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DARIUSZ URBAŃSKI  Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Budżet w pandemii

Rok 2020 i 2021 jest trudny nie tylko ze względu na ilość 
zachorowań i zgonów spowodowanych pandemią, ale rów-
nież ze względu na mniejszy budżet gminy z powodu okrojo-
nych wpływów do budżetu. 

Mniejszy budżet to znacznie mniej inwestycji w 2021 roku. 
Co najważniejsze fundusz sołecki nie został pomniejszony 
w 2020 roku i nie będzie pomniejszony w latach następ-
nych, co pozwoli sołectwom na wydatkowanie środków na 
potrzeby mieszkańców. Budżet na kolejny rok, jak co roku, 
zostanie rozszerzony o wolne środki z 2020 roku. Ze 
zmniejszonego budżetu planujemy budowę ul. Przemysło-
wej, po uzyskaniu dofinansowania z funduszu przebudowy 
dróg lokalnych, budowę odcinka ul. Starczanowskiej do SP 
nr 1 oraz wymianę nawierzchni od Rakowni do Kamińska.

Mamy zaplanowaną, jako pewnik, budowę ul. Górna Rogo-
zińska, dokończenie budowy i budowę ul. Narcyzowej, Cha-
browej i Różanej. Czekamy na informację o przyznaniu 
wspomnianej dotacji. Jeśli decyzja będzie pozytywna wybu-
dujemy ul. Przemysłową. Po zakończeniu budowy nowego 
wiaduktu zmodernizujemy nawierzchnię wzdłuż ul. Gnieź-
nieńskiej w kierunku Rakowni. Dzięki owocnej współpracy 
z powiatem, nie tylko nie wnieśliśmy wkładu własnego do 
budowy wiaduktu, ale pozyskaliśmy również słupy oświetle-
niowe wybudowane przy wiadukcie. Przekażemy je do Enei 
w ramach umowy barterowej i pozyskamy nowe słupy 
oświetleniowe za ponad 100 tys. zł.

W 2021 roku musimy wykonać projekty przebudowy 
mostów przy ul. Podgórnej (zamknięty dla ruchu kołowego 
ze względu na zły stan techniczny) i wzdłuż ul. Łąkowej. 
Dokończymy budowę świetlicy w Przebędowie, która będzie 
służyć także mieszkańcom Trojanowa i Głębocka. Zamie-
rzamy wybudować, ostatni w gminie, budynek kulturalno
-sportowy w Łopuchowie, który ma służyć w pierwszej kolej-
ności mieszkańcom, ale również uczniom pobliskiej szkoły.

Po wybudowaniu przepięknych wiat w Złotoryjsku, Rakowni 
i Łopuchówku, w 2021 r. wybudujemy wiatę w Wojnowie. 
Pozostaną do zrealizowania wiaty w Białężynie i Kątach. 
Nie ma możliwości aby w każdym z 23 sołectw powstała 
świetlica. Nie bylibyśmy w stanie ich utrzymać, i w małym 
sołectwie nie mają racji bytu. 

Będziemy nadal remontować chodniki na osiedlu Zielone 
Wzgórza. Środki, które były przeznaczone na bezsensowne 
osiedla samorządowe są przeznaczone właśnie m.in. na 
ten cel. Plac zabaw w parku miejskim wyposażymy w urzą-
dzenia dla mniejszych dzieci. Place zabaw i siłownie 
zewnętrzne w sołectwach są co roku doposażone z fundu-
szy sołeckich. 

Nadal czekamy na rozstrzygnięcie najważniejszej inwestycji 
2021 roku, budowy sieci kanalizacyjnej w Białężynie. 

Wydatki majątkowe na chwilę obecną zaplanowane są na 
6 mln. zł. Będziemy się starać żeby w 2021 roku wydatki 
wynosiły 8 mln. zł. Nie zwiększyliśmy podatków dla nieru-
chomości, w których prowadzona jest działalność gospo-
darcza i utrzymaliśmy je na poziomie z roku obecnego. 
Chcemy w ten sposób pomóc przedsiębiorcom w miarę 
możliwości budżetowych gminy. Obowiązek pomocy leży po 
stronie państwa. Nikt nie rekompensuje nam strat spowo-
dowanych pandemią. Jednak przez racjonalną i menadżer-
ską działalność i sprawne zarządzanie gminą będziemy 
zmieniać nasze miasto i gminę.

P.S. 

Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiają się listy rad-
nych opozycyjnych o rzekomych osiągnięciach w swoich 
okręgach wyborczych. Z przykrością stwierdzam, że poza 
atakiem personalnym i donosami żadna radna i radny opo-
zycyjny nie nawiązał ze mną żadnej współpracy. To co reali-
zujemy to wyłącznie nasza zasługa i radnych z koła Razem 
dla Murowanej Gośliny. 

Jako osoba, która przeszła koronawirusa objawowo i skutki 
tej strasznej choroby odczuwa do dnia dzisiejszego, proszę 
Państwa o przestrzeganie rygoru sanitarnego i nałożonych 
na nas obostrzeń. Wszystkim mieszkańcom życzę dużo 
zdrowia.
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W tym roku obchodzona jest 102. 
rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę. 

Niestety, ze względu na epidemię korona-
wirusa i zakaz gromadzenia się, nie mogli-
śmy zorganizować wspólnego świętowania 
na ulicach Murowanej Gośliny. W imieniu 
mieszkańców gminy symboliczną wią-
zankę biało-czerwonych kwiatów złożył 
burmistrz Dariusz Urbański w towarzy-
stwie Przewodniczącego Rady Miejskiej 
Przemysława Popiaka oraz Wiceprzewod-
niczącego Rady Miejskiej Bogusława Frąc-
kowiaka. 

W ciągu dnia, z zachowaniem obostrzeń 
sanitarnych, kwiaty złożyły również 
kolejne delegacje, m.in. Radny Rady 
Powiatu w Poznaniu Jarosław Dobrowol-
ski oraz Zarząd ZKRPiBWP, oddając hołd 
tym, którzy walcząc o niepodległość 
oddali to co najważniejsze – życie oraz 
tym, którzy mieli to szczęście i docze-
kali się Niepodległej, ale odeszli już 
na wieczną wartę. 

11 listopada

Burmistrz MiG Murowana Goślina 
Dariusz Urbański w obecności Skarbnik 
Gminy Romany Dudek podpisał:

 ▪ Zarządzenie Nr 449/2020 z dnia 13 
listopada 2020 roku w sprawie usta-
lenia projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Murowana Goślina 
na lata 2021- 2036,

 ▪ Zarządzenie Nr 450/2020 z dnia 13 li-
stopada 2020 roku w sprawie projektu 
uchwały budżetowej na 2021 rok.

Powyższe dokumenty zostały przedłożone 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz zło-
żone w Biurze Rady Miejskiej.

NajważNiejsze daNe:

 ▪ dochody ogółem ustalono na kwotę 
77 448 506,59 zł,

 ▪ wydatki ogółem ustalono na kwotę 
79 089 539,59 zł,

 ▪ wydatki majątkowe ustalono na kwotę 
5 952 339,00 zł.

ważNiejsze iNwestycje:

 ▪ budowa świetlicy w Przebędowie – 
917 035,00 zł,

 ▪ budowa drogi Długa Goślina – Łoskoń 
Stary – 880 000,00 zł,

 ▪ budowa ulicy Rogozińskiej (górnej) – 
700 000,00 zł,

 ▪ budowa ciągu pieszo – rowerowego 
w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni 
i w ciągu ulicy Gnieźnieńskej w Muro-
wanej Goślinie – 685 000,00 zł,

 ▪ modernizacja nawierzchni jezdni 
od ul. Gnieźnieńskiej w Murowanej 
Goślinie do miejscowości Pławno – 
600 000,00 zł,

 ▪ budowa budynku kulturalno – sporto-
wego w Łopuchowie – 500 000,00 zł.

Prezentacja budżetu dla Rady Miejskiej 
odbyła się na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Gospodarczej i Oświatowo – Spo-
łecznej Rady Miejskiej 24 listopada 2020 
roku.

Marta Malec  
stanowisko ds. planowania i analiz budżetu

Podpisanie budżetu
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Rok 2020 to rok dużych 
inwestycji drogowych w naszej 
gminie.

Kończy się budowa ulic Szklarskiej i Rze-
mieślniczej w Przebędowie. Mieszkańcy 
mogą już korzystać z jezdni, chodników, 
miejsc parkingowych i odwodnienia. 
Łączny koszt budowy wyniesie w 2020 r. 
niemal 1,6 mln zł, z czego 50% wydatków 
pokryje dotacja z Funduszu Dróg Samo-
rządowych.

Mieszkańcy osiedla 600-lecia już 
wkrótce będą cieszyć się nawierzchniami 
i odwodnieniem ulic Chabrowej, Narcyzo-
wej i Różanej. Koszt prac to: ok. 
740 tys. zł. Po zakończeniu tych prac 
w 2021 r. domknięte zostanie wykonanie 
podstawowej sieci dróg na tym osiedlu. 
Część środków pochodzi z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakończyła się budowa ścieżki wzdłuż ul. 
Raduszyńskiej. Piesi i rowerzyści już dziś 
cieszą się z użytkowania jej. Łączny koszt 
wyniósł ponad 1,4 mln zł. Powstało pra-
wie 1,2 km nowej ścieżki wraz z trzema 
miejscami odpoczynkowymi z ławkami, 
mapami, stojakami rowerowymi, koszami 
i wiatą. Przebudowane zostało skrzyżo-
wanie z ul. Długą, a także zasadzona 
została zieleń uzupełniająca. 85% kosz-
tów kwalifikowanych projektu pokryje 
dotacja z UE w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Dopełnieniem sieci rowerowej w tym 
obszarze jest wykonany wspólnie przez 
gminę Murowana Goślina i Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Zielone Wzgórza” remont 
odcinka ścieżki wzdłuż ul. Kutrzeby. Bra-
kujący odcinek, dający kontynuację 
ścieżki do ul. Raduszyńskiej zostanie 
wykonany na prośbę Burmistrza Murowa-
nej Gośliny, przez gminę Czerwonak.

Zrealizowano już znaczący zakres 
budowy drogi z Długiej Gośliny do 
Łoskonia Starego. Wykonana została już 
podbudowa i pierwsza warstwa 
nawierzchni z masy bitumicznej oraz 
odwodnienie, a także nasadzona została 
zieleń uzupełniająca. Do połowy przy-
szłego roku zostanie wykonana jeszcze 
druga ścieralna warstwa nawierzchni. 
Koszt jaki zostanie poniesiony w 2020 r. 
wyniesie ponad 1 mln zł, z czego 63% 
kosztów kwalifikowanych pokryje dotacja 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich.

Mieszkańcy Wojnowa mogą korzystać już 
z kolejnego odcinka 200 metrów chod-
nika przy drodze w kierunku Wojnówka, 
przy której znajduje się również boisko 
wiejskie. Koszt wyniósł ponad 113 tys. zł.

inwestycje

Inwestycje gminne 
w 2020 r.

ul. Szklarska ul. Rzemieślnicza

Łoskoń Stary

ul. Chabrowa ul. Narcyzowaul. Różana

Kończy się projektowanie ulic w Murowa-
nej Goślinie: Starczanowskiej, Ogrodo-
wej, Telimeny, Pogodnej oraz w Przebę-
dowie ulic Cechowej i Kuźniczej. Koszt to 
ponad 90 tys. zł.
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Trwa również projektowanie czekających 
już wiele lat, a znajdujących się w złym 
stanie technicznym mostów w ul. Łąko-
wej (projekt mostu wraz z odcinkiem 
drogi) i w ul. Podgórnej. W tym roku 
wydamy na ten cel ponad 52 tys. zł.

Zakończyła się budowa oczekiwanej toa-
lety miejskiej. Już w grudniu mieszkańcy 
będą mogli korzystać z niej. Łączny koszt 
budowy w 2020 r. wyniósł niemal 
200 tys. zł.

W zakresie bezpieczeństwa wykonywana 
jest termomodernizacja dachu remizy 
OSP w Uchorowie. Koszt prac wyniesie 
ok. 30 tys. zł. Opracowywane są również 
projekty termomodernizacji wraz z prze-
budową remizy OSP w Murowanej Gośli-
nie oraz rozbudowy remizy OSP w Białę-
żynie. Zakupiony został również wóz 
ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP 
Boduszewo.

Zakończyła się budowa 3 drewnianych 
wiat rekreacyjnych w Łopuchówku, Zło-
toryjsku i Raduszynie, które służyć będą 
mieszkańcom i turystom. Łączny koszt 
budowy wyniósł ponad 390 tys. zł. Nie-
mal 180 tys. zł stanowi dotacja z Woje-
wództwa Wielkopolskiego. Wiaty w Łopu-
chówku i Raduszynie mają kształt pro-
stokąta, a wiata w Złotoryjsku ma cie-
kawy ośmiokątny kształt. Wszystkie 
wiaty wyposażone zostały w nawierzch-
nię brukową, ławostoły, stacje naprawy 
rowerów i kosze. Od dziś oddane zostały 
do użytku naszym mieszkańcom 
i gościom! Trwa również projektowanie 
wiaty z Kątach za nieco ponad 6 tys. zł – 
środki pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozbudowywana jest szkoła podstawowa 
w Łopuchowie. Prace potrwają do połowy 
grudnia. W okresie letnim został również 
wymieniony piec. Łączna wartość nakła-
dów w tym roku to ok. 177 tys. zł.

Kończy się projektowanie oświetlenia 
w Nieszawie, Kamińsku i Pławnie. 

Wykonane zostało ogrodzenie świetlicy 
w Przebędowie za niemal 22 tys. zł. 
Środki pochodziły z funduszu sołeckiego. 

Opracowywany jest projekt rewitalizacji 
parku.

Dodatkowo zostaną doposażone siłow-
nie zewnętrzne i place zabaw 
w Łopuchowie, Wojnowie, Kątach, Radu-
szynie, Uchorowie i Zielonce za ponad 
80 tys. zł. Środki pochodziły z funduszu 
sołeckiego.

inwestycje

most Łąkowa most Podgórna 

Łopuchówko Raduszyn Złotoryjsko

świetlica Wojnówko Raduszyńska

świetlica Przebędowo rozbudowa szkoły w Łopuchowie

Dobiegają końca prace remontowe 
w budynku rekreacyjnym w Wojnówku 
pełniącym funkcję świetlicy. W tym roku 
zainstalowana zostanie na niej instalacja 
fotowoltaiczna. Łączny koszt prac to 
87 tys. zł, z czego ponad 6 tys. zł pocho-
dziło z funduszu sołeckiego.

Zmodernizowane zostało pomieszczenie 
w świetlicy wiejskiej w Mściszewie. 
Koszt wyniósł niemal 20 tys. zł.

Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Referatu Budowlano-

Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami
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Po starym wiadukcie nie ma 
już śladu. Wykonano podpory 
masywne przyczółków 
nowego obiektu, zamonto-
wane zostały łożyska, zabeto-
nowano płytę ustroju 
nośnego. 
Teraz trwa budowa dojazdów do obiektu, 
jezdni, chodników i ścieżki rowerowej. 
Kolejny etap to montaż wyposażenia 
obiektu, czyli np. barier bezpieczeństwa 
i oświetlenia, montaż płyt przejściowych 
i kap chodnikowych. Należy jeszcze 
wykonać nasypy, mury oporowe, odwod-
nienie i izolację nowego obiektu. 
Planowany termin zakończeniu robót to 
koniec roku. Po ich zakończeniu odbę-
dzie się próbne obciążenie nowego wia-
duktu. 
Przypomnę, że nowy wiadukt będzie miał 
zupełnie inny standard i nośność. Obiekt 
został zaprojektowany na klasę obciąże-
nia „A”. Ponad obiektem zlokalizowana 
zostanie jezdnia o szerokości 8 m, chod-
nik o szerokości 3 m i ścieżka rowerowa 
o szerokości 2,5 m. Szerokość całkowita 
obiektu łącznie z gzymsami będzie wyno-
siła niemal 18 m, a długość – ponad 
21 m. Koszt prac to około 9 mln zł. Nie-
mal 4 mln zł pochodzi z dofinansowania 
z rezerwy subwencji ogólnej. 

Katarzyna Fertsch ZDP Poznań
Zdjęcia z archiwum ZDP Poznań

Po starym wiadukcie  
nie ma już śladu

Rady Miejskiej Murowanej Gośliny za 
decyzje finansowe dotyczące planów 
budowy. Podziękowania dla Pani Izy Ste-
fańskiej oraz szczególne dla Basi Florys, 
po jej powrocie z dłuższego urlopu 
budowa ruszyła z kopyta! Wielkie ukłony 
dla Pana Dominika i jego dzielnej ekipy 
budowlanej. Dzięki nim powstała 
naprawdę piękna, solidna i estetyczna 
budowa, która napawa nas prawdziwą 

W związku z trwającą pandemią, nie 
udało nam się zorganizować uroczy-

stego otwarcia wiaty rekreacyjnej w sołec-
twie Łopuchówko!
Poczekamy z oficjalnym otwarciem do 
wiosny. Pragnę jednak już dziś najser-
deczniej podziękować wszystkim oso-
bom, które się do tej budowy przyczyniły!
Dziękuję Panom burmistrzom: D. Urbań-
skiemu i K. Oczkowskiemu oraz Radnym 

Ukłony z Łopuchówka 

radością! Panu Łukaszowi Wysockiemu 
ukłony za nowe miejsce na ognisko!

Dziękuję wszystkim 
zaangażowanym osobom 
za wszelkie poczynione starania.

sołtys Urszula Gendera-Zielińska  
z Radą Sołecką Łopuchówko
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W gminie Murowana Goślina 
od kilku lat sukcesywnie dopo-
saża się jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz moderni-
zuje lub buduje nowe remizy. 

Po czterech latach starań również stra-
żacy ochotnicy z Rakowni doczekali 
się nowoczesnych pomieszczeń. Nowe 
lepsze warunki przyciągną zapewne 
kolejnych chętnych, którzy zasilą sze-
regi OSP w Rakowni. Na uroczystym 
otwarciu obiektu pojawiło się wielu zna-
mienitych gości oraz przyjaciół straża-
ków, którzy w gminie Murowana Goślina 
stanowią jedną, wspólną rodzinę. 

Hubert Sobalak

nowa remiza w Rakowni
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RaDa miejsKa

Europejskiej Nr 2020/972 z dnia 2 lipca 
2020 r., gdzie przedłużono obowiązywa-
nie rozporządzenia do dnia 
31.12.2023 r.

Wyniki imiennych głosowań: 

http://bip.murowana-goslina.pl/
wiadomosci/11700/wykazy_gloso-
wan_imiennych 

Treść podjętych uchwał:

http://bip.murowana-goslina.pl/
wiadomosci/9169/uchwaly_rady_
miejskiej 

Transmisja z obrad:

https://esesja.tv/transmisje_z_
obrad/471/rada-miejska-w-muro-
wanej-goslinie.htm 

Joanna Krzyśka
inspektor ds. Biura Rady

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2020 r. (M.P. z 2020 r. 
poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt 
do kwoty 48,00 za 1 dt. Obniżenie śred-
niej ceny skupu żyta do kwoty 48,00 zł 
za 1 dt odpowiada aktualnym potrze-
bom producentów rolnych na terenie 
gminy, uwzględniając ich trudną sytu-
ację ekonomiczną.

3. W sprawie zmiany uchwały w spra-
wie zwolnień w podatku od nieru-
chomości.

4. W sprawie zmiany uchwały w spra-
wie zwolnienia z podatku od nieru-
chomości z tytułu realizacji nowych 
inwestycji na terenie miasta 
i gminy Murowana Goślina 
w ramach pomocy de minimis.

Zmiana treści w/w uchwał ma na celu 
dostosowanie przepisów uchwały  
do nowego Rozporządzenia Komisji 

4 listopada 2020 r odbyła się XXVI 
Sesja Rady Miejskiej, zwołana w trybie 
nadzwyczajnym. W sesji uczestniczyło 
14 radnych, bez udziału Radnego Gra-
cjana Kaźmierczaka, który 28 paździer-
nika 2020 r. złożył rezygnację z man-
datu radnego.
Rada na Sesji podjęła jednogłośnie 
następujące uchwały:

1. W sprawie zmiany statutów 
sołectw Gminy Murowana Goślina.

Treść statutów sołectw wymagała dosto-
sowania do obowiązujących przepisów, 
doprecyzowania niektórych postano-
wień. Projekty statutów były konsulto-
wane z mieszkańcami.

2. W sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta dla celów wymiaru 
podatku rolnego na rok 2021.

Obniża się średnią cenę skupu żyta 
ogłoszoną w Komunikacie Prezesa 

XXVI sesja Rady Miejskiej

http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wykazy_glosowan_imiennych
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wykazy_glosowan_imiennych
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/11700/wykazy_glosowan_imiennych
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
http://bip.murowana-goslina.pl/wiadomosci/9169/uchwaly_rady_miejskiej
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/471/rada-miejska-w-murowanej-goslinie.htm
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/471/rada-miejska-w-murowanej-goslinie.htm
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/471/rada-miejska-w-murowanej-goslinie.htm
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ustawa z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach reguluje 
odpowiedzialność w związku 
z utrzymaniem czystości 
i porządku w gminach. 
Przewiduje ona, że odpowiedzial-
ność za utrzymanie czystości dróg, 
zatok parkingowych i przystanków 
spoczywa na zarządcach dróg. Nato-
miast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 
ww. ustawy obowiązek utrzymania 
czystości chodników, w tym uprząt-
nięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń (np. liści) z chodni-

Miało być trochę inaczej… 
Planowaliśmy uroczyste otwar-
cie, wspaniały wernisaż, w prze-
strzeni dwóch niecodziennych 
galerii. Miejsc, gdzie artyści, 
darczyńcy, goście i mieszkańcy 
mieliby okazję wspólnie święto-
wać. Jednak w tych trudnych 
i dziwnych czasach nie mogli-
śmy tego zrobić. 

Pomimo tego, a może właśnie dlatego, 
jest w nas jeszcze większa chęć do dzia-
łania. Fajnie się dzieje, gdy naprzeciw 
stają ludzie otwarci na nasze pomysły, 
gotowi wesprzeć nasze działania i pro-
jekty. Mamy to szczęście!!! Dzięki Preze-
sowi P. Adamowi Szwedzie, Zarządowi 
i Pracownikom Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Zielone Wzgórza” Ośrodek Kultury 
zyskał niezwykłą przestrzeń wystawien-
niczą. Dziękujemy bardzo!!!

Dzięki Wam zostały powołane do życia: 
„Galeria Kreatywnych Dzieciaków” (znaj-
duje się pod przejazdem Nowy Rynek 

ków leżących przy posesji (własnej, 
wynajmowanej lub wspólnoty miesz-
kaniowej) spoczywa na właścicielu 
lub najemcy tejże.

Za niedopełnienie obowiązków związa-
nych z utrzymaniem czystości i oczysz-
czeniem chodników strażnik miejski 
może nałożyć mandat karny. W przypad-
ku odmowy przyjęcia mandatu, funkcjo-
nariusz może sporządzić wniosek 
o ukaranie do sądu.

Osoba odpowiedzialna nie wypełniając 
obowiązku uprzątnięcie błota, śniegu, 
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości ponosi 

6/7), „Galeria na Murze”(znajduje 
się pod przejazdem Nowy Rynek 
15/16). Miejsca dla goślińskich arty-
stów dużych i małych, pełnych pasji 
i twórczego zapału. 

Za ekspozycję i dobór prac w „Galerii 
na Murze” będzie odpowiadał Bartło-
miej Stefański, za „Galerię Kreatyw-
nych Dzieciaków” Agnieszka Szymań-
ska-Wojtera.

również odpowiedzialność za wypadki 
zaistniałe z przyczyn zanieczyszczonego 
chodnika. Osoba, która przewróci-
ła się na nieodśnieżonym, oblodzonym 
lub zanieczyszczonym w inny sposób 
chodniku, może dochodzić odszkodowa-
nia od właściciela posesji przyległej. 

Apelujemy, aby dla bezpieczeństwa 
użytkowników chodników, a także 
dla spokoju własnego, wywiązywać 
się z obowiązków porządkowych, 
o których mowa powyżej.

Barbara Florys-Kuchnowska
Kierownik Referatu Budowlano-

Inwestycyjnego i Zarządzania Drogami

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie 
i propozycje ze strony mieszkańców, bo 
chcemy poprzez sztukę z Państwem roz-
mawiać i dzielić się emocjami. 

Zapraszamy do oglądania, życząc wielu 
zmiennych wrażeń i refleksji. Taka 
w końcu jest sztuka!

Agnieszka Szymańska-Wojtera
Bartłomiej Stefański

Zdjęcia: Agnieszka Szymańska-Wojtera

Utrzymanie czystości chodników  
to również obowiązek mieszkańców

kreatywni na murze
kultura
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Rok 2020 zaczął się dla nas tak, jak zwy-
kle, zaplanowaliśmy kalendarz imprez, 
zostały podpisane umowy z artystami, zare-
zerwowane noclegi dla chórów, przygotowa-
nia logistyczne wydarzeń artystycznych 
ruszyły pełną parą. Wszystko odbywało się 
zgodnie z planem, Ośrodek Kultury i Klub 
Osiedlowy „Zielone Wzgórza” tętniły życiem, 
odbywały się zajęcia, wystawy, imprezy. 
Docierały do nas wieści o epidemii SARS-
CoV-2 w chińskim Wuchan, ale wszyscy 
mieliśmy nadzieję, że podobnie jak w minio-
nych latach wirus SARS i wirus grypy A/
H1N1 i ten do nas nie dotrze.

wiosNa
I przyszedł marzec, 4 marca w Polsce 
pojawia się „pacjent zero”, u nas jeszcze 
7 marca odbył się koncert z okazji Dnia 
Kobiet, a dzień później Otwarte Mistrzo-
stwa Gminy w Szachach. Obydwie 
imprezy z udziałem dużej ilości osób. 
I nagle z dnia na dzień wszystko opusto-
szało. Wirus sterroryzował nasz świat.
Z uwagi na stan epidemii, wywołany 
zakażeniem wirusem SARS-COV-2, nasz 
ośrodek został zamknięty dla odwiedza-
jących od 12 marca do 5 czerwca br. Nie 
były prowadzone zajęcia, zostały też 
odwołane zaplanowane imprezy. 
W tym trudnym dla nas okresie trzeba 
było zmienić myślenie i działanie zreorga-
nizować pracę i stworzyć bezpieczne 
warunki dostosowane do zaleceń i wytycz-
nych. W wypracowanie nowej formuły 
zaangażował się cały zespół ośrodka kul-
tury. Stworzyliśmy sieć dobrych więzi, 
pomysłów i inspiracji wybiegającą poza 
granice i mury dotychczasowych stereoty-
pów. Nasza działalność przeniosła się do 
sieci. Na facebooku, instagramie i stronie 
www zamieszczaliśmy nasze specjalnie 
przygotowane cykle propozycji kultural-
nych: „Jest wystawa”, „Klik koncercik”, 
„Przepisy na zabawę”, „TworzyMY!”, 
„Wyszperane w internetach”, konkursy 
muzyczne i plastyczne, „Ze starego 
albumu…”, prezentacje filmowe zespołów, 
które występowały w poprzednich edy-
cjach Międzynarodowego Festiwalu Chó-
ralnego im. ks. Edmunda Szymańskiego 
z komentarzem prof. Elżbiety Wtorkow-
skiej – Dyrektora Festiwalu.
Trwały prace nad nową stroną www., 
powstawała kronika ośrodka kultury ilustru-
jąca historię kulturalną naszego miasta.
Część naszych instruktorów dostosowu-
jąc się do nowych warunków prowadziła 

zajęcia online. Staraliśmy się też dodać 
otuchy mieszkańcom wywieszając 
pokrzepiające banery na budynkach 
i plakaty w naszych gablotach.
31 maja, z okazji Dnia Dziecka zorganizo-
waliśmy pierwszą imprezę, z uwagi na obo-
wiązujące obostrzenia, był przejazd przez 
miasto kolorowych bryczek z ogromnymi 
maskotkami i krótkie spotkania z dziećmi.

Lato
Od 8 czerwca br. stopniowo, w ograniczo-
nej formie mając pozytywną opinię Orga-
nizatora i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Poznaniu wznowiliśmy 
działalność. Zgodnie z wytycznymi Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, jesteśmy ograniczeni powierzchnią 
naszych obiektów, na jedną osobę musi 
przypadać 10 m², w związku z tym wzno-
wienie niektórych zajęć było niemożliwe. 
Najważniejsze, że znowu zaczęliśmy dzia-
łać! Oczywiście wszystko w reżimie sani-
tarnym: maseczki, rękawiczki, dezynfek-
cja, dystans. Zastanawiamy się co robić 
dalej, co planować, czy w tej nowej rzeczy-
wistości można coś zaplanować? Planu-
jemy! Obowiązują nas wprowadzone ogra-
niczenia, nie możemy organizować dużych 
imprez, są one potencjalnym zagrożeniem 
dla mieszkańców. Skupiamy się na kame-
ralnych wydarzeniach. Można powiedzieć, 
że lato było dla nas łaskawe, zgodnie 
z obowiązującymi zaleceniami, udało nam 
się zorganizować: warsztaty artystyczne 
dla dzieci, spektakle plenerowe, koncerty, 
kilkanaście projekcji kina letniego „Zorza” 
i spacery historyczne.
Latem pracownicy ośrodka odnowili sale, 
pracownie i galerię; powstały wystawy 
prezentujące dorobek naszych zespołów. 
Stworzyliśmy ofertę na nowy sezon kultu-
ralny i kalendarz imprez na jesień. We 
wrześniu ruszamy pełną parą! Uzyskali-
śmy pozytywne opinie, na jedną osobę 
może przypadać 4 m², nie jesteśmy już 
ograniczeni powierzchnią. Odbywają się 
zaplanowane zajęcia, próby wznawiają 
wszystkie zespoły! Nasze pomieszczenia 
tętnią życiem! Dzięki życzliwości P. 
Justyny Furman, dyrektor SP nr 1, nasz 
najliczniejszy zespół Chór Dziewczęcy 
„Canzona” (70 osób) zaczyna próby 
w auli. Cieszymy się bardzo, że możemy 
działać, że jest prawie normalnie…

jesień
Zrealizowaliśmy projekt „Wehikuł czasu – 
muzeum w sieci”, który uzyskał dofinanso-
wanie z Narodowego Centrum Kultury 

w ramach programu Kultura w sieci. Celem 
zadania było umieszczenie zbiorów Izby 
Regionalnej Ziemi Goślińskiej w sieci. 
Powstała galeria zdjęć najciekawszych 
przedmiotów, 4 filmiki ilustrujące funkcje 
zabytkowych zbiorów oraz 4 podcasty z cie-
kawymi opowieściami miejscowych regio-
nalistów. Galeria zdjęć, filmiki i podcasty 
zostały zamieszczone na naszej nowej stro-
nie www.murowanydomkultury.pl.
Dzięki Prezesowi P. Adamowi Szwedzie, 
Zarządowi i Pracownikom Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” Ośro-
dek Kultury zyskał niezwykłą przestrzeń 
wystawienniczą. Powstały dwie galerie: 
„Galeria Kreatywnych Dzieciaków” (znaj-
duje się pod przejazdem Nowy Rynek 
6/7), „Galeria na Murze”(znajduje się pod 
przejazdem Nowy Rynek 15/16). Miejsca 
dla goślińskich artystów dużych i małych, 
pełnych pasji i twórczego zapału.
W październiku w związku z sytuacją epide-
miologiczną w „Dwójce” nasze zajęcia 
zostają zawieszone, wracamy na krótko, 
w związku ze wzrostem ilości zakażeń wiru-
sem SARS-CoV-2 w dniu 22.10.2020 roku 
burmistrz Dariusz Urbański podjął decyzję 
o zawieszeniu do odwołania wszystkich 
zajęć organizowanych przez Ośrodek Kul-
tury. Odwołane zostały imprezy, na które 
już Państwa zaprosiliśmy i te, na które 
zamierzaliśmy zaprosić…
Liczba zakażeń koronawirusem dramatycz-
nie rośnie, w listopadzie rząd wprowadza 
nowe obostrzenia, od 7 listopada instytu-
cje kultury są zamknięte… Ponownie wra-
camy z naszymi działaniami do sieci… 
Zapraszamy na naszą stronę www.muro-
wanydomkultury.pl, facebook i instagram.
Mijający 2020 rok był dla nas dużym wyzwa-
niem, zmienił wiele aspektów naszego życia. 
Funkcjonowanie w obecnej rzeczywistości 
instytucji kultury, które są nastawione na 
interakcję, na bezpośredni kontakt z drugim 
człowiekiem jest bardzo trudne. Jesteśmy 
zmuszeni działać intuicyjnie, w zmieniają-
cych się warunkach, nie ma nic pewnego 
i stałego jak dawniej. Miejmy nadzieję, że 
w 2021 roku sytuacja się poprawi, zdajemy 
sobie sprawę, że działania w sieci, to 
namiastka normalności, w tej niezwykłej 
rzeczywistości. Czekamy na nasze spotka-
nia, kultura pomaga w poszerzaniu horyzon-
tów myślowych, pozwala kształtować poczu-
cie estetyki, wywiera istotny wpływ na nasze 
życie społeczne. 

Arleta Włodarczak
Dyrektor Ośrodka Kultury

w Murowanej Goślinie

Goślińska kultura w czasie epidemii
KultuRa

http://www.murowanydomkultury.pl
http://www.murowanydomkultury.pl
http://www.murowanydomkultury.pl
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nie ma tego złego,  
co by na dobre nie wyszło. nauka zdalna.

wymaga od ucznia samodyscypliny. Kom-
puter, który ma w ofercie rozrywkę na 
jedno kliknięcie, kusi, ale aby wynieść jak 
najwięcej z zajęć, trzeba koncentrować się 
na zdalnej lekcji. Jest to trudne zadanie 
i nie zawsze każdemu udaje się oprzeć 
pokusie. Pomimo, że jesteśmy w domu, to 
zamiast odprężenia, z którym kojarzy się 
dom, trzeba się mobilizować do pracy. No 
i nie ma możliwości porozmawiania z kole-
żanką czy kolegą. Brakuje nam bezpo-
średniego kontaktu z ludźmi. Wcześniej, 
kiedy uczeń wracał ze szkoły, czynności 
wykonywane przy komputerze były prze-
ważnie rozrywką (gry, czaty), teraz stały 
się pracą i obowiązkiem.

Nauka zdalna, to nie nauczanie niższej 
jakości, jak się wielu osobom wydaje, 
chociaż nie wszyscy jeszcze się do niej 
przyzwyczaili. Podczas nauczania online 
nabywamy zupełnie nowe umiejętności, 
niż te obowiązujące w podstawie progra-
mowej. Przede wszystkim uczymy się 
pracować zdalnie, co umożliwia pracę 
z osobami będącymi nawet na drugim 
końcu świata. Możemy wyjechać dokąd-
kolwiek i jednocześnie brać udział w zaję-
ciach. Możliwe, że w przyszłości będzie 
można nawiązać współpracę z uczel-

Nauczanie on-line, praca w domu przed 
komputerem, bez możliwości spotyka-
nia się z kolegami i koleżankami w szkole 
i porozmawiania z nimi, podzielenia się 
wrażeniami było i nadal jest dużym 
wyzwaniem. Budzi kontrowersje i krytykę. 
Zapewne znaleźliby się i jego zwolennicy, 
ale wydaje się, że są oni jednak w zdecy-
dowanej mniejszości.

Czy jednak nauka zdalna, jest rzeczywi-
ście znacznie gorsza? Czy uczniowie 
dużo na niej stracą?

Na pewno jest nowa i inna. Wszyscy 
zarówno nauczyciele, jak i uczniowie są 
jeszcze pionierami zdalnego nauczania 
i choć idzie ono coraz sprawniej, to jest 
jeszcze w fazie doskonalenia. 

Jednak, jak mówi przysłowie „Nie ma 
tego złego, co by na dobre nie wyszło”. 
Przyjrzyjmy się więc temu z innej strony. 
Coraz więcej osób dokonuje zakupów 
w sieci. W obecnych czasach, jeśli 
chcemy porozmawiać z kimś, to coraz 
rzadziej udajemy się z wizytą, raczej tele-
fonujemy lub łączymy się online. Dla-
czego więc nie lubimy uczyć się zdalnie?

Nauka zdalna wiąże się z jednej strony 
z pozostaniem w domu, a z drugiej 

niami i szkołami na całym świecie, bez 
potrzeby wyjazdu. Niejednokrotnie 
w życiu zdarzy nam się, że nie będziemy 
mogli przyjść do pracy. Po doświadcze-
niach w pracy online, pracodawca raczej 
nie powinien mieć oporów, aby zezwolić 
na wykonywanie pracy z domu.

Jeśli więc spojrzymy na to szerzej, to 
trzeba stwierdzić, że w dość trudnych 
warunkach, rzuceni na głęboką wodę, 
uczymy się szerszego funkcjonowania 
w wirtualnej rzeczywistości. Technologicz-
nie zmieniający się świat daje nam nowe 
możliwości, a nauczanie zdalne jest jed-
nym z jego elementów. Rozwoju technolo-
gii nie da się zatrzymać, trzeba za nią 
podążać, a nowa forma nauki, pozwala 
nam ją kontynuować, pomimo pandemii.

W Szkole Podstawowej w Białężynie sta-
ramy się, by czas nauki zdalnej, nie został 
zmarnowany. Chcemy pozytywnie patrzeć 
na to wyzwanie i jak najlepiej odnaleźć się 
w nowej sytuacji. Stąd organizowane 
w szkole, konkursy, inicjatywy online. 
Chcemy zachować maksimum normalno-
ści i tradycji szkolnych w tych nowych 
warunkach. Polecamy wszystkim naszą 
stronę internetową i profil na Facebooku, 
tam można zobaczyć, jak teraz pracujemy!

Kiedy we wrześniu uczniowie gromadzili się na szkolnych boiskach, większość z nich miała na 
ustach słowa: Dobrze, że nie mamy nauki zdalnej. Jakie szczęście, że mogliśmy przyjść do szkoły. 
Wcześniej nieczęsto słyszało się słowa radości z powodu powrotu do szkoły 1 września. Zazwyczaj 
uczniowie wspominali jeszcze wakacje. Niestety radość nie trwała długo. Koronawirus, nie dał 
o sobie zapomnieć i pomimo zachowywania największej ostrożności, znów z jego powodu trafili-
śmy na nauczanie zdalne.
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Akcja prowadzona jest przez Starostwo 
Powiatowe, Komendę Miejska Policji 
i Komendę Miejską Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu.
Z pewnością upominki pozwolą zadbać 
o lepszą widoczność naszych pierwsza-
ków na drodze – szczególnie teraz w okre-

Uroczyste ślubowanie złożyli członkowie. 
Mamy nadzieję, że nasza współpraca 
będzie przebiegała owocnie i mimo poja-
wiających się przeszkód – uda nam się 
zrealizować wszystkie pomysły.

Opiekunowie Małego Samorządu:
Agnieszka Laurentowska,  

Sylwia Paczkowska, Agata Czarnota

W ostatnim tygodniu paź-
dziernika w ramach kolejnej 
edycji programu „Odblaskowe 
pierwszaki” wszyscy pierwszo-
klasiści otrzymali kamizelki 
odblaskowe.

W tym roku szkolnym repre-
zentanci klas 1-3 rozpoczęli 
nową przygodę, wstępując do 
Mini Samorządu Uczniowskiego.
W dniu 2.11 w obecności dyrekcji szkoły 
nastąpiło zaprzysiężenie samorządu klas 
1-3.

eDuKacja

odblaskowe pierwszaki

rozpoczęcie pracy Mini samorządu

Projekt 5 zmysłów jest innowacyj-
nym działaniem edukacyjno-arty-
stycznym, dedykowanym szero-
kiemu gronu odbiorców, czyli spo-
łeczności osób z niepełnosprawno-
ściami oraz całemu środowisku 
zainteresowanemu tą dziedziną 
społeczną. W tym roku, w ramach 
projektu, zaplanowano 15 warszta-
tów w całej Wielkopolsce. Więk-
szość zdążyła się odbyć przed wpro-
wadzeniem obostrzeń pandemicz-
nych. m.in. w Murowanej Goślinie.
Patryk Piłasiewicz w Goślińskim Stowa-
rzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełno-
sprawnych WTZ w Murowanej Goślinie, 
nawiązał do wspomnień z dzieciństwa. 
Podczas warsztatu „Pamiętam zapach 
gór..” powstało dzieło muzyczne - utwór 
improwizowany przez uczestników i pro-
wadzącego. To swoisty zapis spotkania, 
złożony z brzmienia żywych instrumen-
tów oraz subtelnej ingerencji warstwy 
elektronicznej.

Agnieszka Maciejewska
rzeczniczka projektu 5 zmysłów

5 zmysłów

sie jesienno zimowym.
Przy tej okazji zachęcamy wszystkich 
uczniów aby pamiętali o noszeniu znacz-
ków i kamizelek odblaskowych. 
Pamiętajcie widoczny znaczy bez-
pieczny!!!

Marzena Hejna
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eDuKacja

pasowanie pierwszoklasistów
W piątek, 6 listopada 2020 roku 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Murowanej 
Goślinie odbyła się uroczystość 
Pasowania na Ucznia. 

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięły 
udział cztery klasy pierwsze. Uczniowie 
zaprezentowali krótkie programy arty-
styczne, a następnie w obecności pani 
dyrektor Mirosławy Szudery oraz peda-
goga szkolnego, pani Justyny Bulińskiej 
- złożyli uroczyste ślubowanie i zostali 
pasowani. Otrzymali też tarczę szkolną, 
jako znak włączenia do społeczności 
Dwójki. Z uwagi na panującą pandemię 
każda klasa świętowała w swojej sali.

W tym dniu pierwszoklasiści zostali ofi-
cjalnie włączeni do grona Uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Murowanej 
Goślinie.

Agata Czarnota

W październiku i listopadzie odbyły 
się etapy szkolne konkursów wojewódz-
kich organizowanych przez kuratorium 
oświaty. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Henryka Sienkiewicza wzięli 
udział w prawie wszystkich z nich (9 
z 11). W tym roku, oprócz dodatkowego 
czasu poświeconego na opanowanie 
materiału wymaganego przez organizato-
rów, uczniowie i nauczyciele musieli 
zmierzyć się z dodatkowym wyzwaniem 

– konkursy były organizowane zdalnie. 
Wymagały zatem specjalnych procedur 
i dodatkowych czynności typu przesyła-
nie zdjęć prac w ściśle określonym cza-
sie, logowanie i wypełnianie testów na 
platformie. Cieszymy się, że poradzili 
sobie znakomicie, a dwóch uczniów 
zakwalifikowało się do etapu rejonowego. 
Gratulujemy!

Gratulujemy też pięciu laureatom Kon-
kursu Wiedzy o Wielkopolsce. Ten konkurs 
trwał wyjątkowo długo – od grudnia 
2019 roku – z uwagi na pandemię zakoń-
czył się dopiero teraz, ale nasi uczniowie 
tradycyjnie odnieśli w nim sukcesy. Gratu-
lujemy uczniom i nauczycielom!

Mirosława Szudera

KONKURSY WOJEWÓDZKIE
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coviD-19

Samorządy Metropolii 
Poznań wspierają służby sani-
tarno-epidemiologiczne 
w obowiązkach związanych 
z pandemią koronawirusa. Bli-
sko 100 pracowników zostało 
skierowanych przez jednostki 
samorządu terytorialnego do 
kontaktów telefonicznych. 
Pierwsze połączenia z oso-
bami wskazanymi przez 
poznański sanepid miały miej-
sce 9 listopada.

23 samorządy tworzące Metropolię 
Poznań wspólnie działają na rzecz pro-
filaktyki i ograniczania skutków pande-
mii koronawirusa. Jednym z widocznych 
efektów jest współpraca z sanepidem. 
Większość ze 100 osobowej ekipy prze-
szła już szkolenie, na którym poznała 
procedury przekazywania i zbierania 
informacji od pacjentów, którzy mają 
pozytywny wynik testu lub mieli kon-
takt z takimi osobami.

- Zatory w przepływie informacji to 
jeden z zauważalnych problemów zwią-
zanych z koronawirusem. W ostatnich 
tygodniach w taki czy inny sposób spo-
tkała się z tym większość z nas – tłu-
maczy Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura 
Metropolii Poznań – Ludzie skarżą się, 
że nie dostają informacji o wynikach 
testów. Inni nie wiedzą jaki jest ich sta-
tus, czy mogą i czy powinni iść do 
pracy, bo ktoś z bliskich ma stwier-
dzony COVID19. To nie jest wina sane-
pidu, bo obowiązki zwiększyły im się 
wielokrotnie, a zasoby nieznacznie. 
Dlatego postanowiliśmy wesprzeć jak 
możemy i nie było tu żadnych wątpliwo-
ści, że najprostsze działanie będzie 
najskuteczniejsze. Nasze rozmowy 
szybko to potwierdziły – podsumowuje 
Wiśniewski. 

Metropolia Poznań 
wspiera sanepid

Swoich przedstawicieli delegowała więk-
szość gmin powiatu poznańskiego, swoje 
zaangażowanie zwiększy też Poznań. 

*Metropolia Poznań to stowarzyszenie, 
które tworzą powiat poznański oraz 
miasta i gminy Buk, Czerwonak, 

Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, 
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Muro-
wana Goślina, Oborniki, Pobiedziska, 
Poznań, Puszczykowo, Rokietnica, 
Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, 
Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne.
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KonKuRs

Prezentujemy pozostałych 
laureatów wybranych spośród 
nadesłanych zdjęć. 

Jesienne zbiory, czas domowych przetworów

A. StarzyńskaM. Płóciennik

A. LorekM. Olejniczak

Gratulujemy!
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Gośliński Biuletyn Mieszkańców
WydaWca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, pl. Powstańców Wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina; 
redaktor Wydania: Katarzyna Dobrowolska
PrzygotoWanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, druk: Zakład Poligraficzny Tomasz Kędziora. | nakŁad: 5 500 egzemplarzy.
Wszelkie uwagi dotyczące biuletynu prosimy kierować: promocja@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
KierowniK Barbara Florys-kuchnowska, 61 8923 610
Czystość, oświetlenie, zieleń w pasie drogowym

61 8923 611
eKsploataCja i utrzymanie dróg - deCyzje 
61 8923 612
remonty dróg, 61 8923 616

ReFeRat gosPodaRkI koMunaLnej 
I ochRony ŚRodowIska
KierowniK Violetta szałata, 61 8923 640

uRząd MIasta I gMIny MuRowana goŚLIna 
pl. powstańców wlkp. 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: gmina@murowana-goslina.pl, www.murowana-goslina.pl

godzIny otwaRcIa uRzędu dLa InteResantÓw: poniedziałek 10.00-17.30, wtorek - czwartek 8.00-14.00, piątek 8.00-12.00

dyżuR BuRMIstRza oRaz zastęPcy BuRMIstRza (ratusz na placu powstańców wielkopolskich 9), poniedziałek 14.00-16.00, czwartek 10.00-11.00

BIuRo koMunIkacjI sPołecznej
KierowniK Monika paluszkiewicz, 61 8923 685
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 

rolniCtwo, leśniCtwo, melioraCje  
Małgorzata krotiuk-Śliwa, 61 8923 643
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



Zarząd Klubu Seniora Zacisze  
wraz z kierownikiem  

i pracownikami  
Ośrodka Pomocy Społecznej  

składają najserdeczniejsze życzenia 
świąteczne wszystkim Seniorom.

 Zdrowia przede wszystkim
serdeczności oraz przychylności 

ze strony 2021 roku.

Spokojnych Świąt  
Bożego Narodzenia  

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
obfitującego we wspólne spotkania!



Opisy zdjęć

Strona 1
Gałązki świerkowe z szyszkami, obok 2 pudełeczka obwiązane kokardkami, dookoła 
bombki.
Ulica, na 1 planie koparka, po dwóch stronach ulicy zaparkowane samochody.
Przy stole siedzą - Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz Urbański i Sekre-
tarz Gminy Romana Dudek, podpisanie budżetu.
Plac budowy nowego wiaduktu, rusztowanie, 2 pracowników w kaskach na głowach.

Strona 2
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz.

Strona 3
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Dariusz podpisuje dokumenty.
Złożenie kwiatów pod pomnikiem – delegacja z Urzędu.
Pomnik, przed pomnikiem wiązanka kwiatów.
Mężczyzna i 2 dzieci z kwiatami i zniczem w rękach przed tablica pamiątkową.

Strona 4
Ulica Szklarska, po prawej chodnik i domy, po lewej słup i pole.
Ulica Rzemieślnicza, na 1 planie koparka, po dwóch stronach ulicy zaparkowane samo-
chody.
Ulica Chabrowa w czasie remontu, słupki ostrzegawcze na 1 planie.
Ulica Różana z zaparkowanymi wzdłuż ulicy autami.
Ulica Narcyzowa bez chodników, po prawej betonowy płot, po lewej w oddali dom.
Ulica Łoskoń Stary, po prawej młode drzewka, po lewej drzewa i pola.

Strona 5
Most Łąkowa, po prawej znaki drogowe.
Most Podgórna.
Świetlica Wojnówko, budynek.
Ulica Raduszyńska, wiata, znaki drogowe i kawałek ścieżki pieszo-rowerowej.
Pole ogrodzone siatką.
Szkoła w Łopuchowie, widać kawałek ceglanego budynku dobudowanego do starszej 
części.
7,8,9 – wiaty drewniane w Łopuchówku, Raduszynie i Złotoryjsku.

Strona 6
1 i 2 zdjęcie – pracownicy na budowie nowego wiaduktu, zdjęcie wykonane pod wieczór.

Strona 7
Przecięcie wstęgi. Dookoła fotoreporterzy i strażacy.
Ksiądz i strażak przed bramą wjazdową do remizy, wewnątrz widać wóz strażacki.
Stoją przedstawiciele Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie, burmistrz i delegaci z innych 
jednostek OSP.

Strona 8
Na ciemnym tle gwiazdki i herb Murowanej Gośliny, tekst z życzeniami: Niech magiczna 
moc Świąt Bożego Narodzenia przyniesie spokój i ukojenie. Niech pozwoli nam choć na 
chwilę oderwać się od trosk życia codziennego, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i zdro-
wiem. Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzą Przemysław Popiak Przewodni-
czący rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i Dariusz Urbański Burmistrz Miasta i Gminy 
Murowana Goślina.

Strona 9
Na ścianie budynku 3 tablice z malunkami dzieci.

Strona 11
Grafika – ekran komputera z otwartą książką, dookoła leżą książki, część zamknięta, część 
otwarta.
 
Strona 12
Uczeń z tarczą szkolną na piersi pisze coś na kartce.
Uczniowie w klasie, po lewej nauczycielka.
4 osoby grające na instrumentach muzycznych, 1 z nich stoi, reszta siedzi przy stole.

Strona 13
Grupa dzieci spogląda w obiektyw aparatu fotograficznego, na ścianie za nimi tablice z wie-
loma kolorowymi rysunkami.
Duża grupa dzieci stoi na tle ściany w Sali, trzymają w rękach dyplomy.

Strona 14, 15 i 16
Grafiki przedstawiające pojemniki do segregacji śmieci, informacja o podniesieniu opłat za 
wywóz śmieci z 14 zł na 25 zł w zabudowie wielorodzinnej oraz z 16 na 28 zł w zabudowie 
jednorodzinnej. Informacja dlaczego taka podwyżka, przedstawiony na wykresach wzrost 
ilości odbieranych odpadów, bio o 138%, papier o 27%, tworzywa sztuczne o 31%, szkło 
o 17%, śmieci wystawkowe o 1196%. Podany jest nr. telefonu do GOAP 61 624 22 22 oraz 
adres mailowy bok@goap.org.pl

Strona 17
Plakat o postępowaniu z odpadami w czasie pandemii Covid-19
Śmieci należy wrzucać do worków, maksymalnie ¾ pojemności, związać szczelnie, spry-
skać preparatem dezynfekcyjnym, wystawić po 72 godzinach, śmieci oznaczamy docze-
pioną karteczką z napisem – litera C.

Strona 18
Las, widać dłoń trzymająca 2 duże prawdziwki.
Las, widać dłoń z miseczką, w misce kilkanaście rydzy.
8 stojących na ziemi koszy, wypełnione grzybami, między innymi prawdziwkami.
Uśmiechnięta dziewczynka z koszyczkiem w ręku, w stronę aparatu wyciągnięta dłoń 
z kasztanem.

Strona 20
3 bombki i tekst: Zarząd Klubu Seniora Zacisze wraz z kierownikiem i pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej składają najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim 
seniorom. Zdrowia przede wszystkim, serdeczności oraz przychylności ze strony 2021 
roku.
Życzenia od Zarządu GSS: Z głębi serca życzymy Seniorom świat prawdziwie świątecznych, 
ciepłych w sercu, zimnych na zewnątrz, pachnących choinką, jaśniejących pierwszą 
gwiazdką, co daje nadzieję na następny rok.
Dookoła plakatu narysowane gałązki świerkowe z szyszkami i bombkami, na dole sanie 
wypełnione prezentami. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia, samych rado-
snych chwil oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy dyrektor i pracownicy Biblioteki Publicz-
nej MiG Murowana Goślina.
Rodzina, dzieci przytulone do rodziców, wspólnie czytają książki, dookoła narysowane 
chmurki, budzik, literki A,B,C i baton Kinder Mleczna Kanapka. Napis: razem pomóżmy 
małym bibliotekom. Przynieś książkę do wspólnego czytania do naszej biblioteki, a my prze-
każemy je dalej. Szczegóły na www.kinder.pl


