
nych, przeciw 2 (Kamil Grzebyta, Justyna 
Radomska), wstrzymała się 1 (Magda-
lena Binięda-Grzebyta).
3. W sprawie nadania nazw ulic 

w Murowanej Goślinie.
Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
4. W sprawie wyrażenia zgody na przeka-

zanie praw własności nieruchomości 
położonej w Kamińsku w formie daro-
wizny na rzecz Powiatu Poznańskiego.

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie.
5. W sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla dz. nr 
31/5 położonej w obrębie Łoskoń 
Stary, gmina Murowana Goślina.

Rada podjęła uchwałę jednogłośnie
6. W sprawie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla dz. 
nr 1279/2 położonej w Murowanej 
Goślinie.

Rada podjęła uchwalę jednogłośnie.
7. W sprawie opłaty od posiadania psów.
Za podjęciem uchwały zagłosowało 8 rad-
nych, przeciw 1 radny (Kamil Grzebyta).

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

Szczepienia 
przeciwko 
covid-19

Poradnia Lekarza Rodzinnego 
w Murowanej Goślinie informuje, że 

w obu przychodniach wykonywane są 
szczepienia trzecią dawką szczepionki 

przeciwko covid-19. Można dzwonić 
do przychodni, aby umówić 

się na termin.

Przychodnia ul. Kręta 58  
– tel. 61 812 29 31,

Przychodnia ul. Dworcowa 10  
– tel. 61 812 21 71.

http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/595226/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxxviii_sesji_rady_miejskiej_w_murow
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/595226/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxxviii_sesji_rady_miejskiej_w_murow
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/595226/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxxviii_sesji_rady_miejskiej_w_murow
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wiadomosc/595226/wykaz_imiennych_glosowan_na_xxxviii_sesji_rady_miejskiej_w_murow
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
https://esesja.tv/transmisja/19679/xxxviii-sesja-czesc-1-26102021-r.htm
https://esesja.tv/transmisja/19679/xxxviii-sesja-czesc-1-26102021-r.htm
https://esesja.tv/transmisja/19692/xxxviii-sesja-czesc-2-26102021-r.htm
https://esesja.tv/transmisja/19692/xxxviii-sesja-czesc-2-26102021-r.htm
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W ubiegłym roku Oddział 
Rejonowy Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwali-
dów w Murowanej Goślinie 
obchodził 50-lecie istnienia. 
Niestety, pandemia pokrzyżo-
wała plany uczczenia jubile-
uszu. Uroczystą galę pod 
patronatem honorowym Bur-
mistrza Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina Dariusza Urbań-
skiego udało się zorganizować 
w październiku br.

Gości przywitał Zespół Śpiewaczy 
„Goślinianka” pod dyrekcją Alicji Dusz-
czyk, śpiewakom akompaniowali Artur 
Duszczyk i Wojciech Olejnik.

Krótką historię Oddziału Rejonowego 
przedstawiła przewodnicząca Jolanta 
Stern. Wręczono nagrody i wyróżnienia.  

Przewodnicząca Zarządu Oddziału 
Okręgowego w Poznaniu Maria Wietrzy-
kowska wręczyła odznaczenia przyznane 
na wniosek Oddziału Rejonowego 
w Murowanej Goślinie przez Zarząd 
Główny PZERiI w Warszawie.

Przewodnicząca Jolanta Stern otrzymała 
godność Członka Honorowego.

Złote Odznaki Duże wraz z aktem 
nadania otrzymali: Jadwiga Majewska, 
Wincenty  Błachowiak, Urząd Miasta 
i Gminy Murowana Goślina, Miejsko
-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 
w Murowanej Goślinie, Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Murowanej Goślinie.

Złote Odznaki Małe otrzymali: Zofia 
Kaus, Bogdan Gogolewski, Barbara 
Kawczyńska (pośmiertnie), Irena Ludz-
kowska, Janina Ratajczak, Bożena 
Rydzyńska, Stefania Rzadkiewa, Wanda 
Tomczak, Weronika Warzocha, Czesław 
Włodarczak, Helena Wolniewicz.

Elżbieta Wtorkowska otrzymała okolicz-
nościową statuetkę za 20 lat pełnienia 
funkcji Przewodniczącej Zarządu Oddzia-
łu Rejonowego w Murowanej Goślinie. 
Statuetki otrzymali również: za najdłuż-

Jubileusz 50-lecia PZERiI 
w Murowanej Goślinie

szą przynależność do związku - Barbara 
Antoniów i Maria Żurowska; w dowód 
uznania, za wspieranie związkowych 
działań i wrażliwość na sprawy seniorów 
- burmistrz Dariusz Urbański; za udostęp-
nienie seniorom pomieszczeń (na 
zasadzie użyczenia) Dyrektor Biblioteki 
Publicznej Małgorzata Stachowiak. 

Dyplomy uznania za aktywność i pracę 
na rzecz związku, wspomaganie działań 
statutowych i pomoc świadczoną na rzecz 
emerytów otrzymali: Stanisława Frącko-
wiak, Krystyna Nowak, Zofia Zielonacka, 
Ewa Wylegała, Jerzy Pawlak, Ireneusz 
Wylegała, Helena Kalińska-Peikow, Irena 
Pietrasik, Genowefa Przybył, Ryszard Przy-
był, Mariola Dreczkowska, Andrzej 
Dreczkowski, Włodzimierz Korzeniowski, 
Teresa Pilipczuk, Jadwiga Prause, Maria 
Polcyn, Gabriela Kruczkowska, Mirosława 
Zielińska, Elżbieta i Tadeusz Kopczyńscy, 
Halina Wrotyńska, Irena Misiak, Krystyna 
Andrzejewska. Specjalne podziękowania 
otrzymali Janina Błachowiak z-ca prze-
wodniczącej, Jadwiga Kubińska sekretarz 
oraz Zbigniew Laszkiewicz skarbnik.

Każdego roku związek upamiętnia 
jubilatów oraz pary małżeńskie obcho-
dzące okrągłe  rocznice. Podczas gali 
uhonorowano Zofię Kaus (90 lat), Helenę 
Wolniewicz (90 lat), Danutę Jaroszyk (80 
lat), Halinę Wiśniewską (80 lat). 50 lat 
małżeństwa obchodzili Anna i Bogdan 

Błachowiakowie, Gabriela i Stanisław 
Kruczkowscy, Ewa i Władysław Hudziako-
wie, Maria i Kazimierz Łaski, Jan i Maria 
Mordalowie, Walentyna i Jan Gruszczyń-
scy, Elżbieta i Zenon Pietrowscy.

W czasie koncertu piękne utwory 
z różnych części świata zaśpiewali 
artyści: Sonia Shaushyshvili sopran 
i Sławomir Olgierd Kramm baryton.

Przewodnicząca Jolanta Stern w ciepłych 
słowach podziękowała członkom związ-
ku, gościom, sponsorom za udział 
w uroczystości. Na zakończenie odśpie-
wano gromkie sto lat, po czym wszyscy 
udali się na pyszny tort.

Uroczystość 50-lecia PZERiI w Murowa-
nej Goślinie poprowadziła Katarzyna 
Dobrowolska.

Jolanta Stern, Przewodnicząca PZERiI 
w Murowanej Goślinie

Zdjęcia: Andrzej Kietzmann
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Cech Rzemieślników, Kupców 
i Przedsiębiorców w Murowa-
nej Goślinie świętował Jubile-
usz 40-lecia. Uroczystość 
odbyła się 22 października br. 
w Gościńcu Winnica w Sławicy. 
Wśród zaproszonych gości byli:

Przedstawiciele organizacji rzemieślni-
czych:

 ▪ Związek Rzemiosła Polskiego – wice-
prezes Wacław Napierała,

 ▪ Wielkopolska Izba Rzemieślnicza – 
prezes Stanisław Marczak,

 ▪ Cech Rzemiosł Różnych w Obornikach 
–  starszy cechu Leszek Wicherek 
wraz z delegacją,

 ▪ Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielo-
branżowa w Murowanej Goślinie – 
prezes Bogdan Dura.

Przedstawiciele władz samorządowych:
 ▪ Starostwo Powiatowe – członek zarzą-
du Antoni Kalisz,

 ▪ Miasto i Gmina Murowana Goślina – 
burmistrz Dariusz Urbański,

 ▪ Rada Miejska Gminy Murowana 
Goślina – przewodniczący Bogusław 
Frąckowiak i zastępca przewodniczą-
cego Przemysław Popiak,

 ▪ Miasto i Gmina Skoki – burmistrz 
Tadeusz Kłos,

 ▪ Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy 
Skoki Zbigniew Kujawa.

Przedstawiciele oświaty:
 ▪ Mariusz Palka – Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapow-
skiego w Bolechowie,

 ▪ Joanna Białachowska – Kierownik 
Szkolenia Praktycznego Branżowej 
Szkoły I Stopnia w Murowanej Goślinie.

Ponadto obecni byli: zarząd i członkowie 
zrzeszeni w Cechu Rzemieślników Kupców 
i Przedsiębiorców wraz z honorowym 
Starszym Cechu Apoloniuszem Twarogiem.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem 
gości przez Starszego Cechu Jarosława 
Dobrowolskiego, który następnie 
przekazał głos prowadzącej całą uroczy-
stość Wirginii Perczyńskiej. Zaproszeni 
goście kolejno zabierali głos, gratulując 
jubileuszu i życząc kolejnych lat owocnej 
pracy. Po przemówieniach uhonorowano 
zasłużonych rzemieślników medalami 
i odznaczeniami.

Honorowa Odznaka Rzemiosła:
 ▪ Marian Baszczyński
 ▪ Maciej Dura
 ▪ Szymon Pędziński
 ▪ Magdalena Pędzińska
 ▪ Małgorzata Dziurka
 ▪ Leszek Papajewski
 ▪ Krzysztof Maćkowiak
 ▪ Bożena Kruk
 ▪ Wojciech Koprowski
 ▪ Norbert Klaczyński
 ▪ Tomasz Jaszyk
 ▪ Maciej Kaźmierczak
 ▪ Monika Dziekan-Dobska
 ▪ Jan Zaręba
 ▪ Iwona Steinke
 ▪ Wiktor Rjoboków
 ▪ Aleksandra Pietraszewska
 ▪ Józef Pruss
 ▪ Tomasz Pędziński

W części artystycznej spotkania jubileuszo-
wego wystąpił Poznański Chór Kameralny 
„Fermata” pod dyrekcją Mateusza 
Sibilskiego. Po zakończonej akademii odbył 
się Bal Jubileuszowy w Gościńcu Winnica, 
w którym  nasi członkowie wraz z osobami 
towarzyszącymi świętowali nasze 40-lecie 
istnienia.

Joanna Łukasiewicz-Zalewska 
Zdjęcia: archiwum Cechu Rzemiosł 

Różnych w Obornikach

40-lecie Cechu

Lista odznaczonych rzemieślników – naj-
wyższe odznaczenia:

Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego 
„Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”:

 ▪ Bogdan Niedbała
 ▪ Jerzy Gruszka
 ▪ Alojzy Pacholski
 ▪ Paweł Biały
 ▪ Tadeusz Olszewski
 ▪ Grzegorz Cieślak
 ▪ Piotr Wtorkowski
 ▪ Janusz Binięda

Złoty Medal im. Jana Kilińskiego „Za za-
sługi dla Rzemiosła Polskiego”:

 ▪ Jan Bloch
 ▪ Ireneusz Łapiński
 ▪ Mirosława Wiszumirska
 ▪ Grzegorz Owczarzak
 ▪ Zdzisław Grzebyta
 ▪ Marian Kaczmarek
 ▪ Tomasz Kędziora
 ▪ Zbigniew Śliwiński
 ▪ Leszek Leszczyński
 ▪ Przemysław Reszela
 ▪ Paweł Piętka
 ▪ Jarosław Dobrowolski

Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego 
„Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”:

 ▪ Magdalena Bartkowiak
 ▪ Janusz Błachowiak
 ▪ Bolesław Szóstak
 ▪ Stanisław Wolniewicz
 ▪ Michał Wtorkowski
 ▪ Florian Warzybok
 ▪ Jadwiga Rochowiak
 ▪ Grażyna Rejak
 ▪ Anita Marszał-Owsian
 ▪ Tomasz Pawlak
 ▪ Marek Krotecki
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W dniu 3 listopada odbyła się 228 
akcja poboru krwi i rejestru do 
banku szpiku. Przeprowadzono ją 
w ambulansie obok Zespołu Szkół 
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego 
w Bolechowie. 
Akcja miała szczególny charakter, 
ponieważ odbywała się pod hasłem 
„Młoda krew ratuje życie – zostań 
dawcą szpiku”. Krwiodawcy oddawali 
krew dla Jana Flisa, natomiast poten-

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
„Trojanka” z Trojanowa otrzymały 
wyróżnienie w konkursie kulinarnym 
„Przekąski z gąski 2021”. 

Koło z gminy Murowana Goślina stanęło 
w szranki z wieloma znanymi restaura-
cjami z Poznania, a także innych rejonów 
Polski, przygotowując aż 5 różnych 
przekąsek. Pierwsze miejsce w konkur-
sie zajęła masarnia Dreszler, drugie 
i trzecie dwie poznańskie restauracje: 
Hyćka oraz 3 Kolory Malta. Natomiast 
właśnie wśród wyróżnionych znalazło 

25 września 2021 r. na strzel-
nicy KBS przy ul. Brackiej odbyły 
się III Mistrzostwa Samorządów 
Powiatu Poznańskiego w strze-
lectwie sportowym.
Główną nagrodą był Puchar Starosty 
Jana Grabkowskiego. Mistrzostwa 
przeprowadzone przez Kurkowe Bractwo 
Strzeleckie w Murowanej Goślinie, były 
współfinansowane ze środków Powiatu 
Poznańskiego. Na strzelnicę bracką 
dotarło osiem drużyn. Strzelano 
w dwóch konkurencjach: drużynowo 
z karabinka sportowego i indywidualnie 
do tarczy kołkowanej z broni czarno-
prochowej.

W KONKURENCJI DRUŻYNOWEJ:
I pierwsze miejsce i puchar starosty 
odebrała drużyna powiatu poznańskiego 
w składzie: Elżbieta Nawrocka, Paweł 
Bocian i Jarosław Dobrowolski;
II miejsce – Tarnowo Podgórne (Karolina 

cjalni dawcy szpiku włączyli się do 
rejestru banku po hasłem „Pokonajmy 
nowotwory krwi – razem dla Agaty” 
(zarejestrowało się 6 osób). Do oddania 
krwi zgłosiło się 25 osób, po badaniu 
lekarskim zaakceptowano 15 osób. 
w tym 10 osób po raz pierwszy. Akcję 
koordynował Stanisław Woźniak prezes 
zarządu klubu HDK PCK Gośliniacy 
wraz z Dariuszem Owsian, przy wspar-
ciu Mariusza Palki Dyrektora Zespołu 

się KGW Trojanka, które doceniono za 
tartaletkę z nutą wędzonej gęsi oraz 
galart gęsi. 

Mistrzostwa samorządów

Młoda krew ratuje życie

Trojanka wyróżniona

Modzelewska, Rafał Pielucha, Zbigniew 
Wróbel);
III miejsce Czerwonak (Jolanta Poznań-
ska, Jaromir Korta, Grzegorz Parszuto);
IV miejsce – Suchy Las;
V miejsce – Murowana Goślina;
VI miejsce – Rokietnica;
VII miejsce – Pobiedziska;
VIII miejsce – Swarzędz.

W KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ 
W STRZELANIU Z BRONI CZARNO-
PROCHOWEJ DO PIĘKNEJ TARCZY 
MALOWANEJ – KOŁKOWANEJ, UFUN-
DOWANEJ PRZEZ KRÓLA KURKOWEGO 
A.D. GRZEGORZA SZPOTA, KTÓRY 
UFUNDOWAŁ RÓWNIEŻ PUCHARY 
ZA ZAJĘCIE I, II I III MIEJSCA – NAJ-
LEPSZYMI STRZAŁAMI POPISALI SIĘ:
I – Zbigniew Wróbel z Tarnowa Podgór-
nego,
II – Przemysław Popiak z Murowanej 
Gośliny,
III – Robert Molski z Murowanej Gośliny.

Szkół w Bolechowie i Natalii Marchew-
ki. Dziękujemy za oddanie krwi i zareje-
strowanie do banku szpiku.
Zarząd klubu HDK PCK Gośliniacy 
w Murowanej Goślinie zaprasza na 
kolejną akcję do oddania krwi. Odbędzie 
się ona 6 grudnia do firmy WITO LABELS 
ul.Poligraficzna1 w Bolechowie – obecnie 
NETTO, a byłym TESCO.

Stanisław Woźniak 
Prezes HDK PCK Gośliniacy

Zawody w miłej atmosferze przy smako-
witych potrawach serwowanych przez 
Urszulę Bulińską i Wirginię Sawicz-Per-
czyńską, zostały docenione przez 
wszystkich uczestników.

Dziękuję wszystkim, którzy organizowali, 
sędziowali i przygotowali III Mistrzostwa 
Samorządów Miejskich, Miejsko-Gmin-
nych i Gminnych Powiatu Poznańskiego.

Michał Wtorkowski 
Prezes Kurkowego Bractwa  

Strzeleckiego w Murowanej Goślinie
Zdjęcie: archiwum Kurkowego Bractwa 

Strzeleckiego w Murowanej Goślinie

Organizatorem konkursu był Instytut 
Skrzynki, we współpracy z Ogólnopolskim 
Cechem Rzeźników – Wędliniarzy – Ku-
charzy. Partnerami wydarzenia byli: 
Stowarzyszenie Slow Food Wielkopolska, 
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza 
i Stowarzyszenie Polska Akademia 
Smaku. Laureaci konkursu otrzymali 
certyfikaty „Najlepszy Smak Powiatu 
Poznańskiego 2021”. 

(BK) 
Zdjęcia: archiwum konkursu

https://www.facebook.com/Slow-Food-Wielkopolska-255060807839796/?__cft__%5b0%5d=AZXjbEfZ1au6e3Q04R__xlAl7Ca0AwwubzXg_pD1xwyKKxIgptGOdCilJcB696euwYKnwVYc31Jo63g6a6OB-S9j3ynUCIQeI9k3MDpaLSuHx97QEYK1c7wOL2VCdnpHAsUOEhF6zNQU3ZvOtcea-DRn7Ccw4CYDmwXQv4Ob-KF9v6fcXbWNDH2krfGN8Dezoz-MJV-anvvQ_x9wsFLgeTQC&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/PolskaAkademiaSmaku/?__cft__%5b0%5d=AZXjbEfZ1au6e3Q04R__xlAl7Ca0AwwubzXg_pD1xwyKKxIgptGOdCilJcB696euwYKnwVYc31Jo63g6a6OB-S9j3ynUCIQeI9k3MDpaLSuHx97QEYK1c7wOL2VCdnpHAsUOEhF6zNQU3ZvOtcea-DRn7Ccw4CYDmwXQv4Ob-KF9v6fcXbWNDH2krfGN8Dezoz-MJV-anvvQ_x9wsFLgeTQC&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/PolskaAkademiaSmaku/?__cft__%5b0%5d=AZXjbEfZ1au6e3Q04R__xlAl7Ca0AwwubzXg_pD1xwyKKxIgptGOdCilJcB696euwYKnwVYc31Jo63g6a6OB-S9j3ynUCIQeI9k3MDpaLSuHx97QEYK1c7wOL2VCdnpHAsUOEhF6zNQU3ZvOtcea-DRn7Ccw4CYDmwXQv4Ob-KF9v6fcXbWNDH2krfGN8Dezoz-MJV-anvvQ_x9wsFLgeTQC&__tn__=kK-y-R
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Ultratur

17 października odbyły się 
wyczekiwane zawody biegowe 
w Puszczy Zielonka. Najszyb-
szymi zawodnikami z Murowa-
nej Gośliny na 51 km okazali 
się: Longina Cholewińska 
w kategorii kobiet i Dominik 
Andrzejewski w kategorii męż-
czyzn. Ogromne brawa i gratu-
lacje!

Bieg został zorganizowany na 3 dystan-
sach 51, 26 i 14 km. Cieszymy się, że 
bardzo wielu zawodników miało okazję 
zobaczyć piękne krajobrazy naszej 
gminy. Mamy nadzieję, że drogi i ścieżki 
w puszczy spodobały się na tyle, że 
biegacze powrócą tu na kolejne 
imprezy lub na indywidualne treningi 
i wycieczki. 

Start i meta biegu Ultratur miały z kolei 
swoją lokalizację po sąsiedzku, tuż za 
granicami naszej gminy, w ośrodku 
Oskoma Trzaskowo. Znajduje się tam 
pole golfowe, które odwiedzane jest 
zarówno przez początkujących, jak 
i doświadczonych golfistów. Okolica 
zachwyca ciszą i bliskością natury. 
W ośrodku znajduje się także zaplecze 
rekreacyjne oraz restauracja, dlatego 
coraz więcej osób odwiedza Trzaskowo 
nie tylko przy okazji imprez, ale również 

WYDARZENIA

Dominik Andrzejewski na trasie.

Longina Cholewińska na trasie.

prywatnie, aby odpocząć i zrelaksować 
się w pięknej okolicy, np. po spacerach 
w Puszczy Zielonce. 

(BK) 
Zdjęcia: Tomasz Szwajkowski
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Za nami tegoroczna Noc Biblio-
tek. Ogólnokrajowa akcja tym razem 
odbyła się pod hasłem „Czytanie 
wzmacnia”. Czytanie wzmacnia nas 
samych, potęguje chęć dalszego 
czytania, wspiera także niewątpli-
wie pamięć i wyobraźnię.

My postanowiliśmy w tym roku wzmocnić 
więzi z naszymi najmłodszymi czytelnika-
mi, organizując dla nich „Literacki 

Czytanie wzmacnia
biwak”. Jak zawsze zadbaliśmy o odpo-
wiednią aranżację, dlatego nasz hol 
zamienił się w jesienny las, w którym 
znalazł się oczywiście namiot, strumyk, 
leśne zwierzęta, drzewa i ognisko. Nie 
zabrakło również oprawy dźwiękowej, 
wszyscy odwiedzający bibliotekę mogli 
posłuchać śpiewu ptaków i wsłuchać 
się w szum leśnego strumyka. Wspólnie 
z dziećmi, w nocnej scenerii przeczytali-

Marzysz o tym, by zostać programist-
ką/programistą? Lubisz tworzyć grafiki 
na FB i Instagram? Chciałabyś/chciałbyś 
nauczyć się tworzenia nowoczesnych 
reklam internetowych, korzystania 

Od września do końca listopada 
dzieci zakwalifikowane do projektu 
„Klub Malucha” uczestniczyły 
w cyklu darmowych zajęć realizowa-
nych w Bibliotece Publicznej. 

Maluchy w wieku 1-3 lat brały udział 
m.in. w zajęciach sensorycznych i literac-
ko-plastycznych. Wiele emocji towarzy-
szyło spotkaniom ze strażakami z OSP 
Rakownia i OSP Murowana Goślina. 
Higienistka stomatologiczna Marta 
Nowak edukowała i starała się oswoić 
dzieci z narzędziami stomatologicznymi. 
Maluchy odwiedzili nawet prawdziwi 
policjanci. Sierż.szt. Mariusz Urbańczyk 
zaprezentował elementy umundurowa-
nia, dzieci mogły nawet wsiąść do 
radiowozu i włączyć sygnalizację świetl-

śmy zabawną, ale jednocześnie zawiera-
jącą ważne przesłanie książkę pt. „Z tatą 
Oli na biwaku” autorstwa Thomasa 
Brunstrøma. Dla dzieci przygotowaliśmy 
kilka zadań i zagadek, a jedną z nich było 
np. zdobienie kubków w leśne motyw.

Nieco starsze dzieci z rodzicami uczestni-
czyły w tym czasie w seansie filmowym. 
Wyświetlony został film na podstawie 
opowieści detektywistycznej J.L Horsta 
pt. „Operacja człowiek w czerni”.

Naszą ostatnią propozycją na ten 
wieczór był półrecital poezji poetyckiej  
w wykonaniu Tomka Wachnowskiego. 
Refleksyjne teksty i niebanalne melodie 
wprawiły nas w wyjątkowy nastrój. To 
była niezapomniana noc!

Agnieszka Kajdaniak, Beata Rozmiarek 
Zdjęcia: Agnieszka Kajdaniak

z narzędzi Adobe, podstaw JavaScript 
i wiele innych? Jeśli tak, to koniecznie 
weź udział w szkoleniach „Akademii 
Cyber Kompetencji”!

Fundacja Cyber wraz z Biblioteką 
Publiczną w Murowanej Goślinie zapra-
sza młodzież w wieku 14-20 lat na 
bezpłatne szkolenia z podstaw progra-
mowania, testowania aplikacji i projekto-
wania graficznego. Szczegółowy program 
każdego szkolenia oraz link do formula-

ną. W ostatnim tygodniu października 
maluchy miały okazję spotkać się 
z Rafałem Adamczakiem i jego suczką 
Łajmą. Przed nami kolejne zajęcia 
literacko-plastyczne, rytmika oraz 
animacje z Anią Wieczorek. 

Projekt realizowany przez grupę niefor-
malną Klub Malucha działający w Biblio-
tece Publicznej w Murowanej Goślinie. 
Dofinansowany w ramach programu 
Działaj Lokalnie Polsko Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, realizowany przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Kraina Trzech Rzek

Natalia Kazuś 
koordynator

WSPÓŁPRACA

rza zgłoszeniowego znajdziecie na 
stronie fundacji: cyber.edu.pl oraz 
na stronie biblioteki: biblioteka.murowa-
na-goslina.pl.

Na każdego uczestnika czeka nowocze-
sny sprzęt komputerowy do pracy 
podczas szkolenia, słodki poczęstunek, 
ciepły obiad, uśmiechnięci prowadzący 
oraz certyfikat ukończenia szkolenia 
„Akademia Cyber Kompetencji”.

Barbara Kubiak

Klub Malucha

Cyber kompetencje

http://cyber.edu.pl
http://biblioteka.murowana-goslina.pl
http://biblioteka.murowana-goslina.pl
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GOSPODARKA ODPADAMI

W związku z uchwałą Rady 
Miasta Poznań o wystąpieniu 
stolicy Wielkopolski ze Związku 
Międzygminnego Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej, pozostanie Miasta 
i Gminy Murowana Goślina 
w strukturach GOAP stało się 
niezasadne. 27 kwietnia 2021 r. 
Radni Rady Miejskiej w Muro-
wanej Goślinie podjęli uchwałę 
w sprawie wystąpienia Gminy 
Murowana Goślina ze Związku 
Międzygminnego GOAP.

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

REAKCJA URZĘDU MIASTA I GMINY 
MUROWANA GOŚLINA ORAZ RADY 
MIEJSKIEJ NA KRYZYSOWĄ SYTUACJĘ 
W GOSPODARCE ODPADAMI

Niemal natychmiast magistrat podjął 
działania konsultacyjne oraz komunika-
cyjne dotyczące przejmowania systemu 
gospodarki odpadowej. Na prawie każdej 
sesji Rady Miejskiej oraz za pośrednic-
twem stron www i biuletynu przekazywa-
ne są wszystkie bieżące informacje 
na temat działań podejmowanych 
w tematyce gospodarki odpadami.

23 czerwca na zaproszenie burmistrza 
Dariusza Urbańskiego i zastępcy burmi-
strza Radosława Szpota spotkali się 
wójtowie, burmistrzowie, prawnicy 
i pracownicy urzędów gmin, aby przedys-
kutować obecną sytuację związaną 
z gospodarką odpadami, sprawy formal-
noprawne odbioru odpadów, nowe stawki 
dla mieszkańców. Wymiana informacji 
między gminami pomogła zdobyć 
informacje, jak każda z nich przygotowu-
je się do trudnej sytuacji przejmowania 
zadań realizowanych w ostatnich latach 
przez GOAP. W rezultacie spotkania 
rozpoczęto prace umożliwiające gminom 
z powiatu poznańskiego wypracowanie 

Trudna decyzja i duże wyzwanie

porozumienia z Miastem Poznań dotyczą-
cego zagospodarowania (przekazania) 
odebranych niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych do Instala-
cji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
w Poznaniu (ITPOK).

OKRĄGŁY STÓŁ ODPADOWY

24 czerwca zorganizowano otwarte 
spotkanie (transmitowane na żywo), by 
wysłuchać głosu radnych, sołtysów, 
przedsiębiorców, zarządców nieruchomo-
ściami, a przede wszystkim samych 
mieszkańców, którzy śledzą dyskusję 
związaną z kwestiami gospodarki 
odpadami. Wszystkich zaprosiliśmy 
na debatę przy tzw. „okrągłym stole”, aby 
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wypracować razem najlepsze rozwiąza-
nia dla gminy. Prowadzącym debatę 
i zarazem gościem specjalizującym się  
w tematyce gospodarki odpadowej był 
Maciej Kiełbus – partner współkierujący 
Działem Prawa Administracyjnego 
Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski 
& Partners w Poznaniu, ekspert prawny 
ogólnopolskich i regionalnych organizacji 
samorządowych (w tym Związku Miast 
Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP).

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Kolejnym krokiem było przygotowanie 
odpowiednich uchwał oraz przegłosowa-
nie ich przez Radę Miejską w Murowanej 
Goślinie. Ze względu na okoliczności 
rozwiązania struktury ZM GOAP i koniecz-
ność przejęcia systemu gospodarki 
odpadami przez Murowaną Goślinę 
niezbędne było podjęcie aktów prawa 
miejscowego w formie następujących 
uchwał:

 ▪ Uchwała w sprawie określenia termi-
nu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

 ▪ Uchwała w sprawie zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowią-
ce odpady komunalne w kompostow-
niku przydomowym.

 ▪ Uchwała w sprawie określenia wzo-
rów deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
(Zmiana na sesji 4 listopada br.)

 ▪ Uchwała w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia stawki takiej opłaty dla nierucho-
mości zamieszkanych.

 ▪ Uchwała w sprawie określenia stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na nieruchomości, na 
której znajduje się domek letniskowy 
lub innej nieruchomości wykorzystywa-
nej na cele rekreacyjno-wypoczynko-
we. (Zmiana na sesji 4 listopada br.)

 ▪ Uchwała w sprawie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne oraz określenia stawki za 
pojemnik lub worek o określonej po-
jemności, przeznaczony do zbierania 

odpadów komunalnych. (Zmiana na 
sesji 4 listopada br.)

 ▪ Uchwała w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie Porozumienia 
Międzygminnego w przedmiocie 
powierzenia Miastu Poznań zadania 
własnego Gminy Oborniki, Gminy 
Murowana Goślina, Gminy Czerwo-
nak, Gminy Swarzędz, Miasta i Gminy 
Pobiedziska, Gminy Kleszczewo, 
Miasta i Gminy Kostrzyn w zakresie 
zagospodarowania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych 
o kodzie 20 03 01 w Instalacji Ter-
micznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych w Poznaniu. (Uchwała 
nieopublikowana).

Uchwały na sesji 4 listopada 2021 r.:
 ▪ Uchwała w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Murowana Goślina. 
(Będzie obowiązywała od 1 kwietnia 
2022 r.)

 ▪ Uchwała w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieru-
chomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczaną 
przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. (Będzie obowiązywała 
od 1 kwietnia 2022 r.)

 ▪ Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia w spra-
wie powierzenia Gminie Czerwonak 
zadania własnego Gminy Murowa-
na Goślina w zakresie utworzenia 
i prowadzenia Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych.

PRZEJĘCIE UMOWY Z OBECNYM 
WYKONAWCĄ NA ODBIÓR, TRANSPORT 
I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Kolejnym etapem przejmowania gospo-
darki odpadami od ZM GOAP była cesja 
umowy z obecnym wykonawcą na odbiór 
i transport niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych oraz odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów 
zbieranych w sposób selektywny. Dzięki 
temu mamy możliwość świadczenia 
usług na obecnych zasadach, jak w ZM 
GOAP, od stycznia do zakończenia 
umowy lub wyczerpania kwoty wynagro-
dzenia za odbiór, transport i zagospoda-
rowanie odpadów (potencjalnie do 
lutego/marca 2022 r.).

Następnie ogłoszony musi zostać nowy 
przetarg na wspomniane zadania. 

Planowany termin rozpoczęcia świadcze-
nia usługi odbioru odpadów komunal-
nych na podstawie nowej umowy to 1 
kwietnia 2022 r. W związku z planowa-
nym wszczęciem postępowania przetar-
gowego koniecznym było podjęcie uchwał 
dot. Regulaminu i szczegółowego 
sposobu świadczenia usługi odbioru 
odpadów komunalnych na nowych 
zasadach (poprzetargowych).

Zgodnie z zapisami regulaminu wyposa-
żenie nieruchomości w pojemniki będzie 
po stronie mieszkańca. Prowadzone są 
jednak rozmowy z firmami, których 
pojemniki mieszkańcy obecnie posiada-
ją, aby możliwa była opcja odkupienia ich 
za niższą cenę.

ZMIANY W STAWKACH ZA GOSPODA-
ROWANIE ODPADAMI

Według podjętych przez Radę Miejską 
uchwał, stawka za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 1 stycznia 
2022 r. wynosić będzie:

 ▪ dla mieszkańców nieruchomości 
zamieszkanych - 28 zł za osobę, 

 ▪ dla posiadaczy domków letnisko-
wych lub nieruchomości rekreacyj-
nych - 191,90 zł za domek letniskowy,

 ▪ dla nieruchomości niezamieszka-
nych wyszczególnione w tabeli 
poniżej: 

Stawki opłat za pojemniki dla nieru-
chomości niezamieszkanych (firmy, 
instytucje)

Pojemnik o pojemności 
120 l

12,70 zł

Pojemnik o pojemności 
240 l

25,40 zł

Pojemnik o pojemności 
360 l

38,10 zł

Pojemnik o pojemności 
1100 l

116,42 zł

Pojemnik o pojemności 
1300 l

137,58 zł

Pojemnik o pojemności 
2500 l

264,60 zł

Pojemnik o pojemności 
3000 l

317,50 zł

Pojemnik o pojemności 
5000 l

529,18 zł

Pojemnik o pojemności 
7000 l

740,83 zł

Pojemnik o pojemności 
8000 l

846,66 zł

Worek o pojemności 120 l 12,70 zł
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Propozycja wysokości stawek podykto-
wana jest sytuacją rynkową, m.in. 
kosztem zagospodarowania odpadów. 
Wysokości stawek za pojemniki/worki 
będą dostępne na stronie www.murowa-
na-goslina.pl/odpady.

USTAWOWY OBOWIĄZEK POSIADANIA 
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

W celu zapewnienia mieszkańcom 
możliwości oddawania odpadów  
na PSZOK, wypracowano wraz z Gminą 
Czerwonak „Porozumienie w sprawie 
powierzenia Gminie Czerwonak zadania 
własnego Gminy Murowana Goślina 
w zakresie utworzenia i zapewnienia 
prowadzenia Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych”. 
Dzięki temu od 1 stycznia 2022 r. 
mieszkańcy naszej gminy mogą nadal 
korzystać z PSZOK w Bolechowie. Cały 
czas trwają prace nad zlokalizowaniem 

inwestycji w PSZOK na terenie Gminy 
Murowana Goślina. Zaletą takiego 
rozwiązania jest z pewnością możliwość 
zabezpieczenia korzystniejszych cen dla 
naszych mieszkańców.

KRÓTKI TERMIN SKŁADANIA 
DEKLARACJI ODPADOWYCH!

Zwracamy się do Państwa z prośbą 
o składanie deklaracji jak najszybciej. 
Będziemy informowali mieszkańców 
o wydłużonych godzinach pracy Biura 

Gospodarki Odpadami. 
Deklaracje do pobrania ze strony: 

www.murowana-goslina.pl/odpady.

Rejestr Działalności Regulowanej (RDR) 
od 1 stycznia 2022 r. prowadzony będzie 
przez Urząd Miasta i Gminy Murowana 
Goślina (do 31 grudnia 2021 r. przez ZM 
GOAP). Szczegóły dotyczące terminu 
i sposobu złożenia wniosku o wpis 
do RDR będzie podany na stronie 
internetowej urzędu.

GOSPODARKA ODPADOWA PO WYŁO-
NIENIU WYKONAWCY – CO DALEJ?

Dzięki procedurze przetargowej, na 
podstawie złożonych przez firmy ofert, 
dowiemy się, jak będą się kształtowały 
docelowe stawki za gospodarowanie 
odpadami. Rozstrzygnięcie przetargu 
planowane jest na okolice pierwszego 
kwartału 2022 roku. Niestety, w związku 
z likwidacją GOAP, wszyscy dotychczaso-
wi członkowie związku poniosą koszty 
wystąpienia. W przypadku naszej gminy 
będzie to kwota niemalże 780 tys. zł.

Informacje dodatkowe, a także aktualiza-
cje informacji znajdą Państwo na stronie: 
www.murowana-goslina.pl/odpady.

 Od 1 stycznia 2022 r. 
- Gmina Murowana Goślina

OPŁATY
Każdy właściciel nieruchomości będzie uiszczał opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów* na konto bankowe 
wskazane przez UMiG Murowana Goślina**
*	 pełna	informacja	dotycząca	stawek	umieszczona	jest	na	stronie:	www.murowana-goslina.pl/odpady
**	informacja	dotycząca	numeru	konta,	na	które	należy	wpłacać	opłatę	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi	zostanie	podana	

w	terminie	późniejszym	

DEKLARACJE
Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć* do 31 grudnia 2021 roku deklarację, która obowiązywać 
będzie od 1 stycznia 2022 roku. 
Formularze deklaracji będzie można pobrać:
1. w Kancelarii UMiG Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9
2. w Biurze Gospodarki Odpadami UMiG Murowana Goślina, ul. Poznańska 16
3. na stronie internetowej https://murowana-goslina.pl/odpady
4. w niniejszym wydaniu Biuletynu mieszkańców (deklaracja dla domków letniskowych będzie dostępna 

w późniejszym terminie)
Wypełnioną i podpisaną deklarację będzie można składać:
1. w Biurze Gospodarki Odpadami UMiG Murowana Goślina, ul. Poznańska 16
2. Za pomocą operatora pocztowego na adres: plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina 
3. Drogą elektroniczną: https://murowana-goslina.pl/odpady
4. w miejscach wskazanych przez UMIG w harmonogramie**
*	 deklaracje	składać	można	od	8.11.2021	r.
**	harmonogram	z	terminem	i	wykazem	miejsc	zostanie	podany	w	terminie	późniejszym

Wszelkie sprawy i PYTANIA dotyczące systemu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 roku na terenie Gminy 
Murowana Goślina należy kierować do Biura Gospodarki Odpadami UMiG Murowana Goślina  
pod nr tel. 61 8923 649.

http://www.murowana-goslina.pl/odpady
http://www.murowana-goslina.pl/odpady
http://www.murowana-goslina.pl/odpady
http://www.murowana-goslina.pl/odpady


www.murowana-goslina.pl14

Miło nam poinformować, że przedsta-
wicielka Goślińskiego Stowarzyszenia 
Seniorów – Teresa Tomaszewska – zo-
stała powołana przez starostę Jana 
Grabkowskiego do Rady Seniorów 
Powiatu Poznańskiego. Gratulujemy!

(BK)
Zdjęcie: archiwum Teresy Tomaszewskiej

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Poznaniu poszukuje 
osób, które chcą zostać rodziną 
zastępczą.

Rodzina zastępcza jest jedną z form 
pomocy dziecku, która z założenia ma 
charakter tymczasowości. Opiekunowie 
przyjmują do swojej rodziny dziecko, 
które z różnych przyczyn nie może 
wychowywać się w swojej rodzinie 
naturalnej. Dziecko umieszcza się 
w pieczy zastępczej do czasu pokonania 
trudności, które były przyczyną umiesz-
czenia go w pieczy lub jeśli to niemożliwe 
– do czasu uregulowania jego sytuacji 
prawnej i zgłoszenia tego faktu do 
ośrodka adopcyjnego.

Dzieci te często wiedzą czym jest 
przemoc, zaniedbanie, czy wykorzysta-
nie seksualne. Wszystkie one potrzebu-
ją bezpieczeństwa i bliskich relacji 
z dorosłymi, którym będą mogły zaufać 
i mieć w nich wsparcie. Pomóc dzieciom 
uporać się z ich trudnymi doświadcze-

Mateusz Juskowiak „Bolo” zdobył 
tytuł Wicemistrza Europy ADCC, 
czyli w formule walki zapaśniczej 
z technikami kończącymi (dźwignie 
i duszenia). Walka pomiędzy zawod-
nikami w tej dyscyplinie toczy się na 
macie i zabronione są uderzenia.

Mistrzostwa Europy, Afryki i Bliskiego 
Wschodu (bo taka była pełna nazwa 
i zasięg) odbyły się we wrześniu tego 
roku, w hali Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Mateusz 
wystartował w nich w najcięższej katego-
rii wagowej. W zawodach wzięło udział aż 
260 zawodników. Organizatorem mi-
strzostw była największa organizacja  
na świecie w tym sporcie – Abu Dhabi 
Combat Club.

Mateusz Juskowiak „Bolo” znany jest 
głównie jako zawodnik MMA i grapplingu, 
a także trener MMA. Jest mieszkańcem 
naszej gminy, trenuje m.in. zawodników 
klubu „Murowana Goślina Team”. Więcej 
informacji o klubie: https://www.facebo-
ok.com/mgtfighters

Stwórz dzieciom bezpieczny dom

niami, może tylko rodzina z otwartym 
sercem, która spojrzy na dziecko z 
czułością, ale też będzie konsekwentna 
w wychowaniu, pomagająca mądrze 
i z rozsądkiem.

Rodzicielstwo zastępcze wymaga 
zaangażowania i poświęcenia, jednak 
niesie za sobą ogromne pokłady szczę-
ścia i satysfakcji.

Jeśli chcesz stworzyć bezpieczny dom dla 
dzieci z bagażem doświadczeń – zgłoś 
się do nas!

Rodziną zastępczą mogą być osoby, 
które:

 ▪ są odpowiedzialne - dają rękojmię 
należytego sprawowania pieczy 
zastępczej,

 ▪ mają pełnię władzy rodzicielskiej,

 ▪ nie były karane,

 ▪ wypełniają obowiązek alimentacyjny 
(jeśli został on zasądzony),

Zastępca burmistrza Radosław Szpot 
wręczył Mateuszowi Juskowiakowi list 
gratulacyjny, życząc kolejnych osiągnięć 
w sportowej karierze! 

(BK)
Zdjęcie: archiwum Mateusza Juskowiaka

 ▪ nie są ograniczone w zdolności 
do czynności prawnych,

 ▪ są zdolne do sprawowania opieki nad 
dzieckiem (potwierdzone zaświadcze-
niem lekarskim i opinią psychologiczną),

 ▪ zapewniają odpowiednie warunki 
bytowe i mieszkaniowe,

 ▪ przebywają na terenie naszego kraju,

 ▪ posiadają stałe źródło dochodów (co 
najmniej jedna z osób),

 ▪ odbyły szkolenie dla kandydatów  
na rodzinę zastępczą organizowane 
przez tut. centrum i zostały zakwalifi-
kowane do pełnienia funkcji rodziny 
zastępczej.

Osoby zainteresowane pełnieniem 
funkcji rodziny zastępczej zapraszamy 
do kontaktu telefonicznego pod nume-
rem 61 2269 206 lub mailowego na 
adres: sekretariat@pcpr.powiat.poznan.pl

WSPÓŁPRACA

Goślinianka  
w radzie seniorów

Bolo wicemistrzem Europy
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Dzień Edukacji Narodowej w Szkole 
Podstawowej w Łopuchowie jest co roku 
obchodzony bardzo uroczyście, bowiem 
tradycją szkoły stało się ustanowienie 
tego dnia, jako Święta Szkoły. Jego 
elementami są: msza św. w intencji całej 
społeczności szkolnej, uroczyste paso-
wanie pierwszoklasistów, obchody Dnia 
Edukacji Narodowej oraz zaprzysiężenie 
Samorządu Uczniowskiego. W tym roku 
Święto Szkoły obchodzono 13 październi-
ka. Ze względu na trwającą pandemię, 

W październiku wiele miejscowości 
w Polsce obchodzi Dzień Latawca. 
Przedszkole w Łopuchowie postanowiło 
zorganizować taki dzień również u sie-
bie. We wrześniu został ogłoszony 
konkurs na Najpiękniejszy Latawiec. 
Zadaniem dzieci było zbudowanie 
latawca od podstaw, pod okiem wycho-
wawczyń oraz przy współpracy z rodzi-
cem, który przygotował stelaże dla 
każdej grupy. Loty testowe zbudowa-
nych latawców odbyły się 28 październi-
ka, gdyż właśnie ten dzień ogłosiliśmy 
w naszym przedszkolu Dniem Latawca. 
Jury w składzie: Malwina Łuczak-Cie-
ślak, Krzysztof Ołdziejewski i Jarosław 
Bączkowski doceniło staranne dzieła 
wszystkich grup i nagrodziło wszystkie 
konkursowe prace.

Dzieci z grupy Motylki uczestniczyły 
w „pasowaniu” i od tego momentu 
oficjalnie stały się przedszkolakami. 
W czasie części artystycznej uroczystości 
maluszki zademonstrowały swoje umiejęt-
ności, natomiast w uroczystej przysiędze 
zobowiązały się: zgodnie bawić w przed-
szkolu, przychodzić każdego dnia z uśmie-
chem, być dzielnym przedszkolakiem.

Iwona Binek, Agata Malenta 
Angelika Wiśniewska

Stowarzyszenie Przyjaciele Łopuchowa 
zaprosiło mieszkańców naszej gminy, 
a także wszystkie osoby chcące otulić 
się poezją, na spotkanie z malarką 
i pisarką mieszkającą od przeszło 20 lat 
w Holandii – Grażyną Lemmens-Wasilew-
ską-Glazą. Spotkanie odbyło się wietrzne-
go, prawdziwie jesiennego dnia 21 

Spotkanie z poezją

Jesień tradycyjnie kojarzy się również 
z dynią, a koniec jesieni to jest najlepszy 
czas, by ogłosić „Dzień Dyni”! Z tej okazji 
29 października ubrane na pomarańczo-
wo przedszkolaki poznały wielką różnorod-
ność dyń. Dowiedziały się, że dynia jest 
bardzo zdrowym warzywem oraz, że 
można z niej przygotować przeróżne dania 
tj.: zupę, dżem i inne przetwory, soki, 
ciasto, babeczki i pieczywo. Następnie 
w ramach zabaw dzieci klasyfikowały 
dynie według wielkości, koloru i kształtu, 
szeregowały je od największej do naj-
mniejszej. Ten dzień przyniósł wiele 
niezapomnianych wrażeń, pobudził 
ciekawość i chęć odkrywania oraz zabawy 
we wszystkich grupach przedszkolnych.

W październiku odbyła się w naszym 
przedszkolu jeszcze jedna uroczystość. 

msza, akademia i zaprzysiężenie samo-
rządu odbyło się w gronie społeczności 
szkolnej pod kierunkiem Marty Boruckiej. 
Natomiast pasowanie pierwszoklasistów, 
poprowadzone przez wychowawcę 
Agnieszkę Kokoszę, zorganizowano 
oddzielnie. Pomimo kameralnych 
obchodów, było pięknie i dostojnie. 

Malwina Łuczak-Cieślak
dyrektor szkoły

października. Pani Grażyna urodziła 
się w Darłowie, a mieszkała w Domasławi-
cach. Zadebiutowała w grudniu 2015 r. 
zbiorem wierszy pt. „I słońce, i deszcz,  
i uśmiech, i łzy”. Kolejne zbiory wierszy 
oraz utworów prozatorskich to: „Życie nie 
stoi w miejscu”, „Zgasło moje słońce”, 
„Mijn licht i suit”, „Smak chleba – służące 
XX i XXI wieku”, „W słonecznych odcie-
niach myśli”, „Zwiedzam życie” oraz 
najnowszy tomik promowany podczas 
spotkania „Miłość pisze wiersze”. Tema-
tem twórczości pisarki jest życie, do-
świadczenie choroby swojej oraz choroby 
i śmierci męża, uporanie się z cierpieniem 
po stracie bliskiej osoby, ale także 
obserwacje i prawdziwe świadectwa ludzi 

opuszczających Polskę „za chlebem”, ich 
doświadczenia związane z pracą w innym 
kraju, walką ze stereotypami dotyczącymi 
Polaków i o swoją pozycję zawodową 
w obcym, często nieprzychylnym kraju, 
tęsknota za ojczyzną. Spotkanie, choć 
poprzedzone brakiem prądu i w kameral-
nym gronie było niezwykle udane, pozwoli-
ło zatrzymać się na chwilę nad tym, co tak 
naprawdę ważne. Pisarka obiecała, że 
odwiedzi nas ponownie w przyszłym roku 
i na to spotkanie już dziś Państwa 
zapraszamy.

Malwina Łuczak-Cieślak
Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciele 

Łopuchowa

OŚWIATA

Wesoła jesień w Łopuchowie

Święto Szkoły w Łopuchowie
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Z przyjemnością informu-
jemy, iż Szkołę Podstawową nr 
1 w Murowanej Goślinie wyróż-
niono Krzyżem Pamięci – 
„Semper Memores Erimus” 
(„Zawsze Będziemy Pamię-
tać”). Wielkopolski Zarząd 
Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych 
docenił SP1 za „krzewienie 
pamięci o bohaterskich czy-
nach w walce o niepodległość 
naszej Ojczyzny”. 

Już prawie sto lat temu czeski pisarz 
Karol Čapek powiedział, że właśnie 
z pamięci o zmarłych utkana jest nasza 
tożsamość. Uczniowie i uczennice od 
wielu lat działają na rzecz przywracania 
i utrwalania pamięci o tych, którzy zginęli 
za wolność oraz o wszystkich mieszkań-
cach Murowanej Gośliny, którzy kiedyś 
tutaj mieli swoje domy, parali się różno-
rodną działalnością, współpracowali ze 
sobą i budowali relacje. Wśród nich byli 
Żydzi i ewangelicy. Właśnie historie 
żydowskich i niemieckich sąsiadów stały 
się przedmiotem spaceru „Śladami 
wielokulturowej Murowanej Gośliny”, 
w którym uczestniczyli uczniowie klasy 
siódmej. We współpracy z Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN w ramach 
lekcji etyki starsza grupa uczniów 
realizuje projekt „Szlakiem Wielkopola-
nek pochodzenia żydowskiego”. W no-
wym roku (najprawdopodobniej w marcu 
lub w kwietniu) zaprosimy Państwa 
na wystawę dotyczącą historii wybranych 

Żydówek zorganizowaną we współpracy 
z jerozolimskim Instytutem Yad Vashem. 
Jesienią chętni nauczyciele z naszej 
szkoły uczestniczyli w wizycie studyjnej 
do Muzeum POLIN w Warszawie, w trak-
cie której zwiedzili wystawę stałą 
prezentującą 1000 lat historii Żydów 
Polskich oraz brali czynny udział w warsz-
tatach na temat kultury żydowskiej.

Na stałe w działania szkoły wpisuje 
się uczestnictwo w ogólnopolskim 
konkursie „Być jak Ignacy". W tym roku 
szkolnym naszym aktywnościom będzie 
towarzyszyło hasło „Tajemnicze zniknię-
cie Ignacego”. W trakcie zajęć pod 
czujnym okiem Beaty Kopiczko młodzież 
skupi się na podróżach badawczych, 
nawigacji oraz historii lotnictwa.

Swoją działalność kontynuuje także koło 
naukowe. Jego członkowie uczestniczyli 
w kolejnej Nocy Naukowców „SOS dla 
Ziemi! W nauce nadzieja”. Młodzi ludzie 
podczas pokazów „Fizyka Paper Show” 
zobaczyli widowiskowe eksperymenty 
oraz poznali właściwości papieru.

1 października obchodziliśmy Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia. Dziedziniec 
naszej szkoły przy ulicy Mściszewskiej 
zamienił się w kolorową tabliczkę 
mnożenia, a uczniowie otrzymali tytuły 
Eksperta i Ekspertki Tabliczki Mnożenia. 
Z kolei w ramach „Tygodnia Kodowania” 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskie-
go w czasie lekcji wychowawczych 
zapoznali swoich rówieśników z ideą 
kodowania i programowania oraz 
przeprowadzili zabawy i konkursy.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 
października burmistrz Dariusz Urbański 

przyznał cztery nagrody wyróżniającym 
się nauczycielkom z naszej szkoły: 
Dagmarze Łuczkowskiej, Elżbiecie 
Mistarz, Beacie Patyckiej oraz Grażynie 
Sommerfeld. Z kolei nagrody Dyrektora 
SP 1 otrzymały panie: Beata Jedlińska-
Giersig, Ilona Sikorska oraz panowie: 
Bartosz Lewandowski oraz Krzysztof 
Radke.

W minionych miesiącach najmłodsi 
uczniowie eksperymentowali oraz uczyli 
się poprzez działanie. Na przykład klasa 
3c pod opieką Jolanty Szpot sprawdzała, 
co dzieje się z przedmiotami wrzuconymi 
do wody (najciekawsze było zanurzanie 
w wodzie balonów, które „wyskakiwały” 
i nie dały się „utopić”) oraz poznawała 
etapy produkcji chleba zakończone 
degustacją pieczywa z goślińskiej 
piekarni. Z kolei uczniowie klasy 1c pod 
opieką Dagmary Łuczkowskiej uczestni-
czyli w terenowych zajęciach przyrodni-
czych w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy 
Młyn”. W trakcie ich trwania poznawali 
historię życia pszczół, pracę pszczelarza, 
mieli okazję przebrać się w jego strój, 
spróbować różnych rodzajów miodu. Ta 
sama grupa uczniów uczestniczyła 
w cyklu zajęć „Od nasiona do rośliny”, 
których zwieńczeniem było sadzenie 
wrzosów w donice, które znajdują 
się przed wejściem do szkoły przy ulicy 
Szkolnej.

22 października w ramach akcji „Bez-
pieczny pierwszoklasista” uczniowie klas 
pierwszych otrzymali prezenty od 
Powiatu Poznańskiego – kamizelki 
odblaskowe, których noszenie może 
skutecznie zapobiegać wypadkom. O tym 
właśnie przy okazji tego wydarzenia 

Co ciekawego  
przy Szkolnej i Mściszewskiej?

OŚWIATA
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mówił wicedyrektor szkoły Krzysztof 
Radke, który w czasie zajęć przypomniał 
dzieciom podstawowe zasady dotyczące 
bezpiecznego poruszania się po drogach.

8 listopada społeczność Szkoły Podsta-
wowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego 
uczestniczyła w uroczystości z okazji 
święta patrona naszej szkoły. Poszcze-
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SEKRETARIAT 
61 8923 605

BURMISTRZ
Dariusz Urbański, 61 8923 605

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Radosław Szpot, 61 8923 605

SEKRETARZ
Krzysztof Oczkowski, 61 8923 605

SKARBNIK
Romana Dudek, 61 8923 607

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

REFERAT ORGANIZACYJNY
kierownik Halina Turaj, 61 8923 630

BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
kierownik Damian Dubina, 61 8923 685
sołectwa, 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
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 
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I OCHRONY ŚRODOWISKA
kierownik Violetta Szałata, 61 8923 640
rolnictwo, leśnictwo, melioracje, 61 8923 643
transport publicZny, 61 8923 644

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

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

BIURO RADY MIEJSKIEJ
61 8923 654

REFERATY W BUDYNKU  
PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 18

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

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

gólne klasy pracowały nad projektem 
„Podróż przez wieki. Od pracy organicz-
nej do współczesności”, którego 
koordynatorkami były: Ewa Napieral-
czyk, Aleksandra Michułka oraz Beata 
Patycka. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia życzymy wszystkim naszym 

Uczniom i Uczennicom oraz ich Rodzinom 
zdrowia oraz wzajemnej życzliwości. 

Jakub Niewiński
Zdjęcia: Dagmara Łuczkowska, 

Aleksandra Michułka, 
Jolanta Szpot, Krzysztof Radke
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CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

Uczniowie i nauczyciele z klas 1d i 3e 
naszej szkoły przyłączyli się do akcji 
ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, w której to zachęca szkoły 
do różnych inicjatyw związanych z upa-
miętnieniem miejsc i wydarzeń historycz-
nych swojej małej ojczyzny. Przed dniem 
Wszystkich Świętych poszliśmy posprzą-
tać przy obelisku w lasku bolechowskim, 
miejscu, gdzie w 1939 roku zostali 
rozstrzelani mieszkańcy naszej gminy. 
Dzieci grabiły liście, czyściły kamień 
pokryty mchem, zbierały okoliczne 
śmieci, a na końcu zapaliliśmy znicze 
i oddaliśmy hołd bohaterom, wypowiada-
jąc: „Cześć Ich pamięci”. Kilka dni później 
klasa 1d udała się na cmentarz parafial-
ny, aby zapalić znicze na grobowcu 
zamordowanych przez hitlerowców 
obywateli Murowanej Gośliny 
w 1939 roku.

PASOWANIE NA UCZNIA

13 października 2021 r. uczniowie klas 
pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Henryka Sienkiewicza w Murowanej 
Goślinie zostali oficjalnie przyjęci do 
grona naszej szkolnej społeczności. Byli 
z nami wprawdzie już od pierwszego 
września, ale egzamin na ucznia mieli 
zdać właśnie tego dnia, w obecności 
rodziców i zaproszonych gości. Wszystko 
zaczęło się od uroczystości na sali 
gimnastycznej. Uczniowie każdej klasy, 
ubrani w galowe stroje i w kolorowe 
chusty, zostali wprowadzeni przez swoich 

wychowawców do sali i czekających już 
na nich gości. Pierwszaki powitane 
zostały przez przedstawiciela Samorządu 
Uczniowskiego i koleżanki z klasy 4c. 
Na początku dzieci zaprezentowały 
przygotowane wiersze i piosenki. 
Akompaniowała im Alicja Duszczyk. Po 
części artystycznej, wprowadzony został 
sztandar naszej szkoły, a w jego obecno-
ści dzieci zaśpiewały hymn i złożyły 
uroczyste ślubowanie.

Później nastąpił uroczysty moment 
pasowania na ucznia. Dyrektor Mirosła-
wa Szudera pasowała każdego ucznia 
wielkim zielonym ołówkiem. Przedstawi-
ciele Rady Rodziców: Michał Bejma 
i Natalia Rogalska-Niżnik wręczyli 
dzieciom tarcze szkolne.

Po oficjalnej części klasa 1c zaprezento-
wała układ taneczny, który przygotowała 
pod kierunkiem Katarzyny Łukaszewicz. 
Był też czas na przemówienie dyrektor 
Mirosławy Szudery, wiceburmistrza 
Radosława Szpota oraz życzenia i pre-
zenty od kolegów ze starszych klas. Ci 
ostatni wręczyli przygotowane przez 
uczniów ze starszych klas, zakładki 
do książek.

Dzieci, będąc już w salach, podpisały akt 
ślubowania oraz otrzymały legitymacje 
szkolne. Później mogły wspólnie z rodzi-
cami i wychowawcą świętować. To był 
bardzo miły, pełen wrażeń dzień!

ODBLASKOWE PIERWSZAKI

W ramach kolejnej edycji programu 
„Bezpieczny powiat”, który obejmuje 
działania podnoszące poziom bezpie-
czeństwa mieszkańców, w piątek 22.10. 
br. uczniowie klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Murowanej Goślinie zostali 
obdarowani przez Powiat Poznański 
kamizelkami odblaskowymi.

Nasze pierwszaki zgromadziły się w sali 
gimnastycznej. gdzie dyrektor Mirosława 
Szudera wyjaśniła cel spotkania, a pro-
wadząca Kamila Jakubowska przypo-
mniała wszystkim podstawowe zasady 
dotyczące bezpiecznego poruszania się  
po drogach. Uczniowie powtórzyli słowa 
rymowanki: „Wszystkie pierwszaki 
o bezpieczeństwo dbają, dlatego kamizel-
ki odblaskowe zakładają”, a następnie 
otrzymali kamizelki.

Po powrocie do sal uczniowie obejrzeli 
film, który pokazał, jak po zmroku 
widoczny jest człowiek noszący kamizel-
kę lub odblaski, a jak bez nich. Wszyscy 
wiemy już, jak ważne jest noszenie 
odblasków i kamizelek! Nasze pierwszaki 
też są bezpieczne!

Joanna Mikołajewicz, Kamila Jakubowska
Zdjęcia: archiwum szkoły

OŚWIATA

Jesień w SP2
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KULTURA

„Ja	-	poeta,	co	z	nędzy	 
chciałem	się	wymigać,	

Aby	śpiewać	bez	troski	 
i	wieczność	rozstrzygać,	

Gdy	mnie	w	noc	okradziono, 
	drwię	z	ziemskiej	mitręgi,	

Bo	wiem,	że	tam	 
-	w	zaświatach	mam	nowe	trupięgi!”

Czasami rzeczy niezwykłe są dziełem 
przypadku. Zespół, który gościł ostatnio 
w Murowanej Goślinie, powstał na chwilę 
w formie prezentu urodzinowego… I tak 
już trwa 5 lat. Swoją nazwę – Trupięgi – 
zapożyczył z tytułu jednego z wierszy 
Bolesława Leśmiana.

Poezja połączona z oryginalnymi 
aranżacjami, mistrzowskie wykonanie, 
a przede wszystkim bardzo świadome 
od początku do końca budowanie 
nastroju, a może raczej rozmowy 
z publicznością – to jest największą siłą 
zespołu. Podczas koncertu w Murowanej 
Goślinie z jednej strony byliśmy kojeni 
słowami i muzyką, by za chwilę stanąć 
przed samym sobą z własnymi rozedrga-
nymi emocjami. Wszystko było przemy-
ślane - od doboru tekstu, przez muzykę, 
po dekoracje. Występujący na boso 

artyści nie byli mroczni, raczej słodko-
gorzcy, czasem pełni subtelnych 
niedopowiedzeń, innym razem szczerej 
do bólu dosłowności. Jak życie… 
Listopad to miesiąc refleksji i zadumy, 
koncert poezji Leśmiana w znakomitym 
wykonaniu zespołu Trupięgi, okazał 
się dobrym pomysłem na jesienne 
nastroje. Wokalistka, zapowiadając 
utwór „Śmiercie”, nawiązała do naszej 
polskiej rzeczywistości, dodając: „Ani 
jednej więcej”. Jej ciche słowa wy-
brzmiały bardzo mocno.

Ja - poeta i Trupięgi

Skład zespołu: Katarzyna Gardzejewska - 
wokal, Jacek Filipek – instrumenty 
perkusyjne, Jerzy Hippmann – gitara 
basowa, Kosma Kowalski – gitara 
akustyczna, Filip Słowiakowski – perkusja.

Koncert odbył się 6 listopada 2021 r. 
w auli Szkoły Podstawowej nr 1. Organiza-
torem wydarzenia był ośrodek kultury 
 w Murowanej Goślinie. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

8 listopada br. w Poznaniu pod-
czas uroczystej gali podsumowano 
XXII edycję Konkursu „Działania 
proekologiczne i prokulturowe 
w ramach strategii rozwoju woje-
wództwa wielkopolskiego”. 

Do konkursu zgłoszono ponad 150 
projektów w dwóch kategoriach, nagro-
dzono ponad 60, pula nagród wynosiła 
350 tys. zł. Miło nam poinformować, że 
projekt naszego ośrodka kultury „Wehikuł 
czasu - muzeum w sieci” został laureatem 
konkursu w kategorii obejmującej projekty 
związane z lokalnym oddziaływaniem  
w zakresie działalności prokulturowej – 
o znaczeniu kulturowym, historycznym, 

nawiązującym do tradycji. Nagroda 
z budżetu Województwa Wielkopol-
skiego dla Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury i Rekreacji w Muro-
wanej Goślinie wynosi 5 tys. zł. 
Niezmiernie cieszy nas uhonorowa-
nie przez Kapitułę Konkursu, to 
uznanie dla naszych działań 
i jednocześnie motywacja do 
podejmowania nowych wyzwań.

Zapraszamy na naszą stronę, aby 
zobaczyć materiały przygotowane 
w ramach projektu.

www.murowanydomkultury.pl/
izba-regionalna/wehikul-czasu/

Arleta Włodarczak

Nagroda dla „Wehikułu czasu”

http://www.murowanydomkultury.pl/izba-regionalna/wehikul-czasu/
http://www.murowanydomkultury.pl/izba-regionalna/wehikul-czasu/
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Sobotnie popołudnie 23 października 
br. w Klubie Osiedlowym Zielone Wzgórza 
upłynęło na twórczym wycinaniu jesien-
nych dyń. W warsztatach artystycznego 
ich zdobienia wzięły udział dzieci z rodzi-
cami. Wspólnym wysiłkiem powstały 
świecące dzieła sztuki. Choć tradycja 
wycinania dyń nie jest już nowością 
w naszym kraju, a kultura świętowania 
Halloween zadomowiła się świetnie, to 

pierwszy raz robiliśmy to wspólnie 
na warsztatach w naszym ośrodku 
kultury. Wspaniała herbatka o jesiennym 
smaku przygotowana przez Agnieszkę 
Szymańską-Wojterę dodała pysznego 
klimatu warsztatom. Wszyscy bawiliśmy 
się wyśmienicie! Dziękujemy serdecznie 
Marii Ołdziejewskiej z Boduszewa 
za podarowanie dyń.

Tekst i zdjęcie: Bartłomiej Stefański

Warsztaty wycinania dyń

Wystawa grafiki komputerowej

To tytuł biesiady, na którą zapro-
sił ośrodek kultury w niedzielę 17 
października br. Była to już piąta 
biesiada, którą zainicjował zespół 
śpiewaczy PZERiI Goślinianka pod 
kierunkiem Alicji Duszczyk. 

Tym razem śpiewacy zabrali nas w mu-
zyczną podróż po Warszawie i Wielkopol-
sce. Gośliniance towarzyszyli muzycy 
Artur Duszczyk (trąbka) i Wojciech 
Olejnik (akordeon) – dyrygent Orkiestry 
Dętej Nekielskiego Ośrodka Kultury. Jak 
zwykle nie zbrakło zabawnych scenek, 
tym razem także z udziałem dyrygentki 
Alicji i pełnych humoru recytacji cioci 

wi Ratajczakowi. Goślińska 
publiczność znakomicie bawiła 
się na pełnej śpiewu, muzyki 
i dobrego humoru biesiadzie. 

Całość biesiady z dowcipem 
prowadził Robert Duszczyk. 
Rodzina Duszczyków to profesjo-
nalne trio artystyczne. Zastępca 
burmistrza Radosław Szpot 
podziękował zespołowi, dyry-
gentce i muzykom za wspaniały 
występ.

Arleta Włodarczak 
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Jadzi (Jadwiga Góra) i wujka Jurka (Jerzy 
Pawlak). Finałowy utwór „Cała sala 
śpiewa z nami” zespół zadedykował 
swojemu zmarłemu koledze śp. Edwardo-

„Jadziem, panie Zielonka!”

29 października br. w Klubie Osiedlo-
wym „Zielone Wzgórza” w Murowanej 
Goślinie odbyło się otwarcie wystawy 
prac Bartłomieja Liberskiego. To pierw-
sze wydarzenie zorganizowane w nowym 
sezonie kulturalnym w Klubie Osiedlo-
wym „Zielone Wzgórza” w całkowicie 
nowej odsłonie wizerunkowej (dzięki 
remontowi podłogi, klub uległ totalnej 
metamorfozie).

Prezentacja Bartłomieja Liberskiego jest 
pierwszą ekspozycją grafiki komputerowej 
w historii ośrodka w Murowanej Goślinie 
i pierwszą indywidualną wystawą artysty. 
Bartłomiej Liberski uczęszczał na zajęcia 
do naszej Pracowni Sztuki. Już wtedy 
zajmował się pokrewną grafice techniką 
monotypii. Jego wczesne prace mogliśmy 
zobaczyć na wystawach poplenerowych 

oraz przeglądach Goślińskiej Inwentury 
Artystycznej ARA w naszych galeriach. 
Artysta jest absolwentem Collegium Da 
Vinci w Poznaniu. Temat muzyki w jego 
twórczości ma duże znaczenie. W swoich 
23 grafikach komputerowych ilustruje 
utwory grupy Shinedown i innych zespo-
łów, których twórczość wyjątkowo ceni 
i utożsamia się z ich przesłaniem. 
Wnikliwie analizuje teksty i dobiera swoje 

subiektywne graficzne środki wyrazu 
w ich obrazowaniu. Pracuje nad pomy-
słem, sporządza szkice rysunkowe, 
opracowuje komputerowo całość i drukuje 
w formie grafik. Każda z grafik jest 
autonomicznym dziełem sztuki współcze-
snej wyrażającym emocje i przemyślenia 
autora po wysłuchaniu utworów muzycz-
nych. Na wielu grafikach widzimy autopor-
tret artysty, który we własnej psychice 
doświadcza tego wszystkiego, co odnajdu-
jemy w jego obrazach graficznych. 
Problemy poruszane w grafikach są 
uniwersalne, egzystencjalne i dotyczą 
każdego. Pod obrazami znajdują się 
tłumaczenia tekstów. Widzowie mogą 
skonfrontować obraz z treścią i odnaleźć 
własną ścieżkę interpretacji.

Tekst i zdjęcie: Bartłomiej Stefański
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W sobotę 23 października br. 
Klub Osiedlowy „Zielone 
Wzgórza” zaprosił mieszkań-
ców na Nowy Rynek do wspól-
nej nauki kroków, by potem 
razem zatańczyć „Jerusalema”.
Pewnego dnia dziewczyny w czasie 
aerobiku w klubie osiedlowym stwierdziły, 
że Dorota (D. Schraube), tak nas wyszkoli-
ła, że możemy występować… Niewiele 
myśląc, ustaliliśmy datę, poinformowali-
śmy znajomych, ogłosiliśmy i zaprosiliśmy 
na fb wszystkich i… zatańczyliśmy!
Autorem piosenki o tym samym tytule jest 
Master KG, południowoafrykański 
producent, a wraz z nim utwór stworzyła 
piosenkarka Nomcebo Zikode. Tekst 
w języku zuluskim jest o tęsknocie za 
Jerozolimą, a piosenka połączona 
z energicznym tańcem zaraziła cały świat. 
Tańczą ją wszyscy. Nie ma granic wieko-
wych, zawodowych, czy kulturowych. 
Taniec łączy i tak było u nas!

Serdecznie dziękujemy Dorocie Schraube, 
Basi Roszak i Joli Bartczak, Klaudii 
Koralewskiej oraz wspaniałym tancerkom 
Studia Tańca Effort, dziewczynom ze 
Stowarzyszenia Fanaberia, nauczycielkom 
wychowania fizycznego ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Przede wszystkim jednak 
dziękujemy dzieciakom i młodzieży, 
rodzicom, przechodniom, którzy odstawia-
li torby z zakupami na ławkach i tańczyli. 
Wielkie brawa dla Was wszystkich 
kochani!

Jerusalema

PS. Planujemy kolejny taneczny challenge, 
obserwujcie i szykujcie się na taneczne 
show. 

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Zdjęcie: Bartłomiej Stefański 

Nasz zespół śpiewaczy Gośli-
nianka otrzymał zaproszenie 
na Czerwonacką RETROspekcję 
– przegląd zespołów śpiewa-
czych seniorów. 16 paździer-
nika br. na scenie Centrum Kul-
tury i Rekreacji w Koziegło-
wach zaprezentowało się sie-
dem zespołów. 

Sukces Goślinianki
Jury w składzie: Natalia Sobkowiak, 
Michał Sergiusz Mierzejewski i Krystian 
Weber przyznało następujące nagrody 
i wyróżnienia:

I miejsce – Chór Melodia (Pobiedziska), 
II miejsce – Modrzanki (Stęszew), 
III miejsce – Goślinianka (Murowana 
Goślina).

Wyróżnienia otrzymały zespoły: Przemy-
sław II z Rogoźna, Z Nadwarciańskich 

Łąk z Owińsk, Kwiat Jesieni z Czerwona-
ka, Turewianki z Turwi.

Sukces Goślinianki sprawił nam wszyst-
kim ogromną radość, był to pierwszy 
występ zespołu od grudnia 2020 r. 
Gratulacje dla zespołu, dyrygentki Alicji 
Duszczyk i akompaniatorów: Wojciecha 
Olejnika (akordeon) i Artura Duszczyka 
(trąbka).

Arleta Włodarczak

6 listopada wspólnie z MGOKiR 
gościłyśmy wspaniałe prelegentki: 
Alinę Baturo, specjalistę ds. żywie-
nia, dietcoacha, biologa oraz 
Monikę Wieczorek – pasjonatkę 
ziół, masażystkę i naturopatkę, 
które podzieliły się z nami swoją 
wiedzą i doświadczeniem. 
Gościłyśmy też dziewczyny, które zgromadzi-
ły się, by uczestniczyć w VIII Kręgu Kobiet 
„Jem i dbam o siebie – naturalnie”. Było to 

bardzo interesujące spotkanie, poruszyły-
śmy wiele istotnych kwestii w zakresie 
żywienia kobiet, ziołolecznictwa czy 
naturopatii. Pytań z sali była cała masa. 
Na gości czekały zdrowe i kolorowe przeką-

Dbam o siebie
ski przygotowane przez nasze członkinie, 
na stołach królowały warzywa i domowy 
humus. Uczestniczki spotkania przeanalizo-
wały swój styl żywienia dla zdrowia. 
Zapraszamy serdecznie na nasz profil 
na Facebooku, gdzie zamieściłyśmy 
obiecane przepisy na nalewkę propoli-
sową, orzechową, a także napary 
ziołowe.

Agata Basińska-Zych 
Zdjęcie: archiwum stowarzyszenia







17-19 grudnia 2021 r.
pl. Powstańców Wielkopolskich

W programie:
- karuzela (16-19 grudnia);

- kiermasz i sprzedaż wyrobów  
m.in. rękodzieło, ozdoby świąteczne,  

potrawy i wyroby regionalne;
- występy zespołów oraz pokazy artystyczne;

- barszcz, grzane wino.

Dokładny program, a także informacje  
odnośnie możliwości zgłaszania udziału  

przez wystawców będą dostępne na stronie gminy  
www.murowana-goslina.pl w kalendarzu.

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina 
Dariusz Urbański

zaprasza na

VIII Jarmark 
Bożonarodzeniowy

XVII Goślińskie Kolędowanie

http://www.murowana-goslina.pl

