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Uwaga utrudnienia w ruchu podczas Weekendu
Rowerowego
12-13 maja 2007 r.

9 czerwca 2007 r.
Pałac w Boduszewie
Zapraszamy

Spotkanie z 10.000 mieszkańcem

W

dniu 30 marca 2007 r. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina spotkał się z
10.000 mieszkańcem miasta. Jest nim
pan Grzegorz, który przeprowadził się
do naszego miasta z Brześcia Kujawskiego. Na spotkanie zostali zaproszeni
również rodzice dziecka, które urodziło
się jako 10.001 mieszkaniec Murowanej
Gośliny. Rozmowa przebiegała w bardzo
sympatycznej
atmosferze.
Goście
podzielili się swoimi spostrzeżeniami o
naszej gminie jak również uchylili rąbka
tajemnicy – dlaczego osiedlili się właśnie
tutaj. Pojawienie się 10.000 mieszkańca
jest historycznym wydarzeniem dla
Murowanej Gośliny. Dla upamiętnienia 10 001 mieszkaniec Murowanej Gośliny z mamą
tej szczególnej chwili zaproszeni goście
„Bogna” – pl. Powstańców Wielkopolskich 16,
otrzymali od Burmistrza listy gratulacyjne i Murowana Goślina (talon o wartości 200 zł),
pamiątki.
Jadwiga Rochowiak – Przedsiębiorstwo WieloJednocześnie dla małego mieszkańca naszej branżowo-Usługowo-Handlowe
„JARO”,
gminy sklepy z artykułami dziecięcymi ufundo- ul. Rogozińska 9, Murowana Goślina (talon o
wały talony na zakupy.
wartości 50 zł).
Życzymy nowym mieszkańcom aby Murowana
Daria Tomczak
Goślina okazała się dla nich gminą marzeń.
podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów
Magdalena Rakowska – Sklep odzieżowy
osobistych

UWAGA KOBIETY !
Z danych statystycznych wynika, że 10 kobiet dziennie dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy,
a 5 kobiet dziennie umiera. Rak szyjki macicy rozwĳa się długo i może nie dawać żadnych dolegliwości. Zgłoś się do lekarza ginekologa na badanie cytologiczne.
W naszej gminie takie badania wykonują lekarze ginekolodzy w:
1.
Poradni Specjalistycznej NS ZOZ MEDICUS

przy ul. Dworcowej 10; tel. 061 8113 057
czynna: w poniedziałki w godz. 830 – 1230
we wtorki w godz. 900 - 1600
2.

Poradni Specjalistycznej EKMED NZOZ

przy ul. Krętej 31; tel. 061 8122 627
czynna: we wtorki w godz. 1500 1900
w soboty w godz. 800 - 10 00

Dorota Brajewska,
tel.: 061 811 28 45,
e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Przystępujemy do aktualizacji Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Murowana Goślina

KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

29 maja 2007 r.
godz. 17.00
w Gimnazjum nr 1
ul. Mściszewska
Zapraszamy wszystkich
mieszkańców gminy

Aktualizacja Strategii

W

bieżącym roku przystąpiliśmy do
procesu pełnej aktualizacji „Strategii
Rozwoju Miasta i Gminy Murowana
Goslina na lata 2004 – 2013”. Obecnie trwają
prace nad aktualizacją dokumentu w zespole
pracowników Urzędu Miasta i Gminy, konsultantów oraz przedstawicieli organizacji i instytucji, młodzieży. Zaktualizowany dokument po
przeprowadzonych konsultacjach społecznych,
zostanie przyjęty na sesji Rady Miejskiej w
czerwcu br.
Barbara Florys
tel. 061 812 20 55 wew. 202
e-mail: b.florys@murowana-goslina.

Światowe Spotkanie
Gośliniaków

W

dniu 21 lipca 2007 r. pod hasłem
„Parada pojazdów wszelakich”
odbędzie się w naszym mieście
(Murowana Goślina k/Poznania) V Największy
w Wielkopolsce Jarmark św. Jakuba. W tym
dniu podobnie, jak w latach ubiegłych planowane jest zorganizowanie Światowego Spotkania Gośliniaków. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich, którzy urodzili się w Murowanej Goślinie do roku 1939, a teraz rozproszyli się po Polsce i świecie, a także tych, którzy dzisiaj mieszkają w Murowanej Goślinie.
Zainteresowanych udziałem w takim spotkaniu prosimy o podanie danych na adres: Ośrodek Kultury 62-095 Murowana Goślina,
ul. Poznańska 16 tel./fax: 061 812 21 20, tel.
061 811 30 88 e-mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl http://www.domkultury.murowana-goslina.pl. Otrzymają wtedy Państwo
zaproszenie ze szczegółowym programem.
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli zdecydują
się Państwo na udział w spotkaniu.
Lucyna Bełch
Dyrektor Ośrodka Kultury
e-mail: lucynab@murowana-goslina.pl
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Ośrodek Kultury zaprasza:
„Big Zbig w Murowanej Goślinie”

Zbigniew Zamachowski - wybitny aktor teatralny i filmowy, kompozytor i pieśniarz znany
między innymi z takich ról jak: Pan Wołodyjowski, Żurek, Shrek (dubbing) , będzie gościem kolejnego spotkania Kulturalne Szabada
w poniedziałek 14 maja 2007 r. o godz.
19.00 (zmiana godziny!) w sali Forum Gimnazjum nr 1.

„Ptaki w Galerii pod psem”

Prace uczestników zajęć Pracowni Rzeźby i
Ceramiki kierowanej przez Grażynę SzymałęWołyńską po raz kolejny gościć będą w Poznaniu. W dniach 16 maja do 6 czerwca 2007 r.
czynna będzie wystawa w „Galerii pod psem”
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt.

„Maruszka” i „lofrowanie”

Na parkingu leśnym „Maruszka” będzie meta
tegorocznego VIII Rajdu Turystycznego po
Puszczy Zielonka „Goślińskie Lofry”. 19 maja
2007 r. w godz. 11.30-14.00 spotkają się tam
turyści, którzy pieszo lub rowerami pokonują
jedną z dziewięciu wyznaczonych tras.

„Con amore”

Prace plastyczne i rękodzielnicze powstałe „z
uczuciem”, z potrzeby serca, z umiłowania
piękna, obejrzeć będzie można na wystawie
twórczości ludowej i amatorskiej w dniach 1826 maja 2007 r. w sali Ośrodka Kultury.

„Święto pieśni”

Koncert chórów w kościele na Zielonych
Wzgórzach 19 maja 2007 r. o godz. 15.00
rozpocznie zainicjowane i przygotowane przez
Elżbietę Wtorkowską I Międzynarodowe
Spotkania Chóralne im. Księdza Edmunda
Szymańskiego. Wystąpią chóry: Żeński
„Sonantes” Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Męski „Cantamus” Politechniki Poznańskiej i Żeński „Canzona-Absolwent”.
20 maja o godz. 12.00 będzie odprawiona
Msza św. w intencji ks. E. Szymańskiego z
udziałem chórów „Canzona”, „Canzona-Absolwent” i „Vocantes”. Po Mszy koncert chórów
w kościele na Zielonych Wzgórzach.

Wszystkim Matkom

Spotkanie z okazji Dnia Matki w sali OSP przy
ul. Rogozińskiej w dniu 22 maja 2007 r.
uświetnią specjalnym koncertem artyści z Teatru Muzycznego w Poznaniu

Radzim – kolejna odsłona

25 maja 2007 r. Zespół Szkół w Bolechowie z
pomocą przyjaciół zaprezentuje widowisko
plenerowe na miejscu dawnego grodu kasztelanii radzimskiej. Zainscenizowana zostanie

wojna Nałęczów z Grzymalitami.

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła!”

26 maja 2007 r. na Nowym Rynku wystąpią
zaproszone orkiestry (m.in. z Tarnowa Podgórnego i Obornik) w ramach pierwszego
Gościnnego Przeglądu Orkiestr Dętych.

Chińczycy w Murowanej Goślinie

29 maja o godz. 12.00 w sali Gimnazjum nr 1
w ramach Międzynarodowych Spotkań
Chóralnych wystąpi chór „Guangya Kigh” z
Guangzhou z Chin.

„Młodzi szachiści na start!”

Tradycyjnie już z okazji Dnia Dziecka 31 maja
2007 r. o godz. 10.00 odbędzie się w Klubie
Osiedlowym „Zielone Wzgórza” Turniej Szachowy.

„Canzona” i „Turliki”

Dziewczęcy Chór „Turliki” z Zakopanego weźmie udział w liturgii Mszy św. 1 czerwca 2007
r. o godz. 19.00 w kościele na Zielonych
Wzgórzach. 2 czerwca 2007 r. o godz. 12.00
w sali Gimnazjum nr 1 odbędzie się koncert
Chóru Dziewczęcego „Turliki” wraz z kapelą
góralską z udziałem chórów „Canzona” na
zakończenie I Międzynarodowych Spotkań
Chóralnych im. Księdza Edmunda Szymańskiego.

Mistrzostwa Polski

Kolejny raz gościć będziemy w Murowanej
Goślinie biegaczy z całego kraju na Mistrzostwach Polski w Półmaratonie Weteranów
– Goślińskim Małym Maratonie Weteranów w
niedzielę 3 czerwca 2007 r. Start i meta, jak
zawsze, na pl. Powstańców Wlkp.

5-lecie „Eki”

Tego samego dnia 3 czerwca 2007 r. i na tej
samej imprezie Goślińska Kapela „Eka Wuja
Jacha” obchodzić będzie swój pierwszy okrągły jubileusz – 5-lecie istnienia (rocznica drewniana). Oprócz „dostojnego jubilata” wystąpią
zaproszone kapele podwórkowe.

„A jak będzie słońce i pogoda…”

9 czerwca 2007 r. pałac w Boduszewie gościć będzie uczestników kolejnego Targu Wiejskiego. Będzie okazja m.in. do zakupu produktów lokalnych wytwórców, podziwiania
rękodzieła artystycznego, obejrzenia występów rodzimych zespołów, posłuchania „godonia po naszymu”.

„Galeria w pałacu”

Działalność „Galerii w Pałacu” zainauguruje
wystawa prac dzieci z Pracowni Rzeźby i Ceramiki prowadzonej przez Grażynę Szymałę-

Wołyńską czynna w dniach 13-30 czerwca
2007 r.

Dziewczęta zapraszają

Koncert podsumowujący działalność Chóru
Dziewczęcego
„Canzona”
w
sezonie
2006/2007 odbędzie się 15 czerwca 2007 r.
w sali Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 16.

„Sport to zdrowie!”

Propagowanie zdrowego stylu życia będzie
hasłem tegorocznych Dni Zielonych Wzgórz,
które odbędą się 16 czerwca 2007 r. na
Nowym Rynku. Gwiazdą wieczoru będzie Sławek Wierzcholski i Nocna Zmiana Bluesa.

„Poetyckie spotkanie”

Doroczne integracyjne spotkanie poetów organizowane przez WBPiCAK w Poznaniu odbędzie się 22 czerwca 2007 r. o godz. 17.00 w
sali Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 16.

„W rytmie serca”

Po raz kolejny 23 czerwca 2007 r. przystań
kajakowa „Binduga” nad Wartą będzie miejscem imprezy plenerowej, w trakcie której
odbędzie się II Powiatowy Przegląd Piosenki
Lirycznej w wykonaniu amatorów, obrzęd
nocy świętojańskiej, koncerty oraz zabawa
pod gołym niebem.

„Wioska artystyczna”

Taką nazwę przyjęły warsztaty plastyczne dla
młodzieży poprzedzające Festiwal „Musica
sacra musica profana” w Długiej Goślinie.
W tym roku tematem przewodnim będzie scenografia, której tajniki będą zgłębiać uczestnicy w dniach 25-30 czerwca 2007 r., a prezentacja nastąpi w trakcie pierwszego koncertu festiwalowego.

„Canzona” i „Tenorowe szranki”

30 czerwca 2007 r. odbędzie się pierwszy
koncert V edycji Letniego Festiwalu Muzycznego „Musica sacra musica profana” w Długiej
Goślinie. W części „sacra” wystąpi chór „Canzona” pod dyrekcją Elżbiety Wtorkowskiej,
który w ubiegłym roku obchodził 25-lecie istnienia. Największe „przeboje” opery, operetki
i musicalu usłyszymy w trakcie koncertu
„Tenorowe szranki” w wykonaniu pięciu tenorów i kwintetu instrumentów dętych blaszanych Zamku Kórnickiego „Castle Brass”.
Lucyna Bełch
Dyrektor Ośrodka Kultury
e-mail: lucynab@murowana-goslina.pl
zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.dom-kultury.murowana-goslina.pl
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To się będzie działo
Murowana Goślina jest miejscowością dość szeroko znaną. Dzieje się to dzięki
aktywności wielu mieszkańców oraz coraz większemu uznaniu dla przedsięwzięć
lokalnego samorządu. Mieszkańcy promują naszą gminę własnymi osiągnięciami
zawodowymi, sukcesami sportowymi czy talentem artystycznym. Władze samorządowe zdobyły uznanie m.in. poprzez projekt „Przejrzysta Polska” czy pionier- Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy
skie zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w usługach komunalnych
(ostatnio np. gościliśmy wiceprezydenta Gdańska zainteresowanego „p-p-p” w gospodarce mieszkaniowej).

S

zczególnie słyniemy z pokaźnej ilości znanych lub bardzo oryginalnych przedsięwzięć. Nasilenie ich występuje wiosną i
latem.
Właśnie na przełomie marca i kwietnia współorganizowaliśmy Mistrzostwa Polski w rowerowej jeździe na orientację (w tej dyscyplinie nasz
mieszkaniec Mateusz Niedbała zdobył w 2006
r. mistrzostwo, a w tym roku wicemistrzostwo
Polski). Impreza zgromadziła ponad 200 uczestników.
11 – 13 maja organizujemy Weekend Rowerowy. Jego kulminacją jest jedyna w Wielkopolsce edycja MTB Maratonu. W tych zawodach
weźmie udział ok. 1000 kolarzy, a kolejne 1,5 –
2 tys. to osoby towarzyszące i kibice.
Przełom maja i czerwca będzie należał do chórów.Za sprawą pani Elżbiety Wtorkowskiej w
Murowanej Goślinie 27 maja odbędzie się koncert chóru „Guangya Kigh” z Chin, a 1 i 2
czerwca wraz z naszą Canzoną koncertować
będą znane zakopiańskie „Turliki”.
Następnego dnia – 3 czerwca gościmy ponad
200 uczestników Mistrzostw Polski w Półmaratonie Weteranów.
Po tygodniu – 9 czerwca Boduszewo zaprasza
na uznany już Targ Wiejski. Stoiska i występy
przy pałacu odwiedza corocznie ok. 2-3 tys.
osób.
Na obrzędy nocy świętojańskiej warto wybrać
się 23 czerwca na „Bindugę” nad Wartą w Mściszewie. Piękne śpiewy, wianki rzucane na wodę
i zabawa taneczna pod gołym niebem przyciągną zapewne wielu mieszkańców i gości.
W letnie wieczory zaprasza Długa Goślina. 30
czerwca i 28 lipca odbędą się znane już bardzo

szeroko koncerty w ramach Festiwalu „Musica
sacra musica profana”. Podobnie jak w latach
ubiegłych wokół drewnianego kościoła pw. św.
Marii Magdaleny piękne chwile przeżywać
będzie kilkuset mieszkańców naszej gminy, gmin
sąsiednich i Poznania. Będą wśród nich zarówno
ci, którzy specjalnie przyjadą ze swoich miejscowości jak i ci, którzy wypoczywają w tym
czasie w Wojnówku, Kamińsku czy innych miejscowościach rekreacyjnych.
21 lipca odbędzie się nasza największa impreza.
Wiele gmin ma własne „dni”. Murowana Goślina
ma „Największy w Wielkopolsce Jarmark św.
Jakuba”. Ileż atrakcji … Parady przeróżnych
pojazdów (bo św. Jakuba odwiedzi św. Krzysztof), widowisko z udziałem mieszkańców Murowanej Gośliny, Światowy Zjazd Gośliniaków
urodzonych przed wojną itd. Spodziewamy się,
że Rynek naszego miasta w tym dniu odwiedzi
10-15 tys. mieszkańców i turystów.
Lato będziemy żegnać imprezą „Pożegnanie
lata” 25 sierpnia na plaży w Kamińsku oraz tradycyjnymi Dożynkami – 1 września w Trojanowie.
12 września – wielkie święto kolarstwa. W tym
dniu po raz drugi organizujemy z Czesławem
Langiem premię specjalną Tour de Pologne.
Wyścigowi zawodowców towarzyszyć będą
atrakcyjne imprezy rowerowe.
W atmosferę jesieni wprowadzą nas pięknym
muzykowaniem flażoleciści (ok. 500 uczestników) na wspaniałym spotkaniu w Białężynie
„Folkowa jesień”. W tym roku zostanie odkryta
niezwykle interesująca postać i twórczość nieżyjącego gośliniaka – Stanisława Czarneckiego,
jednego z najwybitniejszych przedstawicieli
wielkopolskiego folkloru.

Powyżej wymieniłem najbardziej znane, szczególne przedsięwzięcia. W ciągu całego roku
nasz Ośrodek Kultury organizuje lub współorganizuje ok. 50 różnego rodzaju imprez. Organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły
angażują się w kolejne kilkaset przedsięwzięć.
Biuro Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta i Gminy przeprowadza
w tym roku prezentacje na imprezach targowych i promocyjnych. W Europie zaistniejemy
ośmiokrotnie (Berlinx3, Londyn, Barcelona,
Lipsk, Frankfurt n/O), w kraju - pięciokrotnie
(Warszawa, Łódź, Szczecin, Katowice, Gdańsk,).
W Poznaniu jesteśmy obecni na „Tour Salonie” i
na promocjach w Starym Browarze i King Crossie. Gminę zaprezentujemy dziennikarzom polskim, a także hiszpańskim i angielskim.
Nie tak dawno ktoś próbował przekonywać, że
dla dobrej promocji należy wynająć firmę PRowską. Pomĳając ogromne koszty usług speców
od reklamy jestem przekonany, że nasi mieszkańcy zrzeszeni w przeróżnych stowarzyszeniach czy klubach, sportowcy, twórcy, przedsiębiorcy, nasza ekipa z Ośrodka Kultury czy
wreszcie „Brygada Tygrysa” (Biuro Komunikacji
społecznej z jego liderem Arkadiuszem Bednarkiem) są znacznie skuteczniejsi i o wiele bardziej
naturalni niż jacykolwiek spece.
Wszystkich czytających ten tekst zapraszam na
nasze imprezy i do współudziału w promocji
Murowanej Gośliny gdziekolwiek się da!!!
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 01
e-mail.: burmistrz@murowana-goslina.pl

Nowy Zastępca Burmistrza oraz Sekretarz Miasta i Gminy
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kwietnia Rada Miejska na mój wniosek dokonała zmiany na stanowisku
sekretarza miasta i gminy. Jednocześnie wydałem zarządzenie o powołaniu
zastępcy burmistrza. Moim zastępcą został
pan Marcin Buliński, a sekretarzem – pan
Maciej Kaczmarek.
Zastępca burmistrza Murowanej Gośliny - Marcin Buliński, 37 lat, żonaty, czworo dzieci.
Mieszka w Murowanej Goślinie (pochodzi z
goślińskiej rodziny o bogatych tradycjach).
Ukończył studia na UAM w Poznaniu, o specjalności administracja samorządowa. Odbył także
studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej, w zakresie zarządzania kadrami.
Po zakończonych studiach pracował w Gospodarczym Banku Wielkopolski w Poznaniu. Od
1999 roku zatrudniony jest w Urzędzie Miasta i
Gminy: początkowo na stanowisku zastępcy, a
następnie kierownika referatu organizacyjnego.
W 2001 roku został powołany na stanowisko
sekretarza miasta i gminy. Pan Buliński odpowiadał w urzędzie szczególnie za sprawy organizacyjne i kadrowe oraz zamówienia publiczne. Był

inicjatorem przystąpienia naszej gminy do programu „Przejrzysta Polska”. W wyniku działań
sekretarza i jego zespołu uzyskaliśmy prestiżowe
wyróżnienia: „Laur Edukacji Samorządowej” i
„Inwestor w Kapitał Ludzki”.
Pan Marcin Buliński jest człowiekiem bardzo pracowitym, zaangażowanym w sprawy naszej
gminy. Nie miałem najmniejszych wątpliwości, że
jako wiceburmistrz nie tylko wesprze mnie w
pracy, ale dobrze będzie służył lokalnej społeczności.
Zastępca burmistrza obejmuje nadzór nad sprawami gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, instytucjami kultury, pomocą społeczną, opieką zdrowotną oraz współpracą z
organizacjami pozarządowymi.
Sekretarz Miasta i Gminy – Maciej Kaczmarek,
35 lat, żonaty, dwoje dzieci. Mieszka w Poznaniu,
choć planuje zamieszkać na terenie naszej gminy.
Z wykształcenia prawnik, ukończył studia na
Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Odbył bardzo udaną praktykę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a także szkolenia w
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz
komunikacji społecznej i mediów.

Pracował w Starostwie Powiatowym w Poznaniu
będąc m.in. odpowiedzialnym za promocję i kontakty międzynarodowe. Przez trzy lata prowadził badania naukowe i zajęcia dla studentów w
Collegium Polonicum w Słubicach. Od 2003 roku
pracował na rzecz wydawnictwa prawniczego
C.H. BECK.
Pan Maciej Kaczmarek jest bardzo kompetentnym prawnikiem, cechuje go wysoka kultura
osobista, jest świetnym organizatorem, potrafi
utrzymywać dyscyplinę, a jednocześnie nie zrażać do siebie współpracowników. W osobie pana
Macieja Kaczmarka Murowana Goślina zyskała
człowieka bardzo cennego i pomysłowego.
Jestem pewien, że wszelkie swoje zdolności
zaangażuje w sprawy naszej gminy.
Sekretarzowi Miasta i Gminy powierzyłem nadzór nad sprawami organizacyjnymi i personalnymi w Urzędzie, nad biurem Rady Miejskiej,
Urzędem Stanu Cywilnego, promocją, komunikacją z mieszkańcami oraz nad zamówieniami
publicznymi.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy
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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
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Absolutorium dla Burmistrza

P

odczas obrad sesji Rady Miejskiej w dniu
23 kwietnia 2007 roku, po rozpatrzeniu
sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za rok 2006, Burmistrz otrzymał absolutorium. Za przyjęciem najważniejszej
uchwały w roku opowiedziało się 13 radnych
(na 14 obecnych), przeciw była jedna osoba.
Absolutorium (z łaciny oznacza zwolnienie)
jest to decyzja organu kolegialnego wyrażająca
pozytywną opinię o działalności finansowej
w określonym okresie.
Podjęcie uchwały w tej sprawie, w terminie do
dnia 30 kwietnia, jest obowiązkiem Rady Miejskiej nałożonym przez ustawę samorządową.
Burmistrz w terminie do dnia 20 marca przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz
Radzie Miejskiej sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za rok ubiegły. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy
i wnosi o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi. Wniosek Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu podlegają zaopiniowaniu przez
Regionalna Izbę Obrachunkową.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Murowana Goślina
za 2006 rok a wniosek Komisji Rewizyjnej o
udzielenie Burmistrzowi absolutorium uznała
za uzasadniony zgodnie z wymogami prawa.
Radni po zapoznaniu się:
- ze szczegółowym sprawozdaniem z wykonania budżetu,
- z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Burmistrzowi absolutorium w sprawie
wykonania budżetu gminy za rok 2006,
- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o wniosku Komisji Rewizyjnej,
- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy,
podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Romana Dudek
Skarbnik Miasta i Gminy
tel.: 061 811 30 02
e-mail: skarbnik@murowana-goslina.pl

„Nasza Świetlica”
w Rakowni

M

amy przyjemność poinformować
Państwa, że budynek świetlicy
w Rakowni został przyjęty do projektu „Nasze przedszkole” realizowanego
przez Fundację Familĳny Poznań.
Jeżeli wszystkie prace zostaną zakończone
w terminie w świetlicy funkcjonować będzie
ognisko przedszkolne. Zajęcia prowadzone
będą dla grupy dzieci 3 do 5 letnich 4 razy
w tygodniu. Udział w zajęciach jest bezpłatny!
Zapisy w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana
Goślina od poniedziałku do piątku w pokoju
nr 4 - oświata.
Teresa Dutkiewicz
inspektor ds. oświaty
tel. 061 811 30 03
e-mail: oswiata@murowana-goslina.pl

Sesja absolutoryjna z gratulacjami…

O

statnia VII Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, która miała miejsce 23 kwietnia
2007 roku, obfitowała w wiele istotnych wydarzeń.
Pierwsza część poświęcona była licznym gratulacjom, podziękowaniom, nagrodom…
Podziękowanie za 30 lat na rzecz pracy w
pomocy społecznej oraz 17 lat pełnienia funkcji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
otrzymała Barbara Kujaszewska. Pani Barbara
odeszła na emeryturę.
Swoją ośmioletnią służbę na stanowisku
Komendanta Posterunku Policji w Murowanej
Goślinie, ale i w Policji w ogóle, zakończył nadkom. Andrzej Włudarczak.
Podziękowano również dotychczasowym sołtysom kadencji 2003-2007, którzy zakończyli
już swoją działalność:
- Wandzie Gwóźdź – Łoskoń Stary,
- Józefowi Krugiołce – Głębocko,
- Markowi Mazurowi – Głęboczko,
- Józefowi Kowalczykowi – Rakownia.
Szczególne podziękowania i zarazem ogromne
wyróżnienie w postaci medalu „Zasłużony dla
miasta i gminy Murowana Goślina” otrzymał
długoletni sołtys Białężyna Jerzy Peliński.
Odznaczony - z właściwym dla siebie poczuciem humoru – podziękował za 33 lata współpracy.
Następnie listy gratulacyjne otrzymali nowo
wybrani sołtysi, którzy po raz pierwszy będą
pełnić tę funkcję: Izabela Olejniczak (Łoskoń
Stary), Tadeusz Marciniak (Białężyn), Jerzy
Maćkowiak (Głęboko), Jakub Bartoszewicz
(Głęboczek), Michał Hałas (Rakownia); oraz
dotychczasowi sołtysi, którzy zostali wybrani
na kolejną kadencję: Piotr Michalski (Białęgi),

Sołtysi kadencji 2006-2010 z burmistrzem oraz przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej

Elżbieta Winogrodzka (Boduszewo), Marek
Strykowski (Długa Goślina), Bronisław Olech
(Kamińsko), Jan Sygnecki (Łopuchowo),
Urszula Zielińska (Łopuchówko), Jan Gruszczyński (Mściszewo), Zbigniew Wiśniewski
(Nieszawa), Zdzisław Bromberek (Przebędowo), Bogdan Winkel (Raduszyn), Paweł
Bukowski (Starczanowo), Marian Nogaj (Trojanowo), Iwona Wojczak (Uchorowo), Hanna
Kramer (Wojnowo), Hieronim Kazuś (Zielonka).
Tego dnia wyróżnieni zostali również mieszkańcy naszej gminy, a zarazem zapaleni rowerzyści: Mateusz Niedbała – za wicemistrzostwo Polski w rowerowej jeździe na orientację
w kategorii M 21 i Ryszard Woźniak – za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski w jeździe na orientację w kategorii OPEN. Mistrzostwa odbyły się na przełomie marca i kwietnia
w Zielonce.

Po części gratulacyjnej Rada Miejska przystąpiła do projektu uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.
Wynikiem 13 głosów „za” i jednym „przeciw”
(na sesji obecnych było 14 radnych) absolutorium udzielono.
Rada Miejska odwołała ze stanowiska Sekretarza Miasta i Gminy Murowana Goślina p. Marcina Bulińskiego, powołując p. Macieja Karczmarka.
Pan Marcin Buliński zarządzeniem Burmistrza
z dnia 24 kwietnia br. powołany został na stanowisko Wiceburmistrza Miasta i Gminy.
Ciąg dalszy sesji przebiegał zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Szczegółowa informacja dot. podjętych uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej.
Romualda Dukat
Sekretariat Burmistrza
tel.: 061 812 20 55 w. 121
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Szkoły gminy Murowana Goślina żyją
sprawdzianem i egzaminem na zakończenie nauki

W

dniu 12 kwietnia odbył się sprawdzian wiadomości na zakończenie
nauki w szkole podstawowej.
W gminie przystąpiło do niego 229 uczniów.
Z informacji uzyskanych od dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2, pani Mirosławy Szudery
dowiedzieliśmy się, że uczniowie pisali test
zatytułowany „W szkole”, w którym sprawdzano opanowanie umiejętności: czytania,
pisania, rozumowania, korzystania z informacji
i wykorzystania wiedzy w praktyce. Do rozwiązania było 20 zadań zamkniętych i 6 otwartych tematycznie związanych ze szkołą. Największą pomysłowością uczniowie musieli się
wykazać tworząc życzliwy opis kolegi lub
koleżanki.
Na napisanie uczniowie mieli 60 minut. Niektórzy nie wykorzystali całego czasu oddając

pracę wcześniej, twierdząc że sprawdzian był
łatwy. Czy tak było rzeczywiście przekonamy
się w czerwcu, gdy otrzymamy wyniki.
24 kwietnia odbyła się część humanistyczna
egzaminu gimnazjalnego a 25 kwietnia gimnazjaliści klas trzecich pisali część matematyczno-przyrodniczą. Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 240 uczniów. Jest to bardzo
ważny moment w życiu gimnazjalisty, gdyż od
wyników tego egzaminu będzie zależała w
dużej części dalsza droga ucznia i możliwość
kontynuowania nauki w wymarzonej szkole
ponadgimnazjalnej.
Szkoła Podstawowa nr 2
im. Henryka Sienkiewicza
tel./fax 061 8122977
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl
www.sp2.murowana-goslina.pl

„Zbuntowane uszy
– sąd nad muzyką”

W

dniu 20.04.2007 r. w ramach 39
Turnieju PRO SINFONIKI odbył się
spektakl pt. „Zbuntowane uszy – sąd
nad muzyką” przygotowany przez p. Jadwigę
Maćkowiak i Koło Młodych Melomanów Klasa
Muzyczna działające przy Szkole Podstawowej
nr 2 oraz uczniów Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie. Tematem przewodnim tegorocznego turnieju była muzyka współczesna. Spektakl został zrealizowany w formie rozprawy
sądowej – muzyka dawna oskarżała muzykę
współczesną. Wystawiony został w auli Gimnazjum nr 1. Przedstawienie swoją obecnością
zaszczyciło jury Pro Sinfoniki z Prezesem Prezesów p. Alojzym Andrzejem Łuczakiem na
czele oraz zaproszeni goście, wśród których
był m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana
Goślina - p. Tomasz Łęcki. (felieton poniżej)
Hanna Frelich
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza

Zbuntowane uszy - sąd nad muzyką...

Ś

wiat sztuki, świat muzyki jest, jak powiedział wielki poeta Zbigniew Herbert,
ogrodem, w którym my, współcześni
odbiorcy jesteśmy... barbarzyńcami. W mnogości znaczeń, odniesień i kulturowym bogactwie gubimy się i nie potrafimy odczytać
przesłania, które niesie sztuka... Odrzucamy
to, co wydaje nam się zbyt trudne, awangardowe, zbyt odważne. Zapominamy, że przecież każde dzieło było kiedyś nowoczesne, że
każdy twórca był kiedyś uważany za awangardowego i że dopiero po latach potrafimy ocenić wielkość większości dzieł. Stawiamy pod
pręgieżem wszystko to, czego nie pojmujemy,
w ten sposób chcemy ukryć własną kulturową
indolencję...
Dlatego pani Jadwiga Maćkowiak postanowiła
pokazać, że współczesna muzyka jest takim
samym kwiatem w tym ogrodzie kultury, jak
powszechnie uznane dzieła Beethovena czy
Mozarta. Właśnie - powszechnie uznane, ale
czy słuchane?
Wraz z Kołem Młodych Melomanów Klasą
Muzyczną przy Szkole Podstawowej nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie
przygotowała na 39 Turniej Pro Sinfoniki
przedstawienie pt. „Zbuntowane uszy - sąd
nad muzyką”.
Przed sądem stanęli „wielcy i uznani” świata
muzyki: J. S. Bach (Bartek Meller kl. II), W. A.
Mozart (Łukasz Wituła kl. II) F. Chopin (Jan
Ilski kl. IV), L v Beethoven( Katarzyna Szóstak)
którzy nie tylko odpowiadali na pytania prokuratora (Agnieszka Kucharczyk kl. I gimnazjum)
i obrońcy (Anna Zywert kl. III gimnazjum) ale
również zaprezentowali swoje utwory. Młodzi
adepci sztuki pokazali kunszt i talent w interpretacji tych niełatwych przecież dzieł
mistrzów.
Następnie przed obliczem sądu stanęli Z.
Noskowski (Jacek Polski kl. IV) oraz K. Szymanowski (Mariusz Będziecha kl. IV). Jako twórcy
muzyki, którą już nie wszyscy uważają za „klasyczną”, swoją sztuką bronili tezy, że piękno
nie jest tożsame z „ładnością”. Po nich przyszedł czas na mniej znanych twórców, takich

jak Grażyna Bacewicz (Agata Konik kl. III) czy
Tadeusz Szeligowski (Adam Chęciński kl. II
gimnazjum). Fakt, że dla wielu słuchaczy było
to pierwsze spotkanie z dziełami tych twórców tylko potwierdza tezę Zbigniewa Herberta.
Muzyka współczesna często jest
postrzegana jako trudna, czasem „amuzyczna”.
Przed sądem twórcy młodopolscy (uczniowie:
Joanna Ciećmierowska, Malwina Baturo, Paulina Madej, Katarzyna Maczan, Aleksandra Plucińska, Magdalena Drgas, Weronika Gil, Aleksandra Mikołajewicz, Anna Dębińska) swoimi
dziełami przekonywali, iż wszystko jest trudne,
nim stanie się proste, a muzyka wymaga
przede wszystkim odczuwania.
Na zakończenie przed sądem stanęli
ci, których utwory uznawane są za najtrudniejsze, bo najbardziej awangardowe - Witold
Lutosławski (Szymon Trojanowski kl. I gimnazjum) oraz rzecznik Krzysztofa Pendereckiego
(Lynn Kucharczyk kl. IV).
Wszyscy „oskarżeni” bronili się
wspaniale swoimi dziełami, wszak, gdzie jest
muzyka, tam niepotrzebne są słowa... Mieliśmy więc okazję wysłuchać wielu wspaniałych
utworów w wykonaniu uczniów klas muzycznych, obserwować układy taneczne przygotowane przez zespól folklorystyczny „Goślinianie” pod kierunkiem Pani Marzeny Karbowskiej oraz układy taneczne uczniów pod kierunkiem Pani Katarzyny Łukaszewicz. Na scenie wystąpił również Chór Canzona „Absolwent” pod batutą Pani Adrianny Wtorkowskiej.
Młodych pianistów przygotowali natomiast: P.
Jadwiga Maćkowiak, P. Adrianna Wtorkowska,
P. Małgorzata Andrzejczak oraz P. Tadeusz
Szeligowski.
Sąd ( Katarzyna Nowak, Magdalena
Błachowiak, Beata Kusik) miał naprawdę
twardy orzech do zgryzienia, po przekonujących mowach końcowych orzekł jednak, że
nie nam muzykę oceniać, możemy jedynie starać się być świadomymi odbiorcami, krytycznymi słuchaczami i czynnymi uczestnikami
życia kulturalnego. Dzieło obroni się samo...

Przedstawienie Pani Jadwigi Maćkowiak
zachwyciło rozmachem. Młodzi artyści wypadli
naprawdę wspaniale, szczególnie ci najmłodsi
(Kasia Szóstak, Klaudia Lewicka, Ania Wagner,
Ola Piechocka, Antonina Bulińska, Filip Szóstak, Alicja Pietraszewska, Olga Szewczyk,
Weronika Faron, Kinga Jałkiewicz, Małgosia
Dolińska, Magda Bartczak) bowiem trzeba
przyznać, że nie jest łatwo zmierzyć się na
scenie z tak wielkim przedsięwzięciem mając
świadomość, że jest się pilnie obserwowanym
przez samego Prezesa Prezesów Pro Sinfoniki
Pana Alojzego Andrzeja Łuczaka.
Jak wspaniałe było przedstawienie przygotowane i wyreżyserowane przez Panią Jadwigę
Maćkowiak najlepiej świadczą owacje na stojąco, które sala, pełna po brzegi, zgotowała i
autorce i wykonawcom. Takich wrażeń się nie
zapomina...
Tego dnia w auli Gimnazjum nr 1,
którego dyrektor Pani Małgorzacie Trębacz
serdecznie dziękujemy za „przygarnięcie”,
było prawdziwe Święto Muzyki. Zjednoczyło
tych wszystkich, którym sztuka jest bliska, a
tych, którzy byli sceptykami, przekonało, że
warto poznawać, warto się rozwĳać i warto
być otwartym na to, co świat nam ze sobą niesie...
Hanna Frelich
Szkoła Podstawowa nr 2 im.
Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie
tel./fax 061 8122977
e-mail: sp2@murowana-goslina.pl
www.sp2.murowana-goslina.pl
Informacje oświatowe uzyskano dzięki pomocy
pani Mirosławy Szudery – dyrektor Szkoły
Podstawowe nr 2 i pani Teresy Zywert –
dyrektor gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie.
Serdecznie dziękujemy.
Teresa Dutkiewicz
Inspektor ds. oświaty
tel.: (061)8113003
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goślina .pl.
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Przygotowanie: REFERAT INWESTYCJI, BARBARA FLORYS, WIOLETTA WOJCIECHOWSKA; inwestycje@murowana-goslina.pl

INWEST YCJE - REMONT Y - DROGI

Oświetlenie dro„Tworzenie otwartych stref rekreacji
miasta i gminy
w Gminie Murowana Goślina” czeka na gowe
Murowana GośIina
miesiącu maju i czerwcu 2007 r. pladofinansowanie
nuje się budowę oświetlenia drogo-

W

tym roku po raz pierwszy Gmina
Murowana Goślina złożyła wniosek
na dofinansowanie do Mechanizmu
Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego - 16 kwietnia zakończony
został drugi nabór wniosków w Ministerstwie
Zdrowia. Najwięcej projektów złożono w
ramach priorytetu „Opieka zdrowotna i opieka
nad dzieckiem”, bo aż 457. Właśnie w ramach
tego priorytetu opracowany został projekt
złożony przez naszą gminę.
Przy dużej konkurencji z całej Polski toczy się
walka o niemałe pieniądze – razem do podziału
dla wniosków objętych tym priorytetem jest
prawie 43 mln euro.
Prace projektowe i liczne uzgodnienia dotyczące obiektów sportowych , które zostały
włączone do wniosku , toczyły się przez
ostatni rok.
Nasz projekt pod tytułem „Tworzenie otwartych stref rekreacji w Gminie Murowana
Goślina” obejmuje budowę nowoczesnych,
wielofunkcyjnych boisk sportowych ze

sztuczną nawierzchnią przy wszystkich
szkołach podstawowych w gminie i przy
Gimnazjum nr 2 w
Murowanej Goślinie oraz cały kompleks boisk
sportowych wraz z kortami i placem zabaw na
terenie Stadionu Miejskiego w Murowanej
Goślinie. Jednak nie tylko budowę otwartych
obiektów sportowych obejmuje ten projekt –
zaplanowany został również cały program
zajęć dla dzieci i młodzieży na tych obiektach i
wydatki z nim związane , takie jak: sprzęt
sportowy , stroje sportowe , a także opieka
trenerów.
Konkurencja jest duża , ale mamy nadzieję, że
znajdą się również pieniądze na projekt Gminy
Murowana Goślina, który zakłada wszechstronny rozwój fizyczny dzieci i młodzieży.
Iwona Gryska-Robaszkiewicz
Referat Inwestycji
tel.: 061 812 20 55 w. 213
e-mail: i.robaszkiewicz@murowana-goslina.pl

Ruszył kolejny przetarg na transport
publiczny

W

dniu 20 kwietnia br. zostało przekazane do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu dotyczące świadczenia
usług autobusowego transportu publicznego
dla mieszkańców Miasta i Gminy Murowana
Goślina. Warunki udziału w przetargu nie uległy zmianie. Aktualnie oczekujemy na publikacje ww. ogłoszenia. Składanie ofert w przetargu zostało przewidziane na 28 maja 2007
roku do godziny 10.00. Z Wykonawcą wyłonionym w przetargu zostanie podpisana
umowa wieloletnia – do 31 grudnia 2014 roku.
Wszelkich informacji na temat przetargu udzielają:

1. w zakresie merytorycznym (przedmiot
zamówienia): Pani Barbara Borejsza-Ida –
referent ds. ochrony środowiska i usług
komunalnych, tel.: 061 812 23 63, w. 206,
2. w sprawach formalno-prawnych,
a) Pani Ewa Wtorkowska – główny specjalista
ds. zamówień publicznych, Pani Kamila
Matuszak – samodzielny referent ds. zamówień publicznych, tel. 061 811 30 85 lub
061 812 23 63 w. 225.
Ewa Wtorkowska
główny specjalista ds. zamówień publicznych
tel.: 061 811 30 85
e-mail: e.wtorkowska@murowana-goslina.pl

Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego

W

płynęło ponad 150 wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Murowana Goślina zostały rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina i skierowane do Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego celem wykonania analiz oraz umieszczenia w projekcie studium.
Ewa Grodzka
Biuro Planowania Przestrzennego
tel.: 061 812 20 55 w. 211
e-mail: e.grodzka@murowana-goslina.pl

W

wego na terenie miasta Murowana
Goślina i wsi Przebędowo.
W zakres ww. zadania wchodzi budowa
oświetlenia następujących ulic:
• odcinka ul. Poznańskiej na odcinku od
ul. Łąkowej do ul. Chabrowej (deptak);
• ul. Malinowej;
• drogi żużlowej biegnącej od ul. Łąkowej do
ul. Grobla ;
• ul. Grobla i ul. Widok;
• ul. Rogozińskiej w Przebędowie na odcinku
od ul. Szklarskiej do ul. Okrężnej ;
• ul. Kupieckiej w Przebędowie; ul. Obornickiej w Przebędowie, w pobliżu skrzyżowania z ul. Rogozińską.
W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na wykonanie ww. robot. Rozstrzygniecie przetargu nastąpiło 24 kwietnia 2007 r.
Przewiduje się zakończenie ww. inwestycji do
końca czerwca 2007 r.
Zenon Tomaszewsk
Referat Inwestycji
tel.: 061 812 20 55 w. 213
e-mail: z.tomaszewski@murowana-goslina.pl

Renta planistyczna
Czym jest renta planistyczna i kiedy
należy ją uiścić?

J

est to forma opłaty wnoszonej do budżetu
Gminy, przez Właściciela sprzedającego nieruchomość w okresie 5-ciu lat od zmiany planu
miejscowego dla danego terenu – jeśli nastąpił
wzrost wartości nieruchomości.
O wysokości opłaty planistycznej decyduje
Rada Miejska – wskazując jej % stawkę w
uchwale zatwierdzającej zmianę planu miejscowego. Jest to zazwyczaj stawka w wysokości 30%.
Jeśli dla danej nieruchomości zmieniony został
plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego np. były to pola uprawne, a plan zmienił
ich przeznaczenie na działki z możliwością
zabudowy mieszkaniowej, wówczas Gmina ma
ustawowy obowiązek naliczenia opłaty planistycznej przy wzroście wartości nieruchomości. Na podstawie operatu szacunkowego
określany jest wzrost wartości nieruchomości,
a następnie zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
obliczana jest wysokość renty planistycznej.
Opłata ta wynika z Ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27.03.2003 roku (DzU. z 2003 nr 80
poz. 717 ze zmianami).
Iza Pawlaczyk-Witczak
Biuro Planowania Przestrzennego
tel.: 061 812 20 55 w. 211
e-mail: i.witczak@murowana-goslina.pl
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„Kanalizacja obszaru Parku
Krajobrazowego Puszcza Zielonka
i okolic”

W

związku z wejściem w nowy okres
programowania 2007 – 2013 zaistniała konieczność zastosowania
przepisów przejściowych dla projektów zgłoszonych do dofinansowania z Funduszu Spójności, które były zarejestrowane w latach
2004-2006 i oczekują na przyznanie dofinansowania. Ta sytuacja dotyczy również projektu
kanalizacyjnego Związku.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr
1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym Fundusz Spójności dokumenty aktualizacyjne trzeba było złożyć w Komisji Europejskiej do końca lutego 2007.
Po serii spotkań i konsultacji z Instytucjami
odpowiedzialnymi za zarządzanie Funduszem
Spójności, Związek Międzygminny „Puszcza
Zielonka”, spełniając wymagania rozporządzenia, złożył wymagane dokumenty we wszystkich instytucjach, a 28 lutego 2007 roku dokumenty trafiły do Komisji Europejskiej.
Zakres aktualizacji obejmował między innymi
ponowne oszacowanie nakładów inwestycyjnych ze względy na warunki panujące na rynku
usług budowlanych.
Zakres projektu pozostał bez zmian i obejmuje
budowę 247,0 km kanałów grawitacyjnych i
119 km rurociągów tłocznych oraz 151 przepompowni ścieków. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 11 kontraktów, w tym 2 na

sporządzenie projektu budowlanego - dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem
koniecznych pozwoleń na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego (po jednym dla
każdej zlewni), 6 kontraktów na roboty
budowlano – montażowe, a także kontrakty
na: wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wykonano w 2005
roku) , na pomoc techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt wraz z działaniami informacyjnymi i promującymi oraz Kontrakt na pełnienie
funkcji Inżyniera Kontraktu.
Na przełomie 2006 i 2007 roku podpisano 6
umów na wykonanie projektów budowlanych
- dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę oraz
pełnieniem nadzoru autorskiego. Obecnie
trwają intensywne prace projektowe dla
całego zakresu przedsięwzięcia. Wykonawcą
dokumentacji projektowej dla gminy Murowana Goślina jest firma MGGP z Tarnowa. W
ramach umowy zaprojektują ponad 87 kilometrów kanalizacji oraz 29 przepompowni. Prace
budowlano montażowe na niektórych odcinkach na terenie naszej gminy mogą rozpocznć
się już w 2007 roku.
Olga Godynicka - Kubiak
Dyrektor biura Związku
tel.: 061 811 46 83
e-mail: biuro@puszcza-zielonka.pl

Osiedle 600 - lecia sprząta swoją okolicę

W

sobotę 21.04.2007
mieszkańcy
osiedla 600-lecia
wzięli udział w akcjisprzątania najbliższego otoczenia
swoich domostw. Sprzątanie
osiedla zbiegło się wczasie
ze światowym dniem Ziemi,
można więc uznać, że
uczestnicy
akcji
wzięli
udziałw operacji o zasięgu
światowym.
W przedsięwzięciu tym na
terenie całego osiedla 600lecia uczestniczyło ok.. 40
osób w tym także kilkanaścioro dzieci w różnym wieku.
Oto trochę statystyki: Ilość zebranych śmieci
przeszła najbardziej pesymistyczne oczekiwania, zapełniono ok. 70 worków 120-litrowych,
znaleziono też kilka tzw. „odpadów wielkogabarytowych”, odkryto jedno dzikie wysypisko
śmieci. Czas trwania akcji: niepełne 3 godziny!
Wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział
w akcji sprzątania osiedla serdecznie dziękujemy. Życzymy też wszystkim, aby obecny stan
osiedla udało nam się utrzymać jak najdłużej.
Wyrazy podziękowania należą się także Violetcie Szałacie i Pawłowi Woźniakowi z Urzędu
Miasta i Gminy za pomoc w zorganizowaniu
akcji oraz firmie Altrans za szybki odbiór
zebranych śmieci.

Tablice ostrzegające przy wjazdach na
osiedle

W połowie kwietnia na terenie naszego osiedla
pojawiły się tablice ostrzegawcze informujące
o wzajemnej ochronie osiedla przez sąsiadów.
Tablice zostaływykonane z funduszy przypadających na nasze osiedle. Zadbajmy, aby nie
zostały poddane aktom wandalizmu, a umieszczone na nich napisy nie były pustym sloganem.
Andrzej Kurowski
Członek Zarządu Osiedla nr 6
e-mail: andrzej.kurowski@hant.pl

Kolejne Osiedla
wybrały swoich przedstawicieli

W

miesiącach marcu i kwietniu odbyło się
5 spotkań, na których mieszkańcy mieli
możliwość dokonać wyboru władz Osiedl
Samorządowych. Niestety tylko na dwóch
spotkaniach frekwencja pozwalała dokonać
wyboru Przewodniczącego oraz Zarządu
Osiedla. Przewodniczącym Osiedla Samorządowego nr 3 został pan Karol Schulz, natomiast Przewodniczącym Osiedla Samorządowego nr 4 został pan Bogdan Andrzejewski.
Pełną listę zarządów osiedli podamy w następnym numerze Biuletynu
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społecznej
tel.: 061 812 20 55 w. 203
e-mail: p.wozniak@murowana-goslina.pl

Harmonogram
zbiórki surowców
wtórnych

P

rzypominam, że od początku 2007 r.
funkcjonują nowe zasady zbiórki surowców wtórnych. Szkło, plastik i makulatura odbierane są od Państwa przez firmę, z
którą mają Państwo podpisaną umowę na
odbieranie odpadów komunalnych. Domy jednorodzinne otrzymają od swoich firm worki
do surowców wtórnych, które odbierane są
według następującego harmonogramu:
MIESIĄC

DZIEŃ ZBIÓRKI

KWIECIEŃ

27

MAJ

25

CZERWIEC

29

LIPIEC

27

SIERPIEŃ

31

WRZESIEŃ

28

PAŹDZIERNIK

26

LISTOPAD

30

GRUDZIEŃ

21

Worki należy wystawić do godzin 8:00 w dniu
zbiórki.
Przy domach wielorodzinnych natomiast znajdują się duże pojemniki przeznaczone do
zbiórki surowców wtórnych.
Przypominam także o obowiązku podpisania
przez każdego właściciela nieruchomości
umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
Posesje, które nie mają podpisanej umowy, nie
będą objęte zbiórką surowców wtórnych. Jednocześnie informuję, że firmy wywożące
odpady komunalne, przekazują Urzędowi
wykaz wszystkich osób z którymi mają podpisane umowy. Dzięki takiemu zestawieniu,
będzie można bardzo łatwo odnaleźć posesje,
które uchylają się od tego obowiązku.
Barbara Borejsza-Ida
referent ds. ochrony środowiska.
tel.: 061 8122-055 wew. 206
e-mail: srodowisko@murowana-goslina.pl
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Tour de Pologne znów w Murowanej Goślinie

M

urowana Goślina zadomowiła się
wśród miast należących do rodziny
TOUR DE POLOGNE i po raz drugi z
rzędu będzie gościć, barwny peleton naszego
narodowego TOUR-u. 20 kwietnia br. w
hotelu Courtyard by Marriott Warsaw International Aiport Hotel w Warszawie, odbyła się
uroczysta prezentacja trasy tegorocznej, już
64 edycji. wyścigu Tour de Pologne w której
uczestniczyli pracownicy Biura Komunikacji
Społecznej i Funduszy Europejskich Urzędu
Miasta i Gminy: Arkadiusz Bednarek i Paweł
Woźniak.
Na uroczystej gali zaprezentowano trasę,
która w roku 2007 będzie wyglądała następująco:
Trasa 64. Tour de Pologne:
9.09.2007 1. etap Warszawa (drużynowo na
czas) 3 km
10.09.2007 2. etap Płońsk - Olsztyn 203,6 km
11.09.2007 3. etap Ostróda - Gdańsk 192,3
km
12.09.2007 4. etap Chojnice - Poznań
242,3 km
13.09.2007 5. etap Września - Świdnica 264,5
km
14.09.2007 6. etap Dzierżoniów - Jelenia Góra
183,7 km
15.09.2007 7. etap Jelenia Góra - Karpacz 147,7
km
Trasa wyścigu ma łącznie 1237,1 km. Znajdzie
się na niej 16 premii lotnych, 13 górskich i 4
premie specjalne.
64 Tour de Pologne UCI Pro Tour
9 – 15.09 2007 r.
09.09.2007 I etap – 3,0 km WARSZAWA Start
3 rundy x 1 km WARSZAWA META

Ważne telefony, kontakty:

Straż Miejska
kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja
kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe tel.: 999
Straż Pożarna tel.: 998,
OSP Murowana Gośłina tel.: 061 812 23 98;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel. kom: 502 51 42 27
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny (Osiedle
Samorządowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.)
Policjant, st. post. Marcin WYSOCKI
kom. 0 605 192 926,
Strażnik Miejski, mł. strażnik Sławomir MALEC
e-mail: s.malec@murowana-goslina.pl
Rejon II: os. Zielone Wzgórza (Osiedla Samorządowe nr 7, 8, 9, 10, 11, 12)
Policjant
sierżant Hubert ŻOŁDAK kom. 0 605 192 925
Strażnik Miejski, mł. insp. Krystian RUSZCZYŃSKI
k.ruszczyński@murowana-goslina.pl
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant, sierż. sztab. Adam PAWŁOWSKI
tel. kom: 0 605 192 928,
Rejon III A
aplikant Adam MODZELEWSKI
a.modzelewski@murowana-goslina.pl
Rejon III B
mł. strażnik Mariusz MERMELA
m.mermela@murowana-goslina.pl
Szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej www.murowana-goslina.pl.

10.09.2007 II etap – 203,6 km PŁOŃSK Start
Honorowy i Ostry
Ciechanów Premia Lotna
Mława Premia Lotna
Działdowo Premia Lotna
3 rundy x 6,7 km OLSZTYN META
11.09.2007 III etap – 192,3 km OSTRÓDA
Start Honorowy i Ostry
Morąg Premia Specjalna
Pasłęk Premia Lotna
ELBLĄG Premia Lotna
Malbork Premia Lotna
Pruszcz Gdański Premia Specjalna
Gdańsk meta
12.09.2007 IV etap – 242,3 km CHOJNICE
Start Honorowy i Ostry
Piła Premia Lotna
Ujście 500 m za K.M. Górska Premia
Chodzież Premia Lotna
Wągrowiec Premia Lotna
MUROWANA GOŚLINA PREMIA SPECJALNA
2 rundy x 12,2 km POZNAŃ META
13.09.2007 V etap – 264,5 km WRZEŚNIA
Start Honorowy i Ostry
Środa Wlkp. Premia Lotna
Śrem Premia Specjalna
Gostyń Premia Lotna
Żmigród Premia Lotna
4 rundy x 5,8 km ŚWIDNICA META

14.09.2007 VI etap - 193,0 km Dzierżoniów
Start Honorowy i Ostry
Wałbrzych Premia Lotna
Szczawno Zdrój Premia Lotna
Kamienna Góra Premia Lotna
Karpacz Górska Premia 2X
Jagniątków Górska Premia
Karpacz Górska Premia 2X
JELENIA GÓRA META
15.09.2007 VII etap – 147,7 km JELENIA GÓRA
Start Honorowy i Ostry
Karpacz Premia Lotna
Karpacz Górska Premia 6X
6 rund x 21,7 km KARPACZ META
Razem 1246,4 km
Cieszymy się, że 12 września br. ponownie
będzie nam dane zobaczyć w Murowanej
Goślinie najlepszych kolarzy na świecie, którzy
walczyć będą na Placu Powstańców Wielkopolskich na finiszu premii specjalnej. Jest to
doskonała forma promocji dla naszej gminy na
zewnątrz i okazja do współtworzenia historii
polskiego kolarstwa.
Arkadiusz Bednarek
Biuro Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich
tel.: 061 811 88 48
e-mail: promocja@murowana-goslina.pl

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina

9

Projekt „Przystań
na skarpie”

O

ddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na mocy
umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi nabór do Bursy
Promocji Zawodowej „PRZYSTAŃ NA SKARPIE”. Projekt skierowany jest do córek i wnuczek byłych pracowników państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej, które chcą
podjąć prace w Warszawie. O zakwaterowanie w bursie mogą się starać dziewczęta, które
spełniają m.in. następujące kryteria:
• zamieszkują na terenach wiejskich i miastach do 20 tys. mieszkańców
• są w wieku 18-25 lat
• ukończyły szkołę ponadgimnazjalną
• są zarejestrowane jako bezrobotne
• wykazują chęć podjęcia pracy w Warszawie
Naboru kandydatek do bursy dokonują terenowe oddziały ANR na podstawie składanych
wniosków.
Szczegółowych informacji udziela: Pani Sylwia
Stawujak, tel. 061 856 06 01
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy

Znajdź partnera dla
swojego biznesu

I

nternetowa Giełda Małego Biznesu MSPekontakt to bezpłatne narzędzie wspomagające lokalnych małych i średnich przedsiębiorców w nawiązywaniu i poszerzaniu kontaktów biznesowych z potencjalnymi partnerami, stanowiąc jednocześnie skuteczne
narzędzie promocyjne dla lokalnych firm.
Giełda dostępna jest w formie strony internetowej serwisu dla MSP pod nazwą FIRMA
www.city.poznan.pl/msp, która umożliwia
wymianę ofert i bezpośredni kontakt pomiędzy przedsiębiorcami zainteresowanymi tym
sposobem znalezienia partnera biznesowego.
Na stronach Giełdy przedsiębiorcy mogą
zamieszczać profile swoich firm, a także znaleźć ogłoszenia i oferty innych przedsiębiorców. Ponadto na stronach Giełdy MSPe-kontakt dostępny jest serwis informacyjny zawierający kompleksową informację o lokalnych
działaniach i wydarzeniach gosporadczych.
Internetowa Giełda jest jednym z elementów
projektu „e-Poznań Realizacja programu
budowy elektronicznej administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego
Rozowoju
Regionalnego
(ZPORR).
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Zmiana siedziby
Klubu Pracy

Uwaga pracodawcy!

K

lub Pracy zwraca się z prośbą do
wszystkich Pracodawców zatrudniających pracowników sezonowych o
zgłaszanie wolnych miejsc pracy.
Zapraszam od poniedziałku do piątku w godz.
7:30-15:30, ul. Dworcowa 10, pok.305, tel 061
892 11 01,e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Z

dniem 7 maja Klub Pracy przenosi
swoje biuro do pok. 305, II piętro,
ul. Dworcowa 10. Zapraszamy!
Oferujemy: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy (aktualne oferty pracy), warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy.
Czynne od poniedziałku do piątku w godz.
7:30-15:30, ul. Dworcowa 10, pok. 305,
tel. 061 892 11 01, e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl
Magdalena Olejniczak
Lider Klubu Pracy
tel.: 061 892 11 01
e-mail: klub.pracy@murowana-goslina.pl

Fundusz Grantowy dla Jednostek Samorządu
Pomocniczego został podzielony

K

omisja oceniająca wnioski Sołectw i
Osiedli Samorządowych zebrała się 26
kwietnia i dokonała podziału środków
przeznaczonych na zadania wskazane do realizacji przez Sołectwa i Osiedla. Komisja po 5

godzinach pracy dokonała podziału w sumie
175 tys. zł. W tabeli przedstawiamy przydzielone środki finansowe.
Paweł Woźniak
podinspektor ds. komunikacji społeczne

FUNDUSZ DLA OSIEDLI SAMORZĄDOWYCH
L.p.

Osiedle

Nazwa zadania

Kwota

1.

Osiedle nr 1

Budowa placu zabaw

10 000 zł

2.

Osiedle nr 2

Budowa placu zabaw

7 500 zł

3.

Osiedle nr 5

Budowa placu zabaw

7 500 zł

4.

Osiedle nr 6

Utwardzenie skrzyżowania ul. Narcyzowej i Różanej

4 000 zł

5.

Osiedle nr 7

Budowa placu zabaw

4 000 zł

6.

Osiedle nr 10

Koncepcja ul. Rogu Renifera z infrastrukturą

7.

Osiedle nr 12

Projekt zagostodarowania terenu pod rekreacje

7 000 zł
10 000 zł

SUMA

50 000 zł

FUNDUSZ DLA SOŁECTW
L.p.
1

Sołectwo

Nazwa zadania

Białęgi

Modernizacja i naprawa dróg gruntowych gminnych w Sołectwie

2

Białężyn

3

Boduszewo

4

Kwota

Budowa boiska sportowego

13 000 zł
6 800 zł

Budowa placu zabaw

10 000 zł

Długa Goślina Budowa placu zabaw

10 000 zł

5

Kamińsko

Montaż kominka w świetlicy wiejskiej

4 000 zł

6

Łopuchowo

Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego

8 000 zł

7

Łopuchówko

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego

6 500 zł

8

Łoskoń Stary

Budowa infrastruktury turystycznej przy drodze rowerowej

6 500 zł

9

Mściszewo

Budowa placu zabaw

10 000 zł

10

Przebędowo

Budowa placu zabaw

1 000 zł

11

Raduszyn

Budowa drogi dojazdowej do przystanku autobusowego

6 000 zł

12

Rakownia

Zagospodarowanie boiska sportowego

8 000 zł

13

Starczanowo

14

Trojanowo

Budowa placu zabaw

15

Uchorowo

Zagospodarowanie terenu boiska sportowego wraz z
placem zabaw

2 500 zł

16

Wojnowo

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wojnowie

7 000 zł

17

Zielonka

Budowa placu zabaw wraz z renowacją boiska sportowego

10 000 zł

SUMA

125 000 zł

Montaż kominka w świetlicy wiejskiej w Mściszewie

5 700 zł
10 000 zł

Biuletyn Samorządowy
Miasta i Gminy Murowana Goślina
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WYNIKI KONKURSU OFERT

„Zakończono postępowanie konkursowe, ogłoszone na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 grudnia 2006 roku, na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Poniżej przedstawiamy podział środków na poszczególne zadania wraz z nazwą organizacji i terminem realizacji zadania.”
Nr

Nazwa zadania

Podmiot

Siedziba

Termin

Przyznana dotacja

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
1.

Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna na terenie miasta Murowana Goślina

MLKS CONCORDIA

ul. Mściszewska 21

III - XII 2007

2.

Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna na terenach wiejskich gminy Murowana Goślina

KS 1999 ŁOPUCHOWO

Łopuchowo 23/8

III - XII 2007

47 000,00

3.

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu piłka nożna

UKS „CONCORD”

ul. Mściszewska 21

III - XII 2007

16 500,00

4.

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu lekka atletyka

UKS „Jedynka Murowana Goślina”

ul. Szkolna 1

III - XI 2007

4 500,00

5.

Szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja zawodów w dyscyplinie sportu jeździectwo

UKS „Jedynka Murowana Goślina”

ul. Szkolna 1

III - XI 2007

4 500,00

6.

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu piłka siatkowa

UKS „Zielone Wzgórza”

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

III-XII 2007

15 500,00

7.

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez szkolenie w różnych dyscyplinach sportu oraz organizację imprezy sportowej w biegach przełajowych

„Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie Poznań”

ul. Żniwna 1 61-663 Poznań

III - XI 2007

3 500,00

8.

Szkolenie młodzieży gimnazjalnej w dyscyplinie sportu piłka nożna

UKS „HIPOLIT”

ul. Mściszewska 10

III - XI 2007

4 500,00

Szkolenie młodzieży gimnazjalnej w dyscyplinie sportu lekka atletyka

UKS „Jedynka Murowana Goślina”

ul. Szkolna 1 62-095 Murowana Goślina

IV-XI 2007

2 250,00

9.

36 000,00

9.

Szkolenie młodzieży gimnazjalnej w dyscyplinie sportu lekka atletyka

UKS „HIPOLIT”

ul. Mściszewska 10

IV-XI 2007

2 250,00

10.

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej poprzez prowadzenie
zajęć aerobiku grupowego

UKS „HIPOLIT”

ul.
Mściszewska
10
62-095 Murowana Goślina

III - XI 2007

4 500,00

11.

Upowszechnianie strzelectwa sportowego poprzez organizacje imprez strzeleckich oraz
szkolenie zawodników

„Liga
Obrony
Kraju
Wielkopolska Organizacja Wojewódzka”

ul. Niezłomnych 1 61-894 Poznań

III - XII 2007

3 900,00

12.

Organizacja Indywidualnych Mistrzostw Gminy w Lekkiej atletyce

UKS „Jedynka Murowana Goślina”

„ul. Szkolna 1

V 2007

1 500,00

Organizacja rajdów turystycznych dla dzieci i młodzieży

Towarzystwo Rekreacyjne”WAGANT”

ul. Gen. T. Kutrzeby 3

III - X 2007

1 200,00

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej UKS-ów

UKS „CONCORD”

„ul.
Mściszewska
21
62-095 Murowana Goślina”

V - VI 2007

3 000,00

Organizacja Rajdu po Puszczy Zielonce

„Związek Harcerstewa Polskiego
Choragiew Wielkopolska”

„ul. Św. Marcin
61-809 Poznań”

VI 2007

400,00

Organizacja gminnych rozgrywek ligowych w dyscyplinie sportu piłka nożna

LIGA GMINNA
GOŚLINA

„Raduszyn
1c/4
62-09 Murowana Goslina”

III - XI 2007

4 000,00

Organizacja gminnych turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

UKS „HIPOLIT”

ul.
Mściszewska
10
62-095 Murowana Goślina

IV - XII 2007

2 500,00

13.
14.
15.
16.
17.

MUROWANA

80/82

K U LT U R A I S Z T U K A
19.

Organizacja koncertu z okazji Dni Parafii

AK Archidiecezji Gnieźnieńskiej

ul. Kanclerza Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno”

VI 2007

3 000,00

20.

Popularyzacja muzyki folklorystycznej ziemi goslińskiej poprzez przygotowanie, wydanie i
promocję śpiewnika

Stowarzyszenie na Rzecz Efektywnych Metod Umuzykalniania

ul. Św. Marcin 80/82 61-809
Poznań

IV - XI 2007

6 000,00

21.

Organizacja konkursów fotograficznych promujących Miasto i Gminę Murowana Goślina

„Towarzystwo Rekreacyjne ”WAGANT”

ul. Gen. T. Kutrzeby 3 62095 Murowana Goślina

III - XI 2007

4 000,00

23.

Wyrównanie szans młodzieży uczącej się na wyższych uczelniach poprzez udzielanie wsparcia finansowego

Fundacja Edukacyjna im, Jana Pawła II

ul. Poznańska 18

IV-XI 2007

5 000,00

24.

Pomoc rodzinom wymagającym wsparcia społecznego w zorganizowaniu aktywnego spędzania czasu
poprzez umożliwienie udziału w różnych formach zajęć sportowo-rekreacyjnych

Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

ul. Mściszewska 1062-095
Murowana Goślina

III - XII 2007

3 500,00

25.

Organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia społecznego

Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

„ul.
Mściszewska
10
62-095 Murowana Goślina”

III - XI 2007

1 500,00

27.

Promocja zdrowia poprzez upowszechnianie idei honorowego krwiodawstwa

ul. Górna Wilda 99 A-B
61-563 Poznań”

IV - XI 2007

3 000,00

POMOC SPOŁECZNA

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA
Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Zarząd Okregowy

SUMA KOŃCOWA 183 500,00

Dorota Brajewska, tel.: 061 811 28 45, e-mail: d.brajewska@murowana-goslina.pl

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

godz. otwarcia Urzędu: poniedziałek: 900 - 1700, wtorek-piątek: 730 - 1530
Adres: ul. Poznańska 18, 62 – 095 Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony
Centrala: 061 812 23 63, 061 812 20 55,
fax: 061 812 21 40
Burmistrz Tomasz Łęcki: ......................................................061 811 30 01
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński: ............................... 061 811 30 04
Sekretarz Maciej Kaczmarek: ..................................061 812 20 55 w. 131
Skarbnik Romana Dudek: .....................................................061 811 30 02
Referat Inwestycji, p.o. kierownika Ryszard Pomin: .........061 812 24 20
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata: ..................................................061 812 21 50
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa,
Violetta Szałata, Zenon Och ...................................061 812 20 55 w. 206
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak .........................061 892 11 93
Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie ..................... 0 510 25 13 79

Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa,
kierownik Jadwiga Kubińska: ...............................................061 812 22 44
Leśnictwo i melioracje, Monika Tomaszewska ...........061 812 20 55 w. 104
Urząd Stanu Cywilnego, kierownik Anna Górska ..............061 812 23 11
Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności, Daria Tomczak . 061 812 23 11
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber .....................................................061 811 88 28
Biuro Rady Miejskiej, Ewelina Łupińska ..............................061 812 24 41
Biuro Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich... 061 811 88 48
Obsługa inwestorów, Barbara Florys .................... 061 812 20 55 w. 202
Turystyka, promocja, obszary wiejskie, Arkadiusz Bednarek 061 811 88 48
Komunikacja Społeczna Paweł Woźniak ................061 812 20 55 w. 203
Straż Miejska ........................... kom.: 0 500 12 49 40, tel.: 061 812 20 10
Policja ........................................kom.: 0 500 13 53 51, tel.: 061 812 22 97
Pogotowie Ratunkowe .......................................................................... 999
Pogotowie Energtyczne ....................................................... 061 423 91 11
Wodociągi i kanalizacji sanitarnej (całą dobę) ...... 061 812 20 40 lub 994
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (700 - 2200) ..............061 835 90 66

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

