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Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina,
ks. Ludwik Duda Proboszcz Parafii p.w. św. Jakuba w Murowanej Goślinie,
Lucyna Bełch Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

mają zaszczyt zaprosić na

IV Największy w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba,
czyli

„Radzim Was Gościć”
22-23 lipca 2006 r.

22 lipca (sobota)

23 lipca (niedziela)

7.00 – 13.00

pl. Powstańców Wlkp.

Drużynowe zawody wędkarskie pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
(Jezioro Łomno w Wojnówku)
10.00 – 17.00 Ogólnopolskie Strzelanie Bractw Kurkowych o
„Miecz św. Jakuba” oraz Festiwal Strzelecki dla
mieszkańców miasta i gminy (strzelnica bracka)

pl. Powstańców Wlkp.

16.00 Przyjazd księcia Przemysła I wraz z kasztelanem Beniaminem z Zarembów i dworem do zniszczonego grodu na
Radzimiu i uroczyste otwarcie jarmarku
16.20 „Pieśń o św. Jakubie i nie tylko” – dziecięce zespoły flażoletowe pod kierownictwem Aliny Strugarek
16.50 Pokaz gry na replikach średniowiecznych instrumentów
17.10 „Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie” - koncert chórów: „Canzona” i „Canzona Absolwent” dyrygent Adrianna Wtorkowska
17.30 Pokaz teatralny z udziałem kata
18.00 Konkurs dla publiczności o dzban radzimskiego miodu
18.20 „Dzień ze średniowieczem” – koncert Zespołu Muzyki Dawnej „Rocal Fuza”
19.00 Wręczenie statuetek „Osobowość Życia Kulturalnego” roku 2005
19.20 Wielka bitwa między rycerzami księcia i Brandenburczykami
– Bractwo Wojów Piastowskich „JANTAR”
20.00 Gwiazda wieczoru folkowa grupa „CARRANTUOHILL” –
recital
21.30 Mityczna walka Słowian - pokaz z pochodniami i muzyką
zespołu „Rocal Fuza”
22.00 Projekcja filmów z inscenizacji teatralnych na Radzimiu –
Zespół Szkół w Bolechowie
22.00 - 3.00 Zabawa słowiańska przy muzyce zespołu „TAKT”

11.00 Występ Scholi Parafii św. Jakuba pod kierunkiem Krystyny
Bajan
12.00 Msza św. odpustowa
13.00 Koncert Chóru Mieszanego „Vocantes” dyrygent prof.
Leszek Bajon
13.20 Losowanie głównych nagród loterii parafialnej
13.30 Koncert Orkiestry Dętej OSP pod batutą Przemysława
Neumanna
14.00 „Mówię NIE wszystkiemu co złe” – spektakl teatralny
14.30 ŚWIATOWY ZJAZD GOŚLINIAKÓW (sala OSP)
14.50 Pokaz mody Pracowni Krawieckiej „Eden” Małgorzaty Wietrzyńskiej – suknie ślubne
15.00 „FOLKLOR, FOLKLOR I JESZCZE RAZ FOLKLOR”- wystąpią zespoły folklorystyczne z: Kazachstanu, Rosji, Białorusi,
Kaszub, Szamotuł i Murowanej Gośliny
18.30 Gwiazda wieczoru MAGDA DURECKA - recital
20.00 Uroczyste zakończenie jarmarku
UWAGA! W GODZ. 12.00 – 16.00 AKCJA HONOROWEGO
ODDAWANIA KRWI NA RZECZ DZIECI POSZKODOWANYCH
W WYPADKACH (AMBULANS NA PL. POWSTAŃCÓW WLKP.)
Parkingi dla gości jarmarku:
- pl. SRH „Rolnik” przy ul. Mostowej,
- boisko szkolne przy. ul Szkolnej
- jedna strona ul. Mostowej, Wojska Polskiego (ruch jednokierunkowy)
Parking dla handlowców
- ul. Kochanowskiego

PODCZAS JARMARKU DO NABYCIA

„DZIEJE MUROWANEJ GOŚLINY”

PIERWSZA MONOGRAFIA HISTORYCZNA MIASTA

Bractwo Wojów Piastowskich „Jantar” – budowa grodu z wieżą mieszkalną, wioska średniowieczna - skórnik, rzeźbiarz, piec do
podpłomyków, warsztat tkacki, kołodziej, instrumenty muzyczne, wiedźma, warzenie jadła, garncarz, miód pitny, kuglarz, mincerz obozowisko wojów, strzelanie z kuszy, rzut toporem, oszczepem i podkową, specjalnie bita na okoliczność jarmarku moneta „Radzimiec”,
konkursy dla publiczności
Inne atrakcje: stoiska współczesnego rzemiosła, wystawa chleba SRH „Rolnik”, stoiska handlowe, wystawa wykopalisk archeologicznych
na Radzimiu (Izba Regionalna), loteria parafialna na rzecz wypoczynku letniego dzieci, rękodzieło artystyczne, kiosk turystyczny, KARCZMA ze średniowiecznym jadłem, stoisko Poczty Polskiej.
Pomysłodawca Kosma Kosmowski
Scenografia Bartłomiej Stefański

KULTUR A str.: 2, 10, 11 - UR Z ĄD, R ADA str.: 3, 4 - INWEST YCJE str.: 5 - ŚRODOWISKO str.: 6, 7 - BEZPIECZEŃST WO str.: 8
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K U LT U R A

Dwa lata temu w Murowanej
Goślinie narodził się pomysł, aby
stworzyć ofertę kulturalną dla
mieszkańców i wypoczywających
turystów pn. „Murowane Lato”

Przygotowanie: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI dom.kultury@murowana-goslina.pl

Z A POW IEDZI - PODSUMOWA NI A - W Y DA R ZENI A

M

amy przyjemność zaprosić Państwa do
Długiej Gośliny na Letni Festiwal
Muzyczny „Musica Sacra Musica Profana”.
Drugi koncert festiwalu odbędzie się:
29 lipca 2006 r. o godz 20.30
w Długiej Goślinie
Jak co roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Długiej Gośliny, gościnności
Księdza Proboszcza Piotra Skoczylasa, szczodrości sponsorów, władz samorządowych
i powiatowych oraz grupie przyjaciół skupionych wokół festiwalu będziemy mieli okazję
ponownie się spotkać z muzyką na najwyższym
poziomie artystycznym.
W programie koncerty:
Chóru „CANTILENA” pod dyrekcją Józefa
Czypka,
Wiesława Prządki z Krakowską Orkiestrą
Kameralną „Piazzoforte”.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do Długiej Gośliny, już teraz
życząc wielu wspaniałych wrażeń.
Festiwal zorganizowany zostanie z udziałem
środków finansowych Gminy Murowana
Goślina.
Zadanie zrealizowano w ramach Programu
Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych
ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Agnieszka Wojtera
Dyrektor Festiwalu
tel.: 061 812 36 29
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

Fotorelacje z imprez
„Murowanego Lata” na
www.mgokir.murowana-goslina.pl

Pierwszy koncert „Musica Sacra Musica Profana”

W

dniu 1 lipca w Długiej Goślinie odbył się
Koncert Inauguracyjny, IV Letniego Festiwalu Muzycznego „Musica Sacra Musica Profana”. Patronat honorowy nad koncertem objął
Starosta Poznański Jan - Grabkowski.
W obu częściach koncertu, królowała radosna,
żywiołowa muzyka okresu baroku, za sprawą
Antonio Vivaldiego. W części pierwszej –

Musica Sacra, wysłuchaliśmy „Stabat Mater na
alt smyczki” w wykonaniu Doroty Lachowicz solistki Warszawskiej Opery Kameralnej,
której towarzyszył Kwartet Smyczkowy
„Prima Vista”, Maria Erdman na klawesynie i
Anton
Birula
na
teorbanie.
W części Musica Profana, rozbrzmiały „Cztery
pory roku” w brawurowym wykonaniu,
najwybitniejszego wirtuoza skrzypiec, Konstantego Andrzeja Kulki, Kwartetu „Prima
Vista”, Marii Erdman i Antona Biruli, który tym
razem grał na arcylutni. Koncert poprowadził
Marcin Matuszewski. Jak co roku dzięki
ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców
Długiej Gośliny, którym chciałabym serdecznie
podziękować, gościnności Księdza Proboszcza
- Piotra Skoczylasa, szczodrości naszych sponsorów, władz samorządowych, wojewódzkich
i powiatowych mogliśmy się ponownie spotkać

z muzyką na najwyższym poziomie artystycznym.
Sponsorzy IV Letniego Festiwalu Muzycznego
„Musica Sacra Musica Profana”:
Gmina Murowana Goślina, Województwo
Wielkopolskie, Powiat Poznański, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”, Firma
SPEEDER Dariusza Chmielewskiego, Gospodarstwo Agroturystyczne Krystyny i Leszka
Ciesielskich w Łoskoniu Starym, Poczta Polska, Danuta Gawronik.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Inicjatyw Lokalnych ogłoszonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Agnieszka Wojtera
Dyrektor Festiwalu
tel.: 061 812 36 29
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
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UR Z ĄD, R ADA

Organ stanowiący i kontrolny gminy.
Jeżeli siedziba rady gminy znajduje
się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę
Rady Miejskiej.

Przygotowanie: SEKRETARZ, REFERAT ORGANIZACYJNY, BIURO RADY MIEJSKIEJ rada.miejska@murowana-goslina.pl

AK TUALNOŚCI - R ADA MIEJSK A - UR Z ĄD - AKCJE

XXXVII Sesja Rady Miejskiej

W

dniu 26 czerwca 2006r. o godz. 17.30
w sali Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji przy ul. Poznańskiej 16 w Murowanej Goślinie odbyła się
XXXVII Sesja Rady Miejskiej. Przed Sesją tradycyjnie odbyły się posiedzenia Komisji Gospodarczej 21 czerwca 2006 r. oraz Komisji
Oświatowo – Społecznej 22 czerwca 2006 r.
Podczas ostatniej Sesji Radni przyjęli następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie zmiany budżetu na rok
2006.
2. Uchwała w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych.
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr
XXXVI/376/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie upoważnienia burmistrza do
udzielenia pomocy rzeczowej w 2006 roku
dla Powiatu Poznańskiego w zakresie przebudowy ulicy Mściszewskiej na odcinku od
skrzyżowania z ulica Kochanowskiego do
skrzyżowania z ulicą Starczanowską oraz
remontu jezdni ul. Wojska Polskiego w
Murowanej Goślinie.
5. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i

6.
7.

8.

9.
10.

11.

trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych
przez Gminę, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
Murowania Goślina na lata 2005 – 2009.
Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku
2007 w celu realizacji inwestycji „Modernizacja pałacu na potrzeby użyteczności
publicznej wraz z parkiem miejskim w
Murowanej Goslinie”.
Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku
2007 i 2008 w celu realizacji inwestycji
„Budowa hali sportowej przy Gimnazjum
nr 1 w Murowanej Goślinie”.
Uchwała w sprawie Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Murowana Goślina
Uchwała w sprawie przejęcia zadań
Powiatu Poznańskiego w zakresie zarządzania drogami powiatowymi w granicach
administracyjnych
miasta
Murowana
Goślina przez Burmistrza Miasta i Gminy.
Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet gminy w roku

Kontynuacja Akcji „Przejrzysta Polska”

W

poprzednich
numerach
„Biuletynu
Samorządowego” na bieżąco relacjonowałam przebieg akcji „Przejrzysta Polska”.
4 marca zakończyła się tzw. akcja masowa dla
403 samorządów w Polsce, którym udało się
wypracować zadania zgodnie z modelem promującym zasady: partycypacji społecznej,
przejrzystości, przewidywalności, fachowości,
braku tolerancji dla korupcji i rozliczalności.
Dla przypomnienia – chętnych samorządów,
które chciały tego dokonać było ponad 700.
(ukończyły 403 samorządy).
Wśród tych 403 samorządów jest też Murowana Goślina. Dzięki temu otrzymaliśmy propozycję kontynuacji programu.
Zobowiązuje to nas do zrealizowania w ciągu
najbliższych trzech miesięcy trzech zadań.
Są to:
1. Opracowanie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego
urzędnika prowadzonego przez pracowników urzędu oraz społeczność lokalną,
2. Opracowanie z udziałem społeczności
lokalnej procedury konsultacji społecznych,
3. Opracowanie systemu i przeprowadzenie
badania funkcjonowania katalogu usług.
W bieżącym numerze skupię się na zadaniu
pierwszym. Dwa kolejne omówię w kolejnych
wydaniach „Biuletynu Samorządowego”.
Dwa lata temu pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy w Murowanej Goślinie postanowili

opracować kodeks etyczny pracownika samorządowego, który w naszym urzędzie przyjął
formę deklaracji ideowej podpisanej przez
pracowników. Dzisiaj chcemy, aby kodeks ten
był monitorowany nie tylko przez samych
urzędników, ale także przez mieszkańców
naszej gminy. W związku z tym w czerwcu
odbyły się spotkania pracowników Urzędu
z przedstawicielami społeczności lokalnej, na
których to rozmawiano o etyce w życiu społecznym i wypracowano procedury monitoringu kodeksu etycznego urzędników.
Zachowania nieetyczne polskich urzędników
są omawiane w prasie, programach telewizyjnych, ale także podczas rodzinnych spotkań.
Słuszne wzburzenie wywołują informacje o
zachowaniach korupcyjnych.
Tym bardziej zależy nam na tym, aby pracownikom naszego Urzędu postępowali etycznie.
Zależy nam na tym, aby mieli oni odwagę każdej sytuacji korupcyjnej się sprzeciwić, a także,
aby nasi mieszkańcy obserwowali i zwracali
uwagę na postawę osób, które w ich magistracie pracują.
Dlatego właśnie wspólnie z Państwem przygotowaliśmy procedurę corocznego montoringu,
którą rozpoczeliśmy już podczas czerwcowego spotkania.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
tel.: 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

12.
13.

14.
15.
16.

17.

2007 w celu realizacji inwestycji „Budowa
oświetlenia ulicznego”.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
Uchwała w sprawie określenia miejsc na
terenie gminy Murowana Goślina, gdzie
zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.
Uchwała w sprawie uchwalenia statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej
Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy
finansowej w 2006 roku dla Województwa
Wielkopolskiego w zakresie badań wykopaliskowych grodu w Radzimiu.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr
XXXIV/354/2006 z 6 lutego 2006 roku
dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego w zakresie
działalności Klubu Pracy w Murowanej
Goślinie.
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej
tel.: 061 812 24 41
e-mail: rada.miejska@murowana-goslina.pl

Ośrodek Pomocy
Społecznej informuje

O

środek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych przypomina, że z dniem
31 sierpnia 2006 roku upływa termin kończący
aktualny okres zasiłkowy.
Nowy okres zasiłkowy trwa od dnia
1.09.2006 do 31.08.2007 roku.
W związku z powyższym Ośrodek z dniem
15.07.2006 r. roku rozpoczyna wydawanie
druków i przyjmowanie wniosków o ustalenie
prawa do zasiłków rodzinnych i dodatków,
świadczeń opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy.
Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych
można pobierać i składać od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie, ul. Dworcowa 10 , pokój 308.
W okresie zasiłkowym od 1.09.2006 do
31.08.2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej
ustala prawo do świadczeń rodzinnych
i zaliczki alimentacyjnej dla wszystkich osób
uprawnionych, na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym
2005 – wymagane zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego.
Anna Ryszka
inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych
tel/fax:061 663 50 88
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„Murowane Lato” i Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

U

palne lato nastraja do urlopów, a przynajmniej do krótkotrwałych wypadów
nad wodę. Od kilku lat tradycją naszej
gminy stały się imprezy „Murowanego Lata”.
Za sobą mamy niezapomniane chwile „Targu
Wiejskiego” w Boduszewie, „Wianków” w
Mściszewie czy pierwszego koncertu „Musica
Sacra – Musica Profana” w Długiej Goślinie.
Przed nami największe przedsięwzięcie – Jarmark św. Jakuba, ale przecież także kolejna
„Musica Sacra – Musica profana” oraz Dożynki
w Rakowni i „Pożegnanie Lata” w Kamińsku.
Jeżeli do tego dodać imprezy sportowe „Bike
Maraton”, Mistrzostwa Polski w Półmaratonie
Weteranów, Wojewódzkie Zawody w Triathlonie czy premię lotną „Tour de Pologne”, a
także szereg kolejnych imprez, to na pewno
Gośliniacy, osoby, które u nas odpoczywają
czy nas odwiedzają nie mogą narzekać na
nudę.

W pewnym sensie w cieniu „Murowanego
Lata” toczą się prace nad niezwykle ważnymi
dokumentami dla naszej gminy. Są to: Plan
zagospodarowania przestrzennego Murowanej Gośliny, Raduszyna i Przebędowa oraz
Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 20072013. O tym drugim dokumencie więcej za
miesiąc. Dzisiaj chcę zwrócić Państwa uwagę
na Plan zagospodarowania. Po około trzyletnich pracach zespołu urbanistów i gminnej
komisji planu, po uzyskaniu ostatniego uzgodnienia z Urzędu Marszałkowskiego projekt
planu zostanie w najbliższym czasie wyłożony
do publicznego wglądu.
Projektowany plan jest bardzo obszerny i
szczegółowy. Pragnę jednak zwrócić uwagę na
najważniejsze jego założenia:
1. Wzmocnienie znaczenia historycznej części miasta (m.in. przez dodatkowe ulice,

nowe działki budowlane) – będzie mogło
tu zamieszkać około 1000 nowych mieszkańców, powstaną nowe punkty usługowe.
2. Przygotowanie (zablokowanej w 2002
roku) stylowej modernizacji placu
Powstańców Wielkopolskich – z zachowaniem przejazdu „przez środek” rynku.
3. Atrakcyjne dla mieszkańców połączenie
obu części miasta.
4. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych,
szczególnie w centrum miasta, przy cmentarzu i na os. Zielone Wzgórza.
5. Precyzyjne zaprojektowanie systemu dróg
rowerowych.
W okresie wyłożenia planu należy się zapoznać z jego projektem. Jestem pewien, że przy
tak złożonym opracowaniu będą uwagi. To
jeszcze nic. Ale na pewno mogą być uwagi
wzajemnie wykluczające się. Chcę jasno
powiedzieć, że będzie trzeba każdą uwagę
dokładnie przeanalizować, następnie być może
poprawić szczegóły. Jednak, kiedy trafi pod
obrady Rady Miejskiej należy go sprawnie
uchwalić. Jeżeli nie będziemy mieli planu zagospodarowania, poważnie zahamowane zostaną
inwestycje w naszym mieście, na kolejne lata
będzie trzeba odłożyć rewitalizację historycznego centrum miasta, znaczna część projektów unĳnych nie będzie mogła uzyskać dofinansowania. Jestem pewien, że tak się nie stanie, że pomimo być może różnic zdań doprowadzimy do uchwalenia planu i tym samym
wzmocnimy możliwość rozwoju naszego miasta i gminy.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl

Klasy sportowa w
Gimnazjum nr 1
i Szkole Podstawowej nr 1

B

urmistrz Miasta i Gminy oraz Dyrekcje
Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1
w Murowanej Goślinie informują, iż od 1
września 2006 r. istnieje możliwość
utworzenia klas sportowych dla uczniów
zainteresowanych piłką nożną. Zachęca się
zainteresowanych rodziców i uczniów z terenu
miasta i gminy o zgłoszenie się w dniu 7 lub 8
sierpnia br. w godzinach od 9.00 do 13.00
w sekretariacie Gimnazjum nr 1 przy ul.
Mściszewskiej 10 w celu przeprowadzenia
rozmowy i dokonania zapisu ucznia do kl. I –
sportowej.
Natomiast w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.
Szkolnej 1 od 1 września 2006 r., będzie
funkcjonowała klasa IV o profilu piłki nożnej.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 811 30 03
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

Uwaga mieszkańcy!

W

związku z planowaną aktualizacją oferty
inwestycyjnej, właścicieli działek przeznaczonych w planach zagospodarowania pod
aktywizację gospodarczą lub zabudowę mieszkaniową prosimy o zgłaszanie następujących
danych o działkach: numer, ewentualny adres i
powierzchnia, nazwisko właściciela, nr telefonu, adres, przeznaczenie działki, oznaczenie
przeznaczenia w planie zagospodarowania,
charakterystyka obecnego użytkowania, ewenualne zdjęcia.
Prosimy o przekazywanie ww. informacji
drogą pocztową na adres Urzędu; drogą
e-mailową na adres: inwestycje@murowanagoslina.pl, lub osobiście w kancelarii budynku
Urzędu; kierując do Barbary Florys

Dlaczego pracujemy w urzędzie?

W

Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej
Goślinie pracuje 45 pracowników oraz 5
strażników Straży Miejskiej. Zapewne nieraz
mieszkańcy zastanawiają się: czy to dużo czy
mało?, czym się Ci ludzie zajmują?, jakie mają
motywy stając w konkursach na pracownika
Urzędu?
W ostatnich kilku latach w sposób naturalny
wymieniła się kadra pracownicza w naszym
magistracie. Kilka osób przeszło na zasłużoną
emeryturę. Kilkoro otrzymało ciekawsze
i lepiej płatne stanowiska, bądź to w dużych
firmach, bądź też zagranicą. Z roku na rok
urzędom przybywa nowych zadań. Możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej
daje nie tylko możliwości, ale także szereg
prac, które trzeba w związku z tym wykonać.
Mieszkańców również co roku przybywa.
Zatem co sprawia, że są osoby, które chcą w
naszym urzędzie pracować, o czym świadczą
choćby duże ilości podań o pracę przy każdym
ogłaszanym naborze.
Dla wielu z nich (niezależnie od wieku) bardzo
ważnym jest, aby móc spełniać się zawodowo
robiąc jednocześnie coś dobrego i pożytecznego dla swojej gminy. Są osoby, dla których

ważne jest, aby to, co robią było docenione i
potrzebne mieszkańcom. Dlatego, każdy
mieszkaniec może zapoznać się z zadaniami za
jakie odpowiedzialny jest poszczególny pracownik. Tabela z podziałem zadań i stopniem
ich realizacji dostępna jest na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.
Jakie jednak motywy mają osoby, które mieszkają poza gminą? Okazuje się, że Murowana
Goślinia jest nie tylko atrakcyjna dla turystów
czy potencjalnych mieszkańców. Dużym
wyzwaniem dla ludzi ambitnych jest praca w
naszym Urzędzie. Postrzegani jesteśmy jako
gmina szybko rozwĳająca się o dużych możliwościach. Są tacy, którzy chcą się z nami identyfikować.
Od ponad dwóch lat stosujemy procedurę
naboru pracowników. Wszystkie osoby zatrudnione w tym okresie musiały poddać się bardzo szczegółowej selekcji. Poza rozmową
kwalifikacyjną, którą przeprowadza kilkuosobowa komisja bez udziału burmistrza, kandydaci zdają testy psychologiczne pod kątem
przydatności do pracy na poszczególnych stanowiskach. Procedura ta ma na celu wykluczenie prób zatrudniania w Urzędzie członków rodzin czy osób z polecenia pracowników

Urzędu czy radnych Rady Miejskiej (choć wiadomo, że takie próby w ostatnich latach się
zdarzały). O ostatecznym wyborze pracownika decydują wyniki konkursów. Cieszymy
się, jeśli tymi najlepszymi okazują się mieszkańcy naszej gminy. Zdarzają się jednak sytuacje,
gdzie
wyższymi
kompetencjami
i umiejętnościami wyróżniają się osoby spoza
Murowanej Gośliny. Problemem staje się też
czasem znalezienie osoby o właściwych kompetencjach. Rynek pracy jest coraz bardziej
wymagający, ale także coraz więcej potrafi
zaoferować. Często propozycje finansowe w
ramach z możliwości Urzędu są po prostu zbyt
niskie, a to powoduje, że osoby zdolne i potencjalnie cenne w momencie ostatecznej rozmowy rezygnują z możliwości podjęcia u nas
pracy.
Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Murowana
Goślina swoją pracę starają się traktować jako
służbę na rzecz naszego środowiska i mieszkańców.
Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
tel.: 061 811 88 28
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl
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Przygotowanie: REFERAT INWESTYCJI, BARBARA FLORYS, VIOLETTA WOJCIECHOWSKA; inwestycje@murowana-goslina.pl

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Remonty dróg wykonywane na terenie gminy
W majowym numerze Biuletynu pisaliśny o inwestycjach realizowanych na terenie miasta i gminy. Przyszła więc kolej na
zasygnalizowanie Państwu jakie zostały wykonane remonty. Dotyczyły one przede wszystkim dróg wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych (zarówno bitumicznych, jak i gruntowych). Ponadto obejmowały one oznakowanie dróg, kanalizację deszczową czy sprzątanie pozimowe. Poza remontami wykonano m.in. próg zwalniający na osiedlu Zielone Wzgórza
i zadbano o wygląd miasta, sadząc krzewy ozdobne czy zawieszając doniczki z pelargoniami.

Z

asadnicza część powyższych działań
została sfinansowana ze środków
budżetu gminy. Środki na pozostałe
pochodziły z budżetu powiatu i województwa.
Poniżej zamieszczono bardziej szczegółowy
opis wykonanych zadań:

Remonty
gminy

finansowane

z

budżetu

1. Wykonane zostały remonty cząstkowe
nawierzchni dróg bitumicznych na terenie
miasta i gminy.
2. W miesiącu maju zrealizowano wiosenne
profilowanie i wałowanie dróg gruntowych
na terenie miasta i wszystkich 20 sołectw.
3. Ukończono prace związane z I etapem
remontów cząstkowych dróg gruntowych
przy użyciu kruszywa.
4. Odnowiono
również
oznakowanie
poziome dróg gminnych na terenie miasta.
5. Na bieżąco wykonywane jest uzupełnianie
i czyszczenie oznakowania pionowego na
terenie miasta i gminy.
6. Na bieżąco przeprowadzane są również
naprawy awaryjne i czyszczenie kanalizacji
deszczowej.
7. Stale wykonywane jest również utrzymanie czystości na terenie miasta.

8. Wykonano również remonty zniszczonych
przystanków autobusowych (w Mściszewie, w Białęgach, w Starczanowie, na
osiedlu Zielone Wzgórza i przy ul. Poznańskiej).
9. Wykonywano I etap wykoszenia traw
i chwastów z poboczy dróg gminnych.
10. W kwietniu został wykonany próg zwalniający na ulicy Lenartowskiego na Zielonych Wzgórzach (na Nowym Rynku pod
Ratuszem). Koszt zadania wyniósł 3,8 tys.
zł.
11. Na bieżąco przeprowadzane są prace na
terenach zielonych zarządzanych przez
gminę. Dosadzono krzewy ozdobne przy
ulicach Długiej, Cegielskiego i Przelotowej.
Niestety w tej kwestii wykonawcy borykają się ciągle z kradzieżami zasadzanych
krzewów. Ponadto zawieszono doniczki
z pelargoniami na ulicach: Poznańskiej,
Rogozińskiej, Długiej i Kutrzeby.

Remonty finansowane spoza budżetu
gminy

1. Zarząd Dróg Powiatowych zakończył
przeprowadzać sprzątanie pozimowe dróg
powiatowych. Przeprowadzone są także
remonty cząstkowe dróg bitumicznych.
Zakończone zostały prace związane z pro-

filowaniem dróg gruntowych. Poza tym
wykonane zostanie oznakowanie poziome
dróg bitumicznych po zakończeniu prac
modernizacyjnych
i
remontowych.
Ponadto Zarząd Dróg Powiatowych dokonuje bieżącej wymiany oznakowania pionowego.
2. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
przeprowadził sprzątanie pozimowe dróg
wojewódzkich nr 196 i 187. Na drodze nr
196 zostały wykonane naprawy gwarancyjne (nawierzchni jezdni i chodników)
oraz wymalowane zostało oznakowanie
poziome i uzupełnione oznakowanie pionowe na inwestycji wykonanej na tej drodze w ubiegłym roku oraz na pozostałych
odcinkach dróg wojewódzkich.
Przeprowadzone zostaną także wkrótce
remonty cząstkowe jezdni oraz chodników.
Ponadto dokonana zostanie bieżąca wymiana
oznakowania pionowego. Wykonane zostanie
również czyszczenie przepustów drogowych.
Barbara Florys
st. specjalista ds. środków pomocowych i obsługi
inwestorów
tel.: 061 812 20 55 w.202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

AQUANET informuje Nowa inwestycja firmy HILDING –
quanet S.A. informuje, że w miesiącu lipcu
br. rozpocznie realizację inwestycji pod nowe miejsca pracy
A
nazwą “Murowana Goślina - wodociąg
w Przebędowie”.
Prace obejmą budowę 628 m rurociągu polietylenowego o średnicy 180 cm oraz budowę
24 nowych przyłączy wodociągowych wraz
z studniami wodomierzowymi. Wartość realizowanego zadania wyniesie 170 tys. zł. Inwestycja ta umożliwi przyłączenie się do sieci
mieszkańcom wsi Przebędowo.
Działania inwestycyjne będą prowadzone na
terenie wsi Przebędowo oraz w drodze
powiatowej Przebędowo - Oborniki. Wiąże
się to z utrudnieniami w ruchu ulicznym nastąpi zamknięcie połowy jezdni.
Zakończenie działań zaplanowano na 30 października b.r.
Justyna Wiśniewska - Idczak
specjalista ds. marketingu
tel.: 061 835 90 54
e-mail: justyna.wisniewska@aquanet.pl

W razie awarii wodociągu
dzwoń na 994

W

ostatnim miesiącu na terenie przy
ulicy Polnej, należącym do największego pracodawcy w naszej gminie
– firmy HILDING, pojawiły się dwa nowe
obiekty – hale produkcyjne w formie namiotów (o powierzchni 3 tys. m2 każda). W pierwszym z nich stanęła linia produkcyjna do cięcia
bloków pianki (dotychczas firma kupowała

bloki już pocięte), zaś w drugim - linia do klejenia pianki. Nowa inwestycja spowodowała
również konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników. 25 mieszkańców Murowanej Gośliny i okolic przechodzi właśnie
przeszkolenie do pracy na nowych urządzeniach. Łączne zatrudnienie w HILDING-u
osiągnęło więc obecnie już 620 osób.
Powierzchnia pomieszczeń produkcyjnych, wraz z nowymi halami
wynosi ponad 32 tys. m2, a firma
planuje dalszą rozbudowę.
Firma HILDING jest największym
pracodawcą w gminie, będąc jednocześnie największym producentem materaców w Polsce. Jej produkcja roczna wynosi ponad 1,5
mln sztuk rocznie, z czego 80%
jest eksportowane.
Barbara Florys
st. specjalista ds. środków pomocowych i obsługi inwestorów
tel.: 061 812 20 55 w.202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl
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Przygotowanie: REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA srodowisko@murowana-goslina.pl

GOS P O DA R K A O D PA DA M I - U S ŁUG I KO M U N A LN E - O C H RO N A Ś RO DOW I S K A

Zapisy w regulaminie utrzymania czystości i porządku
Poniżej przedstawiamy podstawowe zapisy z nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy, który wszedł w życie pod koniec stycznia 2006 roku. Wypisy są streszczeniem Regulaminu, a z jego pełną wersją
zapoznać się można w siedzibie Urzędu i Straży Miejskiej oraz na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl, dział
Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami jak i całym Regulaminem
oraz przestrzeganie obowiązków w nim zawartych.
poprzez okazanie umowy i dowodów
4. W przypadku dużej ilości wyselekcjonoOgólne Informacje
1. Regulamin obowiązuje:
a. właścicieli nieruchomości lub ich zarządców,
b. kierowników budów,
c. jednostki użytkujące tereny służące
komunikacji publicznej,
d. wszystkich korzystających z terenów
będących własnością Gminy, w tym użytkowników terenów rekreacyjnych.
2. Właściciele lub zarządcy nieruchomości
zobowiązani są do oznakowania posesji
przez umieszczenie w widocznym miejscu
numeru porządkowego domu i jego należyte oświetlenie.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są
do utrzymywania porządku, czystości oraz
należytego stanu sanitarno-higienicznego
nieruchomości na długości swojej posesji.
4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu
i lodu oraz usuwanie błota i zanieczyszczeń z chodnika na długości swojej posesji.
5. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu
powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w
ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie
działań usuwających lub, co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty
do tych celów należy usunąć z chodnika
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego
zastosowania.
6. Zajęcie pasa drogowego (jezdnie, chodniki, pobocza, rowy przydrożne i pasy zieleni) wymaga pisemnej zgody zarządcy
drogi. Za każde zajęcie pasa drogowego
jest pobierana opłata zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Zabrania się bez zezwolenia zarządcy
wycinki oraz nasadzeń drzew lub krzewów w pasie drogowym wszystkich kategorii dróg.

Segregacja Odpadów
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek segregować odpady, z rozdziałem na
surowce wtórne, odpady niebezpieczne,
wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne oraz biodegradowalne (zielone).
2. Wyselekcjonowane odpady należy przekazywać do odzysku lub unieszkodliwienia,
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie tj. podczas zbiórki prowadzonej
przez Urząd.
3. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej
prowadzą workowy system zbiórki surowców wtórnych, a mieszkańcy zabudowy
wielorodzinnej surowce wtórne oddają do
pojemników.

wanych surowców wtórnych, odpadów
wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz opon, można je indywidualnie dostarczyć do Centrum Recyklingu
w Białęgach.

Mycie i naprawa pojazdów
1. Mycie pojazdów samochodowych poza
myjniami może odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub do bezodpływowego
zbiornika.
2. Zabrania się wprowadzania ścieków z
mycia pojazdów bezpośrednio do ziemi,
wód powierzchniowych lub kanalizacji
deszczowej.
3. Zabrania się mycia pojazdów i napraw
samochodów w pasie drogowym (chodnik,
jezdnia i pobocze) wszystkich kategorii
dróg.
4. Naprawy pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod
warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady
będą gromadzone w sposób umożliwiający
ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Poza warsztatami naprawczymi zakazuje
się prowadzenia wszelkich prac blacharsko
– lakierniczych.

Odpady komunalne

1. Odpady komunalne powstające na terenie
nieruchomości powinny być gromadzone
w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe w szczelnych,
bezodpływowych zbiornikach.
2. Właściciele mają obowiązek wyposażyć
nieruchomość w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych.
3. Odpady komunalne odbierane są przez
przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie
Burmistrza na odbieranie odpadów komunalnych. Niedopuszczalne jest samodzielne
wywożenie odpadów komunalnych na
składowisko odpadów.
4. Odpady komunalne gromadzone są w
pojemnikach lub kontenerach o pojemności wystarczającej do gromadzenia w nich
odpadów przez okres nie dłuższy niż 2
tygodnie.
5. Pojemniki powinny być tak zabezpieczone
lub usytuowane, by uniemożliwiały dostęp
zwierząt do zawartości pojemnika.
6. Właściciel lub użytkownik nieruchomości
zobowiązany jest udokumentować wywóz
nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych za pośrednictwem firm wywozowych

opłat. Dowody wywozu nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości zobowiązani są przechowywać przez okres 2 lat.
Umowa i rachunki powinny znajdować się
na terenie posesji, z której odbierane są
odpady lub nieczystości płynne,
7. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów, w szczególności opon, opakowań z
tworzyw sztucznych itp. Zabronione jest
również wypalanie roślinności na łąkach,
pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach
przydrożnych i szlakach kolejowych.
Od roku 2007 planowana jest zbiórka odpadów ulegających biodegradacji. Do czasu
wprowadzenia zbiórki, dopuszcza się spalanie
zgromadzonych pozostałości roślinnych, jeżeli
nie będzie to stwarzało uciążliwości dla osób
trzecich ani zagrożenia pożarowego.

Ścieki bytowe

1. Właściciele nieruchomości, którzy nie
mają możliwości podłączenia się do sieci
kanalizacji sanitarnej są zobowiązani wyposażyć tę nieruchomość w szczelny, bezodpływowy zbiornik lub przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach,
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do przyłączenia się do sieci kanalizacji
sanitarnej w ciągu 6 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji. Przyłączenie
nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków,
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie burmistrza
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z
nieruchomości z częstotliwością gwarantując, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika,
zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia
a także zanieczyszczenie powierzchni
ziemi i wód podziemnych,
4. Właściciel lub użytkownik nieruchomości
zobowiązany jest udokumentować wywóz
nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych za pośrednictwem firm wywozowych
poprzez okazanie umowy i dowodów
opłat. Dowody wywozu nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości zobowiązani są przechowywać przez okres 2 lat.
Umowa i rachunki powinny znajdować się
na terenie posesji, z której odbierane są
odpady lub nieczystości płynne.

Zwierzęta domowe

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są
zobowiązane do zachowania środków
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Wnioski o dodatki mieszkaniowe należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w kancelarii (pok. nr 1). Konsultacje przeprowadza Lucyna Kasprzak w budynku Ośrodka Zdrowia ul. Dworcowa 10 pok. 309 tel.: 061 892 11 93

2.

3.

4.

5.

ostrożności zapewniających ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
i ponoszą pełną odpowiedzialność za
zachowanie swoich zwierząt.
Do obowiązków osób utrzymujących
zwierzęta domowe należy w szczególności:
a) w miejscach publicznych lub ogólnodostępnych prowadzenie ich na uwięzi
oraz stosowanie metod lub zabezpieczeń, które uniemożliwią drapanie lub
pogryzienie,
b) stały i skuteczny nadzór nad zwierzętami,
c) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi
ludności,
d) nie wprowadzanie zwierząt na tereny
placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci oraz wydzielonych kąpielisk,
e) usuwanie zanieczyszczeń pozostawianych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych oraz na obiektach i
terenach przeznaczonych do wspólnego
użytku publicznego,
f) opłacania podatku od posiadania psów,
g) corocznego szczepienia ochronnego
psów przeciw wściekliźnie,
h) czytelnego oznakowania nieruchomości
w widocznym miejscu informacją o znajdującym się niej psie.
Właściciele zwierząt domowych maja obowiązek zapewnić swoim podopiecznym
odpowiednią opiekę poprzez:
- ochronę przed warunkami pogodowymi
tj. opadami atmosferycznymi, zimnem i
upałem,
- stosowanie uwięzi nie powodującej urazów i zapewniającej swobodny ruch
zwierzęcia,
- swobodny dostęp do wody,
- odpowiednie odżywianie,
- w razie potrzeby pomoc weterynaryjną.
Zwolnienie psów i innych zwierząt domowych od stałego dozoru jest dozwolone
wyłącznie na terenie właściciela lub opiekuna psa, który jest należycie ogrodzony,
uniemożliwiając jego opuszczenie.
W razie świadomego znęcania się lub zadawania bólu i cierpienia zwierzęciu, Burmistrz może odebrać zwierze na koszt
właściciela lub opiekuna i przekazać je
odpowiednim jednostkom pod opiekę.

Przestrzeganie zapisów Regulaminu

1. Nadzór nad realizacją przez właścicieli
nieruchomości, obowiązków wymienionych w Regulaminie, sprawuje Burmistrz
poprzez uprawnionych pracowników oraz
Straż Miejska,
2. Za naruszenie przepisów zawartych w
Regulaminie przewiduje się kary grzywny
wymierzone w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń i w Ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z
późniejszymi zmianami.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

UWAGA MIESZKAŃCY!

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie informuje, że w związku z organizacją Jarmarku św. Jakuba w dniach:
22 lipca od godz. 6.00 - 24 lipca do godz. 6.00
zamknięta będzie droga wojewódzka 196 na odcinku Wojska Polskiego
do ul. Polnej.
- Objazd do Wągrowca ulicami: Mostową, Kolejową, Polną.
- Objazd do Poznania ulicami: Polną, Kolejową i Wojska Polskiego.
- Przystanek autobusowy będzie na ul. Kolejowej naprzeciwko Dworca
PKP
- ORGANIZACJA IMPREZY WEWNĄTRZ ZAMKNIĘTEGO OBSZARU
ZAPEWNI DOJAZD SŁUZB RATOWNICZYCH I POLICJI DO WSZYSTKICH BUDYNKÓW NA TERENIE PL. POWSTAŃCÓW WLKP.,
UL. POZNAŃSKIEJ I UL. ROGOZIŃSKIEJ
Bardzo prosimy o nie parkowanie pojazdów w dniu 22 lipca br. na pl.
Powstańców Wlkp.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Arleta Włodarczak tel.: 061 8 122 120 email: dom.kultury@murowana-goslina.pl

Punkty darmowej zbiórki przeterminowanych
lekarstw i zużytych baterii

W

ostatnich dniach ustawione zostały dwa
nowe pojemniki do zbiórki zużytych
baterii oraz zmieniono jeden punkt zbiórki
przeterminowanych lekarstw. Baterie można
teraz dodatkowo oddać w POLO - markecie
oraz w Biedronce, a lekarstwa w aptece
PRZYJAZNEJ (obok POLO - marketu). Zlikwidowany został punkt zbiórki lekarstw w przychodni przy ul. Krętej 35.
Poniżej przedstawiamy pełną listę miejsc
zbiórki wspomnianych odpadów:
BATERIE:
1. Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna,
2. Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kutrzeby,
3. Gimnazjum nr 1, ul. Mściszewska,
4. Gimnazjum nr 2, ul. Kutrzeby,
5. Szkoła Podstawowa w Białężynie,
6. Szkoła Podstawowa w Długiej Goślinie,
7. Szkoła Podstawowa w Łopuchowie,
8. Przedszkole „PROMYK”, ul. Poznańska (w
parku za Urzędem),
9. Sklep AGD HEROS, ul. Rogozińska 12,
10. Sklep ABC Stern, ul. Poznańska 10 A,
11. S. M. Zielone Wzgórza - Administracja,

12. Urząd Miasta i Gminy, ul. Poznańska 18,
13. Biblioteka Miejska, Pl. Powstańców Wielkopolskich,
14. POLOmarket, ul. Długa,
15. Sklep Biedronka, ul. Kutrzeby.
PRZETERMINOWANE LEKARSTWA
1. Apteka „Vita-Farm”, Plac Powstańców
Wlkp. 19,
2. Apteka „Pod Zegarem”, ul. Poznańska 17,
3. Apteka „Zielone Wzgórza”, ul. Nowy
Rynek 14,
4. Apteka „Przyjazna”, ul. Długa 25
5. Przychodnie: Dworcowa 10 i Modrzewiowa 8.
Zachęcamy do selektywnego zbierania przeterminowanych lekarstw i zużytych baterii
wyrzucania ich do specjalnych pojemników.
W przypadku baterii, zbiórkę mogą prowadzić
dzieci w szkołach.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska
tel.: 061 812 20 55 w. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl

Nowe mieszkania komunalne

R

uszyła budowa budynku komunalnego przy
ulicy Kochanowskiego 16.
W lipcu wykonywane są roboty ziemne. Do
końca bieżącego roku zostanie wykonany stan
surowy zamknięty, a oddanie do użytkowania

planowane jest na czerwiec przyszłego roku.
W budynku powstanie 8 mieszkań komunalnych. Kosztorys budynku opiewa na 1,1 mln zł.
W lipcu gmina przejęła od firmy LACPOL do
użytkowania budynek przy ul. Przemysłowej
10. W nim znajduje się 8 mieszkań, w tym 6
zamieszkanych, a 2 wolne, które wymagają
remontu, zostanie on wykonany w najbliższych
miesiącach. Po jego wykonaniu do budynku
wprowadzą się 2 rodziny z listy rodzin oczekujących na przydział mieszkań komunalnych.
Violetta Szałata
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
tel.: 061 812 21 50
e-mail: violetta@murowana-goslina.pl
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B E Z PI E C Z E Ń S T WO

Przygotowanie: STRAŻ MIEJSKA, POLICJA, TADEUSZ STENCEL straz.miejska@murowana-goslina.pl

I N F O R M A C J E - R E L A C J E - KO M U N I K AT Y

w akcji
Straż Miejska kontra właściciele psów ? Zadymiarka
e wtorek 6 czerwca przy ulicach Poznań-

W

związku z docierającymi ostatnio,
głównie z Os. Zielone Wzgórza sygnałami jakoby Straż Miejska większość czasu poświęcała ściganiu właścicieli
psów – karząc mandatami głównie osoby w
podeszłym wieku lub właścicieli małych, niegroźnych piesków - czuję się w obowiązku
podać do publicznej wiadomości garść informacji dotyczących tej sprawy. Od stycznia do
kwietnia 2006 r. do Straży Miejskiej zgłoszono
228 interwencji z czego 38 dotyczyło nie przestrzegania przez właścicieli zasad ostrożności
przy trzymaniu psów. Stanowi to 17 procent
ogółu, czyli prawie co piąta załatwiona przez
Strażników Miejskich interwencja. Z statystyki
tej wynika wniosek, że biegające luzem psy
stanowią nadal poważny problem, którego nie
należy lekceważyć. Z drugiej strony z zadowoleniem mogę stwierdzić, że coraz więcej osób
stosuje się do obowiązującego prawa i prowadzi swoich pupili na smyczy. O tym, że nastąpiła znaczna poprawa, świadczy również duże
zainteresowanie w sklepach sprzedających
smycze, obroże i kagańce. Wbrew krążącym
plotkom strażnicy wyciągnęli w tym czasie
konsekwencje karne w stosunku do
4 mieszkańców Os. Zielone Wzgórza, inter-

wencje te zaś dotyczyły właścicieli dwóch staffordów (psów dużych i groźnych) oraz dwóch
mieszańców owczarka niemieckiego. Trzy
ukarane osoby to młodzi ludzie (mandaty
karne), czwarta, osoba w „średnim wieku”,
odmówiła przyjęcia mandatu, w konsekwencji
stanęła przed sądem. W tym samym czasie,
narażając się na pogryzienie, funkcjonariusze
złapali 11 wałęsajacych się, w większości
dużych psów. Cztery zostały złapane na Zielonych Wzgórzach - wśród nich owczarek, który
terroryzował mieszkańców ulicy Za Bramą .
W tym miejscu przypominam, że obowiązek
trzymania na uwięzi dotyczy wszystkich psów
- nie tylko ze względu na bezpieczeństwo
ludzi, ale również na możliwość wtargnięcia
psa na jezdnię. Wiele ich ginie pod kołami
pojazdów, znane są także przypadki gdy z tego
powodu doszło do wypadku. Na terenie gminy
były również przypadki pogryzienia psa oraz
zagryzania zwierzyny leśnej.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Znowu pĳany kierowca

W

piątkowe popołudnie (30 czerwca) przechodzień wezwał Straż Miejską na ulicę
Mściszewską, gdzie doszłoby do potrącenia
pieszego. Po dojechaniu na miejsce strażnicy
zastali mocno przestraszoną kobietę, a na
chodniku samochód Renault z przeciętą
oponą. Po wysłuchaniu kobiety okazało się, że
jadący ulicą samochód wjechał gwałtownie na
chodnik i prawie się o nią otarł. Pojazd jechał
po chodniku, aż zatrzymał sie około 100
metrów dalej z powodu braku powietrza w
zniszczonej oponie. Z samochodu wyskoczył
mężczyzna i szybko sie oddalił porzucając
auto. Wspólnie z wezwanym na miejsce patrolem Policji szybko ustalono kto jest sprawcą
zdarzenia i po kilkunastu minutach mężczyzna
został ujęty. Badanie alkotestem dało wynik
adekwatny do wyczynu kierowcy - prawie trzy
promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mężczyźnie - mieszkańcowi Murowanej

Strażnicy na rowerach

Z

dniem 14 czerwca wyruszył na pierwszą
służbę patrol rowerowy Straży Miejskiej.
Strażnicy: Krystian Ruszczyński i Sławomir
Malec będą pełnili służbę w ten sposób - w
okresie wiosenno - letnim, oczywiście przy
sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Dzięki dużej mobilności rowerów, szybko
i sprawnie będą się poruszać, zarówno po
osiedlowych uliczkach i zaułkach, jak i po terenach leśnych i rekreacyjnych - będąc przy okazji w zgodzie z zasadami ekologią.

W

skiej i Krokusowej zostało wypróbo-

wane urzadzenie do wykrywania nielegalnych
przyłączy kanalizacyjnych, popularnie zwane
“zadymiarką”. Przy pomocy tego urządzenia
strażnicy będą kontrolować sieć kanalizacyjną,
w poszukiwaniu nielegalnych przyłączy, oraz
lokalizować skąd pochodzą ścieki spływające
do Trojanki i innych cieków wodnych. Przypominamy, że pozbywanie sie nieczystości płynnych w sposób inny niż: odprowadzanie do
kanalizacji sanitarnej, gromadzenie w zbiorniku
bezodpływowym opróżnianym przez uprawnioną firmę wywozową lub neutralizowanie w
atestowanej przydomowej oczyszczalni ścieków - jest zabronione. Grozi za to grzywna w
postępowaniu mandatowym lub wymierzona
przez Sąd Grodzki.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Trwa “szabrowanie”
pałacu w Nieszawie

W

Gośliny grozi kara do dwóch lat pozbawienia
wolności. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że nie
jest to pierwszy jego pĳacki wyczyn na drodze
i dlatego nie może liczyć na pobłażliwość
sądu.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

dniu 7 lipca w godzinach przedpołudniowych Strażnicy Miejscy otrzymali anonimową informację, dotyczacą kradzieży cegieł
z pałacu w Nieszawie. Na miejsce udali się
wraz z Policjantami z KP w Murowanej Goślinie. Na miejscu zabezpieczono skradzione
cegły i ujęto ich nabywcę - pasera. Około 700
cegieł było już załadowane na furgonetkę i
gotowe do transportu. Ustalono także sprawcę
kradzieży. Gmina, która jest właścicielem
pałacu wyceniła wartość skradzionego mienia
na ponad 400 zł.
Piotr Kubczak
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Osiedla Samorządowe mają swoich przedstawicieli

Z

akończyły się spotkania z mieszkańcami
w sprawie powołania władz poszczególnych Osiedli Samorządowych, poniżej prezentujemy poszczególne Zarządy
Osiedli oraz Przewodniczących Zarządów.
Mieszkańcy Osiedla Samorządowego nr 1 tj.
ulic: Kwiatowej, Okrężnej, Pogodnej, Polnej,
Promienistej, Rogozińskiej (od 54), Słonecznej,
Tęczowej, wybrali do władz Osiedla Samorządowego następujące osoby:
Przewodnicząca Zarządu Osiedla:
Janina Błachowiak
Członkowie Zarządu Osiedla:
Renata Hedryh,
Zygmunt Henzel,
Danuta Marszał,
Czesława Martynowska,
Leszek Papajewski,
Jolanta Stern.
Mieszkańcy Osiedla Samorządowego nr 2 tj.
ulic: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa,
Cichej, Górki, Jeziornej, Jodłowej, Juliusza Słowackiego, Lipowej, Łabędziej, Łąkowej (od
Wodnej), Młyńskej, Na Stoku, Nowej, Raduszyńskej, Spokojnej, Starczanowskiej, Stefana
Żeromskiego, Żurawiej, wybrali do władz
Osiedla Samorządowego:
Przewodnicząca Zarządu Osiedla:
Alicja Kobus
Członkowie Zarządu Osiedla:
Zenon Chajdacki,
Stefan Baszczyński,
Danuta Sprawka,
Zenon Nielipiński,
Tadeusz Kłos,
Radosław Kulupa,
Krzysztof Popek,
Andrzej Stachowiak.
Mieszkańcy Osiedla Samorządowego nr 5 tj.
ulic: Bohuna, Gnieźnieńskiej, Kmicica, Krótkej,
Ogrodowej, Oleńki, Podbipięty, Podkomorzego, Przemysłowej (za torami), Rejtana,

Soplicy, Telimeny, Tadeusza, Zagłoby, wybrali
do władz Osiedla Samorządowego:
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Maciej Woźniak
Członkowie Zarządu Osiedla:
Bogusław Ciamciara,
Jarema Jędrzejewski.
Mieszkańcy Osiedla Samorządowego nr 6 tj.
ulic: Brackiej, Brzoskwiniowej, Chabrowej,
Czereśniowej, Fiołkowej, Irysowej, Konwaliowej, Krokusowej, Morelowej, Narcyzowej,
Różanej, Storczykowej, Śliwkowej, Wiśniowej
wybrali do władz Osiedla Samorządowego:
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Leszek Rewers
Członkowie Zarządu Osiedla:
Aleksandra Henclewska,
Andrzej Kurowski,
Kazimierz Kosakowski,
Mieszkańcy Osiedla Samorządowego nr 7 tj.
ulic: Akacjowej, Brzozowej, Bukowej, Cisowej,
Czeremchowej, Jagodowej (zabudowa jednorodzinna), Jaśminowej, Jeżynowej, Kłosowej,
Leśnej, Łanowej, Malinowej (zabudowa jednorodzinna), Miodowej, Radosnej, Sosnowej,
Świerkowej, Źródlanej, Gajowej, wybrali do
władz Osiedla Samorządowego:
Przewodnicząca Zarządu Osiedla:
Ewa Kasprzak
Członkowie Zarządu Osiedla:
Andrzej Motyl,
Jacek Łęcki.
Mieszkańcy Osiedla Samorządowego nr 10 tj.
ulic: Jerzego Lenartowskiego, Przesmyk, Rogu
Renifera, Krętej 20, 22, 24, 26, 28, Krętej 2960, Długiej 26, 28, 30-38 wybrali do władz
Osiedla Samorządowego:
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Grzegorz Paprocki
Członkowie Zarządu Osiedla:
Grażyna Ignasiak,
Łukasz Krugiełka,

Lech Krzysztoń,
Dariusz Paprocki,
Hanna Sobańska – Buraczewka.
Mieszkańcy Osiedla Samorządowego nr 12 tj.
ulic: Generała Tadeusza Kutrzeby (nr
10,12,14,16), Kalinowej, Kościelnej, Leszczynowej, Plac Kasztanowy, Poziomkowej,
Smolnej (nr parzyste), Tarninowej, Wrzosowej,
Żurawinowej, wybrali do władz Osiedla
Samorządowego następujące osoby:
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Grzegorz Mikołajczak
Członkowie Zarządu Osiedla:
Zbigniew Bitner,
Maria Czaińska,
Ireneusz Hildebrański,
Wiesław Kaniecki,
Jakub Ogrodnik,
Paweł Smolarek,
Maciej Sterczała,
Radosław Szpot
Mieszkańcy Osiedli Samorządowych nr 5, 7 i 10
zdecydowali, że na kolejnych Zebraniach Mieszkańców składy Zarządów zostaną uzupełnione.
Mieszkańcy osiedli, na których nie udało się
wybrać Przewodniczącego Zarządu oraz członków zarzadu mogą składać wnioski do Urzędu
w sprawie zwołania przez Burmistrza Miasta i
Gminy Zebrania Mieszkańców Osiedla.
Przy zwoływaniu Zebrań Mieszkańców wysyłaliśmy do Państwa zaproszenie jako druki bezadresowe przez Pocztę Polską, podobnie jak
Biuletyn Samorządowy. Dotarły do nas informacje, że nie wszędzie zaproszenia zostały
dostarczone, dlatego też zwróciliśmy się do
Poczty o wyjaśnienie tej sprawy.
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl
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Jubileuszowy 25 Bieg w Murowanej Goślinie

W

niedzielę 4 czerwca 2006 r. odbyły się
X Mistrzostwa Polski Weteranów
Półmaratonie. Był to jednocześnie 25 Gośliński
Mały Maraton Weteranów. Bieg odbywał się
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Tomasza Łęckiego. Gościliśmy
Henryka Brauna i Henryka Pascala, wieloletnich przyjaciół naszej imprezy. Na starcie
stanęło 220 zawodników z całej Polski.

Najstarszym uczestnikiem imprezy był 84letni Pan Marian Parusiński z Wybrzeża, który
ukończył półmaraton z wynikiem 2:32,12.
Rywalizacja już na starcie zapowiadała się
ostro, ponieważ po raz pierwszy w historii
mistrzostw wystartowali zawodnicy w kategorii M35 , którzy w wielu biegach zajmują
miejsca na podium. Po spokojnych dwóch kilometrach rozpoczęły się ucieczki. Najpierw
próbował uciec Tomasz Maślany. Nikt
długo nie gonił. Każda kategoria
pilnowała swoich rywali. Wreszcie
Klaudiusz
Kozłowski
zlikwidował
ucieczkę. Na 6. kilometrze zaatakowali
Andrzej Krzyścin (Altom Gniezno) i
Przemysław Walewski (Malta Poznań),
obaj debiutujący w kategorii M35. Systematycznie
zyskiwali
przewagę,
kontrolując “kategorię”. Po półmetku
dołączyli do nich Klaudiusz Kozłowski
(Altom Gniezno) i Mirosław Bugaj
(Poznań). Pierwszy na mecie w klasyfikacji generalnej był Andrzej Krzyścin
(1:13.39). Najlepszą zawodniczką mis-

trzostw została Danuta Pietruszyńska (kategoria K40) z Bielska (1:25.06). Zawody zorganizowano przy wsparciu finansowym Gminy
Murowana
Goślina,
zwycięzcy
zostali
nagrodzeni pucharami ufundowanymi przez
Przewodniczącego Komisji Rady Powiatu
Poznańskiego Jarosława Dobrowolskiego.
W pólmaratonie weteranów wystartowało 8
mieszkańców Murowanej Gośliny, najlepszym
z nich okazał się WojciechKrzysztoń, przez 25
lat przewodniczący Społecznego Komitetu
Organizacyjnego Biegu. W klasyfikacji generalnej zajął 39 miejsce osiągając wynik 1:27:50.
Każdy
startujący
zawodnik
otrzymał
pamiątkowy znaczek, koszulkę, medal i dyplom. Najstarsza zawodniczka i najstarszy
zawodnik, czyli Maria Pańczak i Marian
Parusiński otrzymali statuetki Burmistrza Miasta i Gminy.
Arleta Włodarczak
Kierownik Domu Kultury
tel.: 061 812 21 20
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
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K U LT U R A

Przygotowanie: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY I REKREACJI dom.kultury@murowana-goslina.pl

Dwa lata temu w Murowanej
Goślinie narodził się pomysł, aby
stworzyć ofertę kulturalną dla
mieszkańców i wypoczywających
turystów pn. „Murowane Lato”

Z A POW IEDZI - PODSUMOWA NI A - W Y DA R ZENI A

Spotkanie “W rytmie serca”
W niedzielę 25 czerwca dobiegła końca wizyta przedstawicieli partnerskiej gminy Hemmingen. Tradycyjnie staraliśmy się
przybliżyć gościom – poza dniem dzisiejszym naszej gminy i regionu - także wielkopolskie i lokalne tradycje. Stąd też
mottem ich pobytu z inicjatywy prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Goślińskiej - Wojciecha Garczarka była legenda
o Maruszce, mówi ona o tym, że oficer niemiecki i polska dziewczyna, w obliczu braku akceptacji dla swoich uczuć, odebrali sobie życie, by na zawsze pozostać razem.

„W

rytmie serca” – tak zatytułowana
została impreza plenerowa w
Mściszewie, do udziału w której
organizatorzy, a byli nimi: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Rekreacji, Towarzystwo
Miłośników Ziemi Goślińskiej, mieszkańcy
Mściszewa i Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej zaprosili mieszkańców i turystów
gminy, powiatu i województwa.
Przy licznie zebranej publiczności odbył się
tam I Powiatowy Przegląd Piosenki Lirycznej
z połączony z występami gości specjalnych:
Grzegorza Tomczaka i Wolframa Wallrabensteina z Hemmingen. Inscenizację legendy
wykonali: „Gang Marcina” pod kierunkiem
Marcina Matuszewskiego, zespół folklorystyczny „Goślinianie” pod kierunkiem Marzenny
Karbowskiej, młodzież z Hemmingen oraz
zespół flażoletowy z Białężyna pod kierunkiem
Wojciecha
Wierzyńskiego.
Później
uczestniczyliśmy w „Wiankach” - obrzędzie
nocy świętojańskiej przygotowanym przez
M. Karbowską w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Goślinianie” przy dźwiękach
muzyki źródeł granej przez zespół flażoletowy.
“W rytmie serca” odbyła się w bajkowej scenerii przygotowanej przez Danutę i Jana Wenclów. Serdecznie dziękuję też meszkańcom
Mściszewa za zaangażowanie i trud włożony w
przygotowanie imprezy.
Trwająca od środy 21 czerwca wizyta
mieszkańców
Hemmingen,
których
przeważającą część stanowiła młodzież, była
okazją do uporządkowania terenu legendy
popularnie zwanego “Maruszką” oraz do
renowacji znajdującej się tam figurki Matki
Bożej Leśnej. Nasi goście odwiedzili to miejsce.
Wysłuchali opowieści mieszkańców Wierzonki
państwa Ewy i Włodzimierza Buczyńskich o
historii tych terenów. Poza tym specjalnie dla
nich Ewa Małyska przeprowadziła szybki kurs
języka polskiego, przybliżając zarazem
powiązania gwary poznańskiej z językiem niemieckim. Niektórzy z uczestników wizyty

uczyli się polskich tańców ludowych w wykonaniu tancerzy Zespołu Wielkopolska Barbary
Roszak i Przemysława Neumanna. Obejrzeli
też występ Zespołu Muzyki Dawnej z Gimnazjum Nr 2 pod kierunkiem Doroty Schraube.
Wszyscy wzięli udział w otwarciu sali widowiskowej w Gimnazjum Nr 1, które to wydarzenie uświetnił swoim występem młodzieżowy
Big Band pod kierunkiem Thomasa Schradera
działający przy szkole KGS w Hemmingen.
Zespół ten dał jeszcze dwa koncerty: jeden na
Nowym Rynku, drugi przed startem rowerzystów uczestniczących w niedzielnym Bikemaratonie na Placu Powstańców Wlkp. Goście
zwiedzili naszą gminę, Poznań i okolice. Na
okoliczność dziesięciolecia istnienia zapoznali
się z historią i bieżącą działalnością niemieckiej
firmy EL CAB państwa Dagmar i Hansa Otto.
Koordynacją wizyty ze strony niemieckiej zajął
się zastępca przewodniczącej Komitetu Partnerskiego Dietmar Berndt.
Tym razem w roli osoby
odpowiedzialnej
za
współpracę z naszą gminą
przebywał w Murowanej
Goślinie po raz ostatni.
Obecnie funkcję tą przejmuje mieszkająca w Hemmingen, pochodząca z
Poznania
Małgorzata
Miedzińska – Staszkiewicz,
która – mamy nadzieję –
już wkrótce nas odwiedzi.
Miniona wizyta była więc
okazją do podziękowań
zarówno panu Dietmarowi, jak i jego poprzednikowi
Manfredowi

Klinkowi za osobisty wkład pracy w rozwój
naszych kontaktów. Podziękowania takie specjalnym dyplomem złożyli wspólnie burmistrz
Tomasz Łęcki oraz prezes Komitetu Partnerskiego ZG Emilia Stemplewska.
Goście wyjechali od nas bogatsi o kolejne
doświadczenia, o nowe kontakty. Jak zwykle
ciepło wypowiadali się o goślińskiej gościnności.
Podkreślali też wyjątkową aktywność
uczestniczącej w zadaniu młodzieży.
Pobyt został zrealizowany przy finansowym
wsparciu Gminy w Murowana Goślina, Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu
Poznańskiego, za co serdecznie dziękujemy.
Za pomoc w przygotowaniu tej wizyty
dziękujemy także Ośrodkowi Kultury z panią
dyrektor Lucyną Bełch oraz Gimnazjum Nr 1 z
panią dyrektor Małgorzatą Kaszyńską –
Trębacz, a także wszystkim pozostałym,
których lista znajduje się na stronie internetowej naszego stowarzyszenia: www.kpzg.
murowana-goslina.pl
Następne przedsięwzięcia partnerskie już
wkrótce. W połowie lipca odwiedzą nas kolejni reprezentanci tej gminy wraz ze sportowcami z francuskiego miasta Yevtot, które jest
miastem partnerskim Hemmingen. Celem
wizyty będzie głównie omówienie organizacji
sztafety biegowej z Yevtot przez Hemmingen
do Murowanej Gośliny, jaka planowana jest na
2007 rok. Z kolei na przełomie września
i października gościć będziemy grupę
młodszych i starszych szachistów pod wodzą
prof. Güntera Hardera.
Zapraszam mieszkańców do udziału w tych
i kolejnych przedsięwzięciach.
Emilia Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego Ziemi Goślińskiej
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Bike Maraton 2006 – w Murowanej Goślinie

W

upalną niedzielę 25 czerwca 2006 r.
Murowana Goślina stała się najważniejszym miejscem w Polsce dla
wszystkich sympatyków maratonów MTB.
Kilka chwil po godzinie 11:00 prawie tysiąc
zawodników i zawodniczek wystartowało
z placu Powstańców Wlkp. na trasę wyścigu
wiodącą po najpiękniejszych zakątkach Puszczy Zielonka. Zawodnicy mieli do wyboru trzy
dystanse 35 km (mini), 54 km (mega) oraz 85
km (giga).
Kolorowy peleton czekający na start wprawił
w zdumienie, nie tylko obserwatorów i kibiców, ale również startujących w tego typu
zawodach po raz pierwszy.
Wydawać by się mogło, że zawody MTB na
nizinach to nic trudnego, ale trasa miała kilka
niespodzianek. Na 20 km, już w gminie Czerwonak, zawodnicy mieli do pokonania podjazd
na Dziewiczą Górę położoną na wysokości 143
metrów nad poziom morza. Wiele trudności
sprawiły również długie odcinki po „plaży”,
czyli w sypkim i głębokim piasku.
Równocześnie na trasie mega (54 km) rozgrywane były również Mistrzostwa Polski Policji
oraz Mistrzostwa Polski Straży Miejskich.
Upalna pogoda, temperatura sięgająca 33oC,
była dokuczającym utrudnieniem, choć trasa
prowadziła lasami, było sporo miejsc mocno
nasłonecznionych. Jednak wszyscy startujący
odpowiednio się do tych zawodów przygotowali i na metę dojechało 923 zawodników.
Oprócz tradycyjnych klasyfikacji zawodów
wyszczególniono również klasyfikację dla najlepszego mieszkańca Powiatu Poznańskiego na
dystansie GIGA. Okazały puchar ufundowany
przez Starostę Poznańskiego Jana Grabkowskiego przypadł w udziale Adamowi Wenzel z
Puszczykowa, który pokonał 85 km w czasie
3:24:45.
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
ufundował puchary i okazałe koszulki kolarskie
Teamu Puszcza Zielonka, najlepszym mieszkańcom gminy.
Nagrody otrzymali:
1. Maria Sokalska – dystans MEGA (54 km) –
czas: 3:34:06
2. Katarzyna Boruta – dystans GIGA (85 km)
– czas: 5:04:35
3. Michał Twardoń – dystans MINI (35 km) –
czas:1:32:04
4. Mateusz Woźniak – dystans MEGA (54 km)
– czas: 3:03:57 (prosimy o kontakt z Urzędem w celu odebrania nadrody)
5. Grzegorz Śliwiński – dystans GIGA (85
km) – czas: 3:31:37
Mieszkańcy naszej gminy, którzy ukończyli
wyścig na poszczególnych dystansach:
Dystans MINI (imię i nazwisko, miejsce w klasyfikacji ogólnej, czas):
1. Michał Twardoń; 6; 01:32:04
2. Piotr Pomin; 10; 01:35:47
3. Jacek Kaszkowiak; 29; 01:51:06
4. Ryszard Woźniak; 61; 02:16:15
5. Szczepan Wolniewicz; 67; 02:23:36
6. Tomasz Łęcki; 75; 02:29:03
7. Zbyszek Krugiełka; 76; 02:29:04
Dystans MEGA Kobiety (imię i nazwisko,
miejsce w klasyfikacji ogólnej, czas):
1. Maria Sokalska; 26; 3:34:06
Dystans MEGA Mężczyźni (imię i nazwisko,
miejsce w klasyfikacji ogólnej, czas):
1. Mateusz Woźniak; 280; 03:03:57

2. Radosław Kulupa; 281; 03:03:58
3. Krzysztof Nowaczyk; 286; 03:04:40
4. Bartłomiej Stefański; 363; 03:19:32
5. Kamil Pajewski; 369; 03:22:51
6. Marcin Wichłacz; 454; 03:57:47
7. Mariusz Mermela; 466; 04:03:01
8. Łukasz Żabicki; 473; 04:17:32
Dystans GIGA Kobiety (imię i nazwisko,
miejsce w klasyfikacji ogólnej, czas):
1. Katarzyna Boruta; 17; 5:04:35
Dystans GIGA Mężczyźni (imię i nazwisko,
miejsce w klasyfikacji ogólnej, czas):
1. Grzegorz Śliwiński; 63; 03:31:37
2. Jarosław Walczuk; 212; 04:58:55
Wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy
zdecydowali sie wystartować w wyścigu serdecznie gratulujemy.
W imieniu organizatorów chcielibyśmy bardzo
podziękować wszystkim, którzy pomogli w
organizacji zawodów. Są to:
Strażacy z OSP: Murowana Goślina,
Boduszewo, Długa Goślina, Łopuchowo,
Mściszewo, Białężyn, Uchorowo, Nieszawa,
Policjanci z Komisariatu w Murowanej
Goślinie,
Straż Miejska w Murowanej Goślinie,

Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Wanda Krajna - Solman,
Biblioteka Miasta i Gminy Murowana Goślina,
Pan Włodzimierz Michalski,
Pani Arleta Włodarczak.
Chcielibyśmy również przeprosić za utrudnienia w ruchu drogowym, jakie wystąpiły w dniu
zawodów.
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl
Arkadiusz Bednarek
starszy specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
i turystyki
tel.: 061 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl
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OGŁOSZENI A - Z A POW IEDZI - INFOR M ACJE

UWAGA MIESZKAŃCY
Zbliża się termin wyłożenia projektu planu miejscowego
dla miasta Murowana Goślina i okolic Przebędowa, części miejscowości Raduszyn i Rakowni.
Wyłożenie projektu planu miejscowego do wglądu publicznego planowane jest w drugiej połowie lipca 2006
roku.
Dokładny termin wyłożenia zostanie ogłoszony w prasie
- Gazecie Wyborczej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Klub Modelarski „Pirat”
zapraszają na:

ELIMINACJE DO
MISTRZOSTW POLSKI
OFF-ROAD
MUROWANA GOŚLINA
29-30.07.2006 r.

Stadion Miejski, Tor modelarski,
ul. Mściszewska, Murowana Goślina
PROGRAM ZAWODÓW
30.07. – SOBOTA
9:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 19:00

- Wolne treningi
- Przerwa obiadowa
- Eliminacje

31.07. – NIEDZIELA
9:00 - 13:00
15:00 - 15:30

- Finały
- Zakończenie zawodów

Serdecznie Zapraszamy

Informacja na temat PRZETARGÓW organizowanych przez
Urząd Miasta i Gminy dostępna na stronie www.bip.murowana-goslina.pl oraz na tablicach ogłoszeń w budynku
urzędu.

Osiedle Samorządowe nr 2
W dniu 3 czerwca 2006 r., odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu
Osiedla Samorządowego nr 2 – wybranego drogą głosowania przez
mieszkańców – zebranych na spotkaniu mającym na celu powołanie
Osiedla Samorządowego, które odbyło się w dniu 15 maja 2006 r.
Spotkanie inauguracyjne zorganizowała i dyskusję prowadziła, przewodnicząca Zarządu Osiedla Samorządowego nr 2 – Pani Alicja
Kobus.
Zarząd Osiedla Samorządowego nr 2, zwraca się do Państwa
zamieszkałych przy ulicach: Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa,
Cichej, Górki, Jeziornej, Jodłowej, Juliusza Słowackiego, Lipowej,
Łabędziej, Łąkowej (od Wodnej), Młyńskej, Na Stoku, Nowej,
Raduszyńskej, Spokojnej, Starczanowskiej, Stefana Żeromskiego,
Żurawiej - położonych w granicach Osiedla Samorządowego nr 2 – o
wzięcie udziału w Zebraniu Mieszkańców, które odbędzie się w
dniu:

21 lipca 2006 r. o godz. 18:00
w Gimnazjum nr 1 przy ul. Mściszewskiej.

W imieniu Zarządu Osiedla Samorządowego nr 2, do wzięcia udziału
w Zebraniu Mieszkańców serdecznie zaprasza Przewodnicząca
Zarządu (Radna Rady Miejskiej) Alicja Kobus.
Zenon Chajdacki
Członek Zarządu Osiedla

Osiedle Samorządowe nr 6
IMPREZA INTEGRACYJNA.
W pierwszej połowie lipca planowana jest organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców osiedla 600-lecia. Być może termin
imprezy uda się powiązać z ukończeniem jednego z etapów budowy
dróg w dolnej części osiedla, np. z ukończeniem budowy ul. Brzoskwiniowej. Zarząd osiedla liczy na współpracę i pomoc mieszkańców przy organizacji tego przedsięwzięcia. Celem jest oczywiście
wzajemne poznanie się i dobra zabawa.
BOISKO SPORTOWE.
Zarząd osiedla podjął działania w celu wyszukania terenu będącego
w posiadaniu gminy w pobliżu osiedla 600-lecia, z przeznaczeniem
na boisko, do gry w piłkę nożną. Po rozpoznaniu możliwości i określeniu lokalizacji do władz gminy zostanie złożony wniosek o akceptację
projektu. Liczymy na pomoc i wskazówki ze strony mieszkańców. Prosimy o przekazywanie ich pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
BIULETYN INFORMACYJNY.
Zarząd Osiedla prosi o opinie na temat formy graficznej i zakresu
informacji wydawanego Biuletynu Informacyjnego. Uwagi i sugestie
będą pomocne przy redagowaniu kolejnych wydań. Dziękujemy.
Zarząd Osiedla Samorządowego nr 6

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska: ...............................................061 812 22 44
Obszary wiejskie, turystyka, leśnictwo i melioracje,
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
Arkadiusz Bednarek, Małgorzata Krotiuk - Śliwa................061 811 88 48
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl
Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności,
strona internetowa: www.murowana-goslina.pl
kierownik Anna Górska ........................................................061 812 23 11
Telefony
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
Centrala: 061 812 23 63, 061 812 20 55,
fax: 061 812 21 40
kierownik Ewa Leitgeber .....................................................061 811 88 28
Burmistrz Tomasz Łęcki: ......................................................061 811 30 01 Biuro Rady Miejskiej, Ewelina Łupińska ..............................061 812 24 41
Sekretarz Marcin Buliński: ....................................................061 811 30 04 Komunikacja Społeczna, Promocja i Fundusze Europejskie
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02 Barbara Florys, Paweł Woźniak .................... 061 812 20 55 w. 202 i 203
Straż Miejska ........................... kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Referat Inwestycji,
kierownik Elżbieta Kujawa: .................................................061 812 24 20 Policja ........................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe .......................................................................... 999
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50 Pogotowie Energtyczne ....................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacji sanitarnej (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Wioletta Wojciechowska ........................................061 812 20 55 w. 205 Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93 Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie ...................... 0 510 25 13 79

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wydawca: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina
Przygotowanie: Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina
Wszelkie uwagi dotyczące Biuletynu prosimy przekazywać do Pawła Woźniaka, tel.: 061 812 20 55 w.203, e-mail: biuletyn@murowana-goslina.pl

