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Tworzymy, działamy!
Pomysły, insPiracje
i zabawa on-line

murowana Goślina  
– nasze działania
w czasie ePidemii

inwesTycje – rusza 
Przebudowa wiaduktu
Przy ul. Gnieźnieńskiej

mikroTurysTyka  
– odkrywajmy  
ciekawosTki reGionu



www.murowana-goslina.pl2

Gospodarstwo ogrodnicze mikuła
ul. Gnieźnieńska 20, 62-095 murowana Goślina
tel. 606 184 189

Asortyment: 
- pomidory mięsiste, 
- malinowe 
- oraz koktajlowe (cherry, żółte i paprykowe)

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
sobota: 8.00 – 14.00
https://www.facebook.com/ogrodnictwomikula

Gospodarstwo rolne 
Piotr nogaj
trojanowo 9, 62-095 murowana Goślina
tel. 61 812 24 68

Asortyment:
- jaja od kur z wolnego wybiegu,
- mleko krowie surowe powyżej 4% tłuszczu,
- ser biały twarogowy półtłusty krowi,
- ziemniaki jadalne.

masarnia nogaj (noG-maG Piotr nogaj)
trojanowo 9, 62-095 murowana Goślina
tel. 609 613 896

Co czwartek świeży asortyment:
- kiełbasa polska surowa nie wędzona,
- kiełbasa polska wędzona surowa,
- kiełbasa śląska,
- kaszanka,
- kanapkowa a`la żywiecka,
- szynka wędzona surowa,
- szynka wędzona parzona,
- schab wędzony surowy,
- schab wędzony parzony,
- polędwica wędzona surowa,
- wątrobianka we flaku lub w słoiku,
- kiełbasa w słoiku,
- salceson,
- smalec czysty lub z przyprawami.
Po wcześniejszym zamówieniu minimum 7 dni:
- mięso wieprzowe,
- półtusze wieprzowe.

Poniedziałek – piątek: 8.30 – 19.00, sobota: 8.30 – 17.00

wypiekarnia Hanna krolczyk
ul. nowy rynek 6, 62-095 murowana Goślina
tel. 508 511 198 
adres e-mail: wypiekarnia@onet.pl

Asortyment: pieczywo wypiekane na miejscu tylko z naturalnych 
składników bez chemii spożywczej, polepszaczy itp. w codziennej 
sprzedaży znajdują się: chleby
- chleb żytni 100% bez drożdży na naturalnym zakwasie z mąki eko typ 720,
- chleb orkiszowy 100% mąka orkiszowa eko,
- chleb gryczany z ziarnami, 100% mąka eko gryczana+żytnia,
- chleb żytnio-pszenny mak/mąka,
- chleb ziarno - pieczywo żytnio-pszenne z ziarnami,
- chleb codzienny na maślance,
- kawiorek/bagietki/ chleb tostowy,
- chleb graham,
- chleb razowy,
- chleb buraczany; pieczywo pszenne z burakiem i orzechami włoskimi,
- bułki: pszenne, pszenne z makiem, siemieniem, sezamem, z dynią, 

z ziarnami, cebulowe, paluchy serowe, bułki żytnio-pszenne, 
grahamki,

- wyroby cukiernicze: drożdżówki, rogaliki, ciastka, placki itp.
Przyjmujemy także zamówienia na bułki do hot-doga, hamburge-
rów, zapiekanek.
Poniedziałek – piątek: 6.00 – 17.00, sobota: 6.00 – 13.00

lokalny sklepik
Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja epidemiczna w kraju utrudnia wielu osobom działalność zawodową, a lokalnym rolnikom 
i wytwórcom żywności zbyt produktów. Dlatego chcielibyśmy zachęcić mieszkańców naszej gminy do zainteresowania się tym, co 
oferują lokalni producenci. Dzięki lokalnym zakupom działamy zgodnie z ideą Cittaslow: na rzecz lokalnej społeczności, a także 
środowiska naturalnego. Produkty spożywcze wiezione do nas np. z drugiego krańca Europy oznaczają oczywiście przyczynianie 
się do zanieczyszczeń, konieczne jest często wydłużenie terminu ważności, a to z kolei może wymagać stosowania większej ilości 
środków konserwujących żywność. Jest więc sporo powodów, dla których warto zorientować się, jakie lokalne, świeże produkty 
możemy kupić u naszych sąsiadów. 

Zachęcamy producentów do przesyłania informacji na adres mailowy promocja@murowana-goslina.pl. Wizytówki z Waszą ofertą 
będziemy prezentować w kolejnych wydaniach biuletynu.

gmina
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DARIUSZ URBAŃSKI  
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

przyszło nam żyć w trudnych czasach i wyjątkowej sytuacji. 
Najważniejsze, że na koniec maja br. w naszej gminie nie ma 
ani jednej osoby chorej na COVID-19. Proszę stosować 
się do zaleceń sanitarnych, aby nikt z nas oraz naszych 
najbliższych nie zachorował. W tym wydaniu biuletynu znajdą 
Państwo krótkie podsumowanie najważniejszych działań 
urzędu, a także samych mieszkańców w kwestii zapobiega-
nia epidemii.

Nadeszły ciężkie czasy dla wielu rodzin, przedsiębiorców, ale 
również dla samorządów. Już dzisiaj wiemy, że o około 40 
procent w stosunku do roku poprzedniego, spadły wpływy 
z podatku PIT. Oznacza to, że stracimy możliwość zrealizowa-
nia części inwestycji. Kontynuować będziemy z pewnością 
te, które już zostały rozpoczęte, a finansowane są przy 
udziale pozyskanych przez nas środków zewnętrznych. 
Niebawem zakończona zostanie budowa ścieżki pieszo-ro-
werowej wzdłuż ulicy Raduszyńskiej. Rozpoczyna się budowa 
ulicy Rzemieślniczej w Przebędowie oraz drogi w Łoskoniu 
Starym. Po latach starań i zaangażowaniu wielu osób, 
rozpocznie się przebudowa wiaduktu przy ul. Gnieźnieńskiej. 
Inwestycja zostanie sfinansowana przez Starostwo Powiato-
we. Jej koszt to w sumie 8 mln zł. 

Kupimy wóz bojowy dla jednostki OSP w Boduszewie, na 
zakup ten udało nam się pozyskać dofinasowanie zewnętrz-
ne. Powstaną też w sołectwach, zaplanowane wcześniej, 
wiaty rekreacyjne. W tym roku oddamy do użytku świetlicę 
w Przebędowie. Kończymy remont i adaptację świetlicy 
w Wojnówku. W trakcie realizacji jest projekt budowy 
miejskiej toalety publicznej przy ul. Podgórnej. W miarę 
możliwości finansowych gminy będziemy remontować 
chodniki i utwardzać drogi gruntowe.

Z przykrością pragnę poinformować, że zmuszeni jesteśmy 
do rezygnacji z największych imprez zaplanowanych na ten 
rok. Zawiesiliśmy przygotowania do wydarzeń, które miały 
się odbyć do końca września. Ich realizacja nie będzie 
w najbliższym czasie możliwa ze względu na rządowe 
obostrzenia związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu 
się epidemii COVID-19. Przygotowujemy dla Państwa inne, 
mniejsze i bezpieczne eventy. Już dziś zapraszam do kina 
letniego, a także na rajdy rowerowe w puszczy. Na Facebo-
oku znaleźć można propozycje różnych form zabawy, konkur-
sów i zajęć planowanych przez ośrodek kultury lub biuro 
komunikacji społecznej. 

Podjęto decyzję o otwarciu przedszkoli, oczywiście z zachowa-
niem wszelkich standardów bezpieczeństwa. W czerwcu 
otwieramy orlik przy ul. Mściszewskiej (dostępny już wcześniej 
dla klubów sportowych), a także place zabaw i siłownie ze-
wnętrzne. Użytkowników prosimy o zachowanie zasad bezpie-
czeństwa, stosowanie się do rządowych zaleceń sanitarnych. 

Przed nami wybory prezydenckie i trudne zadanie dla 
samorządu. Musimy przygotować się lokalnie do wyborów, 
aby osoby biorące udział w głosowaniu mogły bezpiecznie 
oddać głos.

Otwarte zostało targowisko na Zielonych Wzgórzach, aby 
mieszkańcy mogli bezpiecznie zrobić zakupy, a producenci 
nie stracili szans na zarobek.

Wiemy, że szkoły pozostaną zamknięte do końca roku 
szkolnego. Już teraz przygotowujemy się do otwierania szkół 
od września (jeśli tylko takie będą decyzje na poziomie 
ministerialnym). 

Gmina, kraj i świat muszą, mimo pandemii, wracać do 
normalnego życia z zachowaniem nowych zasad funkcjono-
wania. 

Dziękuję Mieszkańcom za stosowanie się do zaleceń, za 
cierpliwość. Dziękuję radnym z Klubu Razem dla Murowanej 
Gośliny, którzy mimo ogłoszonej pandemii wzięli udział 
w ważnym głosowaniu nad Miejscowym Planem Zagospoda-
rowania Przestrzennego chroniącym mieszkańców gminy 
przed budową chlewni w Mściszewie. Dziękuję także rad-
nym, którzy głosowali za zwolnieniem i odroczeniem opłat od 
nieruchomości. 

Chciałbym podziękować Straży Miejskiej, Policji, Strażakom 
OSP i darczyńcom wspierającym ratowników i medyków ze 
Stacji Ratownictwa w Bolechowie oraz szpitala zakaźnego 
w Poznaniu. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o nasze 
zdrowie i bezpieczeństwo. 

Na koniec mogę tylko powiedzieć – będzie lepiej! Razem 
przezwyciężymy epidemię. Życzę przedsiębiorcom oraz 
wszystkim mieszkańcom gminy zdrowia, wytrwałości, 
cierpliwości i pogody ducha.

gmina
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Miasta i Gminy Murowana Goślina 
przygotował ulotkę z najważniejszymi 
informacjami i potrzebnymi numerami 
telefonów. Ulotki znalazły się w aptekach 
oraz zostały rozdysponowane przez 
sołtysów i OPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej opracował 
listę osób, które mogą wymagać szcze-
gólnej opieki (w tym seniorzy), aby 
monitorować ich sytuację i sprawdzać 
potrzeby. Pracownicy realizowali zakupy 
leków i artykułów spożywczych (obecnie 
głównie dla samotnych seniorów i niepeł-
nosprawnych). Podobną opieką mogą 
zostać otoczone osoby przebywające 
na kwarantannie.

Uruchomiono pomoc psychologów,  
a także finansową: z zachowaniem 
dotychczasowego kryterium (528 zł 
na osobę w rodzinie, zgodnie ustawą 
o pomocy społecznej), ale uproszczone 
zostały procedury (wniosek – e-mail; 
wywiad – e-mail plus rozmowa telefo-
niczna). 

Zwiększono liczbę patroli policji oraz 
straży miejskiej. Policja pełni nadzór nad 
osobami w kwarantannie. Jednostki OSP 

oraz Straż Miejska zostały doposażone, 
aby mogły bezpiecznie wykonywać 
obowiązki z terenie. W najgorętszym 
okresie pandemii informowaliśmy 
mieszkańców naszej gminy o obowiązko-
wym noszeniu maseczek i zasadzie 
dystansu społecznego, m.in. komunikata-
mi nadawanymi z głośników radiowozów 
– akcja Policji, Straży Miejskiej i OSP. 
Przygotowaliśmy pomieszczenia na ewen-
tualną potrzebę utworzenia miejsc dla 
osób przebywających na kwarantannie 
poza własnym miejscem zamieszkania 
(np. ze względu na przebywającą w domu 
osobę z grupy ryzyka). Urząd Miasta 

Działania urzęDu

Zarządzeniem burmistrza w marcu br. 
został powołany Gminny Zespół Zarzą-
dzania Kryzysowego. W pierwszych kilku 
spotkaniach stacjonarnych, następnie 
dziesiątkach telekonferencji, brał udział 
stały powołany zarządzeniem sztab. 
Jednak w sumie, w zależności od oma-
wianych tematów i podejmowanych 
decyzji, współpracowało kilkadziesiąt 
osób. Dyspozycyjność 24h. Zwłaszcza 
w marcu narady odbywały się nawet kilka 
razy dziennie, ponieważ niezbędne było 
szybkie podejmowanie decyzji i analizo-
wanie rządowych zaleceń: zamknięcie 
urzędu, a także szkół i różnych instytucji, 
placów zabaw, obiektów sportowych, 
odwołanie imprez. Zbieraliśmy najważ-
niejsze informacje z różnych źródeł (m.in. 
GIS, sanepid, powiatowy sztab kryzyso-
wy, wojewoda) plus własne zalecenia 
w komunikaty publikowane na stronie 
www gminy oraz profilu gminy w mediach 
społecznościowych.

Pamiętaliśmy również o seniorach 
i osobach, które nie mają dostępu do 
Internetu. To głównie dla nich Urząd 

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

i Gminy Murowana Goślina był i jest 
w kontakcie z ratownikami Zespołu 
Ratownictwa Medycznego w Bolechowie, 
aby oni także mogli skorzystać z przygo-
towanych pomieszczeń, np. w przypadku 
dezynfekcji stacji lub potrzeby krótkiej 
kwarantanny związanej z wykonywanymi 
obowiązkami. 

Radni Rady Miejskiej z Klubu Razem dla 
Murowanej Gośliny zebrali środki na 
zakup ozonatora dla Zespołu Ratownic-
twa Medycznego w Bolechowie.

Na potrzeby miejsc kwarantanny i innych 
działań stworzono listę sprzętu dostęp-
nego na terenie miasta i gminy,  
m.in. w sołectwach. Od namiotów, przez 
materace, po termosy.

To oczywiście tylko te najważniejsze spra-
wy i decyzje dotyczące zapobiegania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
i epidemii COVID-19. Działania dostoso-
wujemy do aktualnej sytuacji i zaleceń 
rządowych.

Mieszkańcy poMagają!

Mieszkańcy gminy Murowana Goślina od 
początku pandemii aktywnie włączyli 
się do akcji zbierania sprzętu potrzebne-
go medykom oraz produktów spożyw-
czych i pieniędzy.

Stowarzyszenie Jedna Chwila oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna z Łopuchowa 
zebrane produkty przekazywały sukce-
sywnie do szpitali w Poznaniu i Oborni-
kach. Akcję szycia maseczek ochronnych 
uruchomili prywatni mieszkańcy, którzy 
dotychczas szyli hobbystycznie i nie są 

związani zawodowo z krawiectwem. 
Uszyto ponad 1000 szt.

Straż pożarna w Nieszawie zorganizowa-
ła zbiórkę na pomoc szpitalowi im 
J. Strusia przy ulicy Szwajcarskiej 
w Poznaniu. Zbiórka odbyła się w Sołec-
twie Uchorowo, w Nieszawie oraz pod 
Biedronką w Murowanej Goślinie. 

Lokalne firmy – Presseko sp. z o.o.  oraz 
Ran-Synchron Sp. z o.o., a także stowa-
rzyszenie Zawsze Czujni „Semper 
Vigilant” – bezpłatnie wykonały dezynfek-
cję m.in.: przystanków, wejść do przy-
chodni, poczty i aptek.

Zebrano lub kupiono z zebranych 
środków prawie 150 kombinezonów 
z atestem, 10 opryskiwaczy do płynu 
dezynfekującego, 2000 rękawic jednora-
zowych, 180 litrów płynu do dezynfekcji, 
40 par gogli spełniających wszelkie 
normy ochronne, środki czystości, 11 
masek ochronnych z wymiennymi 
filtrami, 250 litrów wody, ekspres 
do kawy dla ratowników, batony, przeką-
ski oraz ciepłe posiłki podarowane przez 
goślińskie restauracje i osoby prywatne. 
Do zbiórki przyczyniło się ponad 550 
osób.

Życie przeniosło się na fora społeczno-
ściowe. Założono m.in. profil Pomoc Dla 
Służb Medycznych Od Mieszkańców 
Murowanej Gośliny, gdzie zamieszczane 
są informacje o najpilniejszych potrze-
bach oraz o terminach zbiórek. 

Alicja Kobus zaproponowała i koordyno-
wała akcję, w której lokalni producenci 
żywności przekazywali nieodpłatnie 
część swoich zbiorów i wyrobów,  

do restauracji, która przygotowywała 
posiłki dla lekarzy szpitala zakaźnego 
przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu. 

Dla przeDsiębiorców

Przedsiębiorcy z naszego terenu mogą 
zwracać się o pomoc do Gminy. Każdy 
przedsiębiorca ma prawo do:

1. Umorzenia, odroczenia lub rozłożenia 
na raty niektórych należności w stosunku 
do budżetu gminy. Wniosek może 
dotyczyć np. należnych gminie opłat 
z tytułu dzierżawy.

2. Otrzymania, w ramach pomocy de 
minimis ulgi podatkowej:

 ▪ odroczenie terminu płatności podatku 
lub rozłożenie zapłaty podatku na raty 
(maksymalnie do końca 2020 r.);

 ▪ odroczenie lub rozłożenie na raty 
zapłaty zaległości podatkowej wraz 
z odsetkami za zwłokę lub odsetki od 
nieuregulowanych w terminie zaliczek 
na podatek (maksymalnie do końca 
2020 r.);

 ▪ umorzenie w całości lub w części 
zaległości podatkowych, odsetek za 
zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

Wnioski będą rozpatrywane indywidual-
nie, ze szczególnym uwzględnieniem 
obecnej sytuacji. 

Zdjęcia: Katarzyna Dobrowolska,  
archiwum OSP Łopuchowo
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zwracać w Ośrodku Kultury przy ul. 
Mściszewskiej 10 po wznowieniu 
działalności.

O wznowieniu zajęć i dalszych działa-
niach będziemy informować.

Mg sport i nieruchoMości

Od 18.05.2020 r. wznowienie działalności.

biblioteka publiczna

Od 11.05.2020 r. wznowienie działalności. 

Poniedziałek, środa, piątek 8.00 – 14.00; 
Wtorek, czwartek 10.00 – 17.00.

Uruchomione dla użytkowników zostają 
jedynie wypożyczalnie, z ograniczeniem 
wolnego dostępu do księgozbiorów oraz 
innych przestrzeni i stanowisk kompute-
rowych. Zaleca się wcześniejszą rezer-
wację książek drogą telefoniczną, 
mailową lub poprzez konta elektronicz-
ne. Świadczymy usługi ksero, druk, 
bindowanie, fax i wydruki (dokumenty 
do wydruku muszą być zapisane na 
nośniku pamięci).

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

Sprawy urzędowe załatwiaj online. 
Podpowiadamy, jak to zrobić https://
www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawy
-urzedowe-zalatwiaj-online-podpowiada-
my-jak-to-zrobic

e-Polak potrafi! Michał Czernecki 
tłumaczy, jak przez internet założyć profil 
zaufany https://www.youtube.com/
watch?v=5zvWIQ7cLVU

Powyższe dane są aktualizowane.

„Zacisze”, spotkania dzieci na zajęciach 
opiekuńczo-wychowawczych w Przebędo-
wie i w Długiej Goślinie, spotkania 
terapeutów na grupach wsparcia oraz 
psychologów przyjmujących w pomiesz-
czeniach Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoby starsze, samotne i niepełnospraw-
ne, które potrzebują pomocy prosimy 
o kontakt telefoniczny w godzinach pracy 
ośrodka:
- kom. 697 829 775
- tel. 61 812 22 31

poMoc psychologiczna i prawna

Psychologowie, terapeuci oraz prawnik 
dyżurujący w Ośrodku, udzielają wsparcia 
przez telefon. Telefoniczny kontakt będzie 
możliwy po uprzednim umówieniu terminu 
z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecz-
nej pod wymienionymi telefonami.

Zasiłki

Wszystkie zasiłki i świadczenia będą 
wypłacane zgodnie z terminami na 
decyzjach administracyjnych.

https://murowana-goslina.naszops.pl

Miejsko-gMinny ośroDek kultury 
i rekreacji

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji, Klub Osiedlowy „Zielone Wzgórza”  
i Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej będą 
nieczynne do odwołania. W przypadku 
pytań prosimy o kontakt telefoniczny  
601 543 799 lub mailowy  
dom.kultury@murowana-goslina.pl

Bilety zakupione na Muzyczny Stand-up 
z Czesławem Mozilem będzie można 

urząD Miasta i gMiny 
Murowana goślina

Od 25 maja Urząd Miasta i Gminy Muro-
wana Goślina rozpoczął przyjmowanie 
petentów: 

poniedziałek w godz. 10.00 – 17.30,
wtorek-czwartek 8.00 – 14.00,
piątek 8.00 – 12.00.

Powracają także dyżury burmistrzów.

W urzędzie obowiązują zasady bezpie-
czeństwa, do których każdy mieszkaniec 
musi bezwzględnie się stosować. 
W przypadku odmowy ich przestrzegania 
dana osoba nie będzie wpuszczona  
do urzędu.

www.murowana-goslina.pl

ośroDek poMocy społecznej

Godziny pracy: 

poniedziałek – czwartek 8.00 – 15.00 
piątek 8.00 – 13.00.

Wszelkie podania, wnioski, pisma, 
zapytania oraz pozostałą dokumentację 
należy składać w skrzynce podawczej 
umieszczonej przy wejściu do Ośrodka 
Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 10 - II 
piętro, ewentualnie drogą telefoniczną, 
mailową, za pomocą e-puap lub poczty 
tradycyjnej.

Wizyty osobiste w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej mogą odbywać 
się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym (w nagłych sprawach).

Zawieszone są, do odwołania, wszystkie 
spotkania Seniorów w Klubie Seniora 

urzĄd

zdrowie
Zasady funkcjonowania placówek 
medycznych w naszej gminie. Poradnik 

został umieszczony (i jest na bieżąco aktu-
alizowany) na stronie www gminy  
www.murowana-goslina.pl.

przychoDnia lekarza roDzinnego
ul. kręta 58 – tel. 61 8122 931 
- rejestracja telefoniczna.

 ▪ Lekarze będą oddzwaniać na podany 
przez pacjenta numer telefonu i – jeśli 
będzie taka potrzeba – będą umawiać 
na konkretną godzinę wizytę w poradni.

 ▪ Pacjenci z dolegliwościami wskazu-
jącymi na konieczność uzyskania 
natychmiastowej pomocy, zostaną 
wpuszczeni do przychodni i otrzymają 
poradę lekarską najszybciej.

 ▪ Na wizytę umówioną telefonicz-
nie należy stawić się w dokładnie 
ustalonym czasie – ma to na celu 



czerwiec 2020 7

gmina

Krzywa cukrowa dla kobiet w ciąży – ba-
danie wykonywane bez konieczności 
wcześniejszej rejestracji.

usg

Badania wznowione.

zespół przychoDni specjalistycz-
nych zDrowie sp. z o.o.
ul. Źródlana 13A

rejestracja i teleporaDa

Zasady, jak obecnie we wszystkich 
placówkach z podstawową opieką 
zdrowotną.

rejestracja

- telefoniczna – nr 61 22 26 933

poraDy

Lekarz oddzwania do każdego zareje-
strowanego pacjenta, aby udzielić 
teleporady.

uwaga! 

Lekarz oddzwania z innego numeru niż nr 
tel. rejestracji. Będzie to prywatny numer 
komórkowy. Prosimy odbierać takie 
połączenia, gdy spodziewają się Państwo 
kontaktu z przychodni.

wizyty specjalistów

Od 11 maja br. wznowione wizyty 
prywatne w ramach poradni specjali-
stycznych kardiolog-wizyta ekg echo 
serca oraz poradnia urologii. Zapisy 
w rejestracji Przychodni Zdrowie 
ul. Źródłana 13a, tel 61 222 69 33.

internetowe konto pacjenta

Na stronie pacjent.gov.pl można 
założyć tzw. Internetowe konto pacjen-
ta. Wówczas pacjent, który zamówił 
w swojej poradni receptę, kod umożli-
wiający odebranie leku otrzyma mailem 
lub sms-em.

uwaGa!!!

jeżeli podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem:  
masz objawy + miałeś kontakt z osobą zarażoną  

lub potencjalnie zarażoną to zadzwoń do:

- sanepidu  
- tel. 609 794 670

- oddział chorób zakaźnych,  
ul. szwajcarska 3 

 - tel. 61 873 92 95, 61 873 93 68

- infolinia nFz  
- tel. 800 190 590  

ograniczenie liczby potencjalnych 
kontaktów w przychodni dla bezpie-
czeństwa pacjentów oraz personelu 
medycznego.

 ▪ Należy zachować w kontaktach z in-
nymi pacjentami dystans co najmniej 
1-1,5 metra. Najlepiej, aby pacjenci 
przychodzili z maseczkami na twa-
rzach (w przypadku braku takowych, 
można zasłonić buzię np. chustą) 
i w rękawiczkach.

ul. Dworcowa 10 – tel. 61 8122 171

 ▪ Pierwsze 2h przyjęć – przypadki pilne. 
Rejestracja telefoniczna lub osobista 
w danym dniu. 

 ▪ Kolejne 2h przyjęć – wizyty planowe 
(np. diagnostyka, konsultacja wyni-
ków badań). Rejestracja telefoniczna 
lub osobista lub formularzem interne-
towym w dniach wcześniejszych.

 ▪ Kolejne 2h przyjęć – porady telefo-
niczne (recepty i inne konsultacje 
niewymagające osobistego kontaktu). 
Rejestracja telefoniczna w danym 
dniu. 

recepty

Zamówienia recept należy dokonywać 
przez telefon lub można wrzucić kartkę 
z zamówieniem do wystawionego 
specjalnego koszyka.

Pacjenci otrzymają kod do recepty 
elektronicznej uprawniający do zakupu 
leku w aptece.

szczepienia

Wznowione. Rejestrować można: nie-
mowlęta, a także dzieci, które mają 
ukończone 5, 9, 13 lub 18 lat. 

laboratoriuM

Czynne wyłącznie przy ul. Dworcowej 10 
w godzinach 08.00 – 13.00.
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Gmina Murowana Goślina. Dyrektorzy 
szkół podejmą decyzje, którzy ucznio-
wie będą mogli z niego skorzystać  
(na zasadzie użyczenia). W ramach 
zdalnego nauczania ze sprzętu korzy-
stać będą uczniowie i nauczyciele.

Więcej informacji na  
https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Zdjęcia: Katarzyna Dobrowolska

WSPÓŁPRACA

Do tej pory odbyły się dwie akcje 
przekazania żywności dla osób 

znajdujących się trudnej sytuacji ekono-
micznej. Przekazaliśmy ponad 8 ton 
produktów dla ponad 220 mieszkańców 
naszej gminy.

Ze względów bezpieczeństwa akcje 
przeprowadziliśmy na terenie historycz-
nej Strzelnicy Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Murowanej Goślinie. 
Chodzi o to, żeby mieszkańcy nie tłoczyli 
się w pomieszczeniach i żeby wszyscy 
byli bezpieczni. Bardzo dziękujemy KBS 
w Murowanej Goślinie za pomoc.

Działalność Banku Żywności w Murowa-
nej Goślinie wspiera burmistrz Dariusz 
Urbański. Podczas całego procesu 
wydawania żywności dla potrzebujących 
możemy liczyć na pomoc pracownika 
urzędu gminy Roberta Walkowiaka. 
Strażnicy Straży Miejskiej w Murowanej 
Goślinie pomagają w dowiezieniu 
żywności dla osób, które nie są w stanie 

Żywność dla potrzebujących

Gmina Murowana Goślina kupiła 26 
laptopów o łącznej wartości blisko 

70 tysięcy zł. Wniosek o dofinansowanie 
tego zakupu z projektu „Zdalna Szkoła – 
zakup sprzętu komputerowego przezna-
czonego do nauki zdalnej dla uczniów 
szkół podstawowych” uzyskał wstępną 
akceptację. 

Docelowo zakup zostanie w całości 
sfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Sprzęt trafił do 4 szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest 

Laptopy dla szkół

Stowarzyszenie Każdy Jest 
Ważny, pomimo trwającej pan-
demii koronawirusa, prowadzi 
na terenie Gminy Murowana 
Goślina program pomocy żyw-
nościowej (Program Opera-
cyjny Pomoc Żywnościowa 
2014-2020).

samodzielnie jej odebrać. Bardzo sobie 
chwalimy współpracę z kierownik Moniką 
Szaj i pracownikami Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Murowanej Goślinie.

Wielu goślińskich przedsiębiorców 
zaangażowało się w pomoc żywnościową 
dla Mieszkańców naszej gminy:

 ▪ Tadeusz Kłos – właściciel Przedsię-
biorstwa Transportowo-Spedycyjnego 
Kłos zabezpiecza transport żywności 
z Piły;

 ▪ Łukasz Wysocki oraz Bartosz Staszak 
właściciele firmy AT-DROG rozładowu-
ją żywność z TIR-ów z wykorzystaniem 
wózków widłowych; 

 ▪ Robert Maciejewski – wiceprezes 
firmy Presseko Sp. z o. o. przygotował, 
przeprowadził i nadzorował dezynfek-
cję strzelnicy;

 ▪ kierownik Grażyna Lecińska z Rejonu 
Dróg Wojewódzkich udostępnia nam 
teren, gdzie możemy w bezpiecznych 
warunkach rozładować żywność;

 ▪ Karol Stern jest dla nas wsparciem 
organizacyjnym.

Dziękujemy naszym przyjaciołom 
z Pilskiego Banku Żywności za wsparcie 
i pomoc na każdym etapie trwania 
programu.
Ze strony naszego stowarzyszenia udział 
we wszelkich działaniach biorą: Rado-
sław Szpot, Olga Zaborowicz-Nowak, 
Michał Dura oraz Maciej Przybylski.
W ramach programu POPŻ 2014-2020 
pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny 
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej 
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

 ▪ 1402 zł w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej;

 ▪ 1056 zł na osobę, kiedy jest więcej 
osób w rodzinie.

Osoby, które chciałyby skorzystać 
z naszej pomocy, prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: 578 570 960.

Radosław Szpot
Prezes Stowarzyszenia Każdy Jest Ważny

Zdjęcia: Bartosz Duleba

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

Przekazanie laptopów dyrekcjom szkół odbyło się 4 maja br.
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Po raz dziesiąty przyznane 
zostały nagrody za działalność 
artystyczną w powiecie 
poznańskim

Powiat poznański kolejny raz uhonoro-
wał ludzi kultury, przyznając im nagrodę 
za  osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej w roku 2019. Z powodu 
pandemii koronawirusa ogłoszenie lau-
reatów nastąpiło wirtualnie.

Nagrodę pierwszego stopnia otrzymał 
Zespół Kameralny Amici Canti, który dzia-
ła przy Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Buku. Stowarzyszenie Orkie-
stra Dęta w Chludowie zostało laureatem 
nagrody drugiego stopnia.

Nagroda trzeciego stopnia tym razem 
trafiła do Mateusza MJ Sibilskiego, 
dyrygenta i kierownika artystycznego 
Orkiestry Uniwersyteckiej działającej przy 
Centrum Kultury Studenckiej Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu. Mateusz 
Sibilski na co dzień opiekuje się również 
Poznańskim Chórem Kameralnym Ferma-
ta oraz Orkiestrą Dętą w Murowanej 
Goślinie.

– Doceniamy przede wszystkim ludzi 
z pasją, którzy korzystając ze swoich 
talentów, budują poczucie wspólnoty, tak 
bardzo nam potrzebnej właśnie dzisiaj – 
podkreślił Jan Grabkowski.    

Relacja z wręczenia nagród na:  
www.powiat.poznan.pl

Oprac. KK
Zdjęcie: Tomasz Mizgier

WSPÓŁPRACA

Muzycy 
wyróżnieni

Niemal 3,9 mln zł dofinansowa-
nia z rezerwy subwencji ogól-
nej otrzymał powiat poznański 
na rozbiórkę i budowę nowego 
wiaduktu przy ulicy Gnieźnień-
skiej w Murowanej Goślinie. 
Inwestycja pochłonie łącznie 
ponad 8 mln zł. Wykonawca 
prac został już wybrany.
Wiadukt, z którego dzisiaj korzystają 
kierowcy, rowerzyści i piesi, jest w złym 
stanie technicznym. Jest również za 
wąski, by mogły nim jednocześnie jeździć 
samochody w obu kierunkach. Ruch 
odbywa się wahadłowo. Przed wjazdem 
z każdej strony działa sygnalizacja 
świetlna. 

– Właśnie otrzymałem informację, że 
naszej inwestycji przyznano dofinansowa-

nie z subwencji ogólnej. Dzięki temu 
zbudujemy w tym miejscu nowoczesny 
obiekt, który będzie spełniał najwyższe 
standardy – zapowiada Jan Grabkowski, 
starosta poznański.

Na początku lutego powiat złożył wniosek 
o dofinansowanie tej inwestycji z rezerwy 
subwencji ogólnej. Praktycznie co roku 
z budżetu centralnego, udaje się pozy-
skać pieniądze na kolejne zadania 
drogowe. Tym razem wsparcie jakie 
dostał powiat wynosi 3.874.800 złotych. 

Przypomnijmy, że zgodnie z opracowa-
nym projektem nowy wiadukt będzie miał 
dwa 4-metrowe pasy ruchu. Z jednej 
strony powstanie ścieżka rowerowa, 
z drugiej – chodnik. 

– Mamy gotową dokumentację, wydany 
został ZRID, czyli tak zwane zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej – wyja-
śnia Marek Borowczak, dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych w Poznaniu. – Wyłoni-
liśmy już firmę, która zrealizuje inwesty-
cję. Liczymy, że na początku czerwca 
podpiszemy z nią umowę. 

Po jej podpisaniu wykonawca przedstawi 
szczegółowy harmonogram prac. 
W czasie ich prowadzenia kierowcy i piesi 
będą musieli korzystać z alternatywnych 
przejazdów przez tory. O utrudnieniach 
będziemy informować na bieżąco. 

KF
Zdjęcia: archiwum Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu

są pieniądze i jest 
wykonawca wiaduktu

Mateusz Sibilski z orkiestrą OSP podczas XVI Koncertu 
Karnawałowego.
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Budowa 
publicznej 
toalety miejskiej

W ubiegłym roku rozpoczęto prace 
projektowe poprzedzające budowę 

publicznej toalety miejskiej w Murowanej 

Zakres opracowania ww. dokumentacji 
projektowej obejmuje budowę:

 ▪ oświetlenia drogowego w miejscowo-
ści Kamińsko – 2-3 słupy, sieć kablo-
wa na długości ok. 550 mb,

 ▪ oświetlenia drogowego w miejscowo-
ści Pławno – 2-3 słupy, sieć kablowa 
na długości ok. 250 mb,

W ramach zapytania o cenę 
do 30 000 euro, 13 lutego 2020 roku 

Gmina Murowana Goślina zleciła opraco-
wanie projektu budowlano-wykonaw-
czego budowy oświetlenia drogowego. 
W wyniku tego zapytania najkorzystniej-
szą ofertę złożyła firma „KS Elektro” – 
Andrzej Kuroczycki-Saniutycz z siedzibą 
w Gnieźnie (62-200), przy ul. Zielnej 6A.

Budowa ul. Rzemieślniczej i Szklarskiej w Przebędowie

Inwestycje 2020

W ramach zapytania o cenę do 30 
000 euro, 17 lutego 2020 roku Gmina 

Murowana Goślina zleciła opracowanie 
projektu budowlano-wykonawczego 
budowy ulic. W wyniku tego zapytania 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
Proj-Graf – Krzysztof Grabicki z siedzibą 
w Poznaniu przy ul. Górczyńskiej 33/3.

Projekty 
drogowe

W ubiegłym roku Gmina Murowana 
Goślina podpisała umowę na realiza-

cję inwestycji budowy ulic Rzemieślni-
czej i Szklarskiej. Wykonawcą robót jest 
firma Kosox – Sebastian Kaczmarczyk, 
z siedzibą w Owińskach. 

Zakres prac realizowany jest na podsta-
wie opracowanego projektu budowlano
-wykonawczego dla ulicy Rzemieślniczej 
i części ulicy Szklarskiej w Przebędowie. 
Obecnie prowadzone są roboty w zakre-

sie budowy kanalizacji deszczowej oraz 
częściowo rozpoczęto prace drogowe.  
W pasie drogowym tych ulic będzie 
wykonana kanalizacja deszczowa, 
nawierzchnia jezdni, zjazdów, parkingów 
i chodników z kostki brukowej. Zakończe-
nie prac przewidziano na dzień 15 
września 2020 roku. Całkowity koszt 
inwestycji to 1 523 020,80 zł, z czego 50 
proc. zostanie dofinansowane przez 
Wojewodę Wielkopolskiego z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Za utrudnienia w ruchu drogowym 
w imieniu wykonawcy serdecznie prze-
praszamy i prosimy wszystkich kierow-
ców o wyrozumiałość i cierpliwość.

 ▪ oświetlenia drogowego w miejscowo-
ści Nieszawa – 4 słupy, sieć kablowa 
na długości ok. 250 mb.

Całkowity koszt planowanych prac 
wynosi brutto 16 463,55 zł. 

Termin realizacji ww. zakresu ustalono 
do dnia 10 grudnia 2020 roku.

Goślinie. Obecnie działania te są na 
ukończeniu i czekamy na wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę. Zgodnie z podpi-
saną umową firma Hamster Polska Sp. 
z o.o. z siedzibą w Rybniku realizuje 
toaletę miejską w formule zaprojektuj-zbu-
duj. Oznacza to, że niezwłocznie po 
otrzymaniu pozwolenia na budowę 
wykonawca przystąpi do budowy przyłą-
czy wodno-kanalizacyjnych oraz energe-
tycznych, a także przygotuje teren pod 

Prace na ul. Rzemieślniczej.

Zakres opracowania ww. dokumentacji 
projektowej obejmuje budowę:

 ▪ ulicy Cechowej w Przebędowie – 
kanalizacja deszczowa, nawierzchnia 
jezdni i chodników wraz z placem do 
zawracania,

 ▪ ulicy Kuźniczej w Przebędowie – 
kanalizacja deszczowa, nawierzchnia 
jezdni i chodników wraz z placem do 
zawracania.

Całkowity koszt planowanych prac 
wynosi brutto 15 990 zł. Termin realizacji 
ww. zakresu ustalono do dnia 10 grudnia 
2020 roku.

Ponadto w trakcie opracowania znajdują 
się projekty budowlano-wykonawcze:

 ▪ projekt budowy ul. Ogrodowej w Muro-
wanej Goślinie,

 ▪ projekt budowy ul. Telimeny w Muro-
wanej Goślinie,

 ▪ projekt budowy ul. Kmicica, Oleńki 
i Podbipięty w Murowanej Goślinie,

 ▪ projekt budowy części ulicy Starcza-
nowskiej do zjazdu do Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Murowanej Goślinie.

 ▪ budowa ciągu pieszego w Rakowni 
od ul. St. Radomskiego w Murowanej 
Goślinie do terenu zabudowanego 
w Rakowni.

ustawienie toalety publicznej w skarpie 
ul. Podgórnej. Wyposażenie toalety 
zostanie wykonane z elementów stali 
nierdzewnej i dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 30 września 
2020 rok.

Całkowity koszt robót wyniesie brutto 
184 500 zł i w całości finansowany jest 
z budżetu gminy.

Projekty oświetlenia drogowego 
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W ubiegłym roku rozpoczęły 
się prace przy budowie długo oczeki-

wanej ścieżki pieszo-rowerowej w pasie 
drogowym ulicy Raduszyńskiej w Muro-
wanej Goślinie. Wykonawcą robót jest 
Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Bu-
dowlanych Hydrotech Janusz Radel 
z siedzibą w Murowanej Goślinie.

Mimo trudnych warunków gruntowych, 
postęp robót jest znaczny. Wykonano już 
sieć kanalizacji deszczowej, ściek przykra-
wężnikowy z kostki brukowej na długości 
ok. 300 mb, nawierzchnię ścieżki pieszo
-rowerowej na długości ok. 1 100 mb wraz 
z przepustami zjazdowymi i odtworzeniem 
rowu przydrożnego, a także przygotowano 
plac pod strefę odpoczynku.

Szerokość budowanej ścieżki pieszo-ro-
werowej na odcinku 280 mb od skrzyżo-
wania z ulicą Gen. Kutrzeby (czyli 
bezpośrednio przy krawężniku jezdni) 

W ramach rozstrzygniętego postępo-
wania przetargowego w dniu 6 kwiet-

nia br. została podpisana umowa  
na realizację inwestycji pt. „Budowa 
drogi Długa Goślina – Łoskoń Stary”. 
Wykonawcą robót jest konsorcjum 
wykonawców: Rafał Szymczak P.H.U.  
i Redon Nakło Spółka z o.o., obie z sie-
dzibą w Nakle nad Notecią.

Zakres prac obejmuje budowę nawierzch-
ni jezdni drogi gminnej Długa Goślina - 
Łoskoń Stary na długości 2 080 mb, 
wraz ze zjazdami. Koszt realizacji całego 
zakresu prac to 1 518 530,45 zł, z czego 
63,63 proc. zostanie dofinansowana  
w ramach programu „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych”, poddziała-
nie: „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudo-

wą wszystkich rodzajów małej infrastruk-
tury, w tym inwestycji w energię odna-
wialną i w oszczędzanie energii” objęte 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Ze względu na finansowanie inwestycja 
ta będzie realizowana w ciągu dwóch lat. 
Planowany termin zakończenia prac to 
15 kwietnia 2021 roku. Z początkiem 
czerwca br. wykonawca robót przystąpi 
do realizacji zadania. Wybudowanie 
odcinka drogi o długości 2 080 mb 
będzie kolejnym etapem realizacji tej 
inwestycji.

Za utrudnienia w ruchu drogowym 
w imieniu wykonawcy serdecznie prze-
praszamy i prosimy wszystkich kierow-
ców o wyrozumiałość i cierpliwość.

Budowa ul. Rzemieślniczej i Szklarskiej w Przebędowie

Budowa Drogi w Długa Goślina - Łoskoń Stary 

Wioletta Wojciechowska
Inspektor ds. inwestycji liniowych 
w.wojciechowska@murowana-goslina.pl 
tel. 61 89 23 615

Projekt „Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

w związku z Umową o dofinansowanie Projektu nr RPWP.03.03.03.30-0001/18-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” 
Działanie 3.3 „Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” 

Poddziałanie 3.3.3. „Wspieranie strategii  niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej  
przy ul. Raduszyńskiej

wynosi 3 m; natomiast szerokość ścieżki 
oddalonej od krawędzi jezdni wynosi 
2,5 m. Nawierzchnia wykonana jest 
z kostki brukowej bezfazowej grubości 
8 cm, koloru czerwonego, na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 3 cm 
oraz warstwie podłoża z gruntu stabilizo-
wanego cementem o Rm = 2,5 MPa 
o grubości 15 cm. Ponadto wykonane 
zostaną trzy miejsca postoju i odpoczyn-
ku. Dwa z nich wyposażone zostaną 
w ławkę z oparciem, „przysiadkę” dla 
odpoczynku osób starszych i niepełno-
sprawnych oraz kosz na śmieci. Trzecie 
miejsce to strefa odpoczynku, w której 
zostaną zainstalowane: wiata, dwie ławki 
z oparciem z drewna, stół, cztery stojaki 
na rowery, zestaw naprawczy do rowe-
rów, kosz na śmieci i monitoring.

Budowana ścieżka pieszo-rowerowa 
w pasie drogowym ulicy Raduszyńskiej 
połączona zostanie z wybudowaną 

w 2012 roku ścieżką wzdłuż ulicy 
Raduszyńskiej (od strony ul. Mściszew-
skiej) oraz wykonaną przez Gminę 
Czerwonak w ubiegłym roku ścieżką 
pieszo-rowerową w kierunku szkoły 
średniej w Bolechowie.

Planowany termin zakończenia prac 
ustalono do 30 lipca 2020 roku. 

Inwestycja w 85% realizowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 na pod-
stawie podpisanej umowy o dofinanso-
wanie projektu pt. „Metropolitarny 
System Tras Rowerowych w gminie 
Czerwonak oraz w gminie Murowana 
Goślina”.

Podpisanie umowy dotacyjnej odbyło się w styczniu br. Gminę 
Murowana Goślina reprezentowali burmistrz Dariusz Urbański 
oraz Skarbnik Gminy Romana Dudek.

Zdjęcia: Katarzyna Dobrowolska, 
Kamil Roszkiewicz
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171 stopni – tyle trzeba pokonać, by 
wejść na wieżę na Dziewiczej Górze. 

Nagrodą za wysiłek jest piękna panora-
ma Puszczy Zielonki i nieodległego 
Poznania – szczególnie efektowna 
podczas organizowanych regularnie 
nocnych wejść. Z wieży widokowej 
na Szachtach rozpościera się widok 
na ten unikatowy park na pograniczu 
Poznania i Lubonia. Udane ujęcia 
podmokłej doliny Warty zapewnia wieża 
na ścieżce dydaktycznej Bobrowy Szlak 
w rejonie Czmońca, a na spacerowiczów 
w Kórniku czekają widoki z wieży na molo 
nad Jeziorem Kórnickim. Jest też w pobli-
żu Poznania kilka obiektów, które nie są 
typowymi punktami widokowymi: wieża 

pałacowa w Biedrusku, zabytkowe wieże 
ciśnień w Biedrusku i Śremie oraz dwie 
drewniane wieże sąsiadujących ze sobą 
atrakcji – Skansenu Miniatur Szlaku 
Piastowskiego i Grodu Pobiedziska.

wokół parku

Wielkopolski Park Narodowy można 
oglądać z góry z wielu stron. W pobliżu 
Szreniawy wznosi się murowana wieża, 
dawniej mauzoleum rodziny Bierbaumów, 
obecnie – punkt widokowy. Wieża 
widokowa Mosina-Glinianki zapewnia 
atrakcyjne widoki zarówno na park, jak 
i na położoną u podnóża plażę. Otoczenie 

obiektu przeszło niedawno gruntowną 
rewitalizację, podobnie jak pobliska 
ścieżka dydaktyczna „Osowa Góra - Je-
zioro Budzyńskie”, na której wzniesiono 
taras z widokiem na grodzisko, zwane 
Szwedzkimi Górami. Zupełnie nową 
realizacją jest też wieża ornitologiczna 
nad Jeziorem Trzcielińskim – doskonałe 
miejsce na podglądanie ptasich miesz-
kańców dzikiego Trzcielińskiego Bagna. 
Całkowicie unikatowe przedsięwzięcie 
stanowi Podniebna Eko Wioska w Deli 
Parku, czyli trasa spacerowa na kładkach 
wiszących wysoko pomiędzy leśnymi 
drzewami.

 „turystyczne Plotki” W ramach cyklu, wspólnie z Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną (PLOT), przybliżamy nasze atrak-
cje i ofertę naszych sąsiadów. Liczymy, że artykuły pozwolą na wirtualne zwiedzanie turystycznych perełek okolic Poznania, 
a w przyszłości staną się inspiracją dla rzeczywistych wycieczek.
Kolejne teksty cyklu ukażą się równolegle na łamach informatorów samorządowych 12 gmin członkowskich PLOT, w Naszym Głosie 
Poznańskim oraz w Prasowej Powiatowej 17.

Nikt nie lubi, gdy ktoś patrzy na niego z góry. Jednocześnie sami 
szukamy okazji, by spojrzeć na świat z nieco szerszej perspek-
tywy. Takich wrażeń dostarczają wieże widokowe, parki linowe 
i inne podpoznańskie atrakcje, które pozwalają choć na chwilę 
oderwać się od ziemi.

Wieża widokowa na Dziewiczej Górze.
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Punkt widokowy - Mauzoleum Bierbaumów.Wieża ciśnień w Śremie. Zabytkowa wieża ciśnień w Biedrusku.
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Bliżej nieba. 
Nadziemne atrakcje  
wokół Poznania.
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parki linowe

Miłośnicy nadziemnych wędrówek 
chętnie odwiedzają parki linowe. Casca-
der Park w Kobylnicy proponuje śmiał-
kom aż cztery trasy o zróżnicowanym 
stopniu trudności. Obornicki Park Linowy 
Adrenalina to dwie trasy i specjalna 
atrakcja na finał zabawy – zjazd tyrolski 
nad rzeką Wełną. Dla najmłodszych 
sprawdzonym rozwiązaniem są niskie 
parki linowe, które można odwiedzić 
w Skórzewie, w Deli Parku albo przy 
Pałacu Jankowice. Nie trzeba używać 
tam uprzęży, a upadek w najgorszym 
razie oznacza niewielkiego guza.

lotnictwo

Miłośnicy lotnictwa doskonale znają dwa 
obiekty: Lotnisko Poznań-Kobylnica 
Aeroklubu Poznańskiego oraz Lądowisko 
Słonawy prowadzone przez Obornickie 
Stowarzyszenie Lotnicze. W obu można 
podziwiać podniebne akrobacje, jak 
i samemu wznieść się w górę podczas 
lotu widokowego. Nietypowym lotniskiem 
jest Muzeum Arkadego Fiedlera w Pusz-
czykowie: stojąca w ogrodzie replika 
brytyjskiego myśliwca Hurricane zapra-
sza na wystawę o legendarnym Dywizjo-
nie 303. Ekspozycja lusowskiego 
Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
im. Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego 
opowiada o córce patrona Janinie 
Lewandowskiej – pilocie i jedynej 
kobiecie-żołnierzu zamordowanej 
w Katyniu. Warto też odwiedzić niewielką 

Mórkę, by pokonać trasę nowej gry 
terenowej – questu „O zakochanym 
lotniku i niejednym pomniku”.

bliżej gwiazD

Mało kto wie, że w Borówcu pod Pozna-
niem działa Obserwatorium Astrogeody-
namiczne Centrum Badań Kosmicznych 
PAN. Unikatowa placówka naukowa jest 
dostępna dla grup pasjonatów, którzy 
chcieliby posłuchać o badaniach sateli-
tów i kosmicznych śmieci. Astronomiczną 
wycieczkę warto zakończyć na promena-
dzie w pobliskim Kórniku – ustawiona 
tam ruchoma mapa gwiezdnych konste-
lacji gwarantuje przedłużenie kosmicz-
nych wrażeń!

Piotr Basiński
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Fragment ekspozycji o Janinie Lewandowskiej w Muzeum 

Powstańców Wielkopolskich w Lusowie.
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Widok z tarasu widokowego na Szwedzkie Góry. Podniebna Eko Wioska w DELI Parku.

Cascader Park w Kobylnicy.

Pałac w Biedrusku z wieżą.
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egzoszkieletu dla osób, których nie stać 
na taki wydatek. – Chcielibyśmy zorgani-
zować dwutygodniową sesję rehabilitacji 
na egzoszkielecie dla 50 osób, które nie 
są w stanie pokryć kosztów turnusu. – 

Miło nam poinformować, że w tym 
roku udało nam się wyremontować 

oddział dla dzieci i młodzieży oraz czy-
telnię w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie. 

Projekt „Rodzinny zakątek” dofinansowa-
ny został przez Fundację BGK w ramach 
programu „Moja Mała Ojczyzna” w kwo-
cie 30 000 złotych. W ramach projektu 
zakupione zostały nowe regały bibliotecz-
ne oraz wyposażenie dodatkowe. 
Niekwestionowanym bohaterem wnętrza 
jest rodzinna sofa do wspólnego czyta-
nia. Całości dopełniają dodatki m.in.: 
kolorowe dywaniki, stoliczki, fotel, ramki 

oraz kolorowe krzesła. Dla dzieci mamy 
również nowe zabawki i gry edukacyjne. 
W ramach akcji promocyjnej zakupione 
zostały leżaki z logo, które będą dostęp-
ne dla czytelników w okresie letnim 
przed budynkiem biblioteki.

Agnieszka Kajdaniak 
Beata Rozmiarek

Przybyłowi za pomalowanie ogrodzenia 
i dbanie o porządek przy śmietnikach oraz 
wykaszanie trawy. Dziękuję też mojej 
żonie za wspieranie działań i stałą pomoc, 
a moim dzieciom Zuzi i Kubie za wykosze-
nie terenu wokół świetlicy i boiska. Dzięki 
Wam nasze sołectwo jest zadbane!

Marcin Walkowiak 
Sołtys Nieszawy

Zdjęcie: archiwum Marcina Walkowiaka

gmina

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo  

- Członkowie Związku

Informujemy, że z powodu pandemii 
koronawirusa  

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI 
w Murowanej Goślinie

odwołuje wszystkie imprezy przygoto-
wane do realizacji w 2020 roku. 

Czynimy to z żalem, ale mamy przede 
wszystkim na względzie zdrowie i życie 

członków związku. Jako seniorzy, 
jesteśmy w grupie wiekowej osób 

najbardziej narażonych na zakażenie 
koronawirusem. Z tych powodów nie 

odbędą się w 2020 roku imprezy 
wyjazdowe, pielgrzymka do Częstocho-

wy, spotkania integracyjne, jak 
również planowana uroczystość 

jubileuszowa z okazji 50-lecia istnie-
nia naszej organizacji.

Na rachunku bankowym związku 
posiadamy wpłacone zaliczki na 

wycieczki. Postaramy się w sposób 
bezpieczny zwrócić je Państwu.

Mamy nadzieję, że czas pandemii 
szczęśliwie dla nas przeminie, a wraz 
z nim nasza obecna bierność i wyci-

szenie. Wrócimy wtedy do aktywności 
i spotkań z Państwem, których 
obecnie nam bardzo brakuje. 

Pozdrawiamy bardzo serdecznie, 
życząc wszystkim zdrowia. 

Przewodnicząca
Jolanta Stern

W Nieszawie stanęło ogromne serce, 
które wspólnie możemy wypełnić 

nakrętkami. Zakup serca został sfinanso-
wany ze środków Sołectwa Nieszawa. 
Zebrane „skarby” zostaną przekazane 
potrzebującej osobie, która jako pierwsza 
zgłosi się do sołtysa Marcina Walkowiaka.

Podziękowania dla Daniela Perły, 
członka rady sołeckiej, za pomoc 
i pokrycie kosztów paliwa przywozu 
serca aż z Białogardu. 

Marcin Walkowiak 
Sołtys Nieszawy

Podziękowania

Podziękowania za bezinteresowną pomoc 
Michałowi Mroczyńskiemu za wykoszenie 
trawy na przystanku, Jarosławowi Jarzyń-
skiemu za wycięcie krzaków przy drodze 
gminnej w stronę Długiej Gośliny, Filipowi 

15024 kroki, 9 godzin i 30 minut 
chodzenia, 5500 zł zebrane na reha-

bilitację osób niepełnosprawnych. Tak 
podsumować można akcję, którą zorga-
nizowało Stowarzyszenie Jedna Chwila.

7 maja Krzysztof Stern i Dawid Lis 
nieprzerwanie maszerowali w egzoszkiele-
tach. W ten sposób chcieli przyciągnąć 
uwagę i uwrażliwić na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. W trakcie ich akcji 
prowadzona była zbiórka środków na 
darmowe sesje rehabilitacji przy użyciu 

Serce Nieszawy

rodzinny zakątek

Ważny krok mówi Krzysztof Stern. Koszt jednej 
14-dniowej sesji dla jednej osoby to 
1800 zł. – Dużo, ale gdy nie możesz 
stanąć o własnych siłach na nogach, ten 
czas, gdy stoisz, wydaje się być bezcenny. 
– mówi Krzysztof.

Akcję wciąż można wesprzeć wpłatami. 
Link do zbiórki: https://www.siepomaga.
pl/projektegzo?fbclid=IwAR16Da-
UfgWP1SfqCvV2R6u4iis-jse-
wxr2Q50Qdro2001gTgCzfhawptyz8

(MP)
Zdjęcie: archiwum  

Stowarzyszenia Jedna Chwila
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miasteczka. W minionych latach podczas 
festiwalu w naszym mieście koncertowały 
znakomite zespoły z Ukrainy, Białorusi, 
Rosji, Litwy, Słowacji, Czech, Hiszpanii, 
Francji, Brazylii, Chin, Japonii, Peurto Rico, 
Ekwadoru, Szwecji, Holandii, Turcji, 
Wenezueli, Korei Południowej, Filipin, 
Republiki Południowej Afryki, 
Stanów Zjednoczonych, Gruzji, 
Macedonii, Norwegii i Węgier. 
Ponadto w festiwalu wzięły udział 
chóry i orkiestry z Polski – z Byd-

XIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego w Murowanej Goślinie miała rozpo-
cząć się 17 maja 2020 r. Z uwagi na stan epidemii festiwal został odwołany. W niedzielę 17 maja w kościele pw. św. 

Jakuba Apostoła została odprawiona msza św. w intencji ks. kanonika E. Szymańskiego, złożono także kwiaty na grobie 
Patrona Festiwalu. Postanowiliśmy przybliżyć Państwu zespoły, które występowały w poprzednich latach, prezentując ich 
utwory z komentarzem prof. Elżbiety Wtorkowskiej – Dyrektora Festiwalu (instagram: murowany domkultury,  
https://www.facebook.com/Kultura.MurowanaGoslina/.

Xiii międzynarodowy Festiwal chóralny
KULtURA

goszczy, Olsztyna, Poznania, Swarzędza, 
Tarnowa, Zakopanego, Murowanej 
Gośliny, Wyrzyska, Sanoka, Buku, Obornik 
Wlkp., Wrocławia, Szczecina, Białegosto-
ku, Warszawy i Gdańska.

Arleta Włodarczak

kultury oraz sędzia zawodów 
Jarosław Wiśniewski. Nagrody 
rzeczowe otrzymali również: 
najstarszy zawodnik turnieju 
Janusz Domik ze Złotnik oraz 
najmłodszy uczestnik turnieju 
Mateusz Soroczyński z Poznania.
Lista dotychczasowych Mistrzów 
Murowanej Gośliny w kategorii 
seniorów:

 ▪ 1998 r. – Kazimierz Łokaj
 ▪ 1999 r. – Grzegorz Żurowski
 ▪ 2000 r. – Kazimierz Łokaj
 ▪ 2001 r. – Tadeusz Krauze
 ▪ 2002 r. – Henryk Abraham
 ▪ 2003 r. – Tadeusz Krauze
 ▪ 2004 r. – Tadeusz Krauze
 ▪ 2005 r. – Mieczysław Czech
 ▪ 2006 r. – Maria Cholewa
 ▪ 2007 r. – Łukasz Bardeli
 ▪ 2008 r. – Piotr Pilarski
 ▪ 2009 r. – Tadeusz Krauze
 ▪ 2010 r. – Sławomir Zapotoczny
 ▪ 2011 r. – Dawid Bajerlein
 ▪ 2012 r. – Tadeusz Krauze
 ▪ 2013 r. – Marek Maćkowiak
 ▪ 2014 r. – Marek Maćkowiak
 ▪ 2015 r. – Marek Maćkowiak
 ▪ 2016 r. – Adrian Kurz
 ▪ 2017 r. – Adrian Kurz
 ▪ 2018 r. – Mikołaj Nowak
 ▪ 2019 r. – Mikołaj Nowak 

Do zobaczenia za rok!
Tomasz Mizgier 

Zdjęcia: Tomasz Mizgier

8 marca br. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyły 

się XXIII Otwarte Mistrzostwa Gminy 
w Szachach. Tegoroczny turniej przypadł 
w wyjątkowym dniu, jakim jest Dzień 
Kobiet i oczywiście na początku złożono 
życzenia wszystkim paniom. W gośliń-
skim turnieju udział wzięła rekordowa 
liczba miłośników królewskiej gry. 
Do rywalizacji o tytuł Mistrza Murowanej 
Gośliny przystąpiło w grupie seniorów 43 
zawodników (w tym dwie panie), nato-
miast w grupie juniorów 23 młodych sza-
chistów (w tym cztery dziewczyny).

W obu grupach zawody zostały rozegrane 
systemem szwajcarskim, po siedmiu 
rundach wyłoniono najlepszych zawodników. 
W kategorii seniorów w turnieju najlepsi 
okazali się:

1. Krzysztof Raczyński z Gniezna
2. Dawid Niekraś ze Stęszewa
3. Marek Olszewski z Bydgoszczy

W kategorii juniorów pierwsze trzy 
miejsca zajęli:

1. Szymon Podlewski z Bydgoszczy
2. Krzysztof Szymczak z Ostrowa Wiel-

kopolskiego
3. Jan Cholewa z Poznania

Link do wyników całego turnieju:
http://www.chessarbiter.com/turnie-
je/2020/ti_721/index.html?l=pl

Na zakończenie turnieju dyplomy, 
statuetki oraz nagrody pieniężne wręczyli 
Arleta Włodarczak – dyrektor ośrodka 

Szachowe mistrzostwa

Ksiądz Edmund Szymański przez ponad 
dwadzieścia lat był proboszczem Parafii 
pw. św. Jakuba w Murowanej Goślinie. 
Poza pracą duszpasterską, do której 
został powołany, był niestrudzonym 
animatorem życia muzycznego w Murowa-
nej Goślinie, gdzie najważniejszą i naj-
większą „salą koncertową” był kościół 
parafialny. Choć w maju minęła już 
siedemnasta rocznica Jego śmierci, chóry 
i orkiestry z Polski i ze świata nadal 
przyjeżdżają do małego, podpoznańskiego 
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czych działań artystycznych dla dzieci 
i nie tylko. „Wyszperane w Internetach” to 
znalezione ciekawostki o ludziach stąd, 
którzy tworzą i o których słychać w sieci 
(podcasty, filmy, nagrania muzyczne i inne 
interesujące wzmianki). Proponujemy 
konkursy muzyczne i plastyczne: 
„W domu śpiewać każdy może” – konkurs 
piosenki online, „Twarzą w twarz” – kon-
kurs na portret. Wkrótce ruszamy  
z prezentacją archiwalnych zdjęć goślinia-
ków z lat 40-70 XX w. Jak w starym 
albumie będziemy mogli rozpoznać kogoś 
sprzed lat, powspominać, poplotkować. 
Trwają prace nad nową stroną www. 
Powstaje kontynuacja kroniki ośrodka 
kultury, jest to kawał roboty ilustrujący 
historię kulturalną naszego miasta. 
Wielka atrakcja! W lipcu w atrium nasze-
go ośrodka przy ul. Mściszewskiej ruszy 
kino plenerowe Zorza. Bierzemy udział 
w programie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Tarczy Antykryzysowej dla kultury „Kultu-
ra w Sieci”, w którym dostaliśmy dotację 
na realizację pomysłu przeniesienia 

zbiorów Izby Regionalnej Ziemi Gośliń-
skiej w multimedialny sposób do sieci. 
Ponadto zmieniliśmy wystrój naszych 
gablot informacyjnych, znajdziecie tam 
hasło „Będzie dobrze!” ku pokrzepieniu  
i namiary na nas w Internecie. Banery 
i napisy wywieszone z naszych okien dają 
Wam znać, że jesteśmy i życzymy wszyst-
kiego dobrego, przypominamy o noszeniu 
maseczek i dbaniu o siebie wzajemnie. 
Cały czas dbamy o nasze pomieszczenia, 
które są czyszczone, dezynfekowane ze 
szczególną starannością. Utrzymujemy 
pełną gotowość do powrotu do naszych 
pracowni, sal, galerii. Jesteśmy zmuszeni 
działać intuicyjnie w zmieniających 
się warunkach, nie ma nic pewnego 
i stałego jak dawniej, dlatego zakładamy 
elastyczne scenariusze przyszłych działań 
w grupach, będziemy się twórczo dosto-
sowywać i damy wszyscy radę „Będzie 
Dobrze!”

W imieniu zespołu  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  

Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Bartłomiej Stefański

KULtURA

Z dnia na dzień wszystko 
opustoszało. Wirus sterrory-

zował świat. To właśnie ten 
moment wielkiej próby. Co 
robić? Trzeba zmienić myśle-
nie, działanie. Totalna mobili-
zacja sił, reorganizacja pracy, 
stworzenie bezpiecznych 
warunków, dostosowanie do 
zaleceń i wytycznych. Burza 
mózgów i przenosimy 
wszystko do Internetu! Cały 
zespół zaangażowany! W ruch 
poszły wszystkie środki i narzę-
dzia, także te prywatne, jak 
telefony, laptopy, komputery. 
Stworzyliśmy sieć dobrych 
więzi, pomysłów i inspiracji, 
wybiegającą poza granice 
i mury dotychczasowych ste-
reotypów. Część naszych 
instruktorów prowadzi zajęcia 
online, odbywają się próby 
głosowe chórów Canzona 
(Adrianna Wtorkowska-Kubiń-
ska), próby sekcyjne orkiestry 
(Mateusz Sibilski), indywidu-
alna nauka gry na instrumen-
tach dętych (Jerzy Gronowski), 
próby zespołu folklorystycz-
nego „Goślinianie” (Marzenna 
Karbowska, Natalia Ogorzałek).

Jesteśmy w sieci! Szukajcie nas na 
Facebooku, Instagramie i stronie www. 
Zamieszczamy tam nasze specjalnie 
przygotowane cykle propozycji kultural-
nych: „Jest wystawa”, gdzie można 
zobaczyć prace plastyczne, przeczytać 
ich opis kuratorski i w ten sposób 
zapoznać się z malarstwem goślińskich  
artystów. „Klik koncercik” to miejsce 
na prezentacje muzyczne, artystyczne dla 
Was, gdzie przysyłacie swoje nagrania, 
współtworząc niekończący się koncert 
talentów. „Przepisy na zabawę” realizowa-
ne są w formie fotograficznych tutoriali 
zabaw plastycznych dla dzieci. „Tworzy-
MY!” to z kolei filmy współtworzone 
z MurowanaTV, w których znaleźć 
możecie inspiracje do wszelkich twór-

działamy! Tworzymy!
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Bohaterowie spotkania mają wspólny 
dorobek artystyczny – tomik poezji 

wydany przez wydawnictwo Liberum 
Verbum pt. „Noc w operze”. 

Antoni to młody człowiek, poeta piszący 
w charakterystycznym stylu porówny-
wanym do rapu, hip-hopu, bluesa, ale 
jednocześnie w sposób wyzwolony od 
jednoznacznych wpływów i tendencji. 
Julia to również młoda artystka tworzą-
ca plastyczne światy opowieści narra-
cyjnych w ilustracjach, niejako współ-

tworzy wiersze swoją wizją. U tego 
interesującego duetu zaciera się 
różnica gatunku medium, w którym 
zamykają swoją twórczą wypowiedź, 
gdzie wiersz staje się ilustracją, 
a ilustracja wierszem. Spotkanie 
poprowadził Zbigniew Zebar - wrocław-
ski prozaik i poeta. 

Bartłomiej Stefański 
Zdjęcia: Bartłomiej Stefański

noc w operze
7 marca br. w Klubie Osiedlowym „Zielone Wzgórza” odbyło 
się spotkanie autorskie z goślińskim poetą Antonim Jerzym 
Hartmanem, a także otwarcie towarzyszącej wystawy ilustra-
cji Julii Bogdan. 

Gośliński Biuletyn Mieszkańców
WydaWca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 
redaktor naczelna: Monika Paluszkiewicz
PrzygotoWanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora.   |  nakŁad: 5 500 egzemplarzy.
Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy przekazywać do Moniki Paluszkiewicz, tel. 61 89 23 686, e-mail: m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania artykułów, a także nie przekazania do publikacji materiałów bez podania przyczyny. 

TeleFony

cenTrala 
61 89 23 600, faks 61 812 21 40

sekreTariaT 
61 8923 605

burmisTrz
dariusz urbański, 61 8923 605

zasTęPca burmisTrza 
krzysztof oczkowski, 61 8923 605

skarbnik
romana dudek, 61 8923 607

kancelaria
lidia nowak, 61 8923 601

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 barbara Florys-kuchnowska, 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 i środa: 7.00-15.00
wtorek: 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
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Ze względu na epidemię, wybory rek-
tora Akademii Muzycznej przeprowa-

dzono internetowo. Kandydatem na sta-
nowisko, oprócz profesor Elżbiety Wtor-
kowskiej, był także dr hab. Mariusz 
Klimsiak – pianista, dziekan Wydziału 
Instrumentalnego AM. Prof. Wtorkowska 
obejmie stanowisko od 1 września, 
zastępując dotychczasowego rektora 
akademii, prof. Jerzego Kaszubę.

Elżbieta Wtorkowska jest profesorem 
sztuki w dyscyplinie artystycznej dyrygen-
tura. W latach 2012-2016 roku pełniła 
funkcję dziekana Wydziału Dyrygentury, 
Jazzu i Edukacji Muzycznej w Akademii 
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Byd-
goszczy. Aktualnie jest kierownikiem 
Katedry Muzyki Kościelnej. Pracuje 
również w Instytucie Społeczno-Arty-
stycznym Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku. Jest 
wykładowcą oraz kierownikiem nauko-
wym na Podyplomowych Studiach 
Chórmistrzostwa i Emisji Głosu w Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy oraz 
konsultantem wokalnym Chóru „Opera 
Nova” w Bydgoszczy.

Ponadto od 1993 roku jest wykładowcą 
na Studium Dyrygentów Chórów Polonij-
nych w ramach Polonijnej Akademii 
Chóralnej w Koszalinie, gdzie od 

2002 roku prowadzi Chór Dyrygentów 
Polonijnych „Ojczyzna”. Dla dyrygentów 
chórów polskich prowadziła seminaria 
i warsztaty chóralne na Białorusi (1996-
2005), Ukrainie (1998-2008), Litwie 
(2003-2008) w Czechach (1999-2001, 
2007-2008), Stanach Zjednoczonych 
(2006-2007, 2014, 2016-2018) oraz 
w Anglii (2008 i 2015). Przeprowadziła 
wykłady i warsztaty chóralne w Australii 
(2008), Szkocji (2009), Meksyku (2013) 
oraz w Hiszpanii (2014 i 2015). 

W 1981 roku założyła w Murowanej 
Goślinie Chór Dziewczęcy „Canzona”, 
a w 2001 roku Żeński Chór „Canzona-Ab-
solwent”. Aktualnie prowadzi zespół 
żeński, natomiast nad chórem dziewczę-
cym oraz zespołem Canzona Kameralna, 
prowadzonym przez Adriannę Wtorkow-

ską-Kubińską, sprawuje opiekę artystycz-
ną i merytoryczną. Z chórami Canzona 
koncertowała w Niemczech, Szwajcarii, 
Włoszech, Holandii, Szwecji, Rosji, 
Republice Czeskiej, na Słowacji, na 
Węgrzech, Litwie, w Finlandii, Austrii,  
na Ukrainie, w Anglii, Hiszpanii, Portuga-
lii, Bułgarii, Grecji, na Malcie, w USA 
i Izraelu.

Jest inicjatorem i dyrektorem artystycz-
nym Międzynarodowego Festiwalu 
Chóralnego im. ks. Edmunda Szymań-
skiego w Murowanej Goślinie, którego 
coroczna edycja odbywa się od 
2007 roku. 

Gości jako juror konkursów chóralnych 
oraz wykładowca na seminariach dla 
wokalistów, nauczycieli i dyrygentów 
chóralnych w Polsce i poza granicami. 
Prowadzi też liczne warsztaty wokalne, 
zarówno dla chórów amatorskich, jak 
i profesjonalnych.

Szanowna Pani Rektor! Murowana 
Goślina składa serdeczne gratula-
cje, wyrazy szacunku i uznania. 
Dziękujemy za liczne inicjatywy 
działań kulturalnych w naszym mie-
ście, które są znakomitą promocją 
Murowanej Gośliny w Polsce i na 
świecie.

Zdjęcie: Tomasz Mizgier

Profesor elżbieta wtorkowska 
nowym rektorem akademii 
muzycznej w bydgoszczy
Prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska 2 kwietnia 2020 r. została wybrana na stanowisko rektora 
Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Wybory odbyły się w trybie 
on-line. Kadencja nowej rektor potrwa cztery lata (2020-2024).

się też panowie na sali) wystąpili: 
Zuzanna Kaczmarek – sopran, Jarosław 
Wiśniewski – saksofon, Sławomir Olgierd 
Kramm – baryton.

Koncert wypełniły utwory operetkowe, 
utwory klasyczne oraz piosenki rozrywko-
we ze znanych musicali, zaśpiewane solo 
przez Sławomira Kramma oraz w duecie 
z Zuzanną Kaczmarek. Nie zabrakło oczy-

wiście najpiękniejszych piosenek 
o kobietach i miłości do nich.

Przybyłe na uroczystość Panie kwiatami 
obdarował burmistrz Dariusz Urbański 
w towarzystwie przewodniczącego RM 
Przemysława Popiaka oraz wiceprzewod-
niczącego Bogusława Frąckowiaka. 

Tomasz Mizgier 
Zdjęcia: Tomasz Mizgier

W sobotnie popołudnie, 7 marca br. 
w auli Szkoły Podstawowej nr 1 

Murowanej Goślinie odbył się wyjątkowy 
koncert z okazji Dnia Kobiet.

Na początku burmistrz Dariusz Urbański 
złożył wszystkim Paniom najlepsze 
życzenia z okazji ich święta, a następnie 
zaprosił na koncert pt. „Sentymentalna 
podróż”. Dla Pań i nie tylko (bo pojawili 

Sentymentalna podróż
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Urząd Miasta i Gminy  
Murowana Goślina   

zaprasza na 

rajd rowerowy

20 czerwca 2020 r. (sobota)
W przeddzień przesilenia letniego nawiążemy do słowiańskich 

mitów i legend, aby odnaleźć kwiat paproci zapewniający 
szczęście i dostatek. 

Miejsce – Puszcza Zielonka. 

„W poszukiWaniu 
kWiatu paproci”

Szczegóły w wydarzeniu:
www.facebook.com/events/700434080783030/

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina zaprasza na 

konkurs fotograficzny dla mieszkańców gminy

Oko na puszczę!
Jak?

- prace można przesyłać mailem na adres: 
biuletyn@murowana-goslina.pl

Kiedy?

- do końca lipca 2020 roku

Nagrody?

- 10 zestawów promocyjnych 
(kubek termiczny + polar + 

butelka wielorazowa do wody 
+ koszulka + przewodnik 

turystyczny + kubek ceramiczny).

10 autorów najpiękniejszych, 
najciekawszych prac otrzyma opisane wyżej 

zestawy. Wybrane prace zaprezentujemy 
na łamach biuletynu, a także na nietypowej 

wystawie…

Mamy to szczęście, że mieszkamy blisko wspaniałych, zielonych, 
 tętniących życiem terenów. Ze względu na sytuację w kraju, prawdopodobnie 

wielu z Was zwróci swe kroki w kierunku Puszczy Zielonki,  
by odkryć jej najbardziej urokliwe miejsca.  

Zachęcamy do uwiecznienia w fotografii swoich spojrzeń na puszczę!




