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MARZENIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ ZIŚCIĆ, Transport
czyli jak przygotować gminę do wielkich inwestycji
wewnątrzgminny
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy

W

poprzednim numerze „Biuletynu Samorządowego” pisałem o imprezach
„Murowanego Lata” i planie zagospodarowania przestrzennego. Od tego czasu przeżywaliśmy Jarmark św. Jakuba – imprezę, która stała
się wizytówką naszego miasta oraz porywający koncert „Musica Sacra Musica Profana” w
Długiej Goślinie. Przed nami jeszcze „Pożegnanie Lata” w Kamińsku (26 sierpnia)
i „Dożynki” w Rakowni (2 września).
Projekt planu miasta uzyskał w lipcu ostatnie
uzgodnienia, a obecnie jest wyłożony w Urzę-

dzie Miasta i Gminy (sprawę prowadzi p. Izabella Pawlaczyk-Witczak tel. 061 812 20 55 w.
211, e-mail: i.witczak@murowana-goslina.pl).
Można się zapoznać z projektem oraz zgłosić
wszelkie uwagi. Niezwykle jednak ważne jest,
aby zgłaszając uwagi, a następnie dyskutując
możliwość ich uwzględnienia, brać pod uwagę,
że w interesie Murowanej Gośliny jest uchwalenie planu. Brak gotowości do kompromisu, a
nawet ustępstw w sprawie indywidualnej na
rzecz potrzeb społeczności, doprowadzić
może do oddalenia uchwalenia planu, a tym
samym do zablokowania inwestycji w Murowanej Goślinie także przedsięwzięć, o których
nieco dalej.
Czytaj str. 3

D

nia 14 lipca br. minął termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu przetargowym na
obsługę transportu międzygminnego. Niestety
nie wpłynęła żadna oferta. Brak zainteresowania spowodowany jest rozległością tras, jakie
są do obsłużenia przez przewoźnika oraz
potencjalnym nikłym zainteresowaniu przejazdami przez klientów.
Michał Walkowiak
podinspektor ds. ochrony środowiska i usług
komunalnych
tel.: 061 812 20 55 w. 206.
e-mail: m.walkowiak@murowana-goslina.pl

Uwaga mieszkańcy!!!
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta
Murowana Goślina i terenów przyległych, do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w
Biurze Planowana Przestrzennego pok. nr 35.

Pierwsze w historii - Dzieje Murowanej Gośliny
J

edną z największych atrakcji IV Jarmarku św.
Jakuba była bez wątpienia premiera długo
oczekiwanej książki o przeszłości Murowanej
Gośliny. Nasze miasto, mogące się poszczycić
wielowiekową, ciekawą historią, jak dotąd nie
doczekało się kompleksowego opracowania
swych losów. Dzięki staraniom Urzędu Miasta

i Gminy w Murowanej Goślinie przed kilku laty
rozpoczęły się wielotorowe badania dziejów
tutejszych okolic, prowadzone przez grono
uznanych badaczy – historyków, archeologów
i regionalistów, mające na celu jak najdokładniejsze przedstawienie wydarzeń, które rozgrywały się na przestrzeni wieków na obszarze dzisiejszego miasta i w jego najbliższym
otoczeniu. Efektem tych kilkuletnich badań
jest książka „Dzieje Murowanej Gośliny”
wydana przez Wydawnictwo Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Poznaniu, która od
ponad dwudziestu lat wydaje serię „Dzieje
Miast Wielkopolski”. Redaktorem naczelnym
tego opracowania jest znany obornicki historyk-mediewista dr Mieczysław Brust, a oprócz
niego w tworzeniu tejże monografii brali udział
inni naukowcy: dr Tomasz Kasprowicz, dr
Maciej Forycki, dr hab. Dariusz Łukasiewicz,
dr Anna Skupień, dr hab. Krzysztof Stryjkowski oraz mgr Paweł Anders. Dwa rozdziały –
dotyczące Murowanej Gośliny w XIX wieku
oraz w okresie PRL-u są autorstwa miejscowych historyków i regionalistów: Norberta
Kulse oraz mgr. Dariusza Paprockiego
i mgr. Zbigniewa Wojczaka. Przedmowę do
monografii napisał burmistrz Murowanej
Gośliny Tomasz Łęcki.
Nowo wydana publikacja jest pierwszą tak
pełną pozycją dotyczącą dziejów Murowanej

Gośliny. Porusza ona szereg zagadnień: od
zasiedlenia ziemi goślińskiej w okresie pradziejów, aż do wydarzeń z czasów najnowszych,
rozgrywających się w pierwszych latach obecnego stulecia. Zaprezentowane zostały ostatnie ustalenia dotyczące początków Murowanej
Gośliny, rzucono nowe światło na frapujący
problem momentu lokacji miasta na prawie
niemieckim, zaprezentowano okresy rozwojów i upadków miasta w okresie I Rzeczypospolitej, kształtowanie się wielokulturowości
miasta w XVIII i XIX wieku i jej upadek w
wieku XX, problem rozwoju terytorialnego
Murowanej Gośliny i jej związków z okolicznymi wsiami, przedstawiono wreszcie wiele
nowych szczegółów dotyczących warunków
życia mieszkańców Murowanej Gośliny na
przestrzeni wieków. „Dzieje Murowanej
Gośliny” pozwalają także śledzić losy wielu
goślińskich rodzin, których przedstawiciele
uczestniczyli w różnych okresach czasu w
życiu miasta. Książka ta może się stać cenną
pamiątką dla wszystkich mieszkańców Murowanej Gośliny, jej posiadanie powinno być
także przejawem lokalnego patriotyzmu każdego prawdziwego gośliniaka!
Dariusz Paprocki
Biblioteka Miasta i Gminy
tel.: 061 812 24 52
e-mail: biblioteka@murowana-goslina.pl

DZIEJE MUROWANEJ GOŚLINY MOŻNA KUPIC W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ pl. Powstańców Wlkp. 9 (Ratusz)
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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

Jarmark św. Jakuba za nami

W

upalny lipcowy weekend 22-23 lipca
plac Powstańców Wielkopolskich w
Murowanej Goślinie stał się centrum
kulturalnym regionu, gdyż odbywał się tu IV
Największy w Wielkopolsce Jarmark Św.
Jakuba. Wydarzenie to jest jedną z imprez
cyklu „Murowane Lato”. Niniejsza edycja była
już czwartą kolei. Odbyła się jak co roku w
czasie święta patrona naszej parafii Św. Jakuba
i była adresowana do mieszkańców gminy, a
także wypoczywających u nas letników.
Edycja 2006 nawiązywała do 750–lecia pierwszej wzmianki o kasztelanii radzimskiej na kartach historii. Tegoroczny jarmark odbywał się
pod hasłem „RADZIM WAS GOŚCIĆ”. W
2006 r. przypada 750 rocznica pierwszej
wzmianki o Radzimiu, konkretnie o kasztelanie
Beniaminie z rodu Zarembów. Niezwykłość tego
leżącego niegdyś w odległości 20 km na północ
od Poznania grodu polega na tym, że był to w
przeszłości jeden z istotniejszych ośrodków
osadniczych Wielkopolski, centrum ważnej piastowskiej kasztelanii oraz starej sięgającej swą
genezą pierwszej połowy XIII wieku parafii.
Pomysłodawcą tegorocznego jarmarku był
archeolog Kosma Kosmowski, scenariusz napisał
Marcin Matuszewski, a scenografią zajął się Bartłomiej Stefański.
W sobotnie przedpołudnie nad jeziorem Łomno
w Wojnówku odbyły się zawody wędkarskie o
puchar Burmistrza, w których zwycięzcami,
zarówno w kategorii zespołowej, jak i indywidualnej, okazali się zawodnicy Koła PZW w Skokach.
W tym samym czasie odbyło się też Ogólnopolskie Strzelanie Bractw Kurkowych o Miecz Św.
Jakuba.
Główne wydarzenia jarmarku odbywały się
jednak na placu Powstańców Wielkopolskich.
Już od piątku trwało przygotowywanie rekonstrukcji grodu radzimskiego. Pojawiła się drewniana wieża mieszkalna oraz ziemne wały
obronne.
Od wczesnych godzin porannych w sobotę
zaczęli przybywać wystawcy i goście. O 1600
rozpoczęły się główne atrakcje.
Do zniszczonego grodu radzimskiego przypłynął łodzią z Poznania książę Przemysł I (w tej
roli burmistrz Murowanej Gośliny) wraz z
urzędnikiem książęcym Beniaminem z wielkopolskiego rodu Zarembów (w tej roli aktor
Michał Grudziński). Towarzyszyła mu świta
wojskowa (drużyna Jantar).
Zgromadzeni na miejscu mieszkańcy Radzimia
i okolicy powitali księcia Przemysła i poprosili
o pomoc. Książęcy herold Albert obwieścił, iż
książę powołał na stanowisko nowego kasztelana grodu Beniamina Zarembę i nakazał mu
odbudować gród oraz zaprowadzić w kasztelanii porządek. Inżynierowie książęcy i ludność
służebna przystąpili do odbudowy grodu.
W tym samym czasie w średniowiecznej wiosce rzemieślnicy demonstrowali dawne sposoby wyrobu przedmiotów codziennego
użytku, oraz rzut toporem, oszczepem i podkową. W wiosce wybĳano specjalnie na okoliczność jarmarku monetę „Radzimiec”. Można
było poznać moc niezwykłych czarów śred-

niowiecznej wiedźmy czy podziwiać popisy
kuglarzy. Odbyły pokazy teatralne z udziałem
kata oraz konkursy (m. in. o miano radzimskiego strongmena). Były również inne atrakcje: w tym: wystawa wykopalisk archeologicznych na Radzimiu, wystawa chleba czy – dla
najmłodszych – wykopywanie skarbów na
wyspie Radzim oraz lepienie garnków.
Pod wieczór odbyła się wielka bitwa między
rycerzami księcia Przemysła i najeźdźcami na
Radzimski Gród - Brandenburczykami.
Wręczono również statuetkę osobowości kulturalnej roku 2005 – panu Markowi Derbichowi.
Specjalnie na okoliczność jarmarku wznowiono
publikację pt. „Radzim” Dariusza Paprockiego,
o dziejach dawnego grodu można było dowiedzieć się też z „Wieści Radzimskich”
Wieczorem rozpoczęła się słowiańska zabawa,
która trwała do białego rana.
Drugi dzień Jarmarku przyniósł kolejne atrakcje. W samo południe odbyła się msza św.
odpustowa. Po niej odbyły się koncerty m.in.
chóru Vocantes, spektakl teatralny i pokaz
mody ślubnej. Po południu już po raz drugi
odbył się Światowy Zjazd Gośliniaków, na
który zaproszeni zostali obecni jak również
byli mieszkańcy gminy Murowana Goślina,
urodzeni przed rokiem 1939. Po części oficjalnej, przemówieniu Burmistrza (wraz z prezentacją „Połączenie pokoleń – robimy to, o czym
Wy marzyliście”), przemówieniu prezes PZERiI p. Elżbiety Wtorkowskiej (która okrasiła
swe powitanie piosenką) i toaście (wino na tę
okazję ufundował radny Rady Miejskiej p. Jerzy
Pędziński) rozpoczęły się wspominki zgromadzonych. Odżyły znowu zapomniane znajomości, czyjeś serce zabiło mocniej do „starej”
pierwszej miłości. Pani Mariola Nowak zagrała
na akordeonie kilka sprawdzonych utworów,
zachęciwszy tym do gromkiego śpiewu
wszystkich zgromadzonych. Przyszła też pora

na spontanicznie zainicjowane tańce. Przy
muzyce p. Jana Kasseji wielu uczestników
ruszyło w tany. Zadbano również o jadło i
napitek, Gośliniaków obsługiwały uczennice
Zespołu Szkół w Murowanej Goślinie im. J. i
Wł. Zamoyskich. Wszyscy zostali zaproszeni
do wspólnego zdjęcia. Przy wyjściu rozdawane
były upominki promocyjne i pamiątkowe
znaczki z II Światowego Zjazdu Gośliniaków.
W tym samym czasie goście Jarmarku mogli
poznać folklor z różnych części świata, m. in. z
Kazachstanu, Rosji czy Białorusi.
Jarmark obfitował w wiele niezapomnianych
atrakcji i przeżyć. Oprócz zabawy znalazły się
także chwile na refleksję i pomoc. Odbyła się
charytatywna loteria parafialna, środki zbierała
również fundacja „Mam marzenie”, spełniająca
marzenia śmiertelnie chorych dzieci, a niedziela
przebiegła pod znakiem honorowej zbiórki krwi
na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach.
Wspominając tegoroczny Jarmark, już zapraszamy mieszkańców i gości na następny, który
już za rok.
Sponsorzy:
Gmina Murowana Goślina, Powiat Poznański,
Kruszgeo, Ferma Norek Nortex sp.z.o.o. Szymankowo, Aquanet, Pobiedzisko-Gośliński
Bank Spółdzielczy O/ Murowana Goślina,
Leśny Zakład Doświadczalny, Nadleśnictwo
Łopuchówko, HPU Konrad Strykowski.
Osobne podziękowania dla:
Ochotniczej Straż Pożarnej w Murowanej
Goślinie, Cechu Rzemieślników Kupców i
Przedsiębiorców, Policji, Straży Miejskiej oraz
dla wszystkich pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
Arleta Włodarczak
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Barbara Florys
Urząd Miasta i Gminy
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MARZENIA, KTÓRE MOGĄ SIĘ ZIŚCIĆ,
czyli jak przygotować gminę do wielkich inwestycji

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

P

rzejdźmy zatem do marzeń, które mogą,
powiem bardziej zdecydowanie –
powinny się ziścić.
Murowana Goślina staje przed niespotykaną
wcześniej szansą na przeprowadzenie ogromnych inwestycji komunalnych w latach 20072013. Możliwym to może się stać głównie
dzięki funduszom Unii Europejskiej. Przed taką
szansą stają wszystkie gminy w Polsce, ale nie
wszystkim się to uda. Trzeba być dobrze przygotowanym i mieć już konkretne doświadczenie.
Doświadczenie Murowanej Gośliny to realizacja kilku projektów dofinansowanych ze środków unĳnych:
1. Budowa 17 ulic na os. 600-lecia i prywatnej części „Zielonych Wzgórz” (dotacja z
programu ZPORR).
2. Rozbudowa i renowacja infrastruktury
turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic wraz z
wydaniem mapy, przewodnika i materiałów promocyjnych (dotacja z programu
SAPARD).
3. „Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka” (dotacja z programu
ZPORR).
Ponadto w fazę realizacji (choć jeszcze bez
ostatecznego przyznania dotacji) wchodzi
ogromny projekt budowy kanalizacji sanitarnej
dotowany z Funduszu Spójności (w przypadku
naszej gminy 87,3 km rurociągów oraz 29
przepompowni).
Pierwsze doświadczenia mówią, że: pieniądze
unĳne są do zdobycia (warunek – dobre przygotowanie), wnioski należy składać do różnych
funduszy (warunek – precyzyjna znajomość
różnych funduszy), wreszcie wnioskować
należy pod różnym szyldem - raz jako gmina,
innym razem jako Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka”, innym jako stowarzyszenie czy instytucje pozagminne. Te wszystkie
warunki są w stanie spełnić dobrze przygotowani i doświadczeni ludzie, tworzący dobrze
zorganizowany zespół. Taki zespół udało mi
się zbudować.

Co zatem chcemy osiągnąć?
Najpierw inwestycje najbardziej strategiczne.

One w znakomitej mierze zadecydują o szansach na dalszy rozwój naszej gminy. W przypadku tych inwestycji Murowana Goślina jest
inicjatorem, motorem przygotowań (także
współfinansuje przygotowania), ale inwestycje
będą prowadzone przez inne instytucje.
1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej,
obejmującej nieskanalizowaną część miasta oraz większość terenów wiejskich (87
km kanalizacji to trzykrotnie więcej, niż
posiadamy obecnie)
– wartość prac na terenie naszej gminy –
ponad 40 mln zł.

dokończenie ze str. 1

2. Budowa obwodnicy miasta (od skrzyżowania za Trojanowem do Bolechowa) – 9,5
km nowej drogi oraz dwustumetrowy
most nad Trojaką
– wartość prac ok. 90 mln zł.
3. Unowocześnienie linii kolejowej wraz ze
zwiększeniem częstotliwości kursowania
szynobusów
– wartość prac na terenie gminy ok. 20 mln zł.
4. Budowa zbiornika wodnego „Przebędowo”
– wartość ok. 5 mln zł.
Inwestycje te będą miały decydujący wpływ na
stan środowiska naturalnego oraz na poprawę
warunków transportu osób i towarów. Zbiornik w Przebędowie ma znaczenie dla rolnictwa, ale również podniesie walory Przebędowa i Trojanowa.
Jeżeli te inwestycje zostaną zrealizowane, to
można będzie powiedzieć, że skutecznie skorzystaliśmy z funduszy europejskich.

-

Jednak to nie wszystko. Są przedsięwzięcia
kolejne, ale o ile cztery wcześniej opisane są
bezdyskusyjne i należy je doprowadzić do
końca, to w przypadku kolejnych musimy
dokonywać wyboru. Dlaczego? Z dwóch
powodów: nawet unĳne dotacje nie są nieograniczone i nie na wszystko otrzymamy
dotację, po drugie możemy przeprowadzić
tyle projektów, na ile wystarczy nam wkładu
własnego (ok. 20 % wartości każdego projektu) oraz sił ludzkich (projekty dofinansowane przez Unię są bardzo pracochłonne, a
doba ma tylko 24 godziny).
W czym zatem będziemy wybierać?
Wszystkie kolejne inwestycje zostały podzielone na „niedrogowe” i „drogowe”.

W dalszej kolejności należy wskazać
wszelkie nieutwardzone drogi osiedlowe i wiejskie.

Wśród „niedrogowych” brane są pod
uwagę:
-

-

modernizacja i rozbudowa budynku Ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby
biblioteki,
budowa targowiska miejskiego (nowa lokalizacja w rejonie ul. Dworcowej),
budowa sieci szerokopasmowego dostępu
do Internetu,
modernizacja budynku Urzędu Miasta
i Gminy wraz z placem przed urzędem,
budowa zbiornika Raduszyn,
modernizacja stadionu miejskiego,
modernizacja pałacu wraz z parkiem miejskim,
inkubator przedsiębiorczości przy ul. Polnej,
budowa boisk sportowych przy szkołach,
adaptacja pomieszczeń znajdujących się w
remizie OSP w Boduszewie na cele bazy
turystycznej,
budowa pływalni,
budowa sal gimnastycznych przy szkołach
podstawowych,
modernizacja strażnicy OSP w Murowanej
Goślinie wraz z parkingiem,
budowa przystani wodnej Binduga w Mściszewie.

Wśród drogowych za najważniejsze
należy uznać:
-

dalszą modernizację ul. Poznańskiej do
granic z gminą Czerwonak oraz ul. Rogozińskiej, aż do Trojanowa (nawierzchnia,
chodniki, ścieżki rowerowe),

oraz modernizację (w historycznym stylu)
placu Powstańców Wielkopolskich wraz z
ulicami: Podgórną, Dworcową, Szkolną,
Młyńską, oraz z przylegającymi do Rynku
fragmentami ul. Poznańskiej i Rogozińskiej.

Jako kolejne, co do ważności należy
uznać drogi łączące różne części miasta lub miejscowości naszej gminy, są
to:
-

-

ul. Polna,
ul. Raduszyńska,
ul. Kolejowa (obecnie w trakcie przejmowania przez gminę od PKP),
droga z Murowanej Gośliny do Rakowni
(od ul. Przemysłowej),
droga z Długiej Gośliny do Łoskonia Starego,
droga Mściszewo-Promnice,
droga Mściszewo-Szlachęcin.

Jest ich w mieście ok. 60, a na intensywnie rozbudowujących się terenach wiejskich – ok. 50.
Tu trzeba stosować zasadę: najpierw pełne
uzbrojenie (w tym kanalizacja sanitarna),
następnie projekt techniczny, a dalej realizacja
począwszy od najważniejszej ulicy w danej wsi
czy na danym osiedlu.
Obecnie posiadamy kompletne lub prawie
kompletną dokumentacje na ul. Polną, Raduszyńską, drogę Długa Goślina - Łoskoń Stary,
ulice na os. 600-lecia oraz na osiedla po lewej
i prawej stronie ul. Mściszewskiej.

Szanowni Państwo, którzy poświęciliście

czas na przeczytanie mojego tekstu, dokonajmy pewnego podsumowania.
Gmina Murowana Goślina może rocznie przeznaczać na inwestycje ok. 3-4 mln zł. To oznacza, że w latach 2007-2013 możemy zainwestować ok. 25 mln zł. Wartość czterech najbardziej strategicznych inwestycji (w części
dotyczącej bezpośrednio naszej gminy) to ok.
150 mln zł. Pozostałe to kolejne ok. 150 mln zł.
Biorąc pod uwagę zdolność gminy do „przerobienia” inwestycji, w tym ich finansowania oraz
mimo wszystko ograniczone możliwości funduszy europejskich, będzie trzeba dokonać
wyboru. Ten wybór dokona się po raz pierwszy (później może być aktualizowany) na sesji
Rady Miejskiej 4 września br. Wówczas Rada
uchwali pierwszą wersję Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego na lata 2007-2015.
Przyznają Państwo, że to ogromne zadanie.
Bardzo liczę na wszelkie uwagi, pytania, spostrzeżenia dotyczące niniejszego artykułu.
Proszę je kierować pisemnie, drogą elektroniczną (e-mail: burmistrz@murowana-goslina.
pl). Proponuję również dyskusję na Forum
internetowym (www.murowana-goslina.pl).
Materiał będzie także skierowany do konsultacji z sołectwami oraz osiedlami samorządowymi. Liczę na Państwa opinie i zaangażowanie w ustalenia, które nasze marzenia
należy zrealizować w pierwszej kolejności.
tel.: 061 811 30 01
e-mail: burmistrz@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

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
Ewelina Łupińska
Biuro Rady Miejskiej

W

dniu 24 lipca 2006r. odbyła się, nie
objęta terminarzem pracy Rady,
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej.
Na Sesji zostały złożone gratulacje dla Państwa
Marii i Andrzeja Kurowskich za uzyskanie
przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Hant” tytułu laureata w IV edycji Konkursu
„Poznański Lider Przedsiębiorczości”. Puchar
za udział w „Bike Maraton” na dystansie
„mega” otrzymał zawodnik z terenu Murowanej Gośliny – Pan Dariusz Kędziora.
Podczas sesji przyjęta została uchwała w
sprawie zaopiniowania projektu planu
ochrony rezerwatu przyrody ,,Żywiec
Dziewięciolistny”. Celem ochrony przyrody
rezerwatu jest zachowanie stanowiska bardzo
rzadkiej rośliny na niżu - żywca dziewięciolistnego oraz rosnącego tam drzewostanu
dębowo – bukowego.
Na sesji przyjęte zostały także dwie uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na sfinansowanie wykonania
projektu budowlanego – dokumentacji
projektowej dla inwestycji realizowanej
przez Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka” w ramach projektu nr 2004/
PL/16/C/PE/030 pn.” Kanalizacja obszaru
Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i
okolic” zgłoszonego do dofinansowania z
Funduszu Spójności.
Uchwały te umożliwiają aktualne realizowanie
projektu budowy kanalizacji, a w szczególności
rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie
dokumentacji technicznej.
Ponadto zostały przyjęte dwa projekty zmieniające dotychczasowe uchwały:

• w
sprawie
zmiany
uchwały
nr
XXXVII/388/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 czerwca 2006
roku 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”
• w sprawie sprostowania uzasadnienia do
uchwały nr XXXVI/382/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24
kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany
podziału Gminy Murowana Goślina na
okręgi wyborcze, ich granicach i numerach
oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
W najbliższym czasie planowane są posiedzenia Rady w terminach:
• 29.08.2006 – Sesja Młodzieżowej Rady
Miejskiej
• 29.08.2006 - posiedzenie Komisji Gospodarczej
• 30.08.2006 - posiedzenie Komisji Oświatowo – Społecznej
• 04.09.2006 - Sesja Rady Miejskiej
tel. 061 812 24 41
e-mail:rada.miejska@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

Stypendia szkolne na rok szkolny 2006/2007

Od

16 sierpnia br. zainteresowane
osoby będą mogły pobierać druki
wniosków o przyznanie stypendium dla
uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
zamieszkałych na terenie gminy Murowana
Goślina. Stypendia przyznawane będą tym
uczniom, w których rodzinach dochód na
jedną osobę nie przekracza netto 316,00 zł
miesięcznie.
Sprawy związane ze stypendiami prowadzić
będzie pani LUCYNA KASPRZAK – specjalista
ds. dodatków mieszkaniowych i usług komunalnych Urzędu Miasta i Gminy, której biuro
znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia

przy ul. Dworcowej 10 na II piętrze, w pokoju
nr 309. Poprawnie wypełnione wnioski wraz
ze stosownymi załącznikami i opinią dyrektora
szkoły należy składać w terminie do 29 września 2006r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy
przy ul. Poznańskiej 18.
Wszelkich informacji udziela p. Lucyna
Kasprzak nr tel. (061) 8921-193.
Druki wniosków można pobierać przy
ul. Dworcowej 10 oraz w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy.
Iwona Szczodrowska
inspektor ds. oświaty
tel.: 061 812 20 55 w. 111
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

Kolejne zadania w
ramach
Programu
Przejrzysta Polska

W

ramach kontynuacji programu „Przejrzysta Polska” Urząd Miasta i Gminy w
Murowanej Goślinie otrzymał do realizacji
kolejne zadania, 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.
„Brak tolerancji dla korupcji”. Celem zadania
było stworzenie procedury corocznego przeglądu i monitoringu kodeksu etycznego – w
naszym przypadku – „Deklaracji ideowej pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie”. Deklaracja powstała w marcu
ubiegłego roku. Chcąc, aby dokument ten był
dokumentem „żywym”, powszechnie znanym
nie tylko pracownikom urzędu, zorganizowaliśmy warsztaty (dla mieszkańców oraz dla pracowników urzędu) połączone z wykładem na
temat etyki. Warsztaty poprowadził dr. Sławomir Springer – wykładowca filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mieszkaniec naszej gminy. W czasie spotkań zgromadzonym rozdane zostały ankiety.
Ich wyniki pozytywnie nas zaskoczyły. Mieszkańcy znają podstawowe założenia programu
”Przejrzysta Polska”, jak również „Deklaracji
ideowej” obowiązującej w tutejszym urzędzie.
Deklaracja owa jest dokumentem jak najbardziej zasadnym w pracy urzędnika, choć mamy
w tym temacie jeszcze wiele do zrobienia.
Sama tematyka warsztatów również spotkała
się z pozytywnym odbiorem, choć nie zabrakło dyskusji i kwestii spornych. Na stronie
internetowej gminy Murowana Goślina znajdują się informacje z przeprowadzonych spotkań wraz z wynikami badań ankietowych.
Chcemy kontynuować spotkania w kolejnych
miesiącach, zachęcając Państwa do współpracy w kwestii sprawnego funkcjonowania
„Deklaracji ideowej” oraz namawiając do
współtworzenia dobrego wizerunku naszego
Urzędu. Mamy nadzieję, że działania te spotkają się z szerszym zainteresowaniem.
„Papier zniesie wszystko” – to słowa p. Sławomira Springera – chcemy, aby powzięte przez
nas postanowienia nie były tylko hasłami na
papierze.
Roma Dukat
Sekretariat Burmistrza
tel.: 061 811 30 01
e-mail: sekretariat@murowana-goslina.pl
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Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego
Katarzyna Polcyn - Borysowska
Referat Gospodarki Finansowej

W

celu odzyskania części pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej w terminie
od 1 września 2006 r. do 30 września 2006 r.
należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta w zależności
od położenia gruntów rolnych. Do wniosku
należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju
napędowego, które zostały wystawione od 1
stycznia 2006 roku.
W 2006 roku zwrot wydanych środków wynosić będzie:
38,70 zł x ilość użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 do
30 listopada 2006 roku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej
w 2006 roku.
1. Producent rolny w terminie od 1 września
2006 r. do 30 września 2006 r. składa
wniosek o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
wraz z fakturami VAT potwierdzającymi
zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej od 1 stycznia 2006 roku do wójta,
burmistrza właściwego ze względu na
miejsce położenia gruntów będących w
posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego ( w tym dzierżawcy).
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę

3.

4.

5.

6.

7.

fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o
podatku rolnym.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów ustawy o podatku rolnym
uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne lub jako grunty zadrzewione
lub zakrzewione na użytkach rolnych, z
wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza).
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa
rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do
którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana
we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego do wniosku, o którym mowa w pkt 1
załącza się odpis z tego rejestru.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej zostanie ogłoszony w drodze rozporządzenia w Dzienniku Ustaw i będzie
dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także
udostępniony w urzędach gmin.
Faktura powinna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Finansów
z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu

Miasteczko ruchu drogowego

Od

1 czerwca dzieci z
Murowanej
Gośliny otrzymały wspaniały prezent
– Gminne Miasteczko Ruchu Drogowego. Jeszcze w kwietniu odbyły się spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Murowana,
nauczycieli i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie oraz przedstawicieli sponsora - Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. W ich
wyniku zdecydowano o utworzeniu Miasteczka Ruchu Drogowego na jednym z boisk
należących do Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza na Osiedlu Zielone
Wzgórza. Nauczyciele we współpracy z
komendantem Straży Miejskiej opracowali
schemat tras rowerowych, zestaw znaków
drogowych, wykaz potrzebnego sprzętu i
oprogramowania. W efekcie po dokonaniu
potrzebnych przygotowań na boisku wymalowano trasy rowerowe. Do szkoły dostarczono
sześć rowerów wraz z kaskami i kamizelkami
odblaskowymi oraz znaczną część zamówionych znaków drogowych. Z prezentu najbar-

dziej cieszą się uczniowie klas IV, którzy obecnie przygotowują się do egzaminu na kartę
rowerową. Dzięki miasteczku część praktyczna egzaminu będzie się odbywać w profesjonalnych warunkach. Również inne dzieci
będą mogły doskonalić swoje umiejętności
rowerowe ucząc się prawidłowego poruszania
po drogach.. Wraz z początkiem nowego roku
szkolnego miasteczko zostanie doposażone w
kolejne znaki a szkoła wzbogaci się o komputery wraz z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego.
Mamy nadzieję, że wszystko to sprzyjać będzie
zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci na drogach.
Mirosława Szudera
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka
Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

www.murowana-goslina.pl

podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur,
sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i usług, do których nie mają
zastosowania zwolnienia od podatku od
towarów i usług (Dz.U.Nr95, poz.798).
Możliwe jest dołączenie do wniosku kopii
faktur, jednakże muszą one zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego pracownika urzędu gminy.
8. Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala
się jako iloczyn ilości oleju napędowego
zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1
litr (w 2006 r. wynosi 0,45 zł/litr ) z tym, że
kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki
zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby
86 oraz powierzchni użytków rolnych
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w
ewidencji gruntów i budynków, według
stanu na dzień 1 kwietnia 2006 roku. Przy
ustalaniu limitu nie uwzględnia się gruntów
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
9. Wydanie decyzji przez wójta, burmistrza
ustalającej wysokość zwrotu podatku
akcyzowego i wypłata kwoty zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie od 1
listopada 2006 roku do 30 listopada 2006
roku przelewem na rachunek bankowy
producenta rolnego podany we wniosku.
tel.: 061 812 20 55 w. 132
e-mail: k.polcyn@murowana-goslina.pl

Uwaga! Absolwenci
szkół średnich!

Do

11 września 2006
r. Fundacja Edukacyjna im. Jana
Pawła II przyjmuje wnioski o
przyznanie stypendium.
O pomoc finansową ubiegać się
mogą tegoroczni absolwenci szkół średnich,
rozpoczynający studia wyższe, z rodzin wielodzietnych i niezamożnych, będący mieszkańcami gminy Murowana Goślina.
Potrzebne wnioski oraz Regulamin przyznawania stypendiów dostępne są w punkcie
informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina oraz na stronie internetowej
Fundacji www.fundacjajanapawla.org.pl.
Dodatkowe informacje pod nr tel.: 061 811 30
01 (sekretariat burmistrza Tomasza Łęckiego).
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
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Susza na terenie gminy

D

nia 25 lipca br. minął termin przyjmowania przez Urząd Miasta i Gminy
informacji rolników o poniesionych
stratach w tegorocznych zbiorach. A wszystko
to w związku z utrzymującymi się bardzo
wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów atmosferycznych w okresie czerwca,
lipca i występującą na terenie gminy Murowana Goślina suszą.
W związku z pojawieniem się tegoż problemu,
podobnie jak w latach 2002, 2003, 2005 Wojewoda Wielkopolski Zarządzeniem, powołał
Komisję ds. szacowania zakresu i wysokości
szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na
obszarach dotkniętych klęską suszy w składzie:
1. Małgorzata Krotiuk Śliwa – Urząd Miasta
i Gminy Murowana Goślina,
2. Arkadiusz Bednarek – Urząd Miasta
i Gminy Murowana Goślina,
3. Romulad Stańko – Wielkopolski Ośrodek
L.P.

Doradztwa Rolniczego,
4. Paweł Bukowski – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej,
5. Marek Strykowski – przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Komisja zebrała i zaopiniowała od rolników
informację o poniesionych przez rolników
stratach, oraz przesłała w dniu 31 lipca br. do
Wojewody Wielkopolskiego protokół końcowy.
Straty na terenie gminy zgłosiło 128 gospodarstw na łącznej powierzchni 4456,87 ha,
dokładne zestawienie w tabeli.
O dalszych pracach komisji oraz o uruchomionej pomocy dla rolników poinformujemy w
następnych wydaniach Biuletynu oraz na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.
Arkadiusz Bednarek
inspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki
tel.: 812 20 55 w. 104
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Rodzaj uprawy

Powierzchnia objęta
szkodami /ha/

% zniszczenia upraw

1.

Żyto

624,76

50 %

2.

Pszenica jara

71,79

50 %

3.

Pszenica ozima

486,25

40 %

4.

Jęczmień ozimy

87,91

40 %

5.

Jęczmień jary

536,56

55 %

6.

Owies

168,42

60 %

7.

Pszenżyto ozime

1004,12

40 %

8.

Pszenżyto jare

145,89

40 %
60 %

9.

Mieszanka zbożowa jara

432,99

10.

Rzepak ozimy

152,44

35 %

11.

Łubin na nasiona

99,41

40 %

12.

Buraki pastewne

6,18

50 %

13.

Buraki cukrowe

38,74

60 %

14.

Ziemniaki jadalne

51,72

60 %

15.

Kukurydza na ziarno

123,42

45 %

16.

Kukurydza na zielonkę

31,00

50 %
40 %

17.

Gorczyca

3,74

18.

Lucerna

16,47

40 %

19.

Groch

5,00

40 %

20.

Słonecznik

0,60

45 %

21.

Trawa na nasiona

20,62

50 %

22.

Łąka – II pokos

250,33

60 %

23.

Pastwisko

22,12

60 %

24.

Truskawki

9,65

Sady w tym:

50 %
-----------

25.

jabłonie

31,71

60 %

26.

czereśnie

1,32

30 %
50 %

27.

śliwy

3,66

28.

wiśnie

18,17

50 %

29.

brzoskwinie

2,89

50 %

30.

agrest

8,52

Warzywa w tym:
31.

60 %
----------

Ogórki

0,42

50 %

32.

Cebula

0,03

50 %

33.

Marchew

0,02

50 %

RAZEM:

4456,87

-----------

Europejskie
zbliżenia

T

o projekt realizowany przez Komitet
Partnerski Ziemi Goślińskiej w 2006
roku. Jednym z jego punktów było
przedsięwzięcie “W rytmie serca”, jakie miało
miejsce w czerwcu. Kolejny to wizyta sportowców z francuskiego miasta Yevtot (Normandia) - miasto partnerskie Hemmingen oraz
niemieckich, jaka miała miejsce w lipcu.
Głównym jej celem było omówienie szczegółów organizacyjnych Sztafety Przyjaźni planowanej na 2007 rok trasą wiodącą przez miasta
partnerskie z Francji poprzez Niemcy (Hemmingen i Markkleeberg) do Murowanej
Gośliny. Misją sztafety jest zbliżenie narodów i
uczczenie piątej rocznicy naszego partnerstwa
z Hemmingen.
Teraz nasi goście przejechali jej trasę, dokonując niezbędnych zapisków, określając miejsca
postojów, posiłków itp. Jej długość wynosi
1850 km. W lipcu 2007r. pokonają ją drużyny
5-osobowe, które będą biegły na zmianę bez
przerwy dzień i noc. Do Murowanej Gośliny
zawitają na Jarmark św. Jakuba.
Nasi goście spotkali się ze sportowcami Wielkopolski oraz z organizacjami Murowanej
Gośliny. Równocześnie zaprosili ich do udziału
w biegach we Francji (maj 2007) oraz Hemmingen (wrzesień 2007). Ponawiając zaproszenie, dodajemy, że organizatorzy pokrywają
koszty noclegu i wyżywienia przez cały okres
pobytu biegaczy. Informacjami służy Komitet
Partnerski ZG, którego spotkania odbywają
się w pierwszy poniedziałek miesiąca (informacje: www.kpzg.murowana-goslina.pl)
Zorganizowanie tego przedsięwzięcia było
możliwe dzięki wsparciu finansowemu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dzięki pomocy Urzędu Miasta i Gminy
w Murowanej Goślinie, Ośrodka Kultury,
Gospodarstwa Rolnego U. i K. Kosakowskich
oraz członków i sympatyków aktywnie rozwijającego się Towarzystwa Przyjaciół Zielonych
Wzgórz, za co serdecznie dziękuję.
Emilia Stemplewska
Prezes Komitetu Partnerskiego ZG
Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w
Murowanej Goślinie informują Państwa, że
przy współudziale Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
przygotowali program prewencyjny pod
nazwą :

„Wykręć numer
złodziejowi”
Policyjna infolinia :
0800 112 312
Celem tego programu jest przeciwdziałanie
kradzieżom pojazdów poprzez propagowanie numeru policyjnej infolinii : 0800 112 312,
i zachęcanie do przekazywania informacji o
złodziejach, kradzieżach samochodów,
podejrzanych zachowaniach i „dziuplach
samochodowych”.

Biuletyn Samorządowy
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I N W E S T YC J E

Przygotowanie: REFERAT INWESTYCJI, BARBARA FLORYS, WIOLETTA WOJCIECHOWSKA; inwestycje@murowana-goslina.pl

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Inwestycje na terenie gminy
Wieści o inwestycji współfinan- Wieści o inwestycjach finansowanych z budżetu
sowanej ze środków unĳnych

spółką LIDER, kontynuowane są roboty
budowlane przy budynku komunalnym
przy ulicy Kochanowskiego nr 16.
W ubiegłym miesiącu zakończono roboty
ziemne. Ponadto wylano ławy fundamentowe,
a obecnie wykonywane są mury piwniczne.

W

AQUANET
• Termin rozpoczęcia budowy wodociągu w
Głęboczku, wykonywanej przez AQUANET został zmieniony na 18 sierpnia br. W
ramach wykonywanych prac zostanie ustawiona kontenerowa stacja ujęcia wody
oraz wykonana sieć wodociągowa. Koszt
wykonanych w br. działań wyniesie 921
tys. zł
• W czerwcu rozpoczęto przez AQUANET
prace dotyczące budowy II etapu wodociągu w Przebędowie (długość wykonanej
instalacji wyniesie 550 mb, zaś wartość
poniesionych nakładów to 300 tys. zł).
• Rozpoczęcie prac związanych z połączeniem Białężyna i Białęg z systemem wodociągowym Uchorowa zaplanowano na
wrzesień br. (instalacja o długości 1000
mb, wysokość poniesionych nakładów
osiągnie 200 tys. zł).
Barbara Florys
st. specjalista ds. środków pomocowych i obsługi
inwestorów
tel.: 061 812 20 55 w.202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

W

miesiącu kwietniu ruszyły ponownie
roboty, związane z budową ulic na
osiedlu Zielone Wzgórza oraz na osiedlu 600lecia, w ramach projektu współfinansowanego
z funduszy UE. Kontynuowane są prace przy
realizacji II etapu projektu współfinansowanego z funduszy UE - budowy ulic na osiedlu
600-lecia. Zakończono zasadniczą część robót
budowlanych (położono kostkę brukową
i wykonano chodniki) na ulicy Wiśniowej i części ulicy Brzoskwiniowej. Nawierzchnia wykonywana jest obecnie na ulicy Czereśniowej
i Nowoprojektowanej. Ponadto na ukończeniu
jest realizacja chodnika przy drugim odcinku
ulicy Brzoskwiniowej. Na ulicy Śliwkowej
wykonywane są prace ziemne przy nowopowstającym odcinku między ulicami: Morelową
i Brzoskwiniową. Kładziona jest na tym
odcinku kanalizacja. Ponadto rozpoczęto realizacje przecisku przy ulicy Poznańskiej, gdzie
wykonano prace ziemne, a obecnie trwa instalowanie nowych rur.

Gimnazjum nr 1 zakończono prace w
segmencie B (aula, sale lekcyjne, konferencyjne, pokoje noclegowe oraz część administracyjna). Zainstalowano również nagłośnienie i sprzęt multimedialny w auli. Poniesione
od początku 2006 r. nakłady wynoszą ok. 950
tys. W najbliższym czasie rozpocznie się procedura realizacji parkingu przy Gimnazjum.
• W lipcu rozpoczęto prace remontowe w
budynkach urzędu Miasta i Gminy. Zaczęto
realizację docieplenia ścian piwnicznych i
wymiany instalacji elektrycznej i co. W bieżącym miesiącu planowana jest kontynuacja ww. prac oraz wykonanie remontu
kapitalnego piwnic.
• W lipcu rozpoczęłly się prace przygotowawacze (wykonanie fundamentów i podbudowy pod nawierzchnię) boiska ze
sztucznej trawy przy szkole w Długiej
Goślinie. Są to roboty, które gmina jest
zobowiązana wykonać ze swojej strony, w
związku z uzyskaniem dotacji rzeczowej z
PZPN w postaci nawierzchni ze sztucznej
trawy dla boiska o wymiarach 25m x 14m
wraz z ogrodzeniem.

Wieści o inwestycjach pozabudżetowych

LIDER
• Zgodnie z podpisaną umową na wieloletnie zarządzanie zasobami komunalnymi ze

Fundamenty budynku komunalnego przy ul. Kochanowskiego 16

Tablica informacyjna ZPORR na skrzyżowaniu ul. Śliwkowej i Morelowej

Modernizacja przecisku drogowego pod ulicą Poznańską

Roboty ziemne przy nowopowstającym odcinku ul. Śliwkowej

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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Podział środków na wypoczynek letni
dzieci i młodzieży

Z

akończono postępowanie konkursowe, ogłoszone na podstawie Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 maja 2006 roku, na realizację zadań publicznych
w 2006 roku. Konkurs ofert dotyczył realizacji zadań w zakresie kultury i sztuki oraz organizacji
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości
16.800,00 zł. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 ofert. Poniżej przedstawiamy podział środków na poszczególne zadania wraz z nazwą organizacji i terminem realizacji zadania.

Defibrylator oficjalnie
przekazany

P

odstacja Pogotowia Ratunkowego w Bolechowie wzbogaciła się o nowoczesny defi-

Wyniki konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2006 roku
Nr
zadania

Nazwa zadania

Podmiot

Opracowanie i wydanie monografii
ks. Wojciecha Anzelma Brodziszewskiego – urodzonego w Murowanej
Goślinie odkrywcy Kazań Gnieźnieńskich

29

Termin realizacji

Towarzystwo
Rekreacyjne WAGANT ul. Gen. IX-X 2006
T. Kutrzeby 3 62-095
Murowana Goślina

Przyznana
dotacja
800,00

UKS „Hipolit” ul. Mści- V I I - V I I I
szewska 10 62-095 Muro- 2006
1 569,00
wana Goślina
ZHP – Komenda Hufca ul.
Dworcowa 10 62-095 VII 2006
Murowana Goślina

1 050,00

ZHR – Okręg Wielkopolski ul. Św. Marcin 30 61- VI-VII 2006 5 507,00
Organizacja wypoczynku letniego 805 Poznań
dzieci i młodzieży z uwzględnieniem
Goślińskie Stowarzyszeprofilaktyki uzależnień
nie Przyjaciół Osób Nie- V I I - V I I I
pełnosprawnych ul. Mści- 2006
1 092,00
szewska 10 62-095 Murowana Goślina

30

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najwyższego
Arcykapłana Jezusa Chry- VI-VIII 2006
stusa ul. Kościelna 16 62095 Murowana Goślina
Razem

6 265,00
16 283,00

Lp.

Organizator

Forma wypoczynku

Miejsce
wypoczynku

Termin

Liczba
uczestników

na zadanie

Podział środków na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dla pozostałych podmiotów ubiegających się o dofinansowanie na dotychczasowych zasadach przedstawiono w poniższej tabeli.
Podział środków na dofinansowanie organizacji wypoczynku bezpośrednio z budżetu gminy

1

SP w Długiej Goślinie

biwak dla dzieci

Długa
Goślina

27-29 VI

70

315

2

SP w Łopuchowie

wycieczka

Ojców, Kraków, Wadowice

27-29 VI

29

617

wycieczka

Lipiny, Rzeczyca, Spała

23-25 VI

20

570

warsztaty flażoletowe

Białężyn

15-20 VIII

5

45

3
4
5

SP w Białężynie
SP nr 2

obóz sportowy

Ustka

16-26 VIII

30

979

Schola Liturgiczna

wypoczynek połączony z warsztatami artystycznymi

Ochotnica
Górna,
Zakopane

25 VI-8 VII

40

1 890

194

4 416

Władysława
Krzysztonia

Tomkowi Sosnowskiemu
naszemu koledze i współpracownikowi
oraz całej Rodzinie
Ś.P.

Burmistrz oraz
pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina

z wyrazami głębokiego
współczucia z powodu
śmierci Matki, Żony, Babci
Burmistrz oraz
pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina

Rodzinie
Ś.P.

z wyrazami głębokiego
współczucia
z powodu śmierci Męża,
Ojca, Dziadka

Krystyny
Sosnowskiej

brylator - urządzenie medyczne służące do
przywrócenia akcji serca przez oddziaływanie
na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej mocy. Oficjalne przekazanie
nastąpiło w drugi dzień Jarmarku św. Jakuba
Urządzenie ufundowane przez Gminę Murowana Goślina oraz firmę Solaris zostało przekazane na ręce Rafała Okupniaka - ratownika
medycznego pełniącego dyżur w podstacji w
Bolechowie.
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl

Rodzinie
Ś.P.

Janiny
Radomskiej

z wyrazami głębokiego
współczucia
z powodu śmierci Żony,
Matki, Babci
Burmistrz oraz
pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy
Murowana Goślina

Zarząd Osiedla
Samorządowgo nr 2

W

ostatnim numerze Biuletynu Samorządowego omyłkowo podaliśmy niepełny
skład Zarządu Osiedla.
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:
Stefan Baszczyński
Adam Błachowiak
Jan Bromberek
Zenon Chajdacki
Tadeusz Kłos
Radosław Kulupa
Zenon Nielipiński
Danuta Sprawka
Za pomyłkę przepraszamy.
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: pawel@murowana-goslina.pl
Przepraszamy Pana Dariusza Kędzirę
mieszkańca Łopuchówka, za pominięcie
w klasyfikacji zawodników z gminy Murowana Goślina startujących na dystansie
MEGA w zawodach Bike Maraton. Czas
uzyskany przez Pana Dariusza to 2:57:42.
Przepraszamy

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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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

Kontrole przynoszą rezultat

P

rowadzone przez Straż Miejską kontrole
szczelności szamb i umów na wywóz nieczystości płynnych na terenie gminy - mają
bezpośrednie przełożenie na stan czystości
cieków wodnych. Od czerwca zeszłego roku
strażnicy skontrolowali pod tym kątem ponad
600 gospodarstw domowych i firm. Wykryli
kilkadziesiąt przypadków nielegalnego pozbywania się nieczystości zarówno przez właścicieli i zarządców nieruchomości, jak i firmy
świadczące nielegalnie usługi ich wywozu.
Ponieważ większość cieków wodnych oraz
kanalizacja burzowa ma swoje ujście w nurtach
Trojanki, jest to najlepszy przykład skuteczności tych działań. A jest on wymierny
i imponujący. Zawartość tzw. “bakteri kało-

wych” (bakterie coli, paciorkowca, inne bakterie typu kałowego) w niesionej przez Trojankę
wodzie wynosi obecnie średnio 176 jednostek,
gdy jeszcze dwa lata temu wynosiła ich 12 966.
Stanowi to ponad 90 - krotne zmniejszenie się
ilości tych niebezpiecznych dla zdrowia bakterii mierzone w litrze wody !
Rzeka, która jeszcze niedawno była ściekiem
wraca do życia - pojawiły się w niej ryby
i bobry, i gdyby nie pływające przedmioty
i zanieczyszczenie fosforem pochodzącym
z nawożenia upraw można by się w niej kąpać.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
tel.: 061 812 20 10
e-mail: p.kubczak@murowana-goslina.pl

Święto Policji w Murowanej Goślinie

T

egoroczne obchody Święta Policji
uświetnił swoją obecnością nadkom.
Krzysztof Jarosz- zastępca Komendanta
Miejskiego Policji oraz Alicja Kobus – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Krzysztof
Krysztofiak – przewodniczący Komisji Oświatowo – Społecznej Rady Miejskiej, Leszek
Szczepaniak – komendant Straży Leśnej.
Święto Policji jest okazją do podziękowania
policjantom za ich ofiarną służbę i dobre wyniki
oraz co stało się już tradycją do wyróżnienia
przez Burmistrza Tomasza Łęckiego funkcjonariuszy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w
minionym roku. W tym roku nagrodzeni
zostali:
- sierż.sztab Zachariasz Maćkowiak,
- st.sierż. Dawid Majchrzak,
- sierż. Maciej Goroński.
Nagrody otrzymali również Strażnicy Miejscy:
- Piotr Kubczak,
- Sławomir Malec.
Święto Policji w Murowanej Goślinie miało
jednak wyjątkowy charakter. To właśnie
w trakcie spotkania z zastępcą Komendanta
Miejskiego Policji uzgodniono ostateczne decyzje w sprawie generalnego remontu Komisa-

riatu Policji przy ul. Mostowej oraz ustalono
kolejne patrole sekcji ruchu drogowego oraz
sekcji zabezpieczenia miasta. Realny jest również w najbliższym czasie, wspólnie z gminą
Suchy Las, zakup fotoradaru.
Komisariat Policji w naszym mieście obecnie w
niczym nie przypomina budynku użyteczności
publicznej dlatego, gmina Murowana Goślina
zdecydowała się przekazać 100 tys. zł na jego
wyremontowanie. Komisariat zostanie wyremontowany zgodnie z nowoczesnymi standardami tak, aby spełniał warunki otwartego
komisariatu . Prace rozpoczną się we wrześniu
i potrwają do końca października. Jednym z
głównych elementów nowego komisariatu
będzie „niebieski pokój”, służący do przyjaznego przesłuchania dziecka. Wzorcowy pokój
przesłuchań dla dzieci oprócz miłego wystroju
(koloru ścian, mebli dostosowanych do wieku
dzieci, wyposażenia w zabawki, itp.) powinien
być także wyposażony w tzw. lustro „weneckie” oraz sprzęt audio - video do rejestrowania przebiegu przesłuchania.
Tadeusz Stencel
inspektor ds. bezpieczeństwa publicznego
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: t.stencel@murowana-goslina.pl

Podpalenie przedszkola

W

środową noc (19/20 lipca) około godziny
0.30 patrol rowerowy Straży Miejskiej
pracujący na Osiedlu Zielone Wzgórza został
powiadomiony o pożarze w przedszkolu
“Leśne Skrzaty” w Przebędowie. Funkcjonariusze powiadomili Straż Pożarną i natychmiast
udali się na miejsce zdarzenia. Po dojechaniu
do przedszkola stwierdzili, że podpalona
została sterta drewna pochodząca prawdopodobnie z prac remontowych, złożona przy
ścianie budynku. Dzięki czujności mieszkańców i szybkiej akcji Ochotniczej Straży Pożarnej z Murowanej Gośliny udało sie ugasić
ogień, zanim zagroził przedszkolu. W gaszeniu
pomagali także mieszkańcy Przebędowa.
Niestety sprawca podpalenia zniknął w nocnym mroku - prawdopodobnie jest to kolejny
wybryk znudzonej przebędowskiej młodzieży.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej

Pies zaatakował dziecko

O

to do czego może doprowadzić puszczanie psa bez smyczy! We wtorkowy wieczór (25 lipca) Strażnicy Miejscy zostali
wezwani na interwencję dotyczacą zaatakowania dziecka przez psa. Do zdarzenia doszło
na ul. Lipowej w Murowanej Goślinie, gdzie
średniej wielkości mieszaniec zaatakował niespełna 2 - letniego chłopca. Gdy matka porwała
swoje dziecko na ręce - pies rzucił sie na nich.
Zostali przewróceni, w wyniku czego matka
miała pościerane kolana i łokcie, dziecko zaś
odniosło poważniejsze obrażenia, gdyż uderzyło głową w betonowe podłoże i doznało
urazu skroni. Właściciel w ostatniej chwili
zawołał zwierzę. Za niezachowanie środków
ostrożności przy trzymaniu psa stanie on
przed sądem.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej

Szukam nowego właściciela

S

traż Miejska poszukuje nowego opiekuna
dla pieska, którego nieznany sprawca wrzucił do szamba przy “pałacu” w Murowanej
Goślinie. Piesek walczył o życie skomląc tak
głośno, że przyciągnął uwagę mieszkańców,
którzy wydobyli go, wykąpali, nakarmili lecz
nie mają warunków aby z nimi zamieszkał. Piesek ma 2 - 3 miesiące i sądząc po budowie ciała
nie będzie duży. Chętnych prosimy o kontakt.
Piotr Kubczak
Komendant Straży Miejskiej
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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

W

sobotę 29 lipca br. odbył się drugi, a
zarazem ostatni koncert IV Letniego
Festiwalu Muzycznego w Długiej
Goślinie. W części Musica Sacra, wystąpił chór
mieszany „Cantilena” pod dyrekcją Józefa
Czypka z Obornik, dając niezwykły koncert
pieśni przede wszystkim maryjnych. Chór
działa od 1977r. i liczy 45 osób. Członkami
chóru są uczniowie i studenci oraz osoby pracujące w różnych zawodach, których łączy
pasja amatorskiego uprawiania muzyki. Chór
dał ponad 650 koncertów w kraju i za granicą.
Dyrektorem artystycznym chóru jest znakomity pedagog muzyk, dyrygent, artysta a
przede wszystkim działacz społeczny - Józef
Czypek. W uznaniu zasług pracy pedagogicznej, w czerwcu tego roku został uhonorowany
medalem „Zasłużony dla Ziemi Obornickiej”.
Obecnie jest wykładowcą i adiunktem Akademii Muzycznej w Poznaniu.
W części Musica Profana zaczarował publicznośc wirtuozerią gry na akordeonie i bandoneonie Wiesław Prządka, któremu towarzyszyła
Orkiestra Kameralna z Krakowa „Piazzoforte”,
pod dyrekcją Grzegorza Frankowskiego.
A wszystko to za sprawą wspaniałej muzyki
argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli i
twórcy stylu New musette- Richardo Galliano,
francuskiego wirtuoza akordeonu.
Wiesław Prządka, jest jednym z najwybitniejszych polskich akordeonistów swojego pokolenia. Jego szerokie zainteresowania muzyczne
owocują współpracą z największymi postaciami sceny muzycznej. To przede wszystkim
jemu zawdzięczamy powrót akordeonu na
polskie sale filharmoniczne jako koncertowego
instrumentu solowego. To on jako pierwszy
zaczął propagować w Polsce styl New musette
i udowodnił, że akordeon może z powodzeniem wkomponować się w najróżniejsze style
muzyczne jak swing, jazz, latino i inne. Występuje na estradach całej Europy i Stanów Zjed-

noczonych i dokonuje licznych nagrań dla rozgłośni radiowych i telewizyjnych.
Grzegorz Frankowski, wybitny kontrabasista,
absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie.
Wszechstronność zainteresowań oraz nieustanna pasja tworzenia nowych projektów
muzycznych zaowocowała współpracą z czołowymi przedstawicielami różnych gatunków
i stylów na scenie muzycznej. Rozpoczął,
w 1990 r., od współpracy z argentyńskim pianistą Adrianem Kredą, wtedy też poznał
muzykę legendarnego twórcy tanga argentyńskiego Astora Piazzolli, z którą nie rozstaje się
do dziś. Wspólnie z Akademią Tanga Argentyńskiego zrealizował w 2003 r. projekt
„Pomost Tanga” skupiający muzyków z Polski,
Niemiec i Argentyny. W 2004 r. na zamówienie „Fundacji Tygodnika Powszechnego” zrealizował projekt oparty na zestawieniu obok
siebie koncertów fortepianowych Fryderyka
Chopina w wersji kameralnej oraz aranżacji

tang Astora Piazzolli na ten sam skład instrumentów. Do współpracy został zaproszony
wybitny pianista Kelvin Kelner. Projekt spotkał
się z wielkim zainteresowaniem szerokiego
grona publiczności i w wyniku wzajemnej
inspiracji powstał zespół „Piazzoforte”. Ograniczone niekiedy możliwości wykonawcze
pojedynczej obsady smyczków, zmusiły
muzyka do rozszerzenia składu do 11 osobowego. I tak powstał najnowszy projekt Grzegorza Frankowskiego Krakowska Orkiestra
Kameralna „Piazzoforte”. Złożona jest z wybitnych muzyków wywodzących się z krakowskiego środowiska muzycznego.
Na zakończenie koncertu publiczność przy
ostatnich taktach mogła podziwiać kurtyny
wodne i pokaz sztucznych ogni.
Jeszcze raz chciałabym podziękować za trud
i ofiarność przy organizacji festiwalu mieszkańcom Długiej Gośliny. W imieniu organizatorów
także chciałabym złożyć wyrazy wdzięczności
sponsorom a byli nimi: Urząd Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego,
Powiat
Poznański, Gmina Murowana Goślina Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza”,
Pałac w Boduszewie, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TRUST, Stajnie Łopuchowskie Ewa
i Paweł Bugajni, Gospodarstwo Agroturystyczne Krystyna i Leszek Cisielscy - Łoskoń
Stary, SPEEDER Darek Chmielewski, Poczta
Polska. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Inicjatyw Lokalnych ogłoszonego przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Chciałabym serdecznie podziękować wspaniałej, żywo reagującej publiczności Letniego Festiwalu Muzycznego w Długiej Goślinie.
Agnieszka Wojtera
Dyrektor Festiwalu
tel.: 061 812 36 29
e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl
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Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
zaprasza na:

Ośrodek Kultury w Murowanej Goślinie zaprasza na seanse
filmowe z cyklu „W LETNIM KINIE”, które odbywać się
będą w piątki o godz 22:00, aż do końca lata w kinie plenerowym na placu przed Ośrodkiem Kultury przy ulicy
Poznańskiej 16 oraz naprzemiennie co drugi tydzień na Zielonych Wzgórzach.

Więcej informacji na plakatach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Starostowie Dożynek Mirosława Makowska i Ryszard Sakowicz
Gospodarz Dożynek Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
Tomasz Łęcki
Proboszcz Parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie ks. Ludwik Duda
Sołtys sołectwa Rakownia Józef Kowalczyk
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Lucyna Bełch

zapraszają na Dożynki Gminne 2006,
które odbędą się w sobotę 2 września 2006 r.
w Rakowni na boisku sportowym

Program:
14.45 – Zbiórka delegacji dożynkowych
15.00 – Poświęcenie krzyża na miejscu przyszłej kaplicy
16.00 – Korowód dożynkowy
16.30 – Obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu „Goślinianie”
17.00 – Koncert Zespołu Śpiewaczego KGW „Goślińskie Chabry”
17.30 – Występ Kabaretu „Pod Spodem” z Poznania
18.30 – Gwiazda wieczoru Michał Gielniak - recital
19.30 – Losowanie nagród loterii fantowej
20.00 – Występ Zespołu folklorystycznego z Bawarii
20.30 – Zabawa dożynkowa z udziałem zespołu Takt
2.00 - Zakończenie

Ponadto:
Wystawa płodów rolnych, wystawa sołectwa Rakownia, loteria fantowa, stoisko wydawnictw regionalnych, stoiska handlowe i gastronomiczne, atrakcje dla dzieci

Przetargi gminne na:
www.bip2.murowana-goslina.pl

„Pożegnanie Lata”
nad jeziorem Kamińsko
(26.08.2006 r.):

Program:
18:00 – 19:00 Eka Wuja Jacha
19:00 – 20:00 Koncert Witka Żuromskiego z zespołem „Cudne
Manowce”
20:00 – 1:00 Zabawa taneczna z Zespołem FORTE
22:00 – pokaz sztucznych ogni
Odjazdy autobusów dla mieszkańców:
17:30 – Nowy Rynek
17:40 – pl. Powstańców Wlkp.
19:30 – Nowy Rynek
19:40 – pl. Powstańców Wlkp.
Powrót - 1:00

W dniu 15 lipca 2006 roku we wsi Rakownia odbyło się ofi-

cjalne otwarcie boiska sportowego. Na przybyłych czekało wiele
atrakcji, m.in. mecz kawalerowie – żonaci, mecz panny kontra
mężatki, konkursy dla dzieci i rodziców, darmowa grochówka i
zabawa taneczna.
Organizatorzy chcieliby podziękować sponsorom, bez których
impreza ta nie mogłaby się odbyć, a są nimi:
- Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Pan Tomasz Łęcki,
- OSP w Rakowni,
- Marek Wiśniewski – stolarstwo,
- Transregion s.c. – przewozy autokarowe,
- SAEN ELEKTRO – Sławomir Berdziński,
- Stolar – Zbigniew Śliwiński,
- Przemysław Reszela – ciesielstwo,
- Firma Eco-Opał,
- STANMARK – Stanisław Hałas,
- Mariusz Krauze – ciesielstwo,
- Medicus Bonus – Krzysztof Galbas,
- firma „Konstancja,
- TECPOL – Piotr Tecław,
- Atleta i Rafał Myler,
- Andrzej Wiksler.
Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana
Goślina p. Tomaszowi Łęckiemu, który mimo natłoku obowiązków
zawsze znajduje dla nas chwilę wolnego czasu i wspiera nasze inicjatywy.
Organizatorzy

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
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